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Streszczenie
Na tle rozwoju polskiej i unijnej polityki energetycznej przeprowadzono analizę stanu 
i perspektyw rozwoju energetyki niekonwencjonalnej w kontekście polityki energetycznej UE 
i barier w rozwoju OZE. Autor uwidocznił bariery rozwoju energetyki niekonwencjonalnej, 
aktualne dla rozwoju polskiej gospodarki i polityki energetycznej w kontekście ogólnego 
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Abstract
On the background of Polish and European energy policy development was analyzed state 
and prospects of unconventional energy development in the context of EU energy policy as 
well as barriers in renewable energy sources development. Author highlighted barriers to 
the development of unconventional energy sources, the current development of the Polish 
economy and energy policy in the context of an overall approach to energy policy of the 
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Energia elektryczna systematycznie powiększa swój udział w rynku 
energii. Duże zainteresowanie wytwarzaniem energii z odnawialnych źró-
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deł zauważalne jest również w Polsce, aczkolwiek ciągle jesteśmy daleko 
w tyle za europejską czołówką, do której należy Dania, Hiszpania, Portu-
galia, Niemcy oraz Irlandia. Należy spodziewać się, iż spełnienie wymogów 
unijnych będzie niezwykle trudne, biorąc pod uwagę, że w Polsce nadal 
istnieje spora liczba barier, które utrudniają rozwój tego sektora. Bariery 
te jednakże nie powinny przesłaniać faktu, że Polska jest uznawana za 
bardzo obiecujący rynek inwestycji w energetykę odnawialną, głównie 
wiatrową1. Rozwój tego sektora nie będzie jednak możliwy bez wsparcia 
państwa, przy czym nie chodzi tylko o zachęty finansowe, ale również 
stworzenie odpowiednich ram prawnych sprzyjających rozwojowi tego 
sektora w Polsce. Wprawdzie inwestycje w zakresie OZE znalazły swe 
odzwierciedlenie w obecnie funkcjonującym ustawodawstwie, w szczegól-
ności prawie energetycznym, które zawiera szereg przepisów mających na 
celu wspieranie podejmowania i funkcjonowania tego rodzaju inwestycji 
(przepisy dotyczące przyłączenia do sieci, dystrybucji i przesyłu energii, 
sprzedaży energii z OZE, wydawania i sprzedaży świadectw pochodzenia), 
jednak ciągle jest wiele do zrobienia na tym polu. Wydaje się, że rząd 
zdaje sobie z tego sprawę, gdyż polityka energetyczna Polski przewiduje 
utrzymanie i wzmocnienie systemu wsparcia dla OZE (zielone certyfikaty, 
zwolnienie podatkowe, fundusze UE itp.), likwidację barier w rozwoju 
OZE (np. dot. biogazowi rolniczych, farm wiatrowych na morzu) oraz 
stymulowanie rozwoju rynku biopaliw (np. regulacje prawne promujące 
wykorzystanie biopaliw drugiej generacji).

Ciągle jednakże nie ma przepisów, które bezpośrednio wspierałyby sam 
proces inwestycyjny, ponieważ skomplikowane i niejasne prawo budowlane 
oraz przepisy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie pozwalają 
na szybką realizację wielu potrzebnych inwestycji w OZE.

Mimo że wykorzystanie OZE wzrasta w wielu krajach, to więk-
szość państw członkowskich UE, w tym też Polska napotyka na trudności 
przy realizacji przyjętych celów. Najważniejszą systemową „prabarierą” 
w szybkim i stabilnym rozwoju i upowszechnieniu technologii OZE w Pol-
sce jest wysoki stopień rozwoju energetyki konwencjonalnej, spowodo-
wany wcześniejszym zaangażowaniem olbrzymich środków finansowych 
w rozbudowę odpowiedniej infrastruktury technicznej i organizacyjnej 
oraz stworzeniem konserwatywnej struktury instytucjonalnej i społecz-
nej bazującej na infrastrukturze technicznej. W szczególności w Polsce 
przeznaczanie przez dziesięciolecia większości środków na rozbudowę 

1 Polska czołowym rynkiem energii wiatrowej w Europie, http://www.gramwzielone.pl, 
7.03.2011.
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„monokultury” węglowej zaowocowało niedorozwojem innych, w tym 
bazujących na OZE, technologii energetycznych. Najważniejszą cechą 
obecnego stworzonego w ostatnich dekadach systemu pokrywania potrzeb 
energetycznych jest konsekwentne pomijanie tzw. „zewnętrznych” lub „spo-
łecznych” kosztów funkcjonowania systemu, nie tylko na poziomie Polski 
ale też i UE. W warunkach krajowych, brak odzwierciedlenia kosztów ze-
wnętrznych produkcji, przesyłu i wykorzystania energii, spotęgowany jest 
dodatkowo stosowanymi w różnych postaciach (choć zmniejszanymi) dopłatami 
do wydobycia i zużycia paliw kopalnych2. Według wydanego w 1995 roku przez 
OECD raportu Międzynarodowej Agencji Energii na temat sytuacji energe-
tycznej w Polsce, w 1993 r. ceny energii i paliw kopalnych ukształtowały się 
średnio ok. 50% poniżej kosztów ekonomicznie uzasadnionych3. Operowanie 
nierzeczywistymi kosztami pozyskania i przetwarzania paliw kopalnych jest 
więc na krótką metę korzystne dla przemysłu i przestarzałej scentralizowanej 
struktury instytucjonalnej, natomiast w ostatecznym rozrachunku przynosi 
straty środowisku i konsumentom. W sytuacji, gdy wszystkie dotychczasowe 
programy rozwoju energetyki nastawione były na realizację centralnych, dużych 
i drogich projektów wykorzystania paliw kopalnych, nie byłoby realistyczne 
oczekiwać, że inwestorzy, producenci i dostawcy energii łatwo zrezygnują 
z istniejącej infrastruktury i uzyskiwania wysokich i stosunkowo pewnych 
zysków w zamian za zaangażowanie się w nowe technologie wykorzystania 
lokalnych zasobów OZE, dające energię po koszcie zazwyczaj wyższym od 
nierzeczywistych kosztów pozyskania paliw kopalnych.

