Parlamentarny Zespół Górnictwa i Energii
Małe elektrownie wodne.
Instrumenty wsparcia i rozwój nowych projektów.
Sejm RP, Warszawa, 9 lutego 2017r.

Małe elektrownie wodne
w systemie aukcyjnym
www.trmew.pl

Liczba i moc elektrowni wodnych w Polsce
Rodzaj elektrowni wodnej

Liczba (szt.)

Moc (MW)

Do 0,3 MW

579

44,811

0,3 do 1 MW

98

61,284

1 do 5 MW

63

151,769

5 do 10 MW

5

38,466

Powyżej 10 MW

7

310,964

Szczytowo-pompowe
lub z członem pompowym

3

382,680

Razem

755

989,974

Źródło: URE, data aktualizacji danych: 30.09.2016
www.trmew.pl

Potencjał hydroenergetyczny polskich rzek
Potencjał teoretyczny

25 TWh/rok

Potencjał techniczny

13,7 TWh/rok

Potencjał wykorzystywany

2,366 TWh/rok

(Produkcja roczna znormalizowana w elektrowniach wodnych)

Ponad 80 % potencjału technicznego
pozostaje niewykorzystane.
8 tysięcy lokalizacji MEW
na mapach RESTOR Hydro i Geoportalu KZGW
www.trmew.pl

Dlaczego warto wspierać rozwój MEW?
Polska branża i majątek pokoleń
• MEW to majątek wypracowany
przez pokolenia;
• przedsiębiorstwa rodzinne;
• polskie urządzenia/polscy
inwestorzy;
• rozwój obszarów wiejskich;
• tworzenie miejsc pracy i
wypoczynku;

Energia bardzo dobrej jakości
• stabilna, przewidywalna i sterowalna
generacja energii elektrycznej;
• poprawa parametrów sieci
elektroenergetycznej;
• magazynowanie energii;

Nieodzowny element gospodarki wodnej
• retencja wody: przeciwdziałanie skutkom suszy i powodzi;
• odbudowa i utrzymywanie zdegradowanej infrastruktury wodnej: korzyści dla
Skarbu Państwa (redukcja kosztów utrzymania rzek i opłaty dla SP)
• gospodarcze wykorzystanie rzek: rozwój dróg wodnych, zagospodarowanie
www.trmew.pl
obszarów nadrzecznych, turystyka wodna;

Sytuacja finansowa 628 MEW do 1 MW
pozostających w systemie certyfikatów
Moc MEW
Średni koszt wyprodukowania 1 MWh
Przychody z 1 MWh, w tym:

do 500 kW

300,00 zł
211,48 zł

225,00 zł
211,48 zł

2

2

- ze świadectw

39,96 zł

- ze sprzedaży energii

171,52 zł

171,52 zł

-88,52 zł

-13,52 zł

Strata z wyprodukowania 1 MWh
1

1

do 120 kW

3

39,96 zł

3

Dane z Raportu Avanta Auditors and Advisors z dnia 19 października 2012 r. dotyczącego
wybranych konsekwencji projektowanych zmian regulacji prawnych w funkcjonowaniu małych
elektrowni wodnych. Podane koszty nie uwzględniają kosztów amortyzacji inwestycji oraz obsługi
kapitału obcego, a także kosztów bilansowania handlowego.
2
Aktualna cena świadectw pochodzenia (OZEX_A z dnia 6 grudnia 2016 r.)
3
Aktualna cena energii dla OZE ogłaszana przez Prezesa URE (II kwartał 2016 r.)

Sytuacja finansowa 628 MEW do 1 MW
pozostających w systemie certyfikatów
•

Przy obecnej cenie zielonych certyfikatów niemożliwe jest
utrzymanie większości MEW.

•

Brak rentowności zrealizowanych już inwestycji prowadzi do:
•

degradacji istniejącej infrastruktury hydrotechnicznej
i braku możliwości realizowania obowiązków MEW
wynikających z pozwoleń wodnoprawnych;

•

wstrzymywania przez inwestorów decyzji o realizacji
nowych przedsięwzięć.

