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Stan i perspektywy  wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce  

 

materiał przygotowany dla studentów i kandydatów na studia podyplomowe  

„Inwestycje w odnawialne źródła energii” 

 

 

 

W 2000 r. rząd, a rok później parlament przyjęły program państwowy – „Strategię rozwoju energetyki odnawialnej”, 

która obejmowała cały sektor; zarówno wszystkie pięć  zasadniczych rodzajów odnawialnych zasobów energii 

(słoneczna, wiatrowa, wodna, geotermalna i szeroko rozumiana biomasa)  jak i różnorakie, wówczas dostępne na 

rynku  technologie ich wykorzystania do produkcji ciepła, energii elektrycznej i paliw transportowych, wyznaczając 

jednocześnie cel w postaci 7,5% udziału energii ze źródeł odnawialnych na 2010 rok. 

Po 2001 roku, a w szczególności od 2004 r., po wstąpieniu  Polski do Wspólnoty, szczególnego znaczenia nabrała 

promowana w UE dyrektywą 2001/27/WE (w Polsce poprzez systemem tzw. „zielonych certyfikatów”)  „zielona „ 

energia elektryczna. Dyrektywa zawierała indykatywny cel  ilościowy dla Polski, wynoszący 7,5% udziału energii w 

bilansie zużycia energii elektrycznej brutto w  2010.  Celu tego Polska nie wypełni (wypełni go w ok. 70-80%). Na 

rysunku przedstawiono rozwój odnawialnych źródeł energii do wytwarzania  energii elektrycznej w Polsce w latach 

2001-2008.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 1 Rozwój rynku zielonej energii elektrycznej w Polsce, opracowanie IEO na podstawie GUS 

Ostatnia  dekada to okres szybkiego rozwoju technologii współspalania biomasy z węglem w elektrowniach 

cieplnych. W sektorze biopaliw rozwinęła się produkcja biodiesla z rzepaku.  Obie technologie zaistniały szerzej na 

rynku i wniosły swój wkład w rozwój rynku biomasy i technologii jej przetwarzania na cele energetyczne , ale nie są 
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to technologie wiodące dla kolejnej dekad i nie zmieniają zasadniczo obrazu dotychczasowej energetyki 

scentralizowanej. Dla  tzw. energetyki korporacyjnej są etapem  pośrednim, ułatwiającym jej stopniowe 

przestawianie się w kierunku idei zrównoważonego rozwoju. 

W latach 2006-2009 obraz rynku energetyki odnawialnej zaczął się zmieniać i dywersyfikować. Pojawiły się nowe, 

obiecujące technologie i tzw. niezależni producenci energii (an. IPP), zaczynając od gospodarstw domowych a 

kończąc na firmach spoza tradycyjnej energetyki.  Spośród nowych technologii które już zaistniały na rynku wyróżnić 

w szczególności można: termiczne kolektory słoneczne (na początek do podgrzewania wody, a obecnie coraz śmielej 

także do ogrzewania), lądowe farmy wiatrowe i w końcu biogazownie rolnicze, w sposób znaczący poszerzające 

dotychczasowy, niewielki rynek biogazu tzw. „wysypiskowego (pochodzącego z odmetanowani a składowisk 

wysypisk).  Pojawiły się pierwsze elektrociepłownie dedykowane pod biopaliwa stałe. 

Przyjęta przez rząd w listopadzie 2009 r. „Polityka energetyczna Polski do 2030 roku” (PEP’2030) wskazuje na nowy 

cel na 2020 rok – 15% udział odnawialnych źródeł energii w 2020 roku. Jest to cel zgodny z nową dyrektywą 

2009/28/WE, obowiązującą od już od maja 2009 roku, jako jeden z najważniejszych składników tzw. Pakietu 

klimatycznego UE „3 x 20%”.  Nowa krajowa polityka energetyczna przewiduje dalszą dywersyfikację sektora 

energetyki odnawialne w okresie 2010-2020. Instytut Energetyki Odnawialnej ocenia skalę inwestycji w sektor 

energetyki  do 2020 roku na 60-90 mld zł.  

