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TRENDY EUROPEJSKIE W WYKORZYSTANIU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII  
DOŚWIADCZENIA POLSKI

Dr inż. Jarosław OSIAK
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie, Wydział Ekologii

Stresz cze nie

W 2010 r. kra jo wa pro duk cja ener gii elek trycz nej z OZE po cho dzi ła w 54% z bio ma sy sta łej. Na le ży się
spo dzie wać, że bio ma sa w przy szło ści bę dzie mia ła istot ny udział w struk tu rze pro duk cji ener gii elek trycz nej.
Wg ró żnych eks per tów Pol ska ma bar dzo du ży po ten cjał bio ma sy sta łej mo żli wy do wy ko rzy sta nia na ce le ener -
ge tycz ne, sza co wa ny na 6-12% po ten cja łu ca łej bio ma sy w Unii Eu ro pej skiej. We dług sza cun ków Pol ska wy ko -
rzy stu je je dy nie ok. 7% swo je go po ten cja łu, je śli cho dzi o bio ma sę wo bec śred niej 20% w ca łej UE. Wraz ze
wzro stem ilo ści wy twa rza nej ener gii ze źró deł od na wial nych bę dzie rów nież ro sło zna cze nie bio ma sy. Na wy -
ko rzy sta niu bio ma sy po win no sko rzy stać rol nic two. Naj więk szy, do tych czas nie wy ko rzy sta ny, po ten cjał w rol -
nic twie to upra wa ro ślin na ce le ener ge tycz ne [Osiak, Sku dlar ski, Iz deb ski, 2009b; Osiak, Sku dlar ski, Iz deb -
ski 2009c]. Aby wy ko rzy stać ten po ten cjał na le ża ło by wy pra co wać dłu go fa lo wą po li ty kę ma ją cą na ce lu
re struk tu ry za cję kra jo we go rol nic twa, tak by dać pod wa li ny do zbu do wa nia trwa łych pod staw pod opła cal ną
pro duk cję ro ślin ną ukie run ko wa ną za rów no na ce le żyw no ścio we, jak i ener ge tycz ne. 

Ener ge ty ka bio ga zo wa w 2010 r. w struk tu rze pro duk cji ener gii elek trycz nej z OZE mia ła nie speł -
na 4% udział. Naj bar dziej roz po wszech nio ne w Pol sce są ma łe elek trow nie (lub elek tro cie płow nie) bio -
ga zo we przy składowiskach od pa dów. Ko lej ną co do wiel ko ści gru pę zaj mu ją in sta la cje po zy sku ją ce
bio gaz z oczysz czal ni ście ków. Naj mniej jest bio ga zow ni rol ni czych, jed nak za in te re so wa nie te go ty -
pu in we sty cja mi wciąż wzra sta. Po ten cjał pro duk cyj ny kra jo we go rol nic twa po zwa la na po zy ska nie
sub stra tów nie zbęd nych do wy two rze nia oko ło 5-6 mld m3 bio ga zu na rok, o pa ra me trach ga zu ziem -
ne go wy so ko me ta no we go. Jed nak na sku tek ró żnych licz nych ba rier za rów no na tu ry praw nej, eko no -
micz nej, jak i tech nicz nej nie jest on wła ści wie wy ko rzy sty wa ny. Nie speł na 27% w struk tu rze pro duk -
cji ener gii elek trycz nej z OZE w 2010 r. po cho dzi ło z hy dro ener ge ty ki. Pro duk cja ener gii elek trycz nej
z te go źró dła ener gii w naj bli ższym cza sie nie bę dzie istot nie się zwięk szać, głów nie ze wzglę du na to,
że Pol ska nie ma sprzy ja ją cych wa run ków dla roz wo ju hy dro ener ge ty ki. Jest to wy ni kiem ma łych spad -
ków te re nów, ma łych opa dów at mos fe rycz nych i du żej prze pusz czal no ści grun tów. W naj bli ższym
okre sie je dy nie pro gno zu je się umiar ko wa ny roz wój ma łych elek trow ni wod nych. W kra ju pro duk cja ener -
gii elek trycz nej ze źró deł fo to wol ta icz nych jest po mi jal nie ma ła, w struk tu rze OZE jest bli ska ze ru. Ener -
gia ze źró deł fo to wol ta icz nych jest zde cy do wa nie dro ższa niż ze źró deł ko pal nych, bio rąc pod uwa gę
dzi siej sze wa run ki eko no micz ne i tech nicz ne. Jej do stęp ność jest ogra ni czo na tyl ko do po ry dzien nej
i to głów nie w pół ro czu let nim. Po nad to, zmien ne za chmu rze nie po wo du je nie pew ność co do po zio -
mu ak tu al nie do stęp nej ener gii z te go źró dła. Za sto so wa nie źró deł fo to wol ta icz nych wy ma ga spe cy -
ficz nych roz wią zań praw nych zwią za nych z pro duk cją i sprze da żą ener gii elek trycz nej przez wie lu ma -
łych pro du cen tów. Eks plo ata cja sie ci z wie lo ma ma ły mi do staw ca mi ener gii, z któ rych ka żde mo że
pod le gać fluk tu acjom po go do wym, wy ma ga ta kże spe cy ficz nych roz wią zań tech nicz nych zwią za nych
z za rzą dza niem ta ką sie cią.

Sło wa klu czo we: bio gaz, bio ma sa, ener ge ty ka wia tro wa, ener ge ty ka sło necz na
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Naj wa żniej sze zmia ny, któ re za szły
w ener ge ty ce eu ro pej skiej w la tach 
2005-2011, wy ni ka ły z przy ję tej i re ali zo wa -
nej po li ty ki li be ra li za cji sek to rów ener gii elek -
trycz nej i ga zu ziem ne go oraz tzw. pa kie tu
kli ma tycz no -ener ge tycz ne go, a ta kże wzro -
stu udzia łu i zna cze nia OZE (Od na wial nych
Źró deł Ener gii). Re duk cja ga zów cie plar nia -
nych sta ła się istot nym ce lem dzia łal no ści
Ko mi sji Eu ro pej skiej, już w la tach 2000-2003
– sfor mu ło wa no wów czas za mie rze nia do ty -
czą ce roz wo ju od na wial nych źró deł ener gii
(OZE)1 oraz bio pa liw. Jed na kże, do pie ro przy -

ję cie za ło żeń do ty czą cych prze ciw dzia ła nia
zmia nom kli ma tycz nym (2007 r.), a na stęp -
nie tzw. pa kie tu kli ma tycz no -ener ge tycz -
ne go2 uczy ni ło z tych re gu la cji głów ną po -
li ty kę we wnętrz ną i mię dzy na ro do wą Unii
Eu ro pej skiej.

