
Odnawialne źródła energii (OZE)

[MG 2013] Główne cele w zakresie 
rozwoju odnawialnych źródeł energii 
w ramach Polityki energetycznej Polski 
do 2030 roku obejmują: wzrost udziału 
odnawialnych źródeł energii w finalnym 
zużyciu energii do poziomu 15% w 2020 
r. oraz osiągnięcie w 2020 r. 10% udzia-
łu biopaliw w rynku paliw transporto-
wych, zwiększenie wykorzystania bio-
paliw II generacji, ochronę lasów przed 
nadmiernym eksploatowaniem oraz 
zrównoważone wykorzystanie obsza-
rów rolniczych na cele OZE tak, aby nie 
doprowadzić dokonkurencji pomiędzy 
energetyką odnawialną i rolnictwem.

Promowanie wykorzystania OZE 
pozwala na zwiększenie stopnia dy-
wersyfikacji źródeł dostaw oraz
stworzenie warunków do rozwo-
ju energetyki rozproszonej opartej 
na lokalnie dostępnych surowcach.

Wprowadzenie mechanizmu wspar-
cia pozytywnie wpłynęło na roz-
wój odnawialnych źródeł energii
w Polsce. Duża dynamika wzro-
stu mocy zainstalowanej jak rów-
nież produkcji energii elektrycznej
pozwoliła na przekroczenie przy-
jętych w Krajowym planie dzia-
łania w zakresie energii ze źródeł
odnawialnych (KPD) założeń. Po-
niżej zaprezentowano dane sta-
tystyczne dotyczące rozwoju
odnawialnych źródeł ener-
gii w Polsce w latach 2005-2012.

System wsparcia produkcji energii 
elektrycznej wytwarzanej w odna-

wialnych źródłach energii

Od 1 października 2005 roku funkcjo-
nuje w Polsce system wsparcia produkcji 
energii elektrycznej wytwarzanej w od-
nawialnych źródłach energii. Zgodnie z 
ustawą - Prawo energetyczne, wskazane 
podmioty mają obowiązek uzyskania i 
przedstawienia do umorzenia Prezeso-
wi Urzędu Regulacji Energetyki świa-
dectw pochodzenia energii elektrycznej 
wytworzonej w odnawialnych źródłach 
energii bądź uiszczenia opłaty zastępcze.  
Wprowadzony w Polsce system wspar-
cia, będący formułą tzw. zielonych cer-
tyfikatów, jest mechanizmem rynkowym 
sprzyjającym optymalnemu rozwojowi 
i konkurencji. Rozdzielając świadectwa 
pochodzenia energii elektrycznej wy-
tworzonej w źródłach odnawialnych od 
energii fizycznej, umożliwiono obrót na 
giełdzie prawami majątkowymi wynika-
jącymi z tych świadectw. Uzupełnieniem 
tego mechanizmu, jako konsekwencja 
rozdziału fizycznego przepływu ener-
gii elektrycznej od świadectw pocho-
dzenia, jest obowiązek zakupu przez 
przedsiębiorstwa energetyczne peł-
niące rolę sprzedawcy z urzędu ca-
łej energii elektrycznej wytworzonej                                                         
w OZE, przyłączonych do sieci znajdu-
jących się w obszarze działania danego 
sprzedawcy, po średniej cenie sprzeda-
ży energii elektrycznej w poprzednim 
roku kalendarzowym, ustalonej przez 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 18, lit. b
ustawy – Prawo energetyczne.

Dodatkowymi zachętami dla rozwo-
ju wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii są:
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− obniżenie o 50% rzeczywistych kosz-
tów przyłączenia do sieci dla OZE do 5 
MW,
− obowiązek zapewnienia przez ope-
ratora systemu elektroenergetycznego 
pierwszeństwa w świadczeniu usług 
przesyłania energii elektrycznej z OZE,
− zwolnienie przedsiębiorstw energe-
tycznych wytwarzających energię elek-
tryczną w odnawialnych źródłach energii 
o mocy poniżej 5 MW z opłat za udziele-
nie koncesji oraz opłat związanych z uzy-
skaniem i rejestracją świadectw pocho-
dzenia potwierdzających wytworzenie 
energii elektrycznej w OZE. 

