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rolniczego oraz z biopłynów), wynikający z dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 kwietnia 2009 
r. (2009/28/WE). W tej dyrektywie określony został 
cel dla państw członkowskich UE (fot. 1), którym 
ma być zwiększenie udziału energii wytwarzanej 
ze źródeł odnawialnych w bilansie energii final-
nej Unii Europejskiej do 20% w 2020 r., przy czym 
dla Polski udział ten w 2020 r. ma wynosić 15%, 
(w tym w transporcie 10 proc.), wraz z oszczędnością 
energii i zwiększoną efektywnością energetyczną.
Dyrektywa zakłada ograniczenie prawnych i poza-
prawnych barier hamujących zwiększanie produkcji 
energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, 
usprawnianie i przyspieszanie procedur na odpo-
wiednich szczeblach administracyjnych. Państwom 
członkowskim przyznano szeroki zakres swobody 
przy wdrażaniu obowiązku stosowania energii od-
nawialnej, tak aby same mogły decydować o tym,  
w którym sektorze – energia elektryczna, ogrzewa-

NIK wskazuje, że na rozwój energetyki odnawial-
nej w naszym kraju negatywnie wpływały m.in.: brak 
konsekwentnej polityki państwa wobec odnawialnych 
źródeł energii, opóźnienia w wydawaniu przepisów wy-
konawczych oraz brak stabilnego i przyjaznego otocze-
nia prawnego, zapewniającego bezpieczeństwo i prze-
widywalność inwestycji w OZE, w szczególności  
w sektorze energii elektrycznej.
Redukcja CO2 jest kluczowym zagadnieniem klima-
tycznym na świecie. Niestety Polska ma jedną z naj-
wyższych w Europie emisji dwutlenku węgla w stosun-
ku do wyprodukowanej energii elektrycznej (1 kWh). 
Polityka Unii Europejskiej dotycząca klimatu i ener-
gii została określona w pakiecie klimatyczno-energe-
tycznym. Częścią tego pakietu jest rozwój energetyki 
opartej na odnawialnych źródłach energii (odnawialne 
źródło energii – odnawialne, niekopalne źródło ener-
gii obejmujące energię wiatru, promieniowania sło-
necznego, geotermalną hydrotermalną, hydroener-
gię, energię fal, prądów i pływów morskich, a także 
energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu 

Osiągnięcie przez Polskę założonego celu 15 proc. udziału energii ze źródeł 
odnawialnych w ogólnym zużyciu energii brutto w 2020 r. może być zagrożone. 
W 2016 roku wskaźnik ten nieznacznie przekroczył tylko 11% i był najniższy od 
2013 r. W konsekwencji Polska prawdopodobnie stanie przed koniecznością 
dokonania statystycznego transferu energii z OZE z państw członkowskich, które 
mają nadwyżkę tej energii. Koszty tego transferu mogą wynieść nawet 8 mld zł. 
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nie/chłodzenie lub transport – chcą podejmować 
działania. W przyszłości polityka UE zmierza do ogra-
niczenia emisji dwutlenku węgla z obowiązującego 
obecnie poziomu 20% (którego osiągnięcie powinno 
nastąpić do 2020 r.) do pułapu 40% w 2030 r.

Najważniejsze ustalenia kontroli

Na przestrzeni ostatnich lat nie było konsekwentnej 
polityki państwa wobec odnawialnych źródeł ener-
gii. Nie przygotowano kompleksowego, opartego na 
aktualnych założeniach, dokumentu określającego 
politykę państwa wobec sektora OZE. Cele i zada-
nia dotyczące OZE zostały określone w:
•	Strategii	 na	 rzecz	 Odpowiedzialnego	 Rozwoju	 
(z perspektywą do 2030 r.).
•	Strategii	Bezpieczeństwo	Energetyczne	i	Środowi-
sko – perspektywa do 2020 r.
•	Polityce	energetycznej	Polski	do	roku	2030.
•	Krajowym	planie	działania	w	zakresie	energii	ze	źró-
deł odnawialnych (KPD)
•	Kierunkach	rozwoju	biogazowni	rolniczych	w	Pol-
sce w latach 2010-2020.

