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  STANOWISKO 

RADY PRACODAWCÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  

W SPARWIE PROGRAMU ENERGIA PLUS 

 

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej z aprobatą przyjmują koleją inicjatywę w obszarze 

rozwoju energetyki odnawialnej o nazwie Program Energia Plus, który ma na celu szersze 

rozpropagowanie energetyki prosumenckiej w Polsce. 

Program Energia Plus ma bazować na modelu prosumenckim, czyli takim, w którym 

korzystający z energii sami także ją wytwarzają. Nadmiar energii mogliby  przekazać do 

sieci, sprzedając ją i otrzymać z tego tytułu zapłatę. Najistotniejszym  jednak jest, że 

Programem Energia Plus mają być objęte nie tylko gospodarstwa domowe, ale 

przedsiębiorcy i samorządy. Program ma zostać uruchomiony w 2019 roku i w tym samym 

roku mamy poznać jego pierwsze efekty, w tym m.in. obniżenie rocznych kosztów energii 

w prosumenckim gospodarstwie domowym o kwotę rzędu 2,5 tys. zł. 

Pracodawcy RP stoją na stanowisku, że powszechny rozwój prosumenckiej energetyki 

rozproszonej powinien stanowić ważny i trwały element polityki energetycznej Polski. 

Rozwiązanie takie jest korzystne, a nawet może być wręcz niezbędne, z punktu widzenia 

bezpieczeństwa energetycznego, względów środowiskowych i społecznych. 

Niestety energetyka prosumencka nie rozwinęła się dotąd w Polsce w jakiś szczególny 

sposób. Przesądziło o tym wiele okoliczności. Najpoważniejsze to – ciągłe zmiany 

legislacyjne, niejasności w taryfowaniu i wielkości wynagrodzenia za odstawioną energię, 

liczne obowiązki sprawozdawcze i informacyjne, niejasności podatkowe (np. VAT). Kolejną 

istotną barierą jest wymiar techniczny i przygotowanie sieci dystrybucyjnych do 

dwukierunkowej pracy, czyli nie tylko do dostarczania, ale i odbioru energii. Mając 

świadomość zaistniałych okoliczności jesteśmy zdania, że należy ostatecznie 

kompleksowo uregulować ten obszar. Najistotniejsze w naszej ocenie będzie dokonanie 

zmian legislacyjnych w podstawowych  aktach prawnych  jak Prawo energetyczne czy 

ustawa OZE oraz uruchomienie środków na realizacje Programu Energia Plus.  

Ponadto systemy wsparcia prosumentów w żadnym wypadku nie powinny zakłócać 

konkurencji na rynku energii ani też ograniczać praw i możliwości działania profesjonalnych 

wytwórców i dostawców energii elektrycznej. Zwracamy uwagę na istotną cechę rynku 
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energii. Każdy, kto wytwarza, przesyła, dystrybuuje lub sprzedaje energię elektryczną – 

musi posiadać koncesję. Oznacza to konieczność spełnienia wymagań ustawowych i w 

ślad za tym – wnoszenia do budżetu państwa corocznych opłat koncesyjnych. Rzecz zatem 

w tym, aby równoprawnie, co do zasady, traktować wszystkie osoby prawne i fizyczne 

działające na tym samym rynku. 

Przestrzegamy wnioskodawców przed nadmiernym optymizmem odnośnie możliwej skali 

realizacji Programu. Nie wszyscy odbiorcy końcowi zechcą być prosumentami. Dotyczy to 

w pierwszej kolejności przedsiębiorców, którzy prowadząc swój core business – nie znajdą 

ani czasu, ani możliwości na zajmowanie się autoprodukcją energii elektrycznej. 

Rozwiązania finansowe mogące oddziaływać na prosumentów, takie jak m.in. podatki, 

taryfy i inne opłaty, powinny być przyjazne dla tych podmiotów. W żadnym wypadku nie 

powinny dyskryminować ani prosumentów, ani innych uczestników rynku energii. 

Wspominane w wystąpieniach Minister Jadwigi Emilewicz objęcie Programem  Energia 

Plus 50 tys. gospodarstw, wprowadzenie zmian organizacyjnych i przyłączenia  instalacji 

do sieci w terminie 30 dni, wprowadzenie 8% podatku VAT dla wszystkich inwestycji 

prosumenckich  oraz wreszcie dostosowanie produkcji energii do potrzeb w ciągu roku, są 

deklaracjami idącymi w dobrym kierunku 

Nie podzielamy jednak optymizmu wnioskodawców, że będzie to proces szybki i łatwy. 

Same zmiany legislacyjne nie wystarczą, spółki energetyczne potrzebują czasu żeby 

dostosować się do projektowanych rozwiązań, a  realizacja Programu, naszym zdaniem, 

ma niewielkie szanse na znaczące urzeczywistnienie już w 2019 roku. Tym nie mniej - 

prace legislacyjne należy jak najszybciej rozpocząć i wdrożyć. Wyrażamy przekonanie, iż  

tak będzie, a Program Energia Plus nie stanie się jedynie wyborczą obietnicą.  

 

 

 

 

 


