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S t r e s z c z e n i e: W artykule przedstawiono dane iloœciowe obrazuj¹ce produkcjê energii
elektrycznej z odnawialnych Ÿróde³ energii w Polsce. Zaprezentowano elektrownie wodne,
wiatrowe, wytwarzanie energii z biomasy sta³ej oraz biogazu. Omówiono mechanizmy promo-
cji odnawialnych Ÿróde³ energii oraz uregulowania prawne dotycz¹ce wytwarzania i obrotu
energi¹ elektryczn¹ w Polsce.

1. Wstêp

Produkcja energii elektrycznej w Polsce zdominowana jest przez du¿ych produ-
centów. G³ówne technologie wykorzystywane do produkcji tej energii, oparte s¹
na paliwach kopalnych. Coraz wiêcej uwagi jednak poœwiêca siê technologiom
produkcji energii elektrycznej, opartym na wykorzystaniu odnawialnych zasobów
energii pierwotnej. Wzrost udzia³u energii elektrycznej produkowanej w odnawial-
nych Ÿród³ach energii w bilansie paliwowo-energetycznym œwiata przyczynia siê
do poprawy efektywnoœci wykorzystania i oszczêdzania zasobów surowców ener-
getycznych, poprawy stanu œrodowiska poprzez redukcjê zanieczyszczeñ emitowa-
nych do atmosfery i wód oraz redukcje iloœci wytwarzanych odpadów. Dodatkowo
wprowadzenie w Polsce z dniem 1 paŸdziernika 2005 roku rynku praw maj¹tko-
wych spotêgowa³o rozwój technologii produkcji energii elektrycznej opartych
na odnawialnych Ÿród³ach energii. Prze³o¿y³o siê to na korzyœci dla lokalnych
spo³ecznoœci – zwiêkszenie bezpieczeñstwa energetycznego, stworzenie nowych
miejsc pracy, promowanie rozwoju regionalnego, jak równie¿ oczywiste korzyœci
ekologiczne i ekonomiczne. W zwi¹zku z powy¿szym wspieranie rozwoju tych
Ÿróde³ sta³o siê powa¿nym wyzwaniem.
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2. Odnawialne Ÿród³a energii (OZE)

W ustawie Prawo energetyczne Ÿród³a energii odnawialnej zdefiniowano nastê-
puj¹co: „Odnawialne Ÿród³o energii – Ÿród³o wykorzystuj¹ce w procesie przetwa-
rzania energiê wiatru, promieniowania s³onecznego, geotermaln¹, fal, pr¹dów
i p³ywów morskich, spadku rzek oraz energiê pozyskiwan¹ z biomasy, biogazu wy-
sypiskowego, a tak¿e z biogazu powsta³ego w procesach odprowadzania lub
oczyszczania œcieków albo rozk³adu sk³adowanych szcz¹tek roœlinnych i zwierzê-
cych” (Ustawa, 1997).

Od roku 2004 produkcja energii elektrycznej z odnawialnych Ÿróde³ energii roœ-
nie w porównaniu z rokiem wczeœniejszym (w 2004 r. o 36,6%, w 2005 r. o 25,1%
i w 2006 r. o 12,0%). Najwiêkszy wzrost (z wyj¹tkiem roku 2005) odnotowano
w odniesieniu do energii wiatru (w 2001 r. o 180%, w 2002 r. o 335,8%, w 2003 r.
o 103,3%, w 2004 r. o14,8%, w 2005 r. spadek o 4,8% i w 2006 r. wzrost
o 89,0%). Wysoki wzrost (od 2004 r.) wyst¹pi³ te¿ w odniesieniu do energii elek-
trycznej wytwarzanej z biomasy sta³ej (w 2004 r. o 92,5%, w 2005 r. o 82,2%
i w 2006 r. o 32,3%). Równie¿ w przypadku energii elektrycznej wytwarzanej na
bazie biogazu w omawianych latach ujawni³a siê tendencja wzrostowa (w 2001 r.
o 35,5%, w 2002 r. o 14,3%, w 2003 r. o 16,7%, w 2004 r. o 46,7%, w 2005 r.
o 35,4% i w 2006 r. o 43,9%) (Energia..., 2007). Tablice 1 i 2 przedstawiaj¹ odpo-
wiednio iloœci energii elektrycznej wytworzonej w Ÿród³ach odnawialnych na prze-
strzeni lat 2000–2006 oraz w roku 2007.

Dla systemów energetycznych szczególnie istotna jest przewidywalnoœæ produk-
cji energii elektrycznej. Produkcja energii opartej na zasobach odnawialnych cha-
rakteryzuje siê ró¿n¹ przewidywalnoœci¹: np. z energii wiatru jest ona niska – kil-
kudniowa, z energii wody œrednia – kilkutygodniowa, a z biomasy wysoka – rocz-
na.

2.1. Energia wody

Produkcja energii elektrycznej wytworzonej w elektrowniach wodnych jest bar-
dzo korzystna zarówno ze wzglêdu na ekologiczny, jak i ekonomiczny charakter,
bowiem dostarcza ona ekologicznie czystej energii i reguluje stosunki wodne
zwiêkszaj¹c retencjê wód powierzchniowych, co polepsza warunki uprawy roœlin
oraz warunki zaopatrzenia ludnoœci i przemys³u w wodê.

