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System aukcyjny jako nowy sposób wspierania OZE
The Auction System as a New Way to Promote Renewable
Energy
Synopsis. W artykule dokonano analizy zarówno obowiązujących, jak i projektowanych aktów
prawnych w zakresie promowania i wytwarzania energii ze Ĩródeá odnawialnych. Model gospodarki
energetycznej oparty na Ĩródáach odnawialnych róĪnie jest realizowany w poszczególnych paĔstwach.
Przy coraz wiĊkszym udziale OZE oraz poziomu celów na kolejne lata istotne jest aby osiągniĊte
zostaáy one przy jak najniĪszym koszcie wsparcia ze Ğrodków publicznych. Z tego wzglĊdu wiele
paĔstw zdecydowaáo siĊ na stopniowe przechodzenie na system aukcyjny, dający kontrolĊ kosztów,
struktury i przyrostu mocy nowych instalacji OZE. Problemem badawczym jest ocena skutecznoĞci
systemu aukcyjnego na tle dotychczas stosowanych instrumentów, zarówno pod wzglĊdem przyrostu
nowych mocy wytwórczych, jak i kosztów osiągania zamierzonych celów. Zagadnienia te, ze wzglĊdu
na krótki okres funkcjonowania nowego systemu nie zostaáy jeszcze wáaĞciwie rozpoznane. W
opracowaniu wykorzystano dane pochodzące z lat 2010-2018. Zakres przestrzenny obejmowaá
gáównie PolskĊ, ale równieĪ posáuĪono siĊ przykáadami pochodzącymi z innych paĔstw na Ğwiecie. W
badaniach i analizach posáuĪono siĊ metodą porównawczą oraz zestawieniem poszczególnych
technologii wytwarzania energii odnawialnej wedáug analizowanych wartoĞci. PrzyjĊto hipotezĊ, Īe
system aukcyjny oparty na zasadach konkurencyjnych, skuteczniej i przy niĪszym wsparciu Ğrodków
publicznych pozwoli osiągaü cele związane z promocją odnawialnych Ĩródeá energii.
Celem artykuáu jest przedstawienie dotychczasowego i nowego systemu wsparcia OZE, cen
uzyskiwanych w aukcjach oraz pierwszych doĞwiadczeĔ z jego wprowadzenia. Materiaáem
badawczym byáy materiaáy statystyczne Eurostatu i GUS-u, dokumenty Komisji Europejskiej,
Ministerstwa Energii, UrzĊdu Regulacji Energetyki, raporty dotyczące systemów wsparcia z krajów
europejskich i Polski. Metody badawcze wykorzystane w pracy to analizy dokumentów, aktów
normatywnych, kolejnych nowelizacji ustawy o odnawialnych Ĩródáach energii oraz wydanych na ich
podstawie rozporządzeĔ. Dokonano równieĪ oceny i rozpoznanie poziomu wsparcia w systemie
aukcyjnym w paĔstwach, które juĪ od wielu lat stosują ten instrument. Analizy te pozwoliáy oceniü
dotychczasowe efekty przeprowadzonych aukcji, ich zalety i wady, sformuáowaü wnioski w zakresie
zmian organizacyjnych zapewniających sprawne funkcjonowanie systemu aukcyjnego.
Sáowa kluczowe: odnawialne Ĩródáa energii, system aukcyjny, rynek OZE
Abstract. The article analyzes both existing and proposed legal acts in the field of promoting and
generating energy from renewable sources. The model of energy management based on renewable
sources is implemented differently in individual countries. With the increasing share of renewable
energy and the level of objectives for the coming years, it is essential that they are achieved with the
lowest possible cost of support from public funds. For this reason, many countries have decided to
gradually move to the auction system, giving control over the costs, structure and capacity increase of
new RES installations. The research problem is the evaluation of the effectiveness of the auction
system against the background of the instruments used so far, both in terms of the increase in new
generation capacities and the costs of achieving the intended objectives. These issues, due to the short
period of functioning of the new system, have not been properly identified yet. The study uses data
from the years 2010-2018. The spatial range was mainly in Poland, but examples from other countries
around the world were also used. The research and analysis used a comparative method and a list of
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individual renewable energy production technologies according to the analyzed values. It has been
hypothesized that an auction system based on competitive principles, more effectively and with lower
support of public funds will allow for achieving goals related to the promotion of renewable energy
sources.
The aim of the article is to present the current and new RES support system, prices obtained in
auctions and the first experience in its implementation. The research material were Eurostat and GUS
statistical materials, documents from the European Commission, the Ministry of Energy, the Energy
Regulatory Office, reports on support systems from European countries and Poland. Research
methods used in the work include analysis of documents, normative acts, subsequent amendments to
the Act on renewable energy sources and regulations issued on their basis. The assessment and
recognition of the level of support in the auction system in countries that have been using this
instrument for many years was also made. These analyses allowed the assessment of the effects of the
auctions carried out, their advantages and disadvantages, and helped formulate conclusions in the field
of organizational changes ensuring efficient functioning of the auction system.
Key words: renewable energy sources, auction system, renewable energy market
JEL Classification: O13, Q42, Q48

Wprowadzenie
Dobór odpowiedniego wsparcia ma zasadnicze znaczenie dla rozwoju odnawialnych
Ĩródeá energii (OZE), ich iloĞci i struktury, uzyskania wysokiej efektywnoĞci
wydatkowania Ğrodków publicznych i stabilizacji caáego systemu energetycznego. System
zielonych certyfikatów wprowadzony w 2005 roku, zachĊcający inwestorów do lokowania
kapitaáu w inwestycje OZE speániá swoją funkcjĊ. Jego rezultatem byá coroczny wzrost
udziaáu energii odnawialnej w miksie energetycznym, rokującym speánienie unijnych
zobowiązaĔ. Na Ğwiecie rządy poszczególnych paĔstw stale poszukują bardziej
efektywnych i skuteczniejszych systemów wsparcia pozwalających osiągnąü wytyczone
cele niĪszym kosztem. Wprowadzone w Polsce pod koniec 2016 roku aukcje na energiĊ z
OZE stają siĊ jednym z dostĊpnych instrumentów prawnych do realizacji nowych
inwestycji OZE, które dla wiĊkszoĞci technologii mogą zapewniü opáacalnoĞü inwestycji w
nowe Ĩródáa (Rynek aukcji, 2018).
Model gospodarki energetycznej oparty na Ĩródáach odnawialnych róĪnie jest
realizowany w poszczególnych paĔstwach. Rozwój OZE to trend ogólnoĞwiatowy i ze
wzglĊdu na wytyczone cele w zakresie ochrony Ğrodowiska nieodwracalny, zwáaszcza
w paĔstwach naleĪących do Unii Europejskiej. W czerwcu 2018 roku decydenci UE
uzgodnili cel zwiĊkszenia udziaáu odnawialnych Ĩródeá energii w unijnym miksie
energetycznym do 2030 r. do 32%. Jednak w przeciwieĔstwie do celu na rok 2020 –
w ramach którego wyznaczono indywidualne, obligatoryjne cele dla kaĪdego kraju UE (dla
Polski 15%), które mają záoĪyü siĊ razem na cel unijny na poziomie 20% - unijne
uzgodnienia co do celu OZE na rok 2030 nie przewidują wprowadzenia obowiązkowych
celów krajowych. Tym co ma zapewniü realizacjĊ celu OZE na 2030 r. – wobec obecnie
obowiązkowych, krajowych celów są regulacje dotyczące governanse. Ich podstawą mają
byü tworzone w latach 2021-2030 i aktualizowane co roku krajowe plany na rzecz energii
i klimatu. Zdaniem Komisji Europejskiej, regulacje dotyczące governanse mają daü
inwestorom pewnoĞü co do warunków otoczenia prawnego i ekonomicznego, w których
bĊdą realizowane inwestycje energetyczne w poszczególnych krajach UE (portal Gram w
zielone pl.). Istotną czĊĞcią tych regulacji jest system aukcyjny na który przechodzi coraz
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wiĊcej paĔstw UE. Koszty wspierania odnawialnych Ĩródeá energii są coraz wyĪsze. Przy
coraz wiĊkszym udziale OZE oraz rosnących celów na kolejne lata istotne jest aby
osiągniĊte zostaáy one przy jak najniĪszym koszcie wsparcia ze Ğrodków publicznych. Z
tego wzglĊdu wiele paĔstw zdecydowaáo siĊ na stopniowe przechodzenie na system
aukcyjny, dający kontrolĊ kosztów, struktury i przyrostu mocy nowych instalacji OZE.
Odnawialne Ĩródáa energii to bardzo zróĪnicowana grupa noĞników dająca energiĊ
elektryczną, cieplną i wykorzystywaną w transporcie. Charakteryzują siĊ one równieĪ
zróĪnicowanym poziomem postĊpu technologicznego przekáadającego siĊ na koszty
inwestycyjne i eksploatacyjne. ZróĪnicowanie kosztów produkcji energii pochodzącej
z róĪnych Ĩródeá jest podstawą odmiennego traktowania w zakresie cen referencyjnych dla
poszczególnych koszyków technologicznych.
Obecnie o wykorzystaniu OZE najczĊĞciej mówimy w kategoriach korzyĞci dla
ochrony Ğrodowiska. Jednak przy odpowiedniej skali produkcji i rozwoju przemysáów
wytwarzających urządzenia do produkcji energii odnawialnej, uzyskujemy równieĪ
wymierne efekty w postaci wzrostu PKB i zatrudnienia, zwiĊkszenia wpáywów do budĪetu
centralnego i lokalnego, zwiĊkszenia bezpieczeĔstwa energetycznego w skali kraju i
regionu oraz przede wszystkim z pozytywnym oddziaáywaniem na klimat. Wedáug portalu
Gramwzielone.pl tylko branĪa wiatrowa w Europie dokáada do PKB Unii Europejskiej
okoáo 36 mld euro rocznie, tworząc okoáo 263 tys. miejsc pracy oraz wypracowuje co roku
eksport warty okoáo 8 mld euro. Rozwój ten szczególnie uwidacznia siĊ na obszarach
wiejskich, gdzie instalowana jest wiĊkszoĞü urządzeĔ wykorzystujących OZE. W skali
lokalnej to przede wszystkim wzrost wpáywów podatkowych, zwiĊkszenie zatrudnienia,
rozwój rynku produkującego surowce dla instalacji OZE (biogazownie, lokalne kotáownie),
zwiĊkszenie bezpieczeĔstwa i samodzielnoĞci energetycznej w skali lokalnej.
Celem artykuáu jest przedstawienie dotychczasowego i nowego systemu wsparcia OZE,
cen uzyskiwanych na aukcjach oraz pierwszych doĞwiadczeĔ z jego wprowadzenia. Na ich
podstawie poczyniono próby oceny wpáywu nowych mechanizmów ekonomicznych na decyzje
inwestorów dotyczących mocy i struktury odnawialnych Ĩródeá. Materiaáem badawczym byáy
dane statystyczne Eurostatu i GUS-u, dokumenty Komisji Europejskiej, Ministerstwa Energii,
UrzĊdu Regulacji Energetyki, raporty dotyczące systemów wsparcia z krajów europejskich i
Polski. Metody badawcze wykorzystane w pracy to analizy dokumentów, aktów
normatywnych, kolejnych nowelizacji ustawy o odnawialnych Ĩródáach energii oraz wydanych
na ich podstawie rozporządzeĔ. Analizy te pozwoliáy oceniü dotychczasowe efekty
przeprowadzonych aukcji, ich zalety i wady, sformuáowaü wnioski w zakresie zmian
organizacyjnych zapewniających sprawne funkcjonowanie systemu aukcyjnego. SkutecznoĞü
systemu aukcyjnego przejawia siĊ przede wszystkim obniĪką cen wynikającą z konkurencji
pomiĊdzy producentami, inwestorami oraz w ramach poszczególnych technologii.

