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STRESZCZENIE RAPORTU
Opracowanie pt. „Określenie potencjału energetycznego regionów Polski w zakresie odnawialnych źródeł energii – wnioski dla Regionalnych Programów Operacyjnych na okres
programowania 2014-2020” zostało wykonane przez Instytut Energetyki Odnawialnej.
Jest to pierwsza próba podsumowania doświadczeń we wdrażaniu Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 wraz ze wskazaniem kierunków wykorzystania potencjału odnawialnych źródeł energii w następnej perspektywie finansowej UE na
lata 2014-2020. Przedmiotem badań i analiz było określenie w sposób porównawczy potencjału energetycznego 16 województw w zakresie OZE. Opracowanie objęło m.in. analizę uwarunkowań naturalnych (wielkość i zróżnicowanie odnawialnych zasobów energii)
i infrastrukturalnych, możliwych kierunków programowania rozwoju OZE na szczeblu
regionalnym w Polsce do 2020 roku. Celem badania było wskazanie tych rodzajów OZE
i typów projektów, które w największym stopniu powinny zostać uwzględnione w przyszłości
jako inwestycje w zakresie energetyki współfinansowane ze środków UE oraz, wykorzystując dotychczasowe doświadczenia, sformułowanie wstępnych rekomendacji dla tworzenia
Regionalnych Programów Operacyjnych na przyszły okres programowania.
Samorządy terytorialne, w okresie programowania wykorzystania funduszy UE w perspektywie finansowej 2007-2013 po raz pierwszy, w sposób powszechny i dający się porównać,
sformułowały swoje priorytety i strategie działania wobec rozwoju odnawialnych źródeł
energii. W ten sposób w ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych powstał największy, złożony, ale de facto ogólnokrajowy wieloletni program wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce, z łącznym budżetem w wysokości 1 132 mln zł. Inwestycje realizowane w ramach RPO wnoszą już obecnie swój wkład w realizację „Krajowego planu działania
w zakresie odnawialnych źródeł energii” (KPD), przyjętego przez rząd w grudniu 2010 roku
i będącego także planem realizacji ustalonego dla Polski 15% celu udziału energii z OZE
w bilansie zużycia energii finalnej brutto w ramach dyrektywy 2009/28/WE o promocji
wykorzystania energii z OZE. Wkład rzeczowy RPO (tylko do 2013 roku) w realizację KPD
do 2020 roku może sięgać 4%, a obecnie staje się głównym instrumentem stymulującym
wdrażanie i szersze upowszechnianie nowych technologii OZE.
Wstępna analiza dotychczasowych doświadczeń we wdrażaniu RPO 2007-2013 (na etapie
zakontraktowania ok. 40% całej alokacji środków w ramach kategorii interwencji na OZE)
wskazała nie tylko na globalną wielkość, ale też olbrzymią złożoność i różnorodność całego
systemu. W znacznej części jest on też jednym z największych na świecie programów mikrofinansowania. Badania przeprowadzone z udziałem Instytucji Zarządzających objęły próbę
statystyczną 1072 wniosków o dofinansowanie projektów inwestycyjnych o łącznej wartości
5 225 mln zł i wnioskowanej kwocie dofinansowania 3 380 mln zł (obecnie jest to kwota niemalże 3-krotnie wyższa od pierwotnej alokacji). W konkursach przeprowadzonych w ostatnim czasie (2011 r.) stosunkowo największym zainteresowaniem wnioskodawców cieszą się
kolektory słoneczne, co znalazło odzwierciedlenie w rosnącej alokacji środków na energetykę słoneczną, których jest najwięcej (ponad 230 mln zł). W ogólnym ujęciu przewidywane
do zainstalowania w ramach podpisanych umów RPO nowe moce w zakresie wszystkich
OZE stanowią 330 MW. Dominującą grupą beneficjentów w obecnym okresie są jednostki
samorządu terytorialnego, jednakże często skupiają one grupowe projekty obejmujące indy-


widualnych inwestorów. Jednakże na uwagę zasługują również przedsiębiorcy, którzy także
licznie wnioskowali o dotacje w ramach RPO.
Z uwagi na stosunkowo wysoką intensywność wsparcia, RPO są okazją do wchodzenia na
rynek także technologii dotychczas szerzej niestosowanych, takich jak małe elektrownie
wiatrowe, systemy fotowoltaiczne i biogazownie rolnicze, w tym mikrobiogazownie. Chcąc
uzyskać bardziej znaczącą synergię, w większym jednak stopniu należy brać pod uwagę
możliwości produkcji urządzeń małoskalowych, zaliczanych do generacji rozproszonej, takich jak małe elektrownie wiatrowe, kolektory słoneczne, geotermalne pompy ciepła, małe
automatyczne kotły na biomasę oraz turbiny do małych elektrowni wodnych oraz, dzięki
modułowości tych technologii OZE, możliwości „składania” z nich większych projektów inwestycyjnych (ta możliwość została już z sukcesem wykorzystana przez samorządy w przypadku kolektorów słonecznych).
Środki z RPO wspierają na etapie inwestycji (dotacje) raczej bardziej nowoczesne technologie do wytwarzania ciepła (w tej kategorii nie ma wsparcia w ramach programów krajowych takich jak POIiŚ) oraz energii elektrycznej w systemach generacji rozproszonej. Analiza wykazała jednak, że system wsparcia energii elektrycznej na etapie eksploatacji (zielone
certyfikaty) z jednej strony wspierał technologie mało nowoczesne, takie jak współspalanie
czy duża energetyka wodna, co utrudniało uzyskanie synergii, a z drugiej utrudniał skalkulowanie uzasadnionej wysokości pomocy publicznej (mógł powodować nieefektywność
i nadmiar wsparcia). Niestety, dotychczas RPO i szerzej – energetyka regionalna, nie są wystraczająco merytorycznie zintegrowane z polityką energetyczną państwa i z KPD, ale stanowią konieczne uzupełnienie aktualnych priorytetów w polityce energetycznej (energetyka
jądrowa, czysty węgiel, dywersyfikacja zaopatrzenia w gaz itp.).
Przyjęte priorytety w RPO wskazują na znaczące zróżnicowanie technologiczne i dywersyfikację kategorii interwencji ze względu na budżet, typ beneficjenta, co znajduje szerokie odzwierciedlenie we wnioskach składanych na dotychczasowe konkursy RPO (różne wielkości
projektów i szeroka paleta rozwiązań technologicznych). Uzyskane zróżnicowanie osadzone w specyfice regionalnej (zasoby, priorytety rozwoju społeczno-gospodarczego, kwestie
środowiskowe itp.), należy uznać za korzystne. System RPO nie jest pakietem zintegrowanym organizacyjnie, każdy z jego elementów ma swój niepowtarzalny regionalny kontekst.
Rozważenia wymaga ewentualna próba wyzwolenia działań prowadzących do tego, aby
system RPO stanowił całość złożoną z wzajemnie wspierających się elementów ze współpracą międzyregionalną. Mogłoby to być szczególnie korzystne w sytuacji np. dopuszczenia
do finansowania w ramach RPO większych projektów (też większych od dotychczasowego
limitu 20 mln zł oraz powiązania inwestycji w wytwarzanie energii z OZE z inwestycjami
w produkcję urządzeń.
W drugiej części opracowania badany był potencjał wykorzystania OZE w regionach do
2020 roku, ograniczenia lokalizacyjne oraz uwarunkowania infrastrukturalne i ekonomiczne. Przy ocenie odnawialnych zasobów energii w skali regionalnej (tam, gdzie to było
możliwe) oraz potencjału odnawialnych źródeł energii wyodrębniono cztery jego poziomy:
teoretyczny, techniczny, ekonomiczny i rynkowy (2014-2020). Największe znaczenie dla
programowania funduszy RPO ma potencjał rynkowy.
Energetyka wiatrowa jest tym rodzajem OZE, który w ostatnich latach rozwija się najszybciej
w kraju. Potencjał techniczny energii wiatru wiąże się przede wszystkim z przestrzennym
rozmieszczeniem terenów otwartych (o niskiej szorstkości podłoża i bez obiektów zaburzających przepływ powietrza). Obszary takie to w przeważającej mierze tereny użytków rolnych,


których w Polsce jest 18 mln hektarów, co stanowi ok. 59% powierzchni kraju. Największy
potencjał ekonomiczny energetyki wiatrowej jest w województwie zachodniopomorskim
i wynosi 14 GW. Wykorzystanie potencjału ekonomicznego zależy jednak od uwarunkowań
rynkowych i polityki wyznaczającej ich ramy. Biorąc pod uwagę aktualne uwarunkowania
rynkowe i polityczne, w latach 2014-2020 najwięcej turbin wiatrowych zlokalizowanych
może zostać w województwach zachodniopomorskim, pomorskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim i podlaskim. Należy jednak podkreślić, że sytuacja ta może ulec zmianie
w przypadku zmiany systemu wsparcia dla energetyki wiatrowej. Na szczególną uwagę zasługuje potencjał rozwoju małych elektrowni wiatrowych. Dominującą rolę mogłyby tu odegrać województwa o mniejszym potencjale w zakresie budowy dużych farm wiatrowych,
takie jak małopolskie, mazowieckie, podkarpackie czy lubelskie.
Potencjał ekonomiczny termicznej energetyki słonecznej analizowany był w dwóch najbardziej typowych zastosowaniach kolektorów słonecznych: 1) do przygotowania ciepłej wody
użytkowej (c.w.u.), 2) do ogrzewania pomieszczeń (c.o.). Przy obliczaniu potencjału rynkowego na 2020 r. przyjęto wskaźnik jego wykorzystania na poziomie 33%, co jest odpowiednikiem ponad 14 000 TJ energii końcowej i wymaganej powierzchni kolektorów słonecznych ok. 12 mln m2 do przygotowania c.w.u. Natomiast dla systemów typu „combi” (łączenie
c.w.u. i c.o.) wynosi on 4 700 TJ i umożliwia zainstalowanie prawie 2,6 mln m2 kolektorów
słonecznych. W pierwszym przypadku zalecaną technologią są płaskie kolektory słoneczne,
a w drugim powinny być stosowane kolektory próżniowe (o większej wydajności w półroczu
zimowym). W przypadku najnowszych i jeszcze nie w pełni skomercjalizowanych systemów
chłodzenia i klimatyzacji przy wykorzystaniu systemów słonecznych potencjał rynkowy wynosi 3,7 TJ energii końcowej i wymaga zainstalowania ok. 2 tys. m2 kolektorów słonecznych.
Łączny potencjał rynkowy energetyki słonecznej termicznej wynosi zatem ponad 19 000 TJ
i jego wykorzystanie wymaga zainstalowania do 2020 r. 14,7 mln m2 kolektorów słonecznych. Największy potencjał w tym zakresie wykazują województwa: mazowieckie, śląskie,
małopolskie, wielkopolskie, a najmniejszy: lubuskie, opolskie, świętokrzyskie, podlaskie, ale
w przypadku energii słonecznej regionalne zróżnicowanie nawet potencjału rynkowego nie
jest duże.
W ostatnim roku największą liczbę kolektorów zainstalowano tradycyjnie w województwie
śląskim, jednakże stabilny, sukcesywny wzrost odnotowano w województwach: podkarpackim, dolnośląskim oraz łódzkim, a szczególnie wysoki w lubelskim. Niespotykany wcześniej
ponad trzykrotny przyrost powierzchni zainstalowanej w 2010 r. w województwie lubelskim
oraz proporcjonalnie drugi co do skali wzrostu wynik w kraju w województwie łódzkim wynikają z rozstrzygnięcia pierwszych konkursów RPO, w kategorii interwencji „energia słoneczna”.
O potencjale fotowoltaiki i możliwościach jego wykorzystania w obecnej dekadzie decydują
przyjęte w Polsce rozwiązania prawne i początkowy system wsparcia. Dlatego decyzje o roli
systemów fotowoltaicznych – PV, zwłaszcza typu mikro (prosumenckich) w programowaniu
funduszy 2014-2020 na szczeblu regionalnym powinny być ściśle skorelowane z wynikami
prac nad ustawą o odnawialnych źródłach energii.
Największe potencjały ekonomiczne biomasy z wieloletnich plantacji energetycznych zlokalizowane są w województwach lubelskim, mazowieckim i podkarpackim, najmniejsze zaś
w województwach opolskim i lubuskim. Pomimo szacowanego zazwyczaj jako niezwykle
wysoki potencjału teoretycznego (ponad 6 mln ha ziemi teoretycznie przydatnej pod uprawy), potencjał techniczny jest znacznie mniejszy (niecałe 2,2 mln ha), a potencjał ekonomiczny jest już niewielki (rzędu 0,6 mln ha). Ponadto, wobec braku wsparcia plantacji


w ramach Wspólnej Polityki Rolnej trudno o optymistyczną ocenę realnego potencjału rynkowego. W przypadku słomy jej największe zasoby występują w województwach: lubelskim,
wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim oraz opolskim. Natomiast najmniejsze
w województwach: podlaskim, małopolskim, lubuskim oraz warmińsko-mazurskim. Wykorzystanie potencjału produkcji biomasy stałej na plantacjach wieloletnich będzie wyjątkowo
trudne. W 2009 r. powierzchnia tych plantacji w kraju wynosiła zaledwie 10 tys. ha (głównie
uprawy rzepaku na biodiesel, którego potencjał rynkowy do 2020 roku jest bardzo ograniczony polityką wsparcia biopaliw w UE). Regiony programujące wykorzystanie biomasy
w perspektywie 2014-2020 stoją zatem przed dylematem na ile ich plany nie kolidują z trendami globalnymi (deficyt biomasy i wpływ dużego popytu na jej ceny) i na ile mogą oprzeć
swoje strategie na niespójnej polityce państwa i polityce UE wobec biomasy. W ramach
oceny potencjału biomasy energetycznej oceniono także potencjał biogazu, który nie powinien być traktowany oddzielnie (korzysta z tych samych zasobów pierwotnych, zwłaszcza
w rzypadku korzystania z substratów z upraw), a który cieszy się wysokim poparciem politycznym i może odegrać istotną rolę w programach inwestycji w latach 2014-2020. Ocena
łącznego potencjału technicznego wykorzystania biogazu rolniczego w skali kraju pokazuje
wiodącą pozycję województw: mazowieckiego, którego całkowity potencjał oceniany jest na
28 PJ, oraz wielkopolskiego z potencjałem w wysokości 27 PJ. W efekcie przyjętych w niniejszej pracy założeń i wykonanych analiz, największy udział w realizacji przyjętych założeń
posiadają województwa: wielkopolskie 216 MW oraz warmińsko-mazurskie 106 MW i mazowieckie – 103 MW. Zestawienie wskazuje także na silną pozycję województw podlaskiego
oraz kujawsko-pomorskiego.
Projekty związane z energetyką geotermalną mają charakter punktowy, indywidualny i ich
realny potencjał rynkowy wynika nie tyle ze statystyk zbilansowanych zasobów, ile z lokalnych uwarunkowań infrastrukturalnych (dostęp do sieci ciepłowniczej). Przy braku informacji na temat konkretnych inicjatyw inwestycyjnych zaplanowanych na lata 2014-2020
bardzo trudno obecnie o próbę przypisania ww. potencjału rynkowego energii geotermalnej
do konkretnych województw.
Z powodu ryzyka technicznego (także w przypadku przeznaczenia systemu geotermalnego
na potrzeby przygotowania c.w.u. konieczna jest współpraca konwencjonalnego systemu
ciepłowniczego z układem opartym na energii geotermalnej) oraz konieczności zapewnienia
pracy geotermalnego systemu grzewczego z możliwie pełnym obciążeniem w ciągu całego
roku, zostało przyjęte, że moc cieplna systemów geotermalnych w analizowanych, korzystnie zlokalizowanych przedsiębiorstwach ciepłowniczych będzie dobrana tak, aby pokryć zapotrzebowanie na c.w.u. w danym systemie ciepłowniczym. Przyjęto zatem, że w ramach
realizacji potencjału ekonomicznego geotermii głębokiej, we wszystkich przedsiębiorstwach
objętych analizą mogłyby powstać systemy geotermalne o wydajności 4 200 TJ. Przy całorocznej eksploatacji systemy te mogłyby wyprodukować na potrzeby odbiorców 4 050 TJ,
głównie w postaci energii w ciepłej wodzie użytkowej. Uznano, że jest to potencjał rynkowy
geotermii głębokiej w Polsce w perspektywie 2020 r. W przypadku geotermii płytkiej założono, że w 2020 r. zainstalowane pompy ciepła będą mogły wyprodukować ponad 8 000 TJ
ciepła brutto (netto ok. 60-70% z uwagi na zapotrzebowanie własne na energię elektryczną) i tę liczbę przyjęto jako jednocześnie potencjał ekonomiczny i rynkowy na rok 2020.
W układzie regionalnym na rynku pomp ciepła będą nie obserwuje się znaczących różnic,
w związku z czym uznaje się, że potencjał wykorzystania tego typu odnawialnego źródła
energii (jego rozkład przestrzenny) jest porównywalny na obszarze całego kraju.
Według optymistycznych scenariuszy rozwoju, zakładających silne wsparcie dla rozwoju energetyki wodnej (elektrowni wodnych o mocy do 10 MW) w zakresie działań admi-


