
Nowelizacja ustawy o OZE. 
Co dla obecnych i przyszłych posiadaczy 
fotowoltaiki oznaczają planowane zmiany?

Łatwo już było
W ostatnich dniach pojawiło się mnóstwo komen-
tarzy odnośnie proponowanych przez Ministerstwo 
Klimatu i Środowiska zmian w prawie. Proponowa-
ne zmiany dotyczą wdrożenia unijnej dyrektywy 
rynkowej 2019/944, nowelizacji Ustawy Prawo 
Energetyczne oraz Ustawy o Odnawialnych 
Źródłach Energii. Zmiany zwiastują rewolucję dla 
przyszłych indywidualnych posiadaczy instalacji 
fotowoltaicznych. Zmian w prawie jest dużo, 
w artykule chcielibyśmy przybliżyć te najważniejsze 
dla osób posiadających lub zastanawiających się 
nad posiadaniem instalacji fotowoltaicznych.

Istniejące instalacje
Na wstępie pragniemy wszystkich uspokoić - 
projekt ustawy nie zakłada przymusowych zmian 
dla obecnych posiadaczy mikroinstalacji OZE. 
W projekcie istnieje jedynie zapis, że obecni posia-
dacze będą mogli przejść na nowy rodzaj rozliczeń, 
nie jest to jednak przymus. Ze wstępnych informacji 
i przeliczeń wynika, że dla zdecydowanej większości 
prosumentów korzystniejsze będzie pozostanie 

w dotychczasowym systemie rozliczeń, a więc 
korzystanie z wirtualnego magazynu energii tzn. 
odbieranie 0,8 lub 0,7 wprowadzonej do sieci 
energii.

Nowe zasady od 2022r.
Stary system obowiązywał będzie prosumentów, 
którzy energię elektryczną do sieci wprowadzili 
pierwszy raz przed 2022 rokiem. Konsumenci mają 
zatem nadal pół roku za zbudowanie, odbiór, 
zgłoszenie i uruchomienie instalacji jeśli chcą być 
rozliczani na starych zasadach. Obecna ustawa daje 
gwarancje takich rozliczeń przez 15 lat.

Co potem
Zgodnie z projektem od początku 2022r. stare 
zasady zostaną zastąpione przez zupełnie nowy, 
mniej korzystny dla odbiorcy system. Polegać on 
będzie na sprzedaży niezużytej na miejscu ilości 
energii sprzedawcy lub agregatorowi, który to 
będzie nowym graczem na rynku energii. Minimal-
na cena sprzedaży równa będzie średniej kwartal-
nej cenie sprzedaży energii elektrycznej na rynku 

konkurencyjnym. Wartość na jest co kwartał poda-
wana prze Urząd Regulacji Energetyki, w chwili 
obecnej wynosi ona 257,98 zł/MWh. Stawka ta jest 
o wiele niższa od stawki za jaką odbiorca końcowy 
kupuje energię od swojego sprzedawcy. Należy 
pamiętać także, że system opustów dotyczył także 
opłat zmiennych dystrybucyjnych, z których odbie-
rana energia była zwalniana. W chwili obecnej 
opłaty te będzie ponosił prosument.

Co to oznacza w praktyce
Powiedzmy, że nasze gospodarstwo zużywa w chwili 
obecnej 4 000 kWh rocznie. W starym systemie aby 
pokryć to zapotrzebowania wystarczył montaż 
instalacji o mocy około 5 kWp (lokalizacja na 
południe, brak zacienień, południowa bądź central-
na Polska). Zakładając, że instalacja produkuje 
rocznie 1000 kWh/kWp czyli w tym przypadku 5 000 
kWh/rok, a prosument po montażu instalacji 
zużywał na miejscu 20% tej wartości czyli 1000 kWh 
do sieci trafiało 4 000 kWh. Z tej ilości prosument 
mój pobrać ponownie 0,8 czyli 3 200 kWh. Biorąc 
pod uwagę 1000 kWh zużytych na miejscu łączna 
ilość energii do wykorzystania w ciągu roku wynosiła 
4 200 kWh, a więc trochę więcej niż zapotrzebowa-
nia prosumenta przed montażem instalacji. Ozna-
cza to, że prosument ponosił jedynie koszty stałe.