Rynek energii odnawialnej w UE i w Polsce
Analiza iloĞciowa rynku energii odnawialnej pozwala oceniü jego strukturĊ oraz
dynamikĊ wzrostu w poszczególnych technologiach. Sytuacja na rynku odnawialnych Ĩródeá
energii w poszczególnych krajach UE jest bardzo zróĪnicowana. Wynika ona z historycznych
zaszáoĞci, lokalnych uwarunkowaĔ oraz skutecznoĞci prowadzonej polityki wzglĊdem
inwestorów w OZE. Wedáug unijnej agencji statystycznej Eurostat udziaá OZE w unijnym
miksie konsumpcji energii elektrycznej, cieplnej i w transporcie wyniósá w 2016 roku 17%
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(16,7% w roku 2015), wobec unijnego celu na rok 2020, który wynosi 20%. NajwiĊkszy
udziaá w tym miksie posiada Szwecja – 53,8%, Finlandia – 38,7% i àotwa 37,2%. Wynika on
przede wszystkim z dobrych warunków dla rozwoju hydroenergetyki i duĪych zasobów
biomasy leĞnej. NajniĪszy udziaá odnotowaá Luksemburg – 5,4%, Malta – 6% i Holandia –
6%. Najdalej od wywiązania siĊ z celu udziaáu energii odnawialnej w krajowych miksach
energetycznych w 2016 roku byáa Francja (16% wobec celu 23%, Irlandia (9,5% wobec celu
16% i Wielka Brytania (9,3% wobec 15%) (Energy statistic, 2017).
Wedáug Eurostatu w 2016 roku w Polsce udziaá OZE w miksie konsumpcji energii
spadá do 11,3% w stosunku do 11,7% w roku 2015 i wobec 11,5% w roku 2014 (Energy
balance 2017). Oznacza to, Īe od dwóch lat procentowy udziaá energii odnawialnej w
Polsce zmniejsza siĊ. Zahamowanie wzrostu udziaáu energii odnawialnej jest konsekwencją
spadku wykorzystania biomasy w ramach wspóáspalania, spowodowanym znaczącym
obniĪeniem cen zielonych certyfikatów. Cel, który Polska powinna osiągnąü w 2020 r.
wynosi 15%. Do speánienia celu brakuje jeszcze 3,7%. Jak podaje GUS, w krajowym
pozyskaniu i wykorzystaniu energii ze Ĩródeá odnawialnych dominują paliwa staáe. Ich
udziaá w pozyskaniu energii ze Ĩródeá odnawialnych w 2016 r. stanowiá 70,74%. Udziaá
energii wiatrowej wynosiá 11,93%, biopaliw ciekáych 10,16%, biogazu 2,88%, energii
wodnej 2,03%, odpadów komunalnych 0,85%, pomp ciepáa i energii sáonecznej po 0,58%,
a energii geotermalnej 0,28%. Produkcja energii elektrycznej z odnawialnych Ĩródeá energii
wyniosáa w 2016 r. ogóáem 22,807 TWh wobec 22,684 TWh w roku 2015 i 19,841 TWh w
roku 2014. W 2016 roku najwiĊcej odnawialnej energii elektrycznej wyprodukowano z
wiatru (12,587 TWh). Oznacza to 3-krotny wzrost produkcji w stosunku do roku 2012.
Spadáa natomiast produkcja energii elektrycznej z biopaliw staáych (6,912 TWh wobec
9,026 TWh w roku 2015). Pozostaáe Ĩródáa zielonej energii w 2016 roku to energetyka
wodna – 2,139 GWh, biogaz – 1,027 TWh, technologie energii sáonecznej – 123,9 GWh. W
ciepáownictwie najwiĊkszy udziaá w wytwarzaniu energii z OZE miaáy w 2016 r. biopaliwa
staáe – 95,67%, biogaz – 4,21% i odpady komunalne – 0,11% (Energia, 2017). Udziaá
energii odnawialnej w Polsce mógáby byü znacznie wyĪszy. Na jej poziom wpáywają
zarówno uregulowania prawne jak i ekonomiczne. Z przyczyn ekonomicznych naleĪy
wymieniü spadek opáacalnoĞci spowodowany znaczącym obniĪeniem cen zielonych
certyfikatów. Dla zahamowania wysokiej dynamiki przyrostu zainstalowanej mocy w
instalacjach wiatrowych na lądzie negatywny wpáyw miaáa zmiana stanu prawnego
dotycząca ich opodatkowania, polegająca na jego objĊciem caáej konstrukcji a nie jak
wczeĞniej tylko czĊĞci. W rezultacie wzrostu obciąĪeĔ podatkowych w 2017 r. 70% farm
wiatrowych byáo deficytowych. Wprowadzenie systemu aukcyjnego i wprowadzone ceny
referencyjne stwarzają dla tych technologii moĪliwoĞü poprawy wyniku finansowego.

Systemy wsparcia OZE
W Īadnym kraju rozwój OZE nie odbywa siĊ bez wsparcia finansowego,
organizacyjnego i politycznego. Kraje UE, które obecnie przodują w iloĞci i dynamice
wzrostu udziaáu OZE w przeszáoĞci zdecydowaáy siĊ na przeznaczenie znacznych Ğrodków
publicznych w ramach róĪnych systemów wsparcia.
Formy wspierania inwestycji w sektorze OZE dzielimy na dwa podstawowe systemy:
1. System ksztaátowania cen. Obejmuje on system dopáat i cen gwarantowanych,
gwarancje zbytu, pomoc publiczną w postaci dotacji, kredytów, poĪyczek, ulgi
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podatkowe. Taryfy gwarantowane (feed-in tariffs- FIT) polegają na zagwarantowaniu
przez regulatora staáej ceny za wyprodukowanie energii elektrycznej z OZE. Jej
wysokoĞü ustalana jest m.in. na podstawie zastosowanej technologii, lokalizacji
obiektu, a takĪe daty rozpoczĊcia produkcji energii. W systemie FIT energia trafia
bezpoĞrednio do operatora, który ma obowiązek z urzĊdu do jej zakupu. System
zielonych certyfikatów polega natomiast na zobligowaniu okreĞlonych podmiotów do
wyprodukowania energii przy wykorzystaniu OZE, bądĨ zakupie certyfikatów, które
peánią w nim gwarancje pochodzenia energii. W sytuacji gdy przedsiĊbiorstwo nie
wyprodukowaáo wystarczającej iloĞci energii z OZE lub nie nabyáo wymaganej iloĞci
certyfikatów, Urząd Regulacji Energetyki (URE) nakáada kary zastĊpcze.
System ksztaátowania iloĞci wytworzonej energii z OZE. Ksztaátuje on podaĪ OZE
uzyskaną dziĊki przetargom, aukcjom z gwarancją zakupu przez 15-20 lat okreĞlonej
iloĞci energii po cenie zaoferowanej w aukcji niĪszej niĪ ceny referencyjne dla
okreĞlonej technologii wytwarzania.