nistracyjnych, prawnych i politycznych oraz elastyczności w kwestiach środowiskowych,
do 2020 roku moc zainstalowana elektrowni wodnych przepływowych w Polsce mogłaby
osiągnąć 1 176 MW, a średnioroczna produkcja energii elektrycznej z dopływu osiągnęłaby
wówczas 3 100 GWh. Oznaczałoby to produkcję energii na poziomie 11 PJ i wykorzystanie
potencjału technicznego na poziomie 62%, co jest wartością bardzo znaczącą, ale zbliżoną do średniego wykorzystania potencjału ekonomicznego w Europie (67%). Podobnie jak
w przypadku geotermii, projekty energetyki wodnej mają charakter punktowy, indywidualny i ich realny potencjał rynkowy wynika nie tyle z uogólnionych ocen zasobów, ile z lokalnych uwarunkowań i konkretnych inicjatyw na konkretnych stopniach wodnych. Trudno określić także potencjał rynkowy dla dotychczas szerzej niestosowanej minienergetyki
wodnej, w tym hydrozespołó wykorzystujących ultraniskie spady (quasi-hydrokinetyczne) i
ewentualny jej udział w rozwoju mikroinstalacji w okresie 2014-2020 (nieproporcjonalnie
wysokie bariery administracyjne i ciągle znacznie wyższe niż dla innych technologii jednostkowe nakłady inwestycyjne).
Odnawialne zasoby energii są zróżnicowane nie tylko w skali całego kraju, ale i w skali województw. W ich efektywnym wykorzystaniu w okresie do 2020 roku istnieją ograniczenia infrastrukturalne i gospodarcze, które nakładają się na dostępne zasoby i ograniczenia
środowiskowe oraz różnie wpływają na realne do wykorzystania potencjały ekonomiczne
i rynkowe OZE w regionach.
Grupa czterech regionów (dolnośląskie, łódzkie, małopolskie i wielkopolskie) wyróżnia się
w skali kraju większym zużyciem energii, zwłaszcza w sektorach przemysłowym i energetycznym, ze znaczącą rolą gospodarstw domowych. Ze względu na niewielką rolę w bilansach
zużycia energii, sektor rolnictwa i obszary wiejskie, będąc ważnym sektorem całej gospodarki i systemu społeczno-gospodarczego, są często pomijane w analizach i w krajowych bilansach oraz polityce energetycznej (poza sprowadzeniem do malejącej z czasem roli źródła
zaopatrzenia w biomasę energetyczną). Warto jednak zauważyć, że w województwach o największym zużyciu energii w rolnictwie (wielkopolskie i mazowieckie, ale także warmińskomazurskie, małopolskie, dolnośląskie) od 2008 roku widoczne są stałe tendencje wzrostowe
w jej zużyciu, związane prawdopodobnie z dobrą koniunkturą w rolnictwie, powodującą
zapewne wzrost produkcji rolnej. Kontynuacja tej tendencji może napotkać na problemy
z brakiem dostępu do sieci (lub złym stanem infrastruktury) na obszarach wiejskich i ten
czynnik powinien znaleźć lepsze odzwierciedlenie w polityce energetycznej i priorytetach
polityki spójności.
Odnawialne źródła energii w dalszym ciągu mają niewielki udział w energii generowanej
w poszczególnych regionach – z reguły jest to współspalanie biomasy z paliwami konwencjonalnymi w elektrowniach systemowych. W skali kraju tylko nieco ponad 7% ciepła dostarczanego odbiorcom w ramach systemów centralnego ogrzewania wytwarzane jest ze źródeł
odnawialnych, głównie z biomasy stałej. Stanowią one znaczny udział w bilansie ciepła tylko
w województwach kujawsko-pomorskim, podlaskim i pomorskim. Przyszła struktura paliw
w ciepłownictwie może skutkować w ciągu najbliższych lat wysokim wzrostem cen ciepła dla
odbiorców końcowych, spowodowanym kosztami emisji dwutlenku węgla do atmosfery.
Ceny energii elektrycznej prezentują poziom w zasadzie jednolity na terenie kraju, niemniej
jednak charakteryzują się wysokim wzrostem – 60% wzrost cen od 2001 roku, ok. 5-6%
wzrost cen w latach 2009-2010. Sytuacja ta w połączeniu ze wzrostem zapotrzebowania na
energię powoduje, że koszt ten staje się coraz bardziej znaczący w budżetach gospodarstw
domowych. Może skutkować to z jednej strony zwiększeniem popytu na technologie energooszczędne oraz rozwiązaniami z obszaru inteligentnych sieci energetycznych (zarządzanie
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popytem), z drugiej zaś zainteresowaniem zastosowania indywidualnych źródeł energii na
użytek własny (kształtowanie się postaw prosumenckich).
Dokumenty dotyczące OZE w strategiach i programach rozwoju województw zwracają uwagę
na ograniczenia infrastrukturalne, w szczególności w zakresie rozwoju sieci energetycznych,
jako barierę zarówno w zaspokojeniu potrzeb energetycznych (bezpieczeństwo energetyczne) jak i w rozwoju OZE. Spośród OZE tylko duże farmy wiatrowe wymagają znacznych inwestycji sieciowych, zwłaszcza na północy Polski, pozostałe technologie wpisują się w koncepcję generacji rozproszonej. W związku z tym, najbliższe lata powinny sprzyjać rozwojowi
energetyki rozproszonej i mikrogeneracji (która nie tylko nie ma potrzeb sieciowych, ale
może je zmniejszać) i to powinno być domeną RPO, ale jednocześnie wskazane jest przygotowanie przez operatorów planów rozwoju sieci z uwzględnieniem przyłączy dla OZE i centralnego komplementarnego programu rozwoju sieci współfinansowanego m.in. w ramach
funduszu spójności 2014-2020 i biorącego pod uwagę plany województw w zakresie OZE.
Największy problem jest z przynajmniej częściowym zbilansowaniem potrzeb energetycznych i generacją lokalną, co dotyczy głównie województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i małopolskiego.
Umiejętnie zaprogramowane i odpowiednio (efektywnie) wykorzystane na szczeblu regionalnym fundusze UE 2014-2020 mogą stanowić silny i kluczowy instrument modernizacji
krajowej energetyki w kierunku zgodnym z polityką klimatyczną i budowy oddolnego filaru
bezpieczeństwa energetycznego i innowacyjnej zielonej gospodarki. Jednakże programowanie funduszy na OZE w kolejnej perspektywie (2014-2020) wymaga większej staranności (w szczególności jeśli chodzi o uwzględnienie trendów rozwoju rynków i technologii)
i oceny ex ante szerszych skutków społecznych i gospodarczych. Oszacowana (na podstawie
propozycji Komisji Europejskiej z czerwca 2011 roku) ogólna kwota wsparcia regionalnego dla OZE na lata 2014-2020 oszacowana (założenia i metodyka w rozdziale 5 ekspertyzy) na 2,3 mld euro stanowi 10% całkowitych krajowych nakładów inwestycyjnych na OZE
w latach 2011-2020 oraz ok. 14% wszystkich zakładanych w KPD nakładów inwestycyjnych
na lata 2014-2020. Tak potencjalnie wysoka pomoc publiczna (tylko ze środków UE, bez
wkładu krajowego) może się przekładać na olbrzymi impuls inwestycyjny i duże możliwości oddziaływania nowego programu na kierunki rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce.
Wykorzystanie tej szansy i możliwości w sposób efektywny wymaga jednak dużego wysiłku
na etapie tworzenia krajowej polityki wykorzystania OZE (aktualizacja polityki energetycznej i KPD), strategii regionalnych rozwoju OZE oraz programowania wykorzystania funduszy UE na lata 2014-2020. Działania te powinny być jednak skoordynowane na etapie
tworzenia i uzgadniania dokumentów.
Uważnej rewizji wymagają wytyczne dotyczące stosowania zasad pomocy publicznej i intensywności wsparcia, priorytetów w zakresie typów projektów i bardziej precyzyjnego zaadresowania pomocy do wybranych beneficjentów, w szczególności MŚP. W dalszym ciągu
problemem wydaje się być zbyt słabej jakości polityka informacyjna rządu w zakresie technologii OZE i narastająca w obecnych warunkach (polityka energetyczna i prawo energetyczne) niepewność kierunków inwestowania.
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EXECUTIVE SUMMARY
The report titled: „Estimation of energy potential of Polish regions regarding renewable
energy sources – conclusions for Regional Operating Programmes for the programming period 2014-2020” was elaborated by Institute for Renewable Energy. It is the first attempt at
summarizing experiences in implementation of Regional Operational Programmes (ROP)
for years 2007-2013 along with indicating directions of using the potential of renewable
energy sources (RES) in next EU financial perspective for 2014-2020. The subject of the
study and analysis was comparable estimation of RES potential in 16 voivodships. The report comprises i.e. analysis of natural (size and diversity of RES) and infrastructural conditions, possible directions of programming of RES development on regional level in Poland
up to 2020. The aim of the research was to indicate these types of RES and projects that
in the largest extent should be taken into consideration in future as investments in energy
sector co-financed by UE. In addition, the initial recommendations for creating ROP for the
next programming period were defined.
The territorial self-governments, during programming the use of EU funds in financial perspective 2007-2013, for the first time (in common and comparable way) formulated their
own priorities and strategies of action due to the development of RES sector. In that way, in
16 ROPs was created the largest, complex but national long-term programme of support for
renewable energy in Poland (with total budget 1 132 mln PLN). Investments realized within
ROPs contribute to implementation of “National Renewable Energy Action Plan” (NREAP),
that was adopted by the Polish government in December 2010. This document constitutes
also the plan of achieving 15% of RES contribution in energy use according to EU directive
2009/28/WE about promotion of renewable energy. Contribution of ROP (only until 2013)
in implementing NREAP until 2020 could achieve 4%, and at present becomes the main
instrument stimulating implementation and promotion of new technologies for RES.
Initial analysis of present experiences in implementation of ROPs 2007-2013 (when
40% of allocated budget for RES has been contracted) pointed out not only the size but also
huge complexity and diversity of the whole system. In great extent the system of RPOs is
one of the largest micro financing programmes in the world. Researches conducted with
participation of Managing Authorities comprised 1072 applications for financing investment projects of total budget 5 225 mln PLN and proposed subsidy 3 380 mln PLN (even
now it is three times more than allocated initial fund). In contests held in last time (2011)
the applicants were interested mostly in solar collectors which was reflected in allocated
fund for solar energy (230 mln PLN). In general summary foreseen new power from RES in
investment contracts is estimated for 330 MW. The dominating group of beneficiaries until
now constitute local self-government units, however, they gather group projects comprising
individual investors. It is worth noticing that entrepreneurs constitute the second largest
group applying for the subsidy.
Due to relatively high intensity of support, ROPs provide an opportunity for the technologies not widely applied yet e.g. small wind turbines, PV panels and biogas plants (including
micro biogas plants). Looking for more significant synergy, more attention should be paid
to production of small scale appliances (for dispersed energy) i.e. small wind turbines, solar collectors, geothermal heat pumps, small automatic tanks for biomass and turbines for
small water plants. The modularity of these technologies and possibility they provide to
combine them in larger investment projects was used by self-governments especially in solar energy sector.
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Resources from ROPs support in the stage of investment (subsidy), usually more up-todate technologies for heat producing (in this category there is no subsidy within national
programmes like Operational Programme Infrastructure and Environment) and electric
energy in dispersed energy systems. The report shows that subsidy system for electric energy in the stage of exploitation (green certificates), on the one hand, supported out-of-date
technologies (cogeneration and large water plants), which hampered the synergy effect, but
on the other hand it hindered calculation of state aid (it could cause inefficiency and excess
subsidy). Unfortunately, ROP and regional energy are not enough substantially integrated
with national energy policy and with NREAP, however, they constitute necessary supplement to current priorities in energy policy (nuclear energy, clean coal, diversification of gas
supplies etc.).
Adopted priorities in ROPs indicate significant diversification of technology and categories
of intervention due to the budget and type of beneficiary what is reflected in the applications
submitted for the contests organized within ROPs (different seizes of projects and great
variety of technology solutions). Gained diversity based on regional conditions (supplies,
priorities of socio-economic development, environmental issues etc.) should be considered
as very positive. ROP system is not integrated in organizational way and its every element
has its own unique regional context. An attempt at performing inspiring actions leading to
turning the system of ROPs into integrated entity consisting of supporting one another elements with interregional cooperation requires consideration. That would be very beneficial
in situation of allowing financial support within RPO for larger projects (also larger than
current limit 20 mln PLN) and linking the investment in producing energy from RES with
investment for producing appliances.
In the second part of the report the research was conducted on potential of RES use in regions up to 2020, localization constraints and infrastructural and economical conditions.
While estimating RES in regions (where it was possible) and potential of RES, four levels
were defined: theoretical, technical, economical and market (2014-2020). The most important for programming funds for ROPs is the market potential.
Wind energy is one of these RES which in recent years is developing most dynamically in
Poland. Technical potential of this source of energy is first of all linked with spatial distribution of open areas (with low complexity of ground, without objects disturbing air flow).
These areas are usually arable lands – 18 mln ha, that stands for 59% of total area of Poland.
The largest economical potential of wind energy is in zachodniopomorskie voivodeship –
14 GW. The use of energetic potential depends on market conditions and policy determined
its frames. Taking into consideration current market and political conditions in years 20142020 most of the wind turbines will be located in voivodeships – zachodniopomorskie, pomorskie, wielkopolskie, kujawsko –pomorskie and podlaskie. It should be stressed that this
situation might change if the system of support for wind energy will be altered. The potential of small wind turbines development is worth noticing. The dominating role in that field
could play voivodeships having significantly smaller potential for constructing large wind
farms like: małopolskie, mazowieckie, podkarpackie and lubelskie.
The economical potential of solar thermal energy was analyzed in two most typical applications – water heating and house heating. While calculating market potential for 2020 an
indicator of the usage was adopted at the level of 33%, that is an equivalent of more than
14 000 TJ of energy end-use and also demanded space of solar collectors app. 12 mln m2
for water heating. However for “combi” systems (water and house heating together) this
potential amounts to 4 700 TJ and enables installation of almost 2,6 mln m2 of solar collectors. In the first case (water heating), the recommended technology for solar collectors
are flat collectors, and in the second (house heating) vacuum tube collectors should be used
(of greater efficiency in the first half of winter). In the case of recent technologies and not yet
fully commercialized systems of cooling and air conditioning combined with solar systems
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market potential is 3.7 TJ of energy end-use and requires the installation of app. 2000 m2
of solar collectors. The total market potential of solar thermal energy is therefore more than
19 000 TJ and needs installation, by 2020, 14,7 mln m2 of solar collectors. The greatest potential in this area are in voivodeships: mazowieckie, śląskie, małopolskie and wielkopolskie
whereas the smallest: lubuskie, opolskie, świętokrzyskie and podlaskie but in case of solar
energy the diversity of market potential is not high.
In the last year the largest number of collectors has traditionally been installed in voivodeship śląskie, but steady, gradual growth was noted in the voivodeships: podkarpackie, dolnośląskie and łódzkie, and particularly high in lubelskie. Unprecedented growth of more than
three times of the solar collectors surface installed in 2010 was in lubelskie voivodeship,
second region in terms of aforementioned growth was łódzkie due to ROP contests resolved
in the category of intervention „solar energy”.
The potential of photovoltaic and its scope in the current decade in Poland have been influenced by adopted legal solutions and the initial support system. Therefore, decisions about
the role of photovoltaics – PV installtions, especially micro installation (prosumers type) in
the programming of funds for 2014-2020 at the regional level should be closely correlated
with the results of work on the new renewable energy act.
The greatest economic potential of biomass energy from perennial plantations is in the voivodeships: lubelskie, mazowiecke, podkarpackie, while the smallest in opolskie and lubuskie. Despite the estimated theoretical potential as extremely high (more than 6 mln ha
of land under cultivation theoretically ready to use), the technical potential is much smaller
(less than 2,2 mln ha) and the economic potential is insignificant (about 0,6 mln ha). Moreover, in the absence of support for plantation under the Common Agricultural Policy it
is difficult to optimistically assess the real market potential. In case of straw, resources are
the largest in the voivodeships: lubelskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, pomorskie
and opolskie. However, the lowest are in: podlaskie, małopolskie, lubuskie and warmińskomazurskie. The use of solid biomass production potential from perennial plantations will
be extremely difficult. In 2009, the area of these plantations in the country amounted to
only 10 thousand ha (mainly rape oil for biodiesel, whose market potential by 2020 is very
limited by policy support for biofuels in the EU). Regions considering the use of biomass in
the term 2014-2020 are faceed with dilemma if their plans do not clash with global trends
(biomass deficit and the impact of strong demand on the price) and how their strategies
may rely on inconsistent government policy and EU policy towards biomass.
Within estimation of biomass energy potential also potential of biogas was determined
which should not be treated separately (using the same primary resources as biomass, especially for the use of substrates from the crop), and which has a high political support and can
play an important role in the investment programmes in the years 2014-2020. Assessment
of the total technical potential of agricultural biogas usage in the country shows the leading
position of mazowieckie voivodship, whose total capacity is estimated at 28 PJ and wielkopolskie voivodeship with the potential of 27 PJ. As a result, due to adopted assumptions
and analysis in this report , the largest share in the realization of the assumptions are in
the regions: wielkopolskie 216 MW and warmińsko-mazurskie – 106 MW and mazowieckie
– 103 MW. There was also defined strong position of podlasie and kujawsko-pomorskie
voivodeships.
Projects related to geothermal energy are of punctual and individual character and their
real market potential results not from statistic of balanced resources but from local infrastructural conditions (access to district heating). In the absence of information on specific
investment initiatives planned for 2014-2020, it is very difficult at present to attempt to
assign market potential of geothermal energy to specific regions.
Due to technical risk (also in the case of geothermal system usage for domestic water heating, the cooperation of conventional heating system with the system based on geothermal
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energy is necessary) and the need to guarantee work of geothermal heating system with
a full load throughout the year, it was accepted that the power of geothermal heating systems in analyzed, preferably located district heating companies will be chosen to meet
the demand for hot water in the heating system. Therefore it was assumed that the implementation of the economic potential of deep geothermal energy, in all enterprises covered
by the analysis, geothermal systems could be built with a capacity of 4 200 TJ. With a yearround operation, these systems could produce for customers 4 050 TJ, mainly in the form
of energy in hot water systems. It was considered as a market potential of deep geothermal
energy in Poland up to 2020. In case of shallow geothermal energy it was assumed that in
2020 the installed heat pump will be able to produce more than 8 000 TJ of heat gross (net
of about 60-70% due to demand for own electricity) and this amount was taken as both – an
economic and market potential for 2020. In the regional market of heat pumps there are
no significant differences observed and therefore it is considered that the potential of use
of this type of renewable energy source (its spatial distribution) is comparable across the
whole country.
According to optimistic scenarios of development, which assume strong support for the development of water power (hydroelectric power plants with a power capacity of 10 MW) in
the range of administrative, legal, political actions and flexibility in environmental issues,
by 2020 installed power capacity of river plants in Poland could reach 1 176 MW, the average annual production of electricity from the flow would reach 3 100 GWh. This would mean
energy production of 11 PJ and technical potential of 62%, which is very significant, however, similar to the average economic potential in Europe (67%). The same as in the case
of geothermal energy, hydro power projects are one-off, detached, and their real market
potential is not so much connected with the generalized evaluations of resources but with
local conditions, and concrete initiatives fro concrete degrees of water flow. It is difficult
to determine the market potential for not used widely small water installations and also
hydrosystems with ultra-low slope (quasi-hydrodynamic). Their possible role in the development of micro installations during 2014-2020 (disproportionately high administrative
barriers and still much higher unit investment costs) is not well known.
Renewable energy resources are diversified, not only nationwide but also in the scale of regions. In their effective use until 2020 there are limitations in infrastructure and economic
conditions. They are superimposed on the available resources and environmental constraints, differently affecting the use of real economic and market potentials of RES in the regions.
The group of four regions (dolnośląskie, łódzkie, małopolskie i wielkopolskie) have higher
nationwide energy consumption, especially in the industrial and energy sectors, with a significant role of households in energy use. Due to a minor role in energy balance agriculture
and rural areas, as an important sector of the economy and socio-economic system, are often
overlooked in analysis, national balance sheets and energy policy (apart from insignificant
role of the source of supply of biomass energy). It is worthy to note that in the voivodships
with the largest energy consumption in agriculture (wielkopolskie and mazowieckie, warmińsko-mazurskie, małopolskie and dolnośląskie) since 2008 there have been solid growth
trends in its consumption, possibly associated with a good situation in agriculture causing
an increase in agricultural productivity. Continuation of this trend may encounter problems
with the lack of access to the grid (or the poor condition of infrastructure) in rural areas and
this factor should be better reflected in energy policy and priorities of cohesion policy.
Renewable energy sources still have a small share of energy generated in each region – usually a co-firing of biomass with conventional fuels in system power plants. Nationally, only
a little over 7% of the heat delivered to customers in central heating systems is produced
from renewable sources, mainly from solid biomass. They represent a significant share in
the balance of heat only in the provinces kujawsko-pomorskie, podlaskie and pomorskie.
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The future structure of the fuel for heating may result in high heat rising prices in the coming years for end users, due to costs of carbon emissions into the atmosphere.
Electricity prices represent generally the same level throughout the country, however, they
are characterized by high growth – 60% increase in prices since 2001, about 5-6% price
increase in 2009-2010. This situation, combined with increasing demand for energy, means
that this cost becomes more significant in household budgets. This may result in, on the
one hand, an increase in demand for energy-saving technologies and solutions in the area
of smart grids (demand management), and on the other hand, interest in the use of individual energy sources for personal use (the formation of prosumers attitudes).
Documents relating to renewable energy policies and regional development programmes
highlight the limitations of infrastructure, particularly in the development of energy grids,
as a barrier both to meet the energy needs (energy security) and in the development of RES.
Among the RES only large wind farms require substantial grid investments, especially in
the north of Poland, other technologies fit into the concept of dispersed generation. Therefore the next few years should encourage the development of dispersed energy and microgeneration (which not only does not need the restoration of grid, but may reduce them). This
should be the domain of the ROPs, but it is recommended to prepare the development plans
by the operators of grid including connections to the RES and a central network of complementary co-development programme within the Cohesion Fund 2014-2020 taking into
consideration plans of voivodeships in the scope of RES. The most important problem is
at least with partially balancing the needs of energy and local generation that mainly concerns the regions: warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie i małopolskie.
Appropriately and effectively programmed EU funds used at the regional level from 2014 to
2020 can constitute a powerful and essential instrument for the modernization of national
power in the direction compatible with climate policy and the construction of grassroots pillar of energy security and innovative green economy. However, the programming of funds
for renewable energy in the next programming period (2014-2020) requires more care
(particularly when it comes to taking into account trends in the development of markets
and technologies) and the ex ante evaluation of broader social and economic implications.
Estimated (based on European Commission proposal of June 2011) the total amount of regional support for RES for 2014-2020 (methodology and assumptions in chapter 5) is at level of 2,3 billion euro. It represents 10% of the total national investment costs in renewable
energy in 2011-2020 and approximately 14% of all projected investments in the NREAP for
2014-2020. That potentially high public support (only from EU funds, without the national
contribution) can translate into huge investment boost and high potential impact of the new
programme on trends in renewable energy developments in Poland. Using this opportunity
in an effective manner requires great effort on the stage of creating a national policy for
RES (updating energy policy and NREAP), regional strategies of RES development and programming of EU funds usage for 2014-2020. These activities should be coordinated at the
stage of creating and negotiating the documents.
The guidelines for the application of state aid rules and the intensity of support, priorities
for types of projects and a more precise addressing assistance to selected beneficiaries, particularly SMEs require a careful revision. The problem still seems to be too poor quality
of government information policy in the field of renewable energy technologies and increasing, in the current atmosphere (energy policy and energy law), the uncertainty of investment directions.
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1. WPROWADZENIE
W październiku 2011 roku Komisja Europejska przedstawiła propozycję dotyczącą polityki
spójności UE na lata 2014-2020. Propozycja budżetowa opiewa na kwotę 336 mln euro,
oprócz innych znaczących instrumentów wsparcia (rolnictwo, badania naukowe, instrument „łączności”). Jest to budżet o „zielonych” priorytetach, nakierowanych na wdrożenie
polityki klimatycznej UE tj. zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o 20% w stosunku do
roku 1990 oraz m.in. zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w energii finalnej do
20%, a także celach długookresowych (w tym wsparcie przejścia całej UE w kierunku gospodarki niskowęglowej i promowanie efektywnego wykorzystania zasobów).
Zwiększenie wykorzystania OZE jako ważnego komponentu polityki spójności 2014-2020
jest także istotnym czynnikiem sprzyjającym realizacji jednego z głównych celów strategii
„Europa 2020” - zrównoważonego wzrostu (ang. sustainable growth), oznaczającego m.in.
wspieranie gospodarki przyjaznej środowisku.
Najważniejszym komponentem funduszu spójności będzie tradycyjnie Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego z budżetem 223,3 mld euro. W propozycji Komisji Europejskiej
dotyczącej generalnych zasad wydatkowania ww. środków, wśród kryteriów tzw. „warunkowości” pojawiły się obowiązkowe minimalne kwoty (minimalne udziały 6-20%) alokacji
środków na odnawialne źródła energii i efektywność energetyczną. Wynoszą one w całej
UE minimum 17 mld euro (w obecnej perspektywie finansowej 2007-2013 jest to kwota 9,3
mld euro). Zgodnie z propozycją Komisji w 2012 roku poza pracami nad uszczegółowieniem
propozycji odbędą się intensywne konsultacje, tak aby w 2013 roku przyjęte zostały pakiety
ustaw i rozporządzeń i aby środki mogły być postawione do dyspozycji krajów członkowskich od 2014 roku. Polska, o ile przygotuje się odpowiednio do całego procesu i uwzględni
nowe priorytety UE, może ponownie stać się głównym beneficjentem polityki spójności także w perspektywie 2014-2020.
Obecnie trwają negocjacje nad przygotowaniem budżetu Unii Europejskiej na lata 20142020. Komisja Europejska zaproponowała, aby każde państwo członkowskie otrzymało
fundusze nie większe niż 2,5 proc. jego PKB. Szacuje się, że Polska otrzyma ok. 70-80 mld
euro, czyli ok. 300 mld zł. Na Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w całej UE ma
przypaść 45% całości budżetu, w tym połowa ma zostać przeznaczone na 3 cele: wsparcie
innowacji, wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz - co jest nowością - na odnawialne źródła energii i efektywność energetyczną. Pełne wykorzystanie tych pokaźnych
i wstępnie alokowanych środków, także w części przypadającej na Polskę, będzie trudniejsze
niż w okresie 2007-2013, gdyż Komisja wraz z celami zaproponowała kryteria warunkowości wsparcia związane ze spełnieniem określonych wymogów formalnych przez kraje członkowskie i regiony i wymaga współpracy rządu i samorządów.
Najważniejszym i najpilniejszym zadaniem dla rządu w zakresie OZE jest wdrożenie prawne dyrektywy 2009/28/WE (termin wdrożenia upłynął 5 grudnia 2010 roku) o promocji
OZE. Dyrektywa ta będzie wdrożona ustawą o OZE, której projekt został przedłożony do
konsultacji w grudniu 2011 r. Niewątpliwie aktualizacji w 2012 roku wymaga też „Polityka
energetyczna Polski do 2020 r.”, zarówno z uwagi na prognozowany „miks” technologiczny
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(obecnie bardzo zachowawczy) jak i z uwagi na zbyt powierzchowne uwzględnienie regionalnych polityk energetycznych. Jak najszybciej wypracować należy odpowiedni podział funduszy wg priorytetów tematycznych, w tym w zakresie OZE, pomiędzy szczeblem krajowym
a regionalnym. Na szczeblu regionalnym konieczne jest jeszcze w 2012 roku przygotowanie
strategii sektorowych, w tym w zakresie OZE, wraz z opracowaniem ram dla inwestycji oraz
mniej lub bardziej zdefiniowanego portfolia projektów inwestycyjnych. Te dodatkowe zadania pojawiają się w sytuacji gdy regiony i odpowiednie Instytucje Zarządzające wkraczają
w kluczowy etap realizacji polityki wsparcia z EFRR w ramach obecnej perspektywy finansowej 2007-2013. Nie będzie możliwe działanie sekwencyjne polegające na dogłębnej ewaluacji założeń, procedur i oceny efektów realizacji obecnych (ewaluacja ex post) Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). Założenia dla nowej perspektywy finansowej muszą
być przygotowywane w oparciu o pierwsze zdobyte doświadczenia, działania wyprzedzające
i szerokie wykorzystanie (stosowanej także przez Komisję Europejską w ramach zasad „warunkowości” pomocy) metody analizy ex ante.
Wobec wielu pilnych i koniecznych zadań błędem byłoby bierne oczekiwanie samorządów
na nowe regulacje dotyczące OZE (specjalna ustawa) oraz na aktualizację polityki energetycznej i wynikające z niej nowe wskazania dla regionów. Wiele zadań może być wykonywanych przez regiony z wyprzedzeniem i efekty tych prac (metoda bottom-up) mogą służyć
także przygotowaniu stosownych rozwiązań na szczeblu krajowym. Komponent przyjaznej
środowisku regionalnej, lokalnej i rozproszonej energetyki jest ciągle zbyt słabo rozwinięty
w Polsce i jego budowa wymaga zarówno szerszego zaangażowania partnerów regionalnych
jak i koordynacji oraz umiejętnego zarządzania zmianą. Umiejętnie zaprogramowane i odpowiednio (efektywnie) wykorzystane na szczeblu regionalnym fundusze UE 2014-2020
mogą stanowić silny i kluczowy instrument modernizacji krajowej energetyki w kierunku
zgodnym z polityką klimatyczną i budowy oddolnego filaru bezpieczeństwa energetycznego
i innowacyjnej zielonej gospodarki.
Niniejszy raport jest pierwszą próbą podsumowania bieżących doświadczeń we wdrażaniu
RPO oraz wskazania na tej bazie oraz z uwzględnieniem uwarunkowań naturalnych (wielkość i zróżnicowanie odnawialnych zasobów energii) i infrastrukturalnych, możliwych kierunków programowania rozwoju OZE na szczeblu regionalnym w Polsce do 2020 roku.
Przedmiotem badań i analiz jest m.in. określenie w sposób porównawczy potencjału energetycznego 16 regionów Polski w zakresie OZE, co razem z dotychczasowymi doświadczeniami może ułatwić sformułowanie rekomendacji dla tworzenia Regionalnych Programów
Operacyjnych na przyszły okres programowania. Celem badania jest wskazanie tych rodzajów OZE, które w największym stopniu powinny zostać uwzględnione w przyszłości jako
inwestycje w zakresie energetyki współfinansowane ze środków UE w ramach RPO.
Mając możliwość współpracy z 16 Instytucjami Zarządzającymi RPO, autorzy starali się zidentyfikować problemy i obszary ważne dla programowania wykorzystania funduszy UE
w następnej perspektywie oraz z tego punktu widzenia zinterpretować aktualne, rysujące się
możliwości i trendy w rozwoju sektora OZE na szczeblu regionalnym. Trudno przesądzić,
czy trendy te mają charakter trwały w okresie niebywale płynnej sytuacji w gospodarce oraz
polityce energetycznej i klimatycznej.
Wyniki opracowania mogą być przydatne do określenia potencjału OZE w poszczególnych
regionach oraz możliwości jego wykorzystania w celu poprawy bilansu energetycznego poszczególnych województw. Wyniki analiz powinny być też pomocne w wyborze technologii
oraz kierunków wykorzystania tego potencjału, a w kontekście programowania wykorzystania funduszy UE na lata 2014-2020 także w określeniu: typów projektów, rodzajów bene-
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ficjentów, sposobu/formy finansowania projektów i oszacowaniu jednostkowych kosztów
pozyskania energii z danego źródła, a także możliwych do uzyskania nowych mocy przez
poszczególne technologie OZE.
Autorzy opracowania dziękują za udostępnienie informacji i współpracę wszystkim Instytucjom Zarządzającym Regionalnymi Programami Operacyjnymi, a w szczególności Urzędom
Marszałkowskim – łódzkiemu, śląskiemu, mazowieckiemu oraz dolnośląskiemu.

Doświadczenia w zakresie naboru wniosków i realizacji projektów
dotyczących wykorzystania OZE w perspektywie finansowej 2007-2013

19

2. DOŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NABORU

WNIOSKÓW I REALIZACJI PROJEKTÓW
DOTYCZĄCYCH WYKORZYSTANIA OZE
W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2007-2013
2.1

Ogólne tło wykorzystania funduszy UE na OZE w latach 2007-2013

Poniższe analizy związane z planowaniem i faktycznym wykorzystaniem funduszy na odnawialne źródła energii w ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych w Polsce warto
odnieść, choćby z uwagi na komplementarność, do planów wykorzystania wszystkich funduszy na OZE w skali kraju ogółem (Fundusz Spójności i RPO) oraz dodatkowo do analogicznych planów w innych krajach UE, a w szczególności w krajach Europy Środkowej (do
niedawna tzw. EU-10 czyli „nowe kraje członkowskie” bez Malty i Cypru), z uwagi na podobny do Polski etap rozwoju społeczno-gospodarczego i zbliżoną strukturę odnawialnych zasobów energii. Szersza perspektywa oraz kontekst ułatwiają zarówno stawianie tez do analizy danych bezpośrednio otrzymanych z Instytucji Zarządzających RPO, jak i późniejszego
wnioskowania. Brak najbardziej aktualnych (na dzień 15 grudnia 2011 roku – okres zamykania niniejszego opracowania) i spójnych (całościowych) danych dotyczących alokacji w
różnych programach (np. RPO, POIiŚ) w Polsce, a tym bardziej w różnych krajach Europy
Środkowej spowodował, że w zakresie wstępnej analizy alokacji środków na OZE na lata
2007-2013 użyto danych z początku 2008 roku, a następnie wskazano w jakim kierunku
poszły korekty, po których ukształtowała się obecna (koniec listopada 2011 r.) alokacja funduszy RPO na kategorie interwencji i działania służące wsparciu rozwoju OZE. Na rysunku
2.1 przedstawiono wyjściową alokację środków na OZE w EU-10.

20

800
biomasa

700

energia wiatrowa
600

energia wodna i inne
energia słoneczna

mln euro

500
400
300
200
100
0
Bułgaria

Czechy

Estonia

Węgry

Łotwa

Litwa

Polska

Rumunia

Słowacja

Słowenia

Rys. 2.1. Alokacja środków UE w latach 2007-2013 na OZE w EU-10 [euro]. Źródło: D. Huebner [1] (dane z 2008 r.)

Kraje EU-10 przeznaczyły w sumie na OZE 2,1 mld euro, w tym udział Polski wynosił 38%.
Polska, razem z Litwą, Czechami i Węgrami postawiły początkowo na energetyczne wykorzystanie biomasy, uznając ją zdecydowany priorytet technologiczny. Alokacja na ten cel
w Polsce stanowiła 44%, a we wszystkich krajach EU-10 alokowane wstępnie wsparcie
na rzecz konwersji biomasy na cele energetyczne przekroczyło 76% w całości środków na
wszystkie rodzaje OZE.
Porównując pierwotną alokację środków UE w Polsce na OZE w ramach Funduszu Spójności (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – POIiŚ) i funduszy RPO – rys. 2.2,
nietrudno zauważyć różnice w priorytetachm jeżeli chodzi o rodzaje OZE i w priorytetach
technologicznych wewnątrz OZE. Jeśli chodzi o OZE jako całość, warto podkreślić, że choć
samorządy przeznaczyły pierwotnie na te inwestycje mniejszą kwotę środków UE – 255 mln
euro, to był to znacznie większy odsetek wszystkich środków UE (z EFRR) będących w ich
gestii – ok. 1,5%, niż odsetek podobnej alokacji łącznej kwoty z Funduszu Spójności będącego w gestii rządu (ok. 0,7%), a dodatkowo z czasem wielkość środków na nowe technologie
OZE w RPO rosła.

1 Huebner D.: Polityka spójności i wyzwania w dziedzinie energii: poprawa osiągnięć w regionach UE. Komunikat DG Regio
IP/08/267 Bruksela 2008 r.
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Wykres 2.2 wskazuje jednocześnie na znacznie bardziej zróżnicowane alokacje środków na
różne rodzaje OZE w ramach wszystkich RPO w stosunku do POIiŚ. Wpływ na ukształtowanie
priorytetów w zakresie alokacji środków na OZE w POIiŚ i RPO miała przyjęta arbitralnie
„linia demarkacyjna” – próg 20 mln zł wartości pojedynczego projektu. Próg ten kwalifikował
projekty inwestycyjne zgłaszane do dofinansowania albo do POIiŚ (projekty równe lub większe od wartości progowej), albo do RPO (projekty mniejsze).
Z uwagi na fakt, że w okresie 2007-2013 najszybszym rozwojem i największą skalą inwestycji
w energetyce odnawialnej charakteryzowały się lądowe farmy wiatrowe o typowej skali pojedynczej inwestycji rzędu 10-40 mln euro, tego typu projekty w praktyce najczęściej stawały
się beneficjentem stosunkowo dużej alokacji środków w POIiŚ przeznaczonych na kategorię
interwencji „energetyka wiatrowa” w ramach działania 9.4 na rzecz produkcji energii elektrycznej z OZE. Warto jednak zauważyć, że w POIiŚ proporcjonalnie zdecydowanie więcej
środków niż w RPO zostało wstępnie przeznaczone na promocję biomasy, a zwłaszcza biopaliw. Może to dziwić o tyle, że z uwagi na rozpoczętą w 2007 r. (przyjęcie pakietu klimatycznego
UE „3x20%”) ewolucję polityki UE wobec biopaliw, zakończoną wycofaniem UE z dopłat do
upraw energetycznych (decyzja Rady dot. CAP z listopada 2008 r.) i uchwaleniem w grudniu 2008 r. nowej dyrektywy o promocji odnawialnych źródeł energii [3], w ramach której
(weszła w życie w 2009 r.) zaczęły formalnie obowiązywać tzw. „kryteria zrównoważoności
środowiskowej” dla biopaliw oraz zapowiedź podobnych dla biomasy, szanse ich dalszego
rozwoju zostały znacząco ograniczone. Wyżej wymienione, zaostrzające się w czasie, kryteria

2 Wiśniewski G. (red). Ocena stanu i perspektyw produkcji urządzeń dla potrzeb energetyki odnawialnej. Ekspertyza dla
Ministerstwa Środowiska. Instytut Energetyki Odnawialnej. Warszawa 2008 r.
3 Dyrektywa 2009/28/WE o promocji wykorzystania energii z odnawialnych źródeł energii.
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środowiskowe (wymagane minimalne poziomy redukcji emisji CO2 netto w całym cyklu życia
produktu) powodują, że niektóre tradycyjne biopaliwa promowane dotychczas w Polsce, także
w ramach POIiŚ, już od 2013 roku mogą przestać być zaliczane do OZE, a po 2015 i (kolejne zaostrzenie przepisów) 2017 roku zostać wręcz zmarginalizowane. Dodatkowo zmiany na
światowych rynkach cen surowców do produkcji biopaliw i kurczenie się rynków europejskich
spowodowały, że kategorie interwencji związane z biopaliwami okazały się rynkowo stosunkowo mało atrakcyjne dla przyszłych wnioskodawców.
Znacząca dywersyfikacja i bardziej niż na szczeblu centralnym „zrównoważony charakter”
środków RPO wynika z indywidualnego zróżnicowania alokacji środków na OZE w każdym
z 16 województw. Na rysunku 2.3 przedstawiono w sposób poglądowy wielkość wstępnej alokacji środków na OZE w ramach 16 RPO.

Alokacja środków dla RPO
mld euro

0,43

1,13

1,83

Procentowy udział środków
na OZE w RPO

0,8%-1,2%
1,2%-1,7%
2,0%-2,5%

Rys. 2.3 Ilustracja wielkości alokacji środków UE na OZE w ramach 16 RPO na lata 2007-2013. Opracowanie: Instytut
Energetyki Odnawialnej (dane z 2008 r.)

Na rysunku 2.4 przedstawiono strukturę wstępnej alokacji środków na OZE w ramach każdego z 16 RPO, uzupełniając rozkład środków w ramach priorytetów technologicznych na
OZE rozkładem analogicznych środków na efektywność energetyczną i rozwój infrastruktury elektroenergetycznej. W tym ostatnim przypadku zwraca uwagę dostrzeżenie przez regiony problemu bariery infrastrukturalnej rozwoju energetyki (dotyczy to częściowo OZE
z uwagi na możliwości przyłączenia tych źródeł do sieci) i wyasygnowanie dodatkowych
środków (pomimo centralnej alokacji takich środków w działaniu 9.6 w ramach POIiŚ),
w takich województwach jak np. pomorskie, wielkopolskie, podkarpackie, lubelskie i świętokrzyskie [4].

4 Alokacja taka została zaakcentowana w RPO, pomimo dyskutowanej jeszcze do końca 2006 roku możliwości uruchomienia działania na rozbudowę wiejskich sieci elektroenergetycznych w ramach PROW (przyp. aut.)
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Rys. 2.4 Ilustracja struktury alokacji środków UE na OZE i efektywność energetyczną w ramach 16 RPO na lata 20072013. Opracowanie: Instytut Energetyki Odnawialnej (dane z 2008 r.)

