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Stanowisko Unii Europejskiej dotycz¹ce promocji

odnawialnych Ÿróde³ energii i jego odzwierciedlenie

w polskich przepisach prawnych

Streszczenie: Unia Europejska w swych dokumentach programowych wyra¿a szczególn¹ dba³oœæ o zrównowa¿ony

rozwój krajów cz³onkowskich i ca³ego regionu, a szczególny nacisk k³adziony jest na ograniczenie emisji gazów

cieplarnianych. Wzrost u¿ytkowania odnawialnych Ÿróde³ energii postrzegany jest jako sposób na ograniczenie

emisji dwutlenku wêgla do atmosfery. W artykule przedstawiono stanowisko Unii oraz obowi¹zuj¹ce dyrektywy

dotycz¹ce wspierania rozwoju odnawialnych Ÿróde³ energii. Omówiono równie¿ dalsze zamierzenia unijne

w zakresie wspierania wykorzystania odnawialnych Ÿróde³ energii oraz zadania stawiane przed krajami

cz³onkowskimi w projekcie dyrektywy w sprawie promowania stosowania energii ze Ÿróde³ odnawialnych.

Przedstawiono obecny stan prawny w Polsce w zakresie wykorzystania odnawialnych Ÿróde³ energii,

a zw³aszcza aplikacjê do polskiego prawa dyrektyw unijnych, dotycz¹cych wspierania produkcji energii elek-

trycznej z odnawialnych Ÿróde³ energii oraz u¿ycia biopaliw w transporcie

W konkluzji stwierdza siê, ¿e o ile Polska jest generalnie przygotowana do realizacji zadañ narzuconych przez

dyrektywy unijne w perspektywie do roku 2010, to realizacja zadañ w perspektywie do roku 2020 postawionych

w nowych dyrektywach bêdzie bardzo trudna do realizacji.

S³owa kluczowe: odnawialne Ÿród³a energii, produkcja energii elektrycznej, biopaliwa

European Union standpoint concerning renewable energy promotion

and its reflection in Polish law

Abstract: In the European Union’s programme documents a special care is being expressed about a sustainable

development of member countries and the entire region and the special stress is being put on constraining

emission of greenhouse gases. An increase of use of renewable energy sources is perceived as a method of

carbon dioxide emission to the atmosphere limitation. The standpoint of the EU has been presented in the paper

as well as the currently in force directives concerning support for development of renewable energy sources.

The Union’s prospects in further reinforcement of renewable sources use have been presented and the targets
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given to member countries in the draft of the directive on the promotion of the use of energy from renewable

sources. The legal status currently in force in Poland as concerns utilization of renewable energy sources is

shown and especially the application in Polish law the EU directives on the promotion of electricity produced

from renewable energy sources in the internal electricity market and on the promotion of the use of biofuels or

other renewable fuels for transport.

In the conclusion it is said that Poland is generally prepared for implementation and fulfilling targets enforced by

the directives in 2010 perspective, but fulfilling the aims and targets foreseen till 2020 as projected in the new

directive will be very difficult.

Key words: renewable energy sources, electricity production, biofuels

Wprowadzenie

W ostatnich latach wzrasta zainteresowanie odnawialnymi Ÿród³ami energii. Ich zasoby
mo¿na praktycznie traktowaæ jako niewyczerpalne, gdy¿ odnawiaj¹ siê w naturalnych
procesach. S¹ przy tym postrzegane jako czyste Ÿród³a energii i w przeciwieñstwie do
konwencjonalnych paliw kopalnych nie emituj¹ gazów cieplarnianych do atmosfery. Wzrost
ich u¿ytkowania stanowiæ mo¿e zatem sposób na ograniczenie efektu cieplarnianego.

Unia Europejska k³adzie bardzo du¿y nacisk na zrównowa¿ony rozwój swych krajów
cz³onkowskich, a opracowywane i realizowane strategie rozwoju mocno podkreœlaj¹ zna-
czenie odnawialnych Ÿróde³ energii.

