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1. Wstęp 
 
Niniejsza ekspertyza została opracowana w Instytucie Energetyki Odnawialnej w ramach 
umowy 13/04/PN/2015 z Fundacją WWF Polska.  
 
Celem opracowania było wykonanie analiz dotyczących określenia kosztu produkcji energii w 
mikroinstalacjach odnawialnych źródeł energii (OZE), stanowiącego równocześnie 
uzasadnioną wysokość stałej ceny jednostkowej zakupu przez tzw. sprzedawcę z urzędu, 
energii elektrycznej wytworzonej w rożnych rodzajach OZE przyłączonych do sieci 
dystrybucyjnej – tzw. stawek stałych (gwarantowanych ustawowo przez określoną liczbę lat) 
taryf typu FiT (ang.: feed-in tariff).1  
 
Wprowadzenie, po raz pierwszy w Polsce, tego rodzaju instrumentu wsparcia dla 
mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) typu prosumenckiego do 10 kW 
gwarantuje Ustawa o odnawialnych źródłach energii2 z 20 lutego 2015 roku. („ustawa o 
OZE”). System taryf gwarantowanych został wprowadzony do rządowej wersji projektu 
ustawy o OZE przez Sejm RP, na ostatnim etapie procesu legislacyjnego. Choć rząd był 
przeciwny wprowadzeniu poprawki i po uchwaleniu ustawy zapowiedział nowelizację, to    
najnowszy projekt nowelizacji Ustawy o OZE z dn. 13 lipca 2015 roku3 potwierdza 
(sankcjonuje) system taryf gwarantowanych. Kontrowersje dotyczą tylko wysokości taryf 
(intensywności wsparcie prosumentów) które powinien wynikać z rzeczywistych kosztów 
produkcji energii w mikroistlacajch i być dostosowywane do sytuacji na rynku.  
 
Analiza kosztów produkcji energii z mikroinstalacji (i ich dalszy monitoring) jest zatem 
konieczna z uwagi na duży zakres rozbieżności ocen adekwatności przyjętej w ustawie OZE 
wysokości taryf FiT oraz przyjmowanie niedostatecznie uzasadnionych założeń 
ekonomicznych do projektów nowelizacji przepisów prosumenckich. Zakres pracy 
obejmował oszacowanie uzasadnionych ekonomicznie i oczekiwanych zarazem przez 
drobnych inwestorów wysokości stawek na taryfy typu FiT dla mikroinstalacji OZE o mocy 
elektrycznej do 10 kW. Rzeczywiste koszty energii i odpowiadające im stawki taryf FiT są 
niezbędne nie tylko dla ew. nowelizacji przepisów ustawy o OZE z tzw. „pierwszymi stawkami 
Fit”, ale też w celu wydawania kolejnych rozporządzeń Ministra Gospodarki z nowymi 
stawkami  dostosowanymi do kosztów, a także w celu zapewnienia dostępu do informacji i  
kontroli społecznej oraz w celu uniknięcia ryzyka inwestycyjnego (inwestycji realizowanych w 
dobrej wierze, które negatywnie wpływałyby na finanse gospodarstw domowych lub małych 
firm) lub nadmiarowości wsparcia (gdyby rząd zbyt długo utrzymywał zbyt wysokie taryfy).  
 
Kluczowym parametrem dla oceny opłacalności proponowanych w nowelizacji ustawy OZE 
rozwiązań jest przyjęty koszt kapitału własnego (jak i ew. obcego i szerzej – struktura 
finansowania instalacji) który służy do dyskontowania przepływów pieniężnych w 
odpowiedniej metodyce obliczania kosztów energii - tzw. zlinearyzowanego w cyklu życia 

                                                           
1
 Podobna analiza została przeprowadzona po raz pierwszy przez IEO w 2012 roku, na zlecenie Ministerstwa 

Gospodarki: Analiza możliwości wprowadzenia Feed-in-Tariff dla mikro i małych instalacji OZE, Instytut 
Energetyki Odnawialnej na zamówienie Ministerstwa Gospodarki, Warszawa lipiec 2012. 
http://www.ieo.pl/pl/ekspertyzy.html  
2
 http://www.ieo.pl/dokumenty/ustawaoze/ustawa_o_odnawialnych_zrodlach_energii_20_lutego_2015.pdf  

3
 https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12272506/12290000/12290001/dokument174118.pdf  

http://www.ieo.pl/pl/ekspertyzy.html
http://www.ieo.pl/dokumenty/ustawaoze/ustawa_o_odnawialnych_zrodlach_energii_20_lutego_2015.pdf
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12272506/12290000/12290001/dokument174118.pdf
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instalacji kosztu produkcji energii (LCOE), który to koszt powinien być tożsamy (lub niższy) z 
proponowaną taryfą FiT, tak aby zapewnić inwestorowi opłacalność przedsięwzięcia. Jest to 
też główny punkt sporny środowiska energetyki prosumenckiej OZE oraz Ministerstwa 
Gospodarki (MG), które – wspierane opiniami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów  
(UOKiK) proponuje przyjęcie kosztu kapitału własnego na niskim poziomie – maksymalnie 
3,58%. Kolejnym kluczowym elementem dla opłacalności technologii przy zaproponowanych 
taryfach FiT jest typ inwestora i związane z tym kwestie opodatkowania podatkiem VAT oraz 
dochodowym. Rozważono następujące typy inwestora z uwagi na opodatkowanie podatkiem 
VAT oraz z uwagi na opodatkowanie podatkiem dochodowym:  

 osoba fizyczna, przedsiębiorstwo nie będące płatnikiem VAT,  

 przedsiębiorstwo będące płatnikiem VAT  

 osoba fizyczna 

 osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (ryczałt lub ew. skala podatkowa) 

 przedsiębiorstwo (podatek liniowy). 

 
Przeprowadzone w niniejszej pracy analizy koncentrują się na nowych technologiach 
mikrogeneracji, które mają największy potencjał wzrostowy w sektorze mikroinstalacji OZE 
do 10 kW tj. systemy fotowoltaiczne dachowe, mikro elektrownie wiatrowe oraz mikro 
biogazownie rolnicze. Poza wyliczeniem uśrednionego w cyklu życia kosztu produkcji energii 
LCOE dla poszczególnych technologii oraz typów inwestora przeprowadzono również analizę 
względem zmienności kluczowych parametrów decydujących o opłacalności instalacji: koszt i 
struktura kapitału. 
 
Polska po raz pierwszy wprowadza (choć tego typu plany, niezrealizowane, były już w 2012 
r.) taryfy typu FiT na energię elektryczną i ten system wsparcia chce zaadresować do 
inwestujących w mikroinstalacje OZE do 10 kW. Wprowadzenie systemu wsparcia FiT 
oznacza w praktyce ustalenie na określony czas ceny urzędowej na energię elektryczną 
odbieraną od producenta energii z OZE (tu ustawa o OZE wyróżnia enumeratywnie rodzaje 
technologii objętych systemem i odpowiedni zakres ich mocy, i wyznacza stałą cenę dla 
instalacji uruchamianych w danym roku4). Wysokość taryf początkowych przewidzianych w 
ustawie OZE, z podziałem na rodzaje OZE i zakresy mocy,  podaje tabela 1.  

Tabela 1. Stawki taryf FiT dla mikroinstalacji OZE  w ustawie o OZE  

RODZAJ OZE 
Taryfa  FiT '2016 dla źródeł  

do 3 kW 
Taryfa  FiT '2016 dla źródeł 

od 3 do 10 kW 

  zł/kWh zł/kWh 

woda 0,75 0,65 

wiatr 0,75 0,65 

PV 0,75 0,65 

biogaz rolniczy -  0,70 

biogaz składowiskowy -  0,55 

biogaz z osadów ściekowych -  0,45 

 

                                                           
4
 Instytut Energetyki Odnawialnej wskazał istnienie niejasności prawnej  w najnowszym projekcie nowelizacji ustawy o OZE z 

lipca 2015 r. - czy zachowana zostanie fundamentalna zasada gwarancji ceny przez  15 lat. 
http://www.ieo.pl/dokumenty/aktualnosci/31072015/komentarz_do_II_wersji_projektu_nowelizacji_ustawy_OZE.pdf . 
Uzyskane przez portal Gram w Zielone wyjaśnienie ze strony Ministerstwa Gospodarki wskazuje, że takiego zagrożenia 
(zmiany raz przyznanej inwestorowi, na samym początku, taryfy w okresie  kolejnych 15 lat jej obowiązywania) nie ma. 
Więcej http://gramwzielone.pl/trendy/17688/mg-wyjasnia-watpliwosci-wokol-zasad-wsparcia-dla-mikroinstalacji 

http://www.ieo.pl/dokumenty/aktualnosci/31072015/komentarz_do_II_wersji_projektu_nowelizacji_ustawy_OZE.pdf
http://gramwzielone.pl/trendy/17688/mg-wyjasnia-watpliwosci-wokol-zasad-wsparcia-dla-mikroinstalacji
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Oznacza to też stworzenie oddzielnego, regulowanego segmentu na rynku energii. Na 
liberalizowanym rynku energii znane są jej ceny, w znacznie mniejszym zakresie koszty 
produkcji. Zatem wprowadzenie systemu FiT w danym kraju oznacza przede wszystkim 
konieczność uprzedniego poznania kosztów produkcji energii z poszczególnych 
(planowanych do objęcia tym systemem) technologii OZE w danym roku i ich monitorowanie 
celem dopasowywania wysokości taryf dla nowych inwestorów (wchodzących do systemu w 
kolejnych latach) do zmieniających się kosztów produkcji energii z nowych źródeł w 
systemie. Taryfa FiT jest (powinna  być) więc „stała” na okres 15 lat dla konkretnego 
inwestora uruchamiającego inwestycję w danym roku, ale jej wysokość (na kolejne 15 lat) 
dla podejmowanych nowych inwestycji w następnych latach może się zmienić. Zazwyczaj jej 
wysokość spada, niekiedy bardzo dynamicznie, gdyż system FiT to nie tylko instrument 
wypełnienia politycznych celów ilościowych w zakresie produkcji energii z OZE i środek 
służący redukcji emisji z energetyki, ale także narzędzie do stymulacji dynamicznego rozwoju 
nowych technologii i rynku tzw. zielonej gospodarki oraz obniżania kosztów technologii OZE, 
aż do osiągnięcia zrównania kosztów wytwarzania zielonej energii i energii konwencjonalnej 
(tzw. grid parity). 
 
Do analiz i oceny kosztów energii elektrycznej z mikroinstalacji OZE, tam gdzie tylko było to 
możliwe, wykorzystano rzeczywiste dane o kosztach inwestycyjnych i eksploatacyjnych z 
rynku krajowego, uzupełnione założeniami, które wynikają wprost lub można je 
wyprowadzić z ustawy i projektu nowelizacji ustawy o OZE. W efekcie analiz i wyznaczonych 
kosztów w zakresie mocy typowych dla mikroinstalacji, zaproponowano wysokości stałych 
taryf FiT – cen gwarantowanych dla małoskalowych OZE w Polsce i odniesiono je do 
wysokości taryf zaproponowanych w projekcie nowelizacji Ustawy o OZE. 
 
 

2. Metodyka analiz ekonomicznych – metoda LCOE wyznaczania 
średniego kosztu rozłożonego produkcji energii z OZE oraz 
założenia  

 
Zastosowanie stałych taryf FiT wymaga znajomości dynamicznie zmieniających się kosztów 
produkcji energii oraz dostosowywania taryf dla nowych podmiotów do zmieniających się 
kosztów. Brak znajomości rzeczywistych kosztów lub błędne informacje na ten temat 
zniekształcają obraz rynku i prowadzą do nieoptymalnych, a nawet nieracjonalnych decyzji 
politycznych i nieadekwatnego wsparcia, a także do nieracjonalnych decyzji inwestorskich. 
Najbardziej adekwatny i obecnie najszerzej rozpowszechniony w krajach stosujących FiT jest 
model obliczeń rozłożonego (zlinearyzowanego) kosztu produkcji energii - tzw. LCOE (ang. 
Levelised Cost of Energy). Również Ministerstwo Gospodarki deklaruje zastosowanie metody 
kosztu LCOE do  wyliczeń wysokości taryf FiT zawartych w Ustawie o OZE. 
 