W poprzednim okresie programowania wsparcia dla OZE z funduszy UE w ramach perspektywy finansowej 2004-2006, planowanie rozwoju OZE na szczeblu regionalnym i lokalnym
było zunifikowane w ramach tzw. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), co nie pozwalało na uwzględnienie specyfiki województw. W obecnej perspektywie (2007-2013) różne województwa przyjmowały różne priorytety i podejmowały indywidualne decyzje w kwestii alokacji środków. W niektórych województwach
środki na energetykę odnawialną wstępnie dzielone były proporcjonalnie pomiędzy główne kategorie interwencji w ramach OZE (np. pomorskie, wielkopolskie, lubelskie, śląskie,
podlaskie), niekiedy jednak różnice w alokacji na poszczególne źródła były znaczące (np.
warmińsko-mazurskie, małopolskie). Najbardziej ryzykowne mogły się wydawać bardziej
znaczące alokacje na kategorię interwencji obejmującą w praktyce tylko dwie technologie
– „energetyka wodna i geotermalna”. Nadmierne oczekiwania w tym zakresie mogły zostać
zniweczone poprzez stosunkowo mały potencjał generowania nowych projektów w energetyce wodnej oraz długie okresy przygotowania tego typu projektów, a także wciąż jeszcze niską atrakcyjność ekonomiczną ciepłowni geotermalnych oraz ryzyko techniczne. Pewną rolę
w programowaniu na przyszłość mogły odegrać historyczne doświadczenia samorządów
i przedsiębiorcy będący dotychczas na rynku, jednak obserwując np. popularność alokacji
środków na rzecz wykorzystania energii słonecznej (w okresie programowania 2004-2006
jeszcze nie tak popularnej jak obecnie) łatwo dostrzec chęć regionów do rozwoju nowych
technologii na swoim terenie.
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Być może taka zróżnicowana alokacja (mniejsza niż na poziomie centralnym koncentracja
środków) nie ułatwia strategicznego zaadresowania polityki państwa w wybranych kierunkach, ale ogranicza też ryzyko zbyt silnego postawienia na technologie nie mające szans na
rozwój, tak jak to miało miejsce w POIiŚ w przypadku biopaliw. Wynikająca z indywidualnych podziałów środków w ramach RPO różnorodność (pomijając szczegółową analizę
zasadności takich a nie innych wstępnie przyjętych priorytetów i proporcji) ma swoje duże
zalety, także z perspektywy całego kraju. Ewentualne indywidualne błędy w założeniach czy
mniej trafne przesądzenia mogą zostać później skorygowane, o ile system nie jest zanadto
zbiurokratyzowany, na bieżąco prowadzony jest monitoring rynku krajowego i regionalnego
oraz wykorzystywany jest mechanizm uczenia się całego systemu.
Na rysunku 2.5 przedstawiono historię, w latach 2007-2011, zmian w alokacji (realokację)
środków przeznaczonych na OZE w poszczególnych województwach.
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Rys. 2.5 Sumaryczna realokacja pierwotnego budżetu RPO na kategorie interwencji w obszarze OZE w poszczególnych województwach w latach 2007-2011 [mln PLN]. Źródło: dane historyczne IEO, opracowanie IEO na podstawie
danych pochodzących z Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13.

Inicjatywy podejmowane w celu wprowadzenia zmian w indykatywnej alokacji środków
należy uznać za zjawisko pozytywne, o ile służy ono zwiększeniu środków na priorytetowe
w UE, ważne w dalszej perspektywie dla Polski odnawialne źródła energii lub dostosowaniu
programów do rynku i do antycypowanych potrzeb (zainteresowania). W ponad połowie
województw dokonano odpowiednich przesunięć na rzecz OZE w związku z pozyskaniem
przez regiony dodatkowych środków z Krajowej Rezerwy Wykonania (KRW). Wyjątkowo
w województwach kujawsko-pomorskim, lubuskim i wielkopolskim obniżono wartość dofinansowania dla wszystkich kategorii. W województwie podkarpackim, gdzie dokonano
największych cięć budżetowych zmniejszono o ponad 30 mln zł dofinansowanie zarówno
dla biomasy jak i elektrowni wodnych i geotermalnych oraz o 17 mln zł dla energetyki wiatrowej, ale zdecydowano się zwiększyć środki dla energetyki słonecznej. Energia słoneczna
jest kategorią interwencji, która ogólnie zyskiwała na znaczeniu (za wyjątkiem lubuskiego,
podlaskiego i nieznacznie wielkopolskiego). W skali kraju obniżono środki finansowe dla
pozostałych kategorii dotyczących OZE o ponad 120 mln zł. Jednak zmiany w niektórych
województwach służyły racjonalizacji i skierowaniu środków na obszary dla danego województwa wzrostowe i mające oparcie w odnawialnych zasobach energii i lokalnej infrastrukturze. Przykładem odpowiedniej realokacji jest województwo lubelskie, gdzie przesunięto
środki z kategorii dotyczącej elektrowni wodnych i geotermalnych oraz biomasy na korzyść
energetyki słonecznej i wiatrowej.
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Rozbieżności pomiędzy założeniami (wstępna alokacja z 2007 r. oraz późniejsze korekty),
a rzeczywistym odzewem z rynku w postaci wniosków o dotacje są przedmiotem analiz
w następnym podrozdziale. Kolejne aktualizacje alokacji środków na OZE w ramach RPO
(również POIiŚ) aż do ostatecznej weryfikacji założeń przez rzeczywiście złożone i zaakceptowane do dofinansowania wnioski (o czym w dalszej kolejności) mogą jednak stanowić
ilustrację tezy o trudnych do przezwyciężenia ograniczeniach metodycznych i czasowych
w programowaniu funduszy UE na OZE w dłuższej perspektywie. Jedną z ważniejszych przyczyn dużej niepewności (ryzyka) w planowaniu rozwoju i programowaniu wsparcia OZE na
szczeblu regionalnym jest mało przejrzysta i zachowawcza bieżąca polityka państwa wobec
tej branży i opóźnienia we wprowadzaniu wymaganych rozwiązań prawnych (w tym wdrażaniu odpowiednich dyrektyw UE). Teza ta wydaje się prawdopodobna także w odniesieniu
do rządów wszystkich krajów UE-10 i wskazuje na konieczność głębszej analizy ex ante na
etapie programowania funduszy i – z uwagi na dynamikę sektora OZE – regularnego monitoringu bieżącej sytuacji na rynku zielonej energii i elastycznego mechanizmu wprowadzania dobrze merytorycznie uzasadnionych korekt.
W szczególności wymagana jest lepsza korelacja pomiędzy różnymi krajowymi instrumentami wsparcia OZE na etapie inwestycji w postaci środków UE i na etapie eksploatacji w postaci np. specjalnych taryf na energię z OZE czy stawek podatkowych oraz większa spójność
w zakresie polityki promocji OZE w kraju (szczebel centralny) w stosunku do dyrektyw i polityk szczegółowych UE w tym zakresie. Aktywna polityka nie tylko na szczeblu centralnym,
ale także regionalnym wymaga z kolei znajomości i porównywania względnej opłacalności
ekonomicznej technologii OZE i analizy trendów rynkowych ich rozwoju oraz – nie odmawiając w żadnej mierze prawa do „regionalnej” wizji i własnej drogi – odejścia od myślenia
życzeniowego. Innym czynnikiem, który może pogłębiać rozbieżności pomiędzy planami
wydatkowania środków na OZE, a ich końcowym rozliczeniem, jest zbyt słabe oparcie programów inwestycyjnych na własnych odnawialnych zasobach energii każdego z województw
i ew. przewadze konkurencyjnej w tym zakresie oraz ograniczenia wynikające z braku odpowiedniego zaplecza przemysłowego i organizacyjnego w regionie. Kwestie te częściowo
wychodzą poza zakres niniejszego opracowania (uwarunkowania systemowe, skuteczność i
spójność polityki wsparcia OZE oraz optymalizacja ekonomiczna instrumentów wsparcia),
ale częściowo są przedmiotem rozważań w jego dalszej części (zasobowe i infrastrukturalne
uwarunkowania regionalne rozwoju OZE) .

2.2

Wyniki badania przeprowadzonego wśród Instytucji Zarządzających RPO
i ich analiza
Najbardziej aktualne dane o zbiorczej alokacji środków RPO na OZE potwierdzonych stanem ich wykorzystania w sensie zawartych umów o dotacje znajdują się w Krajowym Systemie Informatycznym SIMIK 07-13 zarządzanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
(MRR). W niniejszym opracowaniu wykorzystano dane dotyczace alokacji z 13 października
2011 roku. Strukturę i wielkość łączną alokacji z podziałem na kategorie interwencji przedstawia rysunek 2.6.
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Rys. 2.6 Alokacja środków UE na OZE w ramach RPO w PLN (stan na 13 października 2011 roku). Źródło: Opracowanie
IEO na podstawie danych pochodzących z Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13.

Sumarycznie województwa dokonały alokacji niemalże 1 232 mln zł [5] na kategorie interwencji związane bezpośrednio z OZE.
Wizualizacja alokacji na powyższym wykresie wskazuje na jej duże zróżnicowanie technologiczne (także w rozumieniu zagregowanych „kategorii interwencji”) w takich województwach jak lubelskie, mazowieckie, łódzkie, pomorskie czy wielkopolskie. Z kolei województwa
o znaczących obszarach różnych form ochrony przyrody, np. podkarpackie i warmińskomazurskie wykazały dużą rezerwę w stosunku do energetyki wiatrowej. Proporcjonalnie
najwięcej środków na energetyczne wykorzystanie biomasy przeznaczyły województwa
zachodniopomorskie i warmińsko-mazurskie, a więc regiony o dużej średniej powierzchni
gospodarstw rolnych. Najmniej zróżnicowana i jednocześnie najbardziej nietypowa (na tle
innych województw) alokacja, bazująca na energetyce wodnej i biomasie, ma miejsce w województwie dolnośląskim.
W ramach prowadzonej analizy zebrane zostały dane i doświadczenia w zakresie naboru
wniosków i realizacji projektów z zakresu OZE w każdym z 16 Regionalnych Programów
Operacyjnych. Dane zbierane były na przełomie listopada i grudnia 2011 r. i można uznać,
że obrazują one stan realizacji działań na rzecz OZE w ramach RPO, w tym w szczególności
wyniki zarówno zakończonych jak i trwających jeszcze konkursów na wnioski o dotacje,
na dzień 30 listopada 2011 roku. Z uwagi na trwające jeszcze konkursy trudno już teraz o
generalne wnioski dotyczące w szczególności identyfikacji technologii OZE i typów projektów o największej skuteczności w ubieganiu się o środki w skali kraju i w poszczególnych
5

Przy obecnym, wysokim kursie euro: przyjęto do przeliczeń 1 EUR = 4,4377 PLN.
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regionach oraz rzeczowych (nie tylko finansowych) efektów końcowych realizacji RPO. Badana próba była jednak duża i objęła 1072 wnioski z projektami inwestycyjnymi o łącznym
budżecie 5 225 mln zł i wnioskowanej kwocie dofinansowania 3 380 mln zł (już obecnie
kwota niemalże 3-krotnie wyższa od pierwotnej alokacji). Można zatem próbować wyciągnąć wstępne wnioski co do technologii OZE cieszących się największym zainteresowaniem
wnioskodawców, ich relacji do dokonanej i omówionej wyżej indykatywnej alokacji w ramach poszczególnych kategorii interwencji oraz stanu wdrażania RPO w ramach poszczególnych kategorii interwencji/obszarów wsparcia (liczba i wartość podpisanych umów).
Na rysunku 2.7 przedstawiono stan wykorzystania najnowszej alokacji środków RPO na
OZE na dzień 30 listopada 2011 roku. Na rysunku przedstawiono też średnie wykorzystanie
środków sumarycznie alokowanych na OZE w RPO w skali całego kraju.
110%
średnie wykorzystanie środków
alokowanych w skali kraju

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

zachodniopomorskie

wielkopolskie

warmińsko-mazurskie

świętokrzyskie

śląskie

pomorskie

podlaskie

podkarpackie

opolskie

mazowieckie

małopolskie

łódzkie

lubuskie

lubelskie

kujawsko-pomorskie

dolnośląskie

0

Rys. 2.7 Stan wykorzystania najnowszej alokacji środków RPO na OZE na dzień 30 listopada 2011 roku. Źródło:
opracowanie IEO na podstawie danych pochodzących z Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13.

Do końca listopada 2011 r. w umowach z wnioskodawcami we wszystkich kategoriach interwencji ujęte jest niemalże 39% całkowitej alokacji środków. Choć ostateczne kwoty na
poszczególne kategorie i poszczególnych beneficjentów mogą jeszcze ulec zmianie w trak-
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cie realizacji inwestycji i rozliczania przyznanych już dotacji, to właśnie ta część danych
i informacji o projektach pozyskanych z ankiet jest najbardziej wiarygodna i poświęcono jej
najwięcej uwagi w dalszej, bardziej szczegółowej analizie. Widoczne jest, że znacząco powyżej średniej krajowej zaawansowane jest wdrożenie RPO w województwach małopolskim
(przekroczona pierwotna alokacja), podkarpackim, wielkopolskim, łódzkim i lubuskim.
Największe opóźnienia w stosunku do średniej występują w województwach dolnośląskim
i zachodniopomorskim. Trudno na podstawie takich zestawień wnioskować o przyczynach
opóźnień (czy sukcesów) w wydatkowaniu środków RPO na OZE. Jedną z nich może być
postawienie na technologie o mniejszym (lub większym) potencjale rynkowym w danym
województwie, w szczególności w sensie pojemności rynku (nie tylko w sensie atrakcyjności
ekonomicznej). Zagadnienia te powinny być przedmiotem dodatkowych badań ex post, po
zakończeniu wszystkich konkursów.
Bardziej szczegółowe informacje na temat specyfiki projektów dotyczących OZE objętych
umowami dotacyjnymi w ramach konkursów (na dzień 30 listopada 2011 r.), w ujęciu technologicznym i regionalnym, przedstawione są na rysunku 2.8. Rysunek prezentuje technologie OZE cieszące się największym zainteresowaniem wnioskodawców w projektach już zatwierdzonych, zakończonych popisaniem umów w konkursach RPO. Słupki powyżej 100%
oznaczają, że wartość złożonych wniosków przekroczyła założoną alokację.
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Rys. 2.8 Wnioskowana kwota dotacji we wnioskach złożonych do RPO w stosunku do alokacji budżetu w %.
Źródło: baza danych SIMIK 07-13 wyniki ankiet wśród 16 Instytucji Zarządzających RPO, opracowanie IEO.

Z danych przedstawionych graficznie na rysunku 2.8 wynika, że największym zainteresowaniem wnioskodawców, których dotychczasowe aplikacje zakończyły się sukcesem, cieszyła
się energetyka słoneczna termiczna (w szczególności były to kolektory słoneczne do podgrzewania wody użytkowej). Nadsubskrypcja wniosków w kategorii interwencji „energetyka
słoneczna” ponad poziom alokacji miała miejsce aż w 5 województwach, a w kolejnych pięciu udział projektów z tego zakresu znacząco przekracza średnią wynoszącą 45% dla wszystkich źródeł. Świadczy to o dużym potencjale wzrostu tej technologii w regionach, stosunkowo krótkim okresie zarówno przygotowania jak i realizacji inwestycji (nawet jeżeli są to
zazwyczaj tzw. ”projekty grupowe” składające się z setek, a nawet tysięcy indywidualnych
projektów koordynowanych i zgłaszanych do RPO przez właściwe dla danego obszaru gminy i powiaty). To właśnie energetyka słoneczna w kilku województwach decyduje o obec-
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nym stopniu wykorzystania środków RPO w zakresie OZE (lubelskie, łódzkie, małopolskie,
kujawsko-pomorskie). Spośród wszystkich dotychczas zatwierdzonych do dofinansowania
359 projektów, aż 114 to projekty dotyczące wykorzystania energii słonecznej (dla porównywania: wiatr 19, biomasa 29), są to projekty o niższej wartości. Średnia wielkość projektu
z grupy dotychczas zatwierdzonych do dofinansowania (podpisana umowa) to 4 419 tys. zł,
podczas gdy średnia wielkość projektów (grupowych) z obszaru energetyki słonecznej [6] to
2 753 tys. zł.
Dobrze w przedstawionym wcześniej zestawieniu wypadają tylko niektóre województwa,
które postawiły na energetykę wiatrową (wielkopolskie, łódzkie, lubuskie) i na biomasę (małopolskie, podkarpackie, pomorskie, podlaskie, warmińsko-mazurskie). Warto zauważyć
jednak, że kategoria interwencji „biomasa” to dość szeroki zakres możliwych technologii.
Zapytania skierowane przez autorów opracowania do Instytucji Zarządzających RPO pozwoliły
także wyodrębnić rodzaje technologii we wnioskach, z uwzględnieniem podziału na wnioski złożone do 16 RPO do dnia 30 listopada 2011 r. zatwierdzone (z umowami) oraz wnioski odrzucone
ze względów formalnych i merytorycznych – rys. 2.9.
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Rys. 2.9 Rodzaje technologii we wnioskach o dotacje na OZE złożonych do 16 RPO do dnia 30 listopada 2011 r. Źródło:
wyniki ankiet wśród 16 Instytucji Zarządzających RPO, opracowanie IEO.

Strukturę technologiczną i bieżące wyniki oceny projektów dotyczących OZE pokazano na
tle innych, zbliżonych działań związanych z efektywnością energetyczną oraz współwytwarzaniem ciepła i elektryczności w systemach kogeneracji (CHP) oraz pomp ciepła. Trudno
6 Warto zauważyć, że w przeliczeniu na typową instalację dla domu rodzinnego, której koszt wynosi ok. 14-15 tys. zł, wskazana dotychczasowa alokacja może oznaczać że ok. 18 tys. rodzin stałoby się nie tylko pośrednim, ale faktycznym beneficjentem projektów
związanych z kolektorami słonecznymi w ramach RPO.
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o jednoznaczną interpretację wyników naboru (zarówno w trakcie naboru i procesu oceny
wniosków) prezentowanych w tak szerokim zakresie. Można jednak ponownie potwierdzić
wcześniejszy wniosek o dużej skuteczności (jakości i wysokim stopniu spełnienia wymogów
formalnych i merytorycznych) projektów polegających na wykorzystaniu kolektorów słonecznych. Projekty odrzucone w tym przypadku są zazwyczaj projektami „rezerwowymi”, tzn.
takimi, na które zabrakło środków w ramach pierwotnej alokacji. Sukces „regionalny” energetyki słonecznej (wskaźnik sukcesu projektów powyżej 60%) warto też podkreślić z uwagi
na jej całkowitą porażkę w POIiŚ, gdzie wymóg minimalnej wielkości projektu (20 mln zł)
oraz niesprzyjające kryteria oceny (np. okres wykorzystania w ciągu roku) okazały się barierą nie do pokonania. Z kolei inaczej niż w ramach POIiŚ kształtują się wskaźniki sukcesu dla
wniosków z zakresu energetyki wiatrowej (skuteczność dotychczasowych aplikacji jest jak
1:8). Odnotowano dużą podaż wniosków „wiatrowych”, ale stworzenie odrębnej „technologicznej” kategorii interwencji z umiarkowanym budżetem (w POIiŚ wnioski z różnych technologii konkurowały w ramach konkursów otwartych dla wszystkich z nich) spowodowało,
że na tego typu stosunkowo kapitałochłonne projekty, nawet składające się tylko z kilku
dużych elektrowni wiatrowych (poniżej 20 mln zł), brakuje środków. Dodatkowo oceniając
strukturę projektów „w trakcie oceny”, można wstępnie postawić tezę, że w przypadku elektrowni wiatrowych i biogazowni znacznie dłuższe niż w przypadku energetyki słonecznej
okresy przygotowania inwestycji, w tym konieczność pokonania uwarunkowań środowiskowych i uzyskania pozwoleń budowlanych, mogą stanowić poważne utrudnienie także dla
mniejszych inwestycji, za którymi stoją zazwyczaj także mniejsi inwestorzy. Zwraca uwagę
mała skuteczność wniosków składanych na dotacje do biogazowni, co potwierdza fakt, że są
to projekty złożone i trudne do realizacji, zarówno dla dużych firm (za mała skala) jak i dla
małych firm (wysokie koszty transakcyjne i wymagana duża wiedza).

2.3

Analizy uzupełniające

Wśród beneficjentów oraz wnioskodawców w poszczególnych kategoriach interwencji wyróżnić można: przedsiębiorstwa prywatne (duże – przedsiębiorstwa energetyki cieplnej
i komunalne, średnie i mikroprzedsiębiorstwa), jednostki samorządu terytorialnego, instytucje i jednostki publiczne – rys. 2.10.
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Rys. 2.10. Struktura wnioskodawców RPO złożonych w poszczególnych województwach. Źródło: wyniki ankiet wśród
16 IZ RPO, opracowanie IEO.
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Wśród prawie 1100 potencjalnych beneficjentów, którzy dotychczas złożyli wnioski, główne kategorie stanowią: jednostki samorządu terytorialnego (JST) 460, tym gminy 357 oraz
przedsiębiorstwa 385, w tym 358 to małe i średnie przedsiębiorstwa. Bardzo dużą liczbę
wniosków złożyły jednostki samorządu terytorialnego w województwie śląskim, co było
spowodowane faktem, iż część środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego decyzją Zarządu Województwa została przeznaczona do zagospodarowania
w ramach Programów Rozwoju Subregionów, skierowanych do JST. Jest to mechanizm
przenoszący część decyzji odnośnie podejmowanych interwencji z poziomu regionalnego na
poziom subregionalny. Łącznie alokowano na inwestycje związane z OZE 72 mln zł. Wśród
jednostek pozostałych, najliczniejszą jednorodną grupę stanowią zakłady opieki zdrowotnej
(ZOZ) w liczbie 99. Tak jak zauważono wcześniej, w szczególności w przypadku energetyki
słonecznej JST jako beneficjent RPO oznacza często „projekt grupowy”, za którym stoi portfolio rzędu 200-2000 indywidualnych projektów, których faktycznymi beneficjentami stają
się mieszkańcy (właściciele domów). Wysoko należy ocenić także taką konstrukcję RPO,
która wzbudziła zainteresowanie i pozwoliła na skuteczne ubieganie się o dotacje grupom
lokalnych przedsiębiorców w takich województwach jak łódzkie, wielkopolskie, opolskie
i podlaskie. Co do zasady, instrumenty wsparcia z lat ubiegłych (fundusze przedakcesyjne, fundusze UE 2004-2006 oraz fundusze ekologiczne itp.) dawały znaczące preferencje
w ubieganiu się o nie instytucjom publicznym. Przeprowadzona analiza wskazuje na nowy
trend, zwłaszcza w odniesieniu do MŚP. Można bowiem założyć, że wysoki udział przedsiębiorstw jako beneficjentów pozwoli na zwiększanie przyszłych dochodów JST z podatków
oraz wpłynie pozytywnie na tworzenie nowych miejsc pracy, innowacyjność i konkurencyjność regionów.
Wśród kategorii interwencji poświęconych inwestycjom w OZE w ramach RPO nie ma specyficznej kategorii poświęconej produkcji urządzeń na rzecz energetyki odnawialnej. Takie
działanie wystąpiło tylko w Funduszu Spójności (działanie 10.3 w ramach POIiŚ). Na tego
typu wnioski otwarte były też horyzontalne konkursy dotyczące wzmocnienia innowacyjności
w ramach RPO. Warto jednak zauważyć, że konkursy na projekty dotyczące OZE w ramach
kategorii interwencji RPO analizowanych w niniejszej pracy, dotyczące zazwyczaj produkcji
energii (ciepła, energii elektrycznej, ewentualnie paliw z biomasy) w sposób ewidentny służyły również producentom urządzeń (zasadniczych i komponentów) dla branży OZE. Tego
typu przedsiębiorstwa są bardzo cenne lokalnie, gdyż mają duży potencjał innowacyjności
i duży potencjał eksportowy oraz stanowią niezwykle ważny składnik budowy tzw. ”zielonej
gospodarki” i tworzenia trwałych miejsc pracy. Warto zatem projekty realizowane w ramach
RPO skonfrontować z mapą regionalną występowania producentów urządzeń OZE, którzy
są potencjalnymi dostawcami urządzeń, technologii oraz usług instalacyjnych dla beneficjentów RPO. W ramach wykonanego w ubiegłym roku przez Instytut Energetyki Odnawialnej opracowania dla Ministerstwa Gospodarki „Analiza możliwości produkcji urządzeń
dla energetyki odnawialnej dla potrzeb krajowych i eksportu” zidentyfikowano 330 takich
firm, zlokalizowanych we wszystkich województwach. Na rys. 2.11. przedstawiono rozkład
przestrzenny i technologiczny producentów urządzeń dla OZE.
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Rys. 2.11. Rozkład przestrzenny i technologiczny producentów urządzeń dla OZE; liczba firm działających w poszczególnych województwach z podziałem na technologie. Źródło: opracowanie IEO dla Ministerstwa Gospodarki (2010) [7].

Najwięcej firm produkuje urządzenia zasadnicze (kolektory słoneczne i zasobniki ciepła) dla
energetyki słonecznej termicznej. Jest to obecnie najlepiej rozwinięty i stosunkowo dokładnie monitorowany i opisany [8] sektor wytwórczy dla OZE, a lokalizacja przedsiębiorstw pokrywa się z regionami, gdzie dotychczas wystąpił największy nabór środków w ramach RPO.
W przypadku energetyki wiatrowej produkcja urządzeń koncentruje się w zachodniej i północnej części kraju. Firmy działające w zakresie biogazu w Polsce rozlokowane są w zasadzie
w całym kraju, ale produkują tylko komponenty do biogazowni i nie są dostawcami kluczowych rozwiązań technologicznych. Jednak w przypadku intensywnego (zgodnego z planami
do 2020 roku) rozwoju biogazowni w Polsce, krajowe przedsiębiorstwa mogą dostarczyć
większość elementów z łańcucha dostaw. Tylko kilka firm produkuje pompy ciepła i moduły
fotowoltaiczne – w tym sektorze urządzenia są w większości importowane, a producenci
krajowi podejmują dopiero pierwsze próby wejścia na rynek.
115 zidentyfikowanych firm produkuje urządzenia zasadnicze, pozostałe to dostawcy urządzeń niespecyficznych (wśród tej drugiej grupy dominują dostawcy komponentów do budowy biogazowni). Zestawienie tych danych z przewidywaną skalą inwestycji do 2013 roku
(wsparcie z RPO) i dalej do 2020 roku (wsparcie z funduszy 2014-2020) wykazuje znaczącą
korelację. W szczególności rozwój sektorów: kolektorów słonecznych, w nieco mniejszym
zakresie energetyki wiatrowej, ale także energetycznego wykorzystania biomasy i biogazu
może w dalszej perspektywie w znacznej części bazować na krajowych dostawach specy7 Instytut Energetyki Odnawialnej: „Analiza możliwości produkcji urządzeń dla energetyki odnawialnej dla potrzeb krajowych
i eksportu”, ekspertyza dla Ministerstwa Gospodarki, Warszawa, listopad 2010 r.
8 Instytut Energetyki Odnawianej: Rynek kolektorów słonecznych w Polsce – 2010 r. Warszawa, 2011 r.

Doświadczenia w zakresie naboru wniosków i realizacji projektów
dotyczących wykorzystania OZE w perspektywie finansowej 2007-2013

33

ficznych dla tych sektorów urządzeń podstawowych (zasadniczych) lub choćby elementów
uzupełniających. W tym sensie programy RPO są także dźwignią do rozwoju zielonej gospodarki w regionach. W przypadku RPO, chcąc uzyskać bardziej znaczącą synergię, w większym jednak stopniu należy brać pod uwagę możliwości produkcji urządzeń małoskalowych,
zaliczanych do generacji rozproszonej, takich jak małe elektrownie wiatrowe, kolektory słoneczne (dzięki modułowości można też z nich „składać” większe projekty inwestycyjne),
geotermalne pompy ciepła, małe automatyczne kotły na biomasę (pelety, brykiety, brykiety
ze słomy) oraz turbiny do małych elektrowni wodnych.
Byłoby nadmiernym uproszczeniem, gdyby przy ocenie wstępnych efektów wdrażania RPO
2007-2013 w Polsce w obszarze energetyki odnawialnej skupić się tylko na efektach finansowych, pomijając efekty rzeczowe (wyrażone np. w nowych mocach zainstalowanych) oraz
efekty (korzyści) zewnętrzne w postaci np. zredukowanej emisji zanieczyszczeń czy stworzonych trwałych miejsc pracy. Na obecnym etapie (podpisane umowy na prawie 40% całej
alokacji środków), bez rzeczywistych danych z eksploatacji realizowanych dopiero inwestycji, wszelkie oszacowania korzyści eksploatacyjnych miałyby całkowicie spekulatywny charakter. Jednak znając wysokość środków zawartych w podpisanych umowach dotacyjnych
na każdą z kategorii interwencji oraz na poszczególne rodzaje technologii OZE, podjęto próbę oszacowania przybliżonej wielkości mocy zainstalowanej (elektrycznej i cieplnej) w planowanych do realizacji w ramach RPO inwestycjach. Informacje zgromadzone w bazach
danych Instytucji Zarządzających RPO nie pozwalają na każdorazowe przypisanie kwoty
dofinansowania do inwestycji o konkretnej mocy zainstalowanej w planowanych do zbudowania instalacjach energetycznych. Jest to szczególnie trudne, gdy inwestycja obejmuje
budowę kilku (w praktyce zazwyczaj słabo ze sobą zintegrowanych) OZE w danej lokalizacji
objętej jednym wnioskiem do RPO. W celu uproszczenia oraz uspójnienia analiz i porównań
przyjęto średnie jednostkowe nakłady inwestycyjne na wszystkie technologie OZE występujące w poszczególnych kategoriach interwencji w RPO i na tej podstawie, przyjmując jako
obowiązującą wartość inwestycji wskazaną przez wnioskodawców, oszacowano planowane
do zbudowania cieplne i elektryczne moce inwestycji OZE. Przyjęte do przeliczeń jednostkowe nakłady inwestycyjne podano w tabeli 2.1.
Tabela 2.1. Szacunkowa wysokość jednostkowych nakładów inwestycyjnych na technologie OZE zgłaszane we wnioskach o dofinansowanie do poszczególnych kategorii interwencji w ramach RPO. Źródło: G. Wiśniewski (2011) [9]
Technologia OZE

Oznaczenie

Mln €/MW

Biogazownie

BG

4,0

Systemy PV

PV

3,5

Małe elektrownie wiatrowe

MEWi

3,0

Elektrownie wodne<1MW

MEWo

2,9

Układy CHP na biomasę

Bm

2,0

Ciepłownie geotermalne

Geo

1,2

Elektrownie wiatrowe duże

EW

1,1

Kolektory słoneczne

KS

0,7

Pompy ciepła

PC

0,6

Kotły na biomasę

Kb

0,4

9 Wiśniewski G.: Potencjał inwestycyjny w energetyce odnawialnej do 2020 roku. Materiały Budowlane nr 2/2011.
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Jednostkowe nakłady inwestycyjne przytoczone w tabeli 2.1 obrazują uśrednione wielkości
dla inwestycji planowanych do realizacji w latach 2012-2015. Wskazują na dużą rozbieżność
kosztów dla technologii produkcji „zielonego” ciepła i „zielonej” energii elektrycznej; nakłady na zielone ciepło są ok. 3-krotnie niższe. O kosztach nie decyduje rodzaj odnawianego
zasobu energii; np. różnica pomiędzy wysokością nakładów inwestycyjnych na budowę biogazowni i na budowę kotła ciepłowniczego na biomasę jest dziesięciokrotna, choć technologie te korzystają z odpadów biomasy (odpowiednio mokrych i suchych).
W oparciu o powyższe dane, na rys. 2.12 przedstawiono wyniki oszacowania planowanych
do zainstalowania mocy cieplnych i elektrycznych (zaznaczono kolorem niebieskim) z podziałem na technologie OZE występujące w naborach wniosków do RPO. Łączne nowe moce
do zainstalowania w ramach już podpisanych umów dotacyjnych RPO (40% całej alokacji) to niemalże 330 MW. Wydatkowanie całkowitej kwoty środków przewidzianej w RPO
przy podobnej strukturze inwestycji prowadziłoby do uzyskania mocy zainstalowanej rzędu
900 MW, a więc mocy przewyższającej najnowszy i największy blok energetyczny w Polsce,
w Elektrowni Bełchatów o mocy 858 MW.
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Rys. 2.12 Planowane do zainstalowania moce cieplne i elektryczne (zaznaczone kolorem niebieskim) z podziałem na
technologie OZE. Uwaga: w przypadku biomasy dodano moce cieplne i elektryczne.

