
Po ponad dwóch latach od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 7 czerwca 2018 roku o zmianie 

ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw („Nowelizacja z 2018 r.”), która 

dostosowywała polskie przepisy do wymogów określonych przez Komisję Europejską m.in. w 

Wytycznych w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 

2014-2020 zaobserwować można dalszy proces wprowadzania rozwiązań ustawowych, które mają na 

celu ułatwienie dostępu do inwestycji w odnawialne źródła energii, w tym do wytwarzania energii 

elektrycznej z biogazu. 

 Wprowadzenie w 2018 roku instrumentów wsparcia w postaci taryf gwarantowanych ( feed-

in-tariff) oraz systemu dopłat do ceny rynkowej (feed-in-premium), a także modyfikacja systemu 

aukcyjnego, który docelowo miał zastąpić system „zielonych certyfikatów” miało doprowadzić do 

szybkiego wzrostu inwestycji w biogazownie rolnicze. Wprowadzenie tych nowych systemów wsparcia 

z pewnością zapoczątkowało rozwój tego sektora, a dalsze działania ustawowe mają na celu dalsze 

rozszerzanie dostępności wejścia wytwórców do produkcji energii biomasowej i uproszczenie procedur 

w tym zakresie. 

 

Nowelizacja z 2018 r – kluczowe rozwiązania dla rynku energii pozyskiwanej z biomasy  

Nowelizacja z 2018 r. przez wielu ekspertów działających w branży energetycznej miała być 

przełomowa, bowiem do obowiązującej ustawy wprowadzała przede wszystkim rozwiązania do tej 

pory niestosowane, które miały stanowić ułatwienie dla podmiotów, których celem było dopiero 

rozpoczęcie działalności na rynku tzw. „zielonej energii”, w tym na rynku pozyskiwania energii z 

biomasy.  

 

Najważniejszym systemem wsparcia były taryfy gwarantowane oraz system dopłat do ceny 

rynkowej- w skrócie systemy te są nazywane FIT i FIP. Taryfy FIT i FIP miały obowiązywać przez 15 lat, 

nie dłużej iż do końca 2035 r. W ramach systemu FIT (dla instalacji o łącznej mocy zainstalowanej 

mniejszej niż 500 kW) wytwórca energii zawiera ze sprzedawcą zobowiązanym umowę sprzedaży 

elektrycznej po stałej cenie stanowiącej 90% ceny referencyjnej. Cena referencyjna obowiązująca w 

2018 r, czyli w dniu wprowadzenia nowych rozwiązań została określona wprost w ustawie, w kolejnych 

latach ceny referencyjne określają rozporządzenia właściwego ministra, aktualne ceny wynikają z 

rozporządzenia Ministra Klimatu z 24 kwietnia 2020 roku w sprawie ceny referencyjnej energii 

elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2020 roku. Z kolei system FIP (dla instalacji o łącznej mocy 

zainstalowanej 200 kW lub większej, ale mniejszej niż 1 MW) wprowadził dopłaty do ceny rynkowej, tj. 

pokrycie 90 % wartości tzw. ujemnego salda, które stanowi różnicę między ogłoszoną dla danej 

instalacji ceną referencyjną i rynkową średnią wartością sprzedaży energii elektrycznej. 

 

Zaletą tych nowych systemów wsparcia było to, że wytwórca w deklaracji składanej do Prezesa 

URE deklarował jedynie jaką ilość energii elektrycznej jest w stanie wytworzyć, jednak brak było 

przewidzianych negatywnych konsekwencji, które spotkałyby go gdyby nie wywiązał się z tych 

deklaracji. Wytwórca mógł się nie wywiązać z deklaracji wytworzenia określonej w deklaracji ilości 

energii, jednak musiał wytworzyć energię, nieważne w jakiej ilości, w terminie 36 miesięcy od dnia 

dopuszczenia do systemu na podstawie zaświadczenia przez Prezesa URE. Brak konieczności 



wytworzenia dokładnej zadeklarowanej ilości energii wyróżniał ten system wsparcia od systemu 

aukcyjnego. Powyższe sprawia, że systemy wsparcia FIT i FIP cechują się wysokim stopniem 

elastyczności, bowiem z zależności od koniunktury i uwarunkowań rynkowych to wytwórca decyduje, 

czy skorzysta z systemów wsparcia, czy też wytworzoną energię sprzeda na rynku po cenach 

konkurencyjnych. 

