Konferencja Koalicji Klimatycznej
Energetyka obywatelska szansą na rozwój gospodarczy regionów
Tak prowadzący konferencję Andrzej Kassenberg, prezes Instytutu na rzecz Ekorozwoju, jak i jeden
z głównych panelistów, prof. dr hab. inż. Jan Popczyk, który wygłosił referat otwierający
konferencję, zgodzili się co do konieczności przebudowy polskiej gospodarki na niskoemisyjną,
opartą na energetyce rozproszonej, tzw. „obywatelskiej”. Głównym motorem zmian według obu
ekspertów mają być oczywiście trendy światowe – gospodarki krajów rozwiniętych już stopniowo
przestawiają się na źródła odnawialne (OZE). Kluczowe pytanie brzmi, czy Polska zdecyduje się
podążyć ich śladem.
Obaj eksperci uważają taki kierunek rozwoju za konieczny, nie tylko ze względu na rozwój
gospodarczy, ale przede wszystkim ze względu na bezpieczeństwo energetyczne państwa, dziś
uzależnionego od importu węgla. Andrzej Kassenberg przypomniał, że potencjał drzemiący w
obywatelach jest ogromny, prof. Popczyk dodał zaś, że kolejna perspektywa budżetowa UE dla
Polski będzie tak hojna, że grzechem byłoby nie wykorzystać tej szansy na dokonanie swoistego
„skoku cywilizacyjnego”.
Jednocześnie oczywista jest konieczność szukania wzorców do naśladowania wśród państw
europejskich. Musimy znaleźć taki sposób praktycznego rozwiązania kwestii administracyjnolegislacyjnych, aby przyjęte ramy sprzyjały rozwojowi energetyki rozproszonej.
Robert Rybski z ClientEarth przytoczył tu m.in. przykład Szkocji, która założyła sobie cel przejścia
na 100% produkcji energii elektrycznej z OZE, przy czym minimum 500 MW mocy zainstalowanej
ma pochodzić ze źródeł lokalnych, których definicję ustawodawca określił bardzo szeroko – w
Szkocji mogą to być spółdzielnie energetyczne, kooperatywy, czy spółki z legitymacją społeczną.
Tego rodzaju zapis legislacyjny z powodzeniem posłużył jako miękki środek do osiągnięcia celu
politycznego. Czemu i Polska nie mogłaby pójść tą drogą? Czemu w naszym kraju nie mogłyby
powstać stowarzyszenia lub inne organizacje o celach społecznych, które zajęłyby się produkcją
energii na bazie lokalnych źródeł?
Taki model oczywiście wydaje się logiczny – przyznała kolejna prelegentka, mecenas Agnieszka
Kozieł z kancelarii prawnej Juris – jednak obecny kształt projektu ustawy o OZE na takie działania
nie zezwala. Czemu? Otóż barierą dla takiego typu podejścia jest m.in. wynikający z projektu
ustawy obowiązek (nie możliwość!) przyłączenia mikro- i małych instalacji do sieci, co jest zbędne
przy produkcji na własny użytek. Ustawa wprowadza przy tym pojęcie sieci odwołujące się do
1

prawa energetycznego, czyli mogącej należeć jedynie do przedsiębiorstwa energetycznego. Taki
zapis wyklucza działalność podmiotów społecznych, nie nastawionych na zysk, w zakresie
przesyłania i dystrybucji energii – a więc tym samym wyklucza produkcję energii w mikro i małych
instalacjach na użytek wspólny i wymianę energii w odrębnych mikro-sieciach tworzonych przez
lokalne społeczności w ramach oddolnych inicjatyw społecznych.
Ponadto, zbyt duży stopień skomplikowania, zwłaszcza na poziomie pojęć, nie służy czytelności
ustawy, zdecydowanie ogranicza jej elastyczność oraz stwarza możliwość stosowanie różnych
wykładni, co może prowadzić do konfliktów – ostrzegła pani mecenas. Należy dopracować ustawę
– dodać definicje sieci społecznej, możliwość fakultatywnego przyłączenia do sieci, zastosować
bardziej przystępny język, zredukować formalizm i rygoryzm, wprowadzić więcej elastyczności.