Przewidywane do zainstalowania moce w ramach podpisanych umów RPO – 330 MW, są
zbliżone do mocy np. typowego bloku Elektrowni Bełchatów, który emituje ponad 2 mln
ton CO2/rok. Choć takie przeliczenia nie są uprawnione, gdyż moce cieplne i elektryczne do
zbudowania w ramach RPO nie dają się bezpośrednio porównać (tak samo jak rozproszony mix technologiczny OZE) z jedną, scentralizowaną elektrownią, jednak powyższe dane
przytoczono dla wskazania jaki rząd wielkości mocy jest realizowany w ramach RPO oraz
podkreślenia, że taka „rozproszona” moc cieplna i elektryczna, pomimo wielu przeszkód natury biurokratycznej związanych z funduszami UE powstaje de facto w czasie krótszym niż
budowa jednego konwencjonalnego bloku energetycznego od podstaw.
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Bardziej uprawnione jest porównanie planowanych do zainstalowania w ramach RPO mocy
OZE z analogicznymi mocami technologii OZE istniejącymi obecnie na rynku. Planowana w ramach RPO do zainstalowania moc kolektorów słonecznych (172 MW) oznaczałaby
wzrost mocy obecnie zainstalowanej o 37%. Oznacza to istotny impuls rozwojowy dla całej
branży. Realizacja analogicznych inwestycji w zakresie pomp ciepła oznaczałaby także silny
impuls wzrostowy sięgający 18%. Choć niewielki sumarycznie przyrost mocy (1,6 MW) jest
możliwy w systemach fotowoltaicznych, to z uwagi na słaby dotychczasowy rozwój tej branży w Polsce, realizacja zakontraktowanych w ramach RPO inwestycji oznaczałaby wzrost
mocy zainstalowanej aż o 93%. Z drugiej strony umiarkowane moce do zainstalowania
w energetyce wiatrowej (34 MW) oznaczałyby wzrost całkowitej mocy w tej branży w Polsce
tylko o 6%. Inne technologie zakontraktowane do realizacji w ramach RPO (poza znikomym
wpływem małych elektrowni wodnych) oznaczają wzrost mocy o ok. 1-6%. Średnio wzrost
ten wynosi ponad 12% (rys. 2.13).
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Rys. 2.13. Moce planowane do zainstalowania w OZE wg dotychczas zatwierdzonych projektów w RPO oraz ich udziały w mocach zainstalowanych w całym rynku OZE na koniec 2010 roku. Źródło: opracowanie IEO.

Inwestycje realizowane w ramach RPO wnoszą też swój wkład w realizację „Krajowego
planu działania w zakresie odnawialnych źródeł energii”, przyjętego przez rząd w grudniu 2010 roku i będącego także planem realizacji ustalonego dla Polski 15% celu udziału
energii z OZE w bilansie zużycia energii finalnej brutto w ramach dyrektywy 2009/28/WE
o promocji wykorzystania energii z OZE. Koszty wdrożenia planu (nowe inwestycje w latach 2011-2020) zostały oszacowane przez Instytut Energetyki Odnawialnej na 23 mld euro.
Zarysowana w KPD ścieżka jego realizacji odwołuje się niemal w 100% (za wyjątkiem morskich farm wiatrowych) do technologii OZE zgłaszanych do dofinansowania we wnioskach
składanych do RPO. Udział projektów inwestycyjnych zatwierdzonych do realizacji w ramach dotychczasowych konkursów wynosi ok. 1,3% przewidywanych do realizacji inwestycji
w ramach KPD, ale biorąc pod uwagę ogólny stan wdrożenia RPO (ok. 40%) finalny udział
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RPO może sięgnąć 3,3%. Warto podkreślić, że niektóre z technologii OZE finansowane przez
RPO mają już obecnie znacznie większy udział we wdrożeniu KPD, np. w przypadku planów
na 2020 r. związanych z fotowoltaiką udział RPO już obecnie przekracza 44% , pomp ciepła
– ponad 11,5%, a małych elektrowni wodnych – 1,3%. Powyżej dotychczasowego średniego
udziału wypadają farmy wiatrowe (dokładnie 0,7% wynosi wkład RPO w szeroko zakrojony
krajowy program inwestycji w tym zakresie). Co do zasady, zarówno od strony ilościowej,
jak i jakościowej, RPO wpisują się w realizację KPD, wspierając nowe (nawet niestosowane
dotychczas szerzej) technologie na rynku. Wyjątkiem jest proporcjonalnie większe wsparcie
dla technologii małych elektrowni wodnych, które w KPD i w bilansie nowych mocy w Polsce odgrywają mniejszą rolę niż dotychczas w RPO.
Znaczenie dla wdrażania KPD ma także bardzo szybkie tempo realizacji inwestycji, gdyż
w czasie jego zatwierdzenia Polska była opóźniona w stosunku do planowanego scenariusza
i wskazane jest znaczne przyśpieszenie procesów inwestycyjnych. Dlatego też RPO tworzy
dobrą podstawę do wdrożenia „Krajowego planu działania w zakresie odnawialnych źródeł
energii”.
Przedstawione powyżej informacje i zestawienia prowadzą do wniosku, że pełne wdrożenie
RPO wpłynie w niebagatelny sposób na obraz rynku OZE w Polsce, a także stanowi szansę
rozwoju dla krajowych producentów urządzeń dla energetyki odnawialnej.

2.4

Podsumowanie

Samorządy terytorialne, w okresie programowania wykorzystania funduszy UE w perspektywie finansowej 2007-2013, po raz pierwszy, w sposób powszechny i dający się porównać
sformułowały swoje priorytety i strategie działania wobec rozwoju odnawialnych źródeł
energii. W ten sposób w ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) powstał
największy, złożony, ale de facto ogólnokrajowy wieloletni program wsparcia energetyki
odnawialnej w Polsce, z łącznym budżetem w wysokości 1 132 mln zł. Trudno przecenić
znaczenie tego organizacyjnie i technologicznie zdecentralizowanego, choć spójnego co do
generalnych zasad i ram, programu dla krajowego sektora OZE, dla rozwoju regionalnego
i dla wypełnienia przez Polskę celów ilościowych energetyki odnawialnej na 2010 rok, ale
przede wszystkim, wynikających z nowej dyrektywy 2008/29/WE o promocji energii ze źródeł odnawialnych, zobowiązań na 2020 rok.
Przyjęte priorytety w RPO wskazują na znaczące zróżnicowanie technologiczne i dywersyfikację kategorii interwencji ze względu na budżet, typ beneficjenta i znajduje to szerokie odzwierciedlenie we wnioskach składanych na dotychczasowe konkursy RPO (różne wielkości
projektów i szeroka paleta rozwiązań technologicznych). Uzyskane zróżnicowanie osadzone
w specyfice regionalnej (zasoby, priorytety rozwoju społeczno-gospodarczego, kwestie środowiskowe itp.) należy uznać za korzystne. Dywersyfikacji podmiotowej i technologicznej
służy także ograniczenie od góry wielkości projektów wspieranych z RPO (projekty poniżej
20 mln zł), co pozytywnie wpływa na komplementarność całego systemu RPO w stosunku do programów ogólnokrajowych, np. działania 9.4 i działania 10.3 w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Realizacja RPO korzystnie wpływa na
zmianę struktury krajowej energetyki nie tylko na bardziej czystą i zrównoważoną środowiskowo, ale także na bardziej zdecentralizowaną (lokalną), co w pewnym stopniu zniweluje
niedostatki dotychczasowej, krajowej polityki energetycznej tradycyjnie skoncentrowanej
na rozwoju dużych, scentralizowanych źródeł wytwarzania energii.

Doświadczenia w zakresie naboru wniosków i realizacji projektów
dotyczących wykorzystania OZE w perspektywie finansowej 2007-2013
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W konkursach przeprowadzonych w ostatnim czasie największym zainteresowaniem wnioskodawców cieszą się kolektory słoneczne, w szczególności instalowane w domach mieszkańców z udziałem (pośrednictwem i wsparciem) władz samorządowych oraz w zakładach
opieki zdrowotnej. RPO z uwagi na stosunkowo wysoką intensywność wsparcia, jest okazją
do wchodzenia na rynek także technologii dotychczas szerzej niestosowanych, takich jak
małe elektrownie wiatrowe, systemy fotowoltaiczne i biogazownie rolnicze, w tym mikrobiogazownie (w tym ostatnim przypadku trudno obecnie o pełniejszą ocenę komplementarności RPO z konkursami organizowanymi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich).
System RPO w Polsce jest olbrzymim, złożonym przedsięwzięciem organizacyjnym i finansowym oraz stanowi olbrzymie wyzwanie dla Instytucji Zarządzających. Do chwili obecnej
(dane z 30 listopada 2011 roku) do Instytucji Zarządzających RPO zgłoszono ponad 1170
wniosków, w tym zatwierdzono już do dofinansowania 359 wniosków. Z uwagi na charakter programu, obecne 40% wykorzystania środków w skali całego kraju warto ocenić jako
satysfakcjonujące. Choć dotychczas średnia wielkość projektu w składanych wnioskach jest
stosunkowo duża – 4,4 mln zł, to RPO należy uznać za największy i o najszerszym zakresie
krajowy program mikrofinansowania małych technologii OZE. Sytuacja ta ma miejsce na
pakietowania projektów „mikro” (indywidualnych, dla gospodarstw domowych) i „mini”
(dla MŚP, JST) w pakiety (portfolia) w ramach wniosków zbiorowych (grupowych). RPO jest
także największym programem mikrofinansowania OZE w Europie i jednym z największych
na świecie nakierowanych na wdrażanie tego typu technologii (podobnymi budżetami, ale
zazwyczaj mniejszego rzędu dysponują w ramach horyzontalnych programów międzynarodowych instytucje finansujące takie jak Bank Światowy, UNIDO, czy Międzynarodowa
Agencja Odnawialnych Źródeł Energii – IRENA). W przyszłości korzystne byłoby skoordynowanie programów „mikrofinansowania” w ramach RPO z nowymi programami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), który w 2010 roku,
z sukcesem uruchomił pierwszy wieloletni program dotacji (mikrofinansowania) kolektorów
słonecznych. Program ten powinien być także poszerzony o finansowanie (poprzez banki)
innych małoskalowych technologii OZE.
System RPO ma olbrzymi wpływ na tempo i skalę rozwoju sektora energetyki odnawialnej
w Polsce i niezwykle szeroki zakres oddziaływania. Udział RPO na koniec 2011 roku, zatwierdzonych projektów - w historycznie ukształtowanym rynku energetyki odnawialnej, mierzonym łącznymi mocami zainstalowanymi w źródłach do wytwarzania energii elektrycznej
i ciepła w Polsce, wynosi ponad 12%. RPO mają już teraz niebagatelny wpływ na realizację,
mierzonego koniecznymi inwestycjami (ok. 90 mld zł w latach 2011-2020) krajowego celu
w zakresie minimalnego (15%) udziału energii z OZE w 2020 roku – udział ten pod koniec
2011 r. wynosił ok. 1,6%. Biorąc jednak pod uwagę stan wdrożenia RPO i zakładając analogiczne wyniki przyszłych konkursów, udział ten może sięgać 4%. RPO wpływa zatem także
na kierunki rozwoju sektora i tempo realizacji ścieżki rozwoju branży przyjętej przez rząd
w grudniu 2010 roku w KPD. RPO wzmacniają na rynku pozycję i znaczenie małych źródeł
i generacji rozproszonej oraz w większym stopniu niż np. POIiŚ wpływają na rozwój „zielonego” ciepła.
Można sformułować kilka generalnych spostrzeżeń na przyszłość, dotyczących głównie
zwiększenia synergii i przewidywalności działań na szczeblu krajowym i regionalnym.
Środki z RPO wspierają na etapie inwestycji (dotacje) raczej bardziej nowoczesne technologie do wytwarzania ciepła (brak wsparcia w ramach POIiŚ) oraz energii elektrycznej,

38
podczas gdy system wsparcia energii elektrycznej na etapie eksploatacji (tzw. zielone certyfikaty) wspierał technologie mało nowoczesne takie jak współspalanie, duża energetyka
wodna. W przypadku biopaliw priorytety RPO nie stworzyły możliwości do inwestowania
w technologie schyłkowej jakimi są np. wytwórnie biodiesla, choć były wspierane na szczeblu centralnym (POIiŚ).
Rewizji wymaga system wsparcia zielonymi certyfikatami na etapie eksploatacji; w obecnie
nieprzewidywanej formie niezwykle trudno je łączyć z systemami wsparcia inwestycyjnego
(dotacjami) i bardzo ograniczone są możliwości optymalizacji łącznej wysokości wsparcia.
W szczególności mikroźródła o mocy do ok. 50 kW powinny być wspierane bardziej przewidywalnym systemem zróżnicowanych technologicznie stałych cen (nie są traktowane jako
pomoc publiczna, a dodatkowe koszty rozliczane są w taryfach ze energię) i dla tych źródeł
można stosować jako dodatkowe (kryteria innowacyjności i potencjału rozwojowego w Polsce) wsparcie w postaci dotacji inwestycyjnych.
RPO uniknęły ryzykownego, a nawet niepotrzebnego zaangażowania środków we wsparcie
produkcji biopaliw I generacji. Zasadniczej rewizji wymaga generalny system wsparcia tych
biopaliw w Polsce, w szczególności na rzecz promocji biopaliw II generacji i zielonej energii elektrycznej w transporcie. Stopniowemu wycofaniu wsparcia na etapie eksploatacji dla
I generacji biopaliw (z tradycyjnych upraw rolniczych) może towarzyszyć wsparcie w postaci
dotacji dla II generacji biopaliw i wykorzystanie zielonej energii elektrycznej w transporcie
(łącznie z magazynowaniem energii).
Należy poszukiwać synergii pomiędzy wsparciem w ramach RPO na produkcję energii
i wsparciem na rzecz produkcji urządzeń dla energetyki odnawialnej (zielona gospodarka),
zwłaszcza urządzeń małoskalowych oraz wsparciem dla tworzenia lokalnych firm instalatorskich, tak ważnych w procesie wdrażania małych technologii OZE i energetyki rozproszonej, w tym tzw. energetyki prosumenckiej. RPO mogą być dźwignią do rozwoju tego typu
lokalnych firm, które dodatkowo (zgodnie z wymogami dyrektywy 2009/28/WE) powinny być wspierane także z działań nastawionych na rozwój kapitału społecznego (szkolenia
zawodowe). Ponadto w kontekście tworzenia mikrosieci, gdzie kluczową rolę odgrywają:
prosument, jako wytwórca i jednocześnie konsument energii oraz stan infrastruktury energetycznej, na bazie której może on swobodnie działać, otwiera się nowe pole do działania dla
inwestorów, również w ramach RPO.
Rewizji wymaga rozporządzenie o pomocy publicznej i wytyczne dotyczące intensywności
wsparcia dla instytucji wdrażających RPO, ewentualnie efektywniej i bardziej elastycznie
powinny być one stosowane w praktyce wydatkowania funduszy. Intensywność wsparcia
powinna być znacząco obniżona (poniżej 50%). Decyzje powinny być poprzedzone analizami kosztów, a wyniki publicznie dostępne (koszty referencyjne technologii OZE).
Programowanie funduszy na OZE w kolejnej perspektywie (2014-2020) wymaga większej
staranności (w szczególności jeśli chodzi o uwzględnienie trendów rozwoju rynków i technologii) i oceny ex ante szerszych skutków społecznych i gospodarczych. Problemem wydaje
się być zbyt słabej jakości polityka informacyjna rządu w zakresie technologii OZE i narastająca w obecnych warunkach (polityka energetyczna i prawo energetyczne) niepewność
kierunków inwestowania.

Ocena potencjału wykorzystania OZE w regionach Polski w latach 2014-2020
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3. OCENA POTENCJAŁU WYKORZYSTANIA OZE
W REGIONACH POLSKI W LATACH 2014-2020
3.1

Wprowadzenie

Celem poniższych analiz było oszacowanie realnego (w sensie rynkowym) potencjału odnawialnych zasobów energii jaki może być wykorzystany przez polskie regiony w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020. Sposób szacowania nie uwzględnia systemu wsparcia produkcji energii z OZE, jaki faktycznie będzie obowiązywać w Polsce w analizowanym
okresie (2014-2020), ani też funduszy UE na wsparcie dotacjami inwestycyjnymi i innymi
instrumentami wsparcia. Przy przyjętej metodzie oceny odnawialnych zasobów energii decydujące znaczenie mają zatem zasoby naturalne (odnawialne zasoby energii) i ich rozkład
oraz generalna atrakcyjność ekonomiczna i rynkowa ich wykorzystania w oparciu o technologie dostępne na rynku, a nie system wsparcia, który zazwyczaj deformuje obraz rynku.
Przy takim założeniu szczególną uwagę należy zwrócić na fizyczną dostępność odnawialnych
zasobów energii i stopień ich wykorzystania w danym okresie.
W szacowaniu wielkości wszystkich mających praktyczne znaczenie odnawialnych zasobów energii na szczeblu regionalnym zastosowana została sprawdzona już [10], jednakowa
w odniesieniu do wszystkich rodzajów OZE, metoda „kaskadowego” przechodzenia od potencjału teoretycznego zasobów, poprzez potencjał techniczny, ekonomiczny, na rynkowym
(stopień wykorzystania potencjału ekonomicznego w latach 2014-2020) kończąc. Metoda
ta pozwala na kontrolę logiczną procesu coraz bardziej konkretnego szacowania wielkości
odnawialnych zasobów energii.
potencjał teoretyczny

potencjał techniczny

potencjał ekonomiczny

potencjał rynkowy
2014-2020

Rys. 3.1. Ilustracja sposobu podejścia do szacowania potencjałów odnawialnych zasobów energii i możliwości ich
wykorzystania w latach 2014-2020.
10 Wiśniewski G. (red.). Ocena możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce do 2020 roku. Ekspertyza dla
Ministerstwa Gospodarki. Instytut Energetyki Odnawialnej, Warszawa, 2007 r.
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Jako że potencjał teoretyczny ma małe znaczenie praktyczne, do ilościowego i porównawczego oszacowania wielkości dostępnych odnawialnych zasobów energii wykorzystana została przede wszystkim wielkość potencjału technicznego energii. Określa on ilość energii,
jaką w ciągu roku można pozyskać z krajowych zasobów za pomocą najlepszych technologii
przetwarzania energii ze źródeł odnawialnych w jej końcowe nośniki, ale z uwzględnieniem
ograniczeń przestrzennych i środowiskowych. Pomimo że w praktyce, ze względu na szereg
ograniczeń (ekonomicznych, rynkowych), nie jest możliwe pełne wykorzystanie potencjału
technicznego, to jednak wielkość ta jest użyteczna w oszacowaniach, jako względnie stabilna
w dłuższym okresie oraz związana z aktualnym poziomem rozwoju technologii.
W sposób szczególny zbadane zostały środowiskowe i przestrzenne ograniczenia potencjału
technicznego wykorzystania poszczególnych rodzajów odnawialnych źródeł energii, w tym
ograniczenia wynikające z wprowadzania w Polsce obszarów NATURA 2000. Tak przestrzennie zdefiniowany i środowiskowo ograniczony potencjał techniczny odnawialnych
zasobów energii odpowiada definicji realnego potencjału odnawialnych zasobów energii,
przez który rozumiany jest taki potencjał, który biorąc pod uwagę uwarunkowania środowiskowe, koszty produkcji oraz obecny i spodziewany w latach 2014-2020 poziom produkcji,
może zostać wykorzystany.
Potencjał ekonomiczny określono jako cześć powyżej zdefiniowanego potencjału technicznego, jaka może być wykorzystana z uwzględnieniem kryteriów gospodarczych. Zastosowano przy tym różne podejścia w zależności od rodzaju odnawialnego zasobu energii.
Potencjał rynkowy na lata 2014-2020 wynika z oceny, do jakiego stopnia, przy obecnie istniejącym i planowanym do wprowadzenia systemie wsparcia, może być optymalnie (w określonym przedziale czasu i regionie) wykorzystany potencjał ekonomiczny. Oceny potencjału rynkowego zostały też zweryfikowane analizą dotychczasowych trendów rozwojowych
i oczekiwanego tempa wzrostu poszczególnych rodzajów OZE i całego sektora energetyki
odnawialnej w latach 2014-2020. Potencjał rynkowy uwzględnia także ograniczenia oraz
czynniki sprzyjające rozwojowi OZE o charakterze infrastrukturalnym, które mogą mieć
wpływ na stopień i sposób wykorzystania potencjału technicznego w danym regionie (rozwój sieci elektroenergetycznej, cieplnej i gazowej).
Pomimo przyjęcia ogólnych, wspólnych zasad postępowania w niniejszej analizie, nie
wszystkie rodzaje odnawialnych zasobów pozwalają na szacowanie ich potencjałów identyczną metodą. W zależności od rodzaju OZE potencjał w regionach oszacowany został za
pomocą agregacji danych z niższego poziomu jednostek terytorialnych (bottom-up) lub
bezpośrednio na poziomie regionalnym. W szczególności nieco innego podejścia wymagają energia geotermiczna (w szczególności geotermalna) i wodna, których wykorzystanie
często ma charakter punktowy (istniejące progi wodne, istniejące systemy ciepłownicze
w obiecujących ze względu na struktury geologiczne lokalizacjach). Wykorzystanie potencjału w jednym z punktów wpływa na możliwości wykorzystania go w innym punkcie. Choć
znaczenie tych rodzajów OZE w okresie do 2020 roku jest mniejsze niż innych technologii,
to już na samym wstępie analizy należy podkreślić, że w dalszym ciągu brakuje kompleksowej inwentaryzacji i konkretnych wskazań lokalizacyjnych. W tych przypadkach samorządy
programujące wykorzystanie funduszy UE bardziej mogą się opierać na jednostkowych inicjatywach lokalnych niż same na nie aktywnie wpływać w całym systemie. Warto też już na
wstępie zwrócić uwagę na konieczność nieco innego podejścia do praktycznej oceny zasobów energii promieniowania słonecznego. Choć jego rozkład jest niemalże ciągły na terenie
całego kraju, a różnice pomiędzy regionami nie są znaczące, to na praktyczne możliwości
jego wykorzystania w znacznie (nieporównywalnie) mniejszym stopniu wpływa powierzchniowa gęstość samego strumienia energii promienistej Słońca, natomiast istotniejsza jest
struktura potrzeb energetycznych w regionie i w danej lokalizacji.
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W opracowaniu więcej uwagi poświęcono tym rodzajom zasobów i technologiom OZE, które
stosunkowo najszybciej rozwijać się będą w latach 2014-2020. Wiodące technologie w skali
kraju w tym okresie zostały m.in. uwzględnione w rządowym „Krajowym planie działania
w zakresie odnawialnych źródeł energii” i innych wcześniejszych prognozach. Chodzi tu
przede wszystkim o energię wiatru, promieniowania słonecznego i biogazu. Niektóre z zasobów są bilansowo znaczące, ale też w większym zakresie już teraz wykorzystane, np. biomasa (w szczególności leśna) czy energetyka wodna. Przystępując do oceny odnawialnych
zasobów energii w Polsce stosunkowo łatwo jest postawić tezę dotyczącą ich ogólnej charakterystyki i wielkości. Z uwagi na duży obszar kraju oraz strefy geograficzne, klimatyczne
i geologiczne oraz aktywność gospodarczą są one zróżnicowane rodzajowo i przestrzennie
(regionalnie), ale obiektywnie duże w skali nie tylko potrzeb energetycznych kraju, ale też
całej UE oraz generalnie w niewielkim tylko zakresie wykorzystane.

3.2

Energia wiatrowa

Energetyka wiatrowa jest tym rodzajem OZE, który w ostatnich latach rozwija się najszybciej w kraju. Pomimo kontrowersji, także w wielu regionach, mając jednocześnie już obecnie
znaczące udziały w rynku, zgodnie z KPD, ma odegrać wiodącą rolę w realizacji 15% celu
na OZE w 2020 roku w jego części poświęconej zielonej energii elektrycznej. Warto jednak
zwrócić uwagę, że zgodnie z propozycją w KPD, dalszy rozwój dotychczas wiodącej w energetyce wiatrowej formy generacji energii w lądowych farmach wiatrowych, uzupełniony zostanie szybkim rozwojem małej energetyki wiatrowej (ważna technologia dla praktycznie
wszystkich regionów) oraz morskiej energetyki wiatrowej (ważna dla województwa pomorskiego i, do 2020 r., w nieco mniejszym zakresie dla województwa zachodniopomorskiego). Energetyka wiatrowa nie jest technologią jednorodną i jej potencjał został oszacowany
z podziałem na ww. różne klasy technologiczne.
Mapy warunków wiatrowych dla Polski zwykle znacząco różnią się między sobą i budzą niekiedy kontrowersje (rys. 3.2). Dostępne analizy i pomiary wskazują, że najwyższe prędkości
wiatru w naszym kraju występują na wybrzeżu Bałtyku oraz północno-wschodnich krańcach
Polski (Suwalszczyzna). Dodatkowo obszary o podwyższonych prędkościach wiatru to tzw.
tereny o złożonej topografii, gdzie prędkość wiatru wzrasta na skutek uwarunkowań lokalnych – dotyczy to głównie obszarów wzgórz i dolin Polski południowej, zwłaszcza przedgórzy. Jednakże na podstawie dotychczasowego rozwoju wykorzystania energii wiatru można
stwierdzić, że jest on uzależniony głównie od powierzchni dostępnej dla posadowienia turbin wiatrowych i ograniczony przez uwarunkowania infrastrukturalne, środowiskowe oraz
ekonomiczne. Potencjał techniczny energii wiatru wiąże się przede wszystkim z przestrzennym rozmieszczeniem terenów otwartych (o niskiej szorstkości podłoża i bez obiektów zaburzających przepływ powietrza). Obszary takie to w przeważającej mierze tereny użytków
rolnych, których w Polsce jest 18 mln hektarów, co stanowi ok. 59% powierzchni kraju.
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Rys. 3.2 Przykładowe oceny potencjału wiatrowego dla Polski, strefy energetyczne wiatru
wg IMGW oraz średnia roczna prędkość wiatru na wysokości 100 m wg komercyjnego atlasu wiatrowego Anemos.
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Rys. 3.3 Powierzchnia użytków rolnych w poszczególnych województwach (tys. ha). Źródło: Opracowanie własne IEO.

Zgodnie z dostępnymi źródłami można stwierdzić, że ok. 4% terenów użytków rolnych
w Polsce nadaje się do technicznego wykorzystania na potrzeby energetyki wiatrowej. Do
dalszych oszacowań przyjęto (wg EWEA), że zapotrzebowanie na przestrzeń we współczesnej energetyce wiatrowej wynosi 10 ha na 1 MW mocy zainstalowanej. Wskaźniki te obowiązują dla lądowych farm wiatrowych (potencjały morskiej energetyki wiatrowej i małych
elektrowni wiatrowych omówiono szerzej w dalszej części rozdziału).
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Rys. 3.4 Udział obszarów, na których lokalizacja elektrowni wiatrowych na powierzchni gruntów rolnych województwa może być utrudniona. Źródło: Opracowanie własne IEO.

