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Publikacja zawiera krajowe bilanse i dane statystyczne dotyczące ilości i mocy odnawialnych źródeł energii, jak również 

informacje o wielkości produkcji energii elektrycznej uzyskanych ze źródeł pracujących w Krajowym Systemie Elektroenerge-

tycznym. Autorzy tej publikacji porównali wyniki wykorzystania OZE w Polsce z danymi wybranych krajów Unii Europejskiej. 

Artykuł zawiera również analizę i oceną wykonania dyrektywy 2009/28/WE przez państwa członkowskie, która zobowiązuje do 

zapewnienia określonego udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto. 

 

WSTĘP 

W perspektywie najbliższych 20 lat Polska ma stać się krajem 
bezpiecznym energetycznie. Tak optymistyczne założenie w roku 
2009 przyjął Rząd Polski w dokumencie „Polityka Energetyczna Pol-
ski do 2030 roku”. Przyjęty dokument zawiera długoterminową stra-
tegię rozwoju sektora energetycznego, prognozę zapotrzebowania 
na paliwa i energię. "Polityka Energetyczna" określa kilka podstawo-
wych kierunków rozwoju polskiej energetyki. Oprócz poprawy efek-
tywności energetycznej jest to między innymi wzrost bezpieczeństwa 
dostaw, pozyskiwania, produkcji paliw i energii oraz rozbudowę i roz-
wój infrastruktury przesyłowo-wytwórczej. Zakłada się również ogra-
niczenie energetyki na środowisko, a także szybki rozwój wykorzy-
stania odnawialnych źródeł energii [7],[8]. 

Jednym z działań Rządu Polskiego wpisującego się w dawno 
przyjętą długoterminowa strategię rozwoju energetyki polskiej jest 
przyjęcie przez Polski Parlament w dniu 20 lutego 2015 roku ustawy 
o odnawialnych źródłach energii - OZE. Ustawa weszła w życie tra-
dycyjnie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Część przepisów, 
m.in. dotyczących nowych form wsparcia wytwórców z odnawialnych 
źródeł energii obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 br. [9]. 

Celem najnowszej ustawy o OZE jest zrównoważony rozwój 
energetyki odnawialnej w Polsce, poprzez optymalizację strumieni 
przepływu środków finansowych dla poszczególnych technologii 
OZE oraz ich stabilizację w okresie 15-letnim. Przyjęta ustawa za-
wiera kompleksowe rozwiązania porządkujące system wsparcia dla 
odnawialnych źródeł energii, które polegają na [1]: 
– utrzymaniu obecnego systemu wsparcia dla istniejących 

instalacji OZE, 
– wprowadzeniu nowych możliwości dla istniejących instalacji 

odnawialnych źródeł energii, 
– wdrożeniu nowoczesnego systemu aukcji dla nowych                 i 

zmodernizowanych instalacji OZE, 
– przyjęciu cen gwarantowanych dla wytwórców energii 

elektrycznej z mikroinstalacji.  
Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie wielkości 

wykorzystywania energii  odnawialnej w Polsce. W artykule autorzy 
skupili się na poziomie wykorzystania odnawialnych źródeł energii - 
OZE do produkcji energii elektrycznej w Krajowym Systemie 
Elektroenergetycznym. 
 

1. PODSTAWOWE DOKUMENTY I AKTY PRZWNE  
DOTYCZĄCE ROZWOJU ENERGETYKI  
ODNAWILANEJ W POLSCE 

W Polsce założenia do rozwoju energetyki odnawialnej zostały 
określone w dokumencie rządowym „Strategia rozwoju energetyki 
odnawialnej” przyjętym przez Sejm w dniu 23 sierpnia 2001 r. oraz w 
dokumentach: „Polityka energetyczna Polski do roku 2030” przyjętym 
przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada 2009 r. i w „Programie dla 
elektroenergetyki” przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 28 marca 
2006 r. W dniu 7 grudnia 2010 r. Rada Ministrów przyjęła "Krajowy 
plan działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych”, który prze-
słano do Komisji Europejskiej. W planie tym przyjmuje się, że rozwój 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii umożliwi zaspokojenie 
wzrastającego zapotrzebowania na energię oraz zwiększy stopień 
uniezależnienia się od dostaw energii z importu [2], [12]. Promowanie 
wykorzystania OZE pozwala również zwiększyć poziom dywersyfika-
cji źródeł dostaw oraz stworzyć warunki do rozwoju energetyki roz-
proszonej, opartej na lokalnie dostępnych surowcach. 