 

Zmiany zaszły również w systemie aukcyjnym, który został przewidziany jako główny sposób 

sprzedaży energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, w tym z biomasy. Głównym założeniem 

zmian było wprowadzenie podziału na tzw. koszyki aukcyjne - instalacje biogazowe i instalacje spalania 

biomasy znalazły się w pierwszym koszyku. Ubiegający się o udział w aukcji byli zobowiązani do 

przedstawienia deklaracji, a w przypadku nowych wytwórców dalszych dokumentów takich jak 

pozwolenia na budowę, wypisy i wyrysy z miejscowego zagospodarowania przestrzennego, schematy 

instalacji. Wytwórca, który wygra aukcję, tj. zaoferuje najniższą cenę, skorzysta ze wsparcia jeżeli 

instalacja OZE powstanie i zacznie sprzedawać energię w terminie 36 miesięcy. Wskazany termin 

dotyczy wytwarzania energii z biomasy. Instalacja, odmiennie niż w systemach FIT i FIP, musi 

wytworzyć co najmniej 85 % energii elektrycznej zadeklarowanej podczas aukcji, pod rygorem kary 

pieniężnej. 

 

Nowelizacja z 2019 r.- dalsze ułatwienia w dostępie do systemów wsparcia. Zmiany w systemie 

aukcyjnym. 

 

Kolejne zmiany mające na celu uproszczenie wejścia wytwórców na rynek energii odnawialnej 

nastąpiły w wyniku wejścia w życie w dniu 29 sierpnia 2019 roku ustawy o zmianie ustawy o 

odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw („Nowelizacja  z 2019 r.). 

 

Jedną z najważniejszych zmian jest rozszerzenie możliwości skorzystania z wsparcia w modelu 

FIP. Do dnia wejścia w życie Nowelizacji z 2019 r. model ten był przeznaczony jedynie dla instalacji, 

które wykorzystywały energię o mocy do 1 MW. Po tym dniu dla technologii wykorzystujących biogaz 

rolniczy, biogaz pozyskany ze składowisk odpadów oraz biogaz pozyskany ze składowisk odpadów 

górna granica wykorzystywanej energii dla instalacji wynosi 2,5 MW. 

 

W drodze Nowelizacji z 2019 r. w przypadku wytwórców korzystających z systemu FIT 

podniesiona została stała cena referencyjna z 90% do 95 %, co w sposób wymierny zwiększa 

dochodowość dla podmiotów korzystających z tego systemu.  

 

Nowelizacja z 2019 r zakłada wydłużenie funkcjonowania aukcyjnego systemu wsparcia aż do 

2039 roku. Projekty uruchomione do 30 czerwca 2024 r będą mogły otrzymywać wsparcie przez całe 

15 lat. Ponadto wsparcie otrzymają wytwórcy, którzy po raz pierwszy wytworzą energię w terminie 42 

miesięcy od dnia zamknięcia aukcji,  a nie jak uprzednio w terminie 36 miesięcy. Ponadto ustał wymóg 



przedstawiania wypisów  z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W ustawie 

doprecyzowano dodatkowo kwestię kary pieniężnej dla przedsiębiorcy, który wytworzy mniej niż 85 % 

energii deklarowanej w aukcji. Kara za wytworzenie mniej niż 85% ilości energii elektrycznej wskazanej 

w ofercie złożonej w aukcji ma zastosowanie wyłącznie, jeżeli wytwórca energii zdołał sprzedać energię 

elektryczną po raz pierwszy w terminie do tego wyznaczonym. 

 

 

Dalsze plany rozwoju rynku odnawialnych źródeł energii. Plany zmian w ustawodawstwie.  