Na rysunku 2 przedstawiono planowany przyrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych wg PEP  

 

Rys. 2. Przyrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych wg Polityki energetycznej Polski do 2030 r.

  w [ktoe], opracowanie IEO.   

W okresie do 2020 roku (perspektywa inwestorska), najszybsze roczne tempo wzrostu w całym sektorze rząd RP 

przewiduje w nowych technologiach; biogaz, energetyka wiatrowa, energetyka słoneczna termiczna – rys. 3. 

Zdaniem rządu w pierwszej połowie dekady szczególnie wysokie tempo wzrostu będzie miał biogaz rolniczy i 

energetyka wiatrowa (45-70% rocznie). W drugiej połowie – energetyka słoneczna, a  w szczególności termiczna 

energetyka słoneczna (35%)  i w dalszym ciągu biogaz i energetyka wiatrowa z bardzo wysokim (w obu przypadkach)  

tempem wzrostu  rzędu 17-30% rocznie.  Dobre perspektywy na poszerzanie rynku ma też wykorzystanie energii 

geotermalnej do produkcji ciepła oraz czystej biomasy do produkcji energii elektrycznej w skojarzeniu z ciepłem w 

niewielkich  jednostkach.  Są to najbardziej atrakcyjne i , pomimo ciągle istniejącej niepewności regulacyjnej, 

najmniej ryzykowane obszary do inwestowania.   
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W szczególności tym szybko rosnącym i najbardziej perspektywicznym  rynkom i technologiom poświecone będą 

wykłady, ćwiczenia i  seminaria na studiach podyplomowe „Inwestycje w Odnawialne Źródła Energii” w roku 

akademickim 2010/2011.  

 

 

Rys. 3. Średnioroczne tempo wzrostu rynku energetyki odnawialnej do 2020 roku w Polsce w [%], z uwzględnieniem 

kluczowych branż i podokresów (do 2015 r. i  po) wg Polityki energetycznej Polski do 2030 r., opracowanie: IEO.   

Zapewnie  przedstawionego na rys. 3 tempa wzrostu sektora i poszczególnych branż OZE , w szczególności 

sprawdzonych ale perspektywicznych technologii ma zapewnić   „Krajowy plan działania w zakresie wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii” (KPD), jaki, w ramach zobowiązań wynikających z dyrektywy 2009/28/WE miał rząd RP 

przekazać Komisji Europejskiej do końca czerwca 2010r1. KPD ma za zadanie przedstawić wiarygodne warunki 

wsparcia (w tym dotacje, specjalne taryfy, ulgi, itp.) i rozwoju energetyki odnawialnej  niezbędne do tego aby Polska 

uzyskała minimum 15% udział energii z OZE w bilansie zużycia energii finalnej brutto w 2020 r. 

Sektor  energetyki odnawialnej w Polsce do 2010 r. był  wspierany mało przejrzyście i dość chaotycznie regulowany. 

Jednak w dłuższym okresie rynek dobrze  weryfikuje wszystkie plany rządowe i inwestorskie.  Czasami weryfikacja 

następuje z dużym opóźnieniem, ale najszybszą formą sprawdzenia sytuacji na rynku jest aktywność deweloperów i 

inwestorów, liczba  i stan zaawansowania projektów inwestycyjnych . Niektóre z sektorów, szczególnie tych nowych 

(wschodzących) mogą poszczycić się dużą aktywnością inwestorską. Dotyczy to w szczególności  wskazanych wyżej 

szybko rosnących branż energetyki wiatrowej, słonecznej i biogazu.  Poniżej przedstawiono aktualne wyniki 

monitorowania rozwoju projektów inwestycyjnych na wybranych, szybkorosnących rynkach energetyki odnawialnej 

w Polsce przez Instytut Energetyki Odnawialnej.  