Przy powyższych uwarunkowaniach, proces przejścia od paliw kopal-
nych do OZE, który z konieczności obejmować musi takie fazy wprowadzania 
do użytkowania na skalę techniczną nowej technologii, jak: prace badawcze, 
prototypy, obiekty demonstracyjne i komercjalizacja, wymaga znacznego 
okresu wyprzedzenia, jest procesem trudnym. Wymagane jest przy tym 
odpowiednie przygotowanie społeczeństwa do przyjęcia nowych rozwiązań 
poprzez szeroką edukację 

Choć do tej pory, dzięki zaangażowaniu niektórych środowisk nauko-
wych, producentów i użytkowników, udało się w pojedynczych przypadkach 
efektywnie wykorzystać OZE w wybranych niszach rynkowych, jak np. 
energetyczne wykorzystanie drewna i powietrznych kolektorów słonecznych 
w suszarnictwie, to ustawiczne i systemowe preferowanie sektora paliw ko-
palnych stworzyło na tyle silne bariery, że praktycznie uniemożliwiają one 

2 Niemcy do 2018 roku zamknięte zostaną wszystkie kopalnie węgla kamiennego, http://wia-
domosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80708,3884492.html, 25.09.2009.
3 Polityka energetyczna. Polska. Przegląd sytuacji w 1994 roku, Międzynarodowa Agencja 
Energii, Paris, OECD/IEA 1995, s.180.
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wykorzystanie OZE w Polsce w warunkach całkowicie komercyjnych na skalę 
masową. 

Wieloletnia tradycja stosowania węgla jako głównego paliwa ener-
getycznego, stosowane w przeszłości dotacje do energetyki i niskie ceny 
tradycyjnych nośników energii znacznie utrudniały wprowadzenie energii ze 
źródeł odnawialnych. Barierą trudną do przezwyciężenia są wysokie nakłady 
inwestycyjne. Uwzględniając aspekt ekonomiczny, (warunkujący osiągniecie 
liczącego się udziału w bilansie energetycznym energii ze źródeł odnawialnych) 
trzeba wziąć pod uwagę, że wyższa cena energii wyprodukowanej ze źródeł 
odnawialnych (w porównaniu z klasycznymi źródłami) przy ich lokalnym wy-
korzystaniu, może być przynajmniej częściowo pomniejszona o koszty zbędnej 
transmisji (przesyłu). Tym niemniej w szeregu przypadków należy liczyć się 
z kosztami rezerwowania dostaw energii z systemu elektroenergetycznego 
i/lub gazowniczego. 

Istnieje szereg barier ograniczających rozwój energetyki wykorzystują-
cych odnawialne źródła energii. Stanowią one zespół czynników o charakterze 
psychologicznym, społecznym, instytucjonalnym, prawnym i ekonomicznym. 
Analizując bariery ograniczające w Polsce rozwój energetyki niekonwencjo-
nalnej wykorzystującej odnawialne źródła energii można stwierdzić, że są one 
wspólne dla różnych sektorów gospodarki krajowej.

Podstawowe grupy barier w energetyce odnawialnej są bariery ryn-
kowe4, wynikające z niedoskonałości rynku w zakresie optymalnej alokacji 
zasobów oraz bariery polityczne i instytucjonalne, wynikające z anachro-
nicznej definicji celów rozwojowych i braku odpowiedniej infrastruktury 
instytucjonalnej. Bariery rynkowe o charakterze ekonomiczno-finansowym 
występują wtedy, gdy technologie odnawialnych źródeł energii zostały już 
wprowadzone na rynek i są typowe dla sytuacji w większości krajów Unii 
Europejskiej stojących właśnie w obliczu postępującego procesu liberalizacji 
sektora energetycznego i oswajania nowych technologii.

Bariery polityczne i instytucjonalne

1. Niewłaściwa konstrukcja aktów prawnych systemu wspierania OZE:
− nieprawidłowa ścieżka obowiązku udziału zielonej energii w bilansie 

energii sprzedanej;

4 G. Wiśniewski, Analiza barier w rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce i propozycje 
rozwiązań systemowych, materiały z konferencji: „Rozwój energetyki odnawialnej w Polsce”, 
Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, „Konferencje i Seminaria” 1999, 2 (20), s. 76.
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− zaliczenie do OZE współspalania biomasy w starych kotłach kondensa-
cyjnych;

− brak obowiązku uwzględniania w studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy problematyki związanej z za-
gospodarowaniem lokalnych zasobów odnawialnych źródeł energii5.

2. Bariery biurokratyczne powodowane często nieznajomością specyfiki 
branży:
− zabezpieczenia finansowe inwestycji;
− zamówienia publiczne;
− procedury pozyskiwania pomocy UE;
− przepisy podatkowe;
− oddziaływanie inwestycji na obszary Natura 2000;
− projekty wspólnych wdrożeń;
− warunki techniczne.