Jest to model mikroekonomiczny, „kosztowy”, umożliwiający porównanie kosztów produkcji 
energii z rożnych OZE oraz pozwalający na uwzględnienie perspektywy indywidualnego 
inwestora, czyli adresata i potencjalnego beneficjenta systemu wsparcia FiT. Sens „fizyczny” 
obliczonego kosztu rozłożonego dla każdej z analizowanych technologii energetycznych 
sprowadza się do kosztu wyrażonego w „realnej” walucie zł/kWh roku wybranego jako 
bazowy, rozumianego jako cena za energię elektryczną jaką należałoby pobierać przez cały 
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okres użytkowania elektrowni aby pokryć wszystkie koszty: nakłady inwestycyjne, 
operacyjne oraz finansowe. Ogólna formuła wyznaczani LCOE jest następująca: 
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gdzie: 
LCOE – jednostkowy uśredniony koszt produkcji energii w cyklu życia [zł/kWh], 
It – nakłady inwestycyjne w roku t-tym [zł], 
Mt – wydatki eksploatacyjne i finansowe w roku t-tym [zł], 
Et – produkcja energii w roku t-tym [kWh], 
r – stopa dyskontowa [%]. 
 
W niniejszym opracowaniu model LCOE został dostosowany do warunków budowy w Polsce 
mikroinstalacji w 2016 roku (od 1 stycznia 2016 r., zgodnie z ustawą o OZE, będzie możliwość 
skorzystania z taryf FiT dla mikroinstalacji prosumenckich do 10 kW), na bazie danych 
kosztowych i innych uwarunkowań prawnych obowiązujących w 2015 roku.  
 
Model LCOE bazuje na zdyskontowanych na dany okres (uwzględniający zmianę wartości 
pieniądza w czasie) przepływach pieniężnych. Jako rok bazowy przyjęto 2015 rok. Model 
umożliwia zatem policzenie kosztu energii w całym okresie ekonomicznego życia instalacji,  
w cenach z 2015 roku. LCOE jest to równocześnie cena (również wyrażona w wartościach 
2015 roku), która podstawiona do prognozy przepływów pieniężnych (kosztów i 
przychodów) spowoduje, że tzw. wartość zaktualizowana netto (NPV) inwestycji w całym 
rozpatrywanym okresie będzie równa zero. Tzn., że inwestycja obiektywnie rzecz ujmując: po 
pierwsze nie przyniesie inwestorowi strat, a po drugie zapewni mu minimalną (wymagana do 
podjęcia decyzji o inwestycji) stopę zwrotu z zainwestowanego kapitału (tzw. IRR).  
 
Założenia ekonomiczne i finansowe dla obliczeń LCOE w wariancie bazowym: 

 Okres użytkowania elektrowni, zgodny z okresem wsparcia taryfami FiT - 15 lat  

 Podatek VAT od urządzeń i usług  - 23 % stawka podstawowa, 8% ulgowa stawka VAT 
przyjęta dla instalacji (maszyn, urządzeń i budowli) zintegrowanych z budynkiem 
mieszkalnym5, 

 Stawka amortyzacji urządzeń     –   10 %  

 Stawka amortyzacji budowli      –   4,5% 

 Udział kapitału własnego w inwestycji    –   25%,  

 Koszt kapitału własnego      –   8,58%, 

 Oprocentowanie kredytu komercyjnego   –   9,3% 

 Okres karencji w spłacie kredytu    –   0,5 roku 

 Okres kredytowania       –   15 lat 

 Stopa inflacji        –  2,5 % 

                                                           
5
 Szersze wyjaśnienie kwestii ulgowej stawki VAT w odpowiedzi MF na interpelację w sprawie kwestii 

podatkowych zawartych w ustawie o odnawialnych źródłach energii nr 33336 Posła Artura Bramory, Warszawa, 
15 lipca 2015 r. 
http://sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/interpelacja.xsp?documentId=A433137515E5981CC1257E6F0047CDCC&SessionI
D=034A29A86C941BB14C3B19C2FDF89BBA4DD2827E  

http://sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/interpelacja.xsp?documentId=A433137515E5981CC1257E6F0047CDCC&SessionID=034A29A86C941BB14C3B19C2FDF89BBA4DD2827E
http://sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/interpelacja.xsp?documentId=A433137515E5981CC1257E6F0047CDCC&SessionID=034A29A86C941BB14C3B19C2FDF89BBA4DD2827E
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 przyjęto, że taryfa FiT zawiera w sobie podatek VAT-    23%6, 

 podatek dochodowy zależy od przyjętego modelu podatnika 
 
Podstawowy model podatnika to osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej, 
wybierająca opodatkowanie ryczałtowe przychodów, stawka 8,5%. Dwa kolejne modele 
podatnika to przedsiębiorstwo nie będące płatnikiem VAT oraz przedsiębiorstwo będące 
płatnikiem VAT (modele podatników omówione zostały poniżej). 
 
 
Przyjęte do analiz kosztowych typy podatnika i model funkcjonowania mikroinstalacji  
 
W myśl ustawy o OZE podmiotami (właścicielami i użytkownikami mikroinstalacji) 
korzystającymi z instrumentu taryf gwarantowanych przy sprzedaży energii do sieci 
(przynajmniej do momentu aż bardziej opłacalne stanie się zużywanie energii na potrzeby 
własne) mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i stowarzyszenia, samorządy i przedsiębiorcy, 
tzn. bez wykluczeń podmiotowych, a tylko z uwzględnieniem przepisów różnicujących np. 
grupy podatników i ich obowiązki zawarte w innych przepisach. 
 
Potocznie użytkowników mikroinstalacji OZE w Polsce nazywa się prosumentami. Taryfy FiT 
obejmują tych najmniejszych wytwórców, ze źródłami o mocy do 10 kW przyłączonych do 
publicznej sieci elektroenergetycznej. Mogą oni albo: (1) sprzedawać całość 
wyprodukowanej energii do sieci, albo (2) sprzedawać (po taryfie gwarantowanej FiT) część 
wyprodukowanej energii, a pozostałą część zużywać na potrzeby własne, albo też (3) 
pomimo możliwości skorzystania z taryf FiT, wyprodukowaną energię w całości zużywać na 
potrzeby własne, np. wtedy gdy w sposób ciągły występuje większe zapotrzebowanie na 
energię niż jej produkcja w lokalnym źródle, a wysokość taryfy FiT jest niższa od zmiennego 
składnika ceny zakupu energii7. 
 
W niniejszych analizach uwzględniono przypadek pierwszy, tj. sprzedaż całości energii do 
sieci w całym okresie obowiązywania przyznanej ustawowo stawki FiT. Jest to przypadek 
najbardziej przejrzysty od strony analitycznej, nie wymagający w ocenach ekonomicznych 
szeregu dodatkowych założeń związanych z optymalizacją pracy i bilansowaniem mocy 
źródła oraz stosowaniem nietypowych, jednostkowo produkowanych urządzeń (koszty). 
Założenie to zostanie wyjaśnione na przykładzie. 
 
Wybrany do analizy przypadek jest przypadkiem najbardziej odpowiadającym realiom 
ekonomicznym  obecnej polskiej rzeczywistości i jest najbardziej uzasadnionym podejściem 

                                                           
6
 W przypadku sprzedaży energii, w tym również wytwarzanej w mikroinstalacji, będzie miała zastosowanie 

stawka podatku VAT w wysokości 23%. Wyjaśnienie w odpowiedzi MF na interpelację w sprawie kwestii 
podatkowych zawartych w ustawie o odnawialnych źródłach energii nr 33336 Posła Artura Bramory, Warszawa, 
15 lipca 2015 r. 
http://sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/interpelacja.xsp?documentId=A433137515E5981CC1257E6F0047CDCC&SessionI
D=034A29A86C941BB14C3B19C2FDF89BBA4DD2827E 
7
 Warto zauważyć, że w przypadku mikroinstalacji OZE nieprzyłączonych do sieci, można mówić o: (a) 

autoproducentach przyłączonych do sieci ze źródłami nieprzyłączonymi do sieci - tzw. systemy semi off grid  lub 
(b) o systemach off grid, które funkcjonują tam, gdzie w ogóle nie ma dostępu do sieci. Żaden z tych 
przypadków nie pozwala na korzystanie z  taryf FiT, ani z ulg w podatkach pośrednich na energię, ale właściciele 
tych instalacji mogą korzystać z systemów wsparcia (przyp. aut.). 

http://sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/interpelacja.xsp?documentId=A433137515E5981CC1257E6F0047CDCC&SessionID=034A29A86C941BB14C3B19C2FDF89BBA4DD2827E
http://sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/interpelacja.xsp?documentId=A433137515E5981CC1257E6F0047CDCC&SessionID=034A29A86C941BB14C3B19C2FDF89BBA4DD2827E
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na pierwszym etapie obowiązywania taryf gwarantowanych. Fundamentalna zasada 
korzystania z prosumenckich taryf FiT określonych na podstawie LCOE i funkcjonujących w 
obrocie prawnym, polega na relacji stawki taryfy FiT za energię z OZE płaconej przez lokalną 
spółkę energetyczną (tzw. sprzedawcę zobowiązanego) do ceny energii elektrycznej dla 
odbiorców końcowych, tj. z opłatami zmiennymi i podatkami. O ile przyjmiemy definicję, że 
prosument jest osobą fizyczną, firmą lub jednostką nieposiadającą osobowości prawnej i 
będącą wytwórcą energii w mikroinstalacji w celu jej zużycia na potrzeby własne lub 
sprzedaż, to kluczowy moment, w którym prosument decyduje się na zużycie energii na 
potrzeby własne następuję w momencie osiągnięcia tzw. grid parity (na rynku detalicznym, 
dla źródeł przyłączonych do sieci na niskim napięciu). Jest to moment w którym prosument 
płaci za energię z sieci (na niskim napięciu) więcej niż wynosi jego stawka FiT. Na najbardziej 
znanym przykładzie Niemiec można zauważyć, że dla prosumentów, którzy zbudowali swoje 
instalacje w 2010 roku (i później) wg ówcześnie obowiązujących taryf FiT, bardziej opłacalna 
staje się autokonsumpcja – rysunek. Rysunek obrazuje, że instalacje zbudowane np. w 2008 
roku wg ówczesnych stawek FiT  w analogicznej sytuacji znalazły się 2 lata później, w 2012 
roku itd. 
 

 

 
 
Rys. 1. Koszty energii LCOE (odpowiadając taryfom FiT) z przydomowych instalacji 
fotowoltaicznych  w Niemczech (household solar) vs. ceny detaliczne (retail) energii dla 
gospodarstw domowych. Źródło: Eurostat i BSW, 2014, opr. IEO 2015 
 
Opisane zjawisko może mieć miejsce tylko w takiej porze dnia, gdy w budynku użytkowanym 
przez prosumenta występuje zapotrzebowanie na energię w okresach, gdy jego domowa 
mikroinstalacja produkuje energię. W pozostałych momentach racjonalnie i odpowiedzialnie 
postępujący prosument oddaje energię do sieci po swojej stawce FiT lub zużywaną energię 
kupuje z sieci po cenie detalicznej. Oznacza to, że w oparciu o znaną, dla niego niezmienną 
taryfę FiT prosument mógłby zaciągnąć kredyt i bezpiecznie zrealizować swoją inwestycje. 
Będąc w systemie FiT może dostosowywać swoje zachowania (sterując pracą swojej 
mikroinstalacji) do warunków na rynku, ale to oznacza tylko wzrost przychodów w stosunku 
do założeń. Inwestujący wcześniej w efekcie korzystania z taryf FiT w mikroinstalacje w 
Niemczech byli najpierw wyłącznie producentami energii rozwijającymi bezpiecznie dla 
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siebie ale skutecznie rynek mikroinstalacji i zmniejszali koszty energii LCOE (i FiT) 
wytwarzanych w nowobudowanych instalacjach. W efekcie nowi inwestorzy zaczęli w 
sposób naturalny i z wykorzystaniem automatyki nowych mikroinwerterów stawać się 
świadomymi autoproducentami w wyniku racjonalnego wyboru już od 2010 roku. 
Wcześniejsi inwestorzy z wyższymi początkowymi LCOE, nie burząc swoich pierwotnych 
biznesplanów opartych na wyższych FiT, korzystają z możliwości autokonsumpcji  w 
kolejnych latach.  Taryfy FiT prowadzą zatem do autokonsumpcji, ale inwestorzy w 
momencie podjęcia decyzji o budowie (a banki o finansowaniu) opierają się wyłącznie o 
znaną w danym momencie stawkę FiT i wysokość zmiennej stawki opłat za energię z sieci. 
 
