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I. CEL MAPY DROGOWEJ DLA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII
Ułatwienie i przyspieszenie procesu wdrażania na poziomie krajowym dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania
stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy
2001/77/WE oraz 2003/30/WE.
II. OBECNA SYTUACJA RYNKU
II.1. Rynek OZE i aktualny system wsparcia
Energetyka odnawialna w Polsce rozwija się w sposób zbyt wolny w stosunku do trendów
UE. Trendy w tym zakresie przedstawione na rysunku 1 pokazują, że w ubiegłej dekadzie
w zasadzie nie zanotowano wzrostu udziału energii ze źródeł odnawialnych (OZE)
w finalnym zużyciu energii.

Rys. 1. Udział energii z OZE w zużyciu finalnym energii w Polsce wg Eurostat1.
Dane Eurostat, zwłaszcza w okresie 2001-2007 dość dobrze pokrywają się z danymi GUS,
ale warto zauważyć, że oba źródła danych oceniają niżej udział energii z OZE liczony
metodyką przyjętą w dyrektywie 2009/28/WE o promocji stosowania odnawianych źródeł
energii. Zgodnie z Eurostat i GUS, udział energii z OZE w zużyciu finalnym energii w 2005
roku (rok bazowy do realizacji celu 15% na 2020 r.) wynosił 6,6%, podczas gdy wg metodyki
przyjętej w ww. dyrektywie – 7,2%.
Bardziej szczegółowa analiza dostępnych danych statystycznych, o czym będzie mowa
w dalszej części opracowania, prowadzi do wniosku że w Polsce ma miejsce nie tyle rozwój
energetyki odnawialnej jako całego podsektora energetycznego, a nastąpiło jedynie
przesunięcie wykorzystania odnawialnych zasobów energii na rynkach końcowych.
W wyniku tych zmian wzrósł udział energii elektrycznej z OZE i biopaliw, a spadł udział
1

Więcej: http://ec.europa.eu/energy/publications/doc/statistics/part_2_energy_pocket_book_2010.pdf
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ciepła, podczas gdy ogólny udział OZE w bilansach energetycznych praktycznie nie wzrósł
od 2001 roku.
Główny udział w strukturze wytwarzania energii z OZE stanowi dalej zielone ciepło,
w dalszej kolejności energia elektryczna i biopaliwa. Sektor OZE nie posiada odrębnej
ustawy a większość regulacji sektora zawarta jest w ustawie Prawo energetyczne (Pe) z dnia
10 kwietnia 1997 (ze zmianami) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi – dotyczy głównie
energii elektrycznej, a w znacznie mniejszym zakresie zielonego ciepła. Rynek biopaliw
regulowany jest ustawą o biokomponentach i biopaliwach ciekłych z dnia 25 sierpnia 2006.
Ze względu na obowiązującą do dnia 23 kwietnia 2009 roku dyrektywę 2001/77/WE wiele
zagadnień regulacyjnych (w tym także systemy wsparcia) w polskim ustawodawstwie
poświęcona jest szczególnie sektorowi zielonej energii elektrycznej. Mając na względzie
postanowienia nowej dyrektywy o promocji stosowania odnawialnych źródeł energii
2009/28/WE, opartej na bardziej kompleksowym, ponadbranżowym podejściu do promocji
OZE, konieczne będzie przeprowadzenie kolejnych zmian legislacyjnych, idących znacznie
dalej niż ostatnia nowelizacja ustawy Prawo energetyczne, uchwalona przez Sejm 8 stycznia
2010 r., dotycząca warunków przyłączenia OZE do sieci elektrycznej i wsparcia produkcji
i wykorzystania biogazu.
II.2. Energia elektryczna i ciepło
Obowiązek zakupu energii elektrycznej wytworzonej w OZE spoczywa na sprzedawcy
z urzędu, na obszarze działania którego nastąpiło przyłączenie jednostki OZE do sieci.
Obowiązek zakupu ciepła z OZE spoczywa na przedsiębiorstwie energetycznym,
które zajmuje się obrotem ciepła i które to ciepło sprzedaje. Gwarancję odbioru/zakupu
energii posiada wytwórca mający koncesję na wytwarzanie energii w OZE podłączonego
do sieci. Zakup ten odbywa się po średniej cenie sprzedaży energii na rynku konkurencyjnym
z poprzedniego roku kalendarzowego w przypadku energii elektrycznej, a w przypadku ciepła
koszt zakupu ciepła OZE nie może wpłynąć na wzrost cen ciepła lub stawek opłat za ciepło
dostarczane odbiorcom końcowym podłączonych do sieci przedsiębiorcy dokonującego
zakupu ciepła z OZE. W przypadku energii elektrycznej z OZE zakup dotyczy całej ilości
oferowanej do sprzedaży energii, zaś w przypadku ciepła z OZE, ilość oferowanej
do sprzedaży energii nie powinna przekroczyć całkowitego zapotrzebowania odbiorców
przedsiębiorstwa na ciepło, któremu oferuje się sprzedaż ciepła z OZE. Koszt zakupu energii
OZE ponoszone w związku z realizacją obowiązku uwzględnia się w taryfach
(przedstawionych wszystkim odbiorcom podłączonym do sieci) sprzedawców
z urzędu/przedsiębiorstw energetycznych realizujących ten obowiązek2.
Aby wskazane regulacje dotyczące odbioru/zakupu energii miały moc prawną konieczne jest
przyłączenie jednostki do sieci. Warto podkreślić, że energia elektryczna wytwarzana w OZE
(także w jednostce wysokosprawnej) podłączonej do sieci elektroenergetycznej
ma pierwszeństwo w przesyle, nie ma jednak gwarancji przyłączenia. Odmowa przyłączenia
wydana przez operatora może mieć miejsce jedynie w przypadku braku technicznych lub
ekonomicznych warunków do przyłączenia. Słaby stan infrastruktury sieci w Polsce oraz brak
planów ich rozwoju i tym samym dostępu do informacji o możliwości przyłączenia
2

Niestety tak jak w przypadku energii elektrycznej i ciepła istnieje (pod pewnymi warunkami) obowiązek
zakupu energii po określonej cenie, tak w przypadku biometanu (z biogazu rolniczego) zapewniona jest tylko
gwarancja odbioru przez operatora sieci dystrybucyjnej gazu (nie ma gwarancji ceny).
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są głównymi barierami w rozwoju OZE a szczególnie sektora energii elektrycznej.
Za przyłączenie do sieci pobiera się opłaty. Zgodne z przepisami zawartymi
w znowelizowanej ustawie aby przyłączyć OZE (dotyczy jednostek wytwarzających energię
elektryczną) podmiot ubiegający się o przyłączenie musi wnieść kaucję (w wysokości
30 PLN/kW) na poczet przyłączenia oraz dostarczyć dokument planistyczny uwzględniający
możliwość zlokalizowania na danym terenie danego źródła OZE. Nie ma jednak gwarancji
zwrotu kaucji w przypadku kiedy podmiot nie akceptuje otrzymanych warunków przyłączenia
wymaganych do spełnienia od podmiotu ubiegającego się o przyłączenie jednostki OZE. Jest
to poważny problem, gdyż nie ma jasno określonej wysokości opłaty za przyłączenie.
W przypadku biometanu należy spełnić wymogi w zakresie jakości wtłaczanego do sieci
gazu, który parametrami musi być zbliżony do jakości gazu ziemnego. Wymogi dotyczące
jakości biometanu zawarte zostaną w opracowywanym przez ministerstwo gospodarki
rozporządzeniu.
Obecnie w Polsce (wprowadzony w 2000 r. i ukształtowany po nowelizacji Prawa
energetycznego w 2005 r.) funkcjonuje system wsparcia dla energii elektrycznej wytworzonej
w odnawialnym źródle energii. Oparty jest on na świadectwach pochodzenia (tzw. zielonych
certyfikatach) wydawanych na wniosek wytwórcy za pośrednictwem operatora przez prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki (URE), które poświadczają że energia elektryczna została
wytworzona w OZE (dotyczy energii elektrycznej). W przypadku biometanu wtłoczonego
do sieci (zgodnie ze znowelizowaną ustawą od dnia 1 stycznia 2011) każda jego ilość
wtłoczona do sieci będzie przeliczana na ekwiwalentną ilość energii elektrycznej i podlegała
mechanizmowi wsparcia zielonym certyfikatem (mechanizm przeliczenia na ekwiwalentną
ilość energii elektrycznej nie jest jeszcze znany). Obrót prawami majątkowymi do świadectw
pochodzenia na rynku wewnętrznym (krajowym) umożliwia wytwórcom OZE uzyskanie
dodatkowego przychodu z tytułu produkcji energii w OZE (oprócz przychodów ze sprzedaży
fizycznego produktu jakim jest energia elektryczna). Do zakupu odpowiedniej ilości
świadectw pochodzenia w danym roku zobowiązani są sprzedawcy energii do odbiorców
końcowych. Alternatywnie wskazane wyżej podmioty mogą wnieść opłatę zastępczą
(jednostkowa opłata dla każdej MWh energii publikowana jest corocznie przez prezesa URE).
Zwykle wartość opłaty zastępczej jest maksymalną ceną jaką może w danym roku osiągnąć
zielony certyfikat. Wartość opłaty zastępczej za 2009 r. (jednostkowej) wynosi 258,89 PLN
(ok. 62 euro) za MWh, przy cenie energii (gwarantowanej) wynoszącej 155,44 PLN (ok. 37
euro) za MWh. Przedsiębiorstwa energetyczne, które nie dopełniły obowiązku (zakup
certyfikatów lub wniesienie opłaty zastępczej w danym roku) podlegają karze. Opłaty
zastępcze i kary wnoszone są na konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej i do końca 2009 r. przeznaczone były wyłącznie na wsparcie inwestycji
OZE3. Obowiązek spoczywający na danym przedsiębiorstwie (w zakresie zakupu
certyfikatów/wniesienia opłaty zastępczej) na dany rok stanowi odpowiedni procentowy
udział energii elektrycznej w całkowitej ilości energii elektrycznej dostarczonej
przez to przedsiębiorstwo do odbiorców końcowych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 r. o świadectwach pochodzenia OZE, udział ten wynosi:
 8,7% za rok 2009
 10,4% za rok 2010
 10,4% za rok 2011
 10,4% za rok 2012
 10,9% za rok 2013
 11,4% za rok 2014
3