Bardzo istotnym elementem wsparcia 
energii odnawialnej jest także zwolnie-
nie od podatku akcyzowego energii wy-
tworzonej w OZE. Ustawa z dnia 26 lipca 

2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energe-
tyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. 
U. z 2013, poz. 984) wprowadza wiele 
korekt w stosunku do dotychczasowych 

rozwiązań. Określono m.in. nowe zasa-
dy przyłączania do sieci odnawialnych 
źródeł energii oraz uregulowano status 
prawny mikroinstalacji i małej instalacji 
OZE. Ponadto wprowadzono do porząd-
ku prawnego regulacje dotyczące gwa-
rancji pochodzenia energii elektrycznej 
oraz stworzono system certyfikacji insta-
latorów mikroinstalacji i małych instala-
cji lub równoważnych systemów kwali-
fikowania instalatorów małych kotłów 
i pieców na biomasę, systemów fotowol-
taicznych i systemów ciepła słoneczne-
go i płytkich systemów geotermalnych 
oraz pomp ciepła. Rozwój technologii
wykorzystujących odnawialne źró-
dła energii przekraczający wcześniej-
sze oczekiwania spowodował wystę-
powanie nadwyżki ilości „zielonych 

certyfikatów”, co negatywnie odbi-
ło się na ich cenach i doprowadziło 
do zaburzeń na rynku OZE w Polsce. 
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Wyk. 1. Moc zainstalowana OZE w latach 2005-2012.

Źródło: URE. 
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co negatywnie odbiło się na ich cenach i 
doprowadziło do zaburzeń na rynku OZE 
w Polsce.

Obserwowane obecnie spowolnienie 
w zakresie nowych inwestycji, z uwagi 
na wcześniejszy dynamiczny rozwój in-
westycji, nie powinno spowodować per-
turbacji w zakresie realizacji celu na 2020 
r. w obszarze udziału OZE w finalnym 
zużyciu energii. Świadczą o tym dane 
statystyczne dotyczące dotychczasowe-
go przyrostu mocy zainstalowanej, jak 
również produkcji energii z OZE. Warto 
zauważyć, iż w 2011 r. znacząco prze-
kroczono cel na 2012 r. założony w Kra-
jowym Planie Działania w zakresie ener-
gii ze źródeł odnawialnych. Dodatkowo 
w 2012 r. utrzymywał się blisko 30% 
wzrost produkcji energii elektrycznej
z OZE, w porównaniu z rokiem poprzed-
nim.

Istotnym elementem wzrastającego 

udziału odnawialnych źródeł energii 
w bilansie paliwowo- energetycznym 
kraju jest także dynamiczny wzrost 

wykorzystania biokomponentów w tra-
-nsporcie, który był spowodowany wej-
ściem w życie ustaw z dnia 25 sierpnia 
2006 r. o biokomponentach i biopali-
wach ciekłych oraz o systemie monito-
rowania i kontrolowania jakości paliw. 
W szczególności zaś wprowadzeniem w 
pierwszej z wymienionych regulacji, od 1 
stycznia 2008 r., obowiązku zapewnienia 
określonego udziału biokomponentów 
w rynku paliw transportowych (tzw. Na-
rodowego Celu Wskaźnikowego – NCW). 
Umożliwiło to rozwój rynku biokompo-
nentów i biopaliw ciekłych określony 
przez przepisy dyrektywy 2009/28/WE w 
sprawie promowania stosowania energii 
ze źródeł odnawialnych. Przewidywany 
kurs dotyczący wykorzystania energii ze 
źródeł odnawialnych w transporcie

Wyk. 1. Produkcja energii elektrycznej z OZE w latach 2006-2012

Źródło: ARE S.A. 
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określony jest w Krajowym Planie Dzia-
łania w zakresie energii ze źródeł odna-
wialnych. Przewidywany cel na 2020 r. to 
11,36%. 