2.1.1. Energia spadku wody
Elektrownia wodna, to elektrownia produkuj¹ca energiê elektryczn¹ poprzez

wykorzystanie energii spadku wody – najczêœciej na zaporach wodnych. Dzia³anie
elektrowni wodnych jest doœæ proste. Woda z rzek sp³ywa z wy¿ej po³o¿onych te-
renów takich, jak np. góry, czy wy¿yny do zbiorników wodnych (mórz lub jezior)
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T a b l i c a 1

Produkcja energii elektrycznej z odnawialnych noœników energii w Polsce

Wyszczególnienie 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Ogó³em 2 332 000 2 783 000 2 767 000 2 250 000 3 074 401 3 847 332 4 309 928

Woda z tego: 2 106 000 2 325 000 2 279 000 1 671 000 2 081 739 2 201 115 2 042 324

elektrownie o mocy
osi¹galnej < 1 MW

298 000 239 000 262 000 242 000 273 457 358 195 247 947

elektrownie o mo-
cy osi¹galnej od
1 MW do 10 MW

422 000 532 000 585 000 431 000 616 931 504 188 566 558

elektrownie o mo-
cy osi¹galnej >
10 MW

1 386 000 1 554 000 1 432 000 998 000 1 191 351 1 338 732 1 227 819

Wiatr 5 000 14 000 61 000 124 000 142 319 135 470 256 077

Biomasa sta³a 190 000 402 000 379 000 399 000 768 180 1 399 470 1 851 407

w tym wspó³spala-
nie

620 486 1 236 338 1 671 017

Biogaz, z tego: 31 000 42 000 48 000 56 000 82 163 111 277 160 120

biogaz z wysypisk
odpadów

31 000 42 000 48 000 53 000 63 292 75 272 92 002

biogaz z oczysz-
czalni œcieków

0 0 0 2 000 18 097 35 388 66 654

biogaz pozosta³y 0 0 0 1 000 774 617 1464

� r ó d ³ o: Energia ze Ÿróde³..., 2007.

T a b l i c a 2

Iloœæ energii elektrycznej wytworzonej w Ÿród³ach odnawialnych w roku 2007 na podstawie wyda-
nych do 8 lutego 2008 roku œwiadectw pochodzenia – w rozbiciu na poszczególne technologie wy-

twarzania

Rodzaj Ÿród³a OZE

Okres wytwarzania

01.01.2007–21.12.2007

Iloœæ energii [MWh]
Iloœæ ŒP

[szt.]

Elektrownie na biomasê 491 737,182 47

Elektrownie na biogaz 122 689,7622 383

Elektrownie wiatrowe 356 768,5356 603

Elektrownie wodne 1 926 218,343 3475

Wspó³spalanie 1 456 763,377 144

£¹cznie 4 354 177,200 4652

� r ó d ³ o: URE.



po³o¿onych np. na nizinach. Przep³yw wody w rzece spowodowany jest ró¿nic¹
energii potencjalnej wód rzeki w górnym i dolnym biegu. Energia potencjalna za-
mienia siê w energiê kinetyczn¹ p³yn¹cej wody. Fakt ten wykorzystuje siê w³aœnie
w elektrowni wodnej, przepuszczaj¹c przez turbiny wodne, p³yn¹c¹ rzek¹ wodê.

W elektrowniach wodnych u¿ywa siê kilku rodzajów turbin: Peltona, Kaplana,
Francisa, Deriaza oraz Banki–Michella.

Elektrownie wodne mo¿na podzieliæ na:
– elektrownie z naturalnym dop³ywem wody (zbiornikowe i przep³ywowe);
– elektrownie szczytowo-pompowe.

Kolejnym podzia³em elektrowni wodnych jest rozdzia³ na elektrownie „du¿e”
i „ma³e”, przyjmuj¹c, ¿e ma³e elektrownie wodne (okreœlane skrótem MEW) to te
o mocy poni¿ej 5 MW (jest to umowna wartoœæ). MEW s¹ zaliczane do niekon-
wencjonalnych, odnawialnych i ekologicznych Ÿróde³ energii. Z kolei du¿e elek-
trownie wodne s¹ do tego stopnia rozpowszechnione w œwiecie, ¿e traktowane s¹
czêsto jako konwencjonalne Ÿród³o energii. W Polsce jest 18 du¿ych zespo³ów tur-
bin zwanych elektrowniami wodnymi, m.in.:

– Elektrownia ¯arnowiec – 716 MW (najwiêksza w Polsce),
– Elektrownia Por¹bka-¯ar – 500 MW,
– Elektrownia Solina – 200 MW,
– Elektrownia Wodna we W³oc³awku – 162 MW,
– Elektrownia ¯ydowo – 152 MW.

Najwiêksza na œwiecie elektrownia wodna znajduje siê na granicy Brazylii i Para-
gwaju. Zosta³a wbudowana w tamê Itaipu na rzece Paranie. Jej moc to 12 600 MW,
a produkuje rocznie 93,4 TWh energii elektrycznej. W roku 2008 zosta³a zakoñ-
czona budowa elektrowni na Zaporze Trzech Prze³omów w Chinach na rzece Jang-
cy. Trwa obecnie nape³nianie zbiornika oraz wyposa¿anie elektrowni. Planowane
zakoñczenie budowy to 2009 rok. Bêdzie to najwiêksza elektrownia wodna na
œwiecie o mocy 18,2 GW (26 generatorów o mocy 700 MW ka¿dy), produkcja
roczna to 84,7 TWh energii elektrycznej.