Ubiegłoroczna nowelizacja Prawa ochrony środowiska stwarza możliwość wykorzystania środków z opłat
zastępczych i kar także na inne cele, niezwiązane z energetyką odnawialną.
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 11,9% za rok 2015
 12,4% za rok 2016
 12,9% za rok 2017.
Omówiony w skrócie system wsparcia jest jednakowy dla wszystkich źródeł OZE i dotyczy
energii elektrycznej zarówno wprowadzanej do sieci jak i zużywanej na własne potrzeby
wytwórcy. Aby otrzymywać świadectwa trzeba posiadać koncesję. Jedynie (zgodnie
z znowelizowaną ustawą) podmioty wytwarzające energię elektryczną z biogazu rolniczego
lub produkujące biogaz rolniczy i wtłaczające powstały z niego biometan do sieci gazowej
mogą prowadzić przedmiotową działalność na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorstw
energetycznych zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego dokonywanego
przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego.
II.3. Biopaliwa
Funkcjonowanie rynku biopaliw w Polsce oparte jest o ustawę o biokomponentach
i biopaliwach ciekłych z dnia 25 sierpnia 2006 r. Ustawa określa m.in. zasady wykonywania
działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania biokomponentów w tym biopaliw ciekłych
na własny użytek przez rolników oraz w zakresie wprowadzania do obrotu biokomponentów
i biopaliw ciekłych. Rozporządzenie wykonawcze tej ustawy (rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 15 czerwca 2007 w sprawie narodowych celów wskaźnikowych na lata
2008 – 2013), przedstawia minimalny udział biokomponentów i innych paliw odnawialnych
w ogólnej ilości paliw zużywanych w transporcie w danym roku, który wynosi odpowiednio:
 3,45% (2008)
 4,60% (2009)
 5,75% (2010)
 6,2% (2011)
 6,65% (2012)
 7,10% (2013).
Podmioty zobowiązane do realizacji Narodowych Celów Wskaźnikowych zgodnie z ustawą
o biokomponentach i biopaliwach ciekłych to przedsiębiorcy wykonujący działalność
gospodarczą w zakresie wytwarzania, importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego paliw
ciekłych lub biopaliw ciekłych, którzy sprzedają lub zbywają je w innej formie na terytorium
Polski lub zużywają na potrzeby własne.
W Polsce, w ramach regulacji dotyczących biopaliw, nie ma wparcia dla wykorzystania
biogazu jako substytutu biodiesla i bioetanolu ani dla „zielonej” energii elektrycznej
w transporcie, jako alternatywnych możliwości wykorzystania paliw i energii z OZE.
II.4. Aktualny udział i ostatnie trendy w rozwoju OZE
Energetyka w Polsce oparta jest w głównej mierze na systemowych układach, w których
spalany jest węgiel kamienny lub brunatny. W strukturze zużycia energii pierwotnej w roku
2007 w Polsce udział OZE wynosił ok. 5%. W tabeli 1 przedstawiono zapotrzebowanie
na energię brutto w Polsce. W tabelach 2-4 zaprezentowano strukturę udziałów OZE
w zużyciu energii finalnej w Polsce w ostatnich latach według danych statystycznych
Eurostat, w przeliczeniu wg metodyki dyrektywy 2009/28/WE, z podziałem na sektory,
a także poszczególne technologie.
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Tabela 1. Całkowite zapotrzebowanie na energię brutto w Polsce [ktoe].
2005
2006
2007
cały rynek
OZE
cały rynek
OZE
cały rynek
OZE
Energia elektryczna
12 396,6
403,1
12 878,6
423,1
13 191,1
481,0
(E)
Ciepło (H)
36 531,4
3 872,9
37 386,4
4 238,8 36 424,9 4 096,5
Paliwa
12 083,0
48,0
13 432,0
89,0
14 803,0
96,0
transportowe (T)
Łącznie
61 011,0
4 324,0
63 697,0
4 750,9 64 419,0 4 673,5
Tabela 2. Produkcja energii elektrycznej i moce zainstalowane w odnawialnych źródłach
energii. Dane znormalizowane zgodnie z dyrektywą 2009/28/WE.
2005
2006
2007
GWh
MWel
GWh
MWel
GWh
MWel
111,0
30,0
160,0
32,0
195,0
40,0
Biogaz
1 719,0
25,0*
1 851,0
25,0*
2 360,0
33,0*
Biomasa stała
1 660,2
669,0
1 623,7
672,0
1 583,1
672,0
Woda duże
995,4
246,0
965,2
253,0
933,3
250,0
Woda małe
202,6
121,0
320,4
172,0
522,4
306,0
Wiatr na lądzie
OZE-E łącznie
4 688,2
1 091,0
4 920,3
1 154,0
5 593,9
1 301,0
Udział OZE-E w
zapotrzebowaniu na
3,3%
3,3%
3,6%
energię elektryczną
brutto
*)

Współspalanie nie jest uwzględnione.

Z ostatnich danych statystycznych Urzędu Regulacji Energetyki za lata 2005-2009 wynika,
że największy wzrost zainstalowanych mocy nastąpił w energetyce wiatrowej. Największy
udział w produkcji energii elektrycznej zanotowano dla biomasy w technologii współspalania,
która, z uwagi na niską sprawność konwersji energii pierwotnej i kryteria zrównoważoności
wykorzystania biomasy, nie jest technologią preferowaną przez dyrektywę 2009/28/WE.
Tabela 3. Produkcja ciepła w Polsce w odnawialnych źródłach energii [ktoe].
2005
2006
10,0
14,0
Biogaz (sieciowe)
88,0
92,0
Biomasa stała (sieciowe)
18,0
40,0
Bioodpady (sieciowe)
8,9
12,8
Geotermia (sieciowe)
3 748,0
4 080,0
Biomasa stała (niesieciowe)
3 872,9
4 238,8
OZE-H łącznie
Udział OZE-H w zapotrzebowaniu na
10,6%
11,3%
energię cieplną brutto
Tabela 4. Struktura zużycia odnawialnych źródeł w transporcie [ktoe].
2005
2006
Bioetanol
34,0
55,0
Biodiesel
14,0
35,0
OZE-T łącznie
48,0
89,0
Udział OZE-T w zapotrzebowaniu na paliwa
0,4%
0,7%

2007
9,0
113,0
44,0
10,5
3 920,0
4 096,5
11,2%

2007
72,0
25,0
96,0
0,6%
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w transporcie
Z przytoczonych w tabelach 3 i 4 danych wynika, że w przypadku zielonego ciepła i biopaliw
najbardziej zawodzą dotychczasowe instrumenty wsparcia lub są one słabsze niż w przypadku
zielonej energii elektrycznej, której produkcja pochłania coraz więcej dostępnych zasobów
biomasy – głównego jak dotychczas surowca w Polsce do produkcji ciepła i paliw w OZE.
III. CELE I KIERUNKI ROZWOJU
Dane ujęte w scenariuszach prezentowanych w projekcie REPAP2020 zostały opracowane
przez Instytut Fraunhofera oraz Energy Economics Group (EEG) z wykorzystaniem symulacji
modelem Green-X (2009). Więcej nt. założeń scenariuszy można odszukać na stronie
projektu: www.repap2020.eu lub na www.pigeo.pl. PIGEO po głębnej analizie wszystkich
scenariuszy opowiada się za realizowaniem strategii rozwoju odnawialnych źródeł energii
w oparciu o scenariusz aktywnego wsparcia (proactive support - realisable deployment) ACT. Ukierunkowuje on politykę energetyczną polegającą na możliwie aktywnym wsparciu
odnawialnych źródeł energii oraz eliminacji wszelkich barier dla rozwoju całego sektora
energetyki odnawialnej. Cele dla udziału OZE wg. dyrektywy dla Polski przedstawiono
w tabeli 5.
Tabela 5. Indykatywne cele wynikające z dyrektywy 2009/28/WE dla udziału energii z OZE
w strukturze zużycia energii finalnej dla Polski.
średnio
średnio
średnio
średnio
2005
2020
2011-2012
2013-2014
2015-2016
2017-2018
7,2 %
8,76 %
9,54 %
10,71 %
12,27 %
15 %
Cele i trajektorie z podziałem na sektory przedstawiono w tabeli 6. Wg przyjętej
nomenklatury i konwencji liczenia, udział OZE = udział OZE w zużyciu energii brutto; udział
OZE-E (OZE-H) = udział energii elektrycznej (ciepła) z OZE w zużyciu energii elektrycznej
(ciepła) brutto; OZE-T = udział biopaliw w transporcie, z tym że w tym przypadku produkcja
uwzględnia eksport, a udział liczony jest w stosunku do mineralnych paliw transportowych
(ropy i benzyny).
Tabela 6. Cele i trajektorie dla całego sektora energetycznego oraz odnawialnych źródeł
energii dla Polski. Źródło: Green X Model 2009. Dane statystyczne w oparciu o Eurostat.
Końcowe zużycie
brutto sektora
Energii
elektrycznej
Ciepła
Transportu
Łącznie
Benzyna i ropa
Udział OZE
Produkcja OZE-E
Udział OZE-E
Produkcja OZE-H
Udział OZE-H
Produkcja OZE-T

jedn.

2005

2007

11/12

13/14

15/16

17/18

2020

ktoe

12 397

13 191

13 210

13 424

13 708

14 207

14 854

ktoe
ktoe
ktoe
ktoe

36 531
12 083
61 011
9 969

36 425
14 803
64 419
12 213

39 827
14 890
67 926
12 099

38 930
15 423
67 777
12 508

38 335
15 852
67 896
12 836

38 592
15 919
68 718
12 891

38 929
16 004
69 787
12 960

%
ktoe
%
ktoe
%
ktoe

7,2
403
3,3
3 873
10,6
48

7,3
481
3,6
4 097
11,2
96

9,8
1 215
9,2
4 896
12,3
534

12,0
1 922
14,3
5 452
14,0
747

14,4
2 805
20,5
6 098
15,9
856

16,4
3 501
24,6
6 805
17,6
990

18,7
4 050
27,3
7 687
19,7
1 296

8

Udział OZE-T

%

0,5

0,8

4,4

6,0

6,7

7,7

10,0

Udział OZE zgodnie z zaprezentowanym scenariuszem wynosi 18.7%. Realizacja scenariusza
pozwala na osiągnięcie obligatoryjnego celu ilościowego na rok 2020 z nadwyżką 3,7%,
co pozwoliłoby Polsce na sprzedaż nadwyżek na rynku UE krajom które będą miały deficyt
w realizacji własnych celów, poprawiając jednocześnie bilanse energetyczne i wspierając
realizacje celów związanych z redukcją emisji CO2. Należy zaznaczyć, że udział dla każdego
sektora wyliczony został w stosunku do zapotrzebowania na energię wyliczoną dla modelu,
w którym przyjęto, że w Polsce w sposób bardzo efektywny będzie wykorzystana energia.
Przy większym zapotrzebowaniu na energię niż 69787 ktoe w 2020 r., udział OZE w bilansie
energii będzie mniejszy. W dalszej części pracy przedstawione zostaną dokładne wyniki
symulacji dla poszczególnych sektorów energetyki odnawialnej z podziałem na technologie.
III. 1. Energia elektryczna z OZE
Tabele 7 oraz 8 zawierają informacje dotyczące produkcji energii elektrycznej oraz moce
zainstalowane w OZE.
Tabela 7. Wkład energii elektrycznej OZE dla osiągnięcia celu dyrektywy 2009/28/WE
dla Polski w perspektywie 2020. Dane na podstawie Green X Model (2009), dane za rok 2005
w oparciu o Eurostat.
2005
2011-2012 2013-2014 2015-2016 2017-2018
2020
TWh
2,11
3,98
6,45
8,07
8,81
Biogaz
0,11
4,81
6,43
8,16
10,06
13,06
Biomasa stała
1,72
0,58
0,93
1,28
1,40
1,48
Bioodpady
0,00
0,00
0,00
0,00
0,02
0,05
Geotermia
0,00
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
Woda duże
1,66
1,32
1,55
1,76
1,93
2,09
Woda małe
1,00
0,05
0,13
0,21
0,35
0,65
Fotowoltaika
0,00
*
3,67
7,63
12,88
16,71
18,19
Wiatr na lądzie
0,20
*
0,18
0,29
0,48
0,77
1,37
Wiatr na morzu
0,00
14,13
22,35
32,63
40,71
47,11
Łącznie
4,69
*)

Prognoza, przy ogólnym wsparciu dla OZE, w zakresie energetyki wiatrowej nie uwzględnia specjalnych działań na rzecz
pozyskania środków (w tym UE) na rozwój sieci w latch 2014 – 2020, pod kątem lądowych farm wiatrowych, rozwoju
małych elektrowni wiatrowych (poniżej 100 kW) oraz duże ograniczenia w zakresie wykorzystania potencjału morskiej
energetyki wiatrowej.