Wg po sta no wień przy ję tych przez Ra -
dę Eu ro pej ską po win no na stą pić do 2020
ro ku3:
– zre du ko wa nie o 20% emi sji ga zów cie -

plar nia nych w sto sun ku do po zio mu emi -
sji z 1990 r. (z opcją 30% re duk cji, je że li
doj dzie do za war cia do dat ko we go mię -
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1 Whi te Pa per on re ne wa ble ener gy, No wem ber 2003
2 a) dy rek ty wę Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra dy 2009/29/WE, zmie nia ją cą Dy rek ty wę 2003/87/WE w ce lu

uspraw nie nia i roz sze rze nia wspól no to we go sys te mu han dlu przy dzia ła mi emi sji ga zów cie plar nia nych (tzw.
dy rek ty wa EU ETS);
b) de cy zję Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra dy 2009/30/WE w spra wie sta rań po dej mo wa nych przez pań stwa
człon kow skie zmie rza ją cych do ogra ni cze nia emi sji ga zów cie plar nia nych w ce lu re ali za cji do 2020 r. zo bo wią -
zań Wspól no ty do ty czą cych re duk cji emi sji ga zów cie plar nia nych (tzw. de cy zja non -ETS);
c) dy rek ty wę Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra dy 2009/31/WE w spra wie geo lo gicz ne go skła do wa nia dwu tlen ku
wę gla oraz zmie nia ją ca dy rek ty wy Ra dy 85/337/WE, 96/61/WE, dy rek ty wy 2000/60/WE, 2001/80/WE, 2004/35/WE,
2006/12/WE i roz po rzą dze nie (WE) nr 1013/2006 (tzw. dy rek ty wa CCS);

d) dy rek ty wę Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra dy 2009/32/WE w spra wie pro mo wa nia sto so wa nia ener gii 
ze źró deł od na wial nych (tzw. dy rek ty wa OZE).

3 Por. Mi ni ster stwo Ochro ny Śro do wi ska: http://www.mos.gov.pl/ar ty kul/7_ak tu al no sci/10373_pa kiet
_wy zwan_pol ska_wdra za_pa kiet_kli ma tycz no_ener ge tycz ny.html

4 Bra nże nie ob ję te Eu ro pej skim Sys te mem Han dlu Emi sja mi (ETS)
5 The EU Emis sions Tra ding Sys tem (Eu ro pej ski Sys tem Han dlu Emi sja mi)

Non ET S4 OZE EU ET S5 – au kcje

Do pusz czal na 
zmia na emi sji
2005-2020

Udział OZE 
w fi nal nym
za po trze bo wa niu
ener gii w 2020 r.

Wzrost licz by upraw nień prze zna czo nych dla Pol ski do sprze da -
ży na au kcji (88%-10%-2%)

+14% 15% Kom pen sa cja dla ubo ższych
Państw Człon kow skich w opar -
ciu o wskaź nik PKB/mieszk.

Bo nus za wcze śniej sze wy sił ki re -
duk cyj ne po wy żej 20% w 2005 r.
w sto sun ku do lat ba zo wych.

39% (z 10% za PKB) 27% (z 2% za ogra ni cze nia z Ky oto)

Me cha nizm ten zwięk sza licz bę upraw nień w 2020 r. o kil ka dzie siąt mln
Mg w sto sun ku do wa rian tów bez kom pen sa cji i bo nu su

Ta be la 1. Ce le dla Pol ski do 2020 r. wy ni ka ją ce z pa kie tu ener ge tycz no -kli ma tycz ne go
Ta ble 1. Go als for Po land until 2020 re sul ting from the ener gy and cli ma te pac ka ge

Źródło:  www.ka shue.pl, 2009
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dzy na ro do we go po ro zu mie nia kli ma -
tycz ne go);

– zwięk sze nie o 20% udzia łu ener gii od na -
wial nej w cał ko wi tym zu ży ciu ener gii;

– zwięk sze nie o 20% efek tyw no ści ener -
ge tycz nej (w sto sun ku do pro gnoz na
rok 2020);

– zwięk sze nie co naj mniej do 10% udzia -
łu bio pa liw w ogól nej kon sump cji pa liw
trans por to wych.

Zo bo wią za nia kra jów no wo przy ję -
tych i o ni skim PKB na miesz kań ca są czę -
ścio wo od mien ne, o czym świad czy po ni -
ższe ze sta wie nie do ty czą ce Pol ski (tab. 1).

Re gu la cje pa kie tu kli ma tycz no -ener ge -
tycz ne go są skom pli ko wa ne oraz prze wi du ją
wie lo krot ne uzgod nie nia. Obec nie unij ny sys -
tem han dlu pra wa mi do emi sji na dal wy wo -
łu je wie le obaw. Istot ną zmia ną w ener ge ty ce
unij nej, któ ra za szła w ubie głej de ka dzie
inapew no bę dzie kon ty nu owa na do 2030 ro -
ku, był wzrost pro duk cji ener gii od na wial nej. 

Pro duk cja ener gii z OZE w UE

Wg da nych Eu ro sta tu pro duk cja ener gii
z OZE zwięk szy ła się w la tach 2005–2009
z 115 do 148 Mto e6 (6,5% śred nio rocz nie),
na to miast w tym sa mym okre sie miał miej -
sce spa dek pro duk cji wszyst kich in nych ro -
dza jów ener gii pier wot nej, w tym naj więk -
szy spa dek do ty czył zu ży cia wę gla (-25%).
W Pla nie Dzia łań (Ac tion Plan) opra co wa -
nym przez Ko mi sję Eu ro pej ską dla Bio ma -
sy za ło żo no, że w ro ku 2010 jej wy twa rza nie
wy nie sie 149 Mtoe. Ze sta wia jąc pla ny z sza -
cun ka mi wy ko na nia na 2010 rok, wi dać, że
plan nie zo stał zre ali zo wa ny. W 2010 ro ku
zo sta ło wy two rzo ne oko ło 26% mniej bio -
ma sy niż pla no wa no (mi nus 39,7 Mtoe).
Szcze gó ły pre zen tu je ry ci na 1.