 

 

                                                           
1
 Zgodnie z oficjalną informacją na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki KPD zostanie przesłany do akceptacji Komisji 

Europejskiej w dwumiesięcznym opóźnieniem, w terminie do końca sierpnia. Do dnia 25 sierpnia 19 krajów przekazało swoje 
programy rozwoju OZE do Komisji Europejskiej 
http://ec.europa.eu/energy/renewables/transparency_platform/action_plan_en.htm  
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Biogaz 

Baza danych Biogaz 2010  zawiera dane o 195 lokalizacjach projektów inwestycyjnych  i 96 deweloperach i 

inwestorach w biogazownie. Najwięcej projektów planowanych lub będących w fazie realizacyjnej jest 

zlokalizowanych w województwie lubelskim (30), przy czym jedna z biogazowni  jest już w fazie rozruchu, 8 

projektów jest na zaawansowanym etapie, a 21 na wstępnej fazie realizacji – rys. 4 

 

Rysunek 4.Liczba projektów biogazowni z podziałem na województwa. Źródło:  Instytut Energetyki Odnawialnej. 

Całkowita moc elektryczna zainstalowana w biogazowniach rolniczych w Polsce wynosi jedynie 4,6 MWe, a całkowita 

moc zainstalowana wszystkich obecnie planowanych i realizowanych instalacji wynosi 1365 MWe. Należy liczyć się z 

tym, że wiele spośród projektów będących na wstępnym etapie realizacji nie zostanie ukończonych. Obecnie 

zauważalnym trendem jest planowanie budowy dużych instalacji, które są najbardziej rentowne – średnia moc 

projektowanych biogazowni na wszystkich etapach realizacji wynosi ok. 1,6 MWe. Należy jednak zauważyć że wiele 

projektów nie ma szans na realizację, przynajmniej w wariancie proponowanym przez deweloperów (maksymalizacja 

mocy zainstalowanej), ze względu na zbyt optymistyczne szacunki zapewnienia substratów. 

 

Energia słoneczna termiczna 

Najnowszy raport Instytutu „Rynek kolektorów słonecznych w Polsce” wskazuje, że w roku 2009 sprzedaż kolektorów 

słonecznych przekroczyła 144 tyś m2, co stanowi wzrost sprzedaży kolektorów słonecznych w stosunku do 

poprzedniego (bardzo dobrego) roku o ponad 11%. Ogółem, na koniec 2009 roku powierzchnia zainstalowana 

wynosiła 510 tyś m2 (3% całego rynku UE). Jako jedyny sektor OZE, energetyka słoneczna skutecznie eksportuje 

swoje wyroby. Eksport polskich kolektorów słonecznych stanowi 50% sprzedaży kolektorów w Polsce i wynosi od 

ponad kilku lat, średnio ok. 80 tyś m2.  
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Na mapie (rys. 5) przedstawiono udział sprzedaży kolektorów słonecznych w podziale na województwa. Największa 

liczba kolektorów słonecznych instalowana była, podobnie jak w roku ubiegłym, w województwach śląskim, 

małopolskim oraz podkarpackim.  

 

 

Rys. 5. Sprzedaż kolektorów słonecznych w Polsce w 2009r. w podziale na województwa (strzałkami zaznaczono  

informację o wzroście/spadku sprzedaży kolektorów w stosunku do roku 2008). Źródło: Instytut Energetyki 

Odnawialnej. 

Kolektory słoneczne do podgrzewania wody użytkowej cieszą się coraz większa popularnością u indywidualnych 

właścicieli domów mieszkalnych (w tym rolników). II połowa br. zapowiada się dla nich szczególnie interesująco. W 

czerwcu uruchomiony został nowy program NFOŚiGW, w ramach którego udzielane są dotacje na zakup i montaż 

kolektorów słonecznych w formie dopłat na dokonywanie częściowych - w wysokości do 45% - spłat kapitału 

kredytów bankowych2. Program przeznaczony jest dla beneficjentów indywidualnych i wspólnot mieszkaniowych. 