Jak utrzymać i rozwijać MEW?
Utrzymanie w eksploatacji istniejących MEW w ramach systemu wsparcia
Aukcje migracyjne
Rozwój nowych MEW
Aukcje dla nowych instalacji

Utrzymanie w eksploatacji istniejących MEW po zakończeniu okresu
wsparcia (od 2020 roku)
1. Kapitalny remont/odbudowa/przebudowa i uznanie instalacji za nową;
2. Sprzedaż bezpośrednia energii do odbiorców końcowych:
• własne linie (sprzedaż sąsiedzka);
• specjalne taryfy dystrybucyjne przy sprzedaży lokalnej;
• klastry/spółdzielnie.
3. Zwrot kosztów za usługi wodne świadczone przez MEW.

Doświadczenia z aukcji nr AZ/4/2016 (dla MEW)
Przygotowanie do aukcji
•

konieczność wielokrotnego składania deklaracji o przystąpieniu do aukcji
(brak wzoru, zmieniające się wymagania);

•

odrzucania przez URE deklarowanych przez wytwórców informacji o
stanie faktycznym (np. w kwestii ustalenia poprawnego okresu wsparcia
przysługującego instalacji);

•

brak możliwości odwołania się wytwórcy od „ustaleń” URE ze względu na
nieokreśloną formę prawną procedury (brak zastosowania kodeksu
postepowania administracyjnego);

•

konieczność wymiany koncesji – przekształcenie „źródła” w
”instalację”.

Doświadczenia z aukcji dla MEW
Przeprowadzenie aukcji
•

Poważne problemy techniczne związane z funkcjonowaniem Internetowej
Platformy Aukcyjnej (IPA) spowodowały, że wielu zarejestrowanych w
platformie wytwórców z przyczyn całkowicie od siebie niezależnych,
pomimo spełnienia wszelkich wymaganych ustawowo warunków udziału w
aukcji oraz dochowania należytej staranności nie mogło złożyć ofert w
trakcie trwania aukcji.

•

Konsekwencją niestabilności działania IPA był również brak możliwości
skorygowania pomyłek w składanych ofertach.

Przykład skutku:
Złożenie przez uczestnika aukcji (mikroinstalacja) oferty z błędną ceną
(30 zł zamiast 300 zł za MWh wyprodukowanej energii).

Doświadczenia z aukcji dla MEW
Uznanie wyników aukcji

•

Problem awarii technicznej IPA został zignorowany przez Prezesa URE, a wyniki
aukcji z losowo przyjętych przez IPA ofert zostały ogłoszone.

•

Skutki nieprawidłowości aukcji „próbnych” obciążają wytwórców faktycznie.
Skutek:
złożone wnioski poszkodowanych wytwórców o unieważnienie aukcji
ze względu na braki w komunikacji z IPA

Doświadczenia z aukcji dla MEW
Problemy umów na sprzedaż energii z aukcji
1. Cena zakupu energii elektrycznej nie objętej ofertą:
•
•

Cena kwartalna PURE - zgodnie z art. 80 ust. 9 ustawy o OZE;
0,95 ceny średnio ważonej wolumenem obrotu ze wszystkich transakcji zawartych dla danej godziny k na sesji
Rynku Dnia Następnego.

2. Termin pierwszego zakupu energii wytworzonej w ramach systemu aukcyjnego:
•
•
•

Data wytworzenia zgłoszona przez wytwórców zgodnie z art. 82 ust 1 p. 5;
Planowana data wynikająca z informacji wskazanych w ofercie;
+ Problem zapisu w U_OZE.

•
•

Zakupu całej wytwarzanej przez wytwórcę energii aż do wyczerpania limitu łącznej ilości zaoferowanej w aukcji;
Zakup ilości energii do poziomu oferty aukcyjnej w układzie rocznym.