2.2. Energia wiatru

Energia wiatru jest dziœ powszechnie wykorzystywana zarówno w gospodar-
stwach domowych, jak i na szersz¹ skalê w elektrowniach wiatrowych. Stosowanie
tego typu rozwi¹zañ nie jest bardzo kosztowne, ze wzglêdu na niezbyt skompliko-
wan¹ budowê urz¹dzeñ i tani¹ eksploatacjê. Do przekszta³cenia energii kinetycznej
wiatru w pracê s³u¿¹ silniki wiatrowe. Za pomoc¹ wa³u po³¹czone s¹ one z genera-
torami pr¹du, gdzie wytwarzana jest energia elektryczna.
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Wed³ug po³o¿enia osi wirnika w stosunku do kierunku przep³ywu wiatru silniki
wiatrowe mo¿na podzieliæ na:

– o osi równoleg³ej do kierunku przep³ywu (popularnie zwane wiatrakami),
– o osi prostopad³ej do kierunku przep³ywu. Rozró¿niamy tu 3 grupy:

– o osi poziomej (silniki bêbnowe),
– o osi pionowej (silniki karuzelowe),
– silniki rotorowe (Savoniusa).

Cz³owiek wykorzystuje energiê wiatru od dawien dawna. Pocz¹tkowo, wiatraki
u¿ywane by³y do mielenia ziarna i pompowania wody. Egipcjanie 2000 lat p.n.e.
wykorzystywali energiê wiatru do napêdu swoich ³odzi. W Indiach 400 lat p.n.e.
powsta³ pierwszy opis zastosowania wiatraku do transportowania wody, 200 lat
p.n.e. w Chinach stosowano wiatraki w kszta³cie ko³owrotów do nawadniania pól
uprawnych. Na pocz¹tku naszej ery wiatraki pojawi³y siê w Chinach oraz krajach
basenu Morza Œródziemnego.

W Polsce wiatry o najwiêkszej prêdkoœci wystêpuj¹ w pasie wybrze¿a morskie-
go, na Podhalu, na pó³nocnym Mazowszu i w pó³nocnej czêœci Suwalszczyzny.
Oznacza to, ¿e na jednej trzeciej obszaru Polski wystêpuj¹ korzystne warunki wia-
trowe i uzasadnione jest eksploatowanie elektrowni wiatrowych. Na pozosta³ym
obszarze Polski na znacznych wzniesieniach instalowanie elektrowni wiatrowych
równie¿ mo¿e byæ uzasadnione. Moc zainstalowana w energetyce wiatrowej w Pol-
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T a b l i c a 3

£¹czna moc (w MW) zainstalowana na najwiêkszych rynkach od 2001 roku

Kraj
Moc zainstalowana w [MW]

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Niemcy 8743 11968 14612 16649 18428 20622 22247

USA 4245 4674 6361 6750 9149 11603 16818

Hiszpania 3550 5043 6420 8263 10027 11615 15145

Indie 1456 1702 2125 3000 4430 6270 8000

Chiny 406 473 571 769 1267 2604 6050

Dania 2456 2880 3076 3083 3122 3136 3125

W³ochy 700 806 922 1261 1717 2123 2726

UK 525 570 759 889 1353 1963 2389

Holandia 523 727 938 1081 1219 1560 1746

SUMA 22604 28843 35784 41745 50712 61496 78246

� r ó d ³ o: ARE SA.



sce to ok. 280 MW (stan na 29.01.2008 r.) (Energetyka wiatrowa...). Wœród inwe-
stycji wyró¿niæ mo¿na 3 profesjonalne projekty:

– Kisielice – 40,5 MW,
– Kamieñsk – 30 MW,
– Jagni¹tkowo – 30,6 MW.

£¹cznie w Polsce zainstalowane s¹ 142 turbiny ró¿nej mocy. Œrednia moc turbi-
ny wynosi ok. 1,52 MW.

W ostatnich latach zauwa¿yæ mo¿na du¿y wzrost instalowania si³owni wiatro-
wych. Wp³yw na to, podobnie jak na rozwój ca³ego OZE, maj¹ rosn¹ce ceny ener-
gii konwencjonalnej.

2.3. Biomasa sta³a

Biomasa, to substancje pochodzenia roœlinnego lub zwierzêcego, które ulegaj¹
biodegradacji, pochodz¹ce z produktów, odpadów i pozosta³oœci z produkcji rolnej
oraz leœnej, a tak¿e przemys³u przetwarzaj¹cego ich produkty, a tak¿e czêœci pozo-
sta³ych odpadów, które ulegaj¹ biodegradacji.