Istotnym ograniczeniem przestrzennym dla rozwoju energetyki wiatrowej, a w szczególności lądowych farm wiatrowych, jest występowanie i powiększanie się obszarów chronionych,
w tym terenów należących do sieci NATURA 2000. Należy podkreślić, że ochrona obszarowa nie wyklucza, przynajmniej w niektórych przypadkach, lokalizacji elektrowni wiatrowych; ostateczne decyzje zależą jednak od władz lokalnych i regionalnych. Dla celów metodycznych w dalszych obliczeniach potencjału przyjęto jednak ostre kryterium, zakładając, że
z rozwoju energetyki wiatrowej wykluczone zostaną wszystkie tereny podlegające ochronie
[11]. Ponadto dodano kolejne wykluczenia ze względu na możliwe trudności w lokalizacji
elektrowni wiatrowych na terenach otulin obszarów chronionych lub na obszarach gęsto
zaludnionych. W zależności od gęstości zaludnienia i rozdrobnienia gospodarstw rolnych
na danym obszarze obejmują one od 15 do 40% terenu (wyniki projektu SIWERM [12]).
W rezultacie stwierdzono, że na 50% powierzchni użytków rolnych, gdzie jest możliwe wykorzystanie energetyki wiatrowej, inwestycje w praktyce nie będą mogły być realizowane lub
napotkają znaczące utrudnienia. Wskaźnik ten jednakże jest bardzo zmienny w poszczególnych regionach, wahając się od 36 do nawet 78% (rys. 3.4). Najwięcej ograniczeń występuje
w północnej i południowej części kraju, co wynika z jednej strony z pokrywania się obszarów
o wysokiej prędkości wiatru z obszarami podlegającymi ochronie (małopolskie, warmińskomazurskie, świętokrzyskie), z drugiej zaś z rozdrobnienia gospodarstw rolnych i trudności
w mikrolokalizacji turbin, związanych z rozproszoną zabudową siedliskową (np. podkarpackie). Szczególnym przypadkiem jest województwo dolnośląskie, gdzie pomimo, iż ogólny udział terenów chronionych w powierzchni użytków rolnych regionu utrzymuje się na
względnie niskim poziomie, to jednak utrudnienia lokalizacyjne są bardzo znaczące. Region
ten charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem warunków wiatrowych – są one najlepsze na

11 Dotyczy to obszarów NATURA 2000 (OSO i SOO), parków narodowych i krajobrazowych, rezerwatów przyrody i obszarów
chronionego krajobrazu.
12 Successful Implementation of Wind Energy in Municipalities, 2003-2004, finansowany przez Program UE IEE ALTENER. Analiza
uwarunkowań przestrzennych i środowiskowych lokalizacji elektrowni wiatrowych w gminach Powiatu Suwalskiego.
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obszarach wzgórz i przedgórzy w południowej części województwa, które to obszary równocześnie w znacznym stopniu podlegają różnym formom ochrony obszarowej. W procesie
dalszego szacowania i konkretyzowania wielkości [13], ze względu na uśrednioną opłacalność ekonomiczną hipotetycznych inwestycji, potencjał techniczny energetyki wiatrowej na
lądzie został ograniczony przez uwzględnienie wymienionych wyżej ograniczeń środowiskowych i zredukowany do obszarów o najkorzystniejszych warunkach wiatrowych (średnia
roczna prędkość wiatru na wysokości piasty wirnika minimum 6.5 m/s), zakładając, że lokalizacje o największej potencjalnej produkcji wykorzystywane będą w pierwszej kolejności.
Wyniki przedstawiono na rys. 3.5.
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Rys. 3.5 Potencjał ekonomiczny energetyki wiatrowej w regionach Polski, z uwzględnieniem ograniczeń środowiskowych, [MW]. Źródło: Opracowanie własne IEO.

Potencjał ekonomiczny energetyki wiatrowej w województwie zachodniopomorskim jest
najwyższy w Polsce i wynosi 14 GW. Wykorzystanie potencjału ekonomicznego zależy jednak
od uwarunkowań rynkowych i polityki wyznaczającej ich ramy. W procesie inwestycyjnym,
na etapie wyboru lokalizacji duże znaczenie ma udział największych gospodarstw rolnych
w strukturze własności gruntów w regionie. Oznacza to mniejsze trudności w pozyskaniu
praw do gruntu oraz konieczność negocjacji lokalizacji z mniejszą liczbą stron zainteresowanych (średnio w Polsce największe gospodarstwa stanowią ok. 1,1%). Oszacowanie potencjału rynkowego nie uwzględnia ograniczeń infrastrukturalnych, gdyż są one, w odróżnieniu
od innych czynników, możliwe do usunięcia w horyzoncie czasowym 10-20 lat i są zależne
od uwarunkowań ekonomicznych i politycznych.
13 Wiśniewski G. (red.). Ocena możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce do 2020 roku. Ekspertyza dla Ministerstwa Gospodarki. Instytut Energetyki Odnawialnej, Warszawa 2007.
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Oszacowanie potencjału rynkowego (możliwej do wykorzystania w określonym horyzoncie
czasowym części potencjału ekonomicznego) jest dla regionów stosunkowo trudne i wymaga złożonego modelowania makroekonomicznego. W długoterminowym horyzoncie czasowym (do 2050 r.) dla Polski zagadnienia tego typu modelowane były za pomocą modelu
MESAP w ramach projektu Energy [R]evolution [14]. O ile w odniesieniu do lat 2030-2050
można założyć, że wyniki modelowania stopnia wykorzystania potencjału ekonomicznego
rozłożą się równomiernie w regionach (zwłaszcza w krajach unitarnych, jak Polska), o tyle
ocena potencjału rynkowego do roku 2020/2030 jest bardziej skomplikowana. Najbardziej
efektywnym scenariuszem (zarówno dla gospodarki krajowej, jak i z punktu widzenia korzyści dla regionu) byłaby kontynuacja (utrwalanie) obecnego rozkładu regionalnego realizacji
inwestycji wielkoskalowych wyposażonych w nowe turbiny wiatrowe, przy założeniu ograniczenia wsparcia dla inwestycji w turbiny używane i preferencji dla inwestycji o najlepszych
wynikach ekonomicznych. W takiej sytuacji ulega wyhamowaniu rozwój rynku na obszarach o mniejszym potencjale (większy udział projektów „przypadkowych”, inicjowanych
i lokalizowanych z uwagi także na czynniki pozarynkowe), a województwa znajdujące się aktualnie na pozycjach liderów w rankingu instalacji nowoczesnych turbin mogą zdominować
rynek do roku 2020. W województwach o dużym, aczkolwiek niewykorzystywanym dotąd
potencjale należy spodziewać się bardzo powolnego przełamywania barier blokujących inwestycje i rozwoju dopiero po roku 2020. Jest to stosunkowo typowy scenariusz, w którym
w sprzyjających warunkach rynkowych i politycznych, po wprowadzeniu oficjalnych celów
ilościowych szybko zyskują obszary posiadające doświadczenia we wdrażaniu nowych technologii (tzw. „early starters”, np. rozwój energetyki wiatrowej w Hiszpanii, rozwój morskiej
energetyki wiatrowej na Morzu Północnym). Wyniki obliczeń przedstawiono na rys. 3.6.
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Rys. 3.6 Potencjał rynkowy energetyki wiatrowej w regionach Polski na lata 2014-2020. Źródło: Opracowanie własne IEO.
14 Instytut Energetyki Odnawialnej IEO i Niemiecki Instytut Termodynamiki Technicznej DLR: Scenariusz zaopatrzenia Polski
w czyste nośniki energii w perspektywie długookresowej. Warszawa, 2008 r.
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Biorąc pod uwagę aktualne uwarunkowania rynkowe i polityczne w latach 2014-2020 najwięcej turbin wiatrowych zlokalizowanych może zostać w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim i podlaskim. Należy jednak
podkreślić, że sytuacja ta może ulec zmianie w przypadku zmiany systemu wsparcia dla
energetyki wiatrowej na poziomie krajowym. Także rozwój technologii wiatrowej oraz upowszechnienie się turbin przeznaczonych na tereny o niższych prędkościach wiatru może
spowodować, że możliwe stanie się wykorzystanie nowych terenów – wzrośnie wówczas
atrakcyjność województw Polski centralnej i wschodniej.
Na szczególną uwagę zasługuje potencjał rozwoju małych elektrowni wiatrowych (poniżej
100 kW), przeznaczonych do użytku indywidualnego w gospodarstwach domowych i małych
przedsiębiorstwach. Jest on w mniejszym stopniu uzależniony od warunków wiatrowych na
danym terenie oraz uwarunkowań środowiskowych. Większe znaczenie mają czynniki lokalne, prawidłowy dobór sprzętu oraz uwarunkowania rynkowe (ceny energii elektrycznej dla
odbiorców końcowych). W KPD przyjęto, że w 2020 roku, łączna moc działających w Polsce
turbin wyniesie 550 MW. Najbardziej predestynowane do ich instalowania są gospodarstwa
rolne. Przyjmując, że ze względów ekonomicznych najbardziej opłacalna dla typowego gospodarstwa rolnego byłaby turbina wiatrowa o mocy ok. 10 kW, realizacja scenariusza KPD
spowodowałaby, że do 2020 roku ponad 2% polskich gospodarstw rolnych mogłoby wykorzystywać małe elektrownie wiatrowe.
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Rys. 3.7 Potencjał rynkowy rozwoju małej energetyki wiatrowej w regionach Polski w latach 2014-2020. Źródło: Opracowanie własne IEO
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Na rysunku 3.7 przedstawiono liczbę turbin wiatrowych, które przy założeniu realizacji
scenariusza KPD mogłyby powstać w poszczególnych regionach Polski. Dominującą rolę
mogłyby tu odegrać województwa o mniejszym potencjale w zakresie budowy dużych farm
wiatrowych, takie jak: mazowieckie, małopolskie, podkarpackie czy lubelskie.
W warunkach krajowych, biorąc pod uwagę koszty i system wsparcia, małe elektrownie wiatrowe są jedną z najbardziej obiecujących technologii generacji rozproszonej i mikrogeneracji (w obecnej dekadzie nadal bardziej atrakcyjną ekonomicznie niż np. systemy fotowoltaiczne). W kontekście programowania funduszy UE na lata 2014-2020, a w szczególności
zasadniczej części polityki spójności związanej z rozwojem regionalnym (EFRR), małe elektrownie wiatrowe mają w Polsce do spełnienia znacznie większą rolę niż wynikałoby to tylko z wielkości mocy zainstalowanej. Są elementem budowy mikrosieci, inteligentnych sieci energetycznych i prosumenckiego filaru generacji rozproszonej, zwłaszcza w rolnictwie.
Wypada jednak podkreślić, że ich faktyczna, potencjalnie niezwykle wysoka rola w rozwoju
nowych koncepcji technologicznych i tworzeniu nowego modelu energetyki na obszarach
wiejskich, zależeć będzie od kluczowych rozstrzygnięć politycznych i zmian otoczenia prawnego, w sensie np. możliwości opodatkowania rolników na zasadach ogólnych (stosowalność zasad pomocy publicznej i podatność na podatkowe instrumenty wsparcia) oraz określenia linii podziału pomiędzy wsparciem na rzecz rolnictwa (CAP) a innymi instrumentami
wparcia (w tym dotacjami inwestycyjnymi).
Dla województw nadmorskich, pomorskiego i zachodniopomorskiego, duże znaczenie może
mieć także rozwój morskiej energetyki wiatrowej. Polska, ze względu na długość linii brzegowej oraz znaczący obszar morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, posiada
jeden z najbardziej znaczących potencjałów technicznych morskiej energetyki wiatrowej na
Bałtyku. Potencjał ten jest jednakże znacznie ograniczony poprzez uwarunkowania środowiskowe oraz intensywne użytkowanie przestrzeni morskiej na inne cele gospodarcze. Brak
jest obecnie kompleksowego planu zagospodarowania dla polskich obszarów morskich.
Trwają prace nad przygotowaniem planów pilotażowych, w których uwzględnione zostaną również zagadnienia morskiej energetyki wiatrowej. Instytut Morski w Gdańsku podjął
próbę zidentyfikowania obszarów, które mogłyby być wykorzystane na potrzeby morskiej
energetyki wiatrowej. W szczególności wykluczono obszary:
• zwyczajowych szlaków morskich i możliwych utrudnień nawigacyjnych,
• wykorzystywane na cele militarne,
• podlegające ochronie obszarowej ze względów środowiskowych (ochrona brzegów,
   NATURA 2000 [15]),
• wykorzystywane na cele rybołówstwa.
W warunkach polskich oznacza to w praktyce konieczność budowy farm wiatrowych poza
morzem terytorialnym (w wyłącznej strefie ekonomicznej). Założenie realizacji farm wiatrowych na morzu poza obszarem NATURA 2000 powoduje, że wykluczone zostaną obszary do
izobaty 20 m oraz Ławica Słupska. Większość obszarów o możliwej lokalizacji farm wiatrowych usytuowana jest w sąsiedztwie Ławicy Słupskiej oraz na Ławicy Środkowej (rys. 3.8).

15 Należy podkreślić, że obecnie istnieją w Polsce koncepcje projektów farm wiatrowych zlokalizowanych na morzu terytorialnym
oraz na obszarach NATURA 2000; nie są one jednak przedmiotem niniejszego opracowania.
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Rys. 3.8 Możliwe lokalizacje farm wiatrowych na morzu w Polsce. Źródło: Instytut Morski w Gdańsku [16].

Całkowita powierzchnia obszarów, na których można zlokalizować morskie farmy wiatrowe
została przez Instytut Morski określona jako 3590 km2, co odpowiada potencjałowi technicznemu rzędu 35 GW. Uwzględniając jednakże uwarunkowania ekonomiczne (np. odległość
od lądu), należy ograniczyć go obecnie do ok. 20 GW. Lokalizacje na Ławicy Środkowej,
jako odległe od lądu o ponad 80 km mogą zostać wykorzystane dopiero w dalszej perspektywie czasowej. W latach 2014-2020 (ze względu na stan rozwoju aktualnie przygotowywanych projektów wiatrowych) najbardziej prawdopodobne jest wykorzystanie lokalizacji po
wschodniej stronie Ławicy Słupskiej, na wysokości odpowiadającej województwu pomorskiemu. Potencjał rynkowy dla zlokalizowanych tam turbin wynosi do 500 MW. Aczkolwiek
potencjał ten nie przekłada się bezpośrednio na korzyści dla regionu, w tym na zapewnienie
dostaw energii, jednakże może wpłynąć na gospodarkę w sposób pośredni. Morska energetyka wiatrowa charakteryzuje się dużym potencjałem tworzenia miejsc pracy, zwłaszcza
w sektorze portowym i stoczniowym. W sytuacji podjęcia decyzji o budowie morskich farm
wiatrowych w okolicach 2020 roku, w latach 2014-2020 zaistnieje konieczność rozbudowy
infrastruktury służącej ich budowie i późniejszej eksploatacji. W szczególności chodzi tu
o rozwój portów jako bazy dla firm budowlanych i serwisowych obsługujących morskie farmy wiatrowe.
Specyfika morskiej energetyki wiatrowej jest zbliżona od strony prawnej, technicznej i biznesowej bardziej do technologii generacji scentralizowanej niż typowej dla OZE generacji
rozproszonej. Jej przypisanie terytorialne do konkretnych lokalizacji, znajdujących się zazwyczaj w obszarze wyłącznej strefy ekonomicznej (poza obszarami należącymi do samorzą16 Gajewski J. , Szefler K., Hac B. Możliwości wykorzystania polskich obszarów morskich do rozwoju energetyki wiatrowej,
Konferencja „Rynek Energetyki Wiatrowej w Polsce”, kwiecień 2011 r.
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dów) i silny związek możliwości rozwoju z rozwojem infrastruktury powodują, że powinna
być ona szczególnie rozważana jako obszar dodatkowego wsparcia w ramach centralnie zarządzanych programów w latach 2014-2020. Istotnym elementem dla samorządów terytorialnych może być wsparcie rozwoju firm produkujących urządzenia i świadczących usługi
(obecnie tylko na eksport) oraz tworzenie miejsc pracy w tej już teraz niezwykle dynamicznie rozwijającej się branży o dużych obrotach.

3.3

Energia słoneczna

3.3.1 Uwagi metodyczne
Zasoby energii promieniowania słonecznego są wielokrotnie większe od innych odnawialnych zasobów energii dostępnych w Polsce. Trudno zatem znaleźć wspólny mianownik przy
ich zestawianiu razem z innymi zasobami w bilansie energii, zwłaszcza w krótkim i średnim
okresie. Najwłaściwszym podejściem metodycznym w takiej sytuacji wydaje się ocena potencjału wybranych, możliwych do zastosowania w danym okresie technologii – przetworników energii promieniowania słonecznego - w konkretne nośniki energii w specyficznych
zastosowaniach. Obecnie najbardziej popularnym zastosowaniem energii słonecznej jest
wykorzystanie kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej, w szczególności
w domach jednorodzinnych (w mniejszym zakresie do podgrzewania wody w szpitalach i innych obiektach służby zdrowia). Technologia słonecznego ogrzewania wody uzytkowej stała
się najbardziej popularną spośród wszystkich technologii OZE w ramach dotychczasowych
naborów wniosków do RPO. W kolejnej perspektywie finansowej 2014-2020 realne będzie
wykorzystanie kolektorów słonecznych także do innych, bardziej zaawansowanych zastosowań u różnych beneficjentów.
Od strony metodycznej termiczną energetykę słoneczną należy rozpatrywać i oceniać jej
potencjał korzystając z modelu „demand side”, czyli oceny możliwości zastosowań od strony
konkretnych potrzeb (a nie tylko „podaży” energii promieniowania słonecznego). Najważniejsze potrzeby energetyczne (grzewcze), stanowiące zaplecze do rozwoju energetyki słonecznej w Polsce w okresie do 2020 r. i w następnej dekadzie, to:
•
•
•
•
•
•
•

c.w.u. w mieszkalnictwie
c.o. w mieszkalnictwie
c.w.u. w usługach i sektorze publicznym
c.o. w usługach i sektorze publicznym
ciepło technologiczne w przemyśle i rolnictwie
słoneczne chłodzenie w mieszkalnictwie
słoneczne chłodzenie w sektorze usług.

Na rysunku 3.9 przedstawiono prognozę rozwoju rynku poszczególnych technologii (kolektory słoneczne nisko- i średniotemperaturowe) i obszarów aplikacji energetyki słonecznej
termicznej z podziałem na poszczególne podsektory zaopatrzenia w ciepłą wodę oraz ciepło
i chłód [17].

17 Wiśniewski G. (red.). Wizja rozwoju termicznej energetyki słonecznej do 2020 roku. Instytut Energetyki Odnawialnej. Warszawa,
2009 r.
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Rys. 3.9 Wkład energetyki słonecznej termicznej w pokrycie potrzeb w zakresie lokalnego zaopatrzenia w ciepło
i chłód w mieszkalnictwie, usługach z uwzględnieniem usług publicznych, przemyśle i rolnictwie oraz w zbiorowym
zaopatrzeniu w ciepło (ciepłownictwo). Źródło: opracowanie własne IEO.

Symulacje i wyniki analiz prowadzą do wniosku, że także w latach 2014-2020 kontynuowany będzie trend w kierunku masowego wykorzystania energii słonecznej do lokalnego
(indywidualnego) przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz konsekwentnie kontynuowany będzie rozwój systemów słonecznego przygotowania ciepłej wody użytkowej w usługach
(zwłaszcza o charakterze publicznym) i w samym sektorze publicznym. Jeszcze w bieżącej
dekadzie, a w szczególności po 2014 r., na rynku coraz wyraźniej zaznaczą swoją obecność
systemy słonecznego ogrzewania wraz z przygotowaniem c.w.u. (systemy dwufunkcyjne
w mieszkalnictwie/budownictwie indywidualnym), kolektory słoneczne nisko i średniotemperaturowe w przemyśle oraz systemy słoneczne scentralizowane w ciepłownictwie. Około
2020 r. na rynku pojawią się też systemy słonecznego chłodzenia, najpierw w usługach (biurach), a następnie w mieszkalnictwie.
Na potrzeby niniejszej pracy przyjęte zostało założenie, że w perspektywie finansowej UE
na lata 2014-2020, energia słoneczna będzie wykorzystywana w systemach zdecentralizowanych (bez generacji energii elektrycznej w układach koncentrujących oraz bez wytwarzania na większą skalę ciepła na potrzeby miejskich i osiedlowych systemów ciepłowniczych).
Termiczne systemy generacji energii elektrycznej z koncentratorami promieniowania słonecznego zostały wykluczone z analizy z uwagi na niedostateczny udział energii bezpośredniego promieniowania słonecznego w Polsce i bardzo wysokie w takich warunkach koszty
pozyskania jednostki energii. Scentralizowane wielkowymiarowe systemy słoneczne w instalacjach ciepłowniczych przyłączonych do sieci miejskiej mogą się pojawić jako pojedyncze instalacje pilotażowe, ale nie zostały uwzględnione jako opcja technologiczna o dużym
w analizowanym okresie potencjale replikacyjnym. Powodem jest nie tylko brak jasnych
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sygnałów co do ewentualnego sposobu wsparcia ciepła scentralizowanego z OZE, ale też
problemy z lokalizacją dużych pól kolektorów słonecznych w miastach. Ponadto pojawiają
się problemy techniczne i straty związane z koniecznością podnoszenia parametrów nośnika ciepła niskotemperaturowego i niskoentalpowego z płaskich i próżniowych kolektorów
słonecznych do parametrów nośnika (ciśnienie i temperatura) wymaganych w klasycznych
systemach ogrzewania sieciowego.
W ocenie potencjału wykorzystania energii slonecznej uwzględnione zostały jedynie możliwości lokalizacji aktywnych systemów słonecznych (kolektorów słonecznych termicznych
i, w znacznie mniejszym zakresie, ogniw fotowoltaicznych) na terenach zurbanizowanych,
a w szczególności punktowo na obiektach mieszkalnych (powierzchnia zabudowy) lub w ich
bezpośrednim sąsiedztwie [18], o ile na przeszkodzie nie stoi problem zacieniania pól kolektorów słonecznych.
W przypadku budownictwa mieszkalnego i usługowego oraz gospodarstw rolnych w dalszym ciągu w konstrukcjach budowlanych obecne są wyroby azbestowe. W wyniku realizacji
„Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”, powinny zostać wymienione
pokrycia dachowe w ponad 1 mln 131 tys. budynków [19]. W niektórych regionach zachętą
do przeprowadzenia takiego procesu dla właścicieli posesji są odpowiednie dotacje, których
przyznanie często powiązane jest z odrębnymi, ale pośrednio połączonymi konkursami dotyczącymi instalacji kolektorów słonecznych.
Zarówno potencjał teoretyczny energii promieniowania słonecznego (strumień energii docierający w ciągu roku do obszaru kraju), wynoszący 1 123 EJ, jak i potencjał techniczny
zdefiniowany jako strumień energii promieniowania słonecznego docierający do terenów
zamieszkanych, wynoszący 27 188 000 TJ, są tak wysokie, że jednocześnie mało przydatne w ocenie praktycznych możliwości wykorzystania tego potencjału w latach 2014-2020.
Z tych też powodów zarówno potencjał ekonomiczny, jak i rynkowy energetyki słonecznej
w Polsce, został oszacowany z punktu widzenia potrzeb odbiorców i praktycznych możliwości ich zaspokojenia, a nie z punktu widzenia ograniczeń w podaży energii, tym bardziej że
rozwój energetyki słonecznej w systemach zdecentralizowanych jest stosunkowo najmniej
ograniczany czynnikami środowiskowymi. Z tych też powodów, w ocenie potencjałów ekonomicznego i rynkowego uwzględnione zostały konkretne aplikacje i możliwości bezpośredniego wykorzystania energii słonecznej i jej przetworników.
Potencjał ekonomiczny termicznej energetyki słonecznej analizowany był w dwóch najbardziej typowych zastosowaniach kolektorów słonecznych: 1) do przygotowania ciepłej wody
użytkowej (c.w.u.), 2) do ogrzewania pomieszczeń (c.o.). Dodatkowo uwzględniono, że
w przypadku wykorzystywania kolektorów słonecznych do ogrzewania pomieszczeń w sezonie grzewczym, służą one jednocześnie do przygotowanie c.w.u. całorocznie (systemy typu
„combi”) [20].

18 W praktyce w warunkach wiejskich nie ma potrzeby lokalizowania systemów kolektorów słonecznych obok budynków (powierzchnia dachów w budynkach niskich o standardowej gęstości zamieszkania jest wystarczająca do montażu kolektorów słonecznych). Natomiast w miastach, w przypadku prób instalowania kolektorów słonecznych na gruncie, problemem staje się zacienianie.
19 Buchner B. (red.) Realizacja „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” w praktyce. Federacja Zielonych GAJA,
Szczecin, 2010 r.
20 Nie miałoby żadnego ekonomicznego uzasadnienia stosowanie kolektorów słonecznych tylko do ogrzewania pomieszczeń i niewykorzystanie ich w okresie największego napromieniowania.

52
3.3.2 Uzyskane wyniki
W obliczeniach realnego potencjału energii słonecznej do przygotowania c.w.u.,
oparto się na danych o alokacji dla województw, różniących się warunkami technicznymi
i ekonomicznymi do instalowania kolektorów słonecznych oraz typami zabudowy. W analizach korzystano z publikacji „Mieszkania 2002” Głównego Urzędu Statystycznego. Potencjał ekonomiczny ciepła do ogrzania c.w.u. obliczony został na podstawie liczby mieszkańców korzystających z ciepłej wody użytkowej. Wzięto pod uwagę tylko systemy, w których
c.w.u. nie jest kupowana z sieci ciepłowniczej oraz te, w których brak było jakiegokolwiek
(poza grzaniem wody na blatach kuchennych lub grzałkami) systemu ogrzewania c.w.u.
Systemy, w których c.w.u. jest kupowana z sieci, pominięto dlatego, że w taryfach za ciepło sieciowe zbyt duży udział mają koszty stałe i oszczędności na kosztach zakupu c.w.u.
z zewnątrz byłyby niewystarczającym impulsem ekonomicznym do masowego korzystania
z opcji „solarnej”. Przy tych założeniach ogólna liczba osób, która mogłaby korzystać z systemu przygotowania c.w.u. przy pomocy instalacji słonecznej wynosi ponad 32 mln mieszkańców w obiektach stałego zamieszkania. Potencjał ekonomiczny kolektorów słonecznych do
podgrzewania wody obliczono przy założeniu, że dostarczają one w ciągu roku 60% energii
potrzebnej na jej przygotowanie. Daje to wynik 43 000 PJ/rok.
Przy obliczaniu potencjału rynkowego na 2020 r. przyjęto, na podstawie studiów dla innych
krajów (np. Austria) oraz studiów europejskich (np. ESTIF) wskaźnik jego wykorzystania na
poziomie 1/3, potencjału ekonomicznego, co jest odpowiednikiem 14 193 TJ energii końcowej i wymaganej powierzchni kolektorów słonecznych ok. 12 mln m2 w celu przygotowania
c.w.u.
Potencjał systemów typu „combi” oszacowano na podstawie powierzchni użytkowej
w mieszkaniach indywidualnych w obiektach stałego zamieszkania nadających się do tego
typu aplikacji. W opracowaniu wzięto pod uwagę jedynie te systemy, gdzie funkcjonują indywidualne systemy ogrzewania oraz piece [21]. Łączna powierzchnia użytkowa w mieszkaniach pozwalająca na współpracę systemów tradycyjnych z kolektorami przy takich założeniach wynosi 545 mln m2 (70% całkowitej powierzchni mieszkalnej użytkowanej stale).
Dodatkowo założono maksymalny możliwy stopień wykorzystania instalacji słonecznej w systemach „combi” wynoszący 24%. Uwzględniając jednostkowe łączne zapotrzebowanie na
energię w budynkach, które będą wykorzystywać energię słoneczną w 2020 r. na poziomie
360 MJ/m2 oraz przyjmując, że wszystkie zainstalowane do tego okresu systemy „combi”
będą też służyły do przygotowania c.w.u. (cześć potencjału została już ujęta w analizach powyżej), potencjał ekonomiczny tych systemów (z wyłączeniem części uwzględnionej powyżej
dla c.w.u.), wynosi 47 144 TJ. Jednakże, w porównaniu do potencjału energii słonecznej do
przygotowania c.w.u., założono znacznie niższy wskaźnik wykorzystania potencjału ekonomicznego do 2020 r., na poziomie 10%. Przy tych założeniach, potencjał rynkowy systemów
typu „combi” wynosi 4 700 TJ energii końcowej i wymaga zainstalowania prawie 2,6 mln m2
kolektorów słonecznych. W tym przypadku powinny być zastosowane kolektory próżniowe
o większej wydajności w półroczu zimowym.
Potencjał systemów słonecznych w celu chłodzenia pomieszczeń oszacowano na
podstawie powierzchni użytkowej budynków handlowo – usługowych. Łączna powierzchnia
użytkowa spełniająca powyższe warunki wyniosła 2,6 mln m2. Maksymalny możliwy udział

21 Piece – zaliczono tu ogrzewanie pomieszczeń w mieszkaniu piecami kaflowymi, bądź różnymi piecami na paliwa stałe, np. węgiel,
a także piecami kaflowymi z zamontowanymi grzałkami elektrycznymi.
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wykorzystania instalacji słonecznych w systemach chłodzenia założono w wysokości 70%
[22]. Stopnień wykorzystania energii słonecznej w celu klimatyzacji pomieszczeń w 2020 r.
założono na poziomie 2% [23]. Przy tych założeniach potencjał rynkowy systemów słonecznych wynosi 3,7 TJ energii końcowej i wymaga zainstalowania ok. 2 tys. m2.
Zestawienie ww. potencjałów w układzie regionalnym i w przeliczeniu na m2 kolektorów słonecznych (płaskich i próżniowych – przyjętych jako zasadnicze do ogrzewania pomieszczeń)
przedstawiono na rys. 3.10.
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Rys. 3.10 Potencjał rynkowy poszczególnych województw pod względem wykorzystania kolektorów słonecznych do
2020 r. Źródło: opracowania własne IEO.