3. Ilość energii, jaką sprzedawca zakupi od wytwórców po cenie aukcyjnej:
4. Dodatkowe kary nieprzewidziane w U_OZE!!

Przykład zapisów: Sprzedający zobowiązuje się zapłacić Kupującemu karę umowną:

Ku = En * Sr * K,

Ku – oznacza należność z tytułu kary umownej przysługującej Kupującemu [zł]; En - oznacza ilość Energii Elektrycznej niezakwalifikowanej,
[MWh]; K - współczynnik kary (K= 1,3); Sr – oznacza stawkę w wysokości liczonej jako różnica ceny „Ca”,oraz najniższej z cen…

Doświadczenia z aukcji dla MEW
Niska frekwencja
Potencjalni uczestnicy aukcji (MEW do 1 MW):
Złożone oferty:
Wolumen przewidziany do sprzedaży:
Wolumen zakontraktowany:

677 MEW
49 MEW (7 %)
1 306 870 MWh
416 553 MWh (32 %)

Główne przyczyny małej liczby złożonych ofert:
1. Problemy techniczne IPA
2. Brak koszyka „hydroenergia”
3. Dyskryminacja cenowa migrujących instalacji

Doświadczenia z aukcji dla MEW
Pilna aukcja uzupełniająca
Częściowym
rozwiązaniem
problemu
poszkodowanych
wytwórców w niepoprawnie przeprowadzonej aukcji będzie
zorganizowanie w jak najszybszym terminie pilnej dodatkowej aukcji
uzupełniającej ("dogrywkowej"), która umożliwi złożenie ofert
wszystkim tym, którzy nie zdołali tego zrobić z przyczyn technicznych
w grudniu 2016.

Doświadczenia z aukcji dla MEW
Problem koszyka aukcyjnego
Aukcja została przeprowadzona w „dedykowanym elektrowniom wodnym”
koszyku dla instalacji o stopniu wykorzystania mocy zainstalowanej
( SWM)* większym niż 3504 MWh/MW/rok, w których emisja CO2 jest
nie większa niż 100 kg/MWh.

Spośród wszystkich istniejących MEW do 1 MW ponad 70%
obiektów nie spełnia wymaganego w tym koszyku SWM w latach
suchych (lub zbyt mokrych).

*SWM = roczna produkcja (MWh)/moc zainstalowana elektrowni (MW)

Doświadczenia z aukcji dla MEW
Problem koszyka aukcyjnego

Elektrownie wodne mają często zawyżoną moc instalowaną ze
względów:
•
bezpieczeństwa przeciwpowodziowego,
•
pełnionych usług w systemie elektroenergetycznym,
•
dostępnych dla wytwórcy generatorów,
•
ograniczeń dostępnego energetycznie przepływu z uwagi na potrzeby
gospodarki wodnej i środowiska itp.

Doświadczenia z aukcji dla MEW
Problem koszyka aukcyjnego

Elektrownie wodne projektuje się dla średnich rocznych przepływów
wody w rzece, najdłużej trwających w okresie wielolecia (25 lat).

W poszczególnych latach z natury rzeczy przepływy są niestabilne
i odbiegają od tej średniej. Wielkość wahań jest większa lub mniejsza w
zależności od rzeki i czynników pogodowych.

Przepływy w okresie wielolecia

Produkcja roczna w ujęciu wielolecia

Produkcja dzienna w układzie miesięcznym

Produkcja godzinowa w ujęciu dobowym

Doświadczenia z aukcji dla MEW
Problem koszyka aukcyjnego
Kara za nieuzyskanie SWM
•
•

Weryfikacja SWM co rok (lub w krótszych okresach) – wg interpretacji URE;
Odstąpienie tylko w ekstremalnych sytuacjach (stan klęski żywiołowej, wojna…);

•

Sankcją zwrot uzyskanej pomocy powiększonej o odsetki:
Art.83 ust. 3a. U_OZE
Wytwórca energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, którego oferta wygrała aukcję (…), a
który nie uzyskał stopnia wykorzystania zainstalowanej mocy elektrycznej (…)w okresie w którym
przysługiwało mu wsparcie, jest obowiązany do zwrotu operatorowi rozliczeń (…) pomocy
publicznej uzyskanej w drodze aukcji, w odniesieniu do energii elektrycznej wytworzonej w danej
instalacji odnawialnego źródła energii.