Od no sząc ana li zę do sa me go bio ga zu
wi dać, że je go wiel kość wg sza cun ków
na rok 2010 by ła o pra wie 60% mniej sza niż
za kła da no w Pla nie Dzia ła nia dla Bio ma sy
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6 toe) – to na ole ju ekwi wa lent ne go– jest to ener ge tycz ny rów no wa żnik jed nej me trycz nej to ny ro py
naf to wej o war to ści opa ło wej 41,868 GJ. Mtoe = 1 000 000 toe.

Ryc. 1. Po rów na nie ak tu al ne go tren du wy ko rzy sta nia bio ma sy z za ło że nia Ac tion Pla nu dla
bio ma sy [Mtoe]

Fig. 1. Com pa ri son of cur rent trend in the use of bio mass with Bio mass Ac tion Plan prin ci ples (Mtoe)

Źró dło:  Eu rOb serv’ER 2009, Eu rOb serv’ER 2010
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(plan na po zio mie 15 Mtoe, wy ko na nie
na po zio mie 8,7 Mtoe). Co praw da wy twa -
rza nie bio ga zu w la tach 2007-2010 sys te ma -
tycz nie ro sło, śred nio rocz ne tem po wzro stu
(CA GR7) by ło napo zio mie 6,5% (łącz ny wzrost
o20,8%). Naj więk szy wzrost miał miej sce wla -
tach2007-2008 (po nad10%), na to miast wla -
tach 2008-2010 spadł on do po zio mu po ni -
żej 5%. Szcze gó ły pre zen tu je ry ci na 2.

Ak tu al nie głów nym kie run kiem roz wo -
ju ener ge ty ki wia tro wej w Unii Eu ro pej skiej
są mor skie far my wia tro we (of fsho re). Na Mo -
rzu Pół noc nym po wsta ło już wie le ta kich in -
we sty cji, na Bał ty ku kil ka farm wia tro wych

ist nie je u wy brze ży Da ni, Fin lan dii i Szwe cji.
Wśród po zo sta łych czyn ni ków przy czy nia ją -
cych się do roz wo ju ryn ku ener ge ty ki wia -
tro wej mo żna wy ró żnić:
– po stę pu ją cą kon so li da cję ryn ku, wzrost

wiel ko ści przed się biorstw, glo ba li za cję
ryn ku,

– dy na micz ne zmia ny w tech no lo giach
i ska li farm wia tro wych, wzrost efek tyw -
no ści,

– utrzy my wa nie przez Pań stwa Człon kow -
skie efek tyw nych in stru men tów wspar cia
ener ge ty ki wia tro wej,

– trend spad ko wy kosz tów tur bin wia tro -
wych, za po cząt ko wa ny w ro ku 2009,
któ ry uległ przy spie sze niu w ro ku 2010.

Wy żej wy mie nio ne czyn ni ki umo żli wi ły
ener ge ty ce wia tro wej osią gnąć sys te ma tycz -
ny wzrost re ali zo wa ny w śred nio rocz nym
tem pie na po zio mie 15% (łącz ny wzrost o po -
nad po ło wę z 56 681 MW do 86 000 MW mo -
cy za in sta lo wa nej). Tak du ży wzrost umo żli -
wił ryn ko wi ener ge ty ki wia tro wej osią gnię cie
za kła da ne go w Bia łej Księ dze ce lu na 2010
rok już w ro ku 2007. W ro ku 2010 (wg sza -
cun ków) moc za in sta lo wa na tur bin wia tro -

wych by ła o po nad 100% wy ższa niż za kła dał
cel za pi sa ny w Bia łej Księ dze. Szcze gó ły pre -
zen tu je ry ci na 3.

Re ali za cja po li tyk i ce lów kli ma tycz nych
da je ener ge ty ce wod nej uni ka to wą mo żli -
wość wzro stu za spo ko je nia po trzeb ener ge -
tycz nych Eu ro py. W szcze gól no ści ma łe elek -
trow nie wod ne po zwa la ją nauży cie lo kal nych
źró deł ener ge tycz nych, co sprzy ja wzro sto wi
bez pie czeń stwa ener ge tycz ne go, a w prak ty -
ce ozna cza ob ni że nie strat wy ni ka ją cych zprze -
sy łu ener gii.Ana li zu jąc ry nek ener ge ty ki wod -
nej w UE mo żna za uwa żyć, że w la tach 
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Ryc. 2. Po rów na nie ak tu al ne go tren du wy ko rzy sta nia bio ga zu z pla na mi (Bia ła Księ ga) [Mtoe]
Fig. 2. Com pa ri son of cur rent trend in the use of bio gas with the plans (Whi te Pa per) (Mtoe)

Źródło:  Eu rOb serv’ER 2010

7 Com po und An nu al Growth Ra te – sku mu lo wa ny rocz ny wskaź nik wzro stu
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2007–2010 wzra sta on nie znacz nie. Śred nio -
rocz ne tem po wzro stu ryn ku by ło na po zio -
mie1,6%, wca łym okre sie ry nek wzrósł łącz nie
o 4,9%. Sza cu nek mo cy za in sta lo wa nej
na rok 2010 w po rów na niu do pla nów ró żni
się tyl ko o 1000 MW, czy li ok. 7,7% (ryc. 4).