Przy takich samych parametrach poboru energii 
oraz jej produkcji w nowym systemie prosument 
sprzeda 4000 kWh energii za 1 031,92 zł (będzie to 
nieopodatkowany przychód). Pozostałą, potrzebną 
mu część energii (3000 kWh) będzie musiał on 
zakupić z sieci płacąc zarówno koszty energii, jak i jej 
dystrybucji. Można przyjąć, że w nowym roku koszt 
zmienny zakupu energii elektrycznej wraz z usługą 
dystrybucji wyniesie 620 zł/MWh. Zakup brakującej 
ilości energii będzie więc kosztował prosumenta 
1 860 zł. Oznacza to, że w ogólnym bilansie będzie on 
musiał dopłacić 828 zł/rok nie licząc kosztów stałych. 
Jego oszczędności z tytułu montażu instalacji 
fotowoltaicznej będą zatem mniejsze no tę właśnie 
kwotę.

Jak zwiększyć opłacalność?
Projekt ustawy daje możliwość sprzedaży nadwy-
żek energii firmie innej niż nasz sprzedawca. 
Możemy również podpisać umowę na zakup 
energii od firmy, która zaproponuje odkup nadwy-
żek po lepszej cenie. Można zatem śmiało stwier-
dzić, że w nowym systemie prosument w większej 
części musi sam zadbać o swoje interesy lub wybrać 
firmę wykonawczą, która mu w tym pomoże.

Pozostałe zmiany
Pozostałe zmiany zdecydowanie pomagają kliento-
wi uzyskać lepszą pozycję w negocjacjach z koncer-

nami energetycznymi. Faktury za energię i dystry-
bucję mają być czytelne i jasne oraz zawierać 
informacje o możliwych do uzyskaniu oszczędno-
ściach. Powstać ma również porównywarka cen 
energii, gdzie odbiorca będzie mógł znaleźć najlep-
szą dla siebie ofertę niwelując ryzyko korzystania 
z serwisów komercyjnych, które często służą 
pozyskaniu naszych danych. Docelowo uproszczo-
na ma być także zmiana sprzedawcy energii. Plan 
zakłada możliwość jej dokonania już w 24h. Trudniej 
też będzie odłączyć energię osobą zalegającym 
z bieżącymi opłatami. 

Niekoniecznie gorzej
Proponowane zmiany umożliwiają prosumentom 
podejmowanie większej aktywności na rynku 
energii, co w zasadzie jest ruchem w dobrą stronę. 
Uporządkowanie kwestii czytelności faktur jest 
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kolejną dobrą zmianą. Obecny system natomiast 
nigdy nie był planowany na stałe, nawet obecni 
prosumenci mogą z niego korzystać jedynie przez 
15 lat. Miał on być efektem zachęty do budowania 
systemów fotowoltaicznych, aby spełnić cele unijne 
oraz cele zawarte w Polityce Energetycznej Polski 
2040, czyli 5-7 GW mocy do 2030 roku (4 GW 
osiągnięte już w lutym 2021). Obecny system jest 
niekorzystny dla spółek obrotu, które z 20 lub 30% 
wprowadzonej przez prosumenta do sieci energii 
muszą pokryć koszty zmienne dystrybucji, a także 
opłacić pozostałe koszty związane ze sprzedażą 
energii odbiorcy końcowemu. W przypadku dobrze 
dobranej instalacji spółka obrotu na każdym takim 
kliencie znacząco traciła. 