1. Unijne dzia³ania w zakresie promocji energii ze Ÿróde³ odnawialnych

Œwiatowe zainteresowanie problemami ocieplania klimatu, prowadz¹ce do podejmowania
przez rz¹dy wielu krajów dzia³añ ograniczaj¹cych efekt cieplarniany, zapocz¹tkowa³a ramowa
konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (ang: United Nations Fra-

mework Convention on Climate Change – UNFCCC lub FCCC) – miêdzynarodowy traktat,
sygnowany przez ONZ, podpisany w 1992 w Rio de Janeiro podczas Konferencji Narodów
Zjednoczonych na temat Œrodowiska i Rozwoju, popularnie zwanej Szczytem Ziemi. Traktat
ten okreœla za³o¿enia miêdzynarodowej wspó³pracy dotycz¹cej ograniczenia emisji gazów
cieplarnianych odpowiedzialnych za zjawisko globalnego ocieplenia. Pocz¹tkowo traktat nie
zawiera³ ¿adnych wi¹¿¹cych podpisuj¹ce go pañstwa nakazów, dotycz¹cych ograniczenia
emisji gazów cieplarnianych. Z czasem ustanowiono odpowiednie protoko³y wprowadzaj¹ce
limity emisji gazów, z których najwa¿niejszym jest protokó³ z Kioto z 1997 r.

Kraje, które ratyfikowa³y protokó³ zobowi¹za³y siê do redukcji gazów cieplarnianych do
roku 2012 o wynegocjowane wielkoœci w porównaniu do roku 1990.

Przyk³adowe wynegocjowane wielkoœci redukcji: 8% dla Unii Europejskiej, 7% dla
USA, 6% dla Japonii; Rosja wynegocjowa³a 0%, zaœ Australia i Islandia mo¿liwe wzrosty
odpowiednio o 8% i 10%. Polska – ratyfikuj¹c protokó³ z Kioto – zobowi¹za³a siê do roku
2012 do 6% redukcji emisji gazów cieplarnianych w porównaniu do roku 1988. Dla wejœcia
w ¿ycie protokó³ z Kioto wymaga³, by ratyfikowa³o go co najmniej 55 krajów, wytwa-
rzaj¹cych co najmniej 55% œwiatowej emisji dwutlenku wêgla. Protokó³ wszed³ w ¿ycie
16 lutego 2005 r. po ratyfikacji przez Rosjê.

Zrównowa¿ony rozwój krajów cz³onkowskich stanowi jeden z naczelnych celów stawia-
nych polityce energetycznej Unii Europejskiej. Wa¿nym elementem zrównowa¿onego roz-
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TABELA 1. Docelowe udzia³y energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych Ÿróde³ energii

w zu¿yciu energii elektrycznej dla poszczególnych krajów UE

TABLE 1. Shares of electricity produced from renewable energy sources in total electricity consumption

for EU countries

Pañstwo
Produkcja w 1997 r. Cel w 2010 r.

[%]TW·h %

Austria 39,05 70,0 78,1

Belgia 0,86 1,1 6,0

Dania 3,21 8,7 29,0

Finlandia 19,03 24,7 31,5

Francja 66,00 15,0 21,0

Grecja 3,94 8,6 20,1

Hiszpania 37,15 19,9 29,4

Holandia 3,45 3,5 9,0

Irlandia 0,84 3,6 13,2

Luksemburg 0,14 2,1 5,7

Niemcy 24,91 4,5 12,5

Portugalia 14,30 38,5 39,0

Szwecja 72,03 49,1 60,0

Wielka Brytania 7,04 1,7 10,0

W³ochy 46,46 16,0 25,0

UE 15 338,41 13,9 22

Cypr 0,00 0,1 6,0

Estonia 0,02 0,2 5,1

Litwa 0,33 3,3 7,0

£otwa 2,76 42,4 49,3

Malta 0,00 0,0 0,0

Polska 2,35 1,6 7,5

Czechy 2,36 3,8 8,0

S³owacja 5,09 17,9 31,0

S³owenia 3,66 29,9 33,6

Wêgry 0,22 0,7 3,6

UE 25 355,20 12,9 21

Bu³garia 2,80 7,2 11,0

Rumunia 17,52 31,3 33,0

UE 27 375,52 13,2 21

�ród³o: Dyrektywa... 2001; uzupe³nione na podstawie (Dokuments... 2003)



woju jest dba³oœæ o œrodowisko, a zw³aszcza dzia³ania zmierzaj¹ce do ograniczenia emisji
gazów cieplarnianych.