Ry nek ener gii sło necz nej w Eu ro pie roz -
wi jał się przede wszyst kim dzię ki wy so kim
do ta cjom pań stwo wym. Naj więk szym świa -
to wym ryn kiem ener ge ty ki sło necz nej jest
ry nek nie miec ki. Obec nie, w do bie kry zy -
su fi nan so wo -go spo dar cze go kra je eu ro -
pej skie za czy na ją wy co fy wać się z tak wy -
so kie go do to wa nia ener ge ty ki sło necz nej.
Ry nek ener gii sło necz nej w wa run kach wy -
so kich do ta cji roz wi jał się dy na micz nie.
Tem po je go wzro stu osią gnę ło pra wie 65%,
a łącz ny wzrost w ana li zo wa nym okre sie
wy no sił 347%. Dy na micz ny wzrost ryn ku
umo żli wił wg sza cun ków na roz wi nię cie ryn -
ku w ro ku 2010 ośmio krot nie więk sze niż za -

kła da no w pla nie (cel za pi sa ny w Bia łej Księ -
dze). Wg sza cun ków roz wi nię cie ryn ku w ro -
ku 2010 bę dzie na po zio mie 23 700 MW wo -
bec pla no wa nych 3 000 MW. Szcze gó ły
pre zen tu je ry ci na 5.

Pro mo wa ny przez UE wzrost za sto -
so wa nia ener gii od na wial nej był jed nak
sil nie zró żni co wa ny i naj czę ściej nie zgod -
ny z wcze śniej szy mi pla na mi (tab. 2)

Pod su mo wu jąc po wy ższe po rów na nia
na le ży za uwa żyć, że prze kro cze nie unij nych
pla nów roz wo ju na stą pi ło w przy pad ku OZE
pro mo wa nych przez sil ne gru py prze my sło -
we – pro du cen tów tur bin wia tro wych i pa -
ne li sło necz nych. W po zo sta łych ro dza jach
OZE nie wy ko na no za kła da nych pla nów roz -
wo ju z ró żnych po wo dów: przy kła do wo bio -
ma sa i bio gaz (po wo dze nie za le ży m.in.
od pro duk cji rol nej), ener ge ty ka wod na
(mo żli wość po zy ska nia od po wied nich te -
re nów i wa run ki kli ma tycz ne).

Roczniki Warszawskiej Szkoły Zdrowia, R. XII – 2012 13

Ryc. 3. Po rów na nie ak tu al ne go tren du wy ko rzy sta nia ener ge ty ki wia tro wej z pla na mi (Bia ła Księ ga)
[MW]

Fig. 3. Com pa ri son of cur rent trend in the use of wind po wer with the plans (Whi te Pa per) [MW]

Źródło:  Eu rOb serv’ER 2010
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Jest to dla nas istot ną wska zów ką, po -
nie waż ener ge ty ka pol ska za czy na po dą -
żać szla kiem unij nym, co raz sil nej pod le ga -
jąc wpły wo wi tych sa mych ogól nych
czyn ni ków.

Do świad cze nia Pol ski 
w pro duk cji ener gii z OZE

Wg da nych GUS naj więk szą po zy cję kra -
jo we go bi lan su ener gii od na wial nej w 2010 r.
sta no wi ła ener gia wy two rzo na z bio ma sy
sta łej, któ rej udział w po zy ska niu wszyst -
kich no śni ków ener gii od na wial nej wy -
niósł 85,36%. Ko lej ny mi pod wzglę dem
udzia łu w OZE by ły: bio pa li wa cie kłe – 6,65%,
wo da – 3,65%, wiatr – 2,08%, bio ga zy – 1,67%,

pom py cie pła – 0,31%, ener gia geo ter mal -
na – 0,20%, od pa dy ko mu nal ne – 0,04%, pro -
mie nio wa nie sło necz ne – 0,03%. Do świad -
cze nia Pol ski w wy ko rzy sta niu od na wial nych
źró deł ener gii omó wio ne zo sta ną na przy -
kła dzie sek to ra pro duk cji ener gii elek trycz -
nej. W ta be li 3 przed sta wio no da ne o licz bie
in sta la cji do pro duk cji ener gii elek trycz nej
i ich mo cy w po dzia le na źró dło ener gii od -
na wial nej.

Udział ener gii elek trycz nej wy two -
rzo nej z od na wial nych no śni ków ener gii
w kra jo wym zu ży ciu ener gii elek trycz nej
brut to jest z ro ku na rok co raz więk -
szy. I tak ener gia elek trycz na wy two rzo -
na z OZE sta no wi ła 2,8% w 2006 r., 3,5%
w 2007 r., 4,3% w 2008 r., 5,8% w 2009 r.

Ryc. 4. Po rów na nie ak tu al ne go tren du wy ko rzy sta nia ener ge ty ki wod nej z pla na mi (Bia ła
Księ ga) [MW]

Fig. 4. Com pa ri son of cur rent trend in the use of wa ter po wer with the plans (Whi te Pa per) [MW]

Źródło:  Eu rOb serv’ER 2010
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oraz 7,0% w 2010 r. kra jo we go zu ży cia
ener gii elek trycz nej brut to8. Po ni żej
omó wio no wy bra ne źró dła ener gii od -
na wial nej i ich zna cze nie w sek to rze elek -
tro ener ge tycz nym. 

Bio ma sa sta ła (spa la nie, współ spa la nie)

We dług da nych Urzę du Re gu la cji
Ener ge ty ki (URE) w 2010 ro ku w elek trow -
niach i elek tro cie płow niach wy ko rzy stu -
jąc bio ma sę wy pro du ko wa no 5,7 TWh

ener gii elek trycz nej, z cze go 89% zre ali zo -
wa no w tech no lo gii współ spa la nia. Elek -
trow nie i elek tro cie płow nie za wo do we
w 2010 r. zu ży ły 55,2 PJ bio ma sy sta łej, co
sta no wi ło wzrost o 18,3% w po rów na niu
do ro ku po przed nie go (46,7 PJ). W uję ciu
ma so wym w 2010 r. zu ży to na ten cel oko -
ło 4 500 tys. Mg bio ma sy9. 