3. Brak polityki Rządu zachęcającej zagranicznych inwestorów do inwestycji 
w OZE w Polsce.

Bariery polityczne i instytucjonalne są typowe dla krajów o gospodarce 
w okresie przejściowym, w tym dla Polski. Fundamentem polityki energetycz-
nej po roku 1990 stały się cele krotko- i średnioterminowe związane z poprawą 
efektywności energetycznej i dywersyfikacją źródeł energii poprzez wzrost 
udziału paliw płynnych w krajowym bilansie energetycznym oraz modernizacją 
sektora węglowego. Odnawialne źródła energii postrzegane były jako odległa 
i mglista alternatywa. Niedowład instytucjonalny w tym zakresie w Polsce 
blokował wpisanie energetyki odnawialnej w ramy polityki energetycznej 
państwa i stanowił niesprzyjające otoczenie dla samodzielnego jej rozwoju6.

Bariery instytucjonalne uniemożliwiają istniejącym strukturom orga-
nizacyjnym rozwiązywanie szeroko rozumianych problemów zaopatrzenia 
w energię. Najważniejsze instytucje wpływające na rozwój wykorzystania 
OZE, to odpowiednie ministerstwa, agendy rządowe, instytuty badawczo-
-rozwojowe, przedsiębiorstwa energetyczne i banki. Ze względu na to, że 
zazwyczaj dla żadnej z powyższych instytucji w Polsce OZE nie stanowią 
głównego przedmiotu działania, a korzyści z rozwoju wykorzystania OZE 
(rozwój gospodarczy, poprawa stanu środowiska i stanu bezpieczeństwa ener-
getycznego) nie są wystarczająco jasno określone dla każdej z instytucji od-
dzielnie, w żadnej z nich kwestie te nie są priorytetami w wystarczający sposób 
motywującymi do działań. Przyczyny niedowładu instytucji mają charakter 

5 Prawo Energetyczne, Prawo Ochrony Środowiska, ustawy planowaniu zagospodarowaniu 
przestrzennym.
6 Ekonomiczne i prawne aspekty wykorzystania OZE w Polsce, Europejskie Centrum Energii 
Odnawialnej, Warszawa 2000, s. 116.
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strukturalny, ale wynikają też z braku wiedzy, niechęci do zmian i sprzeczno-
ści interesów pomiędzy celami istniejących instytucji i celami społeczeństwa 
jako całości. Źródłem takich ograniczeń na szczeblu centralnym jest np. brak 
wiedzy i niezbędnych doświadczeń w formułowaniu projektów i znajdowaniu 
właściwych źródeł ich finansowania i uruchamiania. Innym klasycznym przy-
kładem jest negatywny stosunek banków do finansowania budowy systemów 
wykorzystujących OZE ze względu na ich małą skalę. Z kolei krajowe sieci 
przesyłowe i zakłady energetyczne mogą widzieć w rozwoju wykorzystania 
OZE zagrożenie dla swojej monopolistycznej pozycji i antycypować problemy 
techniczne związane z przyłączeniem do sieci energetyki odnawialnej, szcze-
gólnie odnawialną energetykę na małą skalę.

Przy oporze poszczególnych instytucji i braku właściwej instytucji 
centralnej zainteresowanej bezpośrednio rozwojem wykorzystania OZE (jak 
to ma miejsce w Polsce) oraz przy braku koordynacji działań rozwojowych 
i upowszechnieniowych, postęp w tej dziedzinie następuje powoli i ma często 
charakter przypadkowy.

Rys. 1. Identyfikacja barier w rozwoju wykorzystania OZE

Bariery prawne są odmianą i konsekwencją barier instytucjonalnych 
i politycznych. Ujawniają się najmocniej w dyskryminowaniu energetyki od-
nawialnej w procedurach administracyjnych związanych z lokalizacją nowych 
inwestycji, transferem technologii w zakresie dostępu i przyłączania dostaw-
ców energii ze źródeł odnawialnych do sieci energetycznej. Niestety jest to 
jeden z przykładów nadużycia przepisów ponad pewnymi ograniczeniami 
technicznymi. 
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Obecnie, wśród szczegółowych barier rozwoju energetyki od-
nawialnej bariery techniczne nie stanowią już grupy dominującej. Jak 
wykazano wcześniej, wysokość potencjału technicznego wykorzystania 
OZE i jest porównywalna z obecnym zużyciem energii w Polsce i nie 
jest rzeczywistą barierą rozwoju7. W sensie technicznym, zdecydowana 
większość światowych technologii wykorzystujących OZE w małej i średniej 
skali umożliwia już obecnie stosunkowo pewną i bezawaryjną eksploatację 
urządzeń przy dość wysokiej sprawności. Stąd głównym celem dalszych prac 
badawczo-rozwojowych powinno być raczej dążenie do obniżenia kosztów 
inwestycyjnych, w tym głównie materiałowych, a nie niewielkie podno-
szenie sprawności przy nieproporcjonalnym wzroście kosztów (dotyczy 
to zwłaszcza technologii elektrowni wiatrowych dużej mocy, układów 
fotowoltaicznych i technologii pozyskania paliw płynnych z biomasy). 
Przeszkodą w realizacji tych celów może być niespójna polityka w Polsce8.

Bariery finansowe i ekonomiczne

1. Niewystarczające mechanizmy ekonomiczne, w tym w szczególności fi-
skalne, które umożliwiałyby uzyskiwanie odpowiednich korzyści finan-
sowych w stosunku do wysokości ponoszonych nakładów inwestycyjnych 
na obiekty, instalacje, urządzenia przeznaczone do wytwarzania energii ze 
źródeł odnawialnych.

2. Relatywnie wysokie koszty inwestycyjne technologii wykorzystujących 
energię ze źródeł odnawialnych.

3. Wysokie koszty prac (np. geologicznych) niezbędnych do uzyskania energii 
ze źródeł odnawialnych.

4. Brak należnych preferencji podatkowych w zakresie importu i eksportu 
urządzeń przeznaczonych do systemów wykorzystujących odnawialne 
źródła energii.