Pierwsze dokumenty o strategicznym znaczeniu dla rozwoju tego kierunku dzia³ania
pojawi³y siê w UE równoczeœnie z konferencj¹ w Kioto. W Bia³ej Ksiêdze z 1997 r.
zatytu³owanej „Energia dla przysz³oœci: Odnawialne Ÿród³a energii” (Communication...
1997) Komisja Europejska nakreœli³a zasadnicze kierunki dzia³ania, wyznaczaj¹c znacz¹ce
miejsce rozwojowi odnawialnych Ÿróde³ energii. Kolejne dokumenty o charakterze strate-
gicznym (Commission... 2002; Communication... 2005, 2005, 2006; Green paper... 2006)
rozwija³y ideê ograniczania emisji, doprowadzaj¹c do wytyczenia nastêpuj¹cych celów,
których osi¹gniêcie przewidziano na najbli¿sze lata:

— wype³nienie zobowi¹zañ wynikaj¹cych z protoko³u z Kioto – tj. redukcjê do 2012
roku emisji dwutlenku wêgla o 8% w stosunku do roku 1990,

— podwojenie udzia³u odnawialnych Ÿróde³ energii w bilansie energii pierwotnej
z 6 do 12% w 2010 r.,

— zwiêkszenie efektywnoœci energetycznej do roku 2010 o 18% w stosunku do roku
1995,

— zwiêkszenie bezpieczeñstwa energetycznego.
Ta strategia poparta zosta³a odpowiednimi dyrektywami, w których wyznaczono cele dla

poszczególnych krajów cz³onkowskich oraz okreœlono metody ich realizacji (Dyrektywa...
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006).

W zakresie odnawialnych Ÿróde³ energii kluczow¹ jest Dyrektywa 2001/77/WE w spra-
wie wspierania produkcji na rynku wewnêtrznym energii elektrycznej wytwarzanej ze Ÿróde³
odnawialnych W dyrektywie tej ustalono cele indykatywne, dotycz¹ce energii elektrycznej
wytwarzanej ze Ÿróde³ odnawialnych. Zawarty w Bia³ej Ksiêdze 12% udzia³ energii z OZE –
za³o¿ony dla ogólnej konsumpcji energii brutto – prze³o¿ony zosta³ na udzia³ 22% konsump-
cji energii elektrycznej, otrzymanej ze Ÿróde³ odnawialnych. Kraje kandyduj¹ce do Unii
Europejskiej w trakcie negocjacji akcesyjnych, wypracowa³y równie¿ cele indykatywne.
Zosta³y one zapisane w Traktacie Akcesyjnym, a nastêpnie do³¹czone do celów okreœlonych
dla EU-15. Po przyst¹pieniu do Unii dwunastu kolejnych pañstw, procentowy udzia³ kon-
sumpcji energii elektrycznej obni¿ony zosta³ do 21% (tab. 1).

Kolejna dyrektywa wyznaczaj¹ca rozwój odnawialnych Ÿróde³ energii to Dyrektywa
2003/30/WE w sprawie wspierania u¿ycia w transporcie biopaliw lub innych paliw odna-
wialnych.

W zakresie udzia³u biopaliw w rynku transportowym ustalono cele, dla których wartoœci¹
odniesienia jest wartoœæ energetyczna benzyny i oleju napêdowego do celów transpor-
towych. Jako cele indykatywne podano 2% udzia³ biopaliw w paliwach transportowych
w roku 2005 oraz 5,75% udzia³u biopaliw w roku 2010, polecaj¹c krajom cz³onkowskich
wypracowanie narodowych celów wskaŸnikowych na poszczególne lata.