W kra ju wy ko rzy stu je się głów nie
bio ma sę po cho dze nia le śne go w po sta -
ci zręb ków le śnych i pe le tów [Osiak, Sku -
dlar ski, Iz deb ski, 2009a]. Na ryn ku brak

Ryc. 5. Po rów na nie ak tu al ne go tren du wy ko rzy sta nia ener ge ty ki so lar nej z pla na mi (Bia ła 
Księ ga) [MW]

Fig. 5. Com pa ri son of cur rent trend in the use of so lar po wer with the plans (Whi te Pa per) [MW]

Źródło:  Eu rOb serv’ER 2010

8 Udział ener gii elek trycz nej wy two rzo nej z od na wial nych no śni ków ener gii w kra jo wym zu ży ciu ener gii
elek trycz nej brut to jest okre śla ny ja ko sto su nek ener gii elek trycz nej po zy ska nej ze źró deł od na wial -
nych do zu ży cia ener gii elek trycz nej brut to, tj. wraz ze stra ta mi i ró żni ca mi bi lan so wy mi.

9 Mo ni to ring zu ży cia bio ma sy w ener ge ty ce, Agen cja Ryn ku Ener gii S.A. (2011)

01_Osiak_Trendy_europejskie 2013-03-05 11:20 Strona 15



bio ma sy rol ni czej, a ta któ ra jest, czę sto
nie speł nia wy ma gań ja ko ścio wych.
Na chwi lę obec ną Pol ska im por tu je pro -
duk ty ro ślin ne za rów no od na szych
wschod nich są sia dów (Ukra ina, Ro sja,
Bia ło ruś), jak i z od le głych re jo nów
świa ta (Azja, Afry ka). Z uwa gi na spe cy -
fi kę han dlu bio ma są w ener ge ty ce pol -
skiej (udział po śred ni ków), rze czy wi sty
im port te go pa li wa jest trud ny do zwe ry -
fi ko wa nia. Jed nak, od wie lu lat ob ser wu -
je się wzrost im por tu pro duk tów rol nych
i drzew nych sta no wią cych po ten cjal ne
pa li wo dla ener ge ty ki. 

Z da nych sza cun ko wych Agen cji Ryn -
ku Ener gii wy ni ka, że w ro ku 2011 na stą pił
wzrost pro duk cji od na wial nej ener gii elek -
trycz nej z bio ma sy. Za pierw sze pół ro -
cze 2011 ro ku, wzrost pro duk cji ener gii
elek trycz nej z bio ma sy w ener ge ty ce za -
wo do wej wy niósł 14%, przy 5 % wzro ście
ma so we go zu ży cia bio ma sy w po rów na -
niu do pierw szej po ło wy 2010 r. W naj bli -
ższych la tach źró dła na bio ma sę bę dą się
na dal roz wi ja ły. Prze wi du je się dal szy wzrost
pro duk cji ener gii elek trycz nej z tych źró deł,
spo wo do wa ny przede wszyst kim roz wo -
jem ge ne ra cji roz pro szo nej w opar ciu o sko -
ja rzo ną pro duk cję ener gii elek trycz nej
i ciepl nej. 

Bio gaz

W 2010 r. we dług da nych GUS kra jo wa
pro duk cja ener gii elek trycz nej z bio ga zu
wy nio sła 398 GWh, co jest wzro stem po -
nad trzy krot nym w po rów na niu do 2005 r.
Szcze gó ło we da ne przed sta wia ta be la 5.

Mo żna wy ró żnić trzy sek to ry (pod sek to -
ry) pro duk cji bio ga zu: sek tor bio ga zu pro du -
ko wa ne go z od pa dów ko mu nal nych, pro du -
ko wa ne go z osa dów ście ko wych i bio ga zu
rol ni cze go. Z ko lei sek tor bio ga zu rol ni cze go
mo żna po dzie lić na dwie pod gru py:
mi kro bio ga zow nie (15-100 kW) i bio ga zow -
nie pow.0,1kW. Pierw sze dwa pod sek to ry roz -
wi ja ją się w Pol sce od wie lu lat pro du ku ją naj -
wię cej ener gii elek trycz nej z bio ga zu. Jed nak
w ostat nich la tach wzra sta pro duk cja ener gii
elek trycz nej w bio ga zow niach rol ni czych.
Do nie daw na bio ga zow nie by ły jed nym
z głów nych fi la rów ge ne ra cji roz pro szo nej
i po li ty ki pań stwa, ma ją cym swe uza sad nie -
nie w wie lu do ku men tach bra nżo wych. Na le -
ży prze wi dy wać, że sek tor bio ga zu bę dzie się
roz wi jał wie lo to ro wo, po przez bio gaz rol ni -
czy, bio gaz z wy sy pisk śmie ci i osa dów ście -
ko wych oraz ja ko czę ścio we za stę po wa nie
za si la nia ukła dów ko ge ne ra cyj nych ga zu
ziem ne go bio ga zem (np. w za kła dach po sia -
da ją cych od pa dy bio de gra do wal ne).

16 Roczniki Warszawskiej Szkoły Zdrowia, R. XII – 2012

Ta be la 2. Po rów na nie zu ży cia OZE w UE27 z pla no wa nym na 2010 r.
Ta ble 2. Com pa ri son of RES con sump tion in EU 27 with that plan ned for 2010

Źródło:  Opra co wa nie wła sne na pod sta wie da nych Eu rOb serv’ER 2010

Ro dzaj OZE Pod sta wa
pla nów

War tość 
pla no wa na Wy ko na nie Ró żni ca Wy ko na nie

w %

Bio ma sa Ac tion plan 149 Mtoe 109,3 Mtoe – 39,7 Mtoe 73%

Bio gaz Bia ła Księ ga 15 Mtoe 8,7 Mtoe – 6,3 Mtoe 58%

Wiatr Bia ła Księ ga 40 000 MW 86 000 MW + 46 000 MW 215%

Wo da Bia ła Księ ga 14 000 MW 13 000 MW – 1 000 MW 93%

Fo to wol ta ika Bia ła Księ ga 3 000 MW 23 700 MW + 20 700 MW 790%
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Ta be la 3. Wy kaz ilo ści i łącz nej mo cy in sta la cji do pro duk cji ener gii elek trycz nej
Ta ble 3. List of amount and general force of installation to the products of electric energy