Tabela 1. Podstawowe róĪnice pomiĊdzy systemami wsparcia
Table 1. Basic differences between support systems
Zagadnienia

System Ğwiadectw pochodzenia

System aukcyjny

Czas wsparcia

15 lat

15 lat

Ceny energii
elektrycznej

Staáa cena zaoferowana w aukcji indeksowana
o wskaĨnik inflacji przez caáy okres wsparcia

Staáa cena ogáaszana kwartalnie przez Prezesa
URE

Cena praw
majątkowych

brak

Cena zmienna podlegająca reguáom
rynkowym, prawa majątkowe są przedmiotem
obrotu gieádowego na Towarowej Gieádzie
Energii

ZróĪnicowanie
wsparcia

Na podstawie koszyków technologicznych
uwzglĊdniających rodzaj Ĩródáa energii, zainstalowaną
moc, stopieĔ redukcji emisji CO2 oraz stopnia
wykorzystania mocy

Jednolite zasady dla wszystkich Ĩródeá OZE

Przystąpienie do
systemu

Na podstawie zgáoszeĔ na platformie internetowej,
wedáug wymogów regulaminu aukcji

Na podstawie uzyskanej koncesji lub wpisu do
rejestru maáych instalacji OZE (do 200 kW),
wniosek o wydanie praw majątkowych
potwierdzonych przez OSD

Kary w systemie

Kary pieniĊĪna w przypadku w przypadku braku
rozliczenia zadeklarowanej iloĞci wytworzonej energii
z instalacji OZE. Kara ta wynika z art. 168 ust. 15
ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych
Ĩródáach energii (Dz. U. poz. 478, z póĨn. zm.),
polegająca na ukaraniu wytwórcy OZE w przypadku
braku rozliczenia zadeklarowanej iloĞci wytworzenia
energii elektrycznej z instalacji OZE w okresach
trzyletnich. Kara ta bĊdzie naliczana, jeĪeli faktyczna
produkcja wyniesie mniej niĪ 85% wartoĞci
zaoferowanej w systemie aukcyjnym, a jej wysokoĞü to
50% wartoĞci wynikającej z iloczynu ceny záoĪonej w
ofercie i róĪnicy pomiĊdzy iloĞcią energii planowaną
do wytworzenia i záoĪoną w ofercie a faktyczną
produkcją.

Brak kar

Zakres kontroli
przyrostu
zainstalowanej
mocy

Peána kontrola iloĞci i struktury instalacji OZE na
podstawie ogáaszanych przetargów

Obowiązek, nakáadany na przedsiĊbiorstwa
obrotu energią, zakupu energii z OZE w celu
utrzymania ustalonego udziaáu zielonej energii
w caákowitej iloĞci energii sprzedawanej do
odbiorców koĔcowych

ħródáo: opracowanie na podstawie Ustawy OZE oraz Regulaminu Aukcji.
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Podstawową przyczyną zmian systemu wsparcia OZE w Polsce są problemy
funkcjonowania rynku zielonych certyfikatów. Problemy te związane są z wystĊpującą od
2012 roku nadpodaĪy certyfikatów, gáównie ze strony wytwórców stosujących technologie
wspóáspalania (jednoczesne spalanie wĊgla i biomasy). NadpodaĪ ta na koniec 2016 roku
wynosiáa 21913 GWh, co bezpoĞrednio przeáoĪyáo siĊ na ceny certyfikatów i spadające
przychody inwestorów (z ok. 500 zá/MWh w roku 2011 do ok. 200 zá/MWh na początku
2017 roku (Stan energetyki…, 2017).
W latach 2005-2016 wedáug wyliczeĔ WiseEuropa koszt systemu zielonych
certyfikatów wyniósá ok. 30 mld zá. Z tego okoáo 10,2 mld zá to byáy dopáaty do produkcji
energii elektrycznej ze wspóáspalania biomasy z wĊglem, a nastĊpne 6 mld zá wsparáo
wáaĞcicieli starych elektrowni wodnych. àącznie w latach 2005-2016 wsparcie dla
energetyki odnawialnej w Polsce wyniosáo okoáo 33,6 mld zá.
Wedđug art. 69a. Ustawy o OZE wersji z kwietnia 2018 r. energia elektryczna
wytworzona w danej instalacji odnawialnego ļródđa energii moľe korzystaè z:
1)
systemu wsparcia ħwiadectw pochodzenia albo
2)
systemu wsparcia ħwiadectw pochodzenia biogazu rolniczego, albo
3)
systemu wsparcia, o którym mowa w art. 70a–70f, albo
4)
aukcyjnego systemu wsparcia.
Zgodnie z art. 80 ust. 1 i 2 aukcjú wygrywajæ uczestnicy aukcji:
1)
którzy zaoferowali najniľszæ cenú sprzedaľy energii elektrycznej z odnawialnych
ļródeđ energii, pomniejszonæ o kwotú podatku od towarów i usđug oraz
2)
których oferty đæcznie nie przekroczyđy 100% wartoħci energii elektrycznej
z odnawialnych ļródeđ energii okreħlonej w ogđoszeniu o aukcji i 80% iloħci energii
elektrycznej objútej wszystkimi ofertami.
Gđównæ zaletæ systemu aukcyjnego jest, ľe gwarantuje zwyciúzcom aukcji sprzedaľ
energii po stađej cenie przez cađy piútnastoletni okres wsparcia, niezaleľnie od przyszđych
warunków rynkowych. Uczestnicy aukcji dla instalacji juľ istniejæcych i zmodernizowanych
majæ moľliwoħè zgđaszania niľszych cen poniewaľ dotychczas otrzymana pomoc odliczana
jest od cađkowitej sumy wsparcia finansowego przewidzianego w okresie 15 lat.

System wsparcia jako element pomoc publicznej
W komunikacie z dnia 6 czerwca 2012 r. zatytuáowanym „Energia odnawialna: waĪny
uczestnik europejskiego rynku energii” (COM(2012)027) Komisja Europejska wskazaáa
obszary, w których do 2020 roku trzeba doáoĪyü wiĊkszych staraĔ, by produkcja energii ze
Ĩródeá odnawialnych w UE stale wzrastaáa. W listopadzie 2013 r. Komisja przedstawiáa
dalsze wytyczne dotyczące systemów wsparcia energii ze Ĩródeá odnawialnych aby cele te
osiągnąü jak najmniejszym kosztem (COM(2013)7243). Przeprowadzony przegląd dotacji,
jakie paĔstwa czáonkowskie stosowaáy w przeszáoĞci pozwoliáy sformuáowaü wnioski
dotyczące preferencyjnego stosowania systemu aukcyjnego w kolejnych etapach
ksztaátowania nowych ram systemów wsparcia energii ze Ĩródeá odnawialnych zawartych
w dokumencie „Wytyczne w sprawie pomocy paĔstwa na ochronĊ Ğrodowiska i cele
związane z energią w latach 2014-2020” (2014/C 200/01).
W dniu 13 grudnia 2017 r. Komisja Europejska opublikowaáa komunikat dotyczący
zatwierdzenia – na mocy przepisów UE w dziedzinie pomocy paĔstwa – polskiego
programu wsparcia energii ze Ĩródeá odnawialnych. W ramach programu, którego wartoĞü
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szacuje siĊ na 40 mld PLN (okoáo 9,4 mld EUR) producentom energii ze Ĩródeá
odnawialnych zostanie przyznana pomoc paĔstwa za poĞrednictwem konkurencyjnych
aukcji. Pomoc ta zgodnie z „Wytycznymi w sprawie pomocy paĔstwa na ochronĊ
Ğrodowiska na cele związane z energią w latach 2014-2020 (Dz. Urz. UE seria C, nr 200, s.
1) ma gwarantowaü, Īe wykorzystanie funduszy publicznych jest ograniczone i Īe nie
wystĊpuje nadmierna kompensacja.
Decyzja ta umoĪliwiáa Ministerstwu Energii prowadzenie zmian w regule kumulacji
áącznej pomocy uzyskanej przez wytwórców energii z OZE oraz w mechanizmie
zapewnienia konkurencyjnoĞci skáadanych ofert aukcyjnych. Kwestia pomocy publicznej
budzi najwiĊcej wątpliwoĞci wĞród potencjalnych uczestników aukcji. Zagadnienia
związane z pomocą publiczną zawarte w art. 39 ustawy OZE wskazują, Īe áączna wartoĞü
pomocy publicznej dla wytwórcy zamierzającego braü udziaá w aukcji OZE, nie moĪe
przekroczyü okreĞlonego puáapu, stanowiącego róĪnicĊ miĊdzy iloĞcią energii wytworzonej
z danej instalacji OZE w okresie 15 lat, pomnoĪoną przez cenĊ referencyjną wáaĞciwą dla
danej technologii, a przychodami ze sprzedaĪy tej samej iloĞci energii wedáug Ğredniej ceny
sprzedaĪy energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym, obowiązującej w dniu záoĪenia
oferty. Przekroczenie tej áącznej pomocy publicznej skutkuje tym, Īe dany wytwórca nie
moĪe przystąpiü do aukcji OZE. Maksymalny poziom áącznej pomocy publicznej zostaá
okreĞlony na takim poziomie aby wytwórca zamierzający wystartowaü w aukcji
zaproponowaá caáą iloĞü wytworzonej przez siebie energii po maksymalnej do uzyskania
cenie. Wytwórca musi jednak kalkulowaü zaproponowany przez siebie poziom cen, za
wytworzoną w instalacji OZE energiĊ elektryczną, aby nie przekroczyáa ona poziom
konkurentów, poniewaĪ co do zasady konkurencyjnego charakteru aukcji wygrywają ci,
którzy zaproponują jak najniĪszą cenĊ za wytworzoną energiĊ (Czysta energia – nr 1/2016).
Przykáad obliczania wartoĞci pomocy publicznej w systemie aukcyjnym:
1. Prognozowana wartoĞü ceny referencyjnej dla istniejącej elektrowni OZE –
172,22 zá/MWh + 238,83 zá/MWh = 411,05 zá/MWh
2. WartoĞü pomocy publicznej dla inwestora – 188 zá/MWh
3. Maksymalna wartoĞü energii moĪliwa do zaoferowania dla inwestora –
411,05 zá/MWh – 188 zá/MWh = 223,05 zá/MWh
Nowe zasady pomocy publicznej preferują inwestorów, którzy dopiero planują
wybudowaü nowe instalacje wykorzystujące odnawialne Ĩródáa energii. W tym przypadku
uzyskiwane ceny bĊdą zbliĪone do cen referencyjnych lub uzyskanych w ramach przetargu.
W sytuacji instalacji juĪ funkcjonujących decyzja o udziale w aukcji zaleĪeü bĊdzie od
kalkulacji uwzglĊdniającej dotychczas uzyskaną pomoc w postaci dotacji, sprzedaĪy
zielonych certyfikatów czy dopáat do kredytów. Im starsza inwestycja, tym warunki
przejĞcia do systemu aukcyjnego są mniej korzystne. Ci, którzy jednak zdecydują siĊ na
przejĞcie, mogą zaproponowaü ceny niĪsze od referencyjnych, co zwiĊksza
prawdopodobieĔstwo wygrania aukcji.