Bariery ekonomiczno-finansowe wynikają z wysokich nakładów in-
westycyjnych na technologie wykorzystujące OZE przy niskich (lub wręcz 
zerowych) kosztach eksploatacyjnych. Taka struktura kosztów, przy obecnym 
poziomie cen paliw kopalnych, jest przyczyną długich okresów zwrotów po-
niesionych nakładów. Przy braku uwzględnienia kosztów zewnętrznych w ce-
nach paliw kopalnych i konieczności konkurowania energetyki odnawialnej 
w systemie polityczno-prawnym korzystnym dla energetyki konwencjonalnej, 

7 E. Hille, Z. Karaczun, G. Wiśniewski, Wybrane zagadnienia polityki energetycznej Polski, 
PKE, Warszawa-Kraków 1997, s. 89.
8 Enhancing the Market Deployment of Energy Technology, OECD/IEA, Paris 1997, s. 47.
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warunkiem koniecznym rozwoju wykorzystania OZE jest finansowe wspar-
cie inwestorów. Tu pojawia się problem nie tylko dostępności środków na te 
cele, ale także możliwości ich efektywnego wydatkowania. Znaczenie barier 
finansowych rośnie dodatkowo z dwu powodów. Produkcją urządzeń wyko-
rzystania OZE zajmują się często niewielkie przedsiębiorstwa, z niskim pozio-
mem kapitalizacji, które przy obecnym systemie kredytowania nie są w stanie 
przetrwać przy długo zamrożonych środkach finansowych, z drugiej jednak 
strony brak należytych preferencji podatkowych w zakresie importu urządzeń 
z zagranicy. Ponadto mali inwestorzy, przy kapitałochłonnych inwestycjach 
w technologie OZE, mają problemy z wykazaniem wystarczająco wysokiego 
wkładu własnego, umożliwiającego występowanie o kredyty inwestycyjne. 

Ważnego znaczenia nabiera w tym kontekście polityka wsparcia 
rządowego – subwencje rządowe. Właśnie dzięki subwencjom rządowym 
kraje jak Niemcy, USA, Dania teraz są liderami w wykorzystaniu OZE. 
Na przykład w USA inwestycje w energię wiatru wzrosło w 2005 z pozio-
mu 24 mld USD do 90 mld USD w roku 2010, w energię słońca z 3,7 mld 
USD do 79 mld USD w tym że okresie. W skali globalnej na subsydiowanie 
energii z odnawialnych źródeł państwa wydały w 2010 roku 66 mld USD9. 

Bariery środowiskowe

Specjalny i częściowo paradoksalny charakter mają bariery środo-
wiskowe. Wykorzystanie prawie wszystkich źródeł energii odnawialnej jest 
związane ze znikomym szkodliwym wpływem na środowisko, a w ogólnym 
bilansie, wszystkie bez wyjątku OZE w zestawieniu z energetyką konwen-
cjonalną dają pozytywny efekt środowiskowy. Jednakże, o ile w energetyce 
konwencjonalnej sektor wytwarzania energii jest zlokalizowany punktowo, tam 
gdzie są zasoby paliw, to w energetyce odnawialnej bardzo często mamy do 
czynienia z generacją rozproszoną, bezpośrednio u użytkownika energii. Pa-
radoksalność barier środowiskowych wykorzystania OZE związana jest z tym, 
że w społecznościach lokalnych, w konfrontacji minimalnego oddziaływania 
odnawialnych technologii energetycznych na najbliższe otoczenie z niewąt-
pliwymi i wymiernymi korzyściami globalnymi (np. ograniczenie efektu 
cieplarnianego), te ostatnie tracą na znaczeniu. Bariery środowiskowe 
dotykają inwestorów wykorzystujących OZE także dlatego, że nie ma jasno 
dostosowanych do rzeczywistej skali zagrożeń przepisów regulujących 
kwestie lokalizacji inwestycji w energetyce odnawialnej. 

9 Międzynarodowa Agencja Energii, http://www.iea.org, 22.05.2009.
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Najwięcej zastrzeżeń w tych przypadkach dotyczy lokalnego oddzia-
ływania energetyki wiatrowej i technologii energetycznego przetwarzania 
biomasy10. Przyczyny powstawania takich reakcji w społecznościach lokal-
nych mogą wynikać z faktu, że społeczności te w dotychczasowym rozwoju 
konwencjonalnych technologii energetycznych nie miały bezpośredniego 
kontaktu z oddziaływaniem energetyki na własne środowisko. Dlatego też, 
proces przejścia z scentralizowanego wykorzystania paliw kopalnych do lokal-
nego wykorzystania odnawialnych zasobów energetycznych musi przebiegać 
z uwzględnieniem wykorzystania lokalnych zasobów energii odnawialnej 
w planowaniu przestrzennym oraz z poszanowaniem opinii społeczności lo-
kalnych i we współpracy z nimi.

Bariery informacyjne i edukacyjne

Do najważniejszych możemy zaliczyć:
1. Brak powszechnego dostępu do informacji o rozmieszczeniu potencjału 

energetycznego poszczególnych rodzajów odnawialnych źródeł energii, 
możliwego do technicznego wykorzystania.

2. Brak informacji o firmach produkcyjnych i projektowych oraz o firmach 
konsultacyjnych zajmujących się tą tematyką.

3. Brak powszechnie dostępnych informacji o procedurach postępowania przy 
otwieraniu i realizacji tego typu inwestycji oraz standardowych kosztach 
cyklu inwestycyjnego.