Dokument Polityka energetyczna Polski do 2030 
roku, który powinien zawierać spójną, komplekso-
wą koncepcję rozwoju polskiej energetyki, w tym 
OZE, nie był aktualizowany od roku 2009. Pomimo 
obowiązku przedkładania przez ministra energii (po-
przednio ministra gospodarki), każdego roku, infor-
macji o realizacji Polityki energetycznej Polski do roku 
2030, ostatnia informacja przyjęta przez Radę Mini-
strów dotyczyła roku 2012. Zmienność i niepewność 
regulacji, a także skomplikowane przepisy wymaga-
jące interpretacji nie służyły wzrostowi zaufania in-
westorów przekładającego się na rozwój inwestycji 
w sektorze. Co ciekawe w Ministerstwie Energetyki 
nie były kontynuowane prace nad dokumentem Po-
lityka energetyczna Polski do roku 2050.
Dwie dyrektywy UE dotyczące OZE zostały wdro-
żone z opóźnieniem. Komisja Europejska, za niedo-
pełnienie obowiązku transpozycji dyrektywy 2009/28/
WE (miało to nastąpić nie później niż do 5 grudnia 
2010 r.), wszczęła postępowanie przeciwko Polsce  
i wezwała do usunięcia uchybienia. Dopiero po opu-
blikowaniu 28 stycznia 2015 r. ustawy o biokompo-
nentach i biopaliwach ciekłych KE wycofała skargę. 
Z kolei transpozycja dyrektywy 2015/1513/WE (zmie-
niająca dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do jako-
ści benzyny i olejów napędowych oraz zmieniająca 
dyrektywę 2009/28/WE w sprawie promowania sto-
sowania energii ze źródeł odnawialnych) do polskie-
go porządku prawnego nastąpiła z dwuipółmiesięcz-
nym opóźnieniem.
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Już w czerwcu 2015 r. Komisja Europej-
ska w kolejnym raporcie z postępów 
we wdrożeniu dyrektywy o promocji 
odnawialnych źródeł energii ostrzegła 
dwa kraje: Polskę i Węgry, że mogą nie 
zrealizować swoich celów dotyczących 
OZE na 2020 r. Ostrzeżenie to jest  
o tyle znamienne, że cała UE posuwa 
się bardzo szybko w kierunku znaczą-
cego przekroczenia celu ogólnego OZE 
ustalonego jako 20% udziału energii  
z OZE w zużyciu finalnym energii brut-
to w 2020 r. (w tym w transporcie mini-
mum 10% udziału biopaliw i napędów 
elektrycznych z OZE).

W Polsce jeszcze w 2013 r. udział ener-
gii z OZE wynosił 11,4% (fot. 2) i wy-
dawało się, że do 2020 r. osiągnie-
my obowiązkowy, minimalny cel 
15% udziału energii z OZE w całkowi-
tym zużyciu energii brutto (15,85% 
uwzględniając nadwyżkę na potrzeby 
mechanizmu współpracy). Jednakże 
w 2016 r. wskaźnik ten osiągnął war-
tość 11,3% i był nie tylko niższy od 
wskaźnika z roku 2015 (11,93%), ale 
był w ogóle najniższy od 2013 r. 
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W Krajowym planie działania w zakresie energii ze 
źródeł odnawialnych ustalono przewidywane roczne 
wskaźniki dla poszczególnych lat w okresie 2010-2019, 
na ścieżce do osiągnięcia celu krajowego w 2020 r.  
Założony udział energii ze źródeł odnawialnych  
w 2020 r., w poszczególnych sektorach wynosi dla: 
•	transportu	–	11,36%,	
•	ciepłownictwa/chłodnictwa	–	17,05%	oraz	
•	elektroenergetyki	–	19,13%
W sektorze transportu (fot. 3) odnotowano naj-
istotniejszy spadek udziału energii z OZE w końco-

wym zużyciu energii brutto (wg KPD przewidywana 
wartość	na	2016	rok	miała	wynosić	8,62%).	Spadek	
udziału energii z OZE, który wystąpił w 2016 r., był 
przede wszystkim konsekwencją niemal 20% wzro-
stu oficjalnej konsumpcji paliw w stosunku do roku 
2015, wynikającego z wejścia w życie przepisów 
ograniczających nielegalny obrót paliwami ciekłymi  
i wzrostu cen za użytkowanie infrastruktury, spo-
wodowanego zwiększonym zapotrzebowaniem na 
biokomponenty.
W sektorze ciepłowniczym/chłodniczym (fot. 4) udział 
energii z OZE przekroczył założone w KPD wartości. 
Udział energii z OZE w tym sektorze określony został 
odpowiednio na: 13,71% w 2015 r. i 14,39% w 2016 roku.
W sektorze elektroenergetyki (fot. 5), udział energii z OZE  
w końcowym zużyciu energii brutto, w 2016 r. wyniósł 
13,36% i nie osiągnął zaplanowanego w KPD wskaź-