Rodzaje aukcji
Aukcje, przy stosunkowo krótkim okresie funkcjonowania, nie mają jednorodnej
postaci. Ich zróĪnicowanie uwzglĊdnia ustawa o odnawialnych Ĩródáach energii a ich czĊĞü
jest konsekwencją dostosowywania do zmiennych warunków rynkowych. Na podstawie
przeglądów systemów aukcyjnych funkcjonujących w krajach unijnych zauwaĪalna jest ich
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elastycznoĞü i wieloĞü form. NiĪej wymieniono najczĊĞciej wystĊpujące w krajach UE
rodzaje aukcji:
Aukcje „migracyjne” – aukcje dla instalacji funkcjonujących w systemie zielonych
certyfikatów, które wyraĪają wolĊ przejĞcia do systemu aukcyjnego.
Aukcje dla instalacji modernizowanych – dla instalacji OZE, które w wyniku
modernizacji uzyskują przyrost mocy lub poniesione nakáady są nie mniejsze niĪ 30%
wartoĞci początkowej.
Aukcje dla instalacji nowo tworzonych – budowanych po przeprowadzeniu aukcji.
Aukcje dla wydzielonych koszyków technologicznych – na przykáad oddzielnie dla
instalacji fotowoltaicznych i wiatrowych.
Aukcje dla kilku koszyków technologicznych – W Niemczech ogáoszono aukcje dla
odnawialnych Ĩródeá energii, w której o wsparcie konkurują inwestorzy planujący budowĊ
elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych. Ma ona stworzyü konkurencje miĊdzy
energetyką wiatrową i sáoneczną i przyĞpieszyü spadek cen energii odnawialnej (Informator
Federalnej agencji Bundesnetzagentur – BnetzA, 2017).
Aukcje transgraniczne – dotyczą one przede wszystkim budowanych farm morskich. Na
przykáad w aukcjach duĔskich uczestniczą inwestorzy niemieccy a w aukcjach niemieckich
inwestorzy z Danii.
Aukcje uwzglĊdniające miejsce lokalizacji instalacji – na przykáad we Francji
przeprowadzono oddzielne aukcje dla instalacji fotowoltaicznych dachowych i gruntowych
oraz oddzielnie dla instalacji we Francji i ich terytoriów zamorskich. W Niemczech z kolei
przeprowadzane są aukcje dla wybranych landów.
Aukcja zwykáa – aukcja o której mowa w art. 73 Ustawy OZE, do której nie mają
zastosowania przepisy art. 80 ust.4-8 i 11 tej ustawy. W praktyce obejmują one instalacje
OZE z wyáączeniem Ĩródeá wykorzystujących róĪne Ĩródáa biomasy.
Aukcja interwencyjna – aukcja o której mowa w art. 80 - ust. 4 Ustawy OZE na zakup lub
wytwarzanie energii elektrycznej, z gwarancją pokrycia ujemnego salda, o którym mowa
w art.92 ust.5.
W Polsce przeprowadzone dotychczas nielicznie aukcje uwzglĊdniaáy: instalacje nowe
i juĪ funkcjonujące, aukcje migrujące oraz aukcje dla wydzielonych koszyków
technologicznych. W przyszáoĞci celowe byáoby jednoczesne przeprowadzenie aukcji dla
kilku koszyków technologicznych, co przyczyniáoby siĊ do wzrostu konkurencyjnoĞci
i obniĪki cen oferowanych na aukcji.

Przepisy prawne regulujące funkcjonowanie systemu aukcyjnego
Znowelizowana 29 grudnia 2015 roku oraz 22 czerwca 2016 roku Ustawa o OZE
w rozdziale 4 wprowadziáa nowe przepisy o systemie wsparcia, tj. system aukcyjny – jako
podstawowy i wyáączny system wsparcia dla wszystkich nowych instalacji OZE, które
zwyciĊĪą w aukcjach. Przepisy te weszáy w Īycie 1 lipca 2016 roku (Ustawa o OZE, 2015;
2017). Wprowadzenie systemu aukcyjnego nie zakoĔczyáo dziaáaĔ dotychczasowego
systemu wsparcia dla OZE opartego na dwóch gáównych filarach: (a) systemie zbywalnych
praw majątkowych w formie Ğwiadectw pochodzenia (tzw. „zielonych certyfikatów”,
wydawanych za megawatogodzinĊ energii wyprodukowanej przez instalacjĊ OZE, oraz (b)
obowiązku zakupu energii wyprodukowanej w instalacjach OZE przez sprzedawców
z urzĊdu (Stan energetyki wiatrowej, 2017).
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Tabela 2. Ceny referencyjne dla aukcji OZE w latach 2016-2018
Table 2. Reference prices for RES auctions in 2016-2018
L.p.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.
10.
11.
12.

13.

14.

15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.

Typ instalacji
áącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie wiĊkszej niĪ 1 MW,
wykorzystujących wyáącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii
elektrycznej
áącznej mocy zainstalowanej elektrycznej wiĊkszej niĪ 1 MW,
wykorzystujących wyáącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii
elektrycznej
wykorzystujących wyáącznie biogaz pozyskany ze skáadowisk odpadów do
wytwarzania energii elektrycznej
wykorzystujących wyáącznie biogaz pozyskany z oczyszczalni Ğcieków do
wytwarzania energii elektrycznej
wykorzystujących wyáącznie do wytwarzania energii elektrycznej biogaz inny
niĪ okreĞlony w pkt. 3 i 4
áącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie wiĊkszej niĪ 50 MW,
wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej biomasĊ spalaną w
dedykowanej instalacji spalania biomasy lub ukáadach hybrydowych
wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej biomasĊ, biopáyny,
biogaz lub biogaz rolniczy spalany w dedykowanej instalacji spalania
wielopaliwowego
áącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie wiĊkszej niĪ 50 MW, w
dedykowanej instalacji spalania biomasy lub ukáadach hybrydowych, w
wysokosprawnej kogeneracji
áącznej mocy zainstalowanej elektrycznej wiĊkszej niĪ 50 MW i o mocy
osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie wiĊkszej niĪ 150 MWt, w dedykowanej
instalacji spalania biomasy lub ukáadach hybrydowych, w wysokosprawnej
kogeneracji
w instalacji termicznego przeksztaácania odpadów
wykorzystujących wyáącznie biopáyny do wytwarzania energii elektrycznej
áącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie wiĊkszej niĪ 1 MW,
wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej wyáącznie energiĊ
wiatru na lądzie
áącznej mocy zainstalowanej elektrycznej wiĊkszej niĪ 1 MW,
wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej wyáącznie energiĊ
wiatru na lądzie
áącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie wiĊkszej niĪ 1 MW,
wykorzystujących wyáącznie hydroenergiĊ do wytwarzania energii
elektrycznej
áącznej mocy zainstalowanej elektrycznej wiĊkszej niĪ 1 MW,
wykorzystujących wyáącznie hydroenergiĊ do wytwarzania energii
elektrycznej
wykorzystujących wyáącznie energiĊ geotermalną do wytwarzania energii
elektrycznej
áącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie wiĊkszej niĪ 1 MW,
wykorzystujących wyáącznie energiĊ promieniowania sáonecznego do
wytwarzania energii elektrycznej
áącznej mocy zainstalowanej elektrycznej wiĊkszej niĪ 1 MW,
wykorzystujących wyáącznie energiĊ promieniowania sáonecznego do
wytwarzania energii elektrycznej
wykorzystujących wyáącznie energiĊ wiatru na morzu do wytwarzania energii
elektrycznej
hybrydowej instalacji odnawialnego Ĩródáa energii o áącznej mocy
zainstalowanej elektrycznej nie wiĊkszej niĪ 1 MW
hybrydowej instalacji odnawialnego Ĩródáa energii o áącznej mocy
zainstalowanej elektrycznej wiĊkszej niĪ 1 MW