 

Po roku od wejścia w życie Nowelizacji z 2019 r., w drodze której doprecyzowano zapisy 

ustawowe wcześniejszej nowelizacji, która to wprowadzała opisane powyżej systemy wsparcia i której 

zapisy pozwalały wytwórcom wstąpienia na rynek na jeszcze korzystniejszych warunkach, pojawił się 

projekt dalszych zmian do ustawy o odnawialnych źródłach energii, który przygotował resort klimatu 

w dniu 4 sierpnia 2020 roku. Projekt ten znajduje się w fazie opiniowania. 

 

Planowane zmiany mają na celu dalsze pogłębianie deregulacji tego obszaru gospodarki, 

zwolnienie przedsiębiorców z dalszych obowiązków, które obciążały ich przed rozpoczęciem 

działalności oraz uproszczenie przepisów prawnych. 

 

Projekt zakłada między innymi zniesienie obowiązku uzyskania koncesji dla instalacji o mocy 

do 1 MW (obecnie obowiązek ten nie ciąży na podmiotach, którzy wybudowali instalacje do 500 kW), 

zniesienie konieczności inicjowania procedur zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy dla urządzeń o mocy do 500 kW (obecnie bez zmiany 

studium zagospodarowania można zbudować urządzenie o mocy do 100 kW). Projekt przewiduje 

również dalsze wydłużenie maksymalnego okresu do 30 czerwca 2045 roku: 

1) obowiązywania mechanizmu rozliczeń „opustu” w ramach systemu prosumenckiego; 

2) obowiązku zakupu niewykorzystanej energii elektrycznej przez mikroinstalacje OZE działające poza 

systemem prosumenckim; 

3) obowiązku zakupu niewykorzystanej energii elektrycznej po stałej cenie albo prawa do dopłaty do 

ceny rynkowej energii elektrycznej w ramach systemów FIT oraz FIP; 

4) obowiązku zakupu energii elektrycznej po stałej cenie albo prawa do dopłaty do ceny rynkowej 

energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego  

 

W dalszej części projekt stanowi, że zgodnie z projektowaną zmianą maksymalny termin udzielenia 

pomocy publicznej w ramach systemu aukcyjnego oraz systemów FIT i FIP z „30 czerwca 2021 r.” 

przedłuża się do „30 czerwca 2026 r.”, czyli o 5 lat. 

 

Rok 2020 i pandemia koronawirusa również dla branży odnawialnych źródeł energii nie był 

przychylny, a kryzys gospodarczy może również spowolnić rozwój tej gałęzi gospodarki. Aby w jak 

największym stopniu uchronić branżę od negatywnych skutków kryzysu, do ustawy o OZE zostały 



wprowadzone rozwiązania w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. Najważniejszym rozwiązaniem 

skierowanym dla wytwórców energii jest przedłużenie terminu na spełnienie zobowiązania, czy to w 

systemie aukcyjnym, czy też w ramach systemów FIT i FIP m.in.  na wytworzenie energii, na skutek 

opóźnień w dostawie urządzeń, elementów do budowy instalacji, realizacji odbiorów, uzyskaniu 

koncesji spowodowanych stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii ogłoszonym w 

drodze rozporządzenia Ministra Zdrowia. Postanowienie o przedłużeniu terminu wydaje Prezes URE 

na wniosek wytwórcy. Termin zostaje przedłużony na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, który liczy się 

od dnia, w której upływałby termin na wykonanie zobowiązania. 

 

Pomimo pandemii koronawirusa i wprowadzonych rozwiązań w drodze tarczy antykryzysowej, w 

dniu 3 listopada 2020 roku doszło do pierwszej w tym roku aukcji , która była przeznaczona dla 

instalacji, które wykorzystują wyłącznie biogaz rolniczy. Jak wynika z Informacji Prezesa URE nr 53/2020 

w sprawie ogłoszenia wyników Aukcji Zwykłej nr AZ/1/2020, aukcję wygrało 5 podmiotów, a zostało 

złożonych 7 ofert. 

 

 