Źródło: URE, da ta ak tu ali za cji da nych: 30.06.2012

Typ in sta la cji Ilość 
in sta la cji

Moc 
[MW]

elek trow nie bio ga zo we 184 119,414 

wy twa rza ją ce z bio ga zu z oczysz czal ni ście ków 70 39,018 

wy twa rza ją ce z bio ga zu skła do wi sko we go 89 54,590 

wy twa rza ją ce z bio ga zu rol ni cze go 24 25,206 

wy twa rza ją ce z bio ga zu mie sza ne go 1 0,600 

elek trow nie wod ne 762 957,380 

elek trow nia wod na prze pły wo wa do 0,3 MW 596 43,572 

elek trow nia wod na prze pły wo wa do 1 MW 90 54,353 

elek trow nia wod na prze pły wo wa do 5 MW 61 138,695 

elek trow nia wod na prze pły wo wa do 10 MW 6 48,280 

elek trow nia wod na prze pły wo wa po wy żej 10 MW 6 289,800 

elek trow nia wod na szczy to wo -pom po wa lub prze pły wo wa
z czło nem pom po wym

3 382,680 

elek trow nie wia tro we 619 2188,941 

elek trow nia wia tro wa na lą dzie 619 2188,941 

elek trow nie re ali zu ją ce tech no lo gię współ spa la nia 45 0,000 

re ali zu ją ce tech no lo gię współ spa la nia (pa li wa ko pal ne i bio ma sa)  43 0,000 

re ali zu ją ce tech no lo gię współ spa la nia (pa li wa ko pal ne i bio gaz) 2 0,000 

wy twa rza ją ce z pro mie nio wa nia sło necz ne go 8 1.252 

wy twa rza ją ce z pro mie nio wa nia sło necz ne go 8 1.252 

elek trow nie bio ma so we 22 533.410 

wy twa rza ją ce z bio ma sy mie sza nej 9 374.260 

wy twa rza ją ce z bio ma sy z od pa dów le śnych, rol ni czych, ogro -
do wych

8 13.550 

wy twa rza ją ce z bio ma sy z od pa dów prze my sło wych drew no po -
chod nych i ce lu lo zo wo -pa pier ni czy

5 145.600 

RA ZEM 1,640 3800.397
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Roz wój sek to ra bio ga zu rol ni cze go jest
sil nie zwią za ny z po ko na niem ba rie ry ka pi -
ta ło wej. Na bu do wę 1 MWe po trze ba prze -
zna czyć w za le żno ści od bu do wy in sta la cji
ok. 4 mln eu ro (plus -mi nus 10%). Ba rie rę dla
funk cjo no wa nia bio ga zow ni mo że sta no -
wić ta kże cią głość do staw jed no rod ne go
su row ca w okre sie eks plo ata cji bio ga zow ni
(20-25 lat). W związ ku z tym wy da je się, że

wzrost sek to ra bę dzie wol niej szy niż prze wi -
dy wa no jesz cze kil ka lat te mu (Osiak, 2011;
Kup czyk, Wój cik, Maj kow ska, 2010).

Za le ca ne su row ce do pro duk cji bio ga -
zu to su row ce od pa do we z pro duk cji ro ślin -
nej, prze twór stwa rol no -spo żyw cze go lub
pro duk cji zwie rzę cej, a po nad to od pa dy ko -
mu nal ne i osa dy ście ko we. Obok su row ców
za le ca nych -od pa do wych znaj du ją się obec -
nie w Pol sce i in nych kra jach ro śli ny upraw -
ne (ku ku ry dza, zbo ża i in.). Do stęp ność su -
row ca ma cha rak ter lo kal ny, co ozna cza, że
lo ka li za cja i wiel kość pla no wa ne go obiek -
tu bio ga zo we go ma sil ny zwią zek z miej -
sco wą mo żli wo ścią do staw su row ca. Su row -
ce od pa do we płyn ne (np. gno jo wi ca,

ser wat ka kwa śna), za wie ra ją ce nie wiel ką
ilość su chej ma sy po win no się wy ko rzy sty -
wać do pro duk cji bio ga zu w miej scu ich po -
wsta nia (do kil ku km), w prze ciw nym wy -
pad ku na ra ża my się na znacz ne kosz ty
trans por tu roz wod nio ne go sub stra tu.

W przy pad ku su row ców o wy ższych
war to ściach ener ge tycz nych (więk sza za -
war tość su chej ma sy w ma sie ogó łem)

trans port mo że się od by wać na więk sze
od le gło ści (na wet kil ku dzie się ciu km).
W ka żdym jed nak przy pad ku na le ży ogra -
ni czać od le gło ści trans por to we su row ców
do pro duk cji bio ga zu, co wpły wa ko rzyst -
nie na efek tyw ność in we sty cji.

Ener ge ty ka wia tro wa

Ener ge ty ka wia tro wa w Pol sce od no to -
wa ła w ostat nich la tach dy na micz ny roz wój.
W 2010 ro ku uru cho mio no si łow nie wia tro -
we o łącz nej mo cy 455,6 MW, co w sto sun -
ku do ro ku 2009 da ło przy rost o nie mal 63%.
Dy na mi kę zmian w ener ge ty ce wia tro wej
w Pol sce przed sta wio no w ta be li 6.

Ta be la 4. Pro duk cja ener gii elek trycz nej z bio ma sy [GWh]
Ta ble 4. Elec tri ci ty pro duc tion from bio mass [GWh]

Źródło:  GUS, 2011

Ta be la 5. Pro duk cja ener gii elek trycz nej z bio ga zu [GWh]
Ta ble 5. Elec tri ci ty pro duc tion from bio gas [GWh]

Źródło:  GUS, 2011

La ta 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Ogó łem 1399,5 1832,7 2360,4 3365,4 4904,1 5905,2

w tym współ spa la nie 1236,3 1644,6 2126,2 2963,3 4663,8 5592,5

La ta 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Ogó łem 111,3 160,1 195,2 251,6 319,2 398,4

w tym bio gaz z wy sy pisk od pa dów 75,3 92,0 113,6 148,4 174,8 219,9

bio gaz z oczysz czal ni ście ków 35,4 66,7 79,5 94,9 122,7 132,4

bio gaz po zo sta ły 0,6 1,5 2,1 8,3 21,7 46,1
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W per spek ty wie 2020 ro ku mo gą zajść
zmia ny w pro por cjach roz miesz cze nia
farm wia tro wych, co wy ni ka z roz kła du te -
ry to rial ne go stref o naj lep szych wa run -
kach wietrz nych i za ło że nia, że w pierw -
szej ko lej no ści wy ko rzy sty wa ne bę dą
naj do god niej sze lo ka li za cje. 