Kolejną barierą dla rozwoju OZE, natury bardziej ekonomicznej, jest ciągłe dotowanie –
bezpośrednie, ale także pośrednie – energetyki węglowej. Prezentacja dr Macieja Bukowskiego z
Warszawskiego Instytutu Studiów Ekonomicznych dobitnie zobrazowała, jak niewiele z dotacji
przeznaczonych pierwotnie na wsparcie OZE trafia rzeczywiście na wsparcie nowych inwestycji.
Szacuje się, że ok. 40% dotacji, czyli ok. 7 mld zł to dotacje do współspalania biomasy, czyli de
fakto zachęta dla przedsiębiorstw energetycznych do spalania większej ilości węgla. Kolejne 5 mld
zł przeznaczonych jest na wsparcie starych elektrowni wodnych, a zaledwie 5 mld zł na budowanie
nowych mocy OZE – czy to wielkoskalowych, czy rozproszonych.
Do tego głosu krytyki przyłączył się także Grzegorz Wiśniewski, prezes Instytutu Energetyki
Obywatelskiej, który głównej bolączki upatruje w nadmiernej centralizacji systemu
elektroenergetycznego w Polsce – rozwój OZE, zwłaszcza w formie rozproszonej, nie jest wielkim
koncernom na rękę. Energia produkowana np. w pompach „zielonego ciepła” jest o wiele tańsza,
niż ta powstała w wyniku spalania węgla. Gdyby wpuścić ją do sieci, spadłyby przychody
koncernów energetycznych, które z pewnością podniosłyby w związku z ta stratą ceny dla
pozostałych odbiorców, co z kolei wzbudziłoby protesty. Aby tego uniknąć, nie rozwija się OZE na
szeroką skalę, a bez powstania szerokiego rynku OZE nie jest możliwe osiągnięcie pułapu
opłacalności – i tak błędne koło się zamyka.
Prof. Popczyk dodał, że aby temu przeciwdziałać trzeba koniecznie obciążyć wielkoskalowych
producentów energii kosztami opłat przesyłowych, które dziś są przerzucane na odbiorców
poprzez podnoszenie taryfy. Gdyby to producenci musieli je ponosić, wcale nie byłoby takie
opłacalne budowanie kolejnych bloków węglowych.
Do tych ekonomicznych dywagacji przyłączył się także Jarosław Tworóg, Wiceprezes Krajowej Izby
Elektroniki i Telekomunikacji, według którego u podłoża wszelkich problemów leży dotowanie
produkcji i przesyłu energii elektrycznej, a potencjalny prosument nie będzie zainteresowany
płaceniem wszystkich związanych z nią opłat – produkcji, przesyłu, dotacji – skoro tego nie
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potrzebuje produkując jedynie na własny użytek – tylko po to, żeby utrzymać cenę. Cenę energii
elektrycznej trzeba przede wszystkim uwolnić od dotacji i urealnić – postulował.
- Z politycznego punktu widzenia największą szansą dla OZE jest uzmysłowienie politykom, jak
ogromna jest rzesza ludzi zainteresowanych rozwiązaniami prosumenckimi. Przy okazji zbliżających
się wyborów można wykorzystać siłę tej grupy dla promowania interesów energetyki
obywatelskiej – postulował senator Piotr Gruszczyński.
Wielu uczestników konferencji biorących udział w dyskusji z prelegentami właśnie w tym braku
politycznego zainteresowania OZE, głównie ze strony premiera, upatrywała największej przeszkody
w rozwoju OZE. Taki stan rzeczy potwierdził też głos pani wójt gminy Lubin, Ireny Rogowskiej,
która otwarcie stwierdziła, że lobby węglowe nadal jest bardzo silne, zwłaszcza w stolicy. Pani wójt
bardzo dobitnie określiła powody swojego zaangażowania w rozwój OZE – Na Dolnym Śląsku
mamy jedne z największych złóż węgla brunatnego w Europie i to jest dla nas największą
motywacją, by rozwijać energetykę z odnawialnych źródeł energii - byśmy mogli te złoża zostawić
pod ziemią.