Łączny potencjał rynkowy energetyki słonecznej termicznej wynosi zatem 19 341 TJ i wymaga zainstalowania do 2020 r. 14,7 mln m2 kolektorów słonecznych. Największy potencjał
wykazują województwa: mazowieckie, śląskie, małopolskie, wielkopolskie, a najmniejszy:
lubuskie, opolskie, świętokrzyskie, podlaskie.
Ponadto, w celu weryfikacji potencjału, istotnym wskaźnikiem może być powierzchnia kolektora słonecznego per capita; średnio dla całej Polski na rok 2020 przyjęto 0,39 m2 [24].
Na rysunku 3.11 zaprezentowano powierzchnię systemów kolektorów słonecznych w 2020 r.
przypadającą na jednego mieszkańca w zależności od regionu.

22 Na podstawie Green Chiller – Association for Sorption Cooling, Berlin, Niemcy.
23 Na podstawie opracowania: Wizja rozwoju energetyki słonecznej w Polsce wraz z planem działań do 2020 r. Instytut Energetyki
Odnawialnej we współpracy z Panelem Słonecznym 20x2020, 2009 r.
24 Jest to wartość niższa od zalecanej przez Europejskie Stowarzyszenie Energetyki Słonecznej (ESTIF): od 0,5 do 1,0 m2/os.,
ale nawet osiągnięcie tego celu będzie dla Polski wyzwaniem.
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Rys. 3.11. Powierzchnia systemów kolektorów słonecznych w 2020 r. przypadająca na jednego mieszkańca w danym
województwie. Źródło: Opracowania własne IEO.

Przy takim podejściu do wskaźnikowej (szacunkowej) oceny potencjału kolektorów słonecznych największy udział na 1 mieszkańca przewidywany jest w województwach: opolskim,
małopolskim, podkarpackim, śląskim i wielkopolskim, najmniejszy natomiast w: świętokrzyskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, warmińsko-mazurskim.
Oszacowane powyżej potencjały mają charakter rynkowy i odnoszą się do możliwych obszarów aplikacji na głównych rynkach (z pominięciem aplikacji niszowych, np. o charakterze
demonstracyjnym). Są one w pewnym zakresie (przygotowanie c.w.u.) kontynuacją trendów dostrzeżonych w realizacji RPO w latach 2007-2013, ale wskazują też na nowe obszary
zastosowań energii słonecznej po 2014 roku. Warto wyniki powyższych analiz głębiej skonfrontować z dotychczasowymi doświadczeniami we wdrażaniu RPO.
Wstępnie na lata 2007-2013 na kategorię interwencji 40 – „energia słoneczna” zostało alokowane 210,2 mln zł w ramach wszystkich 16 Regionalnych Programów Operacyjnych, co
stanowiło 17% środków na całą energetykę odnawialną w 16 RPO. Najwięcej środków przeznaczono na energię słoneczną w województwach małopolskim, lubelskim, mazowieckim,
podkarpackim oraz łódzkim. Wg stanu na 2011 r. zostały zwiększone środki w województwach: lubelskim, podkarpackim, pomorskim, jednakże należy zaznaczyć, że w niektórych
województwach środki finansowe zostały zmniejszone, jak np. w lubuskim, podlaskim i wielkopolskim. Województwo dolnośląskie nie przeznaczyło środków na kategorię interwencji
„energia słoneczna”. W rezultacie zwiększenia alokacji środków, na energetykę słoneczną
przeznaczono łącznie ponad 231 mln zł, co stanowi 20% wszystkich środków na energetykę
odnawialną.
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Łącznie na koniec listopada 2011 r. zatwierdzono do dofinansowania wnioski o wartości
328 mln zł, tj. o 30% więcej niż wyniosła pierwotna alokacja. Wartość wniosków odrzuconych i w trakcie realizacji wyniosła dwa razy więcej, tj. 669 mln zł (wartość dofinansowania). Łącznie w ramach projektów RPO zostało zainstalowanych 173 MW w porównaniu do
466 MW ogółem zainstalowanych kolektorów słonecznych. Największy przyrost rzędu ok.
36 MW zanotowano w województwie małopolskim. Najwięcej wniosków uzyskało dofinansowanie w województwach: małopolskim, lubelskim, łódzkim, mazowieckim i pomorskim,
a najmniej w: lubuskim, podlaskim, wielkopolskim. W zachodniopomorskim projekty „słoneczne” nie uzyskały dofinansowania, trwa obecnie etap oceny, podobnie w województwie
opolskim. Najwięcej wniosków zostało złożonych w województwie śląskim, mazowieckim
i małopolskim, najmniejszym zainteresowaniem cieszyły się konkursy w województwie lubuskim, świętokrzyskim i zachodniopomorskim. Jednostki samorządu terytorialnego złożyły
największą liczbę wniosków – ok. 250, dla porównania przedsiębiorcy ok. 40. W przypadku
niektórych regionów przedsiębiorcy nie zostali uwzględnieni wśród kategorii potencjalnych
beneficjentów.
Najnowsze pełne dane statystyczne dostępne są za 2010 r. i tylko w tym roku (pierwsze
konkursy RPO) można kompleksowo ocenić wpływ projektów „słonecznych” realizowanych
w ramach RPO na krajowy rynek. Na rys. 3.12 przedstawiono sprzedaż kolektorów słonecznych w latach 2008-2010 w podziale na województwa. W 2010 roku największą liczbę kolektorów zainstalowano tradycyjnie w województwie śląskim, jednakże stabilny, sukcesywny
wzrost odnotowano w województwach: podkarpackim, dolnośląskim oraz łódzkim, a szczególnie wysoki w lubelskim. Niespotykany wcześniej ponad trzykrotny przyrost powierzchni
zainstalowanej w 2010 r. w województwie lubelskim oraz proporcjonalnie drugi co do skali
wzrostu wynik w kraju (jeśli chodzi o tempo wzrostu) w województwie łódzkim tłumaczyć
można rozstrzygnięciem w tych województwach pierwszych konkursów RPO, w kategorii
interwencji „energia słoneczna”.
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Rys. 3.12. Sprzedaż kolektorów słonecznych w Polsce w latach 2008-2010 w podziale na województwa. Źródło:
Opracowanie własne IEO.
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Można przyjąć, że w dotychczasowych konkursach RPO 2007-2013 wszystkie aplikacje kolektorów słonecznych dotyczyły zasadniczo przygotowania ciepłej wody użytkowej. Wydaje
się, że do końca obecnej perspektywy finansowej (zakończenia obecnie ogłoszonych ostatnich konkursów RPO) nie pojawi się jeszcze większa liczba wniosków z bardziej zaawansowanymi technologiami takimi jak słoneczne ogrzewanie, a w szczególności słoneczne
chłodzenie, które mogłyby wpłynąć na zwiększenie potencjału rynkowego na kolejny okres
programowania. Ograniczenia potencjału rynkowego tych nowych technologii nie mają wyłącznie charakteru ekonomicznego, ale wynikają też z ograniczonej oferty technicznej na
rynku i ryzyka biznesowego związanego z jej rozwojem. Uwzględnienie takich opcji technologicznych w trakcie programowania funduszy OZE na lata 2014-2020 korzystnie wpłynie na ofertę rynkową po 2014 roku i zwiększenie potencjału rynkowego energii słonecznej
w obszarze nowych technologii.
O ile RPO mogą samodzielnie odegrać dużą rolę w promocji zastosowań kolektorów słonecznych termicznych i wpływać bezpośrednio na wielkość potencjału rynkowego, o tyle
wielkość potencjału systemów fotowoltaicznych hamowana jest nie zasobami energii promieniowania słonecznego i ograniczeniami technologicznymi (światowy postęp w tej dziedzinie jest olbrzymi i potencjalni krajowi inwestorzy mogą skorzystać z szerokiej oferty
technicznej), ale obowiązującym systemem wsparcia zielonej energii elektrycznej i oficjalną
polityką państwa wobec tej technologii.
Obowiązujący krajowy cel dla rozwoju systemów fotowoltaicznych na 2020 r., zaproponowany w „Polityce energetycznej Polski do 2030 roku” z 2009 roku i potwierdzony w „Krajowym
planie działania w zakresie odnawialnych źródeł energii”, określony został na zaledwie 3 MW
mocy zainstalowanej. Brak adekwatnego systemu wsparcia dla tej technologii w krajowych
regulacjach (system niezróżnicowanych technologicznie zielonych certyfikatów w Prawie
energetycznym), właściwie nie dawałby szans na racjonalne planowanie wsparcia tej technologii w ramach funduszy regionalnych UE w perspektywie finansowej 2014-2020.
Byłoby ryzykownym przyjęcie założenia, że przyłączone do sieci systemy fotowoltaiczne
osiągną same, w oparciu o szybki światowy spadek kosztów technologii i jednoczesny szybki
wzrost cen na energię elektryczną w Polsce próg opłacalności (tzw. grid parity), przy którym
umiarkowane tylko wsparcie z RPO umożliwiłoby szybki rozwój rynku w latach 2014-2020.
Skierowanie znacznych środków z RPO przy wymaganej wysokiej intensywności wsparcia
i braku odpowiedniej polityki promocji fotowoltaiki w skali całego kraju, skutkowałoby stosunkowo niskimi efektami rzeczowymi i nie dawałoby gwarancji na dalszy rozwój systemów fotowoltaicznych po wyczerpaniu dotacji. Potrzebna jest tu zatem zmiana polityki na
szczeblu krajowym, ponieważ same priorytety na szczeblu regionalnym nie przyniosą trwałych efektów.
Brak zmian w systemie wsparcia, czy choćby przesłanek do jego zasadniczej zmiany wyklucza (minimalizuje praktycznie do zera) potencjał rynkowy budowy wielomegawatowych
scentralizowanych elektrowni fotowoltaicznych w Polsce. Jedyne, co można by w tej sytuacji
rozważyć, to dalszy stopniowy rozwój fotowoltaiki w systemach niszowych, tak jak do tej
pory. W szczególności możliwe jest rozważenie rozwoju zastosowań systemów fotowoltaicznych do celów oświetlenia ulic i obiektów nieprzyłączonych do sieci (off grid).
Teza powyższa znajduje niestety odzwierciedlenie w dotychczasowych doświadczeniach
z wdrażania RPO 2007-2013. Energia słoneczna fotowoltaiczna występuje w jednej kategorii interwencji – 40 w połączeniu z energią słoneczną termiczną. Wnioski o dofinansowanie
systemów fotowoltaicznych były składane często w połączeniu z innymi technologiami, jak
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np. mała energetyka wiatrowa. Systemy te miały być niepodłączone do sieci, a jedynie służyć
przy budowie infrastruktury drogowej (oświetlenie dróg i ulic). Wartość projektów z zakresu energetyki słonecznej fotowoltaicznej stanowi zaledwie 5% wartości projektów z sektora
kolektorów słonecznych. W ramach 16 PRO złożono zaledwie 24 wnioski dotyczące budowy
instalacji PV na łączną wartość dofinansowania 92,6 mln zł. Zatwierdzonych zostało jedynie
5 projektów (o wartości dofinansowania 19,6 mln zł), odrzuconych – 16 (o wartości dofinansowania 59,6 mln zł), natomiast w trakcie oceny są 3 projekty (o wartości dofinansowania
13,4 mln zł). Najwięcej wniosków zostało złożonych w województwie lubelskim, jednakże
żaden projekt nie został zatwierdzony do dofinansowania. W przypadku województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, świętokrzyskiego, warmińsko- mazurskiego i wielkopolskiego nie zostały złożone projekty z sektora PV. Zatwierdzono do dofinansowania
projekty w województwie małopolskim – 1, podkarpackim – 2, pomorskim – 1, śląskim
– 1. Ponadto, w trakcie oceny są projekty w województwie zachodniopomorskim – 2 oraz
podlaskim – 1. Warto zauważyć, że w ramach projektów zatwierdzonych do realizacji tylko
w jednym z przypadków beneficjentem jest przedsiębiorstwo, pozostali wnioskodawcy to
jednostki samorządowe oraz ich spółki, co świadczyć może o jeszcze niewielkiej konkurencyjności rynkowej i atrakcyjności biznesowej tej technologii. W ramach projektów RPO moc
zainstalowana PV wyniesie 1,5 MW, podczas gdy w sumie do końca 2010 r. zainstalowano
łącznie 1,7 MW.
Opisana wyżej sytuacja i wynikający z niej niszowy jedynie rozwój systemów PV w Polsce,
w latach 2014-2020 może jednak ulec zmianie, o ile zweryfikowany zostanie niezwykle zachowawczy w tym zakresie KPD (zakładający uzyskanie jedynie 3 MW mocy w systemach
fotowoltaicznych w 2020 roku) oraz o ile przygotowywana w Ministerstwie Gospodarki
ustawa o odnawialnych źródłach energii, która zgodnie z zapowiedziami ma być uchwalona
w 2012 roku i wejść w życie od 2013 roku, zgodnie z deklaracjami wesprze budowę mikroinstalacji typu prosumenckiego. Jeżeli w tej planowanej regulacji, mającej być realizacją
zobowiązania wynikającego wprost z dyrektywy 2009/28/WE, znalazłyby się np. rozwiązania proponowane w jedynych obecnie dostępnych społecznych założeniach tej ustawy autorstwa Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej [25]. Lata 2014-2020 stałyby się okresem budowy w Polsce setek tysięcy domowych instalacji. Założenia te bazują
na koncepcji systemu stałych, degresywnych taryf dla mikróźródeł, zaczynając od 800-900
zł/MWh, przyłączonych do sieci niskiego napięcia (poniżej 1 kV). Mogłyby one odegrać niezwykle ważną rolę w poprawie (samo)zaopatrzenia w energię elektryczną terenów peryferyjnych i drobnych konsumentów najbardziej narażonych na rosnące w tym okresie ceny
energii elektrycznej z elektrowni węglowych. W takiej sytuacji dobrze zaadresowane dotacje
z RPO do małych systemów PV w latach 2014-2020 mogłyby stać się sukcesem podobnym
do sukcesu kolektorów słonecznych w ramach RPO w obecnej perspektywie finansowej
2007-2013. Dlatego decyzje o roli systemów PV w programowaniu funduszy 2014-2020 na
szczeblu regionalnym powinny być ściśle skorelowane z wynikami prac nad ustawą o odnawialnych źródłach energii.

25 ZP FEO: Założenia do ustawy o odnawialnych źródłach energii. Warszawa, październik, 2011 r. Więcej: http://zpfeo.org.pl/dokumenty/dokumenty/zalozenia_do_ustawy_o_odnawialnych_zrodlach_energii_wg_ZPFEO_26-11-2011.pdf
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3.4

Energia biomasy

3.4.1 Biomasa stała
3.4.1.1 Wprowadzenie
W przypadku biomasy na cele energetyczne największe znaczenie w horyzoncie roku 2020
należy przypisać uprawom energetycznym oraz biogazowi rolniczemu. Dominujące obecnie
w bilansie wykorzystania paliw „biomasowych” w Polsce zasoby biomasy leśnej oraz odpadów biomasy „suchej” z przemysłu drzewnego i pokrewnych są praktycznie wykorzystane
i dalsze zwiększanie ich wykorzystania do roku 2015 nie będzie praktycznie możliwe. Dotyczy to także biomasy leśnej (np. wykorzystanie tzw. „papierówki”), której dalsze wykorzystanie energetyczne jest wątpliwe, ze względu na koszty oraz konkurencję ze strony innych rodzajów przemysłu (np. meblarskiego). Bazowanie na tych zasobach byłoby niezwykle mało
prawdopodobnym kierunkiem rozwoju rynku, wbrew tendencjom w UE oraz zaprzeczeniem
zasady zrównoważonego pozyskiwania surowców i energii. Obecnie energetyka odnawialna
w Polsce w ponad 80% bazuje na zasobach biomasy, ale dalsze wykorzystanie potencjału
energetycznego biomasy musi opierać się na, także ograniczonych, możliwościach polskiego
rolnictwa. Stawianie ograniczeń w produkcji biomasy na cele energetyczne w rolnictwie wynika z priorytetu jaki powinien być nadany wykorzystaniu zasobów rolnictwa na zasadniczy
cel jakim jest produkcja żywności. Nie wydaje się też zasadnym uwzględnianie w bilansie
zasobów biomasy i polityce energetycznej biomasy z importu. Wydaje się, że dotychczas
kwestie te nie były rozważane w szerszej i dłuższej perspektywie, i krajowe programy wykorzystania OZE nie zawsze bazują na udokumentowanych ocenach zasobów biomasy, zwłaszcza ekonomicznych i rynkowych.
Według KPD rolnictwo powinno w perspektywie 2020 r. dostarczyć biomasę dla elektroenergetyki, ciepłownictwa i chłodnictwa oraz dla produkcji bioetanolu i biodiesla (tab. 3.1).
Sformułowane w KPD zapotrzebowanie wymagałoby zagospodarowania na produkcję biomasy 3,78 mln ha gruntów ornych. Przeznaczenie gruntów pod produkcję rzepaku (surowiec
do produkcji biodiesla), znacznie przewyższa graniczny areał produkcji tej rośliny na cele
żywnościowe i paliwowe (1,10 mln ha), podczas gdy podana wartość graniczna nie powinna
być przekraczana ze względów fitosanitarnych. W konsekwencji zabraknie 1,00 mln ha na
produkcję rzepaku i Polska będzie zmuszona importować znaczne ilości rzepaku lub oleju,
jeśli zamierzony cel produkcji biodiesla ma być spełniony. Wskazane w KPD zapotrzebowanie na zboża na cele produkcji bioetanolu może być w pełni pokryte.
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Tab. 3.1 Zapotrzebowanie na biomasę i powierzchnię gruntów rolnych wg KPD w 2020 roku. Źródło:
Faber A. i in. 2011 r.

Wyszczególnienie

Biomasa ogółem

Biomasa uboczna
lub odpady

Powierzchnia upraw

Mt

Mt

M ha

Elektroenergetyka
Biomasa stała

6,03

2,55*

0,348

Biogaz

8,41

4,20**

0,168

Ciepłownictwo i chłodnictwo
Biomasa stała

15,70

8,95***

0,674

Biogaz

22,06

11,03

0,441

Bioetanol

2,06

-

0,458

Biodiesel

4,91

-

1,695

Transport

Polska

3,785

* - słoma, ** - odpady biodegradowalne, ***- biomasa leśna i odpadowa

Podstawową funkcją rolnictwa jest produkcja żywności. Każdy rodzaj biomasy na cele energetyczne może być produkowany pod warunkiem spełnienia tej funkcji i to na gruntach
mniej przydatnych do produkcji żywności. Zakładając, że struktura spożycia żywności nie
ulegnie w Polsce zmianie, a plony będą rosły o 0.57% na rok określona została potencjalna dostępność gruntów rolnych, które rolnictwo mogłoby przeznaczyć na cele energetyczne
(tab. 3.2).
Porównanie powierzchni gruntów potrzebnych do zrealizowania KPD z potencjalną powierzchnią gruntów dostępnych w rolnictwie wskazuje, że w 2020 r. zabraknie na zrealizowanie zamierzonych celów 1,24 mln ha. Oznacza to, że nawet przy pełnym wykorzystaniu
istniejących potencjałów niezbędny będzie import biomasy.
Tab. 3.2 Powierzchnie gruntów rolnych możliwe do przeznaczenia na cele energetyczne. Źródło:
Faber A. i in. 2011 r.
Wyszczególnienie

Powierzchnia gruntów rolnych
M ha

% użytków rolnych

2010

1,68

11,5

2020

2,54

17,7

2030

3,38

240

Przy ocenie potencjału energetycznego biomasy na szczeblu regionalnym, poza ograniczeniami przestrzenno-środowiskowymi oraz strukturalnymi, uwzględnić należy (tak jak np.
w przypadku fotowoltaiki) uwarunkowania polityczne związane z jednej strony z bardziej
zachowawczą polityką UE wobec wsparcia upraw energetycznych, jak i krajową politykę
energetyczną, promującą dotychczas wykorzystanie biomasy w systemach scentralizowanych (współspalanie). Źródłem dodatkowych zasobów biomasy z rolnictwa do 2020 roku
nie będą raczej typowe jednoroczne rośliny rolnicze (olejowe, cukrowe czy skrobiowe), ale
wieloletnie plantacje jako źródło biomasy lignocelulozowej zarówno do produkcji ciepła,
energii elektrycznej, jak i (w dalszej perspektywie) biopaliw tzw. drugiej generacji. W rolnictwie liczące się rezerwy tkwią także w energetycznym wykorzystaniu nadwyżek słomy. Po-
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pyt na biogaz może spowodować zapotrzebowanie na niektóre rośliny jednoroczne (np. kukurydza na kiszonki), będące źródłem uzupełniających substratów do odpadów mokrych
z rolnictwa i przetwórstwa. Dostęp do tych zasobów i ich potencjały energetyczne w układzie
regionalnym omówiono poniżej.
3.4.1.2 Potencjał biomasy stałej z plantacji wieloletnich
Potencjał teoretyczny dla zrównoważonej produkcji biomasy, według wymagań Dyrektywy
2009/28/WE, dla elektroenergetyki i ciepłownictwa wynosi 6.1 M ha gruntów (tab. 3.3).
Jednakże potencjał techniczny to już tylko 2,18 M ha, które pozostały po wyeliminowaniu
gruntów leżących na obszarach o zbyt niskich opadach, nie gwarantujących dostępności
wody gruntowej, chronionych lub cennych ze względu na bioróżnorodność. Aby potencjał
ten został wykorzystany, rolnicy muszą uzyskać cenę za biomasę taką, jaką otrzymują za
obecną produkcję na cele żywnościowe oraz dodatkowo premię za ryzyko związane z nową
produkcją. Warunek ten jest spełniony przy cenie oferowanej przez energetykę na poziomie 21 zł/GJ loco pole na powierzchni 0,64 M ha. Jest to aktualny potencjał ekonomiczny
produkcji biomasy. Pełne jego wykorzystanie pozwoliłoby wyprodukować 5,91 M t biomasy
w stanie suchym, co pokryłoby 57% zapotrzebowania określonego w KPD. Wielce prawdojest podobne, że większość tej biomasy może przejąć elektroenergetyka. Przy obecnych uwarunkowaniach ekonomicznych może ona płacić za biomasę maksymalnie 23-26 zł/GJ loco
pole. Podane ceny dla ciepłownictwa mogą być zbyt wysokie.
      Tab. 3.3 Potencjały biomasy stałej z wieloletnich plantacji energetycznych
Potencjał teoretyczny
Województwo

powierzchnia
[ha]

biomasa
[t s.m.]

Potencjał techniczny
powierzchnia
[ha]

biomasa
[t s.m.]

Potencjał ekonomiczny
powierzchnia
[ha]

biomasa
[t s.m.]

%

dolnośląskie

250 897

2 300 974

103 714

926 156

36 616

352 460

6,0

kujawsko-pomorskie

373 956

3 434 026

154 162

1 412 941

51 610

485 051

8,2

lubelskie

555 447

5 133 825

200 974

1 831 154

104 876

984 259

16,6

lubuskie

248 632

2 184 800

63 334

564 346

13 975

124 943

2,1

łódzkie

489 695

4 621 45

163 839

1 542 268

23 553

216 165

3,7

mazowieckie

984 526

9 032 029

307 097

2 827 822

72 944

647 053

10,9

małopolskie

111 118

1 102 847

55 567

535 248

35 136

347 952

5,9

opolskie

149 607

1 530 104

68 596

682 643

7 922

90 804

1,5

podkarpackie

203 160

1 911 378

85 862

780 063

70 042

626 662

10,6

podlaskie

481 188

4 184 227

166 156

1 455 680

40 349

321 327

5,4

pomorskie

313 280

2 989 896

115 031

1 083 780

23 899

230 890

3,9

śląskie

162 188

1 593 139

53 283

517 051

22 536

214 446

3,6

świętokrzyskie

232 218

2 110 721

85 650

771 964

30 708

279 966

4,7

warmińsko-mazurskie

419 683

3 845 645

162 240

1 476 242

35 751

336 639

5,7

wielkopolskie

717 666

6 511 796

255 083

2 324 929

24 273

205 450

3,5

zachodniopomorskie

417 379

3 914 227

144 240

1 335 131

46 534

453 984

7,7

6 110 641 56 401 092

2 184 828

20 067 419

640 724 5 918 052

100

Polska
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Największe potencjały ekonomiczne biomasy zlokalizowane są w województwach: lubelskim, mazowieckim i podkarpackim (rys. 3.13), najmniejsze zaś w województwach opolskim
i lubuskim.

Rośliny energetyczne
(tys. ton)

2 990
3 846

3 914

4 184

3 434

< 500
500-750

9 032

2 185

6 512

751-1 000
4 621

1 530

1 593

1 001-1 250

5 134

2 301

1 251-1500

2 111

1 103

1 501-1750
1 911

1 751-2 000
> 2 001

Potencjał teoretyczny

1 084

231
1 476

1 335

1 456

1 413
2 828

564

1 542

1 831

926
517

772

535

Potencjał techniczny

647

205
216

984

352
91

780

321

485
125

2 325

683

337

454

214

280

348

627

Potencjał ekonomiczny

Rys. 3.13 Potencjały biomasy stałej z wieloletnich plantacji energetycznych. Źródło: Opracowanie Instytut Uprawy,
Nawożenia i Gleboznawstwa.

3.4.1.3 Potencjał słomy
Słoma jako produkt uboczny wykorzystywana jest w rolnictwie jako pasza objętościowa dla
zwierząt, ściółka, substrat zwiększający reprodukcję materii organicznej w glebie oraz podłoże do produkcji pieczarek. Po odliczeniu zapotrzebowania słomy na wymienione cele, na
potrzeby energetyki można by przeznaczyć średnio 5.8 M t ± 30% suchej masy słomy. Ponieważ zasoby słomy są zmienne w latach, na ogół przyjmuje się, że energetyka zawodowa
może wykorzystać efektywnie 30-50% istniejącego zasobu (tab. 3.4). Reszta powinna być
wykorzystywana lokalnie. Przyjmując takie założenia energetyka zawodowa mogłaby wykorzystać od 1,74 do 2,90 M t s. m. słomy.
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Tab. 3.4 Potencjał słomy zbędnej w rolnictwie. Źródło: Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa.
Słoma

Województwo

Energetyczne wykorzystanie

t s.m./r

30%

50%

dolnośląskie

431433

129430

215716

kujawsko-pomorskie

707176

212153

353588

lubelskie

952733

285820

476366

lubuskie

48323

14497

24162

łódzkie

156396

46919

78198

małopolskie

21244

6373

10622

mazowieckie

275242

82572

137621

opolskie

608311

182493

304155

podkarpackie

184420

55326

92210

podlaskie

-188976

-56693

-94488

pomorskie

650129

195039

325065

śląskie

222183

66655

111091

świętokrzyskie

125662

37698

62831

warmińsko-mazurskie

417289

125187

208645

wielkopolskie

762543

228763

381271

zachodniopomorskie

428309

128493

214154

5802414

1740724

2901207

Polska

Największe zasoby słomy zlokalizowane są w województwach: lubelskim, wielkopolskim,
kujawsko-pomorskim, pomorskim oraz opolskim (rys. 3.14 i 3.15). Najmniejsze zaś w województwach: podlaskim, małopolskim, lubuskim oraz warmińsko-mazurskim.
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83

229
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47

286

129
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67
6

deficyt słomy

51-75
76-100
101-125

55

126-150
> 150 000

Rys. 3.14 Ilości słomy dostępnej dla energetyki zawodowej przy 30% wykorzystaniu potencjału. Źródło:
Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa.
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Słoma 50%
(tys. ton)

209

214

-94
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24

26-50

78

476

216
304

63

111
11

deficyt słomy
1-25

138

381

63

51-75
76-100
101-125

92

126-150
> 150 000

Rys. 3.15 Ilości słomy dostępnej dla energetyki zawodowej przy 50% wykorzystaniu potencjału. Źródło:
Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa.