Konieczne zmiany legislacyjne – wnioski z aukcji (1)
ZMIANA ISTNIEJĄCEGO KOSZYKA „OPISOWEGO” NA
KOSZYK „TECHNOLOGICZNY” DLA ELEKTROWNI WODNYCH
jest konieczna gdyż:

1. obecny koszyk nie spełnia swego celu (niska frekwencja w aukcji, niespełnianie SWM
przez 2/3 istniejących obiektów w latach suchych);
2. przystąpienie do aukcji w zaplanowanym dla EW koszyku jest dla większości wytwórców
albo zupełnie niemożliwe albo bardzo ryzykowne ze względu na niezwykle ostre
sankcje za niespełnienie wymaganego kryterium;
3. jest to jedyny sposób, aby zrealizować plan Ministerstwa Energii objęcia aukcjami
migracyjnymi „80% potencjału wytwórczego istniejących małych elektrowni wodnych”;

4. pozostawienie istniejących MEW w systemie certyfikatów oznacza bankructwo
i degradację większości obiektów (628 MEW do 1 MW) i brak rozwoju
nowych instalacji.

Konieczne zmiany legislacyjne – wnioski z aukcji(1)
ZMIANA ISTNIEJĄCEGO KOSZYKA „OPISOWEGO” NA
KOSZYK „TECHNOLOGICZNY” DLA ELEKTROWNI WODNYCH
jest możliwa, gdyż:

1. elektrownie wodne, podobnie jak posiadające koszyk technologiczny biogazownie rolnicze, pełnią
dodatkowe funkcje w gospodarce wodnej (głównie retencja);
2. jest dopuszczalne przez GBER, wymaga jedynie uzasadnienia:
Art. 42. 3 GBER – „procedura przetargowa może ograniczać się do konkretnych technologii, w

przypadkach gdy proces otwarty dla wszystkich wytwórców prowadziłby do nieoptymalnego
wyniku”;

3. GBER, jako uzasadnienie wprowadzenia koszyka dla wydzielonej technologii podaje m.in.
konieczność osiągnięcia dywersyfikacji lub zapewnienie stabilność sieci, a:
• hydroenergetyka ma charakter niszowy i koszyk jest niezbędny dla zapewnienia
dywersyfikacji źródeł;
• elektrownie wodne to źródła stabilne, lokalne i wpływające korzystnie na parametry sieci.
4. Koszyki lub/i odrębne rodzaje wsparcia dla MEW istnieją i są akceptowane przez Komisję
Europejską m.in. w Niemczech, Francja, Włoszech, Słowenii i Czechach.

Konieczne zmiany legislacyjne – wnioski z aukcji(2)
LIKWIDACJA DYSKRYMINACJI WYTWÓRCÓW MIGRUJĄCYCH Z SYSTEMU CERTYFIKATÓW

•
•

Art. 39 U_OZE określa zasadę wyliczania maksymalnej nieprzekraczalnej wartości pomocy
publicznej, jaką każdy wytwórca energii z OZE może uzyskać w całym okresie wsparcia.
Art. 79 ust. 3 pkt 9 ppkt 3 zaburza zasadę wyrażoną w art. 39, uprzywilejowując
wytwórców dłużej korzystających z systemu aukcyjnego względem tych, którzy dłużej
korzystali z systemu certyfikatów.

Błąd merytoryczny w ustawie sprawia, że wytwórcy migrujący z systemu
certyfikatów do systemu aukcyjnego nie mają możliwości wykorzystania ceny
aukcyjnej wynikającej z wyznaczonej w art. 39 wartości maksymalnej pomocy
publicznej w łącznym okresie wsparcia.
Wytwórca korzystający wyłącznie z systemu aukcyjnego:
•
maksymalna cena w ofercie 470 zł/MWh (cena referencyjna)
•
średnia cena za wyprodukowaną energię w całym okresie wsparcia ok. 470 zł/MWh
Wytwórca korzystający z systemu certyfikatów od 2005 roku i migrujący do aukcji:
•
maksymalna cena w ofercie ok. 289 zł/MWh
•
średnia cena za wyprodukowaną energię w całym okresie wsparcia ok. 380 zł/MWh

Konieczne zmiany legislacyjne – wnioski z aukcji(3)
ELIMINACJA PREFEROWANIA W AUKCJI PROJEKTÓW Z KUMULACJĄ POMOCY
INWESTYCYJNEJ I OPERACYJNEJ
•

Zgodnie z art. 80 ust. 1 Ustawy o OZE aukcję wygrywają uczestnicy aukcji, którzy
zaoferowali najniższą cenę sprzedaży energii elektrycznej.