Patrząc na relacje cen energii i kosztów energii ze źródeł fotowoltaicznych w Polsce i w 
Niemczech – rysunek 2 - nie można zakładać, że pełna komercjalizacji energetyki 
prosumenckiej w Polsce może nastąpić szybko, że może się to dokonać bez taryf FiT i bez 
sprzedaży całości energii do sieci (wybrany do analizy przypadek).   
 

 
 
Rys. 2. Porównanie cen za energię elektryczną dla odbiorców indywidulanych w Polsce i w 
Niemczech, wraz z jej składnikami. Źródło: opracowanie własne na podstawie Eurostat i 
analizy rachunków za energię w gospodarstwach domowych.   
 
W Polsce przejście przez prosumentów na autokonsumpcję (zamiast sprzedaży całości 
energii do sieci) jest opóźnione także z uwagi na fakt, że koszty wytwarzania energii w 
instalacjach prosumenckich w Polsce są wyższe niż w Niemczech. Wynika to stąd, że w 
Polsce, z uwagi na brak rozwiniętego rynku w całym łańcuchu dostaw, ceny usług 
instalacyjnych i urządzeń o podobnej wydajności i trwałości są niestety wyższe niż w 
Niemczech.   Szczegółowe wcześniejsze analizy różnych wariantów ocen ekonomicznych 
instalacji prosumenckich wskazywały na całkowity brak opłacalności korzystania z 
autokonsumpcji, przynajmniej dla wszystkich obiorców indywidualnych korzystających z taryf 
„G”.8   

                                                           
8
 Instytut Energetyki Odnawialnej: Analiza rzeczywistych korzyści wynikających z proponowanych przez rząd 

mechanizmów wsparcia prosumentów. Warszawa 2014 rok. URL: 
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Zastawiając ze sobą powyższe dane można łatwo postawić tezę, że pomimo sąsiedztwa i 
realizacji w obu krajach tej samej dyrektywy unijnej o promocji OZE i podobnych celów na 
2020, Polska ma z jednej strony niższe ceny za energię elektryczną dla odbiorców 
indywidulanych (skutek braku inwestycji w nowe moce wytwórcze), ma wyższe koszty 
budowy instalacji prosumenckich i w efekcie jest już obecnie o 10-15 lat opóźniona w 
stosunku do Niemiec, biorąc pod uwagę stopień dojrzałości rynku  prosumenckiego. Stąd 
założenie o braku podstaw do prosumenckiej autokonsumpcji dla pierwszych inwestorów 
korzystających z taryf FiT (2016) jest jak najbardziej uzasadnione realiami rynkowymi i 
ekonomicznymi. 
 
 
A. Zasadniczym modelem podatnika-prosumenta w niniejszej pracy jest osoba fizyczna 
uzyskująca dochody ze stosunku pracy, nie prowadząca innej działalności gospodarczej: 
- wybór opodatkowania podatkiem ryczałtowym – 8,5% (lub ewentualnie wybór 
opodatkowania na zasadach ogólnych aby skorzystać z możliwości amortyzacji instalacji i 
późniejszego skorzystania z opodatkowania podatkiem ryczałtowym), 
- dochody uzyskiwane przez tę osobę pozostają bez wpływu na rozliczenie podatkowe 
produkcji energii w mikroinstalacji, 
- ewentualna rejestracja działalności gospodarczej nie powoduje powstania obowiązku 
opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, ale stwarza konieczność obciążenia tej osoby 
składką na ubezpieczenie zdrowotne, a zatem założono że nie będzie ona rejestrować 
działalności gospodarczej, 
- dochody uzyskiwane ze stosunku pracy nie wpływają na opodatkowanie tej osoby 
podatkiem VAT – obowiązek podatkowy powstaje w wypadku uzyskiwania z mikroinstalacji 
dochodów wyższych niż 150.000 zł (co w przypadku mocy instalacji do 10 kW niezależnie od 
technologii jest praktycznie niemożliwe do uzyskania). 
 
Uzupełniającym dla wyższych przychodów modelem podatnika jest osoba fizyczna 
prowadząca działalność gospodarczą. Model ten był występującym najczęściej dotychczas, tj. 
przed wprowadzeniem systemu FiT, przy inwestycjach w małoskalowe OZE. Jednak w 
niniejszym opracowaniu jest pominięty z uwagi na brak korzyści wyboru tego modelu przez 
racjonalnie działających podatników. 
 
B. Przedsiębiorstwo nie będące płatnikiem VAT: 
- opodatkowanie producenta energii z OZE podatkiem liniowym 19%, 
- możliwość dokonywania odliczeń kosztów uzyskania przychodów, w tym amortyzacji, 
- brak podlegania opodatkowaniu podatkiem VAT. 
 
C. Przedsiębiorstwo będące płatnikiem VAT: 
- opodatkowanie producenta energii z OZE podatkiem liniowym 19%, 
- możliwość dokonywania odliczeń kosztów uzyskania przychodów, w tym amortyzacji, 
- podleganie opodatkowaniu podatkiem VAT. 
 
 

                                                                                                                                                                                     
http://awsassets.wwfpl.panda.org/downloads/ekspertyza_instytutu_energetyki_odnawialnej_prosumenci_wg_projeku_ust
awy_o_oze.pdf 
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Koszt i udział kapitału  
 
Koszt kapitału własnego 
Ministerstwo Gospodarki w pierwszym projekcie nowelizacji ustawy o OZE z dnia 15 maja 
2015 roku zaproponowało  maksymalną stopę zwrotu z inwestycji prosumenckich, określoną 
w postaci stopy dyskonta dla przepływów wyliczonych z punktu widzenia inwestora (a więc 
zawierających również koszty  finansowe związane z kredytem) ustaloną na niezwykle niskim 
poziomie, tj. 3,58%. Stopa ta jest więc również kosztem kapitału własnego inwestora. MG 
twierdzi, że rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku 
uniemożliwia zastosowanie wyższej stopy dyskonta, ale jednocześnie nie informuje opinii 
publicznej i adresatów pomocy, że ww. rozporządzenie wskazuje drogę – notyfikację lub (z 
uwagi na małą skalę pomocy także) możliwość „pre-notyfikacji” w efekcie czego można by 
bez problemów zastosować realną w warunkach polskich stopę dyskonta (z w pełni 
uzasadnioną premią za ryzyko). Dla przykładu ostatnio zaakceptowana przez Komisję 
Europejską w trybie notyfikacji stopa dyskonta w Danii9 wyniosła 10%. Poprzednie stopy 
notyfikowane w Wielkiej Brytanii10 wynosiły od 4% do nawet 20% (w początkowym okresie 
wprowadzania tamże inwestycji prosumenckich).  
 
Warto też zwrócić uwagę, że Polska nie rozwinęła jeszcze rynku prosumenckiego i rynku 
mikroinstalacji elektrycznych, a inwestycje prosumenckie, są obarczone dużym ryzykiem 
technicznym i biznesowym. Nawet w krajach o znacznie bardziej rozwiniętych i mniej 
ryzykownych rynkach prosumenckich stopy dyskonta na tych rynkach przyjmują znacznie 
wyższe wartości (powyższe przykłady Danii i Wielkiej Brytanii). 
 
Proponowana zatem stopa dyskonta, jako minimalna oczekiwana przez inwestora stopa 
zwrotu, powinna być określona przez sumę a) stopy zwrotu możliwej do uzyskania na rynku z 
inwestycji wolnej od ryzyka (lub o minimalnym ryzyku) oraz b) premii za ryzyko związane z 
konkretną inwestycją. Za stopę zwrotu wolną od ryzyka przyjętorentowność 
długoterminowych obligacji skarbowych. Można przyjąć że ta rentowność jest niemal na 
proponowanym przez MG poziomie 3,58%. A zatem MG gwarantuje inwestorowi stopę 
zwrotu z ryzykownych inwestycji w OZE na poziomie stopy zwrotu z inwestycji wolnej od 
ryzyka. Maksymalna dopuszczalna stopa zwrotu nakładów w wysokości 3,58% jest więc zbyt 
niska i wobec skali ryzyka przedsięwzięcia i nakładów pracy własnej prosumenta. Obywatel 
bez wysiłku i ryzyka niemal tyle samo może mieć z obligacji skarbowych (lub niemal tyle z 
lokaty bankowej).  
 
Stopą dyskonta powinna być stopa zwrotu z inwestycji wolnej od ryzyka, skorygowana w 
górę o premię za ryzyko. Premię tę w przypadku prosumentów trudno jest określić, 
ponieważ brak jest doświadczeń i odpowiedniego modelu, dlatego MG dostało w ustawie o 

                                                           
9
 http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/247697/247697_1632400_192_2.pdf. Warto odnotować, 

że tzw. „stopa swapowa” dla waluty duńskiej (1,41%) jest wyraźnie niższa niż dla polskiej (2,58%) , a mimo to 
stopa dyskonta dla duńskich FiT jest znacząco wyższa w stosunku do propozycji MG. 
10

 http://www.yougen.co.uk/feed-in-tariff  

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/247697/247697_1632400_192_2.pdf
http://www.yougen.co.uk/feed-in-tariff
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OZE instrumenty prawne w postaci obowiązku monitorowania rynku i obowiązku zmiany 
wysokości taryf w odpowiedzi na zmianę (spadek) kosztów. Natomiast cenną wskazówką dla 
określenia minimalnej oczekiwanej przez prosumentów stopy zwrotu mogą być najnowsze 
badania rynkowe, w tym badania przeprowadzone na zlecenie IEO przez TNS Polska11. 
Badano opinie Polaków o odnawialnych źródłach energii. Badanie zostało zrealizowane w 
dniach 27.03.2015 – 01.04.2015, metodą  omnibusową o charakterze wywiadu, na próbie 
losowej 1000 osób, reprezentatywną ze względu na wiek, płeć, miejsce zamieszkania. 
Badano m.in. preferowany okres zwrotu z inwestycji. Okazało się, że  większość oczekuje 
szybkiego zwrotu – do 4 lat, osoby o wyższych dochodach i bardziej  świadomi potrafią lepiej 
określić okres zwrotu – więcej niż 6 lat. Średni ważony dla całej próby  oczekiwany okres 
zwrotu nakładów na inwestycje prosumenckie wyniósł 5,2 roku. Wartość tę można 
intepretować w języku ekonomicznym jako oczekiwany prosty okres zwrotu nakładów 
(SPBT)12. Takie założenie pozwala policzyć wysokość taryfy FiT przy której osiągany jest 
oczekiwany okres zwrotu (średni ważony) i w dalszej kolejności policzyć dla tej taryfy stopę 
zwrotu z inwestycji – tzw. IRR. A IRR w tym przypadku wyznacza oczekiwaną przez adresatów 
regulacji (prosumentów) stopę zwrotu z zainwestowanego kapitału własnego. Taki zabieg 
pozwala na obliczenie wymaganej premii za ryzyko (poprzez odjęcie  od tak obliczonej IRR 
stopy zwrotu wolnej od ryzyka (za taką można przyjąć np. stopę zwrotu z obligacji 
skarbowych, uznawanych powszechnie za bezpieczne).  Metoda ta posłuży do weryfikacji 
empirycznej wyników analiz prowadzonych na bazie przeprowadzonych poniżej założeń 
eksperckich dotyczących m.in. wysokości uzasadnionej ekonomicznie stopu zwrotu.  
 
Dla porównania - przyjęta w OSR ustawy o OZE stopa dyskonta dla kalkulacji cen 
referencyjnych (też maksymalnych taryf gwarantowanych) w systemie aukcyjnym dla dużych 
źródeł wynosi 12%. A zatem firmy w systemie aukcyjnym, mają ustalane tzw. ceny 
referencyjne i stopy zwrotu z kapitału własnego na poziomie ponad 3-krotnie wyższym niż 
inwestycja prosumencka. Daje to podstawę do tezy o nierównym traktowaniu różnych 
segmentów rynku OZE, a w szczególności o gorszym traktowaniu słabszych uczestników 
rynku. Teza o dyskryminacji w Polsce najmniejszych, niezależnych od korporacji 
energetycznych,  producentów energii z OZE (mikrowytwórców i prosumentów) jest tym 
bardziej uzasadniona, że prosumenckie taryfy FiT nie są indeksowane inflacją, a ceny za 
energię uzyskana także na 15 kolejnych lat w systemie aukcyjnym będą na mocy ustawy o 
OZE indeksowane corocznym wskaźnikiem inflacji. Taryf FiT w Niemczech są ustalane (na 20 
lat) już z uwzględnieniem przewidywanej inflacji, w niektórych krajach są indeksowane 
realnym wskaźnikiem wzrostu cen produktów i usług (np. w Wielkiej Brytanii13), albo nieco 
niższym wskaźnikiem (np. w Grecji14). W krajach które stosują taryfy FiT ważne jest jednak to, 
aby różne podmioty były traktowane w sposób zbliżony i aby w szczególności dyskryminacji 
regulacyjnej na rynku energii nie podlegały najmniejsze z nich.  
 
