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Przyczyn takiego stanu rzeczy jest 
co najmniej kilka. Pierwsza to ta, 
że od wejścia Polski do Unii Eu-

ropejskiej musieliśmy, jako kraj członkow-
ski, dostosować krajową politykę energe-
tyczną do głównych kierunków polityki 
energetycznej UE. 
Oznaczało to konieczność stopniowego 
zwiększania udziału energii z odnawialnych 
źródeł w krajowym bilansie energetycznym. 
Unia Europejska postawiła na odnawialne 
źródła energii z kilku powodów. 

Trzy powody wspólne

Po pierwsze, wykorzystanie OZE jest ele-
mentem polityki klimatycznej, mającej na celu 

ograniczanie emisji gazów szklarniowych, któ-
re wpływają na ocieplenie klimatu. Odnawial-
ne źródła energii, takie jak wiatr czy woda, nie 
emitują dwutlenku węgla ani metanu, a przy 
spalaniu biomasy wydzielane jest tyle CO2, ile 
rośliny wiążą uprzednio w procesie fotosynte-
zy. Po drugie, wykorzystanie OZE zwiększa 
bezpieczeństwo energetyczne. Unia Europej-
ska już dziś w 50 proc. jest uzależniona od im-
portu paliw spoza Wspólnoty. Niesie to ryzyko 
uzależnienia od polityki energetycznej takich 
państw jak Rosja. OZE mają tę przewagę, 
że wykorzystuje się je tam, gdzie występują. 
Nikt przecież nie zakręci kurka z wodą w rze-
ce ani też nie zatrzyma wiatru, tak jak można 
wstrzymać dostawy ropy czy gazu. Po trzecie, 
rozwój energetyki odnawialnej oznacza rozwój 

przedsiębiorczości, nowe miejsca pracy, rozwój 
technologiczny. Już dziś w krajach starej UE 
w energetyce odnawialnej pracuje przeszło 200 
tysięcy osób. Warto też pamiętać o korzyściach 
długoterminowych. Dzisiejsza energetyka jest 
uzależniona od paliw kopalnych, których złoża 
wcześniej czy później się wyczerpią. Niezbędne 
jest więc przystosowanie systemów gospodar-
czych do wykorzystania innych źródeł energii, 
tak aby przyszłe pokolenia nie były skazane na 
ciemność i zimno. 

Korzyści lokalne

Wykorzystanie odnawialnych źródeł niesie 
także szereg korzyści dla lokalnych spo-
łeczności. Budowa lokalnej infrastruktury 

Dlaczego odnawialne 
źródła energii?
Maciej Stryjecki

Energetyka odnawialna, czyli taka, która produkuje energię 
z odnawialnych źródeł, stała się w ostatnim czasie niezwykle 
modną branżą. 
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energetycznej z obiektami wytwarzającymi 
energię elektryczną i ciepło wraz z sieciami 
dystrybucyjnymi i przesyłowymi pozwala na 
zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego 
regionu. Dziś większość Polaków uzależnio-
na jest od energii wytwarzanej jedynie w kil-
kunastu miejscach bardzo nierównomiernie 
rozłożonych w kraju. W razie awarii bloków 
energetycznych na południu Polski również 
gospodarstwa domowe i zakłady produk-
cyjne na północy kraju mogą zostać pozba-
wione prądu. Jeżeli natomiast w każdym 
regionie będą tworzone niewielkie jednostki 
wytwórcze, takie jak farmy wiatrowe, bioga-
zownie czy elektrociepłownie na biomasę, 
zagrożenie takie będzie znacznie mniejsze. 
Inwestycje OZE są niezwykle istotnym 
kołem zamachowym dla lokalnego roz-
woju. Przy inwestycjach znajdują zatrud-
nienie mieszkańcy z regionu, tworzona jest 
infrastruktura drogowa i sieciowa, rolnicy 
mogą uprawiać biomasę na cele energe-
tyczne, a farmy wiatrowe czy elektrownie 
wodne są dużą atrakcją turystyczną. Nale-
ży pamiętać także o dużych wpływach po-
datkowych, zwłaszcza z takich inwestycji 
jak farmy wiatrowe.

Jakie są cele i zadania

Unia Europejska przyjęła w marcu 2007 
roku bardzo ambitne cele rozwoju energe-
tyki odnawialnej. W roku 2020, w skali całej 
UE energia cieplna, elektryczna i biopaliw 
powinna stanowić 20 proc. ogółu energii 
zużywanej przez odbiorców końcowych. 
Cel ten został, w styczniu bieżącego roku, 
rozłożony na poszczególne państwa człon-
kowskie. Dla Polski cel na rok 2020 został 
określony na poziomie 15 proc. 
Osiągnięcie tego celu będzie niezwykle 
trudne, ale jest możliwe. Krajowe zaso-
by odnawialnych źródeł są wystarczająco 
duże. Niezbędne jest jednak stworzenie 
odpowiednich systemów prawnych i pro-
ceduralnych, które sprawią, że wykorzysta-
nie tych źródeł stanie się powszechne. Aby 
to było możliwe, konieczne jest stworzenie 
sprzyjających warunków do inwestowania 
w nowe elektrownie, elektrociepłownie 
i ciepłownie wykorzystujące OZE.
Przede wszystkim potrzebne jest zmniejsze-
nie bardzo wysokich kosztów inwestycyj-
nych oraz zapewnienie przychodów z tytułu 
sprzedaży zielonej energii. Należy bowiem 
pamiętać, że bez dodatkowego wsparcia 
trudno jest wytwórcom energii z OZE 
konkurować z energią z węgla, do które-
go wydobycia państwo dopłaca ogromne 
kwoty, wytwarzaną w elektrowniach wybu-
dowanych za państwowe pieniądze 30–40 