2. Zamierzenia Unii Europejskiej w perspektywie roku 2020

W œlad za ju¿ realizowanymi celami stawiane s¹ nastêpne. W 2007 r. Komisja Europejska
przygotowa³a pakiet klimatyczno-energetyczny, nakreœlaj¹cy cele strategiczne do osi¹g-
niêcia w roku 2020:
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— ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 20%,
— zmniejszenie zu¿ycia energii w Unii Europejskiej o 20% w stosunku do roku 2005

jako roku bazowego,
— osi¹gniêcie 20% udzia³u energii ze Ÿróde³ odnawialnych w ogólnym zu¿yciu energii

UE, w tym osi¹gniêcie 10% zawartoœci biopaliw w paliwach transportowych.
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TABELA 2. Ca³kowite cele krajowe w zakresie udzia³u energii ze Ÿróde³ odnawialnych w koñcowym zu¿yciu

energii brutto w 2020 r.

TABLE 2. National overall targets for the share of energy from renewable sources in final consumption

of energy in 2020

Pañstwo
Udzia³ energii ze Ÿróde³ odnawialnych
w koñcowym zu¿yciu energii brutto,

2005 r. (S2005) [%]

Docelowy udzia³ energii ze Ÿróde³
odnawialnych w koñcowym zu¿yciu

energii brutto, 2020 r. (S2020) [%]

Belgia 2,2 13

Bu³garia 9,4 16

Czechy 6,1 13

Dania 17,0 30

Niemcy 5,8 18

Estonia 18,0 25

Irlandia 3,1 16

Grecja 6,9 18

Hiszpania 8,7 20

Francja 10,3 23

W³ochy 5,2 17

Cypr 2,9 13

£otwa 34,9 42

Litwa 15,0 23

Luksemburg 0,9 11

Wêgry 4,3 13

Malta 0,0 10

Holandia 2,4 14

Austria 23,3 34

Polska 7,2 15

Portugalia 20,5 31

Rumunia 17,8 24

S³owenia 16,0 25

S³owacja 6,7 14

Finlandia 28,5 38

Szwecja 39,8 49

Wielka Brytnia 1,3 15

�ród³o: Dyrektywa... 2009



W 2007 r. Komisja i Rada Europejska wypracowa³y zintegrowany pakiet dotycz¹cy
energii i zmian klimatycznych oraz mapê drogow¹ na rzecz energetyki odnawialnej do
2020 r., a w styczniu 2008 r. Komisja Europejska przedstawia projekt dyrektywy w sprawie
promowania stosowania energii ze Ÿróde³ odnawialnych.

W kwietniu 2009 r. uchwalone zosta³y dwie kluczowe dla pakietu klimatyczno-energe-
tycznego dyrektywy: Dyrektywa 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii
ze Ÿróde³ odnawialnych (Dyrektywa... 2009), w której postaæ prawn¹ przyjmuje postulat
dotycz¹cy 20% udzia³u energii ze Ÿróde³ odnawialnych, oraz Dyrektywa 2009/29/WE
usprawniaj¹ca i rozszerzaj¹ca wspólnotowy system handlu uprawnieniami do emisji gazów
cieplarnianych (Dyrektywa... 2009).

Jednym z najistotniejszych zapisów dyrektywy (Dyrektywa... 2009) jest okreœlenie dla
wszystkich krajów cz³onkowskich minimalnego udzia³u energii ze Ÿróde³ odnawialnych
w koñcowym zu¿yciu energii brutto w 2020 r. (tab. 2). Dla Polski wynosi on 15%. Najni¿szy
udzia³ ustalono dla Malty – 10%, a najwy¿szy dla Szwecji – 49%.

