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1. Wprowadzenie

Kraje cz³onkowskie UE ju¿ od wielu lat zwraca³y szczególn¹ uwagê na rozwój energe-
tyki odnawialnej. W roku 1997 zagadnienia dotycz¹ce energii odnawialnej zyska³y szerszy
wydŸwiêk, kiedy to zosta³a opublikowana Bia³a Ksiêga Energia dla przysz³oœci – odnawial-
ne Ÿród³a energii, która wyznaczy³a ambitne cele dla krajów cz³onkowskich, tj. osi¹gniêcie
12-procentowego udzia³u energii odnawialnej w bilansie energii pierwotnej do 2010 roku.
Natomiast szczegó³owe rozwi¹zania dla krajów cz³onkowskich wyznaczy³a przyjêta 27 wrzeœ-
nia 2001 roku Dyrektywa 2001/77/WE w sprawie promocji energii elektrycznej produkowa-
nej ze Ÿróde³ odnawialnych na wewnêtrznym rynku energii. Cele zosta³y tam ujête w postaci
wskaŸnika iloœciowego, który zak³ada wzrost udzia³u energii odnawialnej w ca³kowitym zu¿y-
ciu energii UE do 12% wraz ze wzrostem udzia³u tej energii w produkcji energii elektrycznej
do 22,1% (21% dla UE25) w ca³kowitym zu¿yciu energii elektrycznej brutto UE. Poszcze-
gólne kraje cz³onkowskie maj¹ do osi¹gniêcia szczegó³owe indywidualne cele dotycz¹ce
udzia³u energii odnawialnej w zu¿yciu energii elektrycznej. Wy¿ej wymienione cele maj¹
byæ osi¹gniête do 2010 r. Dyrektywa ta jest sygna³em powa¿nego traktowania energii odna-
wialnej przez UE, stwarza podwaliny pod sta³y i dynamiczny rozwój energetyki odnawialnej.
Formu³uje szereg zaleceñ dotycz¹cych zastosowania okreœlonych rozwi¹zañ, które w przysz-
³oœci mog¹ pos³u¿yæ do stworzenia przejrzystych standardów i procedur wspierania odnawial-
nych Ÿróde³ energii. Dyrektywa nie ogranicza swobody pañstw cz³onkowskich w wyborze
konkretnych œrodków prawnych w celu osi¹gniêcia za³o¿onych celów. Nale¿y wspomnieæ, ¿e
kraje cz³onkowskie mog¹ wprowadzaæ rozwi¹zania dalej id¹ce i stawiaæ sobie wy¿sze cele
w stosunku do odnawialnych Ÿróde³ energii [5].
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Kolejny istotny dokument to Zielona Ksiêga (2000), która jako jeden z kluczowych
dokumentów dla UE wyznaczy³a koniecznoœæ wzrostu niezale¿noœci energetycznej tego re-
jonu z uwzglêdnieniem aspektów œrodowiskowych.

Polska jako cz³onek UE dostosowuje swoj¹ politykê energetyczn¹ do wymagañ sta-
wianych wszystkim krajom wspólnoty europejskiej. Czyni to równie¿ w aspekcie wykorzy-
stania energii ze Ÿróde³ odnawialnych. W traktacie akcesyjnym do UE zosta³ zawarty cel
dotycz¹cy udzia³u energii odnawialnej zarówno w bilansie energii pierwotnej, jak i w zu¿yciu
energii elektrycznej brutto na poziomie 7,5%. W celu sprostania tym za³o¿eniom w ustawie
Prawo energetyczne i odpowiednich rozporz¹dzeniach zosta³y zawarte iloœciowe wskaŸniki
dotycz¹ce obowi¹zku zakupu energii elektrycznej wytworzonej ze Ÿróde³ odnawialnych,
które na³o¿ono na wszystkie podmioty sprzedaj¹ce energiê odbiorcom koñcowym.
WskaŸnik ten w roku 2005 wynosi³ 3,1% i ma rosn¹æ, a¿ do momentu, gdy osi¹gnie 9%
w roku 2010. Jednak ju¿ pobie¿na analiza osi¹gniêtych efektów w zakresie energetyki od-
nawialnej i koniecznych nak³adów do sprostania wyznaczonym celom sk³ania do refleksji,
¿e cele te w pe³ni nie zostan¹ osi¹gniête.