Tabela 8. Moce zainstalowane dla wytwarzania energii elektrycznej z OZE. Dane
na podstawie Green X Model (2009). Dane za rok 2005 w oparciu o Eurostat.
2005
2011-2012 2013-2014 2015-2016 2017-2018
2020
MWel
30,0
342,5
659,1
1 132,7
1 482,0
1 653,4
Biogaz
*
25,0
1 025,8
1 346,1
1 682,5
2 044,8
2 602,2
Biomasa stała
0,0
88,5
143,3
196,9
215,0
227,1
Bioodpady
0,0
0,0
0,0
0,7
3,3
8,6
Geotermia
677,4
689,1
689,1
689,1
689,1
689,1
Woda duże
246,0
334,1
393,6
446,5
488,2
532,5
Woda małe
0,0
65,3
152,2
256,1
423,8
785,8
Fotowoltaika
9

Wiatr na lądzie
Wiatr na morzu
Łącznie
*)

121,0
0,0
1 650,2

1 446,8
56,3
4 048,4

3 111,8
91,9
6 587,1

5 484,1
150,2
10 038,6

7 356,9
237,0
12 940,1

8 101,1**
408,5**
15 008,4

Współspalanie nie jest uwzględnione,
Biorąc pod uwagę opracowanie Instytutu Energetyki Odnawialnej pt. „Wizja rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce w
perspektywie roku 2020” oraz przyjęte w opracowaniu założenia, które nie znalazły zastosowania w modelu REPAP2020
można stwierdzić że poziom zainstalowania mocy wytwórczych w energetyce wiatrowej może osiągnąć nawet powyżej 12
tys. MW w roku 2020.
**)

III.2. Ciepło z OZE
Tabela 9 zawiera informacje dotyczące produkcji zielonego ciepła.
Tabela 9. Wkład energii cieplnej z OZE dla osiągnięcia celu dyrektywy dla Polski
w perspektywie 2020. Dane na podstawie Green X Model (2009), dane za rok 2005 w oparciu
o Eurostat.
20112013201520172005
2020
2012
2014
2016
2018
ktoe
10,0
50,1
66,1
80,0
82,4
92,4
Biogaz (sieciowe)
88,0
439,8
645,9
857,1
1 099,9 1 462,4
Biomasa (stała)
18,0
95,1
150,1
203,5
221,8
234,3
Bioodpady (sieciowe)
8,9
25,0
48,9
93,3
171,4
329,9
Geotermia (sieciowe)
Biomasa stała
3 748,0
4 196,2
4 356,5
4 583,4
4 835,8 4 980,5
(niesieciowe)
Słoneczna ogrzewanie i
0,0
40,9
90,6
141,2
205,0
318,9
ciepła woda*
0,0
48,6
94,0
139,4
188,6
269,2
Pompy ciepła
3 872,9
4 895,9
5 452,0
6 097,9
6 804,9 7 687,5
Łącznie
*)

Dotychczas dane statystyczne Eurostat (i GUS) nie zawierają informacji o produkcji ciepła w kolektorach słonecznych.
W 2009 r. wg danych Instytutu Energetyki Odnawialnej produkcja ciepła w kolektorach słonecznych wynosiła ok. 17 ktoe (w
2009) i rośnie w szybkim tempie.

III.3. Biopaliwa
Zużycie biopaliw w transporcie przedstawia Tabela 10.
Tabela 10. Zużycie energii w transporcie na bazie biopaliw. Dane na podstawie Green X
Model (2009). Dane za rok 2005 w oparciu o Eurostat.
20112013201520172005
2020
2012
2014
2016
2018
ktoe
*
34,0
795,7
1 084,7
1 144,7
1 205,0
1 281,2
Bioetanol
*
14,0
410,3
479,7
478,2
476,6
474,8
Biodiesel
0,0
0,0
54,3
54,3
162,8
II generacja biopaliw
Import biopaliw
-672,2
-817,5
-821,6
-745,9
-622,8
netto**
Łącznie
48,0
533,8
746,9
855,5
990,0
1 296,0
*)

wyliczone w oparciu o krajowe zasoby surowca;
wartości ujemne oznaczają eksport biopaliw.

**)
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Z zaprezentowanych danych wynika, że największy udział w osiągnięciu celu będzie miał
sektor ciepła (ponad 60%) a szczególnie biomasa stała, spełniająca kryteria zrównoważoności
środowiskowej w rozumieniu dyrektywy 2009/28/WE. Realizacja celu na poziomie 18,7%
daje możliwość i większe szanse rozwoju także bezemisyjnym źródłom dla wytwarzania
energii a szczególnie energii elektrycznej. Ponadto pozwala na realizację także innych celów
pakietu klimatycznego 3×30% w Polsce, a w szczególności redukcji emisji CO2 - najbardziej
wrażliwego na ceny uprawnień do emisji - sektora elektroenergetycznego.
W przypadku energii elektrycznej największy rozwój spodziewany jest dla dynamicznie
rozwijanego sektora jakim jest energetyka wiatrowa. Przewidywany jest także rozwój
morskiej energetyki wiatrowej. Obok energii wiatru, duży udział w produkcji energii
elektrycznej w dalszym ciągu będzie miała biomasa a szczególnie energia wytwarzana z
biomasy.
Analizując sektor biopaliw, zaprezentowany scenariusz przewiduje dość wysokie wartości
biodiesla w roku 2020. Mając na względzie uwarunkowania dla rozwoju biopaliw w Polsce
uzyskane wyniki dotyczą głównie biodiesla I generacji z uwagi na słabo jeszcze rozwinięte
technologie II generacji tego paliwa. Uwarunkowania unijne jednoznacznie pozwalają
na rozwój po roku 2017 jedynie biopaliw II generacji w aspekcie zaliczenia ich energii
do celu, stąd wartości zużycia energii tego paliwa proponujemy zastąpić energią elektryczną
w transporcie, której scenariusz, bazując na konserwatywnych w tym względzie założeniach
wynikających z Polityki energetycznej Polski do 2030 roku, nie przewiduje.
Porównując wyniki symulacji z danymi statystycznymi sektora OZE z lat 2005 - 2007, łatwo
zauważyć, że nastąpi znaczący wzrost produkcji „zielonej” energii elektrycznej i razem
z „zielonym ciepłem” stanowić będą ok. 20% odpowiednich rynków końcowych (ciepła
i energii elektrycznej). Udział biopaliw osiągnie wymagane 10%, także z uwzględnieniem
fizycznego (nie tylko transferów statystycznych) eksportu. Ewentualne problemy z rozwojem
biopaliw II generacji (z surowców nieżywnościowych) lub nadmierny ich eksport w stosunku
do założonego 10% zużycia na runku krajowym, powinny prowadzić do promocji zielonej
energii elektrycznej w transporcie i automatycznego zwiększenia udziału energii z elektrowni
wiatrowych, jako najtańszej technologii OZE do magazynowania energii na potrzeby
transportu.
IV. DZIAŁANIA, JAKIE NALEŻY PODJĄĆ DLA OSIĄGNIĘCIA CELÓW
IV.1. Działania legislacyjne
Poniżej przedstawiono propozycje działań i zmian w zakresie zapisów w aktach prawnych
oraz w procedurach administracyjnych celem zdynamizowania rozwoju OZE dla osiągnięcia
celu ustalonego na rok 2020. Wskazane problemy i rozproszoność przepisów jednoznacznie
wskazują na potrzebę stworzenia przejrzystych regulacji prawnych zawartych w jednej
ustawie o odnawialnych źródłach energii (obecnie taki dokument nie istnieje i nie jest nawet
na etapie projektu).
IV.1.1. Działania związane z procedurami administracyjnymi, przepisami i normami
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Jakie organy administracyjne są odpowiedzialne za zatwierdzanie, certyfikowanie
i licencjonowanie procedur na poziomie krajowym/regionalnym/lokalnym?
W zależności od tego jaki rodzaj OZE jest przedmiotem przedsięwzięcia wymagane są różne
koncesje, zezwolenia i co za tym idzie decyzje i postępowania administracyjne.
Podstawowym elementem realizacji inwestycji jest ujęcie inwestycji w studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – wprowadzenie
inwestycji do miejscowego planu zagospodarowania gminy lub w drodze decyzji ustalenie
lokalizacji inwestycji jako cel publiczny (władze gminy). Poza tym wymagane są przede
wszystkim decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych (wydaje wójt, burmistrz
lub prezydent miasta zgodnie z procedurami opisanymi w ustawie Prawo o ochronie
środowiska na wniosek inwestora, w szczególnych przypadkach decyzję wydaje wojewoda)
oraz decyzja o warunkach zabudowy (wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta)
a następnie zezwolenie na budowę (wydaje starosta). W ramach postępowania w sprawie
oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia w szczególnych
przypadkach wymagane będzie zaciąganie opinii wojewody, starosty, wojewódzkiego
inspektora sanitarnego oraz regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Budowa
i eksploatacja elektrowni wodnej wymaga ponadto pozwolenia wodnoprawnego (wydaje
starosta). Kolejną kluczową koncesją dla wytwórców energii elektrycznej z OZE jest koncesja
na wytwarzanie energii elektrycznej z OZE, którą na wniosek inwestora wydaje prezes
Urzędu Regulacji Energetyki. Kompetencje określone są licznymi ustawami (Ustawa
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Ustawa Prawo budowlane, Ustawa Prawo
ochrony środowiska, Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
Ustawa Prawo energetyczne). Z wyjątkiem postępowania w sprawie oddziaływania
na środowisko przedsięwzięcia, w ramach którego organ decydujący podejmuje konsultacje
z innymi właściwymi organami oraz instytucjami i tym samym koordynuje całość
postępowania, koordynacja wszelkich etapów obciąża inwestora. Jeden punkt koordynujący
etapy postępowania – na zasadzie tzw. One-Stop-Shop w Polsce - nie istnieje.
Czy procedury związane z realizacją inwestycji powinny uwzględniać specyfikę różnych
technologii OZE? Jeśli tak to jak?
Punktem wyjścia badania procedur i ich uzasadnienia powinna być specyfika technologii
i rodzaju źródła wychodzącą od doktryny zrównoważonego rozwoju, która bazuje na liście
usług danej technologii wykonywanych dla środowiska i społeczeństwa i trwałości
inwestycji. Potrzeba odrębnego traktowania różnych technologii wynika z różnych
warunków, w jakich dana technologia znajduje zastosowanie, i środowisk, z jakimi ona
będzie kolidować. Z uwagi na rozproszoność przepisów prawnych dotyczących procedur
OZE zasadne jest wprowadzenie w Polsce odrębnej ustawy o odnawialnych źródłach energii.
Czy potencjał w zakresie energii z OZE powinien być uwzględniany w planowaniu
przestrzennym?
Obecnie większość gmin w Polsce nie posiada miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego a jeśli posiada rzadko kiedy uwzględnia on zlokalizowanie OZE.
Wtedy warunkiem zezwolenia na budowę jest decyzja o warunkach zabudowy. Samorządy
powinny być zobowiązane do uchwalania planów w oparciu o politykę energetyczną państwa
oraz rozwoju sieci z obligatoryjnym uwzględnieniem OZE, w tym z uwzględnieniem zapisów
niezawężonych jak np. „cały teren gminy poza obszarami zabudowy mieszkaniowej może być
przeznaczony pod OZE”, „wszystkie obszary nadrzeczne mogą być lokalizacjami małych
elektrowni wodnych (MEW)”. Pożądane jest także zakwalifikowanie instalacji OZE
do obiektów, na które wydaje się decyzję o lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego.
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Czy harmonogramy procedur powinny być z odpowiednim wyprzedzeniem ogłaszane?
TAK. Powinny one zawierać: rodzaje zezwoleń, wymaganych decyzji (w zależności
od technologii), kolejność załatwiania, terminy oraz maksymalny czas trwania
poszczególnych postępowań, szczególnie ze względu na zależność procedur. Taki
harmonogram ułatwiłby inwestorowi koordynację prac i zdyscyplinował organy
administracyjne przy postępowaniach administracyjnych.
Dla jakich projektów o małej skali powinny istnieć uproszczone i mniej kłopotliwe
procedury zatwierdzania?
Dla projektów małej skali (< 5 MW) powinny istnieć uproszczone procedury. Uproszczenia
takie sprzyjają powstaniu małych instalacji i tym samym dywersyfikacji źródeł. Ze względu
na niski poziom zakłócenia i utrudnienia dla środowiska i sąsiedztwa, projekty takie powinny
być w przyspieszonym trybie zatwierdzane bez potrzeby wykonywania oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko. Powinny być wspierane także prywatne inicjatywy
w zakresie OZE. Uproszczona procedura powinna obowiązywać także dla modernizacji
i rozbudowy obiektów, np. dla MEW nie zmieniających stosunków wodnych (wysokości
piętrzenia) i nie będących w sprzeczności z istniejącymi pozwoleniami wodno prawnymi.
IV.1.2. Działania dotyczące budynków
Postulowane może być w chwili obecnej przygotowanie i włączenie rozporządzenia
dotyczącego obowiązku wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budynkach
w regulacje dotyczące standardów ochrony cieplnej budynków i/lub regulacje wdrażające
dyrektywę dotyczącą charakterystyki energetycznej budynków oraz regulacje dotyczące
efektywności energetycznej (szczególnie w zakresie wzorcowej roli sektora publicznego).
Rozporządzenie powinno dotyczyć wszystkich nowych budynków i budynków istniejących
przechodzących kompleksową termomodernizację, przy tym budynków różnego rodzaju:
mieszkalnych, użyteczności publicznej, biurowców, szpitali, centrów rekreacyjnych,
sportowych itp. Rozporządzenie powinno określić minimalny roczny udział energii
odnawialnej w pokryciu zapotrzebowania na energię w budynkach, który w czasie zmiennym,
zależeć będzie od stopnia rozwoju odnośnych technologii. Rozporządzenie dotyczące OZE
powinno być częścią całego kompleksowego programu/systemu wsparcia wykorzystania
odnawialnych źródeł energii, przy jednoczesnym wspomaganiu prac naukowo – badawczych,
wyniki których należy na bieżąco uwzględniać w planowaniu rozwoju przyszłego sektora
OZE.
IV.1.3. Działania informacyjne
W jaki sposób kierować konkretne informacje do różnych grup, takich jak użytkownicy
końcowi, budowniczowie, zarządcy nieruchomości, agenci handlu nieruchomościami,
instalatorzy, architekci, rolnicy, dostawcy sprzętu wykorzystującego OZE,
administracja publiczna?
Informacje na temat OZE należy kierować do poszczególnych grup w najbardziej efektywny
dla danej grupy sposób. Indywidualni odbiorcy urządzeń OZE stanowią grupę rozproszonych
inwestorów, wśród nich:
• właściciele domów i zarządcy nieruchomości,
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sektor budownictwa (deweloperzy i inwestorzy), reprezentowani przez Polską Izbę
Inżynierów Budownictwa oraz Polski Związek Inżynierów i Techników
Budownictwa,
• agenci handlu nieruchomościami reprezentowani przez Stowarzyszenie
Przedsiębiorczości w Nieruchomościach,
• właściciele obiektów turystycznych (hoteli, campingów, pensjonatów) reprezentowani
np. przez Polską Organizację Turystyczną oraz Polski Związek Campingu
i Caravaningu,
• rolnicy, w tym gospodarstwa agroturystyczne, związki rolników i izby rolnicze w tym
Krajową Radę Izb Rolniczych,
• szkoły, zwłaszcza gimnazja, licea, szkoły zawodowe,
• dostawcy urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej oraz cieplnej w oparciu
o wszystkie gałęzie energetyki odnawialnej reprezentowane przez Polską Radę
Koordynacyjną Odnawialnych Źródeł Energii, do której należy PIGEO,
• dostawcy kolektorów słonecznych i słonecznych systemów grzewczych
oraz instalatorzy systemów grzewczych reprezentowani przez Panel Producentów
Urządzeń i Instalatorów Systemów Energetyki Słonecznej,
• architekci, reprezentowani przez Stowarzyszenie Architektów Polskich i Izbę
Architektów Rzeczpospolitej Polskiej,
• administracja samorządowa, reprezentowana m.in. przez Związek Miast Polskich
i Związek Powiatów Polskich,
• administracja państwowa; w tym Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Środowiska,
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Infrastruktury; fundusze
ekologiczne i instytucje wdrażające programy operacyjne.
Do tych grup powinna być zaadresowana ogólnokrajowa kampania informacyjna obejmująca
przekaz informacji nt.:
• możliwości wykorzystania OZE w różnych sektorach,
• korzyści indywidualne (redukcja kosztów zakupu paliw i energii) i środowiskowe,
• koszty budowy systemów i źródła finansowania, w tym nowe systemy wsparcia.
Kampania powinna być kierowana głównie do odbiorców końcowych (właściciele domów,
inwestorzy) i realizowana za pośrednictwem środków masowego przekazu. Ważnym
elementem kampanii powinny być organizowane corocznie festyny, seminaria, w tym także
Międzynarodowy Kongres Energii Odnawialnej Green Power, program edukacyjny
w szkolnictwie oraz udział samorządów w przeprowadzaniu różnego rodzaju akcji na rzecz
kształcenia świadomości i przekazu wiedzy.
•