4. Brak wiedzy o korzyściach ekonomicznych, społecznych i ekologicznych 
związanych z realizacją inwestycji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł 
energii.

5. Brak informacji o producentach, dostawcach i wykonawcach systemów 
wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych.

6. Brak programów edukacyjno-szkoleniowych dotyczących odnawialnych 
źródeł energii adresowanych do inżynierów, projektantów, architektów, 
przedstawicieli sektora energetycznego, bankowości i decydentów.

7. Trudności dostępu do informacji z zakresu możliwych źródeł finansowania.
Problemy dotyczące lokalizacji przedsięwzięć w ramach OZE z uwagi 

na nieprzychylność lokalnej społeczności i samorządów, co wynika głównie 
z braku odpowiedniej wiedzy, edukacji i promocji. Należy w takim przypadki 
wdrażać programy mające na celu wzrost świadomości ekologicznej społe-
czeństwa.

10 Czym jest energia, http://www.dwspit.pl/konkurs/feniks3/artykuly.html, 22.05.2009.
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Bariery informacyjne, psychologiczne i edukacyjne związane są z bra-
kiem odpowiedniej informacji u decydentów i potencjalnych inwestorów 
i niewystarczającym poziomem świadomości ekologicznej społeczeństwa. 
Pojawiają się one między innymi, w subiektywnie zbyt wysoko ocenianym 
poziomie ryzyka związanego z przechodzeniem na nowe metody zaspokajania 
potrzeb energetycznych, w niedostatecznym uświadomieniu faktu, że po zakoń-
czeniu inwestycji późniejsze koszty eksploatacji OZE są zbliżone do zera oraz 
w generalnym braku zaufania do nawet opłacalnych z obiektywnego punktu 
widzenia odnawialnych technologii energetycznych i towarzyszącemu często 
temu irracjonalnymi wyobrażeniami o cechach tych technologii. Trudności 
w wywołaniu popytu na daną technologię OZE wynikają zazwyczaj z braku 
wiedzy o samej technologii i jej możliwościach. Zwiększenie świadomości 
społeczeństwa i przełamanie naturalnych oporów przed wprowadzaniem OZE 
to obecnie jedno z najważniejszych zadań i jedno z najbardziej efektywnych 
kierunków działań większości instytucji uczestniczących w procesach prze-
kształceń obecnego tradycyjnego systemu pokrywania potrzeb energetycznych.

Często też prace prowadzone w różnych instytucjach dublują się ze 
względu na niezorganizowane forum do wymiany doświadczeń, brak koordy-
nacji prowadzonych badań i prac wdrożeniowych. Nie ma praktycznie w Polsce 
pełnej bazy danych o instytucjach, placówkach naukowo-badawczych, firmach 
konsultingowych zajmujących się tematyką energetyki niekonwencjonalnej. 
Jeszcze trudniejsza jest sytuacja w przypadku danych o producentach i firmach 
sprzedających instalacje pozyskujące energie ze źródeł odnawialnych. 

Celowe jest więc kierowanie i koordynowanie na szczeblu rządowym 
programami edukacyjnymi, szkoleniowymi, badawczo-rozwojowymi i wdro-
żeniowymi oraz organizowanie szeroko pojętej bazy danych związanej z ener-
getyką odnawialną. W gestii organizacji rządowych powinno być również 
wspieranie adaptacji technologii zagranicznych w warunkach polskich oraz 
wspieranie programów demonstracyjnych. 

Kolejnym ograniczeniem jest bariera dostępności do urządzeń i nowych 
technologii. Na rynku polskim pojawia się niewiele urządzeń i instalacji wyko-
rzystujących odnawialne źródła energii. Niestety te, które są do nabycia, bardzo 
często reprezentują stare technologie i są instalacjami już wycofywanymi 
z produkcji i sprzedaży w krajach rozwiniętych. Natomiast systemy działają-
ce w praktyce w Polsce w większości budowane są sposobem gospodarczym 
z udziałem rzemieślników niemających żadnego doświadczenia w budowie 
instalacji niekonwencjonalnych. Krajowe kadry fachowców: producentów, 
handlowców, rzeczoznawców energetyki odnawialnej są bardzo nieliczne.

W celu zmiany istniejącego stanu należy prowadzić szeroko pojętą 
akcję promocyjną, reklamową i szkoleniową. Konieczne jest organizowanie 



163Identyfikacja i oszacowanie barier rozwoju energetyki z odnawialnych źródeł energii

różnych form doradztwa. Szczególną uwagę należy zwrócić na właściwą 
adaptację proponowanych rozwiązań technologicznych i systemowych do 
warunków polskich.

Kolejną przeszkodą w rozwoju energetyki odnawialnej jest bariera edu-
kacyjna i związana z nią bariera informacyjna. W szkołach nie ma praktycznie 
programów edukacyjnych dotyczących energetyki ze źródeł odnawialnych. 
Wprowadzone są przedmioty związane z ochroną środowiska, lecz przede 
wszystkim związane są one z tematyką skażenia środowiska w wyniku oddzia-
ływania na nie energetyki konwencjonalnej i z zagadnieniem poszanowania 
energii ujętym w sposób tradycyjny. Na szczęście co raz więcej powstaje kie-
runków na wyższych uczelniach związanych ze źródłami energii odnawialnej.

