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Klient, 

czyli 

odbiorca końcowy

2/18



System wsparcia
�Za ekologiczność płacimy dodatkowo ok. 22%
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(to jest ok. 14% całego rachunku)



Jak to działa?

• My płacimy rachunki;

• Firmy obrotu zbierają pieniądze i za te 
pieniądze kupują zielone certyfikaty u 
producentów (bezpośrednio lub na giełdzie);

• Nie robią tego dobrowolnie – mają taki 
obowiązek (ale mogą zamiast tego „wykupić
się” opłatą zastępczą);

• Producenci pieniędzmi z certyfikatów spłacają
kredyty. 
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System wsparcia - inaczej

�Płacimy dodatkowo ⅕ za ekologiczność energii   
ale 11,5% kosztu energii „wsiąka”;  

�To jest 54,3% dopłat! Nic za to nie dostajemy.
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Ciągle za to 
płacimy!
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UWAGA: Z czerwonymi i żółtymi jest tak samo!

Kalkulacje w zł/MWh
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Ale kogo to obchodzi, 
jak kalkuluje rynek 

hurtowy – ważne jest 
to,

co jest na rachunku!
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Gdzie jest OZE na rachunku?

Nie ma!!!
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Za co płacimy?

Tak jestTak miało być

„Bonus” 11,5%  obniżka 3,9%-4,6%
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W połowie
płacimy za 

zielony papier, 
a nie za 

zielony prąd!



Inwestor, 

czyli 

producent energii
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Sytuacja inwestora
� inwestor nie zainwestuje bez pieniędzy, 

czyli bez kredytu;

� bank nie da kredytu jeżeli biznes plan się

nie domyka;

� przy obecnych cenach nie da się domknąć

biznes planu;

� za chwilę wyjadą ci, którzy jeszcze zostali 

w oczekiwaniu na poprawę;

� Unia nie „odpuści” pakietu klimatycznego 

a ciągle mamy niedomiar zielonej energii!
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Tak być miało

opłata 

uzupełnia 

deficyt
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A tak się stało!

opłata 

uzupełnia 

deficyt

opłata 

wypycha 

certyfikaty
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1,16 mld

1,05 mld

2,21 mld

Miliardowy nawis zielonych certyfikatów załamał rynek



To jest 2,2 mld zł

czyli 370 MW wiatru!
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Wszystkie tajemnice (1)
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Bieżąco



Wszystkie tajemnice (2)
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Narastająco



Wszystkie tajemnice (3)
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Narastająco



Czy ten system

można

naprawić?
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Kroki naprawcze – co robić?
� zlikwidować wyciek środków po przez 

opłatę (lenistwo) zastępczą;

� zlikwidować nawis nieumorzonych 
certyfikatów;

� przeznaczać nowe środki tylko dla nowych

inwestorów;

� zapewnić stabilność;

� kontrolować równowagę popytu i podaży;

� informować na bieżąco - transparentność
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Środowisko ekspertów 
skupione wokół SR RGN 

przygotowuje propozycję
rozwiązania.
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Podsumowanie
• Społeczeństwo płaci za ekologię , a faktycznie nie otrzymuje tego 

produktu (klienci zostali przekonani, że za ekologię trzeba płacić i 

płacą)

• Pieniądze za zieloną energią wychodzą od klienta i niestety nie 

płyną na inwestycje

• Nie jest realizowany obowiązek i nie ma rozwoju inwestycji. 

Fizyczna produkcja w OZE idzie cały czas poniżej KPD

• Stanowisko inwestorów -„nie chcemy żadnych dodatkowych 

środków”, chcemy aby pieniądze płacone przez klienta trafiały na 

realizację celu – inwestycji w OZE

• Trzeba naprawić system i można to zrobić - konieczność

odmrożenia procesów inwestycyjnych

• Należy ograniczyć lub zlikwidować możliwość „ucieczki” w opłatę

zastępczą oraz zlikwidować nawis
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System certyfikacji 
energetycznej

-
co dalej z inwestycjami?

Dziękuję za uwagę