W jaki sposób zapewnić do roku 2012 dostępność systemów certyfikacji
lub równorzędnych systemów kwalifikacji instalatorom małych kotłów i pieców
na biomasę, słonecznych systemów fotowoltaicznych i termicznych, płytkich systemów
geotermalnych i pomp ciepła?
Należy wzmóc inicjatywę tworzenia paneli producentów urządzeń dla energetyki odnawialnej
na rzecz wdrażania dyrektywy 2009/28/WE. Przykładowo Panel Producentów Urządzeń
i Instalatorów Systemów Energetyki Słonecznej sformułował deklarację i przyjął postulat
aby wspólnie z jednostkami naukowymi opracować program szkoleń. Wstępnym etapem prac
powinien być przegląd systemów szkoleń w innych krajach UE, mających dłuższe
doświadczenia i wdrożone krajowe, certyfikowane systemy szkoleń, zgodne z duchem nowej
dyrektywy. Poza tym powinna być stworzona procedura akceptacji i certyfikacji programu
szkoleń. Szkolenia powinny być prowadzone wg jednolitego i zatwierdzonego
przez Ministerstwo Gospodarki programu szkoleń. Szkolenia otwarte i niezależne
oraz zgodne z wytycznymi dyrektywy i mające certyfikat powinny być finansowane
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z funduszy ekologicznych. Powinna być stworzona ogólnopolska internetowa baza
certyfikowanych instalatorów.
Jak należy zapewnić wskazówki dla projektantów i architektów aby dopomóc im
w uwzględnianiu optymalnych kombinacji OZE, technologii o wysokiej efektywności
oraz centralnego ogrzewania i chłodzenia podczas planowania, projektowania,
budowania i renowacji obszarów przemysłowych lub mieszkaniowych?
Dużą rolę odgrywać będą również sami producenci odpowiednich technologii OZE kierując
swoje oferty i akcje promocyjne do wymienionych grup zawodowych. Oprócz cyklu szkoleń
dla instalatorów i dla projektantów należy zapewnić wskazówki do tych grup poprzez:
• tworzenie ogólnopolskiej internetowej bazy certyfikowanych systemów i urządzeń
do ogrzewania i chłodzenia (zgodnie z art.13, ust.6 Dyrektywy 2009/28/WE),
• opracowanie podręcznika rekomendowanego i zatwierdzonego przez ministra
właściwego ds. budownictwa, przeznaczonego dla projektantów i instalatorów
systemów do ogrzewania i chłodzenia,
• włączenie zagadnień dotyczących projektowania urządzeń do programów nauczania
na odpowiednich kierunkach studiów,
• opracowanie wytycznych dotyczących wykorzystania OZE w budownictwie
mieszkaniowym, komunalnym i przemysłowym i ich przekazanie organizacjom,
izbom i stowarzyszeniom budowlanym.
Jaka powinna być rola instytucji regionalnych i lokalnych w projektowaniu
i zarządzaniu programami informacyjnymi, podnoszącymi świadomość i szkoleniowymi
dla obywateli dotyczącymi korzyści z OZE i ich praktycznego wykorzystania?
Ze względu na rozproszenie sektora, szczególnie energetyki słonecznej, geotermii, pomp
ciepła, rola instytucji regionalnych i lokalnych jest kluczowa, bowiem znają zasoby
i możliwości wykorzystania OZE w regionie i mogą podnosić świadomość swoich obywateli
w zakresie korzyści z OZE. Jednym z elementów może być zatrudnianie ekspertów OZE
w urzędach o szczeblu powiatowym. Dużą rolę powinny odegrać w tych działaniach nie tylko
władze lokalne, ale także agencje energetyczne, agencje restrukturyzacji i modernizacji
rolnictwa a także media lokalne promujące wykorzystanie OZE. Dlatego należy bezwzględnie
wspierać te jednostki w ich działaniach.
IV.1.4. Działania związane z certyfikacją instalacji
Czy systemy certyfikacji / kwalifikacji są już dostępne? Proszę je opisać.
Każda jednostka wytwórcza OZE odprowadzająca energię elektryczną do sieci zobowiązana
jest do uzyskania koncesji od prezesa Urzędu Regulacji Energetyki lub wymaga wpisu
do rejestru przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem biogazu
rolniczego przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego. Jednak obecnie w Polsce brak jest
systemów kwalifikacji/akredytacji/certyfikacji instalatorów urządzeń i systemów energetyki
odnawialnej małej skali, w rozumieniu Regulation (EC) No 765/2008 oraz Definition from
Commission of the European Communities, Brussels, 8 July 2006 SEC (2005) 957 –
Commission staff working paper: Towards a European Qualification Framework for Lifelong
Learning, które pozwalając na ocenę jakości ich wykonania i rzeczywiście produkowanej
i wykorzystywanej zielonej energii. Instalatorzy szkoleni są w oparciu o różniące się
zakresem i przekazywanymi treściami kursy organizowane przez poszczególnych
producentów urządzeń i współpracujące z nimi sieci instalatorów. Chcąc zapewnić
odpowiedni poziom obsługi oferowanych przez siebie kolektorów firmy te zapewniają
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szkolenia instalatorów.
Czy istnieją specjalne szkolenia dla osób załatwiających poszczególne przypadki w
różnych organizacjach zatwierdzających?
Szkolenia instalatorów organizowane są przez producentów urządzeń oraz organizacje
zrzeszające producentów urządzeń i instalatorów. Dalsze prowadzenie szkoleń winno
odbywać się przy zachowaniu wymagań określonych w dyrektywie dla programów szkoleń
lub przez inne niezwiązane bezpośrednio jednostki niezależne takie jak ośrodki naukowe czy
związki pracodawców, organizacje konsumenckie lub regionalne i lokalne agencje
energetyczne.
Czy informacja dotycząca tych systemów jest dostępna publicznie? Czy jest
publikowana lista certyfikowanych lub kwalifikowanych instalatorów? Jeśli tak, to
gdzie? Czy istnieją inne systemy uznane za równorzędne wobec systemu
krajowego/regionalnego?
Obecnie nie jest jeszcze dostępna i powinna zostać stworzona.
IV.1.5. Działania związane z rozwojem infrastruktury sieci elektrycznej
Obecnie w Polsce w zakresie integracji OZE z siecią elektroenergetyczną wyróżniamy
3 zasadnicze problemy:
- słaby stan infrastruktury i brak planów i realizacji rozwoju sieci,
- dobro rzadkie, jakim są warunki przyłączeniowe jednostki wytwórczej OZE, o które
każdy mógł wnioskować, powoduje (przy dużej liczbie aplikujących o wydanie
warunków
przyłączenia
w
porównaniu
do
możliwości
systemu
elektroenergetycznego) blokowanie dostępu do sieci,
- przepisy art. 7 ustawy Prawo energetyczne niejednoznacznie określają pobieranie
opłat przez operatora za przyłączenie, które różnią się (nawet o dwa rzędy wielkości
w przeliczeniu na jednostkowy MW mocy) dla tego samego źródła OZE.
Dlatego w tym zakresie w trybie pilnym należy przygotować:
- strategiczny plan modernizacji i rozbudowy sieci przesyłowej i dystrybucyjnej do roku
2020 i włączyć go w działania wykonawcze Krajowego Planu Działań (Action Planu),
- przejrzysty mechanizm rynkowy dla uzyskiwania warunków przyłączenia
i określający zasady pobierania i rozdziału opłat związanych z przyłączaniem nowych
mocy wytwórczych z OZE do krajowego systemu elektroenergetycznego
przez stosowne zapisy w ustawie Prawo energetyczne.
Z planu rozwoju sieci uprzednio skonsultowanym z organizacjami zrzeszającymi
przedsiębiorców OZE, w tym z organizacjami Polskiej Rady Koordynacyjnej Odnawialnych
Źródeł Energii, powinny wynikać obligatoryjne wytyczne dla przyszłych inwestycji operatora
sieci przesyłowej (OSP) oraz operatorów sieci dystrybucyjnych (OSD). Plan rozwoju sieci
powinien uwzględniać:
- inwestycje liniowe i punktowe,
- podział na regiony,
- okresy realizacji na poszczególne lata do roku przynajmniej 2020,
- liczbę mocy wytwórczych zarezerwowanych dla przyłączenia ilości mocy
wytwórczych w poszczególnych gałęziach OZE zgodnie z zaprezentowanymi
scenariuszami rozwoju projektu REPAP2020 i/lub Krajowego Planu Działań,
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specyfikację przyłączenia OZE w zależności od napięcia znamionowego sieci
oraz źródła wytwarzania energii elektrycznej,
- uwagi organizacji zrzeszające inwestorów – przyszłych wytwórców energii
elektrycznej z OZE starających się o przyłączenie do sieci,
- uwzględnienie technologii inteligentnych sieci dla bilansowania energii produkowanej
w systemach rozproszonych, a szczególnie z elektrowni wiatrowych.
Operatorzy sieci powinny aktualizować plany rozwoju sieci już w roku 2010
po zatwierdzeniu przez Komisję Europejską Krajowego Planu Działania i realizować
inwestycje zgodnie z przyjętym harmonogramem. Za nie wypełnienie obowiązku powinny
zostać nałożone kary na OSP oraz OSD, które będą wpłacane na fundusz, z którego środki
przyznawane będą na rozwój sieci.
W celu wypracowania przejrzystych mechanizmów w zakresie uzyskiwania warunków
przyłączenia i umożliwienia realizacji celu Dyrektywy należy wprowadzić regulacje
gwarantujące otrzymanie warunków przyłączenia przede wszystkim projektów OZE
gotowych do realizacji. Należy określić harmonogramy związane z procedurą przyłączenia
i wnoszenia opłaty. Najważniejszą kwestią będzie wprowadzenie regulacji umożliwiających
w sposób przejrzysty oddzielenie kosztów związanych z produkcją energii elektrycznej
a kosztów związanych z jej przesyłem/dystrybucją. Umożliwi to wypracowanie
sprawiedliwego podziału kosztów przyłączenia między wytwórcą starającym się
o przyłączenie a operatorem. Pozwoli to także na określenie kosztów związanych
z rozbudową sieci i budową jednostek wytwórczych OZE w opłatach przesyłu energii
uwzględnianych w taryfie opłaty przesyłowej odbiorcy końcowego podłączonego do danego
operatora sieci przesyłowej. Podział kosztów powinien leżeć w kwestii Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki, który ustalał będzie zgodnie z harmonogramem jakie koszty związane
z przyłączeniem źródła OZE związane są bezpośrednio z przyłączeniem nowej jednostki,
a jakie związane są z modernizacją sieci (która i tak powinna zostać wykonana). Koszty
związane z integracją OZE z siecią stanowić powinny pulę rozdzieloną równomiernie
na wszystkich odbiorców końcowych w kraju w opłacie przesyłowej, zaś koszty związane
z modernizacją sieci powinny rozdzielone być w obrębie odbiorców końcowych
przynależnych do danego operatora spółki dystrybucyjnej. Należy utrzymać bezterminowo
(jak dla małych jednostek) zasadę pobierania połowy opłaty ustalonej na podstawie
rzeczywistych nakładów na realizację przyłączenia także dla jednostek OZE powyżej 5 MW.
Określenie wielkości opłaty za przyłączenie ponoszonej przez inwestora nie powinna
wykraczać poza punkt przyłączenia w sieci dystrybucyjnej/przesyłowej, (najbliższej fizycznie
oddalony od jednostki wytwórczej punkt).
Aby zlikwidować zjawisko blokowania mocy przez potencjalnych wytwórców, należy
zrównoważyć podaż/popyt na warunki przyłączenia poprzez możliwość wydawania ich
rzetelnym podmiotom, którzy:
- Wniosą kaucję na wydanie warunków przyłączenia do sieci. Kaucja w wysokości 30
PLN za każdy kW mocy przyłączeniowej wnoszona byłaby do jednej puli,
oprocentowanej według rocznej stopy procentowej dla obligacji Skarbu Państwa,
- Dostarczą wraz z wnioskiem wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego z uwzględnieniem lokalizacji OZE albo, w przypadku braku takiego
planu, decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nieruchomości,
na której planowana jest budowa jednostki OZE.
Ponadto należy ustalić następujące okresy na wydawanie warunków przyłączenia od dnia
złożenia kompletnego wniosku o wydanie warunków przyłączenia:
- 30 dni (znamionowe napięcie sieci nie wyższe niż 1 kV),
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90 dni (znamionowe napięcie sieci wyższe niż 1 kV ale niższe niż 110 kV)
z wyjątkiem przyłączanych jednostek wytwórczych o łącznej mocy zainstalowanej
nie większej niż 2 MW, dla których ustala się okres 60 dni,
- 120 dni (znamionowe napięcie sieci 110 kV i wyższe).
Po otrzymaniu warunków przyłączenia w okresie 14 dni podmiot starający się o przyłączenie
do sieci powinien podjąć decyzję, czy warunki przyłączenia akceptuje. W przypadku braku
akceptacji, kaucja zostaje zwrócona inwestorowi pomniejszona o koszty prowadzonej
procedury wydania warunków przyłączenia. Po akceptacji, warunki umowy przyłączenia
ważne są 2 lata. W okresie do 2 lat po otrzymaniu warunków przyłączenia inwestor realizuje
projekt celem zdobycia stosownego pozwolenia na budowę. Umowa przyłączeniowa (projekt
zatwierdzony przez Prezesa URE), wzór której jest jednakowy niezależnie od spółki
dystrybucyjnej wchodzi w życie po otrzymaniu pozwolenia na budowę jednostki wytwórczej
(maksymalnie po 2 latach od otrzymania warunków przyłączenia). Wtedy kaucja wpłacona