Na potrzeby niniejszego opracowania i szacowania kosztu LCOE w wariancie bazowym 
(założonym też w OSR do poprawki prosumenckiej) przyjęto stopę dyskonta (tożsamą z 
                                                           
11

 http://www.ieo.pl/pl/aktualnosci/985-polacy-o-inwestycjach-w-prosumenckie-odnawialne-roda-energii.html  
12

 Przyjęty do obliczeń wymaganej przez inwestorów stopu zwrotu nakładów w oparciu o oczekiwany „średnio” 
(czyli wartość średnia z badań) 5,2 lata  jest konserwatywny. Przejęcie do analiz, zamiast wartości średniej , np. 
mediany, wynoszącej w świetle wyników badań opinii publicznej 4 lata, podwyższyłoby wymaganą  stopę 
zwrotu nakładów i automatycznie zwiększyłoby wysokość  premii za ryzyko.  
13

 Introduction to FITs. URL: http://www.yougen.co.uk/feed-in-tar  
14

 New PV law. URL: http://helapco.gr/library/19-01-09/New_PV_Law_Greece_19Jan09.pdf  

http://www.ieo.pl/pl/aktualnosci/985-polacy-o-inwestycjach-w-prosumenckie-odnawialne-roda-energii.html
http://www.yougen.co.uk/feed-in-tar
http://helapco.gr/library/19-01-09/New_PV_Law_Greece_19Jan09.pdf
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oczekiwaną stopą zwrotu z kapitału własnego) na poziomie 8,58%, jako sumę 3,58% stopa 
bazowa plus 5% premia za ryzyko. Autorzy zdają sobie sprawę z dużego uproszczenia takiego 
szacunku oraz z tego, że w rzeczywistości inwestycje w poszczególne technologie odznaczają 
się różnymi źródłami ryzyka i stąd też różnymi poziomami ryzyka (przykładowo inwestycje w 
biogazownie rolnicze z uwagi na złożoność inwestycji oraz wymóg ciągłego nadzorowania 
procesu fermentacji, zapewnienia dostaw substratów po akceptowalnym koszcie i wielu 
innych źródeł ryzyka powinna charakteryzować się wyższą stopą dyskonta). Jednak dla 
uzyskania porównywalności wyników zdecydowano na zastosowanie jednolitej stopy 
dyskonta dla wszystkich technologii OZE. 
 
MG, stawiając zarzuty wobec postulatu zwiększenia kosztu kapitału własnego powyżej 
3,58%, nie podaje też struktury finansowania i udziału w niej kapitału własnego i kredytów 
dla wyznaczenia taryf FiT, ale wobec skali pojedynczych inwestycji rzędu 30-50 tys. zł. trudno 
sobie wyobrazić powszechność inwestycji bez sektora bankowego. W wariancie bazowym 
założono udział kapitału własnego 25% w strukturze finansowania inwestycji.  
 
Koszt i udział kapitału obcego 
W wariacie bazowym założono udział 75% kapitału obcego (kredyt bankowy)15. Koszt 
kapitału uzależniony jest od typu kredytu. W wariancie bazowym założono możliwość 
pozyskania kredytu konsumenckiego oprocentowanego na poziomie 9,3% dla inwestorów 
będących osobami fizycznymi (ew. hipotecznego oprocentowanego na poziomie 6%, gdy 
instalacja OZE powiązana z budową domu) oraz kredytu inwestycyjnego oprocentowanego 
na poziomie 6% dla przedsiębiorstw. Zestawienie oprocentowania i prowizji od kredytów 
przedstawia tabela 2. 
Tabela 2. Zestawienie przyjętych do analiz stawek oprocentowania i prowizji od kredytów 

Typ kredytu Konsumencki Inwestycyjny/
Hipoteczny 

Preferencyjny 

Oprocentowanie 9,3% 6% 1% 

Prowizja w 1-szym roku 3% 1,9% 3% 

Prowizja w kolejnych latach 3% 1,9% 1% 

 
Założono okres kredytowania 15 lat z półrocznym okresem karencji. 
 
Koszt pracy własnej 
Warto też pamiętać, że inwestycje prosumenckie wymagają dużych niepodatkowych 
nakładów własnych prosumenta (niepłatne i trudne do udokumentowania dla kontroli 
nakłady pracy własnej), zarówno na etapie przygotowania inwestycji, jak i jej realizacji. 
Nawet przy typowych, wystarczających i określonych przez ustawodawcę taryfach 
gwarantowanych, dających duże uproszczenia proceduralne i realne odciążenie prosumenta 
od biurokracji, mogą one przekraczać 10% kosztów całkowitych rocznych16 (nieuwzględnione 
koszty niepodatkowe obniżają, przyjmowane standardowo do obliczeń CAPEX  i OPEX).  
Pominiecie tych kosztów oznacza, że analizy dla osób fizycznych prowadzą do zaniżania 

                                                           
15

 W jednej z pierwszych wersji nowelizacji ustawy o OZE, MG w OSR przyjęło koszt kapitału obcego na 
poziomie 7,9%, ale nie podało uzasadnienia ani szczegółowych warunków kredytowania. przyp. aut.  
16

http://www.ieo.pl/pl/ekspertyzy/doc_details/619-analiza-moliwoci-wprowadzenia-systemu-feed-in-tariff-dla-
mikro-i-maych-instalacji-oze.html  

http://www.ieo.pl/pl/ekspertyzy/doc_details/619-analiza-moliwoci-wprowadzenia-systemu-feed-in-tariff-dla-mikro-i-maych-instalacji-oze.html
http://www.ieo.pl/pl/ekspertyzy/doc_details/619-analiza-moliwoci-wprowadzenia-systemu-feed-in-tariff-dla-mikro-i-maych-instalacji-oze.html
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wysokości LCOE i stopy zwrotu nakładów, czyli są założeniem konserwatywnym (dla osób 
fizycznych zaniżają obliczane wysokości taryf FiT). 

Powyższe założenia dotyczące uwzględnienia i zróżnicowania w analizach określonych  typów 
prosumenta (podatnika) oraz przesądzenia dotyczące wysokości premii za ryzyko, stopy 
dyskonta i oprocentowania kredytu (najbardziej kontrowersyjnych parametrów), pozwalają 
na sformułowanie tzw. „wariantu bazowego” z danymi wejściowymi do modelu 
ekonomicznego i na obliczenie rozłożonego na 15 lat kosztu produkcji energii, 
odpowiadającego wymaganej taryfie FiT. 
 
 

3. Oszacowania LCOE oraz porównanie z taryfami FiT 
zaproponowanymi w ustawie o OZE 

 

Oszacowania LCOE w wariancie bazowym wykonano dla trzech scharakteryzowanych powyżej typów 

prosumenta - podatnika.  Tabela 3 przedstawia oszacowany koszt rozłożony produkcji energii dla 

prosumenta będącego osobą fizyczną. LCOE oszacowano dla mocy 3 kW (maksymalna moc 

zainstalowana dla której obowiązują wyższe stawki taryf FiT) oraz 10 kW (maksymalna moc 

zainstalowana dla której obowiązują taryfy FiT) dla nowych, jeszcze nie ugruntowanych na rynku 

(wyższe ryzyko techniczne) technologii mikrogeneracji: systemy fotowoltaiczne dachowe, 

elektrownie wiatrowe, mikro biogazownie rolnicze. 

 

Tabela 3. Koszt produkcji energii dla prosumenta będącego osobą fizyczną (koszt rozłożony na 15 lat, 

LCOE) 

Technologia 

Małe 
elektrownie 

wiatrowe 

Małe elektrownie 
wiatrowe 

Systemy 
fotowoltaiczne 

(dachowe) 

Systemy 
fotowoltaiczne 

(dachowe) 

Mikro 
biogazownie 

rolnicze 

            

Moc 3 kW 10 kW 3 kW 10 kW 10 kW 

            

Typ inwestora Osoba fizyczna Osoba fizyczna Osoba fizyczna Osoba fizyczna Osoba fizyczna 

Przepływy w kwotach Brutto Brutto Brutto Brutto Brutto 

Stawka VAT 23% 23% 8%
17

 8% 23% 

            

Współczynnik CF 600 kWh/rok 1000 kWh/rok 950 kWh/rok 950 kWh/rok 7 400 kWh/rok 

            

CAPEX
18

 z VAT 9 471 zł/kW 11 138 zł/kW 8 141 zł/kW 6 882 zł/kW 32 989 zł/kW 

OPEX z VAT 237 zł/kW 317 zł/kW 197 zł/kW 168 zł/kW 4 414 zł/kW 

            

Rodzaj kredytu Konsumencki Konsumencki Konsumencki Konsumencki Konsumencki 

Oprocentowanie 
kredytu 

9,3% 9,3% 9,3% 9,3% 9,3% 

            

Stopa bazowa 3,58% 3,58% 3,58% 3,58% 3,58% 

Premia za ryzyko 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 

                                                           
17 Wysokość stawki VAT dla dachowych systemów fotowoltaicznych przyjęto zgodnie z odpowiedzią Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2015 
roku na interpelację nr 33336 posła Artura Bramory.  
18 Dane o aktualnych kosztach mikroinstalacji pochodzą z raportów rynkowych tworzonych na podstawie ankiet oraz baz danych IEO 
tworzonych w ramach ciągłego monitoringu rynku urządzeń i usług na rynku prosumenckim w Polsce. Więcej:  
http://www.ieo.pl/pl/aktualnosci/1008-instytut-energetyki-odnawialnej-publikuje-wybrane-dane-o-kosztach-mikroinstalacji-oze-do-
ksztatowania-systemow-wsparcia-w-polsce.html   

http://www.ieo.pl/pl/aktualnosci/1008-instytut-energetyki-odnawialnej-publikuje-wybrane-dane-o-kosztach-mikroinstalacji-oze-do-ksztatowania-systemow-wsparcia-w-polsce.html
http://www.ieo.pl/pl/aktualnosci/1008-instytut-energetyki-odnawialnej-publikuje-wybrane-dane-o-kosztach-mikroinstalacji-oze-do-ksztatowania-systemow-wsparcia-w-polsce.html
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Koszt kapitału własnego 8,58% 8,58% 8,58% 8,58% 8,58% 

            

LCOE 2,565 zł/kWh 1,853 zł/kWh 1,385 zł/kWh 1,173 zł/kWh 1,23 zł/kWh 

 
Tabela 4 przedstawia oszacowany koszt rozłożony produkcji energii dla prosumenta - 

przedsiębiorstwa będącego płatnikiem VAT. LCOE oszacowano dla mocy 3 kW (maksymalna moc 

zainstalowana dla której obowiązują wyższe stawki taryf FiT) oraz 10 kW (maksymalna moc 

zainstalowana dla której obowiązują taryfy FiT) dla technologii: systemy fotowoltaiczne dachowe, 

elektrownie wiatrowe, mikrobiogazownie rolnicze. 