WartoĞü referencyjna w zá/MWh
2018 (wg
2016
2017
projektu z X
2017r.
550

550

570

550

550

550

305

405

425

335

365

385

340

355

385

415

415

415

310

325

325

435

450

450

420

435

435

385
475

385
475

210
475

300

320

310

385

350

350

480

480

500

480

480

480

455

455

455

465

450

420

445

425

400

470

470

450

300

455

390

430

405

350

ħródáo: opracowanie na podstawie rozporządzenia Ministra Energii dnia 24 marca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz.
634) i projektu rozporządzenia ME z 14 listopada 2017 r.
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Wedáug pierwotnej wersji ustawy OZE aukcje miaáy siĊ odbywaü oddzielnie dla
poszczególnych koszyków technologicznych:
Koszyk 1 – ze stopniem wykorzystania caákowitej zainstalowanej mocy, niezaleĪnie od
Ĩródáa pochodzenia, wyĪszym niĪ 3504 MWh/MW/rok,
Koszyk 2 – wykorzystujących biodegradowalną czĊĞü odpadów przemysáowych,
komunalnych, pochodzenia roĞlinnego i zwierzĊcego,
Koszyk 3 – w których emisja CO2 jest nie wyĪsza niĪ 100 kg/MWh, ze stopniem
wykorzystania caákowitej zainstalowanej mocy wyĪszej niĪ 3504 MWh/MW/rok
Koszyk 4 – dla energii wytworzonej przez czáonków klastra energii,
Koszyk 5 – dla energii wytworzonej przez czáonków spóádzielni energetycznej
Koszyk 6 – dla podmiotów wykorzystujących wyáącznie biogaz rolniczy do wytwarzania
energii elektrycznej,
Koszyk – 7 – dla innych wymienionych w pkt. 1-6. (ustawa OZE 2015).
W ustawa o OZE znajdują siĊ regulacje okreĞlające cenĊ referencyjną, która jest
ustalana corocznie, za którą energia elektryczna z instalacji wykorzystujących odnawialne
Ĩródáa energii jest sprzedawana w aukcji danego roku. Przy ustalaniu ceny referencyjnej dla
21 kategorii instalacji brane byáy pod uwagĊ parametry techniczne i technologiczne,
nakáady inwestycyjne związane z budową, sprawnoĞü wytwarzania energii, wspóáczynnik
wykorzystania dostĊpnej mocy, koszty operacyjne, przewidywane koszty cen paliw oraz
ceny uprawnieĔ do emisji CO2, wpáyw instalacji na Ğrodowisko naturalne i in.
(Uzasadnienie do rozporządzenia o cenach referencyjnych 2017). Wprowadzenie ceny
referencyjnej oznacza, Īe oferty powyĪej jej wartoĞci bĊdą automatycznie odrzucane,
nawet, jeĞli nie bĊdzie innych ofert, co moĪe skutkowaü brakiem osiągniĊcia zaáoĪonego
dla danej aukcji celu w zakresie zakontraktowania odpowiedniego wolumenu energii
(Ocena skutków regulacji 2017).
Oddzielną pozycją rozporządzenia o cenach referencyjnych są ceny dla instalacji
nowych i modernizowanych po dniu wejĞcia w Īycie rozdziaáu 4 ustawy OZE. Propozycje
cen referencyjnych dla aukcji na 2018 rok róĪnią siĊ w stosunku do cen obowiązujących
w 2017 roku w 11 z 21 grup technologii. W czterech przypadkach zaproponowano ceny
wyĪsze, a w siedmiu przypadkach niĪsze. Zmiany te są konsekwencją urealnienia
i dostosowania cen do rzeczywistych warunków rynkowych i po czĊĞci elementem
preferencyjnego traktowania wybranych technologii (na przykáad instalacji
wykorzystujących biogaz rolniczy).
Wedáug projektu znowelizowanej Ustawy OZE z kwietnia 2018 roku wprowadzono
áącznie 25 koszyków technologicznych dla instalacji nowych i 25 dla instalacji
zmodernizowanych. Wydzielono w nich oddzielne pozycje dotyczące instalacji mniejszych
niĪ 500 kW w technologiach produkcji biogazu. Przykáadowe propozycje cen
referencyjnych w záotych za 1MWh, za jakæ w 2018 r. moľe zostaè sprzedana przez
wytwórców w drodze aukcji energia elektryczna z odnawialnych ļródeđ energii wynoszæ:
1)
o đæcznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niľ 500 kW, wykorzystujæcych
wyđæcznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej, wynosi 630 zđ/MWh;
2)
o đæcznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niľ 500 kW, wykorzystujæcych
wyđæcznie biogaz pozyskany ze skđadowisk odpadów do wytwarzania energii
elektrycznej, wynosi 560 zđ/MWh;
3)
o đæcznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niľ 500 kW, wykorzystujæcych
wyđæcznie biogaz pozyskany z oczyszczalni ħcieków do wytwarzania energii
elektrycznej, wynosi 420 zđ/MWh;
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o đæcznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niľ 500 kW, wykorzystujæcych
wyđæcznie biogaz inny niľ okreħlony w pkt 2 i 3 do wytwarzania energii elektrycznej,
wynosi 420 zđ/MWh;
5)
o đæcznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niľ 500 kW, wykorzystujæcych
wyđæcznie hydroenergiú do wytwarzania energii elektrycznej, wynosi 550 zđ/MWh;
6)
o đæcznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niľ 500 kW i nie wiúkszej
niľ 1 MW, wykorzystujæcych wyđæcznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii
elektrycznej, wynosi 570 zđ/MWh;
7)
o đæcznej mocy zainstalowanej elektrycznej wiúkszej niľ 1 MW, wykorzystujæcych
wyđæcznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej, wynosi 550 zđ/MWh;
8)
o đæcznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niľ 500 kW,
wykorzystujæcych wyđæcznie biogaz pozyskany ze skđadowisk odpadów do
wytwarzania energii elektrycznej, wynosi 550 zđ/MWh;
9)
o đæcznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niľ 500 kW,
wykorzystujæcych wyđæcznie biogaz pozyskany z oczyszczalni ħcieków do
wytwarzania energii elektrycznej, wynosi 385 zđ/MWh;
10) o đæcznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niľ 500 kW,
wykorzystujæcych wyđæcznie biogaz inny niľ okreħlony w pkt 8 i 9 do wytwarzania
energii elektrycznej, wynosi 385 zđ/MWh;
Propozycje te są szczególnie korzystne dla inwestorów w biogazownie rolnicze do 500 kW.
Są one nastĊpstwem zapisów zawartych w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju
(SOR) zawierającej sformuáowanie, Īe powinno siĊ preferowaü instalacje zapewniające
maksymalną dyspozycyjnoĞü oraz potrzeby lokalne związane z gospodarką odpadami
i wykorzystaniem miejscowego potencjaáu. Ponadto w dywersyfikacji Ĩródeá energii
cieplnej, gazowej i elektrycznej, szczególnie na obszarach sáabiej zurbanizowanych
wiĊkszy udziaá powinny mieü biogazownie rolnicze.
4)

Wyniki przebiegu aukcji w latach 2016-2017 w Polsce
Nabór na pierwszą w Polsce aukcje zostaá ogáoszony 30 listopada 2016 r. W rezultacie
30 grudnia 2016 r. skutecznie przeprowadzono 3 aukcje, jedna siĊ nie odbyáa z powodu
zgáoszenia przez uczestników mniej niĪ 3 waĪnych ofert speániających wymagania
okreĞlone w ustawie o odnawialnych Ĩródáach energii. W aukcjach tych wziĊli udziaá
wytwórcy energii elektrycznej z biogazu rolniczego, instalacje fotowoltaiczne, wiatrowe i
wodne do 1 MW mocy. W pierwszym notowaniu do którego zgáosiáo siĊ 7 biogazowni,
minimalna i maksymalna cena, po której sprzedawana byáa energia to odpowiednio 502,23
zá/MWh i 504,57 zá za MWh. àączna iloĞü sprzedanej energii dla tej aukcji wyniosáa
824 629 GWh, a jej wartoĞü 415,35 mln zá (Gostomczyk, 2017). W aukcji zwykáej nr
AZ/3/2016 wygraáy 84 projekty branĪy fotowoltaicznej záoĪone przez 62 wytwórców. W
ramach tej aukcji zakontraktowano 1 567 288,8 MWh energii za kwotĊ 554 474 643,01 zá.
ĝredni koszt sprzedanej energii wyniósá 353,79 zá/MWh, tj. ok. 24% niĪej od ceny
referencyjnej (Aukcje OZE, 2017). W czwartej aukcji (AZ/4/2016), przewidzianej dla
instalacji o mocy zainstalowanej elektrycznej nie wiĊkszej niĪ 1 MW, speániających
kryteria stopnia wykorzystania mocy powyĪej 3 504 MWh/MW/rok oraz emisyjnoĞci nie
wiĊkszej niĪ 100 kg/MWh, czyli gáównie elektrowni wodnych, aukcjĊ wygraáo wszystkie
49 skutecznie záoĪonych ofert, zgáoszonych przez 40 firm. Minimalna i maksymalna cena,
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po jakiej energia zostaáa sprzedana, to odpowiednio 30 zá/MWh i 468 zá/MWh. àącznie dla
wszystkich technologii w grudniowej aukcji wygraáo 140 ofert. Niska cena minimalna
wynosząca 30 zá/MWh jest moĪliwa tylko dla instalacji zamortyzowanych, które ponoszą
gáównie koszty eksploatacyjne, wykorzystujące energiĊ natury.
Druga aukcja OZE zostaáa przeprowadzona 29 czerwca 2017 r. na podstawie
ogáoszenia z dnia 29 maja 2017 r. Aukcja zwykáa nr AZ/1/2017 obejmowaáa Ĩródáa
fotowoltaiczne i wiatrowe a nr AZ/2/2017 maáe elektrownie wodne. W pierwszej aukcji
zostaáy wyáonione 352 zwyciĊskie projekty fotowoltaiczne i wiatrowe zgáoszone przez 236
podmiotów. Oznacza to ponad 300% wzrost podmiotów w stosunku do aukcji
grudniowych. W ramach tej aukcji zakontraktowano 4 720 962 MWh energii za kwotĊ
1 760 121 889 zá (99,9% oferty). ĝredni koszt energii sprzedanej wynosiá 373 zá/MWh
(min. 195,00 zá i max. 398,87 zá/MWh). Na dwie czerwcowe aukcje wpáynĊáo 537 ofert z
których 396 wygraáo.
W roku 2017 planowano sprzedaĪ 1 355,55 MWh energii elektrycznej o wartoĞci
438,91 tys. zá, w kolejnym – 2018 roku 72 733,28 MWh o wartoĞci 26,072 mln zá, a w
ostatnim roku obowiązywania wsparcia (2035) przewiduje siĊ sprzedaĪ 3 242 MWh za
1,037 mln zá. Rekordowy ma byü rok 2021, w którym przewidziano sprzedaĪ 321 064,79
MWh energii za 119,713 mln zá (portal Gramwzielone.pl, 2017).
W aukcji migracyjnej dla elektrowni wodnych o mocy do 1 MW przeprowadzonej
w dniu 30 czerwca 2017 roku záoĪono skutecznie 44 oferty naleĪące do 28 wytwórców.
IloĞü zgáoszonej energii wynosiáa 1,484 TWh, a jej wartoĞü 631,33 mln zá. Minimalna
i maksymalna cena, po jakiej energia zostaáa sprzedana wyniosáa odpowiednio 290 zá/MWh
i 474 zá/MWh.
Kolejne aukcje miaáy siĊ odbyü w dniach 28 wrzeĞnia, 2 paĨdziernika, 4 paĨdziernika
i 6 paĨdziernika i ogáoszone byáy dla koszyków technologicznych obejmujących
biogazownie wysypiskowe i Ğciekowe do 1 MW, wodne do1 MW, biomasowe pow. 1 MW
i biogazownie rolnicze pow. 1 MW.
Tabela 3. Planowana iloĞü i wartoĞü energii w aukcji 28.09 – 2-6.10. 2017 r.
Table 3. Planned amount and value of energy in the auction 28 September – 26 October, 2017
Termin aukcji