W przyjętym dokumencie zawarto prognozę osiągnięcia przez 
Polskę  w 2020 r. 15 % udziału energii ze źródeł odnawialnych w 
zużyciu energii końcowej brutto w sposób zrównoważony, z uwzględ-
nieniem wielu czynników, takich jak: zasoby odnawialnych źródeł 
energii i surowców do wytwarzania paliw oraz stanu systemu elek-
troenergetycznego [2],[13].  

Założono, że filarem zwiększenia udziału energii ze źródeł od-
nawialnych będzie większe wykorzystanie biomasy oraz energii elek-
trycznej z wiatru. „Krajowy plan działań w zakresie energii ze źródeł 
odnawialnych” jest uszczegółowieniem prognozy dotyczącej odna-
wialnych źródeł energii zawartej w „Polityce Energetycznej Polski do 
2030 r.” [3]. 

Dopełnieniem przyjętej przez państwo polskie strategii rozwoju 
energetyki odnawialnej było przyjęcie ustawy o odnawialnych źró-
dłach energii - OZE z dnia 20 lutego 2015 roku. Niniejsza ustawa w 
zakresie swojej regulacji wdraża Dyrektywę Parlamentu Europej-
skiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie pro-
mowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych a także dyrek-
tywę 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektyw-
ności energetycznej. 

Celem przyjętej ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku jest zagwa-
rantowanie trwałego rozwoju gospodarki energetycznej przy jedno-
czesnym zwiększeniu bezpieczeństwa energetycznego i ochrony 
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środowiska. Akt prawny rangi ustawowej umożliwi kształtowanie me-
chanizmów i instrumentów wspierających wytwarzanie energii elek-
trycznej, ciepła lub chłodu, lub biogazu rolniczego w instalacjach od-
nawialnego źródła energii. Przyrost liczby oddawanych do użytkowa-
nia nowych instalacji ze źródeł odnawialnych przyczyni się do two-
rzenia nowych miejsc pracy. 

Ustawa wprowadza nową instytucję sprzedawcy zobowiąza-
nego, określa mechanizmy przeciwdziałania nadpodaży świadectw 
pochodzenia energii, określa zasady monitorowania i ustalenia śred-
niej ważonej ceny, po jakiej zbywane są świadectwa pochodzenia. 
Wprowadza także aukcyjny system sprzedaży energii, procedurę 
oceny formalnej wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źró-
deł energii, a także opłaty OZE oraz ustanawia Operatora Rozliczeń 
Energii Odnawialnej S.A. [3]. 

 

2. ENERGIA ELEKTRYCZNA WYTWARZANA 
 Z ODNAWIALANYCH ŹRÓDEŁ ENERGII  
W KRAJACH UE  

Jednym z celów Unii Europejskiej w zakresie rozwoju energetyki 
odnawialnej jest zwiększenie udziału energii elektrycznej wytworzo-
nej z odnawialnych nośników energii w krajowym zużyciu tej energii. 
Wskaźniki dla wybranych krajów UE w latach 2010-2013 przedsta-
wiono w tabeli 1. 
 
Tab. 1. Udział energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w końco-
wym zużyciu brutto w elektroenergetyce w wybranych krajach UE, w 
latach 2010-2013 wg. [4] 

Kraj 
2010 2011 2012 2013 

%  

UE-28 19,6 21,7 23,5 25,4 

Austria 65,7 66,0 66,5 68,1 

Czechy 7,5 10,6 11,6 12,8 

Finlandia 27,6 29,4 29,5 31,1 

Francja 14,7 16,2 16,4 16,9 

Holandia 9,7 9,8 10,5 10,1 

Litwa 7,4 9,0 10,9 13,1 

Niemcy 18,1 20,9 23,6 25,6 

Polska 6,6 8,2 10,7 10,7 

Słowacja 17,8 19,3 20,1 20,8 

Włochy 20,1 23,5 27,4 31,3 

 
Udział energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych nośni-

ków energii w zużyciu energii elektrycznej brutto w krajach UE-28  
w latach 2010-2013 wzrósł z 19,6% do 25,4% W odniesieniu do po-
szczególnych krajów wartość tego wskaźnika jest bardzo zróżnico-
wana, dla Polski wzrósł on w powyższym okresie z 6,6% do 10,7% 
co daje wzrost o 4,1 punktów procentowych. Największy wzrost wy-
stąpił we Włoszech z 20,1% do 31,3% (11,2 pkt. proc.) i w Niemczech 
z 18,1 do 25,6 % (7,5 pkt. proc.). 