 

Tabela 4: Koszt produkcji energii dla prosumenta będącego przedsiębiorstwem będącym płatnikiem 

VAT (koszt rozłożony na 15 lat, LCOE) 

Technologia 

Małe elektrownie 
wiatrowe 

Małe elektrownie 
wiatrowe 

Systemy 
fotowoltaiczne 

(dachowe) 

Systemy 
fotowoltaiczne 

(dachowe) 

Mikro- 
biogazownie 

rolnicze 

            

Moc 3 kW 10 kW 3 kW 10 kW 10 kW 

            

Typ inwestora 
Przedsiębiorstwo Przedsiębiorstwo Przedsiębiorstwo Przedsiębiorstwo Przedsiębiorstwo 

Przepływy Netto Netto Netto Netto Netto 

            

Współczynnik 
CF 

600 kWh/rok 1000 kWh/rok 950 kWh/rok 950 kWh/rok 7 400 kWh/rok 

            

CAPEX bez VAT 7 700 zł/kW 8 955 zł/kW 7 538 zł/kW 6 372 zł/kW 26 820 zł/kW 

OPEX bez VAT 193 zł/kW 255 zł/kW 160 zł/kW 137 zł/kW 3 589 zł/kW 

            

Rodzaj kredytu Inwestycyjny Inwestycyjny Inwestycyjny Inwestycyjny Inwestycyjny 

Oprocentowani
e kredytu 

6% 
6% 6% 6% 6% 

            

Stopa bazowa 3,58% 3,58% 3,58% 3,58% 3,58% 

Premia za 
ryzyko 

5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 

Koszt kapitału 
własnego 

8,58% 8,58% 8,58% 8,58% 8,58% 

            

LCOE 1,65 zł/kWh 1,201 zł/kWh 0,985 zł/kWh 0,831 zł/kWh 0,843 zł/kWh 

 
Tabela 5 przedstawia oszacowany koszt rozłożony produkcji energii dla prosumenta - 

przedsiębiorstwa nie będącego płatnikiem VAT. LCOE oszacowano dla mocy 3 kW (maksymalna moc 

zainstalowana dla której obowiązują wyższe stawki taryf FiT) oraz 10 kW (maksymalna moc 

zainstalowana dla której obowiązują taryfy FiT) dla technologii: systemy fotowoltaiczne dachowe, 

elektrownie wiatrowe, mikrobiogazownie rolnicze. 
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Tabela 5. Koszt produkcji energii dla prosumenta będącego przedsiębiorstwem nie będącym 

płatnikiem VAT (koszt rozłożony na 15 lat, LCOE) 

Technologia 

Małe elektrownie 
wiatrowe 

Małe elektrownie 
wiatrowe 

Systemy 
fotowoltaiczne 

(dachowe) 

Systemy 
fotowoltaiczne 

(dachowe) 

Mikro- 
biogazownie 

rolnicze 

            

Moc 3 kW 10 kW 3 kW 10 kW 10 kW 

            

Typ inwestora 
Przedsiębiorstwo Przedsiębiorstwo Przedsiębiorstwo Przedsiębiorstwo Przedsiębiorstwo 

Przepływy Brutto Brutto Brutto Brutto Brutto 

Stawka VAT 23% 23% 23% 23% 23% 

            

Współczynnik 
CF 

600 kWh/rok 1000 kWh/rok 950 kWh/rok 950 kWh/rok 7 400 kWh/rok 

            

CAPEX z VAT 9 471 zł/kW 11 138 zł/kW 9 272 zł/kW 7 838 zł/kW 32 989 zł/kW 

OPEX z VAT 237 zł/kW 317 zł/kW 197 zł/kW 168 zł/kW 4 414 zł/kW 

            

Rodzaj kredytu Inwestycyjny Inwestycyjny Inwestycyjny Inwestycyjny Inwestycyjny 

Oprocentowani
e kredytu 

6% 
6% 6% 6% 6% 

            

Stopa bazowa 3,58% 3,58% 3,58% 3,58% 3,58% 

Premia za 
ryzyko 

5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 

Koszt kapitału 
własnego 

8,58% 8,58% 8,58% 8,58% 8,58% 

            

LCOE 2,073 zł/kWh 1,507 zł/kWh 1,239 zł/kWh 1,047 zł/kWh 1,049 zł/kWh 

 
 

Proste porównanie taryf FiT zapisanych w ustawie o OZE oraz wyliczonych przez IEO (na podstawie 

tej samej metodyki LCOE) pokazuje, że niezależnie od rozpatrywanej technologii oraz typu inwestora 

z uwagi na kwestie podatkowe, taryfy zapisane w ustawie są zaniżone o kilkadziesiąt groszy nawet do 

niemal dwa złote (wiatrowa dla osób fizycznych). Poniżej zestawiono taryfy FiT ustawowe dla 

analizowanych technologii wraz z podaniem zakresu (w %) w jakim są one zaniżone w stosunku do 

rzeczywistych kosztów produkcji energii (LCOE) w danej technologii i dla poszczególnych typów 

podatkowych inwestora. 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

Tabela 6. Porównanie taryf FiT zapisanych w ustawie o OZE i wyliczonych przez IEO oraz określenie 

względnej wysokości odchyleń taryf od kosztu LCOE  

Rodzaj mikroinstalacji  Małe elektrownie 
wiatrowe 

Systemy fotowoltaiczne 
(dachowe) 

Mikrobiogazownie 
rolnicze 

Moc zainstalowana do 3kW 

Taryfa FiT z ustawy o OZE [zł/kWh] 

 0,75 0,75 - 

Zaniżenie taryfy FiT w stosunku do rzeczywistego kosztu produkcji energii LCOE [w %]: 

Osoby fizyczne -242% -85% - 

Firma  będąca płatnikiem VAT -120% -31% - 

Firma nie będące płatnikiem VAT -176% -65% - 

Moc zainstalowana powyżej 3 kW do 10 kW 

Taryfa FiT z ustawy o OZE [zł/kWh]: 

 0,65 0,65 0,7 

Zaniżenie taryfy FiT w stosunku do rzeczywistego kosztu produkcji energii LCOE [w %]: 

Osoby fizyczne -185% -80% -75% 

Firma będąca płatnikiem VAT -85% -28% -20% 

Firma nie będące płatnikiem VAT -132% -61% -50% 

 

Najmniejsze dysproporcje pomiędzy ustawowymi taryfami FiT a rzeczywistym kosztem produkcji 

jednostki energii (LCOE) występują dla biogazu rolniczego. Taryfy FiT są zaniżone w stosunku do 

aktualnej sytuacji rynkowej o 20% dla przedsiębiorstw (firm) będących płatnikiem VAT, do 75% dla 

osób fizycznych (odpowiednika małych gospodarstw rolnych nietowarowych). W przypadku 

mikrobiogazowni istnieje jednak  znacznie większa możliwość rozrzutu wyników końcowych (LCOE) w 

zależności nie tylko od wysokości nakładów inwestycyjnych (CAPEX), które też są tu wysokie z uwagi 

na różne, niestandaryzowane rozwiązania technologiczne, ale też od bardzo dużego możliwego 

zakresu zmienności kosztów operacyjnych (OPEX), co nie jest szczególnie istotnym w przypadku 

fotowoltaiki i małych elektrowni wiatrowych. Opłacalność mikrobiogazowni rolniczych rośnie szybko 

wraz ze wzrostem mocy zainstalowanej. Jednym z postulowanych kierunków poprawy ich 

opłacalności  w systemie taryf FiT jest zwiększenie zakresu mocy objętych taryfami do 40 kW, bez 

zmniejszania wysokości taryf, Szerszą analizę zmienności kosztów LCOE dla biogazowni 

przedstawiono w załączniku.  

 

W przypadku fotowoltaiki dla przedsiębiorstw będących płatnikami VAT taryfy FiT są zaniżone o ok. 

30%, do 80-85% dla prosumentów będących osobami fizycznymi. Prosumencka fotowoltaika, także  

w Polsce, staje się technologią coraz bardziej wystandaryzowaną, a o  różnicach  pomiędzy FiT i LCOE 

decydują głównie kwestie podatkowe (ustawa o OZE albo nie uwzględnia kosztów podatkowych, ale 

nie wprowadza ulg podatkowych, np. akcyzowanych  adekwatnych do oferowanego systemu 

wsparcia taryfami gwarantowanymi). 

 

Największe dysproporcje pomiędzy LCOE a FiT występują dla małej energetyki wiatrowej i wynoszą 

od 85-120% dla przedsiębiorstw będących płatnikami VAT (w zależności od mocy źródła i 

przysługującej taryfy FiT) do 185-242% dla prosumentów będących osobami fizycznymi (w zależności 

od mocy źródła i przysługującej taryfy FiT). Jednocześnie jednak, w przypadku energetyki wiatrowej, 

występuje największy rozrzut danych o produktywności (współczynnik CF) w zależności od miejsca 

lokalizacji małych elektrowni wiatrowych. Można znaleźć taką lokalizację i tak dobraną elektrownię 

wiatrową, że współczynnik CF może sięgać 1400-1500 godzin/rok, ale liczenie taryf FiT pod tak 

przyjęte  wydajności spowodowałoby, że tylko pojedyncze projektu wiatrowe byłyby realizowane, a 
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to nie doprowadzi ani do spadku (degresji) kosztów LCOE w kolejnych latach, ani do rozwoju rynku 

masowego (podstawowy cel i uzasadnienie wprowadzania taryf FiT to właśnie rozwój rynku 

masowego i spadek kosztów). Tak duże rozwarcie się widełek FiT i LCOE w przypadku 

mikrowiatraków (i małych elektrowni wiatrowych), wynika właśnie z tego, że nie uzyskały one 

zakładanego  w rządowym  Krajowym Planie Działania na rzecz OZE (z 2010 roku) wsparcia, które 

miało doprowadzić do osiągnięcia minimum 400 MW mocy zainstalowanej i przez to nie zostały 

dopuszczone  do rynku, bez czego nie mogło dojść do spadku kosztów (błędne koło). Mała 

energetyka wiatrowa, aby stać się realnym i potrzebnym uzupełnieniem do fotowoltaiki, wymagałaby 

dodatkowego wsparcia dla inwestorów (np. poprzez przygotowanie publicznie dostępnej mapy 

wiatrowej dla mikroinstalacji, która zmniejszyłaby koszy przygotowania projektów i ryzyko 

nietrafionych inwestycji w lokalizacjach o stosunkowo niskich współczynnikach wykorzystania mocy) 

lub dopuszczenia dostępu do taryf FiT mikrowiatraków o większych mocach zainstalowanych niż 10 

kW, nawet do 40 kW,  bez obniżania  wysokości taryf zaproponowanych w ustawie o OZE.  Sytuacja w 

której system taryf FiT w różnym stopniu realnie wspiera różne technologie (bez pożądanej 

różnorodności technologicznej) z czasem wywołać może dodatkowe koszty w segmencie  

prosumenckim rynku związane z bilansowaniem. 

 

W sposób generalny na wysokość znaczących odchyleń pomiędzy kosztami LCOE dla różnych typów 

podatników a stawkami FiT w ustawie o OZE wpływa nie uwzględnienie przez ustawodawcę kwestii 

podatkowych oraz niejasne (domyślne lub nieobecne) definicje  prosumenta w polskim prawie. 

Wysokości stawek FiT w tzw. poprawce prosumenckiej (w ramach tej poprawki posła Artura Bramory 

taryfy FiT zostały wprowadzone do ustawy OZE) były wyznaczone dla przedsiębiorstw, gdy autor 

projektu ustawy (MG) traktowało prosumenta wyłącznie jako osobę fizyczną nie prowadzącą 

działalności gospodarczej (w myśl ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Powyższe analizy 

wskazują na konieczność  nowelizacji Ustawy  OZE w celu wprowadzenia ulg podatkowych 

zrównujących szanse wszystkich typów prosumentów/podatników przy tych samych FiT lub 

zróżnicowania FiT z uwagi na typ podatnika (przy zachowaniu obecnego, zróżnicowanego 

podmiotowo systemu podatkowania).   