Nowe regulacje są szansą do powstania nowych 
usług oraz poszerzenia ofert zarówno przez spółki 
obrotu jak i firmy montujące instalacje. Już kilka 
tygodni po ogłoszeniu projektu ustawy pojawiają 
się głosy o nowych ofertach skierowanych do prosu-
mentów. Padają propozycję droższego odkupu, 
bilansowania na dotychczasowych zasadach, 
a także bilansowania 1:1. Spółki obrotu z poza tych 
kontrolowanych przez skarb Państwa wreszcie 
będą miały szansę na równych zasadach walczyć 
o prosumenta. Proponowane zmiany oznaczają 
także wyraźny krok w stronę cyfryzacji oraz 
rozliczeń dynamicznych. Należy założyć, że 
w przeciągu najbliższych kilku lat indywidualny 
odbiorca końcowy będzie miał równie mocną 
pozycję na rynku co klient biznesowy, a to otwiera 
mu drogę do nowych sposobów rozliczeń np. 
w oparciu o taryfy dynamiczne.

Pompy ciepła, magazyny energii
Na regulacjach najbardziej stracą osoby chcące 
ogrzewać swoje domy pompami ciepła połączony-
mi z instalacjami fotowoltaicznymi. Nowe warunki 
techniczne, które muszą spełniać nowo budowane 
budynki od stycznia 2021r. stawiały pompę ciepła 

w połączeniu z instalacją PV jako jedno z nielicz-
nych źródeł, które pozwalało te warunki spełnić. 
Możliwe było produkowanie energii elektrycznej 
latem, następnie odbieranie jej na cele grzewcze 
w okresach zimowych i przejściowych. Zgodnie 
z proponowanymi regulacjami osoby, które zamie-
rzają zamontować w swoim domu pompę ciepła po 
2021r. będą musiały albo znacząco przewymiarować 
instalację, albo dużo dopłacać do energii zużywanej 
zimą. Do łask powinny zatem powrócić wszelkiego 
rodzaju taryfy wielostrefowe, antysmogowe itp. 
Ważną funkcję zacznie też pełnić automatyka oraz 
magazyny ciepła. Wszystko to po to, aby zmaksyma-
lizować zużycie energii z PV na miejscu oraz ograni-
czyć niekorzystny eksport.
Nowe regulacje powinny również zwiększyć zainte-
resowanie prosumentów bateryjnymi magazynami 
energii elektrycznej. Technologie magazynowe są 
już w chwili obecnej szeroko dostępne na rynku, 
a wiele firm montujących instalacje fotowoltaiczne 
ma je w swojej ofercie. Jednak ze względu na swoją 
nadal wysoką cenę, oraz korzystny obecnie system 
rozliczeń na ich montaż decydują się jedynie nielicz-
ni pasjonaci.
Sytuacja zmieni się znacząco po 2021r. kiedy to 
magazynowanie energii i zużywanie jej na potrzeby 
własne pozwoli prosumentom uzyskać dodatkowe 
oszczędności. Wraz z rozwojem technologii maga-
zynowania oraz zwiększeniem popytu i konkurencji 
ceny magazynów powinny zmaleć, a ich dostęp-
ność znacząco rosnąć. Należy jednak pamiętać, że 
nawet posiadając magazyn nie będziemy w stanie 
całkowicie uniezależnić się od dostaw energii z sieci. 
Aby do tego doszło nasz magazyn musiał by być 
bardzo duży (czytaj drogi) oraz konieczna stała by 
się zmiana naszych przyzwyczajeń, nawyków 
i zachowań. Mówiąc wprost musieli byśmy odzwy-
czaić się od sytuacji, w której prąd w gniazdku jest 
zawsze.
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ceny magazynów powinny zmaleć, a ich dostęp-
ność znacząco rosnąć. Należy jednak pamiętać, że 
nawet posiadając magazyn nie będziemy w stanie 
całkowicie uniezależnić się od dostaw energii z sieci. 
Aby do tego doszło nasz magazyn musiał by być 
bardzo duży (czytaj drogi) oraz konieczna stała by 
się zmiana naszych przyzwyczajeń, nawyków 
i zachowań. Mówiąc wprost musieli byśmy odzwy-
czaić się od sytuacji, w której prąd w gniazdku jest 
zawsze.