Polska, chcąc ograniczyć emisję CO2 i spełnić zobowiązanie o 
15% udziale energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych nośni-
ków energii zrobiła znaczny postęp osiągając w 2012 wskaźnik po-
wyżej 10 %. Było to możliwie dzięki wysokiemu udziałowi biopaliw 
stałych - biomasy. Wynika to ze względu na potencjał i położenie geo-
graficzno-klimatyczne Polski. Biomasa charakteryzuje się odpowied-
nią dostępnością, a także spore są jej zasoby. Mimo wielu planów 
związanych z budową bloków opalanych wyłącznie biomasą poja-
wiają się obawy, że może dojść do braku tego surowca. Według 
Urzędu Regulacji Energetyki, w 2015 roku w Polsce było 36 instalacje 
na biomasę  o łącznej mocy 1122,6 MW. Są także 44 instalacje w 
Polsce wytwarzające energię poprzez współspalanie biomasy z pali-
wami kopalnymi. 

Zaprezentowany w tabeli 1 wskaźnik dla Polski zmienił się też 
również ze względu na rozwój energetyki wiatrowej. W czerwcu 2015 
roku w Polsce istniały instalacje o łącznej mocy 4592 MW. Plany roz-
woju tej gałęzi energetyki odnawialnej przewidywały postawienie no-
wych elektrowni o mocy około 10000-12000 MW, przy kolejnych kra-
jowych dokumentach planistycznych liczby te malały. Obecnie mówi 
się o około 8000 MW do 2020-2025 r. Dla porównania, w Niemczech 
zainstalowano 34660 MW (2013 r.) zaś w Hiszpanii 23000 MW (2013 
r.).  

Europejskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (EWEA) opu-
blikowało raport dot. europejskiej branży wiatrowej w 2015 roku. Pol-
ska pod względem nowo uruchomionych instalacji wiatrowych z wy-
nikiem 1266 MW uplasowała się na drugim miejscu w UE, zaraz za 
Niemcami, gdzie łączna moc instalacji wiatrowych uruchomionych w 
2015 roku wynosi ponad 6000 MW [5].  

W raporcie EWEA odnaleźć możemy także inne bardzo pozy-
tywne informacje na temat tego sektora w Europie. W zeszłym roku 
łączna moc instalacji zwiększyła się o 13800 MW, co oznacza wzrost 
dynamiki rozwoju tego sektora o 5,4%. W UE moc zwiększyła się o 
12800 MW, co przekłada się na zwiększenie dynamiki o 6,3% w po-
równaniu do roku 2014. Większość nowych mocy to instalacje lądowe 
- 9766 MW, ale na zwiększenie dynamiki rozwoju branży wpływ mają 
morskie farmy wiatrowe - zainstalowano łącznie ponad 3000 MW no-
wych mocy w farmach morskich, co jest liczbą dwa razy większą niż 
w roku 2014. 

Zwiększenie mocy polskich farm wiatrowych o 1266 MW jest wy-
nikiem bardzo dobrym - to dwa razy większy wzrost niż w 2014 roku, 
jak podkreślono w raporcie. Na tak dużą ilość nowych instalacji może 
mieć wpływ fakt, że inwestorzy starali się uruchomić instalacje do 
końca 2015 roku, aby uzyskać dostęp do wsparcia w postaci „zielo-
nych certyfikatów”. Wynika to, między innymi, z zawirowań związa-
nych z licznymi w zeszłym roku nowelizacjami ustawy o OZE, regu-
lującej kwestię dopłat. 