Wykorzystanie biomasy dotyczy ca³ego szeregu odnawialnych technologii ener-
getycznych, obejmuj¹cych (Instytut Energetyki Odnawialnej, 2004):

– spalanie biomasy roœlinnej (np. drewno opa³owe z lasów, odpady drzewne
z tartaków, zak³adów meblarskich i in., s³oma, specjalne uprawy energetyczne);
spalanie biomasy mo¿e tu odbywaæ siê:

– w sposób bezpoœredni – w paleniskach otwartych (ogniska) lub zamkniê-
tych (piece, kot³y),

– przy wstêpnej gazyfikacji w odrêbnych gazyfikatorach, a nastêpnie po-
przez spalanie otrzymanego w ten sposób gazu palnego, np. w kot³ach lub za-
silanie nim silników spalinowych,
– wytwarzanie oleju opa³owego z roœlin oleistych (np. rzepak) specjalnie upra-

wianych dla celów energetycznych),
– fermentacjê alkoholow¹ trzciny cukrowej, ziemniaków lub dowolnego mate-

ria³u organicznego poddaj¹cego siê takiej fermentacji, celem wytworzenia alkoholu
etylowego (bioetanolu) do paliw silnikowych,

– beztlenow¹ fermentacjê metanow¹ odpadowej masy organicznej (np. odpady
z produkcji rolnej lub przemys³u spo¿ywczego) w celu wytworzenia biogazu, a na-
stêpnie spalanie biogazu w paleniskach kot³owych lub zasilanie nim silników spali-
nowych, napêdzaj¹cych np. generatory pr¹du elektrycznego.

Energia z biomasy sta³ej jest drug¹ pod wzglêdem udzia³u w produkcji energii
elektrycznej w Polsce. W roku 2006 udzia³ ten wyniós³ 43%. W energii wytworzo-
nej z wykorzystaniem biomasy sta³ej 90,3% pochodzi³o ze wspó³spalania z innymi
paliwami (Energia..., 2007).
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Odpowiednio przetworzona biomasa nabiera wysokiej wartoœci jako paliwo.
Wbrew popularnej opinii jest to paliwo wydajne; dwie tony suchej biomasy, czy to
s³omy czy drewna, s¹ równowa¿ne energetycznie tonie wêgla kamiennego. Wartoœ-
ci opa³owe produktów biomasy na tle paliw konwencjonalnych wynosz¹:

– s³oma ¿ó³ta 14,3 MJ/kg,
– s³oma szara 15,2 MJ/kg,
– drewno odpadowe 13 MJ/kg,
– etanol 25 MJ/kg.

Natomiast wartoœæ opa³owa wêgla kamiennego, to œrednio oko³o 25 MJ/kg.
Szczególnie cenne energetycznie s¹ s³omy rzepakowa, bobkowa i s³oneczniko-

wa, zupe³nie nieprzydatne w rolnictwie. Aby jednak biomasa pochodzenia rolni-
czego mog³a byæ paliwem dla elektroenergetyki, musi spe³niaæ kilka kryteriów, do
których zalicza siê:

– wzglêdnie stabilny sk³ad chemiczny (+/– 5%),
– wzglêdnie stabiln¹ wartoœæ opa³ow¹ (+/– 5%),
– ograniczon¹ do minimum zawartoœæ chloru i siarki palnej,
– temperaturê topliwoœci popio³u powy¿ej 1000° C,
– formê akceptowaln¹ dla kot³ów parowych: py³ (kot³y py³owe) lub granulat

(kot³y rusztowe lub fluidalne).

Biomasa jest Ÿród³em wykorzystywanym g³ównie do produkcji energii cieplnej
w obiektach ma³ej i œredniej mocy w generacji rozproszonej (indywidualne piece
i lokalne kot³ownie) oraz do produkcji energii elektrycznej w kondensacyjnych
kot³ach wêglowych elektrociep³owni du¿ych mocy w procesie wspó³spalania.
W przysz³oœci du¿e znaczenie bêdzie mia³a produkcja energii elektrycznej i ciepl-
nej w jednym procesie technologicznym, czyli tzw. kogeneracji. To w³aœnie z wy-
korzystaniem tego Ÿród³a energetyka odnawialna wi¹¿e najwiêksze nadzieje.

2.4. Biogaz

Biogaz, to gaz sk³adaj¹cy siê g³ównie z metanu i dwutlenku wêgla, uzyskiwany
w procesie beztlenowej fermentacji biomasy. Ze wzglêdu na sposób pozyskiwania,
wyodrêbnia siê (Biogazownie rolnicze...):

– gaz wysypiskowy, uzyskiwany w wyniku fermentacji odpadów na sk³adowis-
kach,

– gaz z osadów œciekowych, wytwarzany w wyniku beztlenowej fermentacji
szlamu kanalizacyjnego,

– pozosta³e biogazy, takie jak biogaz otrzymywany w wyniku beztlenowej fer-
mentacji odchodów zwierzêcych, odpadów w rzeŸniach, browarach i z innej
dzia³alnoœci w przetwórstwie rolno-spo¿ywczym.
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Sk³ad biogazu:
– metan, CH4 55–75%
– dwutlenek wêgla, CO2 24–45%
– azot, N2 0–0,3%
– wodór, H2 1–5%
– siarkowodór, H2S 0–3%
– tlen, O2 0,1–0,5%

W Polsce w 2006 roku energia elektryczna wytworzona z biogazu niemal
w ca³oœci pochodzi³a z biogazu wysypiskowego (57,5%) i biogazu z osadów œcie-
kowych (41,6%). W ogólnym rozrachunku OZE, biogaz stanowi³ 3,7% (Energia...,
2007).