 

Należy też podkreślić, że jeśli nawet można dyskutować o poziomie oczekiwanej stopy zwrotu dla 

prosumenta będącego osobą fizyczną, z uwagi choćby na brak modelu wg którego można wyliczyć 

koszt kapitału własnego tego typu inwestora19, to jednak argument ten nie może pozostać w mocy 

dla przedsiębiorstw jako prosumentów. MG podaje w OSR do ustawy o OZE koszt kapitału własnego 

przedsiębiorstw (dla systemu aukcyjnego) na poziomie 12%. W niniejszym opracowaniu oszacowany 

koszt kapitału własnego przedsiębiorstw przyjęto na znacznie niższym poziomie 8,58%, przy czym 

system aukcyjny można potraktować jako system FiT dla dużych inwestorów (koszt kapitału dla 

dużych inwestorów jest zwykle niższy od kosztu kapitału inwestorów małych, zwykle 

niezdywersyfikowanych). Koszt kredytu dla przedsiębiorstw MG podaj na poziomie 6,5% a więc 

nawet nieznacznie wyższym od przyjętego w niniejszym opracowaniu (6%). Potwierdza to tezę o 

nierównym traktowaniu w Ustawie OZE różnych segmentów rynku OZE i różnych podmiotów, i daje 

silny argument na rzecz pełnej notyfikacji w Komisji Europejskiej przepisów ustawy o OZE w celu 

wyeliminowania zagrożeń związanych z możliwym podważaniem przepisów z uwagi na zaburzenia 

                                                           
19

 W dalszej części raportu jest to przedmiotem odrębnej analizy (tzw. „analizy wrażliwości”), w której oczekiwana  -  
akceptowalna stopa zwrotu jest obliczona na podstawie badań  sondażowych i pytań  o akceptowalny dla inwestorów 
prosty okres zwrotu). 
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konkurencji na rynku OZE oraz ryzykiem nie uznania (przede wszystkim z powodu braku uzasadnienia 

popartego odpowiednimi analizami) przepisów z uwagi na unijne zasady pomocy publicznej.  

 

4. Analiza wrażliwości z uwagi na typ inwestora i oczekiwaną stopę 

zwrotu 

 

Analizę wrażliwości przeprowadzono odrębnie dla scharakteryzowanych trzech typów 

podatkowych prosumenta. Zakres przyjmowanych wartości oczekiwanej stopy zwrotu od 

3,58% do 21%. Takie zakresy wartości oznaczają przyjęcie, przy bazowej proponowanej przez 

MG stopie zwrotu 3,58% (która jest tu utożsamiana ze stopą zwrotu z inwestycji wolnej od 

ryzyka lub o minimalnym ryzyku), premii za ryzyko w szerokim przedziale 0% - 17,5%. Ta 

najwyższa analizowana wartość (17,5%) oczekiwanej premii za ryzyko (zbliżona np. do premii 

za ryzyko przyjmowanie w Wielkiej Brytanii w pierwszy okresie obowiązywania taryf FiT) 

inwestora wyliczona została na podstawie badania sondażowego TNS Polska dla IEO 

przeprowadzonego w 2015 roku. W badaniu tym pytano 1000 reprezentatywnych 

respondentów o oczekiwany okres zwrotu instalacji OZE który faktycznie skłoniłby ich do 

pojęcia inwestycji.  Syntetycznie wyniki badań podano poniżej w tabeli 7. 

 

Tabela 7. Rozkład odpowiedzi  Polaków (pominięto odpowiedzi „nie mam zdania”) na 

pytanie:  Maksymalnie ile czasu gotowi byliby czekać ludzie, którzy zainwestowali w małe, 

przydomowe odnawialne źródła energii, by zwróciły się im poniesione koszty?20 

  
liczba 
odpowiedzi  

rozkład 
odpowiedzi  

Nie dłużej niż 2 lata 181 18% 

 3-4 lata 156 16% 

 5-6 lat 137 14% 

 7-8 lat 31 3% 

 9-10 lat 45 5% 

 Więcej niż 10 lat 80 8% 

 

Średni ważony oczekiwany okres zwrotu wyniósł 5,2 lata. Na tej podstawie wyliczono IRR 

osiągane przy tym okresie zwrotu dla instalacji fotowoltaicznej jako najbardziej rynkowo 

dojrzałej z analizowanych technologii dla sektora prosumenckiego, również technologii 

najczęściej wskazywanej przez respondentów jako preferowanej przez nich. Przy takim 

okresie zwrotu, zarówno dla instalacji fotowoltaicznej (dachowej) o mocy 3 kW jak i  10 kW,  

wysokość IRR wynosi 21%, co przy stopie wolnej od ryzyka - 3,58%, daje w zaokrągleniu 

17,5% oczekiwaną premię za ryzyko.  

 

Analiza oczekiwanej stopy zwrotu przeprowadzona na podstawie badania opinii publicznej 

potwierdza, że stopa zwrotu przyjęta przez MG dla potrzeb wyznaczenia taryf FiT w 

                                                           
20

 Wyniki badan TNS Polska na zlecenie Instytutu Energetyki Odnawialnej „Postawy społecznych Polaków 
wobec mikroinstalacji i energetyki obywatelskiej”. Warszawa, maj, 2015 rok. 
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uzasadnieniu do nowelizacji Ustawy OZE jest stanowczo zbyt niska i nie pozwoli na 

rozwiniecie segmentu energetyki prosumenckiej w Polsce. Z drugiej strony, powyższa 

konkluzja wydaje się oczywista (praktyczną wartością badania było empiryczne 

potwierdzenie wyników wcześniejszych obliczeń i wniosków oraz wyznaczenie konkretnej 

wysokości oczekiwanej przez osoby fizyczne jako prosumentów stopy zwrotu). Warto 

przytoczyć tu jeszcze raz argumenty przedstawione powyżej wskazujące, że nawet w krajach 

o znacznie bardziej rozwiniętych i mniej ryzykownych rynkach prosumenckich stopy 

dyskonta  na tych rynkach przyjmują znacznie wyższe wartości, do 20% (przytoczone 

przykłady Danii i Wielkiej Brytanii). 

 

 Tabele 9-10 przedstawiają analizę wrażliwości rozłożonego kosztu produkcji energii LCOE w 

małych elektrowniach wiatrowych, systemach fotowoltaicznych dachowych oraz 

biogazowniach rolniczych z uwagi na wysokość premii za ryzyko i stąd stopy dyskontowej. 

 

Tabela 8.  Analiza wrażliwości kosztu produkcji energii dla prosumenta będącego osobą fizyczną 

(koszt rozłożony na 15 lat, LCOE) z uwagi na wysokość oczekiwanej premii za ryzyko 

Technologia 

Małe 
elektrownie 

wiatrowe 

Małe 
elektrownie 

wiatrowe 

Systemy 
fotowoltaiczne 

(dachowe) 

Systemy 
fotowoltaiczne 

(dachowe) 

Mikro 
biogazownie 

rolnicze 

            

Moc 3 kW 10 kW 3 kW 10 kW 10 kW 

            

Typ inwestora Osoba fizyczna Osoba fizyczna Osoba fizyczna Osoba fizyczna Osoba fizyczna 

Przepływy w kwotach Brutto Brutto Brutto Brutto Brutto 

Stawka VAT 23% 23% 8%
21

 8% 23% 

            

Współczynnik CF 600 kWh/rok 1000 kWh/rok 950 kWh/rok 950 kWh/rok 7 400 kWh/rok 

            

CAPEX
22

 z VAT 9 471 zł/kW 11 138 zł/kW 8 141 zł/kW 6 882 zł/kW 32 989 zł/kW 

OPEX z VAT 237 zł/kW 317 zł/kW 197 zł/kW 168 zł/kW 4 414 zł/kW 

            

Rodzaj kredytu Konsumencki Konsumencki Konsumencki Konsumencki Konsumencki 

Oprocentowanie 
kredytu 

9,3% 9,3% 9,3% 9,3% 9,3% 

            

Stopa bazowa 3,58% 3,58% 3,58% 3,58% 3,58% 

Zmienność LCOE [ zł/kWh] przy uwzględnieniu premii za ryzyko na poziomie: 

0% 2,39 1,73 1,29 1,09 1,18 

1% 2,43 1,76 1,31 1,11 1,19 

2% 2,46 1,78 1,33 1,13 1,20 

3% 2,50 1,80 1,35 1,14 1,21 

4% 2,53 1,83 1,37 1,16 1,22 

5% (bazowy) 2,57 1,85 1,39 1,17 1,23 

6% 2,60 1,88 1,40 1,19 1,24 

8,5% 2,69 1,94 1,46 1,23 1,27 

                                                           
21 Wysokość stawki VAT dla dachowych systemów fotowoltaicznych przyjęto godnie z odpowiedzią Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2015 
roku na interpelację nr 33336 posła Artura Bramory.  
22 Dane o aktualnych kosztach mikroinstalacji pochodzą z raportów rynkowych tworzonych na podstawie ankiet oraz baz danych IEO 
tworzonych w ramach ciągłego monitoringu rynku urządzeń i usług na rynku prosumenckim w Polsce. Więcej:  
http://www.ieo.pl/pl/aktualnosci/1008-instytut-energetyki-odnawialnej-publikuje-wybrane-dane-o-kosztach-mikroinstalacji-oze-do-
ksztatowania-systemow-wsparcia-w-polsce.html   

http://www.ieo.pl/pl/aktualnosci/1008-instytut-energetyki-odnawialnej-publikuje-wybrane-dane-o-kosztach-mikroinstalacji-oze-do-ksztatowania-systemow-wsparcia-w-polsce.html
http://www.ieo.pl/pl/aktualnosci/1008-instytut-energetyki-odnawialnej-publikuje-wybrane-dane-o-kosztach-mikroinstalacji-oze-do-ksztatowania-systemow-wsparcia-w-polsce.html
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10% 2,75 1,90 1,49 1,26 1,28 

17,5% (wartość 

empiryczna, na podst. 
badania 
sondażowego) 3,05 2,20 1,65 1,40 1,37 

 

 

Tabela 9. Analiza wrażliwości kosztu produkcji energii dla prosumenta będącego przedsiębiorstwem 

będącym płatnikiem VAT (koszt rozłożony na 15 lat, LCOE) z uwagi na wysokość oczekiwanej premii 

za ryzyko 

 

Technologia 

Małe elektrownie 
wiatrowe 

Małe elektrownie 
wiatrowe 

Systemy 
fotowoltaiczne 

(dachowe) 

Systemy 
fotowoltaiczne 

(dachowe) 

Mikro- 
biogazownie 

rolnicze 

            

Moc 3 kW 10 kW 3 kW 10 kW 10 kW 

            

Typ inwestora 
Przedsiębiorstwo Przedsiębiorstwo Przedsiębiorstwo Przedsiębiorstwo Przedsiębiorstwo 

Przepływy Netto Netto Netto Netto Netto 

            

Współczynnik 
CF 

600 kWh/rok 1000 kWh/rok 950 kWh/rok 950 kWh/rok 7 400 kWh/rok 

            

CAPEX bez VAT 7 700 zł/kW 8 955 zł/kW 7 538 zł/kW 6 372 zł/kW 26 820 zł/kW 

OPEX bez VAT 193 zł/kW 255 zł/kW 160 zł/kW 137 zł/kW 3 589 zł/kW 

            

Rodzaj kredytu Inwestycyjny Inwestycyjny Inwestycyjny Inwestycyjny Inwestycyjny 

Oprocentowani
e kredytu 

6% 
6% 6% 6% 6% 

            

Stopa bazowa 3,58% 3,58% 3,58% 3,58% 3,58% 

Zmienność LCOE [ zł/kWh] przy uwzględnieniu premii za ryzyko na poziomie: 

0% 1,53 1,12 0,91 0,77 0,81 

1% 1,56 1,13 0,93 0,78 0,82 

2% 1,58 1,15 0,94 0,79 0,82 

3% 1,60 1,17 0,96 0,81 0,83 

4% 1,63 1,18 0,97 0,82 0,84 

5% (wariant 

bazowy) 
1,65 1,20 0,99 0,83 0,84 

6% 1,67 1,22 1,00 0,85 0,85 

8,5% (wariant 

ekspercki)  
1,74 1,27 1,04 0,88 0,87 

10% 1,79 1,23 1,07 0,90 0,88 

17,5% (wariant 
sondażowy) 2,02 1,47 1,21 1,02 0,95 
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Tabela 10. Analiza wrażliwości kosztu produkcji energii dla prosumenta będącego przedsiębiorstwem 

nie będącym płatnikiem VAT (koszt rozłożony na 15 lat, LCOE) z uwagi na wysokość premii za ryzyko 

Technologia 

Małe elektrownie 
wiatrowe 

Małe elektrownie 
wiatrowe 

Systemy 
fotowoltaiczne 

(dachowe) 

Systemy 
fotowoltaiczne 

(dachowe) 

Mikro- 
biogazownie 

rolnicze 

            

Moc 3 kW 10 kW 3 kW 10 kW 10 kW 

            

Typ inwestora 
Przedsiębiorstwo Przedsiębiorstwo Przedsiębiorstwo Przedsiębiorstwo Przedsiębiorstwo 

Przepływy Brutto Brutto Brutto Brutto Brutto 

Stawka VAT 23% 23% 23% 23% 23% 

            