Jak podkreślono w raporcie, energetyka wiatrowa wysunęła się 
na czoło wszystkich technologii sektora OZE. W zeszłym roku uru-
chomiono w krajach UE 28900 MW nowych instalacji - jest to 44% 
wszystkich nowych systemów produkujących energię elektryczną. 
Na drugim miejscu znajdują się systemy PV z wzrostem o 8500 MW 
(29%), OZE stanowi łącznie 77% sumarycznej mocy wszystkich no-
wych elektrowni w UE. Rok 2015 jest ósmym z kolei, gdy moc nowych 
źródeł OZE przekracza 55%.  

Łączna moc pracujących pod koniec zeszłego roku instalacji 
wiatrowych w UE wynosi ponad 140 GW. Najwięcej z nich pracuje    
w Niemczech (ok 45 GW), Hiszpanii (23 GW), Wielkiej Brytanii (po-
nad 13 GW), Francji (ok. 10 GW), Włoszech (9 GW) oraz Szwecji (6 
GW). Razem z Portugalią i Danią plasuje się Polska z sumaryczną 
mocą wiatraków na poziomie przekraczającym 5 GW [5]. 

 Udział energii z biopaliw stałych, wiatru i wody w ogólnym po-
zyskaniu energii ze źródeł odnawialnych w 2013 roku przedstawiono 
na rys. 1.  
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Rys. 1. Udział energii w wybranych krajach UE z biopaliw stałych, 
wiatru i wody w ogólnym pozyskaniu energii ze źródeł odnawialnych 
w 2013 roku wg.[4] 

 
Z rys. 1 wynika, że osiągnięcie wskaźników udziału energii elek-

trycznej wytworzonej z odnawialnych nośników energii w większości 
krajów UE jest możliwe dzięki dużemu potencjałowi wykorzystania 
biomasy. Polska znajduje się w czołówce krajów Unii, które zrealizują 
zamierzony cel 15% udziału energii z odnawialnych źródeł dzięki wy-
korzystaniu w głównej mierze energii z biomasy i z wiatru. Struktura 
pozyskania energii ze źródeł odnawialnych dla Polski różni się za-
sadniczo od przedstawionej na rys. 1 pozyskania energii ze źródeł 
odnawialnych dla UE. Struktura ta wynika przede wszystkim z cha-
rakterystycznych dla naszego kraju warunków geograficznych i moż-
liwych do zagospodarowania zasobów [10], [11]. 

Niestety obecne prawodawstwo polskie zmierza do tego, że nie 
uda się przekroczyć nawet 6000 MW [9]. Wprawdzie pod koniec 2015 
roku Sejm uchwalił nowelizację ustawy o OZE i podtrzymał stary sys-
tem wsparcia w postaci zielonych certyfikatów jednocześnie odroczył 
o pół roku wejście nowego systemu wsparcia w celu uporządkowania 
stanu prawnego w obszarze odnawialnych źródeł energii. Należy się 
spodziewać zasadniczych zmian szczególnie w zakresie odległości 
instalowania elektrowni wiatrowych od terenów zamieszkałych i le-
śnych. Spowoduje to znaczne wyhamowanie rozwoju tego sektora 
energetyki gdyż w proponowanych rozwiązaniach tylko 2% Polski bę-
dzie spełniało nowe kryteria instalacji. 

3. MOCE OSIĄGANE PRZEZ ELEKTROWNIE  
W KRAJOWYM SYSTEMIE  
ELEKTROENERGETYCZNYM WYKORZYSTUJĄCE 
ŹRÓDŁA ODNAWIALNE W LATACH 2010-2014  

Moce osiągalne elektrowni wykorzystujących energię elek-
tryczną ze źródeł odnawialnych w latach 2010-2014 przedstawiono 
w tabeli 2. 