Łatwo już było
W ostatnich dniach pojawiło się mnóstwo komen-
tarzy odnośnie proponowanych przez Ministerstwo 
Klimatu i Środowiska zmian w prawie. Proponowa-
ne zmiany dotyczą wdrożenia unijnej dyrektywy 
rynkowej 2019/944, nowelizacji Ustawy Prawo 
Energetyczne oraz Ustawy o Odnawialnych 
Źródłach Energii. Zmiany zwiastują rewolucję dla 
przyszłych indywidualnych posiadaczy instalacji 
fotowoltaicznych. Zmian w prawie jest dużo, 
w artykule chcielibyśmy przybliżyć te najważniejsze 
dla osób posiadających lub zastanawiających się 
nad posiadaniem instalacji fotowoltaicznych.

Istniejące instalacje
Na wstępie pragniemy wszystkich uspokoić - 
projekt ustawy nie zakłada przymusowych zmian 
dla obecnych posiadaczy mikroinstalacji OZE. 
W projekcie istnieje jedynie zapis, że obecni posia-
dacze będą mogli przejść na nowy rodzaj rozliczeń, 
nie jest to jednak przymus. Ze wstępnych informacji 
i przeliczeń wynika, że dla zdecydowanej większości 
prosumentów korzystniejsze będzie pozostanie 

w dotychczasowym systemie rozliczeń, a więc 
korzystanie z wirtualnego magazynu energii tzn. 
odbieranie 0,8 lub 0,7 wprowadzonej do sieci 
energii.

Nowe zasady od 2022r.
Stary system obowiązywał będzie prosumentów, 
którzy energię elektryczną do sieci wprowadzili 
pierwszy raz przed 2022 rokiem. Konsumenci mają 
zatem nadal pół roku za zbudowanie, odbiór, 
zgłoszenie i uruchomienie instalacji jeśli chcą być 
rozliczani na starych zasadach. Obecna ustawa daje 
gwarancje takich rozliczeń przez 15 lat.

Co potem
Zgodnie z projektem od początku 2022r. stare 
zasady zostaną zastąpione przez zupełnie nowy, 
mniej korzystny dla odbiorcy system. Polegać on 
będzie na sprzedaży niezużytej na miejscu ilości 
energii sprzedawcy lub agregatorowi, który to 
będzie nowym graczem na rynku energii. Minimal-
na cena sprzedaży równa będzie średniej kwartal-
nej cenie sprzedaży energii elektrycznej na rynku 

konkurencyjnym. Wartość na jest co kwartał poda-
wana prze Urząd Regulacji Energetyki, w chwili 
obecnej wynosi ona 257,98 zł/MWh. Stawka ta jest 
o wiele niższa od stawki za jaką odbiorca końcowy 
kupuje energię od swojego sprzedawcy. Należy 
pamiętać także, że system opustów dotyczył także 
opłat zmiennych dystrybucyjnych, z których odbie-
rana energia była zwalniana. W chwili obecnej 
opłaty te będzie ponosił prosument.

Co to oznacza w praktyce
Powiedzmy, że nasze gospodarstwo zużywa w chwili 
obecnej 4 000 kWh rocznie. W starym systemie aby 
pokryć to zapotrzebowania wystarczył montaż 
instalacji o mocy około 5 kWp (lokalizacja na 
południe, brak zacienień, południowa bądź central-
na Polska). Zakładając, że instalacja produkuje 
rocznie 1000 kWh/kWp czyli w tym przypadku 5 000 
kWh/rok, a prosument po montażu instalacji 
zużywał na miejscu 20% tej wartości czyli 1000 kWh 
do sieci trafiało 4 000 kWh. Z tej ilości prosument 
mój pobrać ponownie 0,8 czyli 3 200 kWh. Biorąc 
pod uwagę 1000 kWh zużytych na miejscu łączna 
ilość energii do wykorzystania w ciągu roku wynosiła 
4 200 kWh, a więc trochę więcej niż zapotrzebowa-
nia prosumenta przed montażem instalacji. Ozna-
cza to, że prosument ponosił jedynie koszty stałe.