Maksymalna iloĞü energii do sprzedaĪy
[MWh]

Maksymalna wielkoĞü sprzedaĪy
[zá]

28.09. 2017

1 659 047

556 174 673

2.10.2017

10 502 338

3 768 589 370

4.10.2017

1 149 296

683 370 550

6.10.2017

2 118 162

1 260 181 015

Razem

15 428 843

6 268 314 608

ħródáo: opracowanie na podstawie biuletynu informacyjnego URE 2017.

W zaplanowanych terminach odbyáa siĊ tylko pierwsza aukcja, która w kolejnych
dniach zostaáa odwoáana. Odwoáanie aukcji to rezultat zmiany dwóch rządowych
rozporządzeĔ wynikających z braku rozwiązaĔ zgodnych z unijnymi zasadami
przyznawania pomocy publicznej, skutkującym tym, Īe do czasu wejĞcia w Īycie
projektowanych zmian, nie powinny zostaü rozstrzygniĊte Īadne kolejne aukcje. W
rozporządzeniu nr 1819, rząd wyzerowaá iloĞü planowanej do zakupu energii (Inf. Prezesa
URE nr 66/2017) poniewaĪ Komisja Europejska potraktowaáa ogáoszenie aukcji przed
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zakoĔczeniem negocjacji jako záamanie prawa. Organizacja kolejnych aukcji wymagaü
bĊdzie przyjĊcia kolejnej nowelizacji ustawy o OZE.
Dla wáaĞciwego funkcjonowania systemu aukcyjnego niezbĊdne są trzy
rozporządzenia:
1. W sprawie maksymalnej iloĞci i wartoĞci energii z OZE sprzedawane w drodze aukcji,
2. W sprawie ceny referencyjnej dla poszczególnych koszyków technologicznych,
3. W sprawie daty i kolejnoĞci przeprowadzanych aukcji.
Brak aktów normatywnych i niestabilnoĞü prawa jest postrzegane przez przedsiĊbiorców
jako ryzykowne miejsce lokalizacji inwestycji. Sprawa dotyczy duĪych sum, poniewaĪ
oszacowany koszt wsparcia w systemie aukcyjnym dla instalacji OZE w okresie 15 lat
wyniesie 13 mld 377 mln 843 tys. 579 zá, co rocznie daje 743 mln 213 tys. 532 zá.
Czasu na realizacje aukcji i osiągniĊcie zamierzonych celów wskaĨnikowych
pozostaáo juĪ niewiele. Aby speániü cele wskaĨnikowe do 2020 roku naleĪy zakontraktowaü
nowe moce w OZE umoĪliwiające osiągniĊcie 15% udziaáu. Z powodu dáugiej notyfikacji
nowego systemu wsparcia wzrost produkcji energii elektrycznej ze Ĩródeá OZE spowolniá.
Przy oczekiwanym poziomie finalnego zuĪycia energii brutto w 2020 roku w wysokoĞci
169-170 TWh i celu udziaáu OZE 15%, zakontraktowana w aukcjach energia elektryczna z
OZE powinna wynosiü ok. 33 TWh. Odwoáane aukcje w 2017 roku skutkują tym, Īe w
pozostaáych do 2020 roku latach rocznie powinno byü zakontraktowane po 16-17 TWh
energii. Przy obecnych tendencjach opóĨnieĔ moĪna prognozowaü, Īe koszty koniecznego
transferu wymaganej iloĞci energii z krajów które przekroczyáy krajowe cele wskaĨnikowe
mogą spowodowaü obciąĪenie budĪetu Polski kwotą ok. 17 mld zá.
Przedstawione zestawienie ukazuje duĪe zróĪnicowanie cen uzyskiwanych w systemie
aukcyjnym. Do najdroĪszych technologii naleĪą instalacje wykorzystujące biomasĊ i
biogaz. W wielu krajach koszty pozyskania energii sáonecznej i wiatrowej są
porównywalne i naleĪą do najniĪszych w grupie OZE. Przegląd cen uzyskiwanych w
aukcjach wskazuje, Īe na ich wysokoĞü w duĪym stopniu wpáywa poáoĪenie geograficzne,
szczególnie w przypadku energii sáonecznej. Dlatego kaĪdy kraj powinien preferowaü
Ĩródáa pozwalające wytworzyü energiĊ przy jak najniĪszym koszcie jednostkowym.

Charakterystyka systemu aukcyjnego w Niemczech
W przypadku energii odnawialnej bardzo duĪo moĪemy nauczyü siĊ od naszego
zachodniego sąsiada, czyli Niemiec. Kraj ten od wielu lat stosuje skuteczne instrumenty
wspierania odnawialnych Ĩródeá energii, osiągając jednoczeĞnie wymierne rezultaty. Ponadto
analiza niemieckiej polityki wspierania OZE pozwala na unikniĊcie czĊĞci báĊdów, które
zostaáy popeánione, przy równoczesnym wykorzystaniu mechanizmów charakteryzujących siĊ
wysoką efektywnoĞcią. CzĊĞcią nowej polityki jest przyjĊcie 8 lipca 2014 roku przez
parlament niemiecki nowelizacji ustawy o OZE w ramach której najpóĨniej od 2017 roku
dotychczasowy system wsparcia ma zostaü zastąpiony systemem aukcyjnych dla wiĊkszoĞci
technologii. Nowy system zostaá oparty na nastĊpujących zasadach:
1. System aukcyjny obejmuje energiĊ wiatrową na lądzie i morzu, instalacje
fotowoltaiczne o mocy zainstalowanej wiĊkszej niĪ 750 kW oraz instalacje na
biomasĊ o mocy wiĊkszej niĪ 150 KW; wyáączone z aukcji są maáe instalacje
fotowoltaiczne, geotermia oraz energia wodna,
2. Prawo do wsparcia przysáuguje instalacjom, których oferty wygraáy aukcjĊ,
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3.
4.

Aukcje organizuje Federalna Agencja Sieci,
Dla kaĪdej technologii aukcjonowana jest konkretna iloĞü mocy i odpowiednia
wielkoĞü wsparcia,
Wsparcie otrzymają oferty zawierające najniĪszą cenĊ,
Projekty, które otrzymają wsparcie bĊdą musiaáy byü zrealizowane w ciągu
ustalonego okresu, w innym wypadku uiszczona musi byü opáata karna
(PrzyszáoĞü energetyki 2017).

5.
6.

Tabela 4. Przykáady krajów, które przeprowadziáy aukcje OZE w 2016 roku
Table 4. Examples of countries that carried out RES auctions in 2016
Kraj
Kanada
USA

Meksyk

Peru

Chile
Brazylia

Argentyna

Wáochy

Dania
Holandia
Federacja Rosyjska
Chiny
Indie
Monako
Zjednoczone Emiraty
Arabskie
Zambia

Moc
299,5 MW
140 MW
15,5 MW
26 MW
Pierwsza aukcja
394 MW
1,691 MW
Druga aukcja
1,038 MW
1,853 MW
162 MW
184,5 MW
80 MW
4 MW
1,5 MW
300 MW
505 MW
198 MW
Pierwsza aukcja
707 MW
400 MW
1,2 MW
Druga aukcja
766 MW
518 MW
800 MW
30 MW
19,8 MW
20 MW
950 MW
21,6 MW
1,4 MW
610 MW
1,0 MW
6,8 MW
850 MW
170 MW
800 MW
1,17 MW
73 MW

ħródáo energii
Wiatr
SáoĔce
woda
SáoĔce

Cena
66,9 USD/MWh
120,0 USD/MWh
137,5 USD/MWh
37,0 USD/MWh

Wiatr
SáoĔce

55,3 USD/MWh
45,1 USD/MWh

Wiatr
SáoĔce
Wiatr
SáoĔce
Woda
Biomasa
Wiatr
SáoĔce
Woda
Biomasa

35,8 USD/MWh
31,8 USD/MWh
37,7 USD/MWh
48,1 USD/MWh
43,8 USD/MWh
77,0 USD/MWh
45,3 USD/MWh
37,8 USD/MWh
56,7 USD/MWh
66,4 USD/MWh

Wiatr
SáoĔce
Biogaz

59,4 USD/MWh
59,7 USD/MWh
118,0 USD/MWh

Wiatr
SáoĔce
Wiatr na lądzie
Wiatr na morzu
Geotermia
Biomasa
Wiatr na morzu
SáoĔce
Wiatr na morzu
Wiatr
SáoĔce
SáoĔce
Wiatr
SáoĔce
SáoĔce
SáoĔce
SáoĔce