 
Tab. 2. Moce osiągalne elektrowni wykorzystujących odnawialne 

źródła energii w latach 2010-2014 [MW] wg.[4] 
Nośniki energii 2010 2011 2012 2013 2014 

Ogółem  2178 3018 4093 5116 5637 

Woda  936 940 945 949 958 

Elektrownie o mocy < 1 MW 78 82 88 88 89 

Elektrownie o mocy 1÷10 MW 185 186 185 189 185 

Elektrownie o mocy > 10 MW 673 672 672 672 684 

Wiatr 1108 1800 2564 3429 3836 

Biopaliwa stałe 53 175 455 582 629 

Biogaz 81 102 128 154 187 

biogaz z wysypisk  44 51 57 56 59 

biogaz z oczyszczalni  31 35 42 51 60 

biogaz pozostały 6 16 29 47 69 

Energia słońca - 1 1 2 27 

W analizowanym okresie odnotowano stały wzrost łącznej mocy 
urządzeń wytwórczych wykorzystujących nośniki energii odnawial-
nej. Według Urzędu Regulacji Energetyki, w ubiegłym roku potencjał 
odnawialnych źródeł energii w Polsce wzrósł o 941,4 MW - do po-
ziomu 7000 MW. W 2014 r. potencjał OZE zwiększył się o 517,9 MW, 
rok wcześniej o 1020 MW, a w roku 2012 - o 1078 MW. Ubiegłoroczny 
wzrost potencjału OZE to głównie efekt przyrostu zainstalowanych 
mocy w energetyce wiatrowej. Według danych URE, w 2015 r. moc 
elektrowni wiatrowych wzrosła z 3836 MW do 4592 MW. Wynik na 
koniec 2015 r., który podaje URE, jest jednak dużo niższy od szacun-
ków Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, które szacuje, 
że łączny potencjał farm wiatrowych w Polsce przekracza już 5000 
MW. W ubiegłym roku istotnie zwiększył się też potencjał elektrowni 
biomasowych - z 1008,2 MW do 1122,6 MW. 

W roku 2011 pojawił się po raz pierwszy udział ogniw fotowolta-
icznych w produkcji energii elektrycznej, a ich wartość mocy osiągal-
nej w latach 2011-2014 wzrosła z 1 MW do 27 MW. Przyjęcie ustawy 
prosumenckiej wydatnie przyczyni się do znacznego zwiększenia 
udziału fotowoltaiki w pozyskiwaniu energii elektrycznej. Świadczy 
już o tym duży rozwój energetyki słonecznej w roku 2014. Według 
Urzędu Regulacji Energetyki całkowita moc ogniw fotowoltaicznych 
w Polsce na koniec 2015 roku wynosiła ponad 71 MW. Rynek foto-
woltaiczny w Polsce dopiero się kształtuje, jednak jego rozwój prze-
biega w sposób bardzo dynamiczny. Duże zainteresowanie fotowol-
taiką pojawiło się w ciągu ostatnich czterech lat i dzięki nowej ustawie 
oraz licznym programom dofinansowania rozwój jej będzie przebie-
gał bardzo szybko. Obecnie w Polsce budowanych jest wiele elek-
trowni fotowoltaicznych. Po zakończeniu inwestycji szacuje się że w 
niedługim okresie czasu w Polsce może działać nawet ponad 100 
MW elektrowni fotowoltaicznych. 

Mimo tak znacznego wzrostu udziału mocy elektrowni słonecz-
nych to największe przyrosty mocy wystąpiły w odniesieniu do energii 
wiatru w szczególności w latach 2010-2014. Wzrost z 1108 MW do 
3836 MW jest najbardziej spektakularnym osiągnięciem w rozwoju 
polskiej energetyki odnawialnej.  

Występują również tendencje wzrostowe mocy osiągalnej w 
elektrowniach biogazowych, kształtujące się corocznie w przedzia-
łach od kilku do kilkunastu procent w stosunku do roku ubiegłego. W 
2013 r. przyrost ten wyniósł 20,3% stanowiąc wydatny wkład w osią-
gnięciu zmierzonego celu 15% udziału energii ze źródeł odnawial-
nych w końcowym zużyciu energii brutto. W przypadku elektrowni 
biogazowych, ich potencjał wzrósł w roku 2015 ze 188,5 MW do 
212,5 MW. Wzrost mocy osiągalnych przez elektrownie w Krajowym 
Systemie Elektroenergetycznym wykorzystujące energię ze źródeł 
odnawialnych w latach 2010-2014 przedstawiono na rys.2.  