na rzecz warunków przyłączenia zwracana jest inwestorowi wraz ze stosownymi odsetkami
lub przeznaczona na poczet opłaty przyłączeniowej. W przypadku kiedy w okresie 2 lat
inwestor nie uzyska pozwolenia na budowę, warunki przyłączenia tracą ważność, umowa
na przyłączenie nie jest zawierana, a kaucja zasila fundusz, z którego środki przeznaczone
będą na rozwój sieci.
Zaproponowane mechanizmy pozwolą na w pełni przejrzyste i nie dyskryminujące jednostek
wytwórczych OZE zasady uzyskiwania warunków przyłączenia i dostępu do sieci
elektroenergetycznej. Pozwolą także na przejrzystość procedury pobierania opłaty (brak
dyskryminacji na przynależność do operatora dystrybucyjnego) i zminimalizowanie kosztów
do doniesienia przez potencjalnego wytwórcę energii z OZE za przyłączenie oraz przede
wszystkim na lokalizowanie OZE w oparciu o zasoby energii, a nie dostępność do krajowej
sieci elektroenergetycznej. Ważnym elementem jest także przejrzyste przedstawienie kosztów
związanych z modernizacją sieci elektroenergetycznej, koniecznej do wykonania
ze względów bezpieczeństwa, w co wpisuje się rozwój OZE w kraju.
Warto podkreśli, że dostęp do sieci dla OZE będzie zgodny z planami rozwojowymi sieci
przesyłowych i dystrybucyjnych, które operatorzy zobowiązani będą udostępniać poprzez
publikowanie informacji o planach rozwojowych sieci, dostępności do sieci, możliwościach
i specyfikacji przyłączenia danego źródła OZE o wydanych warunkach przyłączenia itp. Dane
te powinny być aktualizowane co najmniej raz na miesiąc. Poza tym operatorzy systemów
przesyłowych oraz dystrybucyjnych powinny dostarczać użytkownikom sieci i operatorom
innych systemów elektroenergetycznych, z którymi system przesyłowy jest połączony, m.in.
informacji o warunkach świadczenia usług przesyłania energii elektrycznej oraz pracy
krajowego systemu elektroenergetycznego, w szczególności dotyczących realizacji obrotu
transgranicznego oraz zarządzania siecią i bilansowania energii elektrycznej, planowanych
i nieplanowanych wyłączeniach jednostek wytwórczych przyłączonych do sieci
dystrybucyjnej o napięciu znamionowym sieci wynoszącym 15 kV i wyżej oraz sieci
przesyłowej. Znowelizowana ustawa Prawo energetyczne przewiduje jedynie możliwość
udostępniania informacji o sieci charakteryzującej się napięciem 110 kV i wyższym,
co stanowi martwy dla OZE zapis, kiedy ponad 90% nowych jednostek wytwórczych OZE
przyłączana jest do sieci dystrybucyjnej o napięciu sieci mniejszym od 110 kV.
Ponadto należy:
 wzmocnić linie przesyłowe w kontekście połączeń transgranicznych,
 ułatwić procedury aministracyjno-prawne dla prowadzenia inwestycji związanych
z rozbudową sieci, szczególnie liniowych inwestycji infrastrukturalnych poprzez:
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o krótkoterminowo – przygotowanie i uchwalenie „specustawy” dla rozwoju
systemów sieciowych, która zawierać będzie ułatwione zasady lokalizowania
inwestycji infrastrukturalnych w energetyce z uwzględnieniem procedur
i wymagań ograniczonych do minimum dla przeprowadzenia tego typu
inwestycji,
o długoterminowo i docelowo – wprowadzenie szeregu zmian do odpowiednich
ustaw celem wyeliminowania niepożądanych zapisów utrudniających rozwój
infrastruktury sieciowej dążąc do wprowadzenie inwestycji liniowych
do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego a także
na poziomie studiów uwarunkowań przestrzennych ponadregionalnych.
IV.1.6. Gwarantowany dostęp do sieci
Czy należy zapewnić priorytetowy lub gwarantowany dostęp do sieci?
Należy zapewnić gwarantowany dostęp do sieci dla energii wyprodukowanej w OZE.
Obecnie ustawa Prawo energetyczne (Pe) nakłada obowiązek na przedsiębiorstwa
energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych lub energii
do przyłączania jednostek wytwórczych jeśli tylko istnieją techniczne i ekonomiczne warunki
przyłączenia do sieci (art. 7 ust. 1). Należy sprecyzować w ustawie, co oznaczają techniczne
warunki, w ramach których może nastąpić odmowa przyłączenia jednostki
przez przedsiębiorstwo energetyczne do którego wnioskujemy o wydanie warunków
przyłączenia. Ekspertyza nie jest dostępna do wglądu aplikującego, a spór może jedynie być
rozstrzygnięty przez Prezesa URE. Bardziej zawile przedstawia się kwestia dostępu do sieci
dystrybucyjnej gazu dla biometanu. Związane jest to z definicją paliw gazowych (art. 3 pkt 3a
ustawa Pe) za które uznaje się odpowiednie rodzaje gazów dostarczanych za pomocą sieci
gazowej. Znowelizowana ustawa Pe za paliwa gazowe uznaje odpowiednie rodzaje gazów
dostarczane za pomocą sieci gazowej oraz biogaz rolniczy. Proponowana rządowym
projektem definicja biogazu zawęża znaczenie biogazu dla energetyki opartej na gazie
sieciowym jedynie do biogazu rolniczego i pomija biogaz wytwarzany w innej technologii.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zawiera
w art. 2 pkt e) definicję biomasy, która jednolicie traktuje biomasę „rolniczą” i „nierolniczą”.
Jak należy zapewnić, aby operatorzy systemów przesyłowych, przydzielający instalacje
wytwarzające energię elektryczną, zapewniali pierwszeństwo tym, które wykorzystują
odnawialne źródła energii?
Do ustawy Prawo energetyczne należy wprowadzić zapis dający pierwszeństwo przyłączenia
jednostki wytwórczej wytwarzającej odnawialne źródło energii.
W jaki sposób operatorzy systemów przesyłania i dystrybucji powinni gwarantować
przesył i dystrybucję energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych?
Zapis art. 9c ust. 6 Pe nakłada obowiązek na operatora systemu elektroenergetycznego dzięki
czemu w obszarze swojego działania jest obowiązany do zapewnienia wszystkim podmiotom
pierwszeństwa w przesyle energii elektrycznej wytworzonej w OZE. Zapis ten powinien
zostać zachowany.
Jakie należy podjąć środki związane z siecią i rynkiem, aby zminimalizować
ograniczanie dla energii elektrycznej z OZE?
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Przede wszystkim wprowadzić mechanizmy dotyczące rozwoju sieci elektroenergetycznych
oraz przyłączania OZE do sieci, które zaproponowano w rozdziale poprzednim. Ponadto
należy:
- uznać inwestycje OZE za inwestycję celu publicznego,
- skrócić okresy liczonych od dnia złożenia kompletnego wniosku na wydawanie przez
operatora sieci warunków przyłączenia OZE zgodnie z wyżej zaprezentowaną
propozycją. Okresy na wydawanie warunków przyłączenia nie powinny wynosić 150
dni dla wszystkich źródeł, szczególnie małych jednostek przyłączanych do średnich
napięć, dla których zgodnie z ustawą Prawo energetyczne nie wymaga się sporządzania
ekspertyzy wpływu przyłączanej jednostki na system,
- uprościć procedury związane z uzyskaniem decyzji środowiskowej oraz ze zmianą
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- nakazać uwzględnianie w planowaniu przestrzennym lokalizowania inwestycji OZE,
- uprościć procedury dla prowadzenia inwestycji i eksploatacji jednostek
mikrokogeneracji/mikrogeneracji opartych na dnawialne źródła energii,
- uproszczenie procedur pozyskiwania gruntów pod inwestycje w infrastrukturę sieciową.
IV.1.7. Wprowadzanie biogazu do sieci gazu ziemnego
Odbiór i zakup bogazu powinien odbywać się na tej samej zasadzie co odbiór
i przesył/dystrybucja energii elektrycznej wytworzonej w źródłach odnawialnych poprzez
gwarancję zakupu biogazu po gwarantowanej cenie, nie dyskryminującej w porównaniu
z cenami gazu ziemnego. Przedtem należy wprowadzić regulacje gwarantujące obligatoryjny
odbiór i zakup biogazu bez względu na użyty rodzaj technologii jego wytworzenia. Należy
także wprowadzić system wsparcia dla biogazu wprowadzanego do sieci np. w postaci
świadectw pochodzenia za ekwiwalentną ilość energii elektrycznej uwzględniając stosowny
algorytm przeliczenia ilości biogazu do energii elektrycznej, który nie będzie dyskryminujący
w porównaniu do wytwarzania energii elektrycznej z biogazu w wysokosprawnej jednostce
kogeneracji.
IV.1.8. Rozwój infrastruktury lokalnego ciepła i chłodu
Brak jest odnośnych planów. Oszacowań dokonano w ramach projektu RES-H (materiał
przekazano uczestnikom warsztatów RES-H, które odbyły się 24.09.2009 w PJCEE
w Warszawie).
IV.1.9. Zgodność biopaliw i innych biopłynów z kryteriami zrównoważonego rozwoju
Na dzień dzisiejszy Komisja Europejska nie zaproponowała oficjalnego jednolitego schematu
działań, w wyniku których kryteria zrównoważonego rozwoju byłyby wprowadzane
do produkcji biopaliw i biopłynów. Podstawowymi działaniami podjętymi w tym zakresie
w Polsce powinny być:
- akcje informacyjne i promocyjne prowadzone na różnych szczeblach,
- zmiana przepisów prawnych mająca na celu umożliwienie i uproszczenie implementacji
kryteriów zrównoważonego rozwoju,
- wprowadzenie narzędzi wspierających produkcję zgodnie z kryteriami
zrównoważonego rozwoju: dotacji, ilości obligatoryjnych
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- wprowadzenie certyfikacji biopaliw i biopłynów.
Aby mieć pewność, że produkcja biopaliw i biopłynów spełnia kryteria zrównoważonego
rozwoju należy zweryfikować dwie informacje:
- z czego zostały biopaliwa wyprodukowane,
- gdzie i w jaki sposób substraty użyte do ich produkcji były uprawiane i przetwarzane.
Taka weryfikacja będzie możliwa dzięki wprowadzeniu procesu certyfikacji produkcji
biopaliw obejmującego wszystkie etapy tej produkcji. W prace nad ustalaniem zasad
i procedur certyfikacyjnych powinny włączone zostać następujące podmioty: producenci,
przetwórcy i użytkownicy biomasy, administracja i jednostki rządowe, naukowcy, organizacje
pozarządowe. Proces certyfikacji powinien obejmować wszystkie etapy produkcji biopaliw
i biopłynów. Pierwszy etap obejmie kontrolę terenu na jakim biomasa była uprawiana pod
kontem zgodności z kryterium zachowania bioróżnorodności. Integracja polskiego systemu
klasyfikowania obszarów ochronnych z systemami międzynarodowymi nie została jeszcze
zakończona ale w dużej mierze systemy te się pokrywają. Do czasu pełnej integracji jako
obowiązującą przyjmuje się polską klasyfikację obszarów ochronnych gdyż jest ona bardziej
szczegółowa. Tworzą ją 4 kategorie obszarów, różnych pod względem celów i reżimów
ochrony. Drugim kryterium związanym z obszarem upraw powinna być ilości węgla
zmagazynowanego w glebie, wg której z produkcji biomasy wyłączone są obszary o dużej
ilości tego pierwiastka związanego w glebie. Procedury zmiany kategorii terenu w tym
przypadku obejmują: identyfikację aktualnego statusu gruntu, wykluczenie możliwości
zmiany statusu dla gruntów wysokiej zasobności w pierwiastek węgla (tereny podmokłe
obszary stale zalesione, torfowiska), ocenę zasobności w pierwiastek węgla przed zmianą
statusu oraz po zmianie. Zmiany statusu terenu będą przeprowadzane nie częściej niż raz
na 5 lat. Kolejnym ocenianym elementem powinna być zgodność stosowanych praktyk przy
uprawie i zbiorze biomasy z Kodeksem dobrej praktyki rolniczej w szczególności w zakresie
wykorzystania nawozów, środków ochrony roślin, systemu uprawy.
Jeśli wszystkie powyższe kryteria zostały spełnione biomasa taka powinna otrzymywać
świadectwo pochodzenia. Byłby to pierwszy etap certyfikacji. Drugim etapem procesu
certyfikacji mogłaby być ocena redukcji emisji gazów cieplarnianych obejmująca cały proces
produkcji biopaliw i biopłynów począwszy od produkcji biomasy, przez proces dystrybucji
do wykorzystania biopaliwa. Metoda oceny redukcji emisji została przedstawiana w Aneksie
V Dyrektywy 2009/28/WE. Biopaliwa i biopłyny posiadające świadectwo pochodzenia oraz
spełniające kryterium ograniczenia emisji gazów cieplarnianych będą otrzymywać stosowny
certyfikat potwierdzający, że ich produkcja odbywa się zgodnie z wymogami stawianymi
przez kryteria zrównoważonego rozwoju. System certyfikacji jest niezwykle potrzebnym
narzędziem pozwalającym w prosty i przejrzysty sposób ocenić czy dane biopaliwo
lub biopłyn zostały wyprodukowane w sposób gwarantujący zachowanie kryteriów
zrównoważonego rozwoju, czy też nie. System certyfikacji pozwoli również na ustalenie
jasnych zasad przyznawania wsparcia finansowego na produkcje biopaliw i biopłynów.
W pierwszym okresie wprowadzania certyfikaty będą dobrowolne. Docelowo dążyć się
powinno do obowiązkowej certyfikacji biopaliw i biopłynów - posiadanie certyfikatu będzie
warunkiem dostępu do obrotu.