53,3 USD/MWh
54,9 USD/MWh
69,3 USD/MWh
169,8 USD/MWh
86,4 USD/MWh
118,5 USD/MWh
60,4 USD/MWh
19,9 USD/MWh
68,9 USD/MWh
Brak danych
77.9 USD/MWh
71,4 USD/MWh
30 USD/MWh
60 USD/MWh
29,9 USD/MWh
24,2 USD/MWh
67,4 USD/MWh

ħródáo: opracowanie na podstawie: Renewable energy action, analysing 2016, IRENA 2017.
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Aukcje w krajach UE i na Ğwiecie
Polska nie jest pierwszym w Unii Europejskim krajem wdraĪającym system aukcyjny.
Takie dziaáania wczeĞniej podjĊte zostaáy m.in. w takich krajach jak Francja, Wielka
Brytania, Holandia, Wáochy, Grecja i Niemcy. Poza Unią Europejską system aukcyjny
stosowany jest w USA, Kanadzie, Meksyku, Peru, Brazylii, Argentynie, Chile, Chinach,
Indiach, Maroku, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i in.
W Niemczech w systemie aukcyjnych uczestniczą gáównie farmy wiatrowe
i fotowoltaiczne. Ceny energii wiatrowej w poszczególnych aukcjach róĪnią siĊ. PrzeciĊtna
cena w pierwszych przeprowadzonych aukcjach w 2015 roku wynosiáa 57,1 EUR/MWh
(najniĪsza oferta 42 EUR/MWh, a najwyĪsza 57,8 EUR/MWh). NajniĪsze ceny byáy na
listopadowej aukcji w 2017 roku. W ramach tej aukcji ceny zwyciĊskich ofert wynosiáy
zaledwie od 22 EUR/MWh do 38,3 EUR/MWh. W 2017 roku Niemcy rozstrzygnĊli
równieĪ pierwszą z aukcji dedykowanych morskiej energetyce wiatrowej, w której
inwestorzy zaoferowali sprzedaĪ energii bez dodatkowych premii oferując cenĊ 0
EUR/MWh, co oznacza, Īe energia bĊdzie sprzedawana wyáącznie na warunkach
rynkowych. Ceny ofert w lutowej (2018) aukcji wyáącznie dla farm fotowoltaicznych
wyniosáy Ğrednio 43,3 EUR/MWh i wahaáy siĊ w przedziale min. 38,6 EUR/MWh i max.
45,9 EUR/MWh.
Tabela 5. Zakontraktowane moce i iloĞü uczestników w aukcjach instalacji solarnych w Niemczech w latach 20152017
Table 5. Contracted capacity and number of participants in auctions of solar installations in Germany in 20152017
Data aukcji

Zakontraktowana moc
[MW]

Liczba zwyciĊzców

Oferowana moc

Liczba zgáoszeĔ

KwiecieĔ 2015

150

25

700

170

SierpieĔ 2015

150

33

558

136

GrudzieĔ 2015

200

43

562

127
108

KwiecieĔ 2016

125

21

540

SierpieĔ 2016

130

25

311

63

GrudzieĔ 2016

160

27

423

97

Luty 2017

200

38

488

97

ħródáo: opracowanie na podstawie: Renewable energy action, analysing 2016, IRENA 2017.

CzĊstotliwoĞü przeprowadzanych aukcji i liczba zgáoszeĔ wskazuje, Īe niemiecki
system aukcyjny jest skuteczny, sprawny i efektywny. DuĪa liczba zgáoszeĔ skutkuje
wiĊkszą konkurencją pomiĊdzy ofertami, co przekáada siĊ na niĪsze koszty energii.
Dodatkowym czynnikiem obniĪki kosztów jest, Īe zakontraktowana energia bĊdzie
sprzedawana za kilka lat, co przy wysokim postĊpie technologicznym, zwáaszcza w
zakresie fotowoltaiki i farm morskich czyni te technologie bardziej konkurencyjne.
Eksperci z Niemiec obawiają siĊ jednak, Īe przedkáadane oferty nie zawierają wszystkich
kosztów co moĪe spowolniü lub nawet zahamowaü rozwój OZE. Dlatego w wybranych
technologiach w aukcjach dla OZE przyjĊto dwa modele páatnoĞci:
1. Tzw. Pay-as-bid, zgodnie z którym zwyciĊzcy aukcji zagwarantują sobie sprzedaĪ
energii po cenie, którą zaoferowali w aukcji,
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2.

Tzw. Uniform pricing, w którym zwyciĊskie projekty otrzymują cenĊ za energiĊ,
która odpowiada cenie najdroĪszej, zakwalifikowanej do realizacji oferty
(Renewable energy actions 2017).
Drugi model jest pewnym odstĊpstwem od zasady, Īe wygrywający uzyskuje
zaproponowaną cenĊ, ale zapobiega ich nieuzasadnionemu zróĪnicowaniu, czyniąc je
bardzie realne rynkowo. PodraĪa to koszty systemu, ale zapewnia stabilny przyrost mocy.