Wysokość kredytu bankowego z dotacją będzie wynosić do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia z 

zastrzeżeniem, że jednostkowy koszt kwalifikowany nie może przekroczyć 2500 zł/m2. Na dotacje do spłat rat 

kapitałowych kredytów na lata 2010-2011 przeznaczono wstępnie 138 mln zł.  Ponadto, w tym roku można się 

spodziewać pierwszych naborów wniosków do 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) na działania 

związane z OZE, w tym dotyczące montażu słonecznych systemów grzewczych, po które mogą ubiegać się też osoby 

                                                           
2
 Okresy zwrotu nakładów na inwestycje, roczne oszczędności i odpowiedni efekt ekologiczny jaki można uzyskać inwestując w 

kolektory słoneczne ze wsparciem programu dotacji NFOSiGW można wstępnie obliczyć korzystając z kalkulatora dotacji 
http://www.inwestujwkolektory.pl  
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fizyczne w tzw. „projektach grupowych” (podobnie jak po środki na budowy przydomowych/dachowych elektrowni 

wiatrowych). RPO dysponują kwotą 190 mln zł na wsparcie inwestycji w zakresie termicznej energetyki słonczej. 

 

Energetyka wiatrowa 

Instytut Energetyki Odnawialnej od wielu lat zbiera informacje dotyczące podmiotów działających w krajowym 

sektorze energetyki wiatrowej. Wg bazy danych Energetyka wiatrowa ‘2010, około 250 firm aktywnie uczestniczy w 

rozwoju farm wiatrowych na terenie Polski. Zdecydowaną większość stanowią developerzy projektów (niecałe 150 

firm), jednakże coraz liczniej reprezentowane są również przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją komponentów 

farm wiatrowych. Grupa ta reprezentowana jest najczęściej przez polskie filie firm zagranicznych o ugruntowanej 

reputacji w sektorze energetyki wiatrowej (np. LM Wind Power), jak również rodzime firmy przemysłowe (np. 

Mostostal Kraków), które coraz częściej stają się podwykonawcami przy realizacji największych morskich farm 

wiatrowych w Europie Zachodniej3. Coraz liczniej reprezentowana jest również grupa przedsiębiorców związanych z 

małymi, przydomowymi elektrowniami wiatrowymi. Wg danych Instytutu na terenie Polski działa blisko 50 firm  

świadczących usługi związane z instalacji małych turbin.  

Wielkim, tylko czyścowo wykorzystanym zasobem sektora energetyki wiatrowej jest bardzo duża liczba 

przygotowanych przez krajowych deweloperów projektów inwestycyjnych – rys.6.  

 

Rys 6. Projekty wiatrowe w Polsce. Źródło: Instytut Energetyki Odnawialnej. 

Projekty różnią się w szczególności pod względem potwierdzonych (zweryfikowanych) warunków przyłączenia do 

sieci. Ogólna liczna projektów inwestycyjnych na wszystkich stadiach rozwoju  przekroczyła sumaryczną moc 90 GW. 

Projektów z określonym zakresem studium przyłączenia jest ok. 50 GW, a projekty z wydanymi warunkami 

przyłączenia do sieci składają się na ogólną moc ok. 13 GW.  Pomimo trudności z przyłączeniami do sieci, sektor 

energetyki wiatrowej wniesie największy wkład w rozwój zielonej energii elektrycznej w okresie do 2020 roku. 

                                                           
3
 Więcej: raport Instytutu Energetyki Odnawialnej pt. „Gospodarcze i społeczne aspekty rozwoju morskiej energetyki wiatrowej 

w Polsce” http://www.ptew.pl/documents/Gospod_Spol_Asp_Rozw_Offshore_w%20Polsce_OK.pdf  