IV.2. Systemy wsparcia
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IV.2.1. Systemy wsparcia dla energii elektrycznej z OZE
Jakie można wprowadzić dalsze ulepszenia dla zapewnienia osiągnięcia celów w sektorze
energii elektrycznej?
Przede wszystkim należy zapewnić stabilność prawa. Poniżej przedstawiamy wybrane
rozwiązania dla ulepszenia obowiązującego systemu świadectw pochodzenia:
- obecnie obowiązek spoczywający na przedsiębiorstwach zobligowanych
do zakupu świadectw pochodzenia ustanowiony jest jedynie do końca roku 2017,
co stanowi barierę dla nowych inwestorów, którzy obawiają się czy system będzie
funkcjonował po roku 2017. Ponieważ do osiągnięcia celu przyczynią się także
nowe źródła budowane w latach 2018-2020, tym jednostkom także należy
zapewnić gwarancję przychodu i zwrotu kapitału w przez okres co najmniej 15 lat.
- podmioty wytwarzające energię elektryczną w źródłach odnawialnych w Polsce
dokonują sprzedaży energii po - zgodnie z obowiązującym Prawem
energetycznym - średniej cenie energii elektrycznej z roku poprzedniego.
Ponieważ rynek energii jest bardzo dynamiczny a obserwujemy stały wzrost cen
energii, wytwórcy energii z OZE sprzedają energię po cenach znacznie
odbiegających od danej sytuacji na rynku. Dlatego postulujemy aby sprzedaż
energii z OZE odbywała się w danym kwartale po średniej cenie z kwartału
poprzedniego.
- należy jednoznacznie uregulować kwestie opodatkowania dochodów
przedsiębiorstw energetycznych uzyskiwanych z tytułu odpłatnego zbycia
świadectw pochodzenia o których mowa w art. 9e ust 1 ustawy Pe (zielone
certyfikaty) oraz w art. 9l ust 1 (kogeneracja) oraz w art. 9o ust. 1 (biogaz
sieciowy). Proponujemy wprowadzić zapis, że do opodatkowania dochodów z tego
tytułu stosuje się przepisy o podatku dochodowym dotyczące opodatkowania
dochodów osiąganych z działalności gospodarczej,
- należy wspierać wytwórców energii elektrycznej wytwarzanej w jednostce
opalanej odnawialnym źródlem energii spełniającej jednocześnie warunki
jednostki wysokosprawnej kogeneracji poprzez możliwość pozyskiwania dwóch
rodzajów świadectw pochodzenia (zielonego i kogeneracyjnego). Znowelizowana
ustawa wprowadza takie rozwiązanie, jednakże trzeba zapewnić długofalowość
takiej polityki przez z jednej strony wydłużenie okresu funkcjonowania tego
systemu (system wsparcia dla biomasy funkcjonuje tylko dla energii wytwarzanej
do końca 2012 r. zaś wprowadzany system świadectw kogeneracji dla biogazu ma
funkcjonować od 1.01.2010 do 31.12.2018) poprzez gwarancję otrzymywania
z tytułu produkcji energii w jednostce wysokosprawnej CHP świadectw
pochodzenia przez okres co najmniej 15 lat. Poza tym należy wprowadzić ustaloną
wartość opłaty zastępczej – ustalonej kwoty dla jednostek opalanej biogazem
na poziomie rzędu 240 PLN/MWh. Zaproponowana w projekcie rządowym
ustawy Prawo energetyczne wartość opłaty zastępczej uzależniona jest od ceny
energii na rynku konkurencyjnym i może wynosić od 30% do 120% tej ceny.
Corocznie Prezes URE ma ustalać jej wielkość. Takie rozwiązania powodują
niestabilność i nieprzewidywalność przychodów z produkcji energii elektrycznej
dla wskazanych jednostek. Obecnie nawet wartość opłaty zastępczej wynosząca
hipotetycznie 120% nie gwarantuje rentowności inwestycji w biogazownie,
szczególnie w przypadku małych jednostek o mocy elektrycznej poniżej 500 kW.
IV.2.1.1. Pomoc inwestycyjna
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Jaką pomoc inwestycyjną system powinien przyznawać? (subsydia, granty kapitalowe,
pożyczki niskooprocentowane, zwolnienie z podatków lub ich obniżenie, zwrot podatku).
Kto powinien korzystać z tego systemu?
Pomoc na prowadzenie inwestycji w źródłach odnawialnych powinna być oparta
na dotacjach, dopłatach do kredytów, a także na pożyczkach niskoprocentowych. Pomoc
publiczna w postaci dopłat do części kosztów kwalifikowalnych powinna być udzielana
ze środków krajowych zgromadzonych w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) z tytułu kar oraz opłat zastępczych wnoszonych
przez przedsiębiorstwa energetyczne dostarczające energię elektryczną odbiorcy końcowemu,
które w danym roku nie wypełniły obowiązku zakupu odpowiedniej ilości świadectw
pochodzenia (zielonych certyfikatów) oraz świadectw pochodzenia z kogeneracji oraz
ze środków funduszy europejskich w ramach unijnej Polityki Spójności. System rozdziału
środków powinien być zarządzany przez jedną jednostkę a nie rozproszony w wielu
instytucjach wdrażających. Każdy inwestor powinien mieć możliwość skorzystania z tego
typu wsparcia. Ponadto należy rozważyć wprowadzenie zwolnienia z płacenia podatku
dochodowego wytwórców energii elektrycznej w OZE przez okres pierwszych 5 lat działania
jednostki wytwórczej.
Czy wnioski należy przyjmować i załatwiać w sposób ciągły, czy też powinny być
ogłaszane okresowe wezwania? Jeśli okresowo, jaka powinna być częstotliwość,
warunki?
Środki przeznaczone na rozwój OZE powinny być przyznawane w sposób ciągły z dostępem
do informacji ile środków pozostało do wykorzystania w danym działaniu, przy czym:
- wysokość dofinansowania projektów realizowanych przy wsparciu środków
publicznych nie powinna przekraczać 35% w przypadku biogazowni i fotowoltaiki
oraz 20% w przypadku pozostałych źródeł. Zwiększenia pułapu pomocy
publicznej w efekcie prowadzi do tego, że znacznie mniej inwestycji otrzyma
pomoc publiczną, a co za tym idzie mniej będzie zrealizowanych i mniej
wyprodukowanej energii,
- pula przewidziana w ramach danego działania w Programie pomocowym powinna
być podzielona pomiędzy poszczególne rodzaje OZE. Każdy rodzaj OZE nie tylko
ma inną zasadą działania/pracy i wytwarzania energii, inny koszt wyprodukowania
1 MWh energii elektrycznej ale także inne koszty budowy i funkcjonowania.
Także zasady finansowania inwestycji w oparciu o różne technologie przez banki
komercyjne są zupełnie inne,
- ponadto nie należy wprowadzać limitów w zakresie całkowitych kosztów
inwestycyjnych przedsięwzięcia celem uniknięcia zjawiska sztucznego dzielenia
inwestycji na kilka projektów,
- kryteria ocen wniosków powinny być maksymalnie zobiektywizowane poprzez
odwołanie się w pierwszej kolejności do wymogu przedstawienia odpowiednich
dokumentów urzędowych (np. decyzja o pozwoleniu na budowę) oraz prywatnych,
wystawionych przez profesjonalnych i wiarygodnych uczestników obrotu
gospodarczego (np. umowa kredytowa z bankiem lub promesa udzielenia kredytu).