Odpady organiczne ulegaj¹ce procesowi biodegradacji s¹ g³ównym sk³adnikiem
odpadów komunalnych. Na sk³adowiskach panuj¹ warunki beztlenowe, co sprzyja
powstawaniu biogazu w procesie fermentacji metanowej. Z jednej tony odpadów,
przy odpowiednich warunkach, mo¿na otrzymaæ 400–500 m3 gazu wysypiskowe-
go. Proces fermentacji metanowej wymaga odpowiednich warunków, tj. wilgotno-
œci, rodzaju i gêstoœci (ubicia) odpadów. Dlatego te¿, przyj¹æ mo¿na, ¿e z jednej
tony otrzymamy 200 m3 gazu. W Polsce zasoby metanu, które mo¿na pozyskaæ ze
sk³adowisk, szacuje siê na 135–145 mln m3 rocznie (Oleszkiewicz, 1999).

Nie odprowadzony biogaz stanowi realne zagro¿enie: wybuchowe, zanieczysz-
czenia wód, samozap³onu, zanieczyszczenia powietrza. Dlatego te¿ dla ka¿dego
sk³adowiska odpadów powinno byæ zapewnione odgazowanie w sposób kontrolo-
wany.

Gaz wysypiskowy mo¿na wykorzystywaæ w silnikach gazowych napêdzaj¹cych
pr¹dnice lub w kot³ach gazowych. Wykorzystanie biogazu do produkcji energii
elektrycznej nastêpuje w silnikach iskrowych.

W Polsce jest zainstalowanych blisko 3200 oczyszczalni (1700 oczyszczalni
przemys³owych i prawie 1500 komunalnych oczyszczalni œcieków). Europejskie
Centrum Energii Odnawialnej (EC BREC) szacuje, ¿e z 1 m3 osadu œciekowego,
zawieraj¹cego 4–5% suchej masy, mo¿na uzyskaæ od 10 do 20 m3 biogazu.

Najsprawniej produkcja biogazu z oczyszczalni przebiega w oczyszczalniach
biologicznych, które s¹ instalowane w du¿ej czêœci przemys³owych oczyszczalni,
jak i we wszystkich komunalnych oczyszczalniach œcieków. Te ostatnie maj¹
znaczne zapotrzebowanie na energiê ciepln¹ oraz energiê elektryczn¹, dlatego te¿
wykorzystanie energetyczne biogazu ma tutaj istotne znaczenie w szacowaniu ren-
townoœci tych zak³adów. Ze wzglêdów ekonomicznych, proces ten jest op³acalny
tylko w wiêkszych oczyszczalniach.
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3. Mechanizmy promocji odnawialnych Ÿróde³ energii

3.1. Wytyczne dotycz¹ce ochrony œrodowiska

W roku 1994 Komisja Europejska przyjê³a wspólnotowe wytyczne dotycz¹ce
pomocy pañstwa na rzecz ochrony œrodowisk (Dz. U. C72 z 10.03.1994 r. s. 3).
Wed³ug Komisji Europejskiej (KE) ochrona œrodowiska przyrodniczego to ka¿de
dzia³anie zmierzaj¹ce do naprawienia szkody lub zapobiegania wyrz¹dzeniu szko-
dy fizycznemu otoczeniu lub zasobom naturalnym, b¹dŸ zachêcanie do racjonalne-
go wykorzystywania tych zasobów. Od czasu przyjêcia wytycznych nast¹pi³y
zmiany w dziedzinie ochrony œrodowiska naturalnego z inicjatywy Pañstw Cz³on-
kowskich i Wspólnoty oraz na poziomie ogólnoœwiatowym, w szczególnoœci w na-
stêpstwie przyjêcia Protoko³u z Kyoto. Pañstwa Cz³onkowskie udzielaj¹ pomocy
w sektorach gospodarki, na przyk³ad w sektorze energetycznym, który jako ca³a
ga³¹Ÿ przemys³u, jest w czo³ówce emitentów do atmosfery dwutlenku wêgla. Uzna-
no, ¿e œrodki s³u¿¹ce oszczêdzaniu energii oraz wykorzystanie energii ze Ÿróde³ od-
nawialnych jest dzia³aniem maj¹cym na celu ochronê œrodowiska.

3.2. Wprowadzenie przez Polskê tzw. zielonych certyfikatów

Rz¹d polski jako podstawowe wsparcie dla odnawialnych Ÿróde³ energii wpro-
wadzi³ wariant wykorzystuj¹cy mechanizmy rynkowe w postaci zielonych certyfi-
katów. Jednoczeœnie istnieje mo¿liwoœæ skorzystania z innych wariantów pomocy,
jak na przyk³ad w zakresie inwestycyjnym.