Pro jek ty na lą dzie bę dą uzu peł nio ne
przez in sta la cje na otwar tym mo rzu. Tech -
no lo gia jest roz wo jo wa i na le ży ocze ki wać
dal sze go zwięk sze nia efek tyw no ści si łow -
ni wia tro wych. Lą do we in sta la cje wia tro -
we po zwa la ją na rów no le głą eks plo ata cję
te re nów dla ce lów rol ni czych. Po ten cjał
roz wo jo wy ogra ni cza sto sun ko wo nie wiel -
ki ob szar Pol ski z ko rzyst ny mi wa run ka mi
wietrz ny mi, do dat ko wo ogra ni cza ny z po -
wo du ob sza rów chro nio nych. 

Hy dro ener ge ty ka

W 2010 r. we dług da nych GUS kra jo -
wa pro duk cja ener gii elek trycz nej w elek -
trow niach wod nych wy nio sła 2,9 TWh. Jest
to 32-pro cen to wy wzrost w od nie sie niu
do ro ku 2005. Jed nak w la tach 2005-2009
pro duk cja ener gii elek trycz nej by ła zmien -
na, co przed sta wia ta be la 7.

Po ten cjał hy dro ener ge ty ki w Pol sce na -
le ży do jed ne go z naj mniej ko rzyst nych
wśród kra jów eu ro pej skich. Wy ni ka to mię -

dzy in ny mi z ma łych spad ków te re nów, nie -
zbyt ob fi tych opa dów wy stę pu ją cych na te -
ry to rium kra ju i du żej prze pusz czal no ści
grun tów. W kra jo wym ukła dzie hy dro gra -
ficz nym prze wa ża ją, a wręcz do mi nu ją, rze -
ki ni zin ne. Ogra ni cza to mo żli wo ści uzy ski -
wa nia du żych spię trzeń i spa dów do kil ku
pro cent po wierzch ni kra ju. Po dob nie po ten -
cjał ener ge tycz ny kra jo wych rzek z punk tu
wi dze nia wiel ko ści prze pły wów jest nie wiel -
ki. Oprócz Wi sły i Od ry, te re nów gór skich i
pod gór skich za so by na tu ral ne po zo sta łych
rzek kwa li fi ku ją się je dy nie do wy ko rzy sta nia
lo kal ne go w po sta ci ma łej ener ge ty ki wod -
nej (MEW). Po nad to, po ten cjał wod no -ener -
ge tycz ny jest nie rów no mier nie roz ło żo ny
na te re nie kra ju. Prze wa ża ją ca je go część, bo
aż oko ło 68% wy stę pu je w do rze czu Wi sły,
w tym aż po ło wa to po ten cjał od cin ka Dol -
nej Wi sły (od uj ścia Pi li cy do mo rza); za le d -
wie 17,6% w do rze czu Od ry; oko ło 2,1% rze -
ki Przy mo rza oraz War mii i Ma zur
nie zwią za ne z do rze czem Wi sły oraz 12,5%
ma ła ener ge ty ka. Do rzek o du żym po ten cja -
le ener ge tycz nym za li cza się Wi słę, Du na jec,
San, Bug oraz Od rę, Bóbr i War tę. Naj więk -
sza kon cen tra cja ist nie ją cych elek trow ni
wod nych śred niej i du żej mo cy w Pol sce jest
na za cho dzie i po łu dniu kra ju. Naj słab sze za -
gęsz cze nie – w Pol sce cen tral nej, a na wscho -
dzie kra ju prak tycz nie nie wy stę pu ją. Naj ko -
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Ta be la 6. Pro duk cja ener gii elek trycz nej z wia tru w Pol sce
Ta ble 6. Elec tri ci ty pro duc tion from wind in Po land

Źródło:  Opra co wa nie wła sne na pod sta wie da nych PSE Ope ra tor, URE, PSEW

Rok Moc za in sta lo wa na
[MW]

Dy na mi ka rok
do ro ku [%]

Pro duk cja ener gii
z wia tru [GWh]

Dy na mi ka rok
do ro ku [%]

2005 83,3 135,3

2006 152,0 82 388,4 187

2007 287,9 89 494,2 27

2008 451,0 57 790,2 60

2009 724,7 61 1029,0 30

2010 1180,3 63 1485,0 44
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rzyst niej sze pod wzglę dem za so bów MEW
są re jo ny po łu dnio we Pol ski (pod gór skie),
ze wzglę du zaś na ist nie ją cą za bu do wę hy -
dro tech nicz ną ta kże za chod nie i pół noc ne.

Mo żli wo ści roz wo ju ener ge ty ki wod nej
spro wa dza ją się głów nie do utrzy ma nia
i mo der ni za cji ist nie ją cych obiek tów. Nie -
licz ne elek trow nie o mo cy < 5 MW po wsta -
ją przy ist nie ją cych spię trze niach. Bu do wa
no wych stop ni wod nych z elek trow nia mi

wod ny mi na po ty ka na ogrom ne trud no ści
i nie zro zu mie nie or ga ni za cji oraz osób zaj -
mu ją cych się ochro ną przy ro dy. Prak tycz nie
je dy ny mi obiek ta mi hy dro ener ge tycz ny mi,
któ rych ilość sta le wzra sta w kra ju, są ma łe
elek trow nie wod ne. W ostat nich la tach naj -
wię cej hy dro elek trow ni, wy ko rzy stu ją cych
z re gu ły ist nie ją ce spię trze nia, przy by ło na te -
re nach by łych wo je wództw: olsz tyń skie go,
gdań skie go, słup skie go i byd go skie go.
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Ta be la 7. Pro duk cja ener gii elek trycz nej w elek trow niach wod nych w Pol sce [GWh]
Ta ble 7. Elec tri ci ty pro duc tion in hy dro elec tric po wer sta tion in Po land [GWh]