3.4.1.4 Szanse i zagrożenia związane z wykorzystaniem potencjałów biomasy
lignocelulozowej z rolnictwa
Głównymi asortymentami biomasy rolniczej wykorzystywanymi w energetyce są słoma
i produkty odpadowe przemysłu rolno-spożywczego. Obecnie pozyskanie słomy dla energetyki staje się coraz trudniejsze, a ceny za nią płacone wahają się w tym roku w granicach
200-250 zł/t. Mimo to pozyskanie potencjału 30-50% słomy zbędnej w rolnictwie wydaje
się możliwe. Tak będzie do momentu wprowadzenia przez Komisję Europejską uregulowań
wymagających ograniczenia przez rolnictwo emisji gazów cieplarnianych poprzez zwiększenie sekwestracji węgla w glebach. Wtedy większa ilość słomy pozostawiana będzie na polach
i zmniejszą się potencjały słomy dostępnej dla energetyki.
Wykorzystanie potencjału produkcji biomasy stałej na plantacjach wieloletnich będzie wyjątkowo trudne. W 2009 r. powierzchnia tych plantacji w kraju wynosiła zaledwie 10 200 ha.
Rolnicy nie są zainteresowani rozwijaniem tego kierunku produkcji. Podobnie jest w UE,
gdzie według danych AEBIOM w 2007 r. powierzchnia tych upraw wynosiła 50 – 60 tys. ha.
Nawet w krajach takich jak Szwecja, gdzie od lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku dopłacano do każdego hektara założonej plantacji wierzby 1000 € (obecnie 500 €), ich powierzchnia jest od lat na poziomie 15 tys. ha. W Wielkiej Brytanii, gdzie koszty te są refundowane
kwotą 1450 €/ha od 2007 r., dla wybranych roślin uprawianych na paliwa stałe, powierzchnia plantacji wzrosła zaledwie o 2500 ha. Jest więc prawdopodobne, że w Polsce i w UE
biomasy z plantacji wieloletnich nie będzie tyle ile wykazano w KPD. Coraz trudniej będzie
więc o wolne zasoby biomasy rolnej, które można będzie importować.
Regiony programujące wykorzystanie biomasy w perspektywie 2014-2020 stoją zatem
przed dylematem, na ile ich plany lokalnego wykorzystania biomasy nie kolidują z trendami
globalnymi (deficyt biomasy i wpływ dużego popytu na jej ceny) i na ile mogą oprzeć swoje
strategie na niespójnej polityce państwa i polityce UE wobec biomasy.
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3.4.2 Potencjał techniczny biogazu rolniczego
3.4.2.1 Metodyka oceny potencjału technicznego
Dotychczas na rynku wytwarzania biogazu dominowały biogazownie na oczyszczalniach
ścieków i systemy wykorzystania biogazu z wysypisk odpadów komunalnych. Dopiero od
kilku lat na rynku istnieją biogazownie rolnicze i choć wytwarzają biogaz po wyższych kosztach, to mają w Polsce znacznie większy od ww. potencjał rozwojowy i możliwości poprawy
konkurencyjności.
Właśnie biogaz rolniczy, jako technologia generacji rozproszonej, wpisującej się w koncepcję rozwoju energetyki regionalnej, uzyskał w ostatnim okresie silne wsparcie polityczne
w Polsce i przy założeniu utrzymania wsparcia ekonomicznego dla tego sektora także w latach 2014-2020 ma szanse na dalszy dynamiczny rozwój. Potencjał biogazu rolniczego należy rozpatrywać zgodnie z podlegającą kolejnym modyfikacjom definicją biogazu rolniczego, zawartą w prawie energetycznym, określającą rodzaje biomasy pochodzenia roślinnego
i zwierzęcego oraz odpadów organicznych z produkcji rolniczej i przetwórstwa produktów
rolnych, dopuszczonych do przetwarzania w biogazowniach rolniczych. Zgodnie z tymi założeniami do obliczenia potencjału technicznego biogazu rolniczego zalicza się przede wszystkim następujące kategorie substratów:
• nawozy naturalne,
• substancje organiczne pochodzenia rolniczego generowane jako odpad w rolnictwie
i przemyśle rolno-spożywczym,
• rośliny energetyczne z celowych upraw energetycznych.
Zgodnie z opisaną poniżej metodyką, potencjał techniczny biogazu rolniczego w podziale na
województwa został obliczony z ilości dostępnych regionalnie poszczególnych kategorii biomasy wsadowej (substratów), oszacowanej według przyjętych kryteriów, po przemnożeniu
przez produktywność biogazu z tych substratów w przeliczeniu na tonę świeżej masy.
Zasoby surowcowe
Nawozy naturalne
Na potrzeby obliczeń potencjału biogazu z zasobów nawozów naturalnych, możliwych do
wykorzystania do produkcji biogazu rolniczego, posłużono się wynikami Państwowego Spisu Rolnego dla województw z 2010 r. W analizie uwzględniono wielkość pogłowia zwierząt
wg grup obszarowych dla gospodarstw o areale powyżej 20 ha, w których technicznie możliwe jest pozyskanie nawozów naturalnych w celu produkcji biogazu rolniczego. Ponadto do
analizy przyjęto następujące założenia:
• określono 3 podstawowe rodzaje zwierząt hodowlanych, dla których przyjęto następujące
wskaźniki przeliczenia na DJP (duże jednostki przeliczeniowe): bydło (0,8), trzoda chlewna
(0,14), drób (0,004);
• przyjęto, że do produkcji biogazu może być wykorzystane do 70% nawozów naturalnych
(odchodów) z ww. grup obszarowych;
• założono, że w gospodarstwach o powierzchni powyżej 50 ha dominuje technologia chowu
bezściółkowego (źródło gnojowicy), natomiast w gospodarstwach mniejszych - ściółkowego
(źródło obornika), których produktywność biogazu charakteryzuje poniższa tabela 3.5.
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Tab. 3.5 Parametry nawozów naturalnych przyjęte do dalszych obliczeń. Źródło: Harasim A., Przewodnik
ekonomiczno-rolniczy w zarysie, IUNG-PIB, Puławy 2006. Pozostałe: FNR. 2005. Biogaz w liczbach – wyniki.
Berlin: Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz.

Grupa obszarowa
powyżej 50 ha

Nawóz naturalny

Produkcja nawozów
naturalnych t/DJP*

gnojowica bydlęca

Produktywność
biogazu m3 biogazu/t
substratu

20

gnojowca świńska
20-50 ha

obornik bydlęcy

20

obornik świński
—

kurzeniec

10

Zawartość
metanu
w biogazie

25

65%

27,5

65%

45

60%

60

60%

80

60%

Odpady pochodzenia rolniczego generowane jako odpad w przemyśle rolno-spożywczym.
Potencjał techniczny produkcji biogazu z odpadów w przemyśle rolno-spożywczym oszacowano na podstawie danych na temat ilości odpadów z wojewódzkich planów gospodarki
odpadami o kodzie 02 (tj. odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności). Klasyfikację odpadów podaje
tabela 3.6.
Tab. 3.6 Kwalifikacja przydatności odpadów do produkcji biogazu rolniczego wg obowiązujących kodów odpadów. Źródło: Komisja Europejska 2001. Dokument roboczy: Biologiczne przetwarzanie odpadów organicznych. Drugi projekt [online]. Bruksela: EC. Dostępne: http://www.ymparisto.fi/download.
asp?contentid=5765.
Kod odpadu

Gałąź przemysłu rolno- spożywczego

02
02 01

Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw
hydroponicznych, leśnictwa, łowiectwa
i rybołówstwa

Odpady z rolnictwa

02 02

Odpady z przygotowania i przetwórstwa
produktów spożywczych pochodzenia
zwierzęcego

Przemysł drobiarski
Przemysł mięsny

02 03

Odpady z przygotowania, przetwórstwa produktów i używek spożywczych oraz odpady
pochodzenia roślinnego, w tym odpady
z owoców, warzyw, produktów zbożowych,
olejów jadalnych, kakao, kawy, herbaty
oraz przygotowania i przetwórstwa tytoniu,
drożdży i produkcji ekstraktów drożdżowych,
przygotowywania i fermentacji melasy
(z wyłączeniem 02 07)

Przemysł ziemniaczany
Przemysł owocowo-warzywny
Olej rzepakowy
Przemysł tłuszczowy

02 04

Odpady z przemysłu cukrowniczego

Przemysł cukrowniczy

02 05

Odpady z przemysłu mleczarskiego

Przemysł mleczarski

02 07

Odpady z produkcji napojów alkoholowych
i bezalkoholowych (z wyłączeniem kawy,
herbaty i kakao)

Przemysł spirytusowy i drożdżowy
Przemysł piwowarski
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Z kategorii odpadów o kodzie 02 wyodrębniono podgrupę odpadów, nadających się do produkcji biogazu. Ekstrapolację danych dla poszczególnych województw wykonano na podstawie szczegółowych badań zasobów do jego produkcji, przeprowadzonych dla województwa
lubelskiego [26], gdzie do kategorii odpadów możliwych do zastosowania w biogazowniach
rolniczych zaliczono 64% odpadów o kodzie 02. Dodatkowo, na potrzeby obliczenia potencjału technicznego, założono, że możliwe do pozyskania będzie 40% tych odpadów, natomiast reszta zostanie wykorzystana lub zutylizowana w inny sposób (np. poprzez spalanie
lub kompostowanie). Zdefiniowanej w ten sposób grupie odpadów, na podstawie procentowego udziału poszczególnych odpadów według kalibracji danych wykonanej dla województwa lubelskiego, przypisano średnią wartość energetyczną 170 m3 biogazu/t masy wsadowej,
w oparciu o dane z atlasu substratów dla biogazowni rolniczych, opracowanego w ramach
projektu 6 PR EU-Agrobiogas.
Rośliny energetyczne
Potencjał techniczny produkcji biogazu z roślin energetycznych obliczono przy założeniu,
że górnym limitem wykorzystania tych surowców powinny być kryteria zrównoważenia środowiskowego, tj. ograniczenie powierzchni upraw do 10% całkowitej powierzchni użytków
rolnych. Wynika to głównie z dążenia do ograniczenia obszarów upraw monokulturowych
oraz zapobiegania konkurencji o obszary uprawowe (przeznaczone na cele żywnościowe).
W analizie nie brano również pod uwagę powierzchni ugorów i terenów odłogowanych.
Potencjał do wykorzystania we wsadzie do biogazowni mają różne rośliny, jednak w praktyce 80% upraw celowych stanowi kiszonka kukurydzy ze względu na łatwość uprawy, zbioru,
konserwacji i przechowywania oraz relatywnie wysoką wydajność z jednostki powierzchni
(t/ha). Wobec tego dla uproszczenia do analizy również przyjęto kiszonkę kukurydzy z następującą charakterystyką: produkcja z hektara: 35 t/ha, produkcja biogazu z kiszonki kukurydzy 185 m3 biogazu/t, zawartość metanu w biogazie: 52%, wartość kaloryczna metanu:
10 kWh/m3. Biorąc pod uwagę powyższe założenia otrzymujemy dla kiszonki kukurydzy
produktywność z 1 ha: 122,5 GJ/ha.
3.4.2.2 Potencjał techniczny
W tabelach 3.7 i 3.8 dla każdej z kategorii surowców do produkcji biogazu zestawiono jej
potencjał techniczny w każdym z województw. Zgodnie z przyjętą na początku rozdziału
metodyką oraz powyższymi założeniami co do rodzajów i ilości substratów, potencjał techniczny produkcji biogazu rolniczego w Polsce do roku 2020 wynosi 203 PJ, z czego 166 PJ
przypada na rośliny energetyczne (głównie kiszonkę kukurydzy), 30 PJ na nawozy naturalne, natomiast tylko 7 PJ stanowi w tej perspektywie czasowej potencjał odpadów pochodzenia rolno-spożywczego. Największy potencjał w zakresie wykorzystania odpadów z nawozów naturalnych wykazuje województwo wielkopolskie (7,4 PJ) oraz mazowieckie (3,8 PJ).
W przypadku roślin energetycznych liderem jest województwo mazowieckie – 23,8 PJ, wyprzedzające województwo wielkopolskie, posiadające potencjał w wysokości 18,4 PJ. Największe możliwości w pozyskaniu odpadów rolno-spożywczych do produkcji biogazu stwarza również województwo wielkopolskie – 1,6 PJ oraz województwo warmińsko-mazurskie
– 1,5 PJ. Ocena łącznego potencjału technicznego w skali kraju pokazuje wiodącą pozycję
województw: mazowieckiego, którego całkowity potencjał oceniany jest na 28,2 PJ, oraz
wielkopolskiego z potencjałem w wysokości 27,4 PJ.
26 Matyka M., Oniszk-Popławska A. Raport końcowy z badania dziedzinowego: Kompleksowa ocena uwarunkowań w zakresie
produkcji biogazu w województwie lubelskim. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego: in press. 2011 r.
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Tab. 3.7 Potencjał techniczny dla biogazu rolniczego w PJ. Źródło: Opracowanie własne IEO.
województwa

nawóz naturalny

przetwórstwo
rolno-spożywcze

rośliny
energetyczne

razem

dolnośląskie

0,8

0,2

9,1

10,1

kujawsko-pomorskie

3,2

0,0

11,6

14,8

lubelskie

1,2

0,9

16,7

18,8

lubuskie

0,6

0,0

4,1

4,7

łódzkie

1,5

0,4

12,0

13,9

małopolskie

0,2

0,1

7,8

8,1

mazowieckie

3,8

0,6

23,8

28,2

opolskie

1,2

0,0

4,6

5,8

podkarpackie

0,3

0,1

7,8

8,2

podlaskie

3,3

0,3

12,7

16,3

pomorskie

1,5

0,3

7,6

9,4

śląskie

0,7

0,3

5,2

6,2

świętokrzyskie

0,4

0,1

6,6

7,1

warmińsko-mazurskie

2,8

1,5

10,5

14,8

wielkopolskie

7,4

1,6

18,4

27,4

zachodniopomorskie

1,4

0,7

7,5

9,6

Polska

30

7

166

203

W tabeli 3.8 przedstawiono potencjał techniczny dla biogazu rolniczego w postaci możliwych do zainstalowania nowych mocy elektrycznych w biogazowniach rolniczych zainstalowanych w poszczególnych województwach, z podziałem na wyżej wymienione kategorie
wsadu do biogazowni (w praktyce wsadem do konkretnej biogazowni będzie zazwyczaj mieszanina substratów w różnych proporcjach). Do obliczeń przyjęto czas pracy biogazowni
8000 h oraz średnią sprawność agregatu kogeneracyjnego (CHP) 35%. W skali kraju wyrażony w ten sposób potencjał wynosi 2473 MW mocy zainstalowanej, z czego 2016 MW
odpowiada roślinom energetycznym, 369 MW – nawozom naturalnym, natomiast 88 MW
– odpadom z przemysłu rolno-spożywczego.
Tab. 3.8 Potencjał techniczny dla biogazu rolniczego w MWel Źródło: Opracowanie własne IEO.
województwa

nawóz naturalny

przetwórstwo
rolno-spożywcze

rośliny
energetyczne

razem

dolnośląskie

10

3

111

124

kujawsko-pomorskie

39

0

141

180

lubelskie

15

11

203

229

lubuskie

8

0

49

57

łódzkie

18

5

146

169

małopolskie

3

1

94

98

mazowieckie

46

7

289

342

opolskie

15

0

56

71

3

2

94

99

podlaskie

40

3

155

198

pomorskie

18

3

94

115

9

4

63

76

podkarpackie

śląskie

68

województwa

nawóz naturalny

świętokrzyskie

przetwórstwo
rolno-spożywcze

rośliny
energetyczne

razem

5

1

80

86

warmińsko-mazurskie

33

18

128

179

wielkopolskie

90

20

223

333

zachodniopomorskie

17

9

91

117

369

88

2 016

2 473

Polska

Na rysunku 3.16 przedstawiono potencjał techniczny biogazu w postaci mocy możliwej do
zainstalowania w biogazowniach rolniczych w każdym województwie, łącznie z jej uśrednioną (dla wszystkich biogazowni w regionie) strukturą substratów. W obliczeniach przyjęto najbardziej racjonalne obecnie i ekonomicznie uzasadnione wykorzystanie potencjału
biogazu do produkcji energii elektrycznej i ciepła w lokalnych systemach kogeneracyjnych.
Możliwe w okresie do 2020 roku marginalne wykorzystanie biogazu do innych zastosowań,
jak np. zatłaczanie oczyszczonego biogazu do sieci gazowej, czy wykorzystanie do zasilania
środków transportowych (silników trakcyjnych wewnętrznego spalania) oraz wykorzystanie
go jako paliwa bezpośrednio w kotłach ciepłowniczych, może spowodować niewielkie ograniczenie obliczonej w ten sposób mocy elektrycznej zainstalowanej w biogazowniach.

rośliny energetyczne
odpady z przemysłu rolno-spożywczego
nawozy naturalne

350
300
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250
200
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Rys. 3.16 Potencjał techniczny dla biogazu rolniczego w MWel. Źródło: Opracowanie własne IEO.

Potencjał techniczny nie uwzględnia różnic w cenach substratów z każdego ze źródeł ich pochodzenia, w tym faktu, że biomasa z upraw energetycznych ma wyższe koszty pozyskania
niż biomasa uprawowa.
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3.4.2.3 Potencjał ekonomiczny biogazu

W celu obliczenia potencjału ekonomicznego biogazu rolniczego w poszczególnych województwach, w uzupełnieniu do powyższych założeń przyjętych do obliczenia potencjału
technicznego, założono, że:
• dla nawozów naturalnych możliwe będzie wykorzystanie 40% dostępnej masy wsadowej
(tj. znacznie mniej niż 70% wyżej przyjęte przy oszacowaniu potencjału technicznego),
• dla odpadów pochodzenia rolniczego, generowanych jako odpad w przemyśle rolno-spożywczy, możliwe będzie wykorzystanie 30% dostępnej masy wsadowej (umiarkowane ograniczenie w stosunku do przyjętego dla potencjału technicznego – 40%),
• dla roślin energetycznych przyjęto inną metodę obliczenia potencjału, stosując zamiast
kryterium obszarowego, kryterium ograniczenia ilości wsadu. Założono, że do 2020 roku
rośliny energetyczne będą stanowiły nie więcej niż 60% wsadu energetycznego, wykorzystanego do produkcji energii, z uwagi na opłacalność (koszt produkcji ok. 100 zł/t znacznie
obniża rentowność).
W wyniku przeprowadzonej analizy wykazano, że największym potencjałem ekonomicznym
do produkcji biogazu rolniczego charakteryzują się województwa: wielkopolskie (13,5 PJ,
co odpowiada 24% krajowego potencjału), mazowieckie (6,5 PJ, odpowiednio – 11,4% potencjału krajowego) oraz warmińsko-mazurskie (którego potencjał w wysokości 7 PJ odpowiada 12% w skali kraju). Rzeczywisty potencjał ekonomiczny Polski oszacowany został na
57 PJ, z czego 34 PJ odpowiadają roślinom energetycznym, 17 PJ nawozom naturalnym natomiast potencjał wykorzystania odpadów z przetwórstwa rolno spożywczego wynosi 5 PJ.
Tab. 3.9 Potencjał ekonomiczny dla biogazu rolniczego w PJ. Źródło: Opracowanie własne IEO.
województwa

nawóz naturalny

przetwórstwo
rolno-spożywcze

rośliny
energetyczne

razem

dolnośląskie

0,5

0,2

1,0

2,0

kujawsko-pomorskie

1,8

0,0

2,8

5,0

lubelskie

0,7

0,7

2,1

3,5

lubuskie

0,4

0,0

0,6

1,0

łódzkie

0,9

0,3

1,8

3,0

małopolskie

0,1

0,1

0,3

0,5

mazowieckie

2,2

0,4

3,7

6,5

opolskie

0,7

0,0

1,1

2,0

podkarpackie

0,1

0,1

0,4

0,5

podlaskie

1,9

0,2

3,1

3,0

pomorskie

0,9

0,2

1,6

3,0

śląskie

0,4

0,1

1,0

2,0

świętokrzyskie

0,3

0,1

0,5

1,0

warmińsko-mazurskie

1,6

1,1

4,0

7,0

wielkopolskie

4,2

1,2

8,1

13,5

zachodniopomorskie

0,8

0,5

2,0

3,5

Polska

17

5

34

57
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Przy określaniu potencjału ekonomicznego, w oparciu o powyższe założenia, największe
znaczenie mają uprawy jednorocznych roślin energetycznych (np. kukurydza). Ich wykorzystanie zależy jednak od przezwyciężenia barier ekonomicznych z uwagi na wysoką cenę
kiszonki, a także od koniecznych do spełnienia wymagań. Obliczony potencjał (34 PJ) jest
niższy od wskazanego w poprzednim podrozdziale łącznego potencjału upraw do produkcji
biogazu, określonego jako maksymalny (0,6 mln ha x 112,5 GJ/ha=54 PJ) i dostępnego, pod
warunkiem zwolnienia areałów do uprawy np. kukurydzy, w wyniku ograniczenia presji na
uprawę rzepaku do wytwarzania biodiesla.
Podobnie jak w przypadku potencjału technicznego, potencjał ekonomiczny przedstawiono także w postaci mocy zainstalowanych w poszczególnych województwach. Zgodnie z tymi założeniami całkowity potencjał w perspektywie 2020 roku wynosi 692 MW, z czego
417 MW odpowiada potencjałowi roślin energetycznych, 212 MW – potencjałowi nawozów
naturalnych, a 65 MW potencjałowi odpadów z przetwórstwa rolno spożywczego.
Tab. 3.10 Potencjał ekonomiczny dla biogazu rolniczego w MWel. Źródło: Opracowanie własne IEO.
MWel
dolnośląskie

NN

PRS

RE

Razem

6

2

12

20

22

0

34

56

lubelskie

9

8

25

42

lubuskie

4

0

7

11

łódzkie

10

4

22

36

małopolskie

2

1

4

7

mazowieckie

kujawsko-pomorskie

26

5

48

79

opolskie

9

0

13

22

podkarpackie

2

1

4

7

podlaskie

23

3

38

64

pomorskie

11

3

20

34

śląskie

5

3

12

20

świętokrzyskie

3

1

6

10

warmińsko-mazurskie

19

13

49

81

wielkopolskie

51

15

99

165

zachodniopomorskie

10

6

24

40

212

65

417

692

Polska

Ilustrację graficzną wyników powyższych analiz przedstawiono na rysunku 3.17.
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Rys. 3.17 Potencjał ekonomiczny dla biogazu rolniczego w MWel

3.4.2.4 Potencjał rynkowy biogazu
Wielkość potencjału rynkowego biogazu rolniczego, możliwego do osiągnięcia do 2020 roku,
w każdym z województw, obliczono w oparciu o dane z KPD. Według założeń KPD, realny
potencjał rynkowy biogazu rolniczego do 2020 roku wynosi 908 MW. Należy zaznaczyć,
że jest on wartością wyższą niż wyliczony w powyższej analizie potencjał ekonomiczny (wg
KPD – 692 MW), co wskazuje na duży optymizm autorów KPD w stosunku do tej technologii. Jest to też pewna niespójność w stosunku do przyjętej w niniejszym opracowaniu metodyki (potencjał rynkowy nie powinien być większy od ekonomicznego). Sytuacja ta może być
jednak uzasadniona planowanym przez rząd silniejszym wsparciem dla tej technologii OZE,
w stosunku do pozostałych, w dłuższym okresie i nowymi rozwiązaniami legislacyjnymi (np.
wprowadzeniem w planowanej ustawie o OZE wyższej niż w przypadku innych technologii OZE wartości świadectw pochodzenia dla biogazu). Przyjmując ścieżkę rozwoju biogazu
w KPD jako potencjał rynkowy i jednocześnie uwzględniając rozkład potencjału w każdym
z województw zgodnie z obliczonym wcześniej potencjałem ekonomicznym (z proporcji),
obliczono potencjał rynkowy (inwestycyjny) dla każdego z województw – tabela 3.11.
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Tab. 3.11 Potencjał rynkowy dla biogazu rolniczego w MWEl. Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Krajowego
planu działania w zakresie odnawialnych źródeł energii”.
Województwo

Potencjał do 2020*
MWel

dolnośląskie

26

kujawsko-pomorskie

73

lubelskie

55

lubuskie

14

łódzkie

47

małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie

9
103
29
9

podlaskie

84

pomorskie

44

śląskie

26

świętokrzyskie

13

warmińsko-mazurskie

106

wielkopolskie

216

zachodniopomorskie
Polska

52
908

* wg założeń przyjętych w KPD.

W efekcie przyjętych założeń i wykonanych analiz, największy udział w realizacji przyjętych
założeń posiadać mogą województwa: wielkopolskie – 216 MW oraz warmińsko-mazurskie
– 106 MW i mazowieckie – 103 MW. Zestawienie wskazuje także na silną pozycję województw: podlaskiego – 84 MW oraz kujawsko-pomorskiego – 73 MW. Zgodnie z powyższą
analizą powoli wyczerpie się natomiast potencjał dotychczasowego lidera inwestycji biogazowych – województwa pomorskiego, co ilustruje rysunek 3.18.
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Rys. 3.18 Potencjał rynkowy dla biogazu rolniczego w województwach [MWel]. Źródło: Opracowanie własne IEO.

Praktyczne wykorzystanie oszacowanego powyżej potencjału rynkowego biogazu rolniczego do 2020 roku będzie stanowić wyzwanie, zarówno w skali każdego z województw, jak
i w skali kraju. Według danych Urzędu Regulacji Energetyki, moc zainstalowana wszystkich
biogazowni w Polsce wynosiła na koniec września 96,7 MW, w tym w biogazowniach rolniczych (droższych, ale o większym potencjale rozwoju, analizowanym w niniejszym opracowaniu) tylko 7,5 MW (8,9 MW z uwzględnieniem także biogazowni nie przyłączonych do
sieci elektroenergetycznej wg danych IEO). O skali wyzwania związanego z praktycznym
wykorzystaniem potencjału rynkowego świadczy wymóg ok. 100 krotnego wzrostu mocy
zainstalowanej w biogazowniach rolniczych w ciągu najbliższych 9 lat oraz związana z tym
konieczność pozyskana akceptacji społecznej dla kilku tysięcy lokalizacji.
Według Bazy Danych Inwestycje Biogazowe 2012, opracowanej przez Instytut Energetyki
Odnawialnej, analizowany potencjał w województwach przodujących obecnie w realizacji
inwestycji biogazowych jest wykorzystany w następującym stopniu: w województwie pomorskim – 4,5 MW, zachodniopomorskim – 2,8 MW, lubelskim – 2,3 MW. Wykorzystanie
potencjału w postaci liczby zakończonych inwestycji zestawione zostało z całkowitą liczbą
obecnie realizowanych projektów inwestycyjnych, gdzie przodują następujące województwa: wielkopolskie – 33,7 MW (w tym 9,6 MW w projektach zaawansowanych), pomorskie
– 28,9 MW (14,2 MW proj. zaawansowanych), warmińsko-mazurskie 25,5 (6,7) MW, lubelskie 23,5 (8,8) MW oraz zachodniopomorskie 22,3 (10,5) MW.
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Rys. 3.19 Stopień wykorzystania potencjału rynkowego biogazu rolniczego w województwach oraz aktualna aktywność inwestorów w przygotowywaniu projektów inwestycyjnych [MWel]. Źródło: Opracowanie własne IEO.

Sumaryczna moc wszystkich zaawansowanych w procesie inwestycyjnym projektów wynosi 84,4 MW i mają one w znacznej części szanse na realizację dzięki dostępnym jeszcze
w 2011 i 2012 roku dotacjom. Realizacja inwestycji znajdujących się w początkowej fazie
(136,5 MW) jest niepewna, z uwagi na cykle inwestycyjne i zmiany w prawie oraz małe szanse dla nich na uzyskanie ewentualnego wsparcia inwestycyjnego po 2014 roku.

3.5

Energia geotermalna i wodna

Energia geotermalna i wodna oraz „inne” (nieomówione wcześniej i niezidentyfikowane)
rodzaje odnawialnych źródeł energii należą do kategorii interwencji 42 w ramach RPO na
lata 2007-2013. Dotyczy ona kilku rodzajów technologii wymienionych w planie działań
rządu na 2020 rok (KPD). W szczególności chodzi o małe elektrownie wodne, duże elektrownie wodne, ciepłownie geotermalne i geotermalne pompy ciepła (ok. połowy wszystkich
pomp ciepła). Uwzględniając przewidziane w KPD przyrosty nowych mocy w latach 20112020 oraz wysokość jednostkowych nakładów inwestycyjnych (por. rozdział 2, tabela 2.1),
łączny udział technologii OZE objętych kategorią interwencji nr 42 w całkowitych nakładach inwestycyjnych od 2011 do 2020 roku wyniesie 2,4 mln euro, tj. poniżej 3%. Podobne
proporcje będą zachowane w okresie 2014-2020 (zgodnie z KPD łączna kwota inwestycji
będzie wynosiła poniżej 2 mld zł). Jest to zatem pod względem udziałów w rynku inwestycji
w branży OZE aż 10-krotnie mniej niż udział tej kategorii interwencji w obecnej perspektywie finansowej RPO na lata 2007-2013. Intuicyjnie można tłumaczyć te dysproporcje faktem, że potencjał rynkowy energetyki wodnej jest w stosunku do innych OZE wykorzystany
w znacznie większym stopniu, a potencjał ciepłowni geotermalnych jest ograniczony względami ekonomicznymi, choć teza ta wymaga potwierdzenia i refleksji oraz odniesienia do
konkretnych warunków lokalizacyjnych.
Przyjmuąc KPD jako obowiązujące oraz zakładając, że podobna kategoria interwencji będzie także podstawą alokacji środków na OZE w latach 2014-2020, warto zauważyć, że odnawialne zasoby energii ujęte w tej kategorii interwencji jest niezwykle trudno sprowadzić
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do wspólnego mianownika i przedstawić w ujęciu regionalnym. Przeszkodą jest tu zarówno
natura samych zasobów (zasoby wodne mają charakter liniowy – wzdłuż rzek, a geotermalne – powierzchniowy, ale przy bardzo dużej zmienności oraz zależą punktowo od dostępnej
infrastruktury ciepłowniczej), jak i fakt, że zasoby geotermalne w warunkach krajowych są
wykorzystywane głównie do wytwarzania ciepła, a wodne do produkcji energii elektrycznej. Jest to zatem przeszkodą w porównawczej ocenie potencjału ekonomicznego i potencjału rynkowego choćby z tego powodu, że odwołując się do średnich wartości na rynku
energia elektryczna jest ok. 3 razy droższa od ciepła. Z tych też powodów zasoby obydwu,
zasadniczych dla tej kategorii interwencji odnawialnych zasobów energii: energii wodnej
i geotermicznej, ocenione zostały w sposób bardziej ogólny, ale nieco innymi metodami niż
wcześniej ocenione zasoby i niezależnie od siebie.
3.5.1 Energia geotermalna
3.5.1.1 Wprowadzenie
Podczas oceny potencjału wykorzystania energii pochodzącej z wnętrza ziemi należy wyjaśnić dwa pojęcia – energia geotermiczna i energia geotermalna. Energia geotermiczna Ziemi
jest to energia nagromadzona w skałach, magmie oraz w gazie ziemnym lub ropie naftowej,
które wypełniają przestrzenie skalne. Natomiast energia geotermalna jest częścią energii
geotermicznej zawartej w wodach, parze wodnej oraz otaczających skałach. Zbiorniki geotermalne to podziemne formy geologiczne o różnym kształcie, które ograniczone są od dołu
oraz z boków nieprzepuszczalnymi blokami skalnymi, które je uszczelniają. Na obszarze
Polski energia geotermalna występuje przede wszystkim w zbiornikach wypełnionych wodą
lub parą wodną. Na szczególną uwagę zasługują zasoby energii hydrogeotermalnej, których
jest najwięcej. Do tych zasobów zalicza się ciepło pochodzące z mediów o temperaturze
większej niż 20°C. Zasoby ciepła zakumulowanego w skałach mają bardzo małe znaczenie
w Polsce z uwagi na nieliczne obszary, gdzie występują oraz na trudności techniczne podczas ich eksploatacji [27].
Ze względu na skumulowany i wieloletni potencjał geotermii pojawia się problem metodyczny z porównaniem zasobów tej energii z innym odnawialnymi jej źródłami, jak wiatr, słońce
lub woda. Porównanie jest możliwe poprzez przedstawienie zasobów geotermalnych na poziomie ekonomicznym i rynkowym. W analizach wyodrębniono geotermię głęboką i płytką.
3.5.1.2 Geotermia głęboka
W strukturze geologicznej Polski zbiorniki geotermalne występują w postaci tzw. naturalnych basenów sedymentacyjno-strukturalnych, wypełnionych wodami geotermalnymi
o zróżnicowanej temperaturze – od 20 do ponad 100°C (przeciętnie na głębokościach od
1,5 do 3,5 km).
Takie warunki geotermalne dają możliwość wykorzystania zasobów głównie do ogrzewania
budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej oraz przygotowania dla nich ciepłej wody
użytkowej oraz do ogrzewania pomieszczeń gospodarczych, suszarni, szklarni oraz upraw
w gruncie, do celów balneoterapeutycznych i rekreacyjnych. Przy odpowiednio niskim poziomie temperatury wody te mogą również służyć jako dolne źródło ciepła dla pomp grzejnych.
W celu zapewnienia odnawialności zasobów wód termalnych, ich eksploatacja podlega istotnym ograniczeniom wynikającymi z zasady racjonalnej gospodarki tymi zasobami.
27 W. Górecki (red). Atlas zasobów wód i energii geotermalnej formacji paleozoicznej na Niżu Polskim. str. 23. AGH, Kraków, 2006 r.
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Wysoki poziom temperatury, tzn. sięgający stu – stu kilkudziesięciu stopni Celsjusza, pozwala na wykorzystanie jej jako górnego źródła ciepła w tzw. organicznym obiegu Rankine’a
(ORC). Jest to technologia realizująca obieg siłowni parowej na czynnik niskowrzący, poprzez którą można uzyskać energię elektryczną oraz ciepło. Moc elektryczna takiej elektrociepłowni zwykle nie przekracza kilku megawatów, jednak sprawność energetyczna obiegu
takiej elektrowni nie jest wysoka, sięga kilku – kilkunastu procent, przy czym silnie zależy
od poziomu temperatury nośnika energii, czyli wody geotermalnej. Mimo że elektrownie
i elektrociepłownie tego typu funkcjonują w Europie i są planowane także w Polsce (elektrownia hybrydowa w Uniejowie [28], w ramach RPO), to w niniejszej pracy przyjęto założenie,
że potencjał ekonomiczny geotermii głębokiej do 2020 roku zostanie zrealizowany przede
wszystkim w systemach ciepłowniczych.
Najwyższe temperatury zasobów geotermalnych na głębokości 3000 m p.p.m. układają się
zgodnie z zasięgiem Niżu Polskiego, którego struktura geologiczna została najlepiej rozpoznana (rys. 3.19). W układzie regionalnym najwyższe temperatury wg Polskiej Geotermalnej
Asocjacji (ok. 100°C) występują w województwach: mazowieckim, wielkopolskim, małopolskim i zachodniopomorskim.