Dyrektywa zak³ada osi¹gniêcie do 2010 roku 20% udzia³u energii wytworzonej
ze Ÿróde³ odnawialnych w stosunku do ca³kowitego zu¿ycia energii elektrycznej
w krajach cz³onkowskich Unii Europejskiej. Z uwagi na nierównomierne rozmiesz-
czenie zasobów Ÿróde³ energii odnawialnej jej udzia³ w docelowym ca³kowitym
zu¿yciu energii elektrycznej w poszczególnych krajach zosta³ zró¿nicowany. Trak-
tat akcesyjny zak³ada osi¹gniêcie przez Polskê do 2010 roku 10,4% udzia³u ze Ÿró-
de³ odnawialnych w stosunku do ca³kowitego zu¿ycia energii elektrycznej.

Uszczegó³owieniem uregulowañ wynikaj¹cych z Prawa energetycznego by³o
Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki i Pracy obowi¹zuj¹ce od 9 grudnia 2004 r.
w sprawie szczegó³owego zakresu obowi¹zku zakupu energii elektrycznej i ciep³a
wytworzonych w odnawialnych Ÿród³ach energii (Rozporz¹dzanie, 2004) zmienio-
ne Rozporz¹dzeniem Ministra Gospodarki z dnia 3 listopada 2006 roku (Roz-
porz¹dzanie, 2006) oraz kolejnym z dnia 14 sierpnia 2008 roku (Rozporz¹dzenie,
2008). Progi procentowe energii elektrycznej z OZE, wynikaj¹cej ze œwiadectw po-
chodzenia, które powinny byæ umorzone przez zobowi¹zane podmioty, w ca³kowi-
tej rocznej sprzeda¿y odbiorcom koñcowym wynosz¹:
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– w roku 2008: 7,0%,
– w roku 2009: 8,7%,
– w latach 2010–2012: 10,4%,
– w roku 2013: 10,9%,
– w roku 2014: 11,4%,
– w roku 2015: 11,9%,
– w roku 2016: 12,4%,
– w roku 2017: 12,9%.

4. Funkcjonowanie rynku praw maj¹tkowych

4.1. System obrotu prawami maj¹tkowymi

Historia energii elektrycznej produkowanej w Ÿród³ach odnawialnych zaczyna
siê od uzyskania koncesji na prowadzenie dzia³alnoœci zwi¹zanej z wytwarzaniem
energii wydawanej przez Prezesa URE (Ustawa, 1997).

Artyku³ 54 ustawy Prawo energetyczne poœwiêcony zosta³ okreœleniu szcze-
gó³owych zasad, jakie musz¹ spe³niæ osoby zajmuj¹ce siê eksploatacj¹ sieci oraz
urz¹dzeñ i instalacji okreœlonych w przepisach tego¿ artyku³u, a w szczególnoœci
osoby te zobowi¹zane s¹ mieæ kwalifikacje potwierdzone œwiadectwem wydanym
przez komisje kwalifikacyjne.

Przed uruchomieniem rynku praw maj¹tkowych (PM) (przed 1 paŸdziernika
2005 roku), producenci energii odnawialnej sprzedawali do kontrahentów energiê
elektryczn¹ tzw. „zielon¹”. Do tego rodzaju energii do³¹czany by³ certyfikat w po-
staci œwiadectwa pochodzenia, wystawionego przez Prezesa Urzêdu Regulacji Ryn-
ku (URE), potwierdzaj¹cy wytworzenie tej energii w odnawialnym Ÿródle energii.
Taki model rynku przedstawiono na rysunku 1.

Oczywiœcie jednostkowa cena takiej energii by³a odpowiednio wy¿sza od ener-
gii pochodz¹cej ze Ÿróde³ konwencjonalnych, osi¹gaj¹c œredni¹ cenê 250 z³/MWh.
Cena energii odnawialnej determinowana by³a poprzez wytyczne Prezesa URE pu-
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Rys. 1. Struktura rynku praw maj¹tkowych przed 1 paŸdziernika 2005 r.

� r ó d ³ o: opracowanie w³asne.



blikowanej w celu kalkulacji taryf dla energii elektrycznej przedsiêbiorstw dystry-
bucyjnych, zawieraj¹ce œredni¹ cenê zakupu energii „zielonej” na rynku konkuren-
cyjnym. Obowi¹zek poddawany by³ kontroli przez Prezesa URE w oparciu o po-
siadane i przekazane w celu umorzenia Œwiadectwa Pochodzenia OZE oraz
dope³nieniem zapisów w Prawie energetycznym mówi¹cym o zobligowaniu pod-
miotów zobowi¹zanych do zakupu na rynku oferowanej energii odnawialnej. Mo-
del rynku praw maj¹tkowych po 1 paŸdziernika 2005 roku wygl¹da nieco inaczej.
Rysunek 2 przedstawia uproszczon¹ jego strukturê.