Współczynnik 
CF 

600 kWh/rok 1000 kWh/rok 950 kWh/rok 950 kWh/rok 7 400 kWh/rok 

            

CAPEX z VAT 9 471 zł/kW 11 138 zł/kW 9 272 zł/kW 7 838 zł/kW 32 989 zł/kW 

OPEX z VAT 237 zł/kW 317 zł/kW 197 zł/kW 168 zł/kW 4 414 zł/kW 

            

Rodzaj kredytu Inwestycyjny Inwestycyjny Inwestycyjny Inwestycyjny Inwestycyjny 

Oprocentowani
e kredytu 

6% 
6% 6% 6% 6% 

            

Stopa bazowa 3,58% 3,58% 3,58% 3,58% 3,58% 

Zmienność LCOE [ zł/kWh] przy uwzględnieniu premii za ryzyko na poziomie: 

0% 1,93 1,40 1,15 0,97 1,0 

1% 1,95 1,42 1,17 0,99 1,02 

2% 1,98 1,44 1,18 1,00 1,02 

3% 2,01 1,46 1,20 1,01 1,03 

4% 2,04 1,48 1,22 1,03 1,04 

5% (wariant 

bazowy) 
2,07 1,51 1,24 1,05 1,05 

6% 2,11 1,53 1,26 1,06 1,06 

8,5% 2,19 1,59 1,31 1,11 1,08 

10% 2,24 1,63 1,35 1,16 1,10 

17,5% 2,54 1,84 1,52 1,29 1,181 

 

Podstawowy wniosek jaki można wyciągnąć z powyższej analizy wrażliwości jest taki, że dla 

wszystkich analizowanych technologii i typów podatkowych prosumenta, nawet przy 

założonej premii za ryzyko na poziomie 0% (a wiec przy stopie dyskonta zgodnej z 
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proponowaną przez MG na poziomie 3,58%) koszt rozłożony produkcji energii przewyższa 

wysokości taryf FiT zapisanych w ustawie o OZE.  

 

Najmniejsze dysproporcje występują dla prosumenta będącego przedsiębiorstwem będącym 

płatnikiem VAT, co potwierdza wcześniejsze stwierdzenie, że zaproponowane w ustawie o 

OZE taryfy FiT są taryfami ustalonymi dla przedsiębiorstw. Przy tym, początkowe  taryfy FiT 

są nadal za niskie. Właściwy poziom taryf dla tego typu prosumenta powinien być na 

poziomie kosztu LCOE dla stopy dyskontowej przynajmniej 8,58% zaproponowanej przez IEO, 

a najwłaściwsze byłoby przyjęcie stopy dyskonta na poziomie 12% przyjętej w OSR Ustawy 

OZE z 20 lutego br. dla przedsiębiorstw w systemie aukcyjnym. Dla tej ostatniej oczekiwanej 

stopy zwrotu taryfy FiT są zaniżone o 24% dla biogazu rolniczego do ponad 130% dla 

instalacji wiatrowych o mocy 3 kW. 

 

Jednak, w przypadku najmniejszych mikroinstalacji, to osoba fizyczna powinna być 

podstawowym typem prosumenta. Z uwagi na pominięte (lub niejasne) kwestie podatkowe,  

zaproponowane w ustawie o OZE wysokości taryf FiT nie przystają do rzeczywistych kosztów 

produkcji energii przez prosumenta będącego osobą fizyczną i nie pozwolą na bezpieczne 

inwestowanie i rozwinięcie energetyki rozproszonej przez ten typ prosumenta. Przyjęcie 

stopy dyskonta na poziomie oczekiwanej przez inwestora stopy zwrotu na poziomie 21%,  

spowoduje, że dla osób fizycznych (badanie sondażowe dotyczyło tylko osób fizycznych) 

taryfy FiT powinny być ustalone na poziomie 2-3 krotnie wyższym (w zależności od 

technologii i mocy zainstalowanej) od zaproponowanych w ustawie o OZE, co 

zagwarantowałoby odpowiedni impuls rozwojowy tego segmentu energetyki prosumenckiej. 

Gdyby przyjąć niższą, zaproponowaną przez IEO stopę dyskonta na poziomie 8,58%, taryfy 

FiT podane w Ustawie OZE  są nadal zaniżone o 75% dla biogazu rolniczego, 80-85% dla 

fotowoltaiki, do nawet 240% dla wiatrowej. 

 

W pełni uzasadnione (co wykazano powyżej) zastosowanie podwyższonej premii za ryzyko i 

stopy zwrotu oraz odpowiednio podwyższonych (w stosunku do obowiązujących) taryf FiT w 

początkowym okresie ich obowiązywania nie oznacza konieczności ich niezmienności w cyklu 

rocznym (jak zakłada MG w projekcie nowelizacji ustawy OZE) i wyższych kosztów wsparcia 

w całym okresie obowiązywania przepisów, tj. do 2020 roku. Impuls rozwojowy (efekt skali) 

wywołany adekwatną do kosztów (i ryzyka) wysokością taryf spowodowałby szybszy spadek 

(degresję) nakładów inwestycyjnych (CAPEX) i kosztów kapitałowych oraz kosztów 

eksploatacyjnych (OPEX) i w konsekwencji spadek kosztów energii LCOE i możliwość szybszej 

degresji taryf FiT. Analogicznie, stosowanie w początkowym etapie zaniżonych stawek FiT 

wcale nie musi prowadzić do obniżenia kosztów instrumentu wsparcia. Stosowanie 

zaniżonych stawek FiT podnosi ryzyko inwestycji i koszt kapitału, i negatywnie wpływa  na 

możliwość osiągnięcia wymaganego do uzyskania spadku kosztów jednostkowych efektu 

skali programu inwestycyjnego oraz możliwości zrealizowania celu ilościowego (800 MW 

mocy w instalacjach prosumenckich do 2020 roku). 
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W pracy konsekwentnie stosowano zasadę, że koszty produkcji energii LCOE liczone są bez 

jakichkolwiek podatkowych i parapodatkowych (np. podatek węglowy lub uniknięte  koszty 

nabycia uprawnień do emisji CO2) lub finansowych (dotacji i kredytów preferencyjnych) 

instrumentów wsparcia, czyli że taryfy FiT obliczone zostały wg rzeczywistych kosztów 

produkcji energii. Założenie to jest w pełni uzasadnione ogólną metodologią wyznaczana 

taryf FiT (referencje do metody można znaleźć w pierwszej krajowej pracy nt.  LCOE z 2012 

roku autorstwa IEO23) oraz obowiązującymi od 2015 roku unijnymi zasadami stosowania 

pomocy publicznej na ochronę środowiska i cele związane z energią24 i formą ich 

implementacji („wprost”) w Polsce w ustawie o OZE (artykuł 39), bez próby obiegania się o 

wyższą (adekwatną) pomoc w ramach  indywidulanej notyfikacji przepisów ustawy.   

 

Wykonane przy tych założeniach analizy wskazują na brak opłacalności inwestycji 

prosumenckich, a jednocześnie nie ma krajowych podstaw prawnych do łączenia FiT z innymi 

instrumentami dopuszczalnej pomocy publicznej. Jednak w celu poszerzenia spektrum 

analizy wrażliwości o przypadek łączenia obecnych stawek taryf FiT z dotacjami, w złączniku 

do niniejszej ekspertyzy przeprowadzono symulacje w celu oszacowania wymaganej 

wysokości dotacji (ew. ekwiwalentu dotacji25), na przykładzie mikrobiogazowni, dla różnych 

rodzajów inwestorów (podatników). Wyniki analiz przy takich założeniach (załącznik 1) 

wykazały, że przy obecnych taryfach FiT na mikrobiogazownie o mocach od 10 kW (tylko 

takie objęte są taryfami FiT) i od 10 do 40 kW (obecnie nie objętych taryfami FiT), minimalny 

poziom dotacji zapewniający opłacalność inwestycji powinien wynosić od 30% (dla instalacji 

o mocy 40 kW) do 40-50 % (dla instalacji o mocy 10 kW). Przykład ten obrazuje skalę 

zaniżenia w ustawie o OZE poziomu taryf FiT w stosunku do wymaganego.  

 

 

  

                                                           
23

 Instytut Energetyki Odnawialnej: „Analiza możliwości wprowadzenia systemu FEED-IN TARIFF dla mikro i 
małych instalacji OZE”. Warszawa 2012. URL: http://www.ieo.pl/pl/ekspertyzy/doc_details/619-analiza-
moliwoci-wprowadzenia-systemu-feed-in-tariff-dla-mikro-i-maych-instalacji-oze.html  
24

 Komunikat Komisji – Wytyczne w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią 
w latach 2014-2020 . URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=OJ:C:2014:200:TOC  
25

 np. w postaci  świadectw pochodzenia na wysokosprawną kogenerację, która teoretycznie ma obowiązywać 
do 2018 roku, przyp. aut. 

http://www.ieo.pl/pl/ekspertyzy/doc_details/619-analiza-moliwoci-wprowadzenia-systemu-feed-in-tariff-dla-mikro-i-maych-instalacji-oze.html
http://www.ieo.pl/pl/ekspertyzy/doc_details/619-analiza-moliwoci-wprowadzenia-systemu-feed-in-tariff-dla-mikro-i-maych-instalacji-oze.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=OJ:C:2014:200:TOC
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Załącznik 1. Analiza wrażliwości oraz możliwości optymalizacji kosztu energii 

elektrycznej LCOE z mikrobiogazowni rolniczych o macach do 40 kW z 

wykorzystaniem dotacji do inwestycji26 

 

Założenia do analizy: 

Tab. 1 Wartości CAPEX i OPEX mikrobiogazowni rolniczych wg mocy zainstalowanej  

Inwestor Moc 
mikrobiogazowni 
[kW] 

10 20 40 

Nie jest 
płatnikiem 
VAT 

Osoby 
fizyczne, małe 
gospodarstwa 
rolne 

CAPEX [zł/kW] 29 690  28 007  25 747  

OPEX [zł/kW] 5 337  5 057  4 702  

Jest 
płatnikiem 
VAT 

Firmy, duże 
towarowe 
gospodarstwa 
rolne 

CAPEX [zł/kW] 24 138  22 770  20 933  

OPEX [zł/kW] 4 339  4 111  3 823  

 

Tab. 2. Struktura CAPEX mikrobiogazowni rolniczych  

 Udział w CAPEX Szacunkowy potencjał redukcji 
składnika CAPEX 

urządzenia i instalacje 80%  marża producencka na sprzedaż 
instalacji oraz montaż może 
dochodzić do 20-25%

27
 wartości 

CAPEX; w poniższej analizie LCOE, 
jako jeden z wariantów zakładana 
jest możliwość redukcji marży o 
10% wartości CAPEX 

prace budowlane, montaż nadzór 15-10%  możliwa jest redukcja CAPEX 
poprzez uzyskanie dotacji 
inwestycyjnej dochodzącej do 40-
60% wartości CAPEX

28,29
 

prace projektowe i 
przygotowanie inwestycji 

5% 

 

                                                           
26

 Rozwiązanie jedynie teoretycznie pozbawiane ryzyka i możliwe  (w przypadku pełnej notyfikacji ustawy o 
OZE)   
27

 http://www.bioalians.pl/images/stories/Optymalizacja%20projekt%C3%B3w_Krzysztof%20Kucharski.pdf 
28

 https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/prosument-
dofinansowanie-mikroinstalacji-oze/informacje-o-programie/ 
29

 http://prow.wrotapodlasia.pl/images/stories/MarciN/PROW_2007-2013_czerwiec_2014.pdf 
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Rysunek 1 Struktura i udział kosztów poszczególnych elementów inwestycji w mikrobiogazownie 

rolnicze do 40 kW 

 

Tabela 3. Uproszczona struktura kosztów eksploatacyjnych OPEX mikrobiogazowni 

 Udział w OPEX Szacunkowe możliwości 
ograniczenia danego składnika 
OPEX 

koszt wymian i serwisu urządzeń 60%  zał. 30-50% 

koszt substratu (w tym udział 
kiszonki kukurydzy we wsadzie – 
zakładany udział na poziomie 20% 
wartości energetycznej) 

20%  zał. 80-100% 

koszty obsługi prawnej, księgowe, 
ubezpieczenia 

20%  zał. 10% 

 

 