O skali tego wzrostu świadczy choćby 
fakt, że poziom realizacji NCW w 2011
r. wyniósł 6,24% przy obowiązującym
 w tym roku poziomie NCW wynoszącym 
6,2%. W celu pełniejszego zobrazowania 
dynamiki rozwoju tego rynku należy za-
uważyć, iż udział biokomponentów 
w rynku paliw transportowych w 2007 
r. wyniósł zaledwie 0,68%, natomiast 
już w pierwszym roku funkcjonowania 
obowiązku tj. w roku 2008) wzrósł do 
poziomu 3,66%. Przepisy ustawy z dnia 
27 maja 2011 r. o zmianie ustawy o sys-
temie monitorowania i kontrolowania ja-
kości paliw oraz niektórych innych ustaw 
wprowadziły możliwość stosowania 
oleju napędowego z zawartością do 7% 
estrów metylowych kwasów tłuszczo-
wych (tzw. paliwo B7). Ustawa jest odpo-
wiedzią na podnoszone postulaty przez 
branżę paliwową o konieczności jak 
najszybszego umożliwienia dodawania 
do oleju napędowego większej ilości es-
trów w celu zminimalizowania kosztów 
realizacji Narodowego Celu Wskaźniko-
wego (NCW), czyli minimalnego udziału 
biokomponentów i innych paliw odna-
wialnych w ogólnej ilości paliw ciekłych 
i biopaliw ciekłych zużywanych w ciągu 
roku kalendarzowego w transporcie, li-
czonego według wartości opałowej.

Jednocześnie, trwają prace nad pro-
jektem ustawy o zmianie ustawy o bio-
komponentach i biopaliwach ciekłych 
oraz niektórych innych ustaw – plano-
wany termin wejścia w życie nowelizacji
w 2014 r.

Nowelizacja ustawy ma na celu wdro-
żenie do polskiego porządku prawnego 

przepisów dyrektywy 2009/28/WE w 
sprawie promowania stosowania ener-
gii ze źródeł odnawialnych zmieniającej 
i w następstwie uchylającej dyrektywy 
2001/77/WE oraz 2003/30/WE, 
w szczególności przepisów dotyczących 
kryteriów zrównoważonego rozwoju. 
Ponadto, przepisy założeń wprowadzają 
m.in. zmiany w sposobie rozliczania Na-
rodowych Celów Wskaźnikowych oraz 
stwarzają możliwość zaliczania do reali-
zacji NCW nowych rodzajów biopaliw.

Efektywność użytkowania energii 
w gospodarce

Całkowite zużycie energii pierwotnej 
wzrosło w latach 2001-2011 z poziomu 
90 Mtoe do 102 Mtoe.

Spadek zużycia został zanotowany 
dwukrotnie, w 2002 i 2009 roku, czyli 
średni wzrost zużycia energii pierwotnej 
wyniósł 1,3%.

W przypadku finalnego zużycia ener-
gii, po niewielkich wahaniach na począt-
ku dekady nastąpił jego 
powolny wzrost. Średnie tempo wzro-
stu w latach 2001-2011 wyniosło 1,5%.                  
W przypadku zużycia finalnego energii 
z korektą klimatyczną, czyli z uwzględ-
nieniem zróżnicowanych warunków 
pogodowych tempo wzrostu zużycia 
wyniosło 1,8%. Polska energetyka trady-
cyjnie była zorientowana na wykorzysta-
nie własnych zasobów naturalnych, co 
miało także wpływ na rodzaje nośników 
energii zużywanych w innych sektorach 
gospodarki. Głównym źródłem energii 
pierwotnej był i jest węgiel kamienny               
i węgiel brunatny. W przypadku finalne-
go zużycia energii dominują paliwa ro-
popochodne.

Zmiany struktury finalnego 
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zużycia energii w głównych sektorach 
gospodarki odzwierciedlają kierunki 
rozwoju gospodarki. Restrukturyzacja 
przemysłu i działania przedsiębiorstw, 
mające na celu obniżenie energochłon-
ności (racjonalizacja zużycia związana 
z rosnącymi cenami nośników energii),
spowodowały zmniejszenie zużycia 
energii w tym sektorze. Stały rozwój 
transportu drogowego związany z ro-
snącą rolą przewozów towarowych, jak 
również przewozów osobowych doko-
nywanych samochodami prywatnymi, 
i sektora usług przekłada się na wzrost 
udziału tych sektorów w krajowym
zużyciu energii. W sektorze gospodarstw 
domowych wskutek wprowadzania sys-
temu dociepleń oraz poprawy i wzrostu 
efektywności systemów grzewczych na-
stąpiła redukcja zużycia energii.