•

Uczestnicy aukcji korzystający z pomocy inwestycyjnej (np. dotacji), z uwagi na
fakt dodatkowego wsparcia projektu oraz konieczność odliczenia od oferowanej
ceny ekwiwalentu pomocy inwestycyjnej, składają w aukcji oferty z ceną
niższą niż uczestnicy aukcji, którzy z pomocy inwestycyjnej nie korzystają.

•

Przy kolejności wyboru ofert aukcyjnych uzyskana przez wytwórców
pomocy inwestycyjna nie jest uwzględniana (czego wymaga GBER).

Konieczne zmiany legislacyjne – wnioski z aukcji(4)
WPROWADZENIE TRYBU ODWOŁAWCZEGO OD DECYZJI PREZESA URE
W SPRAWIE WYNIKÓW AUKCJI

W Ustawie o OZE nie określono jednoznacznie procedur
gwarantujących zabezpieczenie interesów uczestników aukcji w
sytuacji niepoprawnego jej przebiegu lub wyników.
Powinna być określona procedura odwoławcza np. zgodna z
kodeksem postepowania administracyjnego (bardzo długi tryb
rozpatrywania) lub specjalna określona w U_OZE.

Pozostałe zmiany legislacyjne
1. Wprowadzenie zasad umożliwiających odstąpienie od uczestnictwa w systemie aukcyjnym;
2. Wprowadzenie odstępstw od wymierzania kar za niewytworzenie energii zgodnie z ofertą oraz za
niespełnienie SWM w sytuacjach niezawinionych i niezależnych od wytwórcy;
3. Wprowadzenie zasady uznania instalacji za nową w przypadku kapitalnego remontu/ odbudowy/
całkowitej przebudowy przy nakładach inwestycyjnych przewyższających 70% wartości początkowej
instalacji;
4. Likwidacja bezwzględnej kary 10 tys. zł dla małych instalacji (do 200 kW) za brak złożenia kwartalnej
deklaracji o ilości wytworzonej energii; (ewentualnie wprowadzenie dla równowagi kary dla Prezesa
URE za nieterminowe wydanie świadectw pochodzenia).
5. Wydłużenie okresu ważności warunków przyłączenia do sieci projektów przystępujących do aukcji;
6. Umożliwienie wytwórcy energii z instalacji do 500 kW dowolnemu przedsiębiorstwu energetycznemu
(ważne w klastrach);
7. Likwidacja wymogu wytworzenia pierwszej energii w systemie aukcyjnym w okresie miesiąca
upływającego po aukcji;
8. Wprowadzenie skutecznych regulacji umożliwiających wytwórcom energii „sprzedaż sąsiedzką”;
9. Wprowadzenie odrębnych taryfy dystrybucyjnych przy sprzedaży energii wytworzonej lokalnie;
10.Doprecyzowanie obszaru współpracy i zasad rozliczeń wytwórców i odbiorców energii będących
członkami klastrów/spółdzielni z operatorami sieci.

Doświadczenia z aukcji dla MEW:
Czy system aukcyjny jest odpowiedni
dla małych wytwórców?
1.
2.

3.
4.
5.

Liczne kary i ostre sankcje;
Skomplikowany sposób wyliczania
pomocy publicznej;
Niezwykle trudne i często nieprecyzyjne
przepisy U_OZE;
Brak wsparcia i ochrony interesów
wytwórców ze strony URE;
Koszt przeprowadzenia aukcji jest wyższy
od potencjalnych oszczędności
wynikających z niższych stawek wsparcia,
uzyskanych dzięki systemowi
konkursowemu.
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