Zwiêkszone wykorzystanie energii odnawialnej zarówno na œwiecie, jak i w UE wy-
daje siê w chwili obecnej nieuniknione. Jednak energetyka oparta na Ÿród³ach odnawialny-
ch napotyka wiele barier utrudniaj¹cych jej rozwój, które przedstawiono w pracy [6]. Naj-
istotniejsze z nich s¹ natury finansowej, administracyjnej i sieciowej; objawiaj¹ siê one
m.in. du¿ymi ró¿nicami w op³acalnoœci, technice, dostêpnoœci¹ poszczególnych Ÿróde³, ko-
niecznoœci¹ zapewnienia rezerw mocy w energetyce konwencjonalnej, nieprzystosowaniem
sieci przesy³owych do przyjêcia nowych mocy, nieprzejrzystoœci¹ procedur pod³¹czenia do
sieci, biurokracj¹ i d³ugim czasem uzyskania wymaganych koncesji i zezwoleñ.

Istniej¹ce bariery wp³ywaj¹ na zwiêkszenie ryzyka inwestycyjnego i kosztu energii
elektrycznej z tych Ÿróde³, opóŸniaj¹c równie¿ rozwój sektora energetyki odnawialnej. Ba-
riery, o których wspomniano, nie w jednakowym zakresie w poszczególnych pañstwach
cz³onkowskich UE utrudniaj¹ rozwój sektora energetyki odnawialnej. Wiele z tych pañstw
znakomicie poradzi³o sobie z wiêkszoœci¹ z utrudnieñ poprzez zastosowanie odpowiednich
instrumentów prawno-regulacyjnych i implementacjê ró¿nych rozwi¹zañ systemowych [4, 5].

2. Prognozy rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce
Prognozy dotycz¹ce wykorzystania energii odnawialnej w Polsce nie s¹ jednoznaczne.

Ambitne za³o¿enia, które poczyniono w Strategii rozwoju energetyki odnawialnej wydaj¹
siê nie do osi¹gniêcia – szczególnie jeœli chodzi o wytworzenie energii elektrycznej ze Ÿró-
de³ odnawialnych. Zg³aszane s¹ tak¿e obawy co do wype³nienie obowi¹zku wynikaj¹cego
z ustawy Prawo energetyczne.

W ostatnim czasie (16 sierpnia 2005 r.) zosta³ przyjêty przez Radê Ministrów Raport
okreœlaj¹cy cele w zakresie udzia³u energii elektrycznej wytwarzanej w odnawialnych
Ÿród³ach energii znajduj¹cych siê na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w krajowym zu¿yciu
energii elektrycznej w latach 2005–2014. Raport jest realizacj¹ ustawy z 10 kwietnia 1997 r.
Prawo energetyczne, która jest konsekwencj¹ zapisu Dyrektywy 2001/77/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z 27 wrzeœnia 2001 r. o promocji energii elektrycznej ze Ÿróde³ od-
nawialnych na wewnêtrznym rynku energii elektrycznej.

W Raporcie… przewiduje siê, ¿e najwiêkszy potencja³ maj¹ cztery Ÿród³a energii od-
nawialnej:
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1) biomasa, z której wytworzona energia elektryczna wyniesie oko³o 4% krajowego zu¿y-
cia energii elektrycznej;

2) wiatr, z którego produkcja energii elektrycznej wyniesie oko³o 2,3% krajowego zu¿ycia
energii elektrycznej; przewiduje siê lokalizacjê elektrowni wiatrowych na l¹dzie oraz
na obszarach morskich, planowana moc zainstalowana do roku 2010 to oko³o 2000 MW;

3) woda, z której wytworzona energia elektryczna wyniesie ok. 1,2% krajowego zu¿ycia
energii elektrycznej; przewiduje siê wzrost zainstalowanej mocy poprzez modernizacjê
ju¿ istniej¹cych urz¹dzeñ energetycznych przy tych samych stopniach wodnych, moder-
nizacjê istniej¹cych stopni wodnych z równoczesn¹ budow¹ ma³ych elektrowni wodnych,
a tak¿e budowê nowych stopni wodnych oraz elektrowni wodnych na innych terenach;

4) ciep³o wnêtrza Ziemi, w wypadku której z uwagi na brak doœwiadczenia zwi¹zanego
z wykorzystaniem tych zasobów do produkcji energii elektrycznej nie ustalono pro-
centowego udzia³u tej energii w strukturze zu¿ycia.