Problem bariery edukacyjnej może być rozwiązany dzięki uzupełnie-
niu przedmiotów nauczania w szkołach o elementy energetyki niekonwen-
cjonalnej, oraz zwiększenia oferty kształcenia w tym kierunku na większej 
ilości uczelniach wyższych na wydziałach technicznych oraz wprowadzenie 
odrębnych przedmiotów związanych z tematyką źródeł energii odnawialnej 
na innych wydziałach, jak chociażby na wydziałach ekonomii, administracji, 
prawie. Brak wiedzy o możliwościach efektywnego wykorzystania energii ze 
źródeł odnawialnych w różnych dziedzinach gospodarki krajowej powoduje, że 
w społeczeństwie polskim nie ma nawet świadomości o poszanowaniu energii 
poprzez stosowanie energii odnawialnej. Brak wiedzy na ten temat jest także 
związany z barierą informacyjną. 

Bariera informacyjna dotyczy praktycznie całego społeczeństwa, w tym 
kadr inżynierskich i decydenckich. Jednocześnie brak informacji występuje 
u potencjalnych inwestorów i odbiorców energii ze źródeł odnawialnych.

W celu rozwiązania zaistniałej sytuacji powinien zostać opracowany 
program budzenia świadomości społeczeństwa w dziedzinie poszanowania 
energii poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych, który w efekcie 
przyczyniłby się do wywołania popytu na energię ze źródeł odnawialnych. 
Program taki opierałby się głównie na prowadzeniu programów informacyjno-
-edukacyjnych, szkoleń oraz prowadzenie kampanii reklamowo-promocyjnej.

Wygodną podstawę do dodatkowej systematyki i identyfikacji barier 
technicznych, ekonomiczno-finansowych i informacyjnych dla poszczególnych 
technologii OZE w Polsce dają uzyskane wyniki ocen ekonomicznych. Wy-
korzystując wcześniej opracowaną metodę identyfikacji i klasyfikacji barier11 

11 E. Hille, Z. Karaczun, G. Wiśniewski, Wybrane zagadnienia polityki energetycznej Polski, 
PKE, Warszawa-Kraków 1997; G. Wiśniewski, S. Gołębiowski, M. Rogulska, A. Grzybek, 
Ocena ekonomiczna i prawna wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych wraz z propo-
zycjami systemowych rozwiązań prawnych, ekspertyza dla MOŚZNiL, IBMER, Warszawa 
1995, s. 67.



164 Wybrane problemy administracji publicznej. Prawo – Zarządzanie – Polityka

opartej na porównaniu prostych i zdyskontowanych okresów zwrotu z okresem 
trwałości instalacji, poszczególnym grupom analizowanych technologii OZE 
przyporządkowano następujące bariery:
1. Bariery kosztów eksploatacyjnych, w obszarze działań, których koszty 

operacyjne danej technologii odnawialnej są wyższe od przychodów ze 
sprzedaży (lub zaoszczędzonej) energii. W świetle wyników analiz ekono-
micznych, w tym obszarze oddziaływania barier znajdują się technologia 
fotowoltaiczna oraz technologia małych biogazowni rolniczych rozumiana 
jako technologia stricte energetyczna.

2. Bariery kosztów inwestycyjnych wyrażające się w tym, że choć koszty 
operacyjne są niższe od przychodów ze sprzedanej (zaoszczędzonej) energii 
to jednak prosty okres zwrotu nakładów inwestycyjnych jest dłuższy od 
okresu trwałości urządzenia (skala barier jest proporcjonalna do nakładów 
inwestycyjnych). Bariery te są największą przeszkodą w rozwoju systemów 
fotowoltaicznych oraz technologia małych biogazowni rolniczych, a także 
ciepłowni geotermalnych, autonomicznych elektrowni wiatrowych oraz 
gorzej zlokalizowanych małych elektrowni wodnych i wiatrowych.

3. Bariery wysokiej stopy dyskontowej, występujące wtedy, gdy prosty okres 
zwrotu nakładów inwestycyjnych jest krótszy od okresu trwałości urządze-
nia, lecz zdyskontowany okres zwrotu obliczony z uwzględnieniem inflacji 
jest zbyt długi (przeszkodą jest wysoki koszt kapitału). W obszarze oddzia-
ływania tych barier znajdują się przede wszystkim elektrownie wiatrowe 
sieciowe, słoneczne systemy przygotowania ciepłej wody użytkowej, małe 
elektrownie wodne oraz technologie wykorzystania gazu wysypiskowego 
i biogazu z osadu ściekowego.

4. Bariery niedostatecznej podaży, w obszarze występowania tych barier, 
proste i zdyskontowane okresy zwrotu nakładów są krótsze od okresów 
trwałości urządzeń, a stopa zwrotu zainwestowanego kapitału jest wyż-
sza od rynkowej stopy oprocentowania kapitału. Sytuacja taka tworzy się 
w przypadku niedostatecznej obecności urządzeń na rynku (podaży) lub 
braku tzw. ogólnego klimatu do inwestowania. Z barierami tego typu mamy 
do czynienia w przypadku kotłów na drewno i kolektorów słonecznych do 
podgrzewania powietrza (suszarniczych).

5. Bariery braku informacji, działają w tym samym obszarze wielkości wskaź-
ników ekonomicznych co bariery braku podaży technologii i w warunkach 
polskich dotyczą tych samych technologii, ale mają inną naturę. Wynikają 
one z braku promocji dojrzałych już technologicznie i ekonomicznie roz-
wiązań.

W przypadku technologii znajdujących się w obszarze działań barier 
wysokich kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych potrzebne jest silne 
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wsparcie w ramach programów badawczo-rozwojowych oraz budowa instalacji 
demonstracyjnych. Silne oddziaływanie barier wysokiej stopy dyskontowej 
można kompensować działaniami fiskalno-finansowymi, które mogą skory-
gować funkcjonowanie rynku technologii energetycznych i dać priorytet tech-
nologiom OZE. Sposobem na przełamywanie barier niedostatecznej podaży 
i braku informacji jest promocja technologii OZE oraz działania edukacyjno-
-informacyjne.