 

 
Rys. 2. osiągalne elektrowni wykorzystujących energię ze źródeł od-
nawialnych  w latach 2010-2014 roku wg. [4] 
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4. PRODUKCJA ENERGII ELEKTYCZNEJ  
Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII 

Zgodnie z dyrektywą 2009/28/WE państwa członkowskie są zo-
bowiązane do zapewnienia określonego udziału energii ze źródeł od-
nawialnych w końcowym zużyciu energii brutto. W roku 2020 r. obo-
wiązkowe krajowe cele zakładają, że udział tej energii w poszczegól-
nych krajach UE będzie oscylował ok. 20%. Udział omawianej energii 
oblicza się, jako wartość końcowego zużycia energii brutto ze źródeł 
odnawialnych podzieloną przez wartość końcowego zużycia energii 
brutto ze wszystkich źródeł i wyraża się w procentach. Czyli energię 
obliczoną wraz ze stratami i różnicami bilansowymi. 

Dla Polski cel ten został ustalony na poziomie 15%. Ponadto, 
każde państwo członkowskie powinno sprostać założeniu, że jego 
udział energii ze źródeł odnawialnych we wszystkich rodzajach trans-
portu w 2020 r. będzie wynosił, co najmniej 10% końcowego zużycia 
energii w transporcie.  

Aby spełnić te wymagania bardzo ważnym jest aby produkcja 
energii elektrycznej z wykorzystaniem energii odnawialnej osiągnęła 
znaczący poziom taki aby 15% kryterium zostało wypełnione. W la-
tach 2010-2014 produkcja energii elektrycznej z odnawialnych nośni-
ków energii systematycznie rosła. Jednocześnie następowały zmiany 
wielkości udziałów poszczególnych nośników w produkcji tej energii. 
Analizując udział nośników energii odnawialnej w produkcji energii 
elektrycznej w roku 2010 względem roku 2014 dostrzegalne są za-
sadnicze zmiany ilościowe poszczególnych nośników. Na rys. 3 i 4 
przedstawiono zmiany, jakie nastąpiły w udziale nośników energii od-
nawialnej w produkcji energii elektrycznej na terenie Polski w latach 
2010-2014.  

 

 
Rys. 3. Udział nośników energii odnawialnej w produkcji energii elek-
trycznej w roku 2010 wg.[4] 
 

 
Rys. 4. Udział nośników energii odnawialnej w produkcji energii elek-
trycznej w roku 2010 wg.[4] 

 

Analizując udział nośników energii odnawialnej w strukturze 
OZE do produkcji energii elektrycznej udział energii wiatru i biogazu 
jest coraz większy, natomiast maleje udział energii wody i biopaliw 
stałych. W ostatnich latach odnotowano produkcję energii elektrycz-
nej z ogniw fotowoltaicznych. Jej udział w dalszej perspektywie bę-
dzie wzrastał. Udział energii elektrycznej wytworzonej z odnawial-
nych źródeł energii krajowego zużycia energii elektrycznej brutto w 
latach 2010-2014 przedstawiono na rys. 5. 

 
Rys. 5. Udział energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii kra-
jowego zużycia energii elektrycznej brutto w 2010-2014 
 

Wielkości produkcji energii elektrycznej z odnawialnych nośni-
ków energii przedstawiono w tabeli 3. 

 
Tab. 3. Produkcja energii elektrycznej z odnawialnych nośników 

energii w latach 2010-2014 [GWh] wg.[4] 
Nośniki energii 2010 2011 2012 2013 2014 

Ogółem  10889 13137 16879 17067 19842 

Woda  2920 2331 2037 2439 2182 

Elektrownie o mocy < 1 MW 309 307 321 352 322 

Elektrownie o mocy1÷10 MW 727 636 620 645 565 

Elektrownie o mocy> 10 MW 1884 1388 1097 1442 1296 

Wiatr 1664 3205 4747 6004 7676 

Biopaliwa stałe 5905 7148 9529 7932 9160 

Biogaz 398 451 565 690 816 

biogaz z wysypisk  220 234 236 241 225 

biogaz z oczyszczalni  132 150 194 234 253 

biogaz pozostały 46 68 135 216 338 

Biopłyny  1 1 0 1 0 

Energia słońca - 0 1 1 7 

 
Według raportu KSE za 2014 rok całkowita produkcja energii 

elektrycznej ze wszystkich źródeł energii pracujących w Krajowym 
Systemie Elektroenergetycznym za ten rok wyniosła 156 567 GWh.  