Dla zapewnienia realizacji zadañ zmierzaj¹cych do osi¹gniêcia krajowego celu wskaŸ-
nikowego zosta³y wprowadzone zró¿nicowane instrumenty wsparcia:
— bezpoœrednie wsparcie przez regulacje prawne stymuluj¹ce rozwój wykorzystania od-

nawialnych Ÿróde³ energii;
— bezpoœrednie wsparcie inwestycyjne w formie subsydiów, dotacji i preferencyjnych

kredytów;
— poœrednie wsparcie poprzez badania naukowe i promocjê wykorzystania najefektywniej-

szych technologii.

Polska posiada znaczny potencja³ tworzenia energii elektrycznej i ciep³a oraz wytwa-
rzania biopaliw ze Ÿróde³ odnawialnych (rys. 1 i 2). Jednak, jak dotychczas, zosta³ on w nie-
wielkim zakresie wykorzystany.
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Rys. 1. Œrednioroczna produkcja energii elektrycznej ze Ÿróde³ energii odnawialnej w Polsce
�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie [8]



Potencja³ ten jest szczególnie wysoki w wypadku takich Ÿróde³, jak biomasa, biogaz,
elektrownie wiatrowe oraz biopaliwa. W Polsce powinien wiêc nast¹piæ w najbli¿szym cza-
sie intensywny rozwój energetyki wykorzystuj¹cej te rodzaje Ÿróde³, by mog³y byæ spe³nio-
ne za³o¿one cele.

3. Prognozy rozwoju energetyki odnawialnej w Unii Europejskiej

W ostatnim okresie powsta³o kilka opracowañ dotycz¹cych mo¿liwoœci spe³nienia za-
³o¿eñ Bia³ej Ksiêgi i Dyrektywy 2001/77/WE, m.in. EuroObserv’ER [1], opracowañ Ko-
misji Europejskiej The share of renewable energy in the EU [7, 8], a tak¿e analiz doty-
cz¹cych mo¿liwych scenariuszy rozwoju tego sektora: m.in Renewable Energy Target for
Europe 20% by 2020 [3], World Energy Outlook [10] czy te¿ sektora energetyki wiatrowej
Wind Force 12 [9].

W Bia³ej Ksiêdze i Dyrektywie 2001/77/WE prognozuje siê i zak³ada, ¿e w roku 2010
udzia³ energii odnawialnej w bilansie energii pierwotnej ma wynieœæ 12%, a w zu¿yciu
energii elektrycznej brutto 22,1% dla 15 krajów UE, natomiast dla 25 krajów Unii (wraz
z nowymi cz³onkami, w tym i Polsk¹) ma wynieœæ 21%. Cel na 2010 r w zakresie udzia³u
biopaliw w transporcie zosta³ za³o¿ony na poziomie 5,75%.
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Rys. 2. Œrednioroczna produkcja ciep³a i biopaliw ze Ÿróde³ energii odnawialnej w Polsce
�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie [8]



Organizacja EREC [3] prognozuje, ¿e energia odnawialna stanowiæ bêdzie w ca³ko-
witym zu¿yciu energii pierwotnej w UE15 niespe³na 12% (11,4%) w 2010 r., w roku 2020 a¿
20% (rys. 3), a w energii elektrycznej odpowiednio 22% i ponad 33%. W dokumencie
Wind Force 12 [9] ambitne cele przed energetyk¹ wiatrow¹ stawia organizacja European Wind
Energy Association (EWEA). Wed³ug tego dokumentu w roku 2020 energia elektryczna
z tego Ÿród³a ma stanowiæ a¿ 12% ca³kowitego zu¿ycia energii elektrycznej na œwiecie.

Te optymistyczne prognozy nie znajduj¹ jednak pe³nego uzasadnienia w liczbach
i faktach dotycz¹cych obecnego rozwoju energii odnawialnej (rys. 1 i 2); pozostaj¹ tak¿e
w sprzecznoœci z innymi prognozami przedstawianymi przez IEA [10] i dokumentami Ko-
misji Parlamentu Europejskiego [7, 8] (rys. 3).