W wyniku produkcji energii w Ÿród³ach wytwórczych otrzymujemy dwa produk-
ty: energiê elektryczn¹ oraz œwiadectwo pochodzenia energii (zwane dalej: ŒP).
Przedsiêbiorstwo energetyczne maj¹ce koncesjê na obrót energi¹ elektryczn¹, zobo-
wi¹zane jest do zakupu energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych Ÿród³ach
energii, przy³¹czonych do sieci znajduj¹cych siê w obszarze dzia³ania sprzedawcy
z urzêdu. Zakup ten odbywa siê po œredniej cenie sprzeda¿y energii elektrycznej
w poprzednim roku kalendarzowym. Szczegó³owe zasady mówi¹ce o uzyskiwaniu
œwiadectw pochodzenia, bêd¹cych potwierdzeniem wytworzenia energii elektrycznej,
zosta³y zawarte w artykule 9e ustawy Prawo energetyczne (Ustawa, 1997). Œwiadec-
two pochodzenia wydaje Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki na wniosek przedsiê-
biorstwa energetycznego, zajmuj¹cego siê wytwarzaniem energii elektrycznej w od-
nawialnych Ÿród³ach energii, z³o¿ony za poœrednictwem operatora systemu elektro-
energetycznego w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Przyk³adowe
Œwiadectwo Pochodzenia zosta³o przedstawione na rysunku 3.

Taki dokument wytwórca przedk³ada operatorowi systemu przesy³owego w termi-
nie 45 dni od dnia zakoñczenia okresu wytwarzania danej iloœci energii elektrycznej
objêtej wnioskiem, który potwierdza dane dotycz¹ce iloœci energii elektrycznej wy-
tworzonej na podstawie wskazañ urz¹dzeñ pomiarowo-rozliczeniowych.
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Rys. 2. Struktura rynku praw maj¹tkowych po 1 paŸdziernika 2005 r.
Uwagi: URE – Urz¹d Regulacji Rynku; TGE – Towarowa Gie³da Energii
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Rysunek 4 przedstawia poszczególne czynnoœci wykonywane przez podmioty
powi¹zane z rynkiem praw maj¹tkowych oraz dokumenty w obiegu handlowym.

Zgodnie z polskim Prawem energetycznym przedsiêbiorstwa energetyczne zaj-
muj¹ce siê wytwarzaniem energii elektrycznej lub jej obrotem i sprzedaj¹ce tê
energiê odbiorcom koñcowym zobowi¹zane s¹ uzyskaæ i przedstawiæ do umorzenia
Prezesowi Urzêdu Regulacji Energetyki okreœlon¹ w Rozporz¹dzeniu Ministra Go-
spodarki iloœæ œwiadectw pochodzenia, bêd¹cych potwierdzeniem wytworzenia
energii elektrycznej w odnawialnych Ÿród³ach energii. Schemat rozliczania obo-
wi¹zku przedstawiony zosta³ na rysunku 5.
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Rys. 3. Przyk³ad Œwiadectwa Pochodzenia wydanego przez Prezesa URE

� r ó d ³ o: opracowanie w³asne.



Rynek energii elektrycznej z odnawialnych Ÿróde³ energii 47

Rys. 4. Schemat obiegu informacji na rynku praw maj¹tkowych

� r ó d ³ o: Prowadzenie Rejestru Œwiadectw Pochodzenia. Materia³y informacyjne TGE S.A.



Je¿eli podmiot zobowi¹zany nie dokona zakupu stosownej iloœci ŒP zobligowa-
ny jest uiœciæ op³atê zastêpcz¹ do Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska
i Gospodarki Wodnej, obliczon¹ w sposób okreœlony w Prawie energetycznym,
w której algorytmie zawarta jest cena odniesienia skalkulowana na podstawie rze-
czywistych kosztów, zazwyczaj œrednia cena zakupu na rynku konkurencyjnym.
Cena ta powinna w naturalny sposób wyznaczaæ górn¹ granicê cen PM na rynku.
Z jednej strony zobowi¹zanie to w sposób naturalny powinno rozwi¹zywaæ sprawê
p³ynnoœci rynkowej produktu, ale z drugiej strony oferenci PM nie mog¹ sztucznie
zawy¿aæ cen, poniewa¿ nara¿aj¹ siê na brak kontrahentów wnosz¹cych op³aty za-
stêpcze zamiast nabywania PM.

5. Podsumowanie

Wprowadzenie z dniem 1 paŸdziernika 2005 roku rynku praw maj¹tkowych
z energii wyprodukowanej w odnawialnych Ÿród³ach energii w znacznym stopniu
przyczyni³o siê do poprawy efektywnoœci wykorzystania i oszczêdzania zasobów
surowców energetycznych. Przek³ada siê to bezpoœrednio na poprawê stanu œrodo-
wiska poprzez redukcjê zanieczyszczeñ do atmosfery i wód oraz redukcjê iloœci
wytwarzanych odpadów. Wprowadzony przez Rz¹d Polski rynek praw maj¹tko-
wych zosta³ uruchomiony w zak³adanym terminie, a co najwa¿niejsze, osi¹gn¹³ za-
mierzone cele, daj¹c ustawodawcom gwarancje wype³nienia zapisów zawartych
w Rozporz¹dzeniu Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szczegó³owego zakresu
obowi¹zku zakupu energii elektrycznej i ciep³a wytworzonych w odnawialnych
Ÿród³ach w sposób rzetelny, a uczestnikom systemu uniwersalne narzêdzie do obro-
tu prawami maj¹tkowymi. Producenci energii odnawialnej otrzymuj¹ za wytwo-
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Rys. 5. Rozliczanie obowi¹zku do 31 marca

� r ó d ³ o: opracowanie w³asne.