„PODWÓJNA” DOTACJA
DO POMP CIEPŁA

Pionier w dziedzinie 
pomp ciepła

Twórcza 
pasja

Szwedzka 
jakość

Dotacja 4000 zł
Cenę każdej pompy gruntowej 
o mocy 4 - 17 kW okresowo obniżamy 
o 4000 zł netto.

Czas trwania promocji
Promocja trwa od 13 sierpnia 
do 20 grudnia 2018 roku.

5-letnia gwarancja
Gwarancja na pompę ciepła 
po okresie 2 lat zostaje wydłużona 
o kolejne 3 lata.

Przedpłata
Pompy ciepła dostępne w promocji 
są sprzedawane na zasadach 100% 
przedpłaty. Płatność na podstawie 
proformy przed dostawą.

Autoryzowani Partnerzy
Zakup i montaż wyłącznie przez 
autoryzowanych partnerów Nowatermia. 
W celu uzyskania informacji o firmie 
instalacyjnej biorącej udział w promocji 
prosimy o kontakt z BOK: 
bok@nowatermia.pl, tel. 882 054 012

Dotacja rządowa 
„Czyste Powietrze”
Kupując pompę ciepła Thermia 
w obniżonej cenie dodatkowo wykorzystaj 
dotację WFOŚiGW w ramach 
rządowego programu „Czyste Powietrze”.

poland.thermia.com

NOWATERMIA NOWAK sp. k.
ul. Duninowska 4, 87-800 Włocławek
bok@nowatermia.pl, tel. 882 054 012
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Na obniżenie wskaźnika wpływ miał 
głównie zmniejszony udział OZE w trans-
porcie, a także w elektroenergetyce.
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nika (13,85%). Co więcej, w stosunku do roku 2015 r. 
(13,43%)	udział	ten	nieznacznie	się	obniżył.	Było	to	
związane ze spadkiem udziału produkcji energii elek-
trycznej w instalacjach wykorzystujących współspa-
lanie biomasy. Udział energii z OZE w elektroener-
getyce spadł nieznacznie, dzięki wzrostowi udziału 
energii z innych źródeł odnawialnych, tj. biogazu oraz 
energii z wiatru i słońca. 
Zdaniem NIK, przewidywana stagnacja wytwarzania 
energii elektrycznej z OZE pozwala zakładać, że Pol-
ska może nie osiągnąć do 2020 r. obowiązkowego, 
minimalnego (15%) udziału energii z OZE. W rezulta-
cie Polska prawdopodobnie stanie przed koniecz-
nością dokonania statystycznego transferu energii 
z OZE z państw członkowskich UE, które mają nad-
wyżkę tej energii. Koszty tego transferu mogą wy-
nieść nawet 8 mld zł.
Jak zauważa Izba, negatywnym zjawiskiem jest 
zmniejszenie liczby wniosków o udzielenie kon-

cesji na wytwarzanie energii elektrycznej w insta-
lacjach OZE (m.in. małe elektrownie wiatrowe, mi-
krobiogazownie, systemy fotowoltaiczne, kolektory 
słoneczne, kotły na biomasę, gruntowe pompy ciepła). 
W 2016 r. złożono o ponad 60% mniej wniosków  
o wydanie koncesji niż w roku 2015. Natomiast su-
maryczna moc instalacji OZE na koniec I półrocza 
2017 r. była mniejsza o 1539 MW od mocy na koniec 
2015 r. Odnotowano również rezygnację inwestorów 
z przyłączenia do sieci nowych źródeł, pomimo wy-
dania warunków przyłączenia. Ponad 75% instalacji 
OZE planowanych do przyłączenia w okresie 2015 r. –  
I	półrocze	2017	r.	nie	zostało	zrealizowanych.	Było	to	na-
stępstwem rezygnacji inwestorów z budowy farm wia-
trowych lub zmiany terminów przyłączenia do sieci. Dla 
niektórych farm wiatrowych inwestorzy wnioskowali  
o zmniejszenie mocy przyłączeniowych.
Źródło: NIK
Pełna treść artykułu: kliknij
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