Przy takich samych parametrach poboru energii 
oraz jej produkcji w nowym systemie prosument 
sprzeda 4000 kWh energii za 1 031,92 zł (będzie to 
nieopodatkowany przychód). Pozostałą, potrzebną 
mu część energii (3000 kWh) będzie musiał on 
zakupić z sieci płacąc zarówno koszty energii, jak i jej 
dystrybucji. Można przyjąć, że w nowym roku koszt 
zmienny zakupu energii elektrycznej wraz z usługą 
dystrybucji wyniesie 620 zł/MWh. Zakup brakującej 
ilości energii będzie więc kosztował prosumenta 
1 860 zł. Oznacza to, że w ogólnym bilansie będzie on 
musiał dopłacić 828 zł/rok nie licząc kosztów stałych. 
Jego oszczędności z tytułu montażu instalacji 
fotowoltaicznej będą zatem mniejsze no tę właśnie 
kwotę.

Jak zwiększyć opłacalność?
Projekt ustawy daje możliwość sprzedaży nadwy-
żek energii firmie innej niż nasz sprzedawca. 
Możemy również podpisać umowę na zakup 
energii od firmy, która zaproponuje odkup nadwy-
żek po lepszej cenie. Można zatem śmiało stwier-
dzić, że w nowym systemie prosument w większej 
części musi sam zadbać o swoje interesy lub wybrać 
firmę wykonawczą, która mu w tym pomoże.

Pozostałe zmiany
Pozostałe zmiany zdecydowanie pomagają kliento-
wi uzyskać lepszą pozycję w negocjacjach z koncer-

nami energetycznymi. Faktury za energię i dystry-
bucję mają być czytelne i jasne oraz zawierać 
informacje o możliwych do uzyskaniu oszczędno-
ściach. Powstać ma również porównywarka cen 
energii, gdzie odbiorca będzie mógł znaleźć najlep-
szą dla siebie ofertę niwelując ryzyko korzystania 
z serwisów komercyjnych, które często służą 
pozyskaniu naszych danych. Docelowo uproszczo-
na ma być także zmiana sprzedawcy energii. Plan 
zakłada możliwość jej dokonania już w 24h. Trudniej 
też będzie odłączyć energię osobą zalegającym 
z bieżącymi opłatami. 

Niekoniecznie gorzej
Proponowane zmiany umożliwiają prosumentom 
podejmowanie większej aktywności na rynku 
energii, co w zasadzie jest ruchem w dobrą stronę. 
Uporządkowanie kwestii czytelności faktur jest 

Arbor Energia od 15 lat specjalizuje się w kompleksowym dostarczaniu energii 
do domów i przedsiębiorstw. Oprócz instalacji fotowoltaicznych oferuje również:
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kolejną dobrą zmianą. Obecny system natomiast 
nigdy nie był planowany na stałe, nawet obecni 
prosumenci mogą z niego korzystać jedynie przez 
15 lat. Miał on być efektem zachęty do budowania 
systemów fotowoltaicznych, aby spełnić cele unijne 
oraz cele zawarte w Polityce Energetycznej Polski 
2040, czyli 5-7 GW mocy do 2030 roku (4 GW 
osiągnięte już w lutym 2021). Obecny system jest 
niekorzystny dla spółek obrotu, które z 20 lub 30% 
wprowadzonej przez prosumenta do sieci energii 
muszą pokryć koszty zmienne dystrybucji, a także 
opłacić pozostałe koszty związane ze sprzedażą 
energii odbiorcy końcowemu. W przypadku dobrze 
dobranej instalacji spółka obrotu na każdym takim 
kliencie znacząco traciła. 