Wed³ug organizacji IEA energia odnawialna w Europie w 2010 roku bêdzie stanowiæ
zaledwie 7,3% w zu¿yciu energii pierwotnej, a dokumenty Komisji Parlamentu Europej-
skiego przewiduj¹ trzy scenariusze rozwoju sektora energii odnawialnej do roku 2010 r. na
poziomie 9%, 10% i 12% przy nastêpuj¹cych za³o¿eniach (rys. 3):
— prognoza 9%:

• gdy obecny trend w energetyce cieplnej ze Ÿróde³ odnawialnych zostanie kontynuowany,

• gdy pañstwa cz³onkowskie UE wdro¿¹ swe narodowe plany rozwoju rynku energii
odnawialnej,

• gdy pañstwa cz³onkowskie UE wype³ni¹ swe zobowi¹zania wynikaj¹ce z dyrekty-
wy o biopaliwach;
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Rys. 3. Prognozy udzia³u energii odnawialnej w strukturze zu¿ycia energii pierwotnej w 2010 roku
�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie [3, 7, 8, 10]



— prognoza 10%:

• gdy obecny trend w energetyce cieplnej ze Ÿróde³ odnawialnych zostanie kontynuowany,

• gdy pañstwa cz³onkowskie UE wype³ni¹ w pe³nym zakresie wymagania Dyrekty-
wy 2001/77/WE,

• gdy pañstwa cz³onkowskie UE wype³ni¹ swe zobowi¹zania wynikaj¹ce z dyrekty-
wy o biopaliwach;

— prognoza 12%:

• gdy pañstwa cz³onkowskie UE zainicjuj¹ jeszcze bardziej intensywne strategie
rozwoju energetyki cieplnej ze Ÿróde³ odnawialnych,

• gdy pañstwa cz³onkowskie UE wype³ni¹ w pe³nym zakresie wymagania Dyrekty-
wy 2001/77/WE,

• gdy pañstwa cz³onkowskie UE wype³ni¹ swe zobowi¹zania wynikaj¹ce z dyrekty-
wy o biopaliwach.

Odnoœnie do wymagañ dotycz¹cych udzia³u energii ze Ÿróde³ odnawialnych w zu¿yciu
energii elektrycznej zak³ada siê scenariusz opieraj¹cy siê na wdro¿eniu narodowych planów
rozwoju rynku energii odnawialnej dla poszczególnych pañstw cz³onkowskich UE, który
pozwoli na osi¹gniêcie poziomu 18÷19%, oraz scenariusz optymistyczny w przypadku za-
inicjowania jeszcze bardziej intensywnych wspólnych (zharmonizowanych) strategii dla
ca³ej Unii Europejskiej pozwalaj¹cy osi¹gn¹æ poziom 21% (22,1% dla UE15).
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Rys. 4. Wymagania Bia³ej Ksiêgi, prognozy EREC i obecny trend rozwoju poszczególnych Ÿróde³
odnawialnych w 2010 roku (energia elektryczna)

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie [1–3], obliczenia w³asne (trend obecny wyznaczony na podstawie œred-
niego wzrostu za lata 1995–2001: du¿e elektrownie wodne (1%); biomasa (energia elektryczna) (6,1%))



Na rysunkach 4 i 5 zilustrowano zestawienie wymagañ zawartych w Bia³ej Ksiêdze
i prognoz przedstawionych przez EREC wraz z zaznaczeniem obecnego trendu rozwoju
poszczególnych Ÿróde³ energii odnawialnej do 2010 roku.

Jak wskazuj¹ prognozy, a co najwa¿niejsze – obecny trend, najwiêksze oczekiwania
wi¹¿e siê z energetyk¹ wiatrow¹, która jest w chwili obecnej si³¹ napêdow¹ ca³ego rozwoju
energetyki ze Ÿróde³ odnawialnych. Najprawdopodobniej znacznie zostan¹ przekroczone
za³o¿enia zapisane w Bia³ej Ksiêdze dotycz¹ce zainstalowanej mocy w energetyce wiatro-
wej, na co wskazuje obecny trend i prognozy EREC.

Jednak tak optymistyczne prognozy nie dotycz¹ pozosta³ych Ÿróde³ odnawialnych ge-
neruj¹cych energiê elektryczn¹, w wypadku których zarówno analiza trendu, jak i prognozy
wskazuj¹ na niemo¿liwoœæ osi¹gniêcia zak³adanych w Bia³ej Ksiêdze celów. Szczególnie
istotny jest znacznie mniejszy, ni¿ oczekiwano (jak wskazuje obecny trend), rozwój wyko-
rzystania biomasy do produkcji energii elektrycznej, co jest g³ówn¹ przyczyn¹ obni¿enia
wartoœci zak³adanych wskaŸników w prognozach dotycz¹cych udzia³u energii elektrycznej
ze Ÿróde³ odnawialnych w 2020 r.