Rysunek 2 Roczne koszty eksploatacyjne mikrobiogazowni rolniczych do 40 kW 
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Tabela 4. Możliwości „redukcji” wartości  OPEX przyjętej w modelu poprzez zwiększenie 

przychodów mikrobiogazowni  ze sprzedaży ciepła i nawozu 

 Uwagi Szacunkowy potencjał redukcji OPEX 

Sprzedaż 
energii 
elektrycznej 

W przypadku 
mikrobiogazowni 
o mocy 10 kW 
zakładana jest 
sprzedaż całości 
wyprodukowanej 
energii po stawce 
FIT 0,70 zł/kWh, 
osobno 
porównano 
przypadek 
instalacji 10-40 
kW 
autokonsumpcja 
oraz sprzedaż 
nadwyżek do sieci 
ok. 0,18 zl/kWh 

w zakresie wykorzystania energii elektrycznej 
stanowiącej podstawowy produkt biogazowni 
zakładany jest optymalny możliwy scenariusz – tj.  
sprzedaż 100% energii po cenie gwarantowanej FIT w 
przypadku instalacji 10 kW lub maksymalizacja 
autokonsumpcji dla mikroinstalacji o większej mocy 20-
40 kW i sprzedaż jak najmniejszej nadwyżki do sieci  

Sprzedaż 
nawozu 

założono sprzedaż 
20% 
wytworzonego 
nawozu po cenie 
nawozu 
pofermentacyjne
go 30 zł/t (lub 100 
% po cenie 6 zł/t) 

zakłada się, że istnieje potencjał do zwiększenia 
przychodów instalacji poprzez zwiększenie sprzedaży i 
ciepła oraz nawozu lub uzyskanie wyższych cen 
jednostkowych, który będzie jednak możliwy tylko w 
określonych lokalizacjach, w konsekwencji można 
uzyskać „redukcję” wartości OPEX zakładanych w 
modelu LCOE o ok 20%* 

Sprzedaż 
ciepła 

zakładana cena 
odsprzedaży 
ciepła 15 zł/GJ 
(ok. 60% średniej 
ceny ciepła 
sieciowego) , 
zakładany 
wolumen 
sprzedaży ciepła 
60 % ilości 
produkowanej w 
instalacji 

*Sprzedaż ciepła i nawozu pofermentacyjnego nie jest brana pod uwagę w modelu ekonomicznym zlinearyzowanego kosztu 

produkcji energii elektrycznej LCOE, dlatego dodatkowe uwzględnienie tych składników po stronie redukcji OPEX może 

powodować obniżenie uzyskiwanych wartości LCOE 

 

5. Założenia do analizy: 
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- typ beneficjenta  

 małe gospodarstwo rolne nietowarowe - prawny odpowiednik osoby fizycznej (bez 

VAT) 

 gospodarstwo rolne nie będące płatnikiem VAT – prawny odpowiednik 

przedsiębiorstwa nie będącego płatnikiem VAT 

 gospodarstwo rolne towarowe będące płatnikiem VAT – prawny odpowiednik 

przedsiębiorstwa będącego płatnikiem VAT 

- warunki kredytu 

 założono możliwość uzyskania przez gospodarstwo rolne nietowarowe 

długoterminowego kredytu konsumenckiego o charakterze inwestycyjno-

budowlanym z oprocentowaniem na poziomie 6-9% (średnio 8%) w skali roku30,31
  

 założono możliwość uzyskania przez przedsiębiorstwo rolne kredytu inwestycyjnego z 

oprocentowaniem na poziomie 6,0% w skali roku32 

- możliwość redukcji CAPEX 

 założono możliwość redukcji CAPEX o 20-60% poprzez uzyskanie dotacji na podstawie 

dostępnych na rynku ofert (Prosument, PROW)  

 założono 10% redukcji CAPEX jako graniczną możliwość zmniejszenia marży 

handlowej lub efekt budowy grupy mikroinstalacji27  

 

Wyniki analizy  

 

Wyniki analizy podano w tabelach 5-10. Kolorem zaznaczono te przypadki (poziomy 

dodatkowej - w stosunku do obecnej wysokości taryfy FiT – dotacji do inwestycji lub jej 

ekwiwalentu), przy których inwestycje w mikrobiogazownie wykorzystując obecne stawki FiT 

staję się opłacane.  

 

Tab. 5  Analiza scenariuszowa wpływu kosztu kapitału własnego, kosztu kredytu oraz możliwości 

obniżenia CAPEX (dotacja) na wartość LCOE dla mikrobiogazowni rolniczych realizowanych przez 

nietowarowe gospodarstwo rolne 

Udział 
środków 
własnych w 

Udział 
kredytu w 
nakładach 

Obniżenie wartości 
CAPEX 

Typ inwestora Osoba fizyczna 

Udział Zmniejszenie Typ Ryczałt   

                                                           
30

 http://taxcare.pl/tresci/aktualnosci/kredyt-inwestycyjny-z-jednocyfrowym-oprocentowaniem 
31

 http://www.bsbialogard.pl/index.php?start=41 
32

 http://bs-opole.pl/bs/useruploads/files/oprocentowanie_2015_06_15.pdf 
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nakładach 
inwestycyjn
ych 

inwestycyj
nych 

dotacji marzy 
producenckiej 

opodatkowania    

Typ kredytu Kredyt konsumencki (8,0%, 15 
lat) 

Koszt kapitału 
własnego 

8,58% stopa dyskontowa (3,58% 
- stopa bazowa, 5,0% - premia za 
ryzyko) 

Moc 
mikrobiogazowni 
[kW] 

10 20 40 

30% 70% 0% 0% LCOE [zł/kWh] 
 

1,333 1,123 1,022 

60% 40% 0% 0% 1,313 1,105 1,006 

100% 0% 0% 0% 1,288 1,081 0,984 

20% 70% 0% 10% 1,283 1,077 0,981 

50% 40% 0% 10% 1,264 1,059 0,965 

90% 0% 0% 10% 1,238 1,036 0,943 

40% 0% 60% 0% 0,988 0,806 0,738 

60% 0% 40% 0% 1,088 0,898 0,820 

80% 0% 20% 0% 1,188 0,990 0,902 

30% 0% 60% 10% 0,938 0,760 0,697 

50% 0% 40% 10% 1,038 0,852 0,779 

70% 0% 20% 10% 1,138 0,944 0,861 
 Wyróżniono wartości LCOE < od stawki FIT wprowadzonej dla mikrobiogazowni rolniczych do mocy 10 kW 0,70 zł/kWh 

Tab. 6. Analiza scenariuszowa wpływu kosztu kapitału własnego, kredytu oraz możliwości obniżenia 

CAPEX poprzez dotację na wartość  LCOE dla mikrobiogazowni rolniczych realizowanych przez 

przedsiębiorstwo rolne nie będące płatnikiem VAT  

Udział 
środków 
własnych 
w 
nakładach 
inwestycyj
nych 

Udział 
kredytu 
w 
nakład
ach 
inwesty
cyjnych 

Obniżenie wartości CAPEX Typ inwestora Przedsiębiorstwo nie będące 
płatnikiem VAT  

Udział 
dotacji 

Zmniejszenie 
marzy 
producenckiej 

Typ 
opodatkowania 

Podatek liniowy   
  

Typ kredytu Kredyt inwestycyjny (6,0%, 15 lat) 

Koszt kapitału 
własnego 

8,58% (stopa dyskontowa 3,58%, 
premia za ryzyko 5,0%) 

Moc [kW] 10 20 40 

30% 70% 0% 0% LCOE [zł/kWh] 1,178 0,988 0,899 

60% 40% 0% 0% 1,201 1,010 0,919 

100% 0% 0% 0% 1,233 1,039 0,945 

20% 70% 0% 10% 1,121 0,936 0,853 

50% 40% 0% 10% 1,145 0,958 0,872 

90% 0% 0% 10% 1,176 0,987 0,898 

40% 0% 60% 0% 0,894 0,728 0,666 

60% 0% 40% 0% 1,007 0,831 0,759 

80% 0% 20% 0% 1,120 0,935 0,852 

30% 0% 60% 10% 0,838 0,676 0,620 

50% 0% 40% 10% 0,950 0,780 0,713 

70% 0% 20% 10% 1,063 0,883 0,805 

*Wyróżniono wartości LCOE < od stawki FIT wprowadzonej dla mikrobiogazowni rolniczych do mocy 10 kW 0,70 zł/kWh 

Tab. 7 Analiza scenariuszowa wpływu kosztu kapitału własnego, kredytu oraz możliwości obniżenia 

CAPEX poprzez dotację na wartość LCOE dla mikrobiogazowni rolniczych realizowanych przez 

przedsiębiorstwo rolne będące płatnikiem VAT 
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Udział 
środków 
własnych 
w 
nakładac
h 
inwestycy
jnych 

Udział 
kredytu w 
nakładach 
inwestycyj
nych 
 

Obniżenie wartości CAPEX Typ inwestora Przedsiębiorstwo będące płatnikiem VAT 

Udział 
dotacji 

Zmniejszeni
e marzy 
producencki
ej 

Typ opodatkowania Podatek liniowy 

Typ kredytu Kredyt inwestycyjny (6,0%, 15 lat) 

Koszt kapitału 
własnego 

8,58% (stopa dyskontowa 3,58%, premia 
za ryzyko 5,0%) 

Moc [kW] 10 20 40 

30% 70% 0% 0% LCOE [zł/kWh] 
 

0,947 0,794 0,723 

60% 40% 0% 0% 0,967 0,812 0,739 

100% 0% 0% 0% 0,992 0,835 0,760 

20% 70% 0% 10% 0,902 0,752 0,685 

50% 40% 0% 10% 0,921 0,770 0,701 

90% 0% 0% 10% 0,946 0,793 0,722 

40% 0% 60% 0% 0,717 0,583 0,533 

60% 0% 40% 0% 0,809 0,667 0,609 

80% 0% 20% 0% 0,900 0,751 0,684 

30% 0% 60% 10% 0,671 0,540 0,496 

50% 0% 40% 10% 0,763 0,625 0,571 

70% 0% 20% 10% 0,855 0,709 0,647 

*Wyróżniono wartości LCOE < od stawki FIT wprowadzonej przez Ustawę  OZE dla mikrobiogazowni rolniczych 

do mocy 10 kW 0,70 zł/kWh 

Tab. 9 Analiza wrażliwości obniżenia wartości OPEX  na zmienność LCOE dla mikrobiogazowni 

rolniczych realizowanych przez przedsiębiorstwo rolne nie będące płatnikiem VAT 

Udział środków 
własnych w 
nakładach 
inwestycyjnych 

Obniżenie 
wartości OPEX 
(np. redukcja 
udziału 
substratu 
roślinnego na 
rzecz 
odpadowego) 

Typ inwestora Przedsiębiorstwo nie będące płatnikiem VAT 

Typ opodatkowania Podatek liniowy 

Koszt kapitału 
własnego 

8,58% (stopa dyskontowa 3,58%, premia za 
ryzyko 5,0%) 

Moc [kW] 10 20 40 

100% 0% LCOE [zł/kWh] 1,201 1,010 0,919 

20% 1,088 0,925 0,840 

40% 0,944 0,811 0,735 

*Wyróżniono wartości LCOE < od stawki FIT wprowadzonej przez Ustawę  OZE dla mikrobiogazowni rolniczych 

do mocy 10 kW 0,70 zł/kWh 
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Tab. 10 Analiza wrażliwości obniżenia wartości OPEX na zmienność LCOE dla mikrobiogazowni 

rolniczych realizowanych przez przedsiębiorstwo rolne będące płatnikiem VAT 

Udział środków 
własnych w 
nakładach 
inwestycyjnych 

Obniżenie 
wartości OPEX 
(np. redukcja 
udziału substratu 
roślinnego na 
rzecz 
odpadowego) 

Typ inwestora Przedsiębiorstwo będące płatnikiem VAT 

Typ opodatkowania Podatek liniowy 

Koszt kapitału własnego 8,58% (stopa dyskontowa 3,58%, premia za ryzyko 
5,0%) 

Moc [kW] 10 20 40 

100% 0% LCOE [zł/kWh] 0,992 0,835 0,760 

20% 0,875 0,743 0,674 

40% 0,758 0,650 0,589 

*Wyróżniono wartości LCOE < od stawki FIT wprowadzonej przez Ustawę  OZE dla mikrobiogazowni rolniczych do mocy 10 

kW 0,70 zł/kWh 