Nowe regulacje są szansą do powstania nowych 
usług oraz poszerzenia ofert zarówno przez spółki 
obrotu jak i firmy montujące instalacje. Już kilka 
tygodni po ogłoszeniu projektu ustawy pojawiają 
się głosy o nowych ofertach skierowanych do prosu-
mentów. Padają propozycję droższego odkupu, 
bilansowania na dotychczasowych zasadach, 
a także bilansowania 1:1. Spółki obrotu z poza tych 
kontrolowanych przez skarb Państwa wreszcie 
będą miały szansę na równych zasadach walczyć 
o prosumenta. Proponowane zmiany oznaczają 
także wyraźny krok w stronę cyfryzacji oraz 
rozliczeń dynamicznych. Należy założyć, że 
w przeciągu najbliższych kilku lat indywidualny 
odbiorca końcowy będzie miał równie mocną 
pozycję na rynku co klient biznesowy, a to otwiera 
mu drogę do nowych sposobów rozliczeń np. 
w oparciu o taryfy dynamiczne.

Pompy ciepła, magazyny energii
Na regulacjach najbardziej stracą osoby chcące 
ogrzewać swoje domy pompami ciepła połączony-
mi z instalacjami fotowoltaicznymi. Nowe warunki 
techniczne, które muszą spełniać nowo budowane 
budynki od stycznia 2021r. stawiały pompę ciepła 

w połączeniu z instalacją PV jako jedno z nielicz-
nych źródeł, które pozwalało te warunki spełnić. 
Możliwe było produkowanie energii elektrycznej 
latem, następnie odbieranie jej na cele grzewcze 
w okresach zimowych i przejściowych. Zgodnie 
z proponowanymi regulacjami osoby, które zamie-
rzają zamontować w swoim domu pompę ciepła po 
2021r. będą musiały albo znacząco przewymiarować 
instalację, albo dużo dopłacać do energii zużywanej 
zimą. Do łask powinny zatem powrócić wszelkiego 
rodzaju taryfy wielostrefowe, antysmogowe itp. 
Ważną funkcję zacznie też pełnić automatyka oraz 
magazyny ciepła. Wszystko to po to, aby zmaksyma-
lizować zużycie energii z PV na miejscu oraz ograni-
czyć niekorzystny eksport.
Nowe regulacje powinny również zwiększyć zainte-
resowanie prosumentów bateryjnymi magazynami 
energii elektrycznej. Technologie magazynowe są 
już w chwili obecnej szeroko dostępne na rynku, 
a wiele firm montujących instalacje fotowoltaiczne 
ma je w swojej ofercie. Jednak ze względu na swoją 
nadal wysoką cenę, oraz korzystny obecnie system 
rozliczeń na ich montaż decydują się jedynie nielicz-
ni pasjonaci.
Sytuacja zmieni się znacząco po 2021r. kiedy to 
magazynowanie energii i zużywanie jej na potrzeby 
własne pozwoli prosumentom uzyskać dodatkowe 
oszczędności. Wraz z rozwojem technologii maga-
zynowania oraz zwiększeniem popytu i konkurencji 
ceny magazynów powinny zmaleć, a ich dostęp-
ność znacząco rosnąć. Należy jednak pamiętać, że 
nawet posiadając magazyn nie będziemy w stanie 
całkowicie uniezależnić się od dostaw energii z sieci. 
Aby do tego doszło nasz magazyn musiał by być 
bardzo duży (czytaj drogi) oraz konieczna stała by 
się zmiana naszych przyzwyczajeń, nawyków 
i zachowań. Mówiąc wprost musieli byśmy odzwy-
czaić się od sytuacji, w której prąd w gniazdku jest 
zawsze.