Okreœlono œcie¿kê dochodzenia do docelowego udzia³u na lata 2011–2018 poprzez
odpowiednie formu³y, gdzie podstaw¹ jest udzia³ energii ze Ÿróde³ odnawialnych w koñco-
wym zu¿yciu energii brutto w 2005 r. (dla Polski – 7,2%).

Ustalono, ¿e minimalny udzia³ energii ze Ÿróde³ odnawialnych w transporcie w 2020 r.
ma wynieœæ 10% ostatecznego zu¿ycia energii w transporcie. Celem jest wielkoœæ udzia³u
zu¿ycia energii odnawialnej w ostatecznym zu¿yciu energii. Dyrektywa podaje nastêpuj¹c¹
definicjê tego pojêcia:

Ostateczne zu¿ycie: oznacza towary energetyczne dostarczane do celów energetycz-

nych przemys³owi, sektorowi transportowemu, gospodarstwom domowym, sektorowi

us³ugowemu, w tym œwiadcz¹cemu us³ugi publiczne, rolnictwu, leœnictwu i rybo³ów-

stwu, ³¹cznie ze zu¿yciem energii elektrycznej i ciep³a przez przemys³ energetyczny na

wytwarzanie energii elektrycznej i ciep³a oraz ³¹cznie ze stratami energii elektrycznej

i ciep³a podczas dystrybucji i przesy³ania.

Koñcowe zu¿ycie energii brutto ze Ÿróde³ odnawialnych wyznacza siê jako sumê:
— koñcowego zu¿ycia energii elektrycznej brutto ze Ÿróde³ odnawialnych,
— koñcowego zu¿ycia energii brutto ze Ÿróde³ odnawialnych w ciep³ownictwie i ch³od-

nictwie,
— koñcowego zu¿ycia energii ze Ÿróde³ odnawialnych w transporcie.
Proponowany na przysz³oœæ sposób oceny realizacji postawionych zadañ jest zatem

odmienny od stawianych celów indykatywnych w obecnie obowi¹zuj¹cych dyrektywach,
okreœlaj¹cych wymagany udzia³ energii ze Ÿróde³ odnawialnych.

3. Regulacje polskie w zakresie promocji odnawialnych Ÿróde³ energii

Polskie prawodawstwo w zakresie odnawialnych Ÿróde³ energii jest odzwierciedleniem
przynale¿noœci kraju do Wspólnoty Europejskiej. Polskie akty prawne s¹ harmonizowane
z dyrektywami unijnymi.

Realizuj¹c Dyrektywê 2001/77/WE w sprawie wspierania produkcji na rynku wew-
nêtrznym energii elektrycznej wytwarzanej ze Ÿróde³ odnawialnych, Polska przyjê³a
cel indykatywny wynosz¹cy w 2010 roku 7,5% udzia³ energii elektrycznej wytworzonej
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w odnawialnych Ÿród³ach energii w ca³kowitym krajowym zu¿yciu energii elektrycznej.
Wartoœci celów wskaŸnikowych na lata od wejœcia Polski do Unii do roku 2014 ustalono na
poziomie przedstawionym w tabeli 3. Cele wskaŸnikowe na lata 2005–2009 zosta³y z czasem
zmienione, ale cel indykatywny na rok 2010 pozosta³ na tym samym poziomie.

TABELA 3. Energia elektryczna z OZE w Polsce w latach 2005–2014

TABLE 3. Electricity from RES in Poland in 2005–2014

Rok

Wed³ug Raportu... M.P.05.53.731
Wed³ug Raportu...

M.P.08.51.457

iloœæ wytworzonej energii
elektrycznej z OZE

[GW·h]

udzia³ w ca³kowitym krajowym
zu¿yciu energii elektrycznej

[%]

udzia³ w ca³kowitym krajowym
zu¿yciu energii elektrycznej

[%]