Zużycie energii w gospodarstwach 
domowych

Udział zużycia energii w gospodar-
stwach domowych w finalnym zuży-
ciu energii w 2011 roku wyniósł 30%. 
Struktura zużycia wg poszczególnych 
kierunków użytkowania nie wskazuje na 
znaczące zmiany. Malejący udział zuży-
cia energii na ogrzewanie jest związany 
z instalacją nowoczesnych urządzeń ga-
zowych i elektrycznych, a także jest to 
efekt termomodernizacji oraz bardziej 
restrykcyjnych norm budowlanych. Bo-
gatsze wyposażenie mieszkań w urzą-
dzenia elektryczne i zmiany zachowań 
użytkowników (np. zmiany w intensyw-
ności wykorzystania urządzeń – pralek, 
zmywarek, TV, komputerów) przyczyniły 
się do dwukrotnego wzrostu udziału zu-
życia energii na potrzeby wyposażenia 
elektrycznego pomiędzy rokiem 1993 

a 2012.

Zużycie energii w przemyśle

Zużycie finalne energii w przemyśle 
w latach 2001-2011 podlegało nieregu-
larnym wahaniom. Największe zużycie 
miało miejsce w 2007 roku, następnie Po 
spadku zużycia do 14 Mtoe w roku 2009
nastąpił ponowny jego wzrost do ponad 
15 Mtoe w 2011 roku. W podziale na no-
śniki energii można zauważyć spadek zu-
życia węgla i paliw ciekłych oraz wzrost 
zużycia gazu ziemnego, energii elek-
trycznej i pozostałych nośników. Zużycie 
ciepła pozostało na tym samym pozio-
mie. Ok. 60% energii zużywają przemy-
sły: hutniczy, chemiczny i mineralny. Naj-
większy spadek udziału w porównaniuz 
rokiem 2001 zanotował przemysł hutni-
czy, wyniósł on prawie 8 pkt proc., także 
przemysły tekstylny i maszynowy zano-
towały zmniejszenie ich udziału w struk-
turze zużycia energii. Wzrost udziału 
w strukturze zużycia zanotowały prze-
mysł drzewny, papierniczy, chemiczny, 
mineralny i pozostały.

Największą dynamikę poprawy efek-
tywności energetycznej odnotowały: 
przemysł maszynowy, a także spożyw-
czy, tekstylny i środków transportu.
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Zużycie energii w sektorze usług

Sektor usług to najbardziej efektyw-
ny pod względem energetycznym sek-
tor tworzenia dochodu narodowego. 
Energochłonność wartości dodanej
w sektorze usług wykazywała niewielkie 
wahania i w 2011 roku wyniosła niewiele 
ponad 0,05 kgoe/euro. W okresie 2001-
2011 energochłonność sektora usług 
wzrastała o 0,5%/rok. Elektrochłonność 
wartości dodanej wzrastała średnio 
o 1,0% rocznie.

Zużycie energii w transporcie

W Polsce prawie 95% energii zuży-
wanej w transporcie zużywane jest 

w transporcie drogowym, a ok. 2% 
w transporcie kolejowym. Pozostałe 3% 
energii przypada na transport lotniczy 
oraz śladowe ilości na żeglugę śródlą-
dową i przybrzeżną. W latach 2001-2011 
średnioroczne tempo wzrostu zużycia 
paliw w transporcie drogowym wynio-
sło 7,1%, przy jednoczesnym wyraźnym 
(o 27%) spadku zużycia energii w trans-
porcie kolejowym. Ogółem średnie 
roczne tempo wzrostu zużycia paliw w 
transporcie (bez transportu lotniczego) 
wyniosło 6,7% w latach 2001-2011.
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