Planowane w 2018 roku aukcje ich wolumen i wartoĞü energii
Dostosowanie porządku prawnego do nowego systemu aukcyjnego wymusza jego
zmiany. W projekcie nowelizacji ustawy o OZE (druk sejmowy 2412) wprowadza siĊ nowy
podziaá na tzw. koszyki aukcyjne:
Koszyk nr 1
– instalacje wykorzystujące wyáącznie biogaz pozyskany ze skáadowisk odpadów,
– instalacje wykorzystujące wyáącznie biogaz pozyskany z oczyszczalni Ğcieków,
– instalacje wykorzystujące wyáącznie biogaz inny niĪ okreĞlony w pkt. l i 2 powyĪej,
– instalacje dedykowane spalaniu biomasy lub ukáadów hybrydowych
– instalacje wykorzystujące wyáącznie biomasĊ, biopáyny, biogaz lub biogaz rolniczy
spalany w dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego,
– instalacje dedykowane wyáącznie spalaniu biomasy lub ukáadów hybrydowych,
w wysokosprawnej kogeneracji.
Koszyk nr 2
– instalacje wykorzystujące wyáącznie hydroenergiĊ do wytwarzania energii elektrycznej
– instalacje wykorzystujące wyáącznie energiĊ geotermalną do wytwarzania energii
elektrycznej,
– instalacje wykorzystujące wyáącznie energiĊ wiatru na morzu.
Koszyk nr 3.
– instalacje wykorzystujące wyáącznie biogaz rolniczy
Koszyk nr 4.
– instalacje wykorzystujące wyáącznie energiĊ wiatru na lądzie
– instalacje wykorzystujące wyáącznie energiĊ promieniowania sáonecznego.
Koszyk nr 5 dla hybrydowych instalacji OZE.
NowoĞcią nowelizacji to takĪe wpisanie bezpoĞrednio do ustawy o OZE wolumenu
i wartoĞci energii, które rząd bĊdzie chciaá zakupiü w tegorocznych aukcjach (2018)
(wczeĞniej takie wartoĞci byáy okreĞlane w rozporządzeniach). W przypadku aukcji
migracyjnych dla instalacji o mocy do 1 MW, w których wytwarzanie energii rozpoczĊto
w systemie zielonych certyfikatów, a wiĊc przed 1 lipca 2016 r., w tym roku przewiduje siĊ
aukcje wyáącznie dla koszyków 1-3. Dla pierwszego koszyka Ministerstwo Energii
przewiduje zakup 915 336 MWh energii elektrycznej o wartoĞci nieprzekraczającej 403
207 920 zá. Dla drugiego – zakup 1 475 211 MWh za maksymalnie 737 605 600 zá. Dla
trzeciego – 1 149 296 MWh za maks. 655 098 834 zá. W grupie istniejących instalacji o
mocy ponad 1 MW przewiduje siĊ na podstawie tegorocznych aukcji migracyjnych zakup
energii z pierwszego i trzeciego koszyka. W pierwszym Ministerstwo Energii przewiduje
zakup 3 864 470 MWh za maks. 14 203 623 881 zá, a w trzecim – 1 467 617 MWh za
maks. 807 189 350 zá.
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W przypadku nowych instalacji, z których rozpoczĊcie produkcji energii nastąpi po
raz pierwszy po dniu wygrania aukcji, dla instalacji o mocy do 1 MW przewiduje siĊ w tym
roku zakup energii z wszystkich piĊciu koszyków. Dla koszyka pierwszego przewidziano
zakup 14 700 000 MWh za maks. 6 191 250 000 zá. Dla koszyka drugiego przewiduje siĊ
zakup 3 750 000 MWh za maksymalnie 1 895 250 000 zá. W koszyku trzecim wsparcie na
postawie tegorocznych aukcji moĪe objąü energiĊ w iloĞci 11 700 000 MWh i wartoĞci 7
160 400 000 zá. Z kolei czwarty koszyk – wiatrowo-fotowoltaiczny – powinien w tym roku
daü moĪliwoĞü sprzedaĪy 16 065 000 MWh energii elektrycznej o wartoĞci 6 240 300 000
zá. W tym przypadku Ministerstwo Energii prognozuje objĊcie wsparciem elektrowni
fotowoltaicznych o mocy nawet 750 MW (cena referencyjna 420 zá/MWh) oraz mniejszych
elektrowni wiatrowych do 120 MW (cena referencyjna 320 zá/MWh). Natomiast koszyk
piąty, czyli „hybrydowy”, to moĪliwoĞü sprzedaĪy 1 140 000 MWh za maksymalnie
473 700 100 zá. ME zakáada, Īe wsparcie moĪe objąü instalacje hybrydowe o mocy do 20
MW (cena referencyjna 415 zá/MWh).
W przypadku nowych instalacji, z których rozpoczĊcie produkcji energii nastąpi po
raz pierwszy po dniu wygrania aukcji, dla instalacji o mocy powyĪej 1 MW przewiduje siĊ
w tym roku zakup energii równieĪ z wszystkich piĊciu koszyków. Na koszyk pierwszy
przewidziano zakup w tegorocznych aukcjach 21 000 000 MWh energii elektrycznej
o wartoĞci 7 770 000 000 zá. Na koszyk drugi przewidziano 5 400 000 MWh o maks.
wartoĞci 2 592 000 000 zá. W trzecim koszyku moĪe zostaü sprzedane 7 020 000 MWh
energii elektrycznej o wartoĞci 3 861 000 zá. NajwiĊcej energii rząd moĪe zakupiü w
koszyku czwartym, dając szansĊ na realizacjĊ duĪych inwestycji wiatrowych, dla których
przewidziano maks. 45 000 000 MWh o wartoĞci 15 750 000 000 zá. W tym przypadku
Ministerstwo Energii prognozuje objĊcie wsparciem farm wiatrowych o mocy nawet 1 GW
(cena referencyjna 350 zá/MWh). Nie przewiduje siĊ natomiast wygrania aukcji przez
inwestorów planujących wiĊksze elektrownie fotowoltaiczne o mocy ponad 1 MW (cena
referencyjna 400 zá/MWh). W koszyku piątym moĪliwy jest w tym roku zakup energii
z instalacji hybrydowych w iloĞci do 10 260 000 MWh przy wartoĞci maks. 4 206 600 000
zá. Ministerstwo Energii zakáada, Īe wsparcie moĪe objąü instalacje o mocy do 180 MW
(cena referencyjna 410 zá/MWh). W projekcie ustawy o OZE nie przewidziano natomiast
na ten rok zakupu energii w drodze aukcji dla instalacji zmodernizowanych. Nowy zapis to
takĪe warunek, zgodnie z którym aukcjĊ mają wygrywaü oferty, w przypadku których nie
przekroczono maksymalnej wartoĞci energii elektrycznej z odnawialnych Ĩródeá energii
okreĞlonej w ogáoszeniu o aukcji i 80 proc. iloĞci tej energii elektrycznej. Maksymalną
wartoĞü i iloĞü energii elektrycznej, którą rząd ma zakupiü w aukcjach w 2019 roku, ma
wskazaü rozporządzenie Rady Ministrów.
Wedáug stanu prawnego obowiązującego na początku 2017 roku, nie
uwzglĊdniającego jeszcze restrykcji Unii Europejskiej dotyczących braku uregulowaĔ
wynikających z udzielania pomocy publicznej Ministerstwo Energii sporządziáo prognozą
potencjaáu zakontraktowanych mocy w aukcjach w 2018 roku z podziaáem na poszczególne
technologie (rys. 1). NajwiĊkszą pulĊ przewidziano dla instalacji wykorzystujących energiĊ
wiatru na lądzie o mocy powyĪej 1 MW, której áączna moc miaáa osiągnąü poziom 1000
MW i fotowoltaika o jednostkowej zainstalowanej mocy poniĪej 1 MW pozwalająca
wytworzyü 750 MW. Wysoki udziaá zaplanowano równieĪ dla technologii
wykorzystujących biogaz (rolniczy, skáadowiskowy i Ğciekowy), dla którego áączna
zakontraktowana moc w aukcjach w 2018 roku miaáa osiągnąü 300 MW.
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Rys. 1. Prognozowany przez Ministerstwo Energii potencjaá zakontraktowanych mocy w aukcjach w 2018 roku
z podziaáem na poszczególne technologie (dane w MW)
Fig 1. Forecasted by the Ministry of Energy the potential of contracted capacity in auctions in 2018 divided into
individual technologies (data in MW)
ħródáo: Projekt rozporządzenia ME z 14 listopada 2017 r. w sprawie cen referencyjnych w 2018 r.
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W związku z procesem notyfikacji programu „Polski system wsparcia dla
odnawialnych Ĩródeá oraz ulg dla odbiorców energocháonnych, S.A.43697 (2015/N)”
konieczne są zmiany w regule kumulacji áącznej pomocy uzyskanej przez wytwórców
energii elektrycznej z OZE oraz w mechanizmie zapewnienia konkurencyjnoĞci skáadanych
ofert aukcyjnych. Zmiany te, które uzyskaáy aprobatĊ UE muszą byü czĊĞcią nowelizacji
ustawy o OZE oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeĔ. Do I poáowy 2018 roku Sejm
RP ich jeszcze nie zatwierdziá a do czasu wejĞcia w Īycie projektowanych zmian Īadne
kolejne aukcje nie mogą byü rozstrzygniĊte. Rodzi to powaĪne obawy czy prognozowany
przez Ministerstwo Energii zakontraktowany potencjaá mocy w aukcjach 2018 roku
zostanie zrealizowany.

Podsumowanie
Pomimo krótkiego okresu funkcjonowania systemu aukcyjnego moĪna poczyniü próby
jego oceny. Sam fakt przechodzenia inwestorów z systemu zielonych certyfikatów do
systemu aukcyjnego Ğwiadczy o jego pozytywnej ocenie. Nowy system gwarantuje przede
wszystkim stabilnoĞü wsparcia, czego brakowaáo szczególnie od roku 2012 w starym
systemie zielonych certyfikatów. Inwestor wygrywający aukcje zna przez okres 15 lat
wartoĞü wsparcia niezaleĪnie od warunków rynkowych. W nowym systemie paĔstwo
uzyskuje kontrolĊ w zakresie sterowania wielkoĞcią wzrostu produkcji energii odnawialnej.
Skutecznie ogáoszone i przeprowadzone aukcje mogą zapewniü wymagany corocznie
wzrost produkcji prowadzący do realizacji Narodowych Celów WskaĨnikowych. Poprzez
aukcje dedykowane moĪna te cele osiągnąü niĪszym kosztem, zgodnie z zasadą Īe system
z zaáoĪenia powinien byü zorientowany na konkurencje miĊdzy wytwórcami energii.
Prokonkurencyjna konstrukcja mechanizmu aukcyjnego powinna w konsekwencji
doprowadziü do redukcji wydatków na wsparcie OZE. ZróĪnicowanie poziomu wsparcia
róĪnych technologii w postaci cen referencyjnych, szczególnie w początkowym okresie
pozwoli na rozwój technologii „drogich”, które rokują w przyszáoĞci znaczą obniĪką
kosztów. Przykáadem mogą byü fotoogniwa, których ceny corocznie spadają przy
jednoczesnym wzroĞcie ich efektywnoĞci. Taka polityka pozwoli w przyszáoĞci handlowaü
energią odnawialną na warunkach rynkowych, bez potrzeby wsparcia. Konkurencyjny
charakter aukcji moĪe w przyszáoĞci tworzyü problemy, które spowodują, Īe rzeczywista
produkcja bĊdzie mniejsza od oczekiwanej. Ryzyko wystąpienia tego zjawiska okreĞlanego
jako underbidding wystĊpuje w niektórych krajach zachodnich, w których zbudowano
jedynie niewielki procent zakontraktowanych w aukcjach mocy (Polsce grozi…, 2016).
Polski system prawny przewiduje kary za niewykonanie warunków umowy dla
wygrywających aukcje, co powinno zapobiegaü tego typu sytuacjom.
Istnienie odpowiedniego systemu wsparcia jest niezbĊdne aby energetyka odnawialna
mogáa konkurowaü z energetyką konwencjonalną. Warunki konkurencji nie zawsze są
równe. Wynika to z faktu, Īe wiĊkszoĞü elektrowni wĊglowych jest juĪ zamortyzowanych
(ze wzglĊdu na wiek) oraz w ostatecznych rachunku kosztów nie uwzglĊdnia siĊ kosztów
zewnĊtrznych. Pomimo, Īe system aukcyjny w Polsce funkcjonuje bardzo krótko to juĪ
widaü efekty w poprawie opáacalnoĞci tego sektora. WyraĪa siĊ to wzrostem cen zielonych
certyfikatów, spowodowanym przejĞciem czĊĞci instalacji ze starego systemu do nowego
w ramach aukcji migracyjnych. Ostateczne rezultaty wdraĪanego systemu aukcyjnego bĊdą
moĪliwe do oceny dopiero za kilka lat. Podstawowym warunkiem jego powodzenia jest
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stworzenie i praktyczne wdroĪenie trwaáych i stabilnych instrumentów prawnych, które dla
inwestorów są podstawą podejmowania decyzji o strukturze i mocy budowanych instalacji
OZE. SkutecznoĞü mechanizmu aukcyjnego moĪna oceniü na podstawie wzrostu
zainteresowania inwestorów w technologie odnawialne, wynikające z opáacalnoĞci oraz
obniĪki kosztów pomocy publicznej pozwalającej osiągaü zamierzone cele związane ze
wzrostem iloĞci OZE w miksie energetycznym, tj. procentowym udziaáem energii
odnawialnej w caákowitej produkcji energii brutto. WartoĞü ta jest okreĞlona jako
Narodowy Cel Indykatywny, który Polska ma zrealizowaü do roku 2020.
PogáĊbiona analiza funkcjonowania systemu aukcyjnego w Polsce na podstawie stanu
obecnego jest bardzo ograniczona. Za maáo przeprowadzono skutecznych aukcji, nie
wiadomo jak zadziaáają nowe mechanizmy po pokonaniu ograniczeĔ prawnych
i organizacyjnych. SkutecznoĞü systemu aukcyjnego w paĔstwach zachodnich pozwala
prognozowaü, Īe równieĪ w Polsce z czasem pozwoli skutecznie realizowaü cele związane
z wykorzystaniem odnawialnych Ĩródeá energii.
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