W latach 2010-2014 udział energii elektrycznej wytworzonej                         
w elektrowniach wiatrowych dynamicznie rósł i wielkość produkcji     w 
2014 r. była prawie pięciokrotnie wyższa w porównaniu z 2010 r. Wy-
soki poziom produkcji energii elektrycznej został utrzymany w elek-
trowniach jak i elektrociepłowniach spalających biopaliwa stałe. Pro-
dukcja energii elektrycznej w tych obiektach była w 2014 r. wyższa o 
55,1% w porównaniu  z 2010 r. Instalacje wykorzystujące do wytwa-
rzania energii elektrycznej biogaz odnotowały wzrost produkcji. W 
2014 r. wytworzono dwukrotnie więcej energii niż 2010 r. Szczególny 
wpływ na ten wzrost miał biogaz zaliczany do grupy „biogazy pozo-
stałe” gdyż w 2014 r. odnotował ponad sześciokrotny wzrost w po-
równaniu z 2010 r. W elektrowniach wodnych odnotowano spadek 
produkcji energii elektrycznej i od 2010 r. utrzymuje się tendencja 
spadkowa. W 2014 r. wytworzono o 25,3% energii mniej niż w 2010 
r. 
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5. UDZIAŁ ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH  
W KOŃCOWYM ZUŻYCIU ENERGII BRUTTO 

Unia Europejska jest na dobrej drodze do osiągnięcia swojego 
celu 20 proc. w zakresie energii odnawialnej - tak wynika z opubliko-
wanego przez Komisję Europejską sprawozdania z postępów w osią-
ganiu celów w zakresie energii odnawialnej wyznaczonych na 2020 r 
[6]. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że przewidywany udział energii od-
nawialnej w końcowym zużyciu energii brutto w 2014 r. wynosił 15,3 
proc., to UE i znaczna większość państw członkowskich poczyniły 
wyraźne postępy w osiągnięciu tego minimum. 

Wyniki te Komisja Europejska opublikowała w swoim sprawoz-
daniu z postępów w osiąganiu do 2020 r.: prawnie wiążącego unij-
nego celu 20 proc. udziału energii ze źródeł odnawialnych, celu 10 
proc. udziału energii ze źródeł odnawialnych w transporcie oraz wią-
żących celów krajowych. 

Dyrektywa w sprawie energii odnawialnej przynosi efekty i 
sprawdza się co wynika ze sprawozdania gdyż dzięki rozwojowi od-
nawialnych źródeł energii: 
– uniknięto całkowitych emisji CO2 o około 326 Mt w 2012 r.           i 

o 388 Mt w 2013, 
– zapotrzebowanie na paliwa kopalne w UE zmniejszyło się o 116 

Mt w 2013 r. 
Jeśli chodzi o bezpieczeństwo dostaw energii w UE: 

– zastąpienie gazu ziemnego energią odnawialną odpowiadało za 
około 30 proc. ogólnych emisji paliw kopalnych, których udało się 
uniknąć w 2013 r., 

– prawie połowa państw członkowskich zmniejszyła swoje krajowe 
zużycie energii brutto pochodzącej z gazu ziemnego o co 
najmniej 7 proc. 
Ponadto, ze sprawozdania wynika, że coraz więcej ludzi akcep-

tuje energię odnawialną jako powszechne źródło energii i że cele na 
2020 rok są siłą napędową dla globalnych inwestycji w odnawialne 
źródła energii oraz wspierających je strategii energetycznych, które 
sięgają daleko poza granice Europy i za którymi stoi Unia Europejska. 

Udział energii ze źródeł odnawialnych oblicza się jako wartość 
końcowego zużycia energii brutto ze źródeł odnawialnych przez war-
tość końcowego zużycia energii brutto ze wszystkich źródeł i wyraża 
się w procentach  

W tabeli 4 przedstawiono dane dot. końcowego zużycia energii 
brutto ze źródeł odnawialnych w poszczególnych sektorach oraz sek-
torowego i całkowitego udziału energii ze źródeł odnawialnych w koń-
cowym zużyciu energii brutto dla Polski, w latach 2012-2014. 
 