IV.2.1.2. Pomoc operacyjna – system wsparcia oparty o obrót certyfikatami
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Czy powinien istnieć obowiązkowy udział w całkowitej dostawie? Na kogo powinien być
nakładany ten obowiązek?
Obecnie ustawa Prawo energetyczne nakłada obowiązek na przedsiębiorstwa energetyczne
dokonujące sprzedaży energii elektrycznej odbiorcy końcowemu do uzyskania
i przedstawienia Prezesowi URE do umorzenia świadectw pochodzenia lub uiszczenia opłaty
zastępczej. Zgodnie z art. 9a ust. 9 ustawy Prawo energetyczne w drodze rozporządzenia
zostają przedstawione wartości udziału na dany rok z wyprzedzeniem 10 lat. Należy
wydłużyć ten okres do minimum lat 15.
Czy powinny istnieć specjalne zakresy dla technologii?
Wskazujemy na potrzebę dodatkowego wsparcia jednostek wytwarzających energię
elektryczną z OZE w jednostce wysokosprawnej w postaci świadectwa pochodzenia
z kogeneracji (zasady funkcjonowania tego mechanizmu opisano wcześniej).
Jakie technologie powinny być objęte systemem?
Wszystkie odnawialne źródła energii powinny być wspierane. Należy wyeliminować
z systemu wsparcia niskosprawne wytwarzanie energii elektrycznej w technologii
współspalania.
Czy powinien być dozwolony międzynarodowy obrót certyfikatami? Jakie powinny być
warunki?
Z uwagi na wspólnotowy cel, wskazane byłoby umożliwić podmiotom obrót świadectwami
pochodzenia na rynku międzynarodowym. Jednakże ze względu na poniższe uwagi
wprowadzenie tego mechanizmu uznajemy za niezasadne:
- nieliczne kraje członkowskie posiadają system wsparcia w postaci certyfikatów,
- przedstawiciele rządu, administracji państwowej, organizacje sektora w Polsce
coraz częściej postulują o potrzebie przejścia do systemu cen gwarantowanych.
Czy powinna istnieć cena minimalna?
Dziś system wskazuje cenę maksymalną (wysokość opłaty zastępczej) i w momencie kiedy
mamy do czynienia z podażą na zakup zielonych certyfikatów nie zwraca się uwagi
na potrzebę wprowadzenia ceny minimalnej. Należy wprowadzić cenę minimalną
na poziomie pozwalającym osiągnąć minimum 8% IRR.
Czy powinny istnieć kary za niewywiązanie się?
Początek funkcjonowania systemu wsparcia w Polsce oparty był na regulacjach
nie obligujących przedsiębiorstwa do kar, co w efekcie zapisy dotyczące systemów wsparcia
były przepisami „martwymi”. Następnie wprowadzono art. 56 ustawy Pe kary w wysokości
1,3 wielokrotności wysokości opłaty zastępczej ustanowionej na dany rok. Należy zapisy
utrzymać.
Jak długo zakład powinien mieć możliwość uczestniczenia w systemie?
Jakie są przewidywane daty rozpoczęcia i zakończenia (trwania) całego systemu?
System wsparcia funkcjonuje w Polsce od 2005 roku. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Gospodarki wnikającym z art. 9a ust 9 ustawy Prawo energetyczne obowiązek zakupu
świadectw pochodzenia spoczywa na przedsiębiorstwach energetycznych do roku 2017.
Należy jak najszybciej znowelizować to rozporządzenie aby było zgodne z art. 9a ust.9
ustawy Prawo energetyczne. Ponieważ proces inwestycyjny w odnawialne źródła energii trwa
w Polsce nawet 5 lat, należy zagwarantować funkcjonowanie systemu z wyprzedzeniem
do lat 20. Wytwórca powinien otrzymywać wsparcie przez okres co najmniej 15 lat.
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W przypadku odejścia od systemu zielonych certyfikatów wprowadzenie systemu cen
gwarantowanych musi zapewniać przychód nie mniejszy niż z systemu z którego Państwo
rezygnuje.
Czy system powinien być okresowo weryfikowany? Kto powinien zarządzać systemem?
Tak. Odpowiednio zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo energetyczne przez prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki.
IV.2.2. Systemy wsparcia dla ciepła i chłodu ze źródeł odnawialnych
Postulujemy m.in. za następującymi działaniami do podjęcia w najbliższych dwóch latach:
- poszerzenie zakresu beneficjentów dotacji z funduszu ekologicznych (szczególnie
o klienta indywidualnego),
- uruchomienie w pilnym trybie ustawowego i powszechnego wsparcia dla
inwestorów indywidualnych na etapie budowy domowych systemów ogrzewania
wody i pomieszczeń oraz chłodzenia w postaci ulg podatkowych (PIT),
- wprowadzenie przejściowo zerowej stawki podatku VAT na kolektory słoneczne
sprzedawane w Polsce,
- wprowadzenie odpowiedniego systemu wsparcia na etapie eksploatacji.
IV.2.3. Systemy wsparcia dla odnawialnych źródeł energii w transporcie
Podjecie decyzji czy wyznaczane obligatoryjnie cele roczne oraz dywersyfikacja wsparcia dla
paliw transportowych powinna być rozpatrywana dla poszczególnych rodzajów paliw,
czy kategorii technologii musi być ściśle powiązana z analizą stanu rozwoju rynku paliw
transportowych w Polsce.
We wczesnym stadium rozwoju rynku (udział biopaliw nie przekracza 10% całkowitej
produkcji paliw transportowych), w przypadku jaki ma miejsce w Polsce, wyznaczanie
rocznych celów oraz przyznawanie wsparcia powinno odnosić się do kategorii technologii.
W tym stadium rozwoju rynek biopaliw jest za słabo rozwinięty aby samoistnie zapewnić
zrównoważony rozwój technologii, co wynika zarówno z zaawansowania prac nad
poszczególnymi grupami technologii jak i uwarunkowań ekonomicznych. Wyznaczanie
celów rocznych oraz zróżnicowanie wsparcia wg grup technologii pozwoli na rozwijanie
wszystkich kategorii, również tych które są obecnie we wczesnym etapie rozwoju.
W momencie kiedy rynek osiągnie fazę zaawansowanego rozwoju (w Polsce przewidywane
ok. roku 2020-2030) wyznaczanie rocznych celów i zróżnicowanie wsparcie powinno być
ukierunkowane na rodzaj paliwa. Dzięki poprawie koniunktury na rynku oraz zaawansowaniu
procesów badawczych i technologicznych, część biopaliw będzie funkcjonować na rynku
na tyle dobrze, że ich dalsze wspieranie nie będzie potrzebne.
IV.3. Zwiększenie dostępności biomasy
Zasoby biomasy w Polsce z podziałem na poszczególne kategorie w perspektywie roku 2020
w jednostkach energii pierwotnej zaprezentowano poniżej w Tabeli 11.
Tabela 11. Zasoby energii pierwotnej biomasy w Polsce z uwzględnieniem importu. Import
dotyczy przyszłego przywozu biomasy spoza Unii Europejskiej.
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Całk.
2015
2 517