lat temu. Dziś każda inwestycja musi być 
opłacalna, a produkowany towar sprzedany 
z zyskiem, gdyż w przeciwnym razie nikt nie 
będzie chciał niedochodową działalnością 
się zajmować. 

System wsparcia

Przykładem wsparcia wykorzystania od-
nawialnych źródeł energii jest system 
prawny wdrożony w roku 2005 w celu 
zwiększenia produkcji energii elektrycz-
nej z OZE. Przed wejściem w życie no-
wego systemu producent energii w OZE 
wytwarzał jeden produkt, którym  była 
energia elektryczna. Tę energię producent 
sprzedawał zakładowi energetycznemu za 
średnią ceną rynkową ustalaną przez Pre-
zesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE). 
W roku 2004, cena ta wynosiła 239 zł za 
1 MWh. Jednak koszt wytworzenia zie-
lonej energii był znacząco wyższy, a co 
za tym idzie produkcja tej energii była 
nieopłacalna. W nowym Prawie energe-
tycznym takiemu produktowi, jakim jest 
energia wyprodukowana w odnawialnych 
źródłach energii, towarzyszy świadectwo 
pochodzenia energii, które ma swoją war-
tość majątkową. Energia jest sprzedawana 
po średniej cenie rynkowej, która pokrywa 
zaledwie 30 proc. kosztów jej produkcji. 
Jednak świadectwo pochodzenia, a więc 
tzw. zielony certyfikat, producent energii 
może sprzedać za kwotę, która pokryje 
resztę kosztów. 
Ustawodawca przewidywał, że wartość 
praw majątkowych ze świadectwa pocho-
dzenia będzie się kształtowała na pozio-
mie gwarantującym producentowi łącznie 
z dochodem uzyskanym ze sprzedaży 
energii elektrycznej (cechy fizycznej) zwrot 
zainwestowanego kapitału. W pierwszym 
okresie funkcjonowania systemu istnia-
ło zagrożenie braku wystarczającej ilości 
świadectw pochodzenia spowodowane 
niewielką produkcją energii w OZE. 
Mogło to doprowadzić do nadmiernego 
wzrostu wartości świadectw pochodzenia, 
co pociągnęłoby za sobą wzrost ceny ener-
gii dla odbiorców końcowych. Aby tego 
uniknąć, został wprowadzony mechanizm 
opłaty zastępczej.
Cena jednostkowa opłaty zastępczej 
określona została dla pierwszego roku 
obowiązywania systemu na poziomie 
240 zł/MWh. W latach następnych cena 
ta będzie waloryzowana o średnioroczny 
wskaźnik wzrostu cen towarów i usług 
określany przez Prezesa GUS. Kwota 
240 zł/MWh została ustalona w myśl za-
sady, iż rynkowa wartość świadectwa po-

chodzenia powinna kształtować się nieco 
poniżej tej kwoty, czyli np. 220–230 zł. 
Jeśli bowiem dodamy 230 zł za świade-
ctwo pochodzenia do 118 zł ze sprzedaży 
energii, to producent otrzymałaby 348 zł, 
co jest kwotą przekraczającą koszt wypro-
dukowania 1 MWh zielonej energii.
Aby jednak ten mechanizm mógł za-
funkcjonować, niezbędne było stworzenie 
popytu na zielone certyfikaty. Uzyskano 
to, wprowadzając obowiązek uzyska-
nia i umorzenia świadectw pochodzenia 
energii z OZE.
Kluczowym elementem rynku jest 
popyt. W przypadku energii z odna-
wialnych źródeł popyt jest wywołany 
poprzez prawne zobowiązania zakupu 
zielonej energii przez zakłady energe-
tyczne. Cała zielona energia oferowana 
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Maciej Stryjecki
Dyrektor generalny i członek 
Zarządu Polskiej Izby Gospodarczej 
Energii Odnawialnej. Specjalista 
w zakresie ochrony środowiska 
oraz oddziaływań inwestycji na 
środowisko. Ekspert z zakresu 
polityki ekologicznej i energe-
tycznej. W latach 2001–2005: 
doradca 4 ministrów środowiska 
oraz szef gabinetu politycznego 
ministra środowiska, a następnie 
pełnomocnik zarządu NFOŚiGW 
ds. ochrony środowiska na tere-
nach wiejskich.  