Tab. 4. Udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu 

energii brutto w latach 2012-2014 wg.[4] 

Sektor 
2012 2013 2014 

% 

Udział energii z OZE w ciepłownictwie i chłodnictwie  13,36 14,07 13,95 

Udział energii z OZE w elektroenergetyce  10,68 10,73 12,40 

Udział energii z OZE w transporcie  5,98 6,03 5,67 

Udział energii z OZE w końcowym zużyciu energii brutto  10,88 11,34 11,45 

 
Dokonując analizy związanej z wypełnieniem postanowień dy-

rektywy 2009/28/WE na rys. 6 wykonano zestawienie z realizacji za-
kładanych celów udziału energii w 28 krajach UE i Polski.  

 
Rys. 6. Udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu 
energii brutto w 2005, 2010-2014 wg.[4] 
 

Wskaźnik udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym 
zużyciu energii brutto w 2014r. w Polsce wyniósł 11,45%. Wzrósł o 
4,25% w porównaniu z 2005r. Średni wzrost w latach 2010-2014 wy-
niósł 0,56 pkt. proc. W ostatnich 4 latach wzrósł tylko o 1,15% co jest 
zbyt małym przyrostem gdyż do pełnego zrealizowania dyrektywy po-
zostaje 3,55% przez najbliższe 5 lat. Zakładając optymistycznie, że 
w 2015 wskaźnik wynosi ok 12 % to brakujące 3 % będzie trudno 
zrealizować do 2020r. 

W U-28 w 2013r. udział ten wynosił 15 % i wzrósł o 6,3 pkt. proc 
w porównaniu z 2005r. Średni wzrost w latach 2010-2013 wyniósł 0,8 
pkt. proc. Zakładając, że w 2015 wynosi on ok 16% to przy utrzyma-
niu tempa wzrostu z lat 2010-2013 Unia Europejska skupiająca 28 
krajów ma szansę zrealizować 20 % wskaźnik udziału energii ze źró-
deł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto. 

PODSUMOWANIE 

W artykule zaprezentowano dane statystyczne obecnie do-
stępne, które dotyczą energii ze źródeł odnawialnych. Zakres prezen-
towanych danych nie daje pełnego obrazu sytuacji w zakresie pozy-
skiwania i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w Polsce. 
Wynika to ze względu na znaczne rozproszenie źródeł pozyskiwania 
i lokalny charakter ich wykorzystywania. Niewielkie moce większości 
obiektów wytwarzających i użytkujących energię ze źródeł odnawial-
nych utrudniają objęcie ich stałymi badaniami statystycznymi, a także 
kompleksowym monitoringiem.  

W Polsce wielu wytwórców coraz częściej zaczyna wytwarzać 
energię elektryczną przy użyciu odnawialnych źródeł energii na wła-
sne potrzeby. Dzieje się tak dzięki coraz bardziej popularnej fotowol-
taice. Wpływa to na częściowe ale niewielkie zniekształcenie po-
ziomu podawanej wartości generacji energii z tych źródeł. Nie prze-
szkadza to jednak w wykonaniu analiz, czy badań statystycznych 
gdzie przyjmuje się pewien niewielki margines błędu.  

Przedstawiony w artykule poziom rozwoju energetyki odnawial-
nej w Polsce przebiega dość wolno ale konsekwentnie. Dlatego też 
znaczącą rolę do odegrania ma właściwe kształtowanie polityki pań-
stwa w taki sposób, aby gospodarka i całe społeczeństwo mogło w 
pełni korzystać z potencjału tkwiącego w krajowych zasobach energii 
odnawialnej. Należy zadbać o wysoko rozwinięte i efektywnie ekono-
micznie technologie przetwarzania energii tak, aby wszyscy uczest-
niczy tego procesu byli w pełni usatysfakcjonowani. Potrzebne są, 
zatem dalsze prace nad większym udziałem w stosunku do obecnej 
sytuacji roli energetyki odnawialnej w krajowej polityce energetycz-
nej. Energetyka odnawialna ma potencjalnie bardzo duże znaczenie 
dla rozwoju regionalnego i lokalnego. Poprzez zwiększenie przycho-
dów samorządów lokalnych, tworzenie nowych miejsc pracy oraz 
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rynku dla firm produkujących urządzenia do wytwarzania energii elek-
trycznej. 
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