rzon¹ energiê nale¿noœæ z dwóch Ÿróde³: sta³¹ z góry okreœlon¹ p³atnoœæ za wytwo-
rzon¹ energiê elektryczn¹ konwencjonaln¹ oraz przychód od sprzeda¿y zielonych
certyfikatów, których cena jest poœrednio okreœlona przez poziom op³aty zastêp-
czej. Daje to wytwórcom gwarancje stabilnej przysz³oœci, a inwestorom impuls do
podejmowania decyzji o rozpoczêciu nowych inwestycji. Rynek praw maj¹tko-
wych do œwiadectw pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w odnawial-
nych Ÿród³ach energii zosta³ rozs¹dnie zaplanowany i skrupulatnie wprowadzony
w ¿ycie. Przyk³adem tego jest fakt, i¿ do dnia dzisiejszego nie przeprowadzano
¿adnych zmian czy usprawnieñ do funkcjonuj¹cego modelu. Po sukcesie rozwi¹zañ
dla wprowadzonego modelu rynku praw maj¹tkowych do œwiadectw pochodzenia
energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych Ÿród³ach energii polski rz¹d
wprowadzi³ w po³owie 2007 roku kolejny system wsparcia w postaci modelu ryn-
ku praw maj¹tkowych do œwiadectw pochodzenia energii elektrycznej wyproduko-
wanej w wysokosprawnej kogeneracji. Dla tego rynku powsta³y dwa rejestry:
pierwszy dla uczestników posiadaj¹cych jednostki wytwórcze opalane gazem oraz
drugi dla uczestników posiadaj¹cych jednostki opalane pozosta³ymi paliwami.

Do chwili uruchomienia rynku PM producenci energii odnawialnej sprzedawali
do kontrahentów energiê elektryczn¹, tzw. zielon¹, uzyskuj¹c cenê jednostkow¹ za
MW wyprodukowanej energii. Niejednokrotnie cena ta nie by³a odpowiednio sko-
relowana z kalkulacj¹ rentownoœci przedsiêwziêcia i oderwana od rzeczywiœcie po-
niesionych nak³adów inwestycyjnych. Dziêki wprowadzeniu rynku PM przychody
ze sprzeda¿y energii elektrycznej wytworzonej w OZE zosta³y rozdzielone na dwa
strumienie:

– przychody ze sprzeda¿y energii elektrycznej fizycznej,
– przychody ze sprzeda¿y praw maj¹tkowych do ŒP – OZE.

Operacja ta mia³a na celu:
– zagwarantowanie producentowi zbytu energii poprzez na³o¿enie obowi¹zku

na Operatora Sieci Dystrybucyjnej, na którego terenie dzia³ania znajdowa³ siê dany
producent, do odbioru wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej energii,

– wyrównanie szans dzia³ania na rynku wszystkim podmiotom zainteresowa-
nym,

– optymalizacjê sprzeda¿y/zakupu PM ŒP poprzez wprowadzenie konkurencyj-
noœci pomiêdzy ró¿nymi technologiami stosowanymi w OZE,

– niekontrolowane dzielenie œwiadectw pochodzenia przez dostawców energii
elektrycznej,

– zlikwidowanie patologii rynkowej w postaci wielokrotnego obrotu fakturami
na zakup energii elektrycznej wytworzonej w OZE.

Zgodnie z polskim Prawem energetycznym przedsiêbiorstwa energetyczne, zaj-
muj¹ce siê wytwarzaniem energii elektrycznej lub jej obrotem i sprzedaj¹ce tê
energiê odbiorcom koñcowym, zobowi¹zane s¹ uzyskaæ i przedstawiæ do umorze-
nia Prezesowi Urzêdu Regulacji Energetyki okreœlon¹ w Rozporz¹dzeniu Ministra
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Gospodarki iloœæ œwiadectw pochodzenia, bêd¹cych potwierdzeniem wytworzenia
energii elektrycznej w odnawialnych Ÿród³ach energii. Je¿eli podmiot zobowi¹zany
nie dokona zakupu stosownej iloœci ŒP zobligowany jest uiœciæ op³atê zastêpcz¹,
obliczon¹ w sposób okreœlony w Prawie energetycznym, w której algorytmie za-
warta jest cena odniesienia skalkulowana na podstawie rzeczywistych kosztów, za-
zwyczaj œrednia cena zakupu na rynku konkurencyjnym. Cena ta powinna w natu-
ralny sposób wyznaczaæ górn¹ granicê cen PM na rynku. Z jednej strony zobo-
wi¹zanie to w sposób naturalny powinno rozwi¹zywaæ sprawê p³ynnoœci rynkowej
produktu, ale z drugiej strony oferenci PM nie mog¹ sztucznie zawy¿aæ cen, ponie-
wa¿ nara¿aj¹ siê na brak kontrahentów, wnosz¹cych op³aty zastêpcze zamiast na-
bywania PM.
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The Market of Electricity of Renewable Resources

S u m m a r y: The article shows the quantity data depicting the production of electricity
achieved from renewable resources in Poland. Hydroelectric power stations, wind power sta-
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tions, producing energy from solid biomass and biogas. The promotion mechanism of renew-
able energy have been discussed here along with the laws regulating the production and sales
of electricity in Poland

K e y w o r d s: renewable resources of energy, electricity, market of electricity
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