Inne bariery

1. Rozbieżności interpretacyjne w zakresie, czy inwestycje w OZE mogą 
być traktowane jako inwestycje celu publicznego12. Pożądaną zmianą 
byłoby jasne i bezsporne zaliczenie inwestycji w OZE do kategorii inwestycji 
celu publicznego. Takie sklasyfikowanie budowy elektrowni produkują-
cych energię z odnawialnych źródeł znacznie skróciłoby proces inwe-
stycyjny, co dałoby jeszcze jedną korzyść, mianowicie przyciągnięcie 
inwestorów w tym zagranicznych.

2. Trudności w uzyskaniu warunków przyłącze nowych do sieci, dla 
których jednym z wymogów jest uzyskanie ekspertyzy wpływu przy-
łączanych urządzeń, instalacji lub sieci na krajowy system elektro-
energetyczny13. Obecnie ekspertyza jest przygotowywana przez inwe-
stora, a operatorzy żądają uwzględnienia wielu wariantów i sytuacji, 
często niemożliwych do spełnienia. Projektowana nowelizacja prawa 
energetycznego musiała przenieść ten obowiązek na operatorów sie-
ci, zakreślając im 150-dniowy termin na jej wydanie. Po nowelizacji 
prawa energetycznego na przedsiębiorcy zajmującym się przesyłaniem 
lub dystrybucją energii elektrycznej pozostał obowiązek sporządze-
nia ekspertyzy wpływu urządzeń, instalacji lub sieci przyłączanych 
bezpośrednio do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 
wyższym niż 1 kV na system elektroenergetyczny, natomiast termin 
na wydanie zezwolenia uległ wydłużeniu do 150 dni14. Rozwiązanie to 
powinno usprawnić proces wydawania warunków przyłączenia do sieci. 
Dobrze by było jednak wprowadzić przeniesienie obowiązku przygotowania 

12 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, 
poz. 2603).
13 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 
) i przepisy wykonawcze.
14 Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 21, poz. 104).
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ekspertyzy na operatorów sieci oraz dodatkowo wprowadzić alternatywne 
formy zaliczki, np. w postaci gwarancji bankowych.

3. Nowelizacja prawa energetycznego15 wprowadziła mechanizm zalicz-
kowy, zakładającego konieczność wpłacania zaliczki już na etapie 
składania wniosku, co może skutkować rezygnacją podmiotów, które 
same docelowo nie zamierzają realizować farm wiatrowych i innych 
inwestycji OZE. Jednocześnie nie przewiduje się możliwości uzyskania 
zwrotu zaliczki, w przypadku odstąpienia od inwestycji przed pod-
pisaniem umowy przyłączeniowej. W związku z powyższym należało 
by wprowadzić taką możliwość co może poskutkować zwiększeniem 
chętnych w inwestycje w OZE, jak polskich tak i zagranicznych.

4. Brak danych od operatora sieci na temat wolnych mocy przyłączenio-
wych w systemie przyłączeniowym i przesyłowym16. W Polsce brak jest 
systemu udzielenia informacji na temat wolnych miejsc przesyłowych, 
liczby projektów oczekujących w kolejce, dostępnej mocy przyłącze-
niowej. Należało by stworzyć system udzielania takiej informacji dla po-
tencjalnych inwestorów planujących realizację inwestycji w OZE na terenie 
kraju, co oczywiście to wymaga olbrzymiej pracy obliczeniowej.

5. Występowanie i systematyczne powiększanie obszarów chronionych, w tym 
włączanych do programu NATURA 2000 (ponad 30% obszaru Polski 
jest objętych różnymi formami ochrony). Program NATURA 2000 nie 
jest jeszcze kompletny i będzie podlegał rozszerzeniu o dalsze obszary17. 
W takim przypadku należało by jak najszybsze przyjęcie obowiązującej 
listy obszarów chronionych w ramach programu NATURA 2000, która nie 
podlegałaby już dalszym zmianom, co jest oczywiście bardzo pracochłon-
nym i czasochłonnym procesem.

6. Możliwość zabezpieczenie prawa do gruntów, na których ma powstać 
farma wiatrowa, wynikająca z przepisów cywilnoprawnych. Najczę-
ściej inwestorzy korzystają z umów dzierżawy na czas określony. Takie 
prawo często jest jednak niewystarczające dla instytucji finansowej lub 
banku finansującego inwestycję, ponieważ uniemożliwia udzielenie 
zabezpieczeń, tak jak w przypadku prawa własności. Rozwiązaniem 
mogłoby być wprowadzenie odrębnej własności obiektu budowlanego, 
posadowionego na cudzej nieruchomości.

7. Ograniczenia infrastrukturalne. Problemy z podłączeniem się do sieci 
nowych wytwórców energii (ze źródeł odnawialnych i konwencjonal-
nych) spowodowane są złym stanem technicznym i niedoinwestowaniem 

15 Ibidem.
16 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne…
17 Przepisy dotyczące ochrony przyrody w ramach programu NATURA 2000.



167Identyfikacja i oszacowanie barier rozwoju energetyki z odnawialnych źródeł energii

sieci przesyłowej Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w Pol-
sce. Niedoinwestowanie krajowego systemu przesyłowego powoduje 
również zwiększenie strat sieciowych. Straty te w krajowym systemie 
elektroenergetycznym są znaczne i wynoszą rocznie około 14 TWh18. 
Na przestrzeni ostatniej dekady nastąpiło wyraźne zwiększenie dys-
proporcji pomiędzy sektorem wytwórczym i przesyłowym. Wzrost 
produkcji energii i zapotrzebowania na nią wielokrotnie przewyższył 
wzrost długości linii energetycznych. Konieczna jest więc rozbudowa 
krajowego systemu przesyłowego, modernizacja i rozbudowa sieci dys-
trybucyjnych, przy czym żadne z obowiązujących regulacji prawnych nie 
obligują operatorów do rozbudowy i modernizacji sieci.

