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Uwagi do projektu nowelizacji
ustawy o OZE
Ogólna ocena projektu
Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi pozytywnie ocenia zmiany zaproponowane w przedstawionym
do konsultacji projekcie ustawy1. ClientEarth ze szczególnym zadowoleniem przyjmuje propozycje
przedłużenia aukcyjnego systemu wsparcia OZE oraz publikacji minimalnych wolumenów zamawianej
energii na kilka lat do przodu, które to zmiany Fundacja sama postulowała w swoich analizach2.
Wdrożenie tych rozwiązań poprawi przewidywalność krajowego rynku OZE i jednocześnie spowoduje
zmniejszenie kosztów zakupu energii przez polskich odbiorców. Zastrzeżenia co do projektu zostały
przedstawione poniżej.

Konieczność uwzględnienia celów klimatycznych
Katalog przesłanek, które Rada Ministrów ma wziąć pod uwagę przy określaniu zamawianego do 2026 r.
wolumenu energii z OZE, o którym mowa w proponowanym, nowym 184f ust. 2 ustawy o OZE, powiela
ogólnikowe, ustawowe formuły, które nie przystają do rzeczywistego celu rozwoju energetyki
odnawialnej w 2020 r., którym jest przyczynienie się do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Taki
zakres ustawowego upoważnienia do wydania rozporządzenia stwarza ryzyko zachowawczego
ustalenia wolumenu energii zamawianego na kolejnych aukcjach OZE. W konsekwencji, może to
doprowadzić do kolejnych problemów ze spełnieniem przez Polskę unijnych zobowiązań klimatycznoenergetycznych, tym razem w perspektywie 2030 r.
Z uwagi na powyższe, ClientEarth postuluje, aby katalog przesłanek z proponowanego art. 184f ust. 2
ustawy o OZE został uzupełniony o następujące pozycje:
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https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12336702
Zob. np. https://www.documents.clientearth.org/library/download-info/subsydia-motor-czy-hamulec-polskiejtransformacji-energetycznej/.
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konieczność ochrony klimatu, poprzez dążenie do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050
roku; oraz



zobowiązania Polski w ramach unijnego prawa klimatyczno-energetycznego, w tym w
szczególności konieczność wypełnienia minimalnego udziału energii ze źródeł odnawialnych w
końcowym zużyciu energii brutto, o którym mowa w Krajowym Planie na rzecz Energii i Klimatu.

Braki w OSR
Ocena Skutków Regulacji jest w mielu miejsach pozbawiona szczegółowych danych liczbowych.
Ministerstwo Klimatu z pewnością dysponuje co najmniej szacunkami w zakresie potencjalnego wpływu
regulacji wynikających z projektu na gospodarkę (korzyści dla konsumentów etc.), co jest objęte
zakresem pkt. 7 OSR. Instytucje publiczne powinny transparentnie dzielić się ze społeczeństwem
danymi, na których bazują. Przy okazji, pomaga to w zwiększeniu akceptacji i poparcia dla rozwoju
energetyki odnawialnej.
Ponadto, pkt 10 OSR powinien zostac uzupełniony o szacunki w zakresie wpływu projektu na
środowisko naturalne (np. w zakresie emisji CO2, której uniknie się w wyniku przyjęcia regulacji objętych
projektem).
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