Rodzaj biomasy
Produkty rolnicze
Odpady produkcji
rolnej
Produkty leśne
Odpady leśne
Bioodpady
Całkowite zasoby
biomasy

ktoe

Import
2015
241

Całk.
2020
2 902

2 071

4 411

4 122
2 080
1 031

4 482
2 292
1 391

12 079,0

18,3

Import
2020
389

26,9

15 893,4

Największe możliwości energetycznego wykorzystania biomasy znajdują się w zasobach
leśnych, a także w biomasie pochodzenia rolniczego. Możliwości zwiększenia
i wykorzystania biomasy na cele energetyczne ujęto w opracowanych poniżej zagadnieniach.
Jakie środki najlepiej zachęcają do wykorzystywania nieuprawianych gruntów rolnych,
nieużytków itp. do celów energetycznych?
Gleby zdegradowane zajmują niewielki obszar w skali kraju (ok. 2,7 %) i charakteryzują się
silnym rozproszeniem. Stąd też aby zachęcić do wprowadzania upraw energetycznych
na takich glebach (dość niska produktywność) należy wprowadzić dopłaty do hektara upraw
przeznaczonych na cele energetyczne. Obecnie dopłaty do roślin uprawianych na cele
energetyczne są udzielane były rolnikom na unijnych zasadach przez Agencję
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa tylko do końca roku 2009. Dlatego wskazane jest
po pierwsze wydłużenie funkcjonowania dopłat do ha upraw na gruntach zdegradowanych
oraz wprowadzenie dopłat dodatkowych do ha uprawy energetycznej lub na jednostkę
wyprodukowanej biomasy (t, m3) w przypadku uprawy intensywnej (z zastosowaniem
intensywnych zabiegów rolniczych, w tym nawożenia mających na celu wyrównanie
niekorzystnego bilansu pierwiastków w glebie), które równoważyłyby koszty prowadzenia
intensywnej gospodarki rolnej na tych terenach. Jeśli chodzi o grunty silnie zanieczyszczone
to grunty skażone metalami ciężkimi, zlokalizowane w pobliżu dużych aglomeracji
przemysłowych w południowej Polsce. Na terenach silnie zanieczyszczonych wystarczyłaby
dopłata do założonej uprawy energetycznej wypłacana od ha. Proponujemy uzależnić wypłatę
dopłat od podpisania umowy między producentem biomasy a jej odbiorcą. Taki warunek
z jednej strony gwarantuje, że wyprodukowana biomasa zostanie przeznaczona na cele
energetyczne, jednakże z drugiej strony może stanowić barierę dla rozwoju upraw
ze względu na trudności związane z zawieraniem umów bilateralnych. Na chwile obecną
w Polsce tego typu działania nie zostały podjęte.
Jakie środki mogłyby zapewnić wyższą wydajność aktualnie wykorzystywanej ziemi
rolnej lub zbieranie plonów z tego samego terenu częściej niż raz na rok?
• zachęta do wprowadzania dobrych praktyk rolnych na szeroką skalę, w postaci
lokalnie organizowanych szkoleń,
• szeroko zakrojona akcja informacyjna prowadzona zarówno na poziomie krajowym
jak i regionalnym/lokalnym na temat metod i sposobów poprawy produktywności
• wprowadzanie nowych gatunków i odmian roślin o wysokiej produktywności
(wysokim plonie z ha) – poprzez wprowadzenie dopłat, częściowy zwrot kosztów
związanych z uprawą, w tym całkowity lub częściowy zwrot kosztów zakupu
sadzonek/nasion,
• wprowadzenie cen gwarantowanych skupu, pierwszeństwa skupu i innych narzędzi
dla biomasy, której plon/ha/rok przekroczył pewną założoną wartość określoną dla
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gatunku uprawy.
Jakie środki mogłyby poprawić techniki zarządzania lasami w celu maksymalizacji
pozyskiwania biomasy z lasu w sposób zrównoważony?
Najważniejszym czynnikiem w tym zakresie jest wzrost zmechanizowania prac leśnych
zwłaszcza związanych z pozyskaniem drewna. Może być to osiągnięte poprzez zakup
specjalistycznych maszyn wielofunkcyjnych (harwesterów, forwarderów). Pozyskanie z ha
wzrośnie dzięki pozyskiwaniu frakcji dotychczas pozostających w lesie (pozostałości
zrębowych, gałęzi, wierzchołków), drewna z trzebieży.
Jak można wykryć wpływ wykorzystania energii z biomasy na inne sektory oparte na
rolnictwie i leśnictwie?
Wskaźnikiem najlepiej ujawniającym wpływ oddziaływania rynku biopaliw i bioenergii
na pozostałe gałęzie gospodarki jest zmiana cen oraz ilości dostępnych na rynku surowców,
w tym drewna i upraw rolnych.
Jakiego rodzaju rozwój oczekiwany w innych sektorach opartych na rolnictwie
i leśnictwie może mieć wpływ na wykorzystanie energii? (Czy jest możliwy wpływ
pozytywny, jak większa wydajność dająca więcej biomasy do produkcji energii,
lub wpływ negatywny, jak większa wydajność powodująca mniejszą ilość produktów
ubocznych dostępnych dla produkcji energii?)
W sektorze przemysłu drzewnego będącym głównym poza energetyką odbiorcą surowca
drzewnego w Polsce w ostatnich czasach obserwowany był wyraźny wzrost koniunktury,
na co decydujący wpływ miał rozwój sektora budowlanego, który jest ściśle powiązany
z sektorem drzewnym zarówno bezpośrednio jak i pośrednio. Cele wprowadzone przez
dyrektywy 2009/28/WE oraz 2009/30/WE kładą duży nacisk na aspekty ochrony środowiska
co wymusza konieczność zmian w procesach technologicznych przemysłu drzewnego.
Konieczność restrukturyzacji zakładów oraz zainwestowania w ten proces kapitału w krótszej
perspektywie czasu będzie prowadzić do osłabienia rozwoju rynku drzewnego. Jednakże
nacisk kładziony na rozwój nowych, bardziej wydajnych technologii może w przyszłości
w dłuższej perspektywie czasowej dać pozytywny efekt poprzez obniżenie kosztów produkcji
a tym samym przyczynić się do rozwoju rynku. Rozwój nowych bardziej wydajnych
technologii spowoduje osłabienie konkurencji o surowiec z sektorem energetycznym,
ale spowoduje także, że bardziej efektywne technologie charakteryzować się będą spadkiem
ilości powstających odpadów, które były wykorzystywane do produkcji energii.
W przypadku rynku rolnego – nadprodukcja żywności i niskie ceny skupu produktów rolnych
sprawiają, że cześć terenów rolnych może być wykorzystana pod produkcję na cele
energetyczne. Należy jednak zwrócić uwagę, aby nie została zagrożona produkcja żywności
oraz aby uprawy energetyczne lokowane były na gruntach gorszej jakości (IV i V kategorii).
Nowy coraz bardziej rozwijający się rynek biopaliw może również powodować zmiany
w rodzaju upraw np. powrót do upraw zbóż o długiej słomie.
IV.4. Mechanizmy elastyczności / wspólne projekty / perspektywa europejska
Polska w prezentowanym scenariuszu osiąga cel dyrektywy. Zgodnie z nim zapotrzebowanie
na energię ze źródeł odnawialnych łącznie wyniesie po uwzględnieniu eksportu biopaliw
13034 ktoe, co pozwala na uzyskanie udziału OZE odpowiednio na poziomie 18,7% w roku
2020. W Tabeli 12 przedstawiono jak handel biopaliwami (eksport w przypadku Polski)
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oraz mechanizmy elastyczności wpływają na rynek OZE w poszczególnych latach dla
osiągnięcia celu w roku 2020.
Tabela 12. Wpływ handlu biopaliwami oraz mechanizmów elastyczności na kształt rynku
OZE w Polsce.
2011- 2013- 2015- 2017Dane wyjściowe
jedn.
2020
2012 2014
2016
2018
poziom wykorzystania OZE
ktoe 7 464 9 135 10 701 12 334 14 045
udział OZE w zużyciu energii brutto
%
11,0
13,5
15,8
17,9
20,1
koszt polityki OZE – koszt
M€ 3 522 4 114 4 423 5 176 6 020
konsumentów
Wpływ handlu biopaliwami na
2011- 2013- 2015- 2017rynku wspólnotowym (krajowe
jedn.
2020
2012 2014
2016
2018
wykorzystanie OZE)
poziom wykorzystania OZE
ktoe 6 645 8 121 9 759 11 296 13 034
udział OZE w zużyciu energii brutto
%
9,8
12,0
14,4
16,4
18,7
koszt polityki OZE – koszt
M€ 3 109 3 706 4 305 5 078 5 891
konsumentów
Wpływ handlu biopaliwami oraz
2011- 2013- 2015- 2017mechanizmów elastyczności jedn.
2020
2012 2014
2016
2018
współpracy
poziom wykorzystania OZE
ktoe 6 643 8 119 9 759 11 296 13 032
udział OZE w zużyciu energii brutto
%
9,8% 12,0% 14,4% 16,4% 18,7%
koszt polityki OZE – koszt
M€ 3 108 3 705 4 305 5 078 5 889
konsumentów
Z powyższych danych wynika, że Polska może stać się znaczącym udziałowcem na rynku
eksportu biopaliw osiągając cele dla całego sektora OZE oraz dla biopaliw.
V. OSZACOWANIE KOSZTÓW I ZYSKÓW ZWIĄZANYCH Z WDRAŻANIEM
WSPARCIA DLA OZE
Spodziewane zużycie energii z odnawialnych źródeł energii
Dla Polski szacuje się, że produkcja energii w odnawialnych źródłach energii w roku 2020
wyniesie w przyjętym scenariuszu 13 034 ktoe, z czego 1296 ktoe stanowi energia zawarta
w biopaliwach. Należy jednak zaznaczyć, że scenariusz zakłada ponad 30% krajowej
produkcji biopaliw przeznaczonych jest na eksport. Scenariusz zakłada udział zielonego
ciepła w całkowitej produkcji energii w OZE w roku 2020 na poziomie ok. 60%.
Szacowane redukcja gazów cieplarnianych (z uwzględnieniem eksportu biopaliw)
W roku 2007 dzięki odnawialnym źródłom energii unikniono wyemitowania ok. 2,5 mln ton
CO2. Szacuje się że w roku 2020 Polska dzięki OZE uniknie emisji CO2 o ok. 59,8 mln ton.
Łącznie na przestrzeni lat 2006-2020 dzięki OZE emisja CO2 zmniejszona zostanie o 389,1
mln ton. Szczególny udział w redukcji emisji gazów cieplarnianych ma miejsce w sektorze
energii elektrycznej (ponad 70%).

Uniknione zużycie paliw kopalnych
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Dzięki krajowej produkcji energii w odnawialnych źródłach energii (po uwzględnieniu
eksportu biopaliw) łącznie na przestrzeni lat 2006-2020 zapotrzebowanie na energię paliw
kopalnych zmniejszone zostanie o 109 902 ktoe, szczególnie w sektorze energii elektrycznej.
Dla porównania w roku 2007 dzięki OZE unikniono zużycia paliw kopalnych na poziomie
678 ktoe.
Koszty i korzyści w dążeniu do osiągnięcia celu na rok 2020
Koszty i korzyści wynikające z dążenia do osiągnięcia celów założonych w scenariuszu ACT
(przy założeniu modelu w którym zapotrzebowanie na energię zostanie znacznie zmniejszone
do roku 2020) przedstawiono na Rysunku 2. Z zaprezentowanych danych wynika,
że największe koszty w związku ze wsparciem OZE przewidziane są dla sektora energii
elektrycznej, jednakże w efekcie obserwujemy znaczące zmniejszenie emisji gazów
cieplarnianych a także zmniejszenie zużycia paliw kopalnych w porównaniu do innych
sektorów. Wydatki konsumentów związane z wdrażaniem OZE zminimalizowane będą
poprzez zastosowanie mechanizmów elastyczności dla biopaliw. Mechanizmy te z tytuły
sprzedaży biopaliw na rynku zagranicznym pozwolą na przychód średniorocznie w wysokości
57 mln euro.

Rys. 2. Koszty i korzyści (średnio rocznie) w odniesieniu do nowych instalacji OZE (od 2006
do 2020) [mln euro/rok] w scenariuszu ACT. Wpływ mechanizmów elastyczności
dla wydatków konsumentów ze względu na wsparcie OZE jest na poziomie -0,5 mln
euro/rok.
VI. PODSUMOWANIE
Cel dla udziału energii ze źródeł odnawialnych zgodnie z dyrektywą 2009/28/WE wynosi dla
Polski 15%. Proponujemy aby cel ten realizować w oparciu o scenariusz aktywnego wsparcia
ACT, który pozwala na uzyskanie nadwyżki wyprodukowanej energii w stosunku do celu
o 3,7%. Zdywersyfikowany „zielony energy mix” pozwolą na zwiększenie bezpieczeństwa
osiągnięcia krajowego celu na 2020 rok oraz na aktywne wykorzystanie mechanizmów
elastyczności wdrożenia dyrektywy (transferów statystycznych) do pozyskania dodatkowych
środków. Realizacja tego scenariusza przyniesie wiele korzyści ale wymaga aktywnego
wsparcia i optymalizacji rozwoju sektora OZE od samego początku wdrażania dyrektywy
2009/28/WE w Polsce.
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