2005 3,12 2,2 2,5

2006 3,72 2,6 3,0

2007 4,61 3,2 3,9

2008 5,80 4,0 5,0

2009 7,74 5,3 6,2

2010 11,10 7,5 7,5

2011 11,18 7,5 7,5

2012 11,33 7,5 7,5

2013 11,48 7,5 7,5

2014 11,63 7,5 7,5

�ród³o: Raport... M.P.05.53.731, Raport... M.P.08.51.457

Dla zapewnienia realizacji tych celów na³o¿ono na przedsiêbiorstwa energetyczne –
zajmuj¹ce siê wytwarzaniem energii elektrycznej lub jej sprzeda¿¹ do odbiorców koñ-
cowych – obowi¹zek zakupu lub wytworzenia energii elektrycznej w odnawialnych Ÿród³ach
energii w iloœci, stanowi¹cej okreœlony udzia³ w ca³kowitej sprzeda¿y energii elektrycznej
odbiorcom krajowym.

Udzia³ ten uleg³ ju¿ kilkakrotnie zmianom. W tabeli 4 przedstawiono wysokoœæ tych
udzia³ów wed³ug kolejnych rozporz¹dzeñ Ministra Gospodarki z 2005 r. (Dz.U. 05.261.2187),
2006 r. (Dz.U. 06.205.1510) i 2008 r. (Dz.U. 08.156.969).

Wymagane udzia³y energii ze Ÿróde³ odnawialnych w ca³kowitej sprzeda¿y energii
elektrycznej maj¹ zapewniæ realizacjê celów wskaŸnikowych oraz celu indykatywnego.

System wsparcia produkcji energii elektrycznej w odnawialnych Ÿród³ach energii funk-
cjonuje na podstawie ustawy Prawo energetyczne (Dz.U.06.89.625 z póŸn. zmianami). Iloœæ
energii pochodz¹cej ze Ÿróde³ odnawialnych wyznaczana jest na podstawie realizacji obo-
wi¹zku polegaj¹cego na tym, ¿e przedsiêbiorstwa energetyczne, które zajmuj¹ siê sprzeda¿¹
energii elektrycznej odbiorcom koñcowym uzyskuj¹ i przedstawiaj¹ do umorzenia Preze-
sowi Urzêdu Regulacji Energetyki okreœlon¹ liczbê œwiadectw pochodzenia energii elek-
trycznej, wytworzonej w odnawialnych Ÿród³ach energii lub uiszczaj¹ op³atê zastêpcz¹.
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Uzupe³nieniem tego mechanizmu jest obowi¹zek zakupu przez przedsiêbiorstwa energe-
tyczne pe³ni¹ce rolê sprzedawcy z urzêdu ca³ej energii elektrycznej wytworzonej w Ÿród³ach
odnawialnych, przy³¹czonych do sieci znajduj¹cych siê w obszarze dzia³ania danego sprze-
dawcy z urzêdu po œredniej cenie rynkowej energii elektrycznej.

Uregulowaniem promuj¹cym rozwój energetyki odnawialnej jest mo¿liwoœæ pozys-
kania na inwestycje zwi¹zane z odnawialnymi Ÿród³ami energii dotacji i preferen-
cyjnych kredytów, udzielanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gos-
podarki Wodnej oraz wojewódzkie fundusze ochrony œrodowiska i gospodarki wodnej
(Dz.U.08.14.89).

Podstawowym uregulowaniem w zakresie biopaliw jest ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r.
o biokomponentach i biopaliwach ciek³ych (Dz.U. 06.169.1199), która stanowi implemen-
tacjê w Polsce Dyrektywy 2003/30/WE. Do momentu wejœcia w ¿ycie ustawy o biokom-
ponentach i biopaliwach ciek³ych (Dz.U. 06.169.1199) narodowe cele wskaŸnikowe wyz-
naczane by³y przez ministra w³aœciwego do spraw gospodarki w uzgodnieniu z zaintereso-
wanymi ministrami. Wysokoœæ ustalonego narodowego celu wskaŸnikowego (NCW) –
wed³ug wartoœci opa³owej paliw zu¿ywanych w transporcie – wynios³a:

— 2005 r. – 0,5%
— 2006 r. – 1,50%
— 2007 r. – 2,30%
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TABELA 4. Obowi¹zkowe dla przedsiêbiorstw energetycznych udzia³y energii elektrycznej z odnawialnych Ÿróde³

energii w ca³kowitej sprzeda¿y energii elektrycznej

TABLE 4. Obligatory shares of electricity from renewable energy sources in total electricity sales

Rok

Udzia³ iloœciowy energii elektrycznej z OZE w ca³kowitej rocznej sprzeda¿y
energii elektrycznej odbiorcom koñcowym [%]

wed³ug Rozporz¹dzenia
Ministra Gospodarki z 2005 r.

wed³ug Rozporz¹dzenia
Ministra Gospodarki z 2006 r.

wed³ug Rozporz¹dzenia
Ministra Gospodarki z 2008 r.

2005 3,1

2006 3,6

2007 4,8 5,1

2008 6,0 7,0 7,0

2009 7,5 8,7 8,7

2010 9,0 10,4 10,4

2011 9,0 10,4 10,4

2012 9,0 10,4 10,4

2013 9,0 10,4 10,9

2014 9,0 10,4 11,4

2015 11,9

2016 12,4

2017 12,9

�ród³o: Rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z 2005 r. (Dz.U. 05.261.2187), 2006 r. (Dz.U. 06.205.1510)
i 2008 r. (Dz.U. 08.156.969)



Wejœcie w ¿ycie ustawy o biopkomponentach zmieni³o tryb ustalania narodowych celów
wskaŸnikowych, które obecnie ustala Rada Ministrów co trzy lata na najbli¿sze 6 lat.
W przyjêtym w czerwcu 2007 r. rozporz¹dzeniu (Dz.U. 07.11.757) ustalono nastêpuj¹ce
wysokoœci narodowych celów wskaŸnikowych:

— na 2008 r. – 3,45%
— na 2009 r. – 4,60%
— na 2010 r. – 5,75%
— na 2011 r. – 6,20%
— na 2012 r. – 6,65%
— na 2013 r. – 7,10%
Przedstawione cele wskaŸnikowe s¹ zwi¹zane ze zobowi¹zaniami wynikaj¹cymi z cz³on-

kowstwa Polski w Unii Europejskiej, a ustalone na lata 2008–2010 wzrosty udzia³u biopaliw
w rynku paliw transportowych maj¹ zapewniæ osi¹gniêcie obligatoryjnego celu 5,75%
w roku 2010. Ustalone na lata nastêpne cele wskaŸnikowe maj¹ za zadanie osi¹gniêcie 10%
udzia³u biopaliw w rynku paliw transportowych do 2020 roku – co wynika z zamierzeñ
unijnych w zakresie uzyskania co najmniej takiego wyniku.

W latach 2004–2006 udzia³ biokomponentów w ogólnej iloœci paliw zu¿ywanych
w transporcie kszta³towa³ siê znacznie poni¿ej ustalonych celów wskaŸnikowych i wyniós³
od 0,3% w roku 2003 do 0,92% w roku 2006 (tab. 5).

Ustawa o systemie monitorowania i kontrolowania jakoœci paliw (Dz.U. 06.169.1200)
oraz ustawa o biokomponentach i biopaliwach (Dz.U. 06.169.1199) zapewni³y pe³n¹ trans-
pozycjê dyrektywy 2003/30/WE. Wprowadzi³y one do polskiego prawa szereg zmian,
ukierunkowanych na tworzenie korzystnych i stabilnych warunków rozwoju rynku biokom-
ponentów i biopaliw ciek³ych, w tym (M.P.07.53.607):

— stworzenie mo¿liwoœci wytwarzania przez rolników biopaliw ciek³ych na u¿ytek
w³asny,

— wprowadzenie, z dniem 1 stycznia 2008 r., obowi¹zku zapewnienia okreœlonego
udzia³u biokomponentów na rynku paliw transportowych,

— wprowadzenie do polskiego prawa pojêcia „wybranej floty”, tj. grupy pojazdów,
w których mo¿liwe jest zastosowanie biopaliw o zwiêkszonym udziale biokom-
ponentów.