Źródło:  GUS, 2011 

La ta 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Ogó łem 2201,1 2042,3 2352,1 2152,2 2375,1 2919,9

w tym 

elek trow nie o mo cy 
osią gal nej < 1 MW

358,2 247,9 306,3 290,2 292,2 516,0

elek trow nie o mo cy 
osią gal nej od 1 do 10 MW

504,2 566,6 658,1 605,4 627,9 667,2

elek trow nie o mo cy 
osią gal nej > 10 MW

1338,7 1227,8 1387,7 1256,6 1455,0 1736,7

Ryc. 6. Mo ce za in sta lo wa ne w fo to wol ta icz nych źró dłach ener gii elek trycz nej w Pol sce w la tach
2005-2010. W ro ku 2011- war tość sza co wa na

Fig. 6. Po wer in stal led in pho to vol ta ic elec tric ener gy so ur ces in Po land in the years 2005-2010.
In 2011 – es ti ma ted va lue

Źródło:  Sys te mes so la ires le jo ur nal du pho to vol ta ique 2011
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Fo to wol ta ika

W Pol sce, po mi mo umiar ko wa nych wa -
run ków na sło necz nie nia i bra ku wy raź nych
bodź ców eko no micz nych oraz sys te mo wych,
co rocz nie od no to wu je się przy ro styza in sta lo wa -
nych mo cy wfo to wol ta icz nych źró dłach ener gii
elek trycz nej (por.  ryc.6). Wro ku2010 moc za in -
sta lo wa na wy nio sła oko ło 1750 kW, przy czym
tyl ko 450 kW by ło do star cza ne ze źró deł fo to -
wol ta icz nych do sie ci ener ge tycz nej (on -grid)
apo zo sta łe1300 kW za si la ło in sta la cje au to no -
micz ne (off -grid). Wiel ko ści te nie mia ły do -
tych czas prak tycz nie żad ne go wpły wu na bi -
lans ener ge tycz ny kra ju. Dla po rów na nia,
glo bal nie w ro ku 2010 dzia ła ły na świe cie in -
sta la cje fo to wol ta icz ne o mo cy 40 GW (z cze -
go 30 GW w kra jach UE), któ re wy pro du ko -
wa ły 50 TWh ener gii w ska li ro ku.
Zde cy do wa na więk szość ener gii po cho dze -

nia fo to wol ta icz ne go by ła do star czo -
na (sprze da na) do sie ci ener ge tycz nych
(EPIA, 2011). 

Z uwa gi na sztucz ny cha rak ter ryn ku
i je go wy so ką za le żność od de cy zji ad mi ni -
stra cyj nych do ty czą cych wspar cia, prze wi -
dy wa nia je go roz wo ju są obar czo ne znacz -
nym błę dem.

Obec nie sza cu je się, że za in sta lo wa -
ne w prze my śle mo ce pro duk cyj ne pa -
ne li fo to wol ta icz nych ok. dwu krot nie
prze kra cza ją ak tu al ny po pyt. W związ ku
z tym mo żna spo dzie wać się dal sze go
spad ku cen urzą dzeń fo to wol ta icz nych.
Roz wój fo to wol ta icz nych ogniw sło necz -
nych na stę pu je do syć po wo li w ostat -
nich 30 la tach. Jed na kże na le ży pod kre -
ślić, że od no to wu je się sta ły wzrost
spraw no ści te go ty pu in sta la cji i zde cy -
do wa ny spa dek ich cen. 
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EUROPEAN TRENDS IN THE USE OF RENEWABLE ENERGY SOURCES.
POLISH EXPERIENCE

Sum ma ry

The bio gas po wer in du stry pro vi ded in 2010 al most 4% of elec tric ener gy pro duc tion from re ne wa bles. In Po land
small bio gas po wer plants (or com bi ned he ad and po wer plants) lo ca ted ne ar gar ba ge dumps are most po pu lar. The se -
cond lar gest gro up con si sts of sys tems acqu iring bio gas from se wa ge tre at ment plants. Le ast nu me ro us are agri cul tu ral bio -
ga sworks, but the in te rest in such in ve st ments is in cre asing. The pro duc tion ca pa ci ty of the Po lish agri cul tu re ena bles acqu -
iring sub stra tes ne eded for pro duc tion of abo ut 5-6 bil lion m3 of bio gas a year, with pa ra me ters of high -me tha ne na tu ral
gas. Ho we ver, due to nu me ro us va rio us ob stac les of le gal, eco no mic and tech ni cal na tu re, it is not ac tu al ly used. Al most27%
of elec tric ener gy pro du ced in2010 from re ne wa ble ca me from hy dro elec tric po wer plants. Elec tri ci ty pro duc tion from that
ener gy so ur ce can not in cre ase si gni fi can tly in ne arest fu tu re, ma in ly due to the fact that the re are no fa vo ura ble con di tions
in Po land to de ve lop wa ter -po wer en gi ne ering. This is cau sed by lack of ste eply de scen ding land, small amo unt of at mo -
sphe ric pre ci pi ta tion and high per me abi li ty of so il. On ly a mo dest de ve lop ment of small wa ter -po wer plants is fo re cast in
the ne arest fu tu re. Elec tri ci ty pro duc tion from pho to vol ta ic cells in Po land is ne gli gi ble; in the struc tu re of re ne wa ble ener -
gy so ur ces it is clo se to ze ro. Ener gy from pho to vol ta ic cells is si gni fi can tly mo re expen si ve than that from fos sil fu els, con si -
de ring cur rent eco no mic and tech ni cal con di tions. Its ava ila bi li ty is on ly li mi ted to day ti me, ma in ly du ring sum mer mon -
ths. Mo re over, va ria ble clo udi ness le ads to un cer ta in ty as to the le vel of cur ren tly ava ila ble ener gy from that so ur ce.The use
of pho to vol ta ic cells re qu ires spe ci fic le gal so lu tions re la ted to pro duc tion and sel ling of elec tric ener gy by ma ny small pro -
du cers. The ope ra tion of a ne twork of ma ny small ener gy pro vi ders vul ne ra ble to we ather fluc tu ations re qu ires al so spe ci -
fic tech ni cal so lu tions re la ted to the ma na ge ment of such of ne twork.

Key words: bio gas, bio mass, wind po wer in du stry, so lar po wer in du stry
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