Od 2005 roku współtworzy i za-
rządza PIGEO. Autor i współautor 
wielu opracowań, publikacji i pre-
zentacji, a także aktów prawnych 
dotyczących energetyki odnawial-
nej w Polsce, w tym przewodnika 
dla inwestorów: „Ocena ryzyka 
środowiskowego przy realizacji in-
westycji w energetyce wiatrowej”.
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przez producentów posiadających kon-
cesje, wydawane przez Prezesa URE, 
i przyłączonych do sieci na obszarze 
działania danego sprzedawcy energii, 
musi być przez tego sprzedawcę zaku-
piona po średniej cenie rynkowej. Tak 
więc producent zielonej energii ma za-
gwarantowany pełny odbiór swojego 
produktu. 
Drugi obowiązek został nałożony na 
przedsiębiorstwa energetyczne zajmują-
ce się wytwarzaniem energii elektrycz-
nej lub jej obrotem i sprzedające tę ener-
gię odbiorom końcowym na terytorium 
Polski. Są one zobowiązane uzyskać, 
a następnie przedstawić do umorzenia, 
odpowiednią liczbę świadectw pocho-
dzenia. Liczbę tę określił Minister Go-
spodarki w rozporządzeniu, ustalając na 
kolejne lata progi udziału zielonej energii  
w bilansie energii sprzedanej, przez da-
nego sprzedawcę. Tym samym stworzo-
no popyt na świadectwa pochodzenia. 

Jakie OZE 

Osiągniecie przez Polskę 15-proc. 
udziału energii z odnawialnych źródeł 
nie będzie łatwe. Aby się udało, należy 
wykorzystać niemal pełny potencjał kra-
jowych zasobów OZE. Obliczając ten 
potencjał, należy wziąć pod uwagę wiele 
uwarunkowań. Nie wystarczy bowiem, 
żeby był odpowiednio silny wiatr lub 
płynęła rzeka. Trzeba jeszcze uwzględ-
nić dostępność technologii i urządzeń, 
którymi przekształca się dane źródło 
na energię, możliwości przyłączenia in-
stalacji wytwórczej do sieci elektroener-
getycznej lub cieplnej, koszt całej inwe-
stycji, a także czynniki środowiskowe 
i społeczne, które mogą uniemożliwić 
zrealizowanie inwestycji. 
Głównymi gospodarzami, odpowiedzial-
nymi za rozwój energetyki odnawialnej, 
powinny być władze samorządowe na 
szczeblu gminnym i powiatowym. Nale-
ży pamiętać, że to gminna administracja 
samorządowa jest odpowiedzialna za za-
pewnienie energetycznego bezpieczeń-
stwa lokalnego, w szczególności w zakresie 
zaspokojenia zapotrzebowania na energię 
elektryczną, ciepło i paliwa gazowe, z ra-
cjonalnym wykorzystaniem lokalnego po-
tencjału odnawialnych zasobów energii 
i energii uzyskiwanej z odpadów. 
Z analiz wykonanych przez Instytut 
Energii Odnawialnej wynika, że do 
roku 2020, w skali kraju, powinno zo-
stać zainstalowanych 11 GW mocy 
w energetyce elektrycznej, w tym biogaz 

ok. 1,4 GW (tylko 0,4 z upraw), elektro-
ciepłownie na biomasę 0,5 GW, energia 
wodna 1,1 GW i wiatr 8 GW, w tym 
0,5 GW w farmach morskich. Jeśli cho-
dzi o energetykę cieplną, to trzeba zain-
stalować ok 34 GW mocy, w tym 1 GW 
geotermia (głównie płytka, ale też głę-
boka), 8 GW różnych form energetyki 
słonecznej i 25 GW w cieplnej i koge-
neracyjnej energetyce biomasowej. Pro-
dukcja biopaliw powinna natomiast 
wynieść 55PJ, z tym że powinny to być 
głównie biopaliwa II generacji.
Podobne szacunki wskazują także inne 
opracowania. Bez wątpienia można za-
łożyć, że najintensywniejszy rozwój OZE 
będzie miał miejsce w energetyce wiatro-
wej i biogazowej opartej na produkcji bio-
gazu w procesie fermentacji beztlenowej 
odpadów z produkcji rolnej i upraw roślin 
energetycznych, takich jak kukurydza.

Koszt wszystkich inwestycji związanych 
z realizacją celów dla energetyki od-
nawialnej w Polsce może przekroczyć 
60 mld zł. 
W skali samorządów lokalnych powinny 
być wykorzystywane sukcesywnie wszyst-
kie odnawialne źródła, które występują 
na terenie danej gminy, a ich potencjał 
środowiskowy, techniczny i ekonomiczny 
pozwala na ich rynkowe zagospodarowa-
nie. Warto więc najpierw wykonać bilans 
energetyczny gminy, w którym zostaną 
ukazane potrzeby energetyczne oraz moż-
liwości ich zaspokojenia przy wykorzysta-
niu własnych zasobów. Następnie prze-
analizować wszelkie bariery, które mogą 
utrudnić wykorzystanie poszczególnych 
źródeł odnawialnych, a dopiero potem 
wpisać w plan zagospodarowania prze-
strzennego gminy możliwości realizacji 
poszczególnych inwestycji.   n