Jednoczeœnie w zwi¹zku z harmonizacj¹ polskiego prawa z przepisami unijnymi zmniej-
szeniu uleg³y kwoty zwolnienia od podatku akcyzowego dla paliw ciek³ych z dodatkiem
biokomponentów oraz dla biopaliw ciek³ych, przez co zmniejszone zosta³y rekompen-
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TABELA 5. Narodowe cele wskaŸnikowe oraz zrealizowane udzia³y biokomponentów w ogólnej iloœci paliw

zu¿ywanych w transporcie w latach 2004–2006

TABLE 5. National indicative targets and achieved shares of biocomponents in total amount of fuels used

in transportation in 2004–2006

Rok
Udzia³ biokomponentów w ogólnej iloœci paliw zu¿ywanych w transporcie

Narodowy Cel WskaŸnikowy realizacja

2004 – 0,30

2005 0,5 0,48

2006 1,5 0,92



saty dla producentów tych paliw, zwi¹zane ze zwiêkszeniem kosztów dodawania bio-
komponentów.

W przyjêtym przez Radê Ministrów wieloletnim programie promocji biopaliw lub innych
paliw odnawialnych na lata 2008–2014 (M.P.07.53.607) uznano, ¿e osi¹gniêcie narodowych
celów wskaŸnikowych nie bêdzie mo¿liwe bez dalszego wsparcia. Rozwa¿ane s¹ nastêpu-
j¹ce instrumenty promowania produkcji i wykorzystania biokomponentów:

— wsparcie dla produkcji biokomponentów w zakresie systemu podatkowego i op³aty
paliwowej (rozwi¹zania w zakresie podatku akcyzowego, podatku dochodowego od
osób prawnych, podatku paliwowego),

— wsparcie dla upraw energetycznych stanowi¹cych surowiec do produkcji biokom-
ponentów,

— wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wytwarzania biokomponentów i biopaliw
ciek³ych z funduszy Unii Europejskich oraz krajowych œrodków publicznych
(w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko oraz Innowacyjna
Gospodarka, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich),

— dzia³ania maj¹ce na celu zwiêkszenie popytu na biopaliwa ciek³e (poprzez utworzenie
stref ekologicznego transportu publicznego, zwolnienia z op³at za parkowanie, zwol-
nienia z op³at za korzystanie ze œrodowiska, preferencje w zakupie pojazdów
i maszyn wyposa¿onych w silniki przystosowane do spalania biopaliw ciek³ych
w ramach zamówieñ publicznych, na³o¿enie obowi¹zku stosowania paliw ciek³ych
dla administracji rz¹dowej),

— wzrost dzia³alnoœci naukowo-badawczej w zakresie biopaliw ciek³ych,
— dzia³alnoœæ informacyjno-edukacyjna w zakresie biopaliw ciek³ych.

Podsumowanie

Polska jest przygotowana na realizacjê celów w zakresie wymaganego udzia³u od-
nawialnych Ÿróde³ energii w ca³kowitym zu¿yciu w perspektywie roku 2010. Zu¿ycie
odnawialnych Ÿróde³ energii w produkcji energii elektrycznej jest wy¿sze od postawionych
celów, natomiast rozwój wykorzystania biopaliw w Polsce jest niewystarczaj¹cy, co zagra¿a
realizacji wymagañ unijnych w perspektywie 2010 roku.

Pakiet reform 3 x 20 na rok 2020 stawia zadania trudne do zrealizowania i wymaga
znacz¹cego wysi³ku dla rozwoju odnawialnych Ÿróde³ energii.

Cele okreœlone w dyrektywie w sprawie promowania stosowania OZE wymagaj¹ no-
wego spojrzenia na sporz¹dzane bilanse energetyczne. Agregacja danych stosowana w syn-
tetycznym bilansie energii wed³ug GUS, jak równie¿ stosowana w bilansie energii OECD
jest niewystarczaj¹ca do celów monitorowania rozwoju odnawialnych Ÿróde³ energii.
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