Wykorzystanie ciep³a ze Ÿróde³ odnawialnych równie¿ wskazuje na prawdopodobieñ-
stwo nieosi¹gniêcia zak³adanych celów, dotyczy to szczególnie biomasy i biopaliw, a tak¿e
wykorzystania kolektorów s³onecznych.
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Rys. 5. Wymagania Bia³ej Ksiêgi, prognozy EREC i obecny trend rozwoju poszczególnych Ÿróde³
odnawialnych w 2010 roku (produkcja ciep³a i biopaliw)

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie [1–3], obliczenia w³asne (trend obecny wyznaczony na podstawie œre-
dniego wzrostu za lata 1995–2000: biomasa (3%); energia s³oneczna (10%), energia geotermalna (3,5%))



4. Podsumowanie

W Polsce istnieje potencja³ energetyczny w Ÿród³ach odnawialnych, a si³¹ napêdow¹
rozwoju energetyki odnawialnej mo¿e byæ biomasa, energia wiatrowa, energia wodna i bio-
paliwa. Ze wzglêdu na ma³o elastyczny system elektroenergetyczny w Polsce (zbyt ma³a
liczba elektrowni szczytowych, które bilansowa³yby zapotrzebowanie na energiê w przy-
padku zmiennych warunków wiatrowych) wystêpowaæ mog¹ utrudnienia w przy³¹czaniu
do sieci energetycznej elektrowni i farm elektrowni wiatrowych. Niewydolnoœæ polskich
sieci œredniego napiêcia bêdzie równie¿ skutkowa³a utrudnieniami w uzyskiwaniu pozwo-
leñ na przy³¹czenie do sieci lub powodowaæ bêdzie wzrost kosztów przy³¹czenia, co wp³y-
nie na pogorszenie op³acalnoœci inwestowania w tê dziedzinê energetyki. Nadziej¹ na
zwiêkszenie udzia³u energii odnawialnej w bilansie energii pierwotnej jest szybki rozwój
wykorzystania biomasy w procesach wspó³spalania z wêglem kamiennym w energetyce
scentralizowanej, jak równie¿ w lokalnych, rozproszonych elektrowniach. Wydaje siê jed-
nak, ¿e prze³omowe mo¿e byæ wykorzystanie na szersz¹ skalê upraw roœlin energetycz-
nych. Istotne znaczenie mo¿e mieæ rozwój rynku biopaliw w Polsce, bowiem ju¿ obecnie
jest ona potentatem w produkcji bioetanolu w UE. Udzia³ energii ze Ÿróde³ odnawialnych
w zu¿yciu energii elektrycznej brutto ma w Polsce wynosiæ w 2010 roku 7,5%, w tym: 4%
z biomasy, 2,3% z wiatru i 1,2% z wody. Konieczne jest jednak¿e usuniêcie barier rozwoju
energetyki odnawialnej, szczególnie w sferze prawnej, organizacyjnej i ekonomicznej.

W Unii Europejskiej najbardziej dynamicznie rozwija siê energetyka wiatrowa i jak
wskazuj¹ niektóre prognozy energetyczne, ten trend rozwoju utrzyma siê do 2010 roku,
a nawet do 2020 roku. Krajami, które dyktuj¹ wysokie tempo rozwoju, s¹ Niemcy, Hisz-
pania i Dania. Przytoczone prognozy i ich analiza pozwalaj¹ stwierdziæ, ¿e Unia Europej-
ska bêdzie mieæ pewne problemy z osi¹gniêciem za³o¿onych celów dotycz¹cych udzia³u
energii odnawialnej w strukturze zu¿ycia energii pierwotnej i energii elektrycznej w 2010
roku, co wynika z analiz strategii przeprowadzonych przez Komisjê Europejsk¹ dla posz-
czególnych krajów cz³onkowskich. Nale¿y dodatkowo wspomnieæ, ¿e cele za³o¿one w Bia³ej
Ksiêdze dla poszczególnych Ÿróde³ energii odnawialnej tak¿e nie zostan¹ osi¹gniête, ale
w pewnym stopniu deficyt mo¿e zostaæ zniwelowany dziêki znacznie wiêkszemu rozwojo-
wi ni¿ zak³adany energetyki wiatrowej. Jednak Unia Europejska ma ambicje zintensyfiko-
wania obecnych dzia³añ i podjêcia kolejnych, co mo¿e przyczyniæ siê do osi¹gniêcia zak³a-
danych celów w najbli¿szych latach.
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