8. Brak systemu wspierania budowy biogazowi. Należy przy tym stworzyć 
system wsparcia inwestycji w biogazownie, który powinien zapewniać 
pierwszeństwo biogazowi w przyłączeniu do sieci gazowej, wprowa-
dzenie świadectw pochodzenia lub preferencji cenowych dla biogazu 
rolniczego, uznanie biogazowni za inwestycje celu publicznego, nało-
żenie obowiązku zakupu biogazu rolniczego.

Wnioski

Energetyka zawodowa powinna jak najszybciej odejść od współspalania 
biomasy z węglem, natomiast inwestować w kotły hybrydowe lub dedykowane 
wyłącznie paliwu biomasowemu oraz w oparciu o wysokosprawną kogenerację 
i to tylko po uwzględnieniu faktycznych kosztów związanych z emisją CO2

19. 
Na poziomie lokalnym konieczne jest wyznaczenie w procedurach 

planowania przestrzennego obszarów dedykowanych do rozwoju OZE – nowe 
rozwiązania prawne powinny nakładać taki obowiązek na organy samorządo-
we, pod rygorem nieważności planu lub studium, inaczej realizacja rządowych 
programów np. „Biogazownia w każdej gminie” i wybudowanie do 2020 roku 
ponad 25 tys. biogazowni, co według oceny Ministerstwa Gospodarki pozwoli 
uzyskać moc rzędu 3000 MW20 będzie tylko kolejnym niezrealizowanym 
projektem.

Konieczne jest uproszczenie i zapewnienie spójności rozwiązań praw-
nych, zapewnienia stabilnej polityki Rządu oraz efektywności stosowania 
przepisów prawa odnoszących się do inwestycji w sektorze OZE – proces 

18 Z. Maciejewski, Sieci przesyłowe jako element bezpieczeństwa elektroenergetycznego 
Polski, „Polityka energetyczna” 2008, Tom 11, Zeszyt 1, Wyd. Instytutu GSMiE PAN, s. 292.
19 Materiały kongresu „Green Power 2010”, Warszawa 2010.
20 T. Michalski, Biogazownia w każdej gminie, „Wieś jutra” 2009, nr 4, s. 26.
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inwestycyjny musi być przewidywalny, czas trwania procedur przygotowania 
i uzgodnienia inwestycji nie może zależeć od dobrej woli, czy niekompetencji 
i niewiedzy urzędników. 

Biorąc powyższe pod uwagę, należałoby: 
− powołać instytucję lub Pełnomocnika Rządu ds. OZE jako koordynato-

ra działań ministerstw, pozwoli to na utrzymanie głównych kierunków 
obecnego systemu wspierania OZE przy jednoczesnej eliminacji błędnych 
rozwiązań, efektywne i spójne działania na rzecz promocji OZE i zapewni 
konsekwentną politykę w tym zakresie a w efekcie pozwoli na realizację 
wskaźniku produkcji energii w Polsce w perspektywie 2020 r. i później;

− zwiększyć zaangażowanie zagranicznych inwestorów do realizacji inwestycji 
w Polsce poprzez odpowiednie wsparcie legislacyjne;

− uprościć procedury pozyskiwania wsparcia na OZE;
− wypracować zasady lokalizacji farm wiatrowych w sąsiedztwie lub na 

obszarach Natura 2000;
− podjąć skoordynowane i wspierane centralnie działania mające na celu re-

alizację programu rzetelnej „edukacji energetycznej” skierowanej do całego 
społeczeństwa, ale w szczególności do odbiorców finalnych oraz przedsta-
wicieli organów administracji publicznej – rządowej i samorządowej.

Zapewnienie odpowiedniego i stabilnego systemu wsparcia dla różnych 
źródeł OZE pozwoli na zrównoważony rozwój gospodarczy wykorzystujący 
istniejące zasoby i cechujący się poszanowaniem dla środowiska naturalnego. 
System ten powinien uwzględniać koszty początkowe inwestycji i być okre-
sowo przeglądany i dostosowywany do zmieniającej się sytuacji rynkowej, 
pozwoli to na bieżące korygowanie wysokości i sposobów wsparcia dla nowych 
przedsięwzięć nie zmieniając warunków dla projektów już zrealizowanych.

Oczywistym jest również że odpowiednie podejście administracji 
rządowej w zakresie promocji OZE pozwoli na zwiększenie bezpieczeń-
stwa energetycznego – zarówno w skali całego globu, jak i poszczególnych 
państw i regionów – wyrażające się w systemowych i prawnych gwarancjach 
dostępu każdego konsumenta do zrównoważonych, bezpiecznych i pewnych 
źródeł energii za rozsądną cenę. Dzięki mądrej i konsekwentnej polityce 
będzie możliwe zarówno zwiększenie mocy wytwórczych niezbędnych dla 
zapewnienia rozwoju gospodarczego a w konsekwencji przełoży się to także 
na nowe miejsca pracy.

Zapewnienie realizacji powyższych postulatów nie tylko jest koniecz-
nością wynikającą z naszych zobowiązań jako kraju członkowskiego UE do 
implementacji dyrektyw ale przede wszystkim naszym obowiązkiem wobec 
kolejnych pokoleń.
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