W ocenie pani Katarzyny Kacpury, Zastępcy Dyrektora Biura Infrastruktury Miasta Stołecznego
Warszawy, na poziomie lokalnym największą przeszkodaą są oczywiście skomplikowane procedury
administracyjne związane z zakładaniem działalności gospodarczej, uzyskiwaniem pozwolenia na
budowę czy koncesji. Zdaniem pani wójt Rogowskiej należałoby w związku z tym wprowadzić
uproszczenia administracyjne, tak jak zrobiły to pozostałe kraje zachodnie - przynajmniej na okres
2014-2020, aby móc w pełni skorzystać z funduszy UE, a nie skupiać się na produkcji dokumentacji.
Zadbanie o prawidłowe wykorzystanie funduszy jest istotne zwłaszcza teraz, gdyż jest to ostatnia
tak hojna perspektywa budżetowa. W jej ramach na budowę nowej gospodarki niskoemisyjnej
przeznaczone jest 30 mld euro, z czego lwią część otrzymają samorządy w ramach Regionalnych
Programów Operacyjnych – wyjaśnił Przemysław Kalinka, ekspert Polskiej Zielonej Sieci.
Za przykłady mogą posłużyć Szwecja, której doskonale sprawdzający się system oparty na spalaniu
odpadków komunalnych, przedstawił podczas drugiego panelu reprezentujący Ambasadę Szwecji
Józef Neterowicz; czy chociażby wspomniana wcześniej w wystąpieniu Robert Rybskiego Szkocja.
Podczas konferencji zastanawiano się także nad sposobami wzmocnienia środowiska
prosumenckiego, tak aby jego głos był bardziej słyszalny w mediach, a postulaty bardziej
przekonujące. Podkreślano potrzebę szybkiego dotarcia do polityków, którzy już niedługo będą
musieli ponownie zabiegać o głosy wyborców. Postulowano także powiązanie tematu OZE z
hasłem „bezpieczeństwa”, które jest dla Polaków kwestią o wiele bardziej palącą niż traktowana
po macoszemu tematyka zmiany klimatu. Jeden z uczestników zaproponował, by w mediach
tematykę OZE łączyć z innymi sektorami powiązanymi, np. ze zmniejszeniem wydatków na służbę
zdrowia, dzięki poprawie jakości powietrza, do której rozwój OZE się przyczynia. Mógłby to być
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dobry argument dla decydentów, pozwalający im dostrzec opłacalność inwestycji w odnawialne
źródła energii w dłuższej perspektywie.
Mówiąc o OZE nie należy jednak zapominać o dobrych przykładach, takich jak gmina Margonin,
gdzie inwestycja w farmę wiatrową przyniosła nie tylko wiele korzyści finansowych budżetowi
samej gminy, ale dała impuls do kolejnych inwestycji tworzących nowe miejsca pracy i
podwyższających atrakcyjność turystyczną regionu.
Podsumowując owocne obrady Andrzej Kassenberg jeszcze raz przypomniał, jak istotna jest
mobilizacja sił wszystkich środowisk sprzyjających energetyce obywatelskiej do pracy nad ustawą o
OZE i przy decentralizowaniu polskiej energetyki. Zaznaczył, że mobilizacja jest niezbędna także do
szerzenia wiedzy i świadomości wśród zwykłych obywateli, którzy też będą mogli dołożyć swoją
cegiełkę do budowy bezpieczeństwa energetycznego kraju, opartego na zasobach lokalnych.

***
Koalicja Klimatyczna jest porozumieniem 23 organizacji pozarządowych. Jej misją jest wspólne działanie w celu
zapobiegania wywołanym przez człowieka zmianom klimatu dla dobra ludzi i środowiska. Więcej informacji o Koalicji
na stronie http://koalicjaklimatyczna.org/
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