Rys. 3.19 Mapa temperatur zasobów geotermalnych Polski na głębokości 3000 m. Źródło: Sokołowski J. i in. 2008 r.
28 Hanausek P., Klonowicz P., Krysiński J. Koncepcja hybrydowej siłowni geotermalnej w Uniejowie. Przegląd Geologiczny, vol. 57,
nr 8, 2009, str. 654-655
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Dla geoenergetyki szczególne znaczenie posiadają zasoby zawarte w dolnokredowych basenach na terenie Niżu Polskiego. Z uwagi na ten fakt potencjał energetyki geotermalnej został
opisany dla województw o najlepszych zasobach ulokowanych w strukturach dolnej kredy.
Temperatura w stropie zbiornika kredowego sięga 50 – 98°C. Powierzchnia kalkulacji zasobów statycznych dolnokredowego zbiornika wód geotermalnych wynosi 127 873 km2, przy
czym zasoby energetyczne tego zbiornika wynoszą 4,23 1020 J= 423 EJ. Wielkość zasobów
statycznych przypadających na jednostkę powierzchni zbiornika dolnej kredy zmienia się
w granicach od poniżej 5 GJ/m2 do ponad 50 GJ/m2. Mniejsze znaczenie posiada słabo jeszcze poznany zbiornik jury górnej na tym obszarze [29].

Rys. 3.21 Mapa gęstości strumienia cieplnego. Źródło: Szewczyk J., Gientka D., 2009, Terrestrial Heat Flow Density in
Poland – A New Approach, „Geological Quarterly”, 53, 1, s. 125-140

Podobne rozlokowanie zasobów wód geotermalnych przedstawia mapa gęstości strumienia
cieplnego (rys. 5.20), z której wynika, że województwa lubuskie i wielkopolskie są szczególnie predysponowane do eksploatowania tych zasobów. Istotne jest, aby na danym obszarze występowały też odpowiednie warunki hydrogeologiczne, które umożliwią eksploatację
wód, co w praktyce okazuje się być kluczowym zagadnieniem.

29 Górecki W. (red.): Atlas zasobów geotermalnych formacji paleozoicznej na Niżu Polskim; wyd. Ministerstwo Środowiska,
NFOŚiGW, AGH, PIG; Kraków 2006 r.
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W ekspertyzie „Możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii do 2020 roku”
[30] wskazano na 41 obecnie działających przedsiębiorstw ciepłowniczych, znajdujących
się w korzystnych lokalizacjach względem basenów geotermalnych i dysponujących jednocześnie siecią ciepłowniczą (niezwykle kosztowny element projektu geotermalnego, jeżeli
w miejscu odwiertu nie ma istniejącej sieci) i całorocznym odbiorem ciepła (zapotrzebowanie na ciepłą wodę w okresie letnim). Są to warunki konieczne do ekonomicznego wykorzystania zasobów geotermalnych. Przedsiębiorstwa te dysponują mocą cieplną ok. 2 300 MW
(średnio ok. 55 MW), sprzedają ok. 17 000 TJ ciepła na cele grzewcze oraz ok. 4 200 TJ
ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Wysokie nakłady inwestycyjne na odwierty
i instalacje geotermalne zmuszają do poszukiwania pełnego i całorocznego odbioru ciepła
i jednocześnie nieinstalowania mocy wyższej niż potrzebna w okresie letniej doliny. Warunek taki spełnia wykorzystanie ciepła geotermalnego w przedsiębiorstwie ciepłowniczym do
pokrycia potrzeb w zakresie przygotowania ciepłej wody użytkowej.
Obecnie, według stanu na dzień 1 lipca 2011 r., koncesję na wydobywanie wód termalnych
nadaną przez Ministra Środowiska uzyskało 10 jednostek:
1. Geotermia Pyrzyce Sp. z o.o.
2. Geotermia Uniejów Sp. z o.o.
3. Geotermia Mazowiecka S.A.
4. Bukowiańskie Towarzystwo Geotermalne Sp. z o.o.
5. PEC Geotermia Podhalańska S.A.
6. PUC Geotermia Stargard Sp. z o.o.
7. Polskie Tatry S.A.
8. Dorado Sp. z o.o.
9. Park Wodny Bania Sp. z o.o.
10. Witowskie Cieplice - Miasteczko Wodne Sp. z o. o.
W niniejszym opracowaniu zasoby geotermalne opisano dla województw o najwyższym potencjale wykorzystania energii z wód geotermalnych. Taka ocena wynika z dobrego poznania pod względem geologicznym tych terenów oraz możliwości odbioru ciepła w istniejących
systemach ciepłowniczych.
Województwo zachodniopomorskie
W centralnej części województwa, które znajduje się na obszarze Niecki Szczecińskiej w okolicach Drawska Pomorskiego, Chociwla, Goleniowa, Szczecina, Polic i Lubieszyna temperatura wód wynosi około 50-70°C. Wody geotermalne znajdują się również w południowej
części regionu na trasie od Szczecina w stronę Gorzowa Wielkopolskiego (temperatura wód
– 25-50°C). Na głębokości ok. 3000 m p.p.m. spodziewana temperatura wód jest na poziomie 60-125°C. Moc cieplna możliwa do uzyskania przy lokalnym wykorzystaniu zasobów,
większa niż 2,5 MW, jest możliwa do pozyskania w północnej i wschodniej części Niecki
Szczecińskiej.
Na terenie województwa istniała ciepłownia geotermalna w Stargardzie Szczecińskim, która
na skutek różnych problemów technicznych, geologicznych, ekonomicznych i ekologicznych
została zamknięta. W Pyrzycach funkcjonuje ciepłownia wykorzystująca energię geotermalną wody o temperaturze 64°C (15 MJ/s, docelowo 50 MJ/s).

30 Wisniewski G. (red.): Możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii do 2020 roku. Ekspertyza dla Ministerstwa Gospodarki. Instytut Energetyki Odnawialnej. Warszawa, 2007 r.
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Na potrzeby oceny potencjału wykorzystania energetyki geotermalnej zastosowano listę
przedsiębiorstw ciepłowniczych, które mogłyby wykorzystywać zasoby geotermalne do produkcji ciepła [31]. Przykładowe zakłady na terenie województwa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Szczecin – Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.
Szczecinek – Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.
Police – Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Gryfino – Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Pyrzyce – Geotermia Pyrzycka Sp. z o.o. – firma wykorzystuje zasoby geotermalne
Stargard Szczeciński – Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. – jeden z podmiotów realizujących zamkniętą inwestycję
Goleniów – Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Choszczno – Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Wałcz – Zakład Energetyki Cieplnej, Sp. z o.o.
Świdwin – Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.

Województwo wielkopolskie
Obszar Niecki Mogileńsko-Łódzkiej, który w dużej części obejmuje województwo wielkopolskie, tak jak wspomniano, jest jednym z najbardziej perspektywicznych regionów, gdzie
możliwy jest rozwój energetyki geotermalnej. Okolice Turka, Kłodawy, Konina, Ślesina,
Strzelna, Mogilna Gniezna, Janowca Wielkopolskiego, Damasławka i Wągrowca (na granicy
z województwem kujawsko-pomorskim) oraz nieco niżej okolice Poznania i Kalisza są bogate w wody geotermalne o temperaturze 20-50°C, które należą do zbiornika dolnej kredy. Na
głębokości ok. 3000 m p.p.m. spodziewana temperatura wód jest na poziomie 100-125°C.
Na terenie województwa wielkopolskiego wydajność dubletów ocenia się jako wysoką (lokalnie do 200 m3/h). W regionie występują wartości mocy cieplnej, które mają lokalnie moc
powyżej 2,5 MW.
Przedsiębiorstwa ciepłownicze na terenie województwa wielkopolskiego, które mogłyby korzystać z zasobów geotermalnych:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Poznań - Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.
Międzychód – Międzychodzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.
Rawicz – Zakład Energetyki Cieplnej
Kościan – Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.
Gostyń – Spółdzielnia Mieszkaniowo – Lokatorsko – Własnościowa
Krotoszyn – Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.
Jarocin - Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.
Turek – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Sp. z o. o.
Konin – Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Konin, Sp. z o. o.
Konin – Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Sp. z o. o.
Kalisz – Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA,
Gniezno – Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Sp. z o. o.
Oborniki – Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Sp. z o. o.
Chodzież – Miejska Energetyka Cieplna, Sp. z o. o.
Piła – Miejska Energetyka Cieplna, Sp. z o. o.
Słupca – Miejski Zakład Energetyki Cieplnej
Września – Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Sp. z o. o.
Złotów – Zakład Energetyki Cieplnej, Sp. o. o.

31 Wykaz przedsiębiorstw ciepłowniczych (z danymi adresowymi), baza danych firmy Infracor z Gdańska, 2007 r.
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Województwo kujawsko-pomorskie
Południowa część województwa objęta jest przez obszar Niecki Mogileńsko – Łódzkiej, gdzie
wody geotermalne na dużej rozpiętości głębokości (od 200 m p.p.m. do 2000 m p.p.m.)
mają temperaturę do 60°C. Na głębokości ok. 3000 m p.p.m. spodziewana temperatura
wód jest na poziomie od 70°C do lokalnie 100°C. Wysokie wydajności potencjalnych dubletów (powyżej 100 m3/h) mogą być spodziewane w granicach wału kujawsko – pomorskiego
(lokalnie do 200 m3/h).
Przykładowy zakład ciepłowniczy mogący wykorzystywać zasoby wód geotermalnych na terenie województwa znajduje się w Żninie (Zakład Energetyki Cieplnej “ZEC” Sp. z o.o.).
Województwo lubuskie
Województwo leży na obszarze Niecki Mogileńsko-Łódzkiej. Występują na jego terenie zasoby wód geotermalnych o temperaturze od ok. 50°C na południu województwa do lokalnie
100°C (w okolicach Gorzowa Wielkopolskiego) na głębokości ok. 3000 m p.p.m. Przedsiębiorstwo ciepłownicze na terenie województwa lubuskiego, które mogłoby korzystać z zasobów geotermalnych znajduje się w Gorzowie (Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.).
Województwo łódzkie
Północno-wschodnia część Niecki Mogileńsko-Łódzkiej obejmująca w województwie łódzkim okolice Zduńskiej Woli, Łęczycy i Uniejowa jest jedną z perspektywicznych stref regionu,
gdzie wody występują w temperaturze 85-100°C. Natomiast w rejonie Sieradza i Piotrkowa
Trybunalskiego wyodrębniono wody geotermalne o temperaturze 20-50°C. Na obszarze
Niecki Łódzkiej spodziewane jest osiągnięcie wysokich wydajności dubletów (lokalnie do
300 m3/h) – zamkniętych układów geotermalnych, które gwarantują odnawialność zasobów wód (wykorzystywana jest jedynie energia). Jednak osiągnięcie takich wydajności studni jest możliwe pod warunkiem poprawnego pod względem technicznym wykonania otworu
wiertniczego oraz zweryfikowanego badaniami konceptualnego modelu krążenia wód podziemnych w dolnokredowych warstwach wodonośnych.
Na terenie województwa łódzkiego od 2001 r. funkcjonuje ciepłownia w Uniejowie (również
ośrodek rekreacyjny).
Na terenie województwa łódzkiego wyodrębniono przedsiębiorstwa mogące wykorzystywać
zasoby wód geotermalnych:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zgierz – Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Sp. z o.o.
Poddębice – Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, Sp. z o.o.
Sieradz – Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Sp. z o.o.
Łódź – Zespół Elektrociepłowni w Łodzi S.A.
Kutno – Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej,
Zduńska Wola – Miejskie Sieci Cieplne w Zduńskiej Woli, Sp. z o.o.
Łęczyca – Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej , Sp. z o.o.

Województwo mazowieckie
Obszar województwa charakteryzuje się wodami geotermalnymi o temp 25-135°C na głębokości ok. 3000 m p.p.m. Niższe wartości mocy cieplnej takiegoż dubletu charakteryzują
obszar Niecki Warszawskiej od 2,5 do 5 – 7 MW. Wielkość zasobów statycznych przypadających na jednostkę powierzchni zbiornika dolnej kredy ma lokalne maksima o wartości
powyżej 15 GJ/m2. Stwierdzono, że dobre warunki geotermalne występują w rejonie Żyrardowa (70°C), Błoni, Gostynina, Płocka i Sochaczewa [32].
32 Górecki W. (red.) Potencjalne możliwości wykorzystania wód geotermalnych na obszarze Niecki Warszawskiej, Zakład Surowców
energetycznych, AGH; Kraków 1999 r.
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Jako przykładową inwestycję można podać zakład „Geotermia Mazowiecka S.A.”, który obsługuje zakład w Mszczonowie (wody geotermalne o temperaturze 42°C, wydobywane z głębokości 1700 m p.p.m.) i Żyrardowie oraz ciepłownię w Błoniach i Chodakowie.
Województwo dolnośląskie
W okolicach Wrocławia znajdują się zasoby wód geotermalnych na głębokości 3000 m p.p.m.
(ok. 50°C) i 4000 m p.p.m. (ok. 100°C). Jednak zasoby wód geotermalnych w województwie
dolnośląskim zlokalizowane są głównie w Sudetach. We wschodniej ich części wody termalne charakteryzują się temperaturą od 20 do 45°C i wydajnością 1,2 –108 m3/h. Natomiast w
zachodniej części Sudetów wody termalne mają wyższą temperaturę (22 – 61°C) [33].
Przedsiębiorstwa ciepłownicze mogące wykorzystywać zasoby wód geotermalnych na terenie województwa:
1. Głogów – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
2. Polkowice – Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o.
3. Oleśnica – Miejska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.
Województwo opolskie
Najbardziej korzystne warunki do eksploatacji wód geotermalnych są w okolicach Nysy.
Temperatura wód waha się w przedziale 30-85°C, które można wykorzystywać w ciepłownictwie i balneologii. Warunki te związane są z uskokiem rzeki Nysa, który biegnie od Paczkowa, Otmuchowa, Nysy i dalej w północno-wschodnim kierunku [34].
Zakłady ciepłownicze mogące wykorzystywać zasoby wód geotermalnych na terenie województwa to:
1. Opole – BOT Elektrownia Opole SA
2. Namysłów – Urząd Miejski
Województwo małopolskie
Województwo położone jest w dużej mierze na obszarze Niecki Podhalańskiej. W latach
1981-1997 wykonano na Podhalu 10 otworów wiertniczych. We wszystkich stwierdzono występowanie wód geotermalnych o temperaturze 58 – 95°C i wydajności do 800 m3/h. Dużą
ich zaletą w porównaniu z wodami eksploatowanymi w innych rejonach Polski jest bardzo
niska mineralizacja do 3 g/l oraz to, że wypływają na powierzchnię pod własnym ciśnieniem. Wody geotermalne na terenie Podhala ocenia się pozytywnie w celu wykorzystania
ich w balneoterapii i rekreacji. W ciepłownictwie na terenie województwa ma udział Geotermia Podhalańska S.A. [35], która zaopatruje w ciepło Zakopane.
Przedsiębiorstwa wymienione w każdym województwie, o korzystnej lokalizacji względem
basenów geotermalnych, dysponują mocą cieplną ok. 2 300 MW (średnio ok. 55 MW),
sprzedają ok. 17 000 TJ ciepła na cele grzewcze oraz ok. 4 200 TJ ciepła do przygotowania
ciepłej wody użytkowej. Wysokie nakłady inwestycyjne na odwierty i instalacje geotermalne
nakazują poszukiwania pełnego i całorocznego odbioru ciepła. Warunek taki spełnia wykorzystanie ciepła geotermalnego w przedsiębiorstwie ciepłowniczym do pokrycia potrzeb
w zakresie przygotowania c.w.u.
33 Chowaniec J. http://www.pgi.gov.pl/ Państwowy Instytut Geologiczny
34 Bujakowski W., Barbacki A., Pająk L. Możliwości pozyskiwania i zagospodarowania wód termalnych w rejonie Nysy. Technika
Poszukiwań Geologicznych Geosynoptyka i Geotermia. 6/2005 r.
35 Bartkiewicz K. Propozycje zagospodarowania istniejących a niewykorzystanych otworów wiertniczych w rejonie Podhala.
Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energii. Zeszyty Naukowe, 77, 2010 r.
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Potencjał ekonomiczny geotermii głębokiej
Z uwagi na brak wystarczającego rozpoznania hydrogeologicznego, które gwarantowałoby
sukces ekonomiczny przedsięwzięcia (wykorzystanie zasobów przez nieodległy zakład ciepłowniczy), szczegółowa ocena wydajności zasobu jest możliwa dopiero po wykonaniu dubletu i po przeprowadzeniu odpowiednich badań. W celu wstępnego określenia możliwości
produkcji ciepła sieciowego w oparciu o wysokotemperaturowe zasoby geotermalne, można
szacunkowo przyjąć, że dla średniego strumienia objętości wody geotermalnej wynoszącego
ok. 150 m3/h przy schłodzeniu średnio o 20 K uzyskuje się moc cieplną ok. 3,5 MW. Przyjmując, że źródło geotermalne o mocy cieplnej 3,5 MW pracuje w podstawie obciążenia (czyli ok.
7 500 h/a), można spodziewać się, że wyprodukuje ono rocznie ok. 90 TJ ciepła. Założenie to
oznacza, że w sezonie grzejnym praca źródła geotermalnego jest wspierana konwencjonalną
energetyką opartą na kotłach wodnych, natomiast w lecie źródło pracuje na potrzeby przygotowania c.w.u. Z powodu ryzyka technicznego (także w przypadku przeznaczenia systemu
geotermalnego na potrzeby przygotowania c.w.u., konieczna jest współpraca konwencjonalnego systemu ciepłowniczego z układem opartym na energii geotermalnej) oraz zapewnienia
pracy geotermalnego systemu grzewczego z możliwie pełnym obciążeniem w ciągu całego
roku, zostało przyjęte, że moc cieplna systemów geotermalnych w analizowanych, korzystnie zlokalizowanych przedsiębiorstwach ciepłowniczych będzie dobrana tak, aby pokryć zapotrzebowanie na c.w.u. w danym systemie ciepłowniczym. Przyjęto zatem, że w ramach
realizacji potencjału ekonomicznego geotermii głębokiej, we wszystkich przedsiębiorstwach
objętych analizą mogłyby powstać systemy geotermalne o wydajności 4 200 TJ.
Powyższy wariant jest optymistyczny, bowiem w warunkach rzeczywistej eksploatacji
można się liczyć z trudnościami np. przy zatłaczaniu wody do dubletu. W związku z tym
w bardziej realnym wariancie, należałoby powyżej określony wynik pomnożyć jeszcze przez
odpowiednio dobrany współczynnik ryzyka. Z drugiej jednak strony obliczony potencjał
ekonomiczny może być nieco zaniżony przez brak uwzględnienia w analizie wykorzystania
energii geotermalnej w obiektach balneologicznych, ale jest to obszar niewielkich aplikacji,
który nie wpływa znacząco na wielkość potencjału ekonomicznego geotermii i jej udziału
w końcowym zużyciu energii.
W celu zminimalizowania ryzyka inwestycyjnego i realizacji bardziej optymistycznego scenariusza możliwość budowy instalacji geotermalnych powinno oceniać się biorąc pod uwagę następujące czynniki:
• energia uzyskana z wód geotermalnych może być wykorzystywana w miejscach wydobywania wód,
• zasoby eksploatacyjne – ograniczone do rejonów miast i miejscowości przemysłowych,
rolniczych i rekreacyjno-wypoczynkowych,
• znaczna kapitałochłonność inwestycji geotermalnych wymuszająca, aby lokalny rynek
ciepłowniczy był bardzo atrakcyjny, zdolny do przyciągnięcia inwestorów,
• budowa instalacji geotermalnych ograniczona do obszarów, gdzie występują wody geotermalne o optymalnych własnościach.
Ocena potencjału rynkowego do 2020 r.
Potencjał ekonomiczny jest zbliżony do potencjału rynkowego, jednak aby precyzyjniej
określić potencjał cieplny, należy będące do dyspozycji określone środki finansowe podzielić przez średni koszt wykonania jednego dubletu o głębokości ok. 3 km, a następnie tak
uzyskany wynik, czyli liczbę dubletów, pomnożyć przez wyznaczoną w ramach potencjału ekonomicznego moc cieplną. Przedsięwzięcia tego typu wymagają wsparcia ze środków
publicznych.
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Przyjmując, że inwestycje odbywać się będą w korzystnych lokalizacjach, przyjęto stosunkowo niski (w polskich warunkach) wskaźnik całkowitych nakładów finansowych na 1 kW
mocy ciepłowni geotermalnej – 1300 euro/kW, oraz zakładając dofinansowanie w wysokości 50% całkowitych nakładów inwestycyjnych, realne jest zbudowanie i oddanie do użytku
przed 2020 r. ok. 150 MW nowych mocy w geotermii głębokiej. Przy całorocznej eksploatacji systemy te mogłyby wyprodukować na potrzeby odbiorców 4 050 TJ, głównie w postaci energii w ciepłej wodzie użytkowej - to potencjał rynkowy geotermii głębokiej w Polsce
w perspektywie 2020 r.
Projekty geotermalne mają charakter punktowy, indywidualny i ich realny potencjał rynkowy wynika nie tyle ze statystyk zbilansowanych zasobów, ile z lokalnych uwarunkowań. Przy
braku informacji na temat konkretnych inicjatyw inwestycyjnych zaplanowanych na lata
2014-2020 bardzo trudno obecnie o próbę przypisania ww. potencjału rynkowego energii
geotermalnej do konkretnych województw. Najlepszym sposobem wstępnego zdefiniowania potencjału rynkowego geotermii głębokiej wydaje się szeroko zaadresowane, wstępne
(w ramach przygotowań do programowania RPO 2014-2020) zapytanie skierowane do
władz samorządowych o zgłaszanie takich inicjatyw przy różnych hipotetycznych poziomach wsparcia.
3.5.1.3 Geotermia płytka
Oszacowanie potencjału geotermii płytkiej (niskoentalpowej/niskotemperaturowej), związanego ze stosowaniem pomp ciepła, dokonano także biorąc pod uwagę popyt na tego rodzaju systemy. W przeciwieństwie jednak do geotermii głębokiej, potencjał określono nie
punktowo/niszowo (wskazując konkretne przedsiębiorstwo ciepłownicze), ale bazując na
zapotrzebowaniu większej liczby anonimowych odbiorców.
Obserwacja rynku pomp ciepła skłania do wniosku, że instalowane są one zazwyczaj w nowo
budowanych obiektach, zarówno w nielicznych prywatnych domach (willach), jak i licznych
obiektach zbiorowego użytkowania (ośrodki turystyczne, rekreacyjne, biurowe, kampingi,
ośrodki duszpasterskie, ośrodki szkoleniowe i placówki wychowawcze, aktualnie projektowane apartamentowce). Choć pompy ciepła są instalowane także w odnawianych, starych
budynkach, to pamiętać należy, że budowa tego typu systemów z pompami ciepła jest kłopotliwa i wymaga znaczących nakładów (np. instalowanie w gruncie poziomych lub pionowych wymienników ciepła). Ośrodkom zbiorowego użytkowania stosunkowo łatwiej aplikować o środki/wsparcie zewnętrzne, ale ich ogólna liczba, a w szczególności liczba nowo
wznoszonych obiektów tego typu jest za mała, aby na tym oprzeć rozwój geotermii płytkiej.
Dlatego do oszacowania potencjału ekonomicznego i rynkowego geotermii płytkiej do
2020 r., przyjęto w szczególności obiekty mieszkaniowe – większe domy prywatne jednodwurodzinne o powierzchni 200-300 m2 oraz bardziej luksusowe domy wielorodzinne
(w tym budowane przez deweloperów), których uzupełnieniem są nowo budowane obiekty
zbiorowego użytkowania o powierzchniach ok. 2000 m2. Warto tu nadmienić, iż specyfika ogrzewania w oparciu o pompę ciepła wymaga tzw. nisko- (ok. 40 °C) lub średniotemperaturowej (55/45, 50/40, 50/35 °C) instalacji grzewczej. W warunkach obliczeniowych
w „starym budownictwie” natomiast różnica temperatur między wodą instalacyjną a powietrzem wewnętrznym wynosi ok. 80 - 20 = 60 K, gdy przy ogrzewaniu pompą tylko ok. 5020=30 K, czyli w tym przypadku grzejniki muszą mieć powierzchnię grzewczą dwukrotnie
większą. W związku z tym w zasadzie jedyną możliwością sprzyjającą instalowaniu pomp
ciepła w tego typu obiektach, poza ich wznoszeniem od nowa, jest tzw. kompleksowa termomodernizacja.
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Stosownie do ww. dwu grup odbiorców, w ocenie potencjału ekonomicznego i rynkowego
wyróżnić można dwie grupy pomp ciepła: a) małe pompy ciepła o mocach cieplnych rzędu
10-20 kW, b) duże pompy ciepła o mocach rzędu 50-100 kW [36].
Dla określenia zapotrzebowania na gruntowe pompy ciepła typu solanka-woda, ewentualnie
woda –woda trzeba przede wszystkim uwzględnić nowo budowane i oddawane do użytku
mieszkania. Wg GUS, w latach 2000-2007, corocznie oddawane było do użytku ok. 118 000
mieszkań, w tym 64 000 mieszkań indywidualnych i 8500 spółdzielczych. Przyjmując, że
jedynie 6% tych mieszkań będzie corocznie odpowiednio wyposażane w „małe” i „duże”
pompy ciepła, do 2020 r. powinno zostać oddanych do użytku ok. 4400 pomp ciepła w tym
prawie 600 „dużych” i 3800 „małych”. W 2020 r. wyprodukować one mogą 8 167 TJ ciepła
brutto i tę liczbę przyjęto jako jednocześnie potencjał ekonomiczny i rynkowy geotermii
płytkiej z pompami ciepła na rok 2020.
Oszacowany potencjał rynkowy warto skonfrontować z sytuacją na rynku. Według „Analizy
możliwości rozwoju produkcji urządzeń dla energetyki odnawialnej w Polsce dla potrzeb
krajowych i eksportu” (Instytut Energetyki Odnawialnej, 2010 r.), do 2009 r. zainstalowano w Polsce ok. 17 tys. pomp ciepła różnego rodzaju, w tym wykorzystujących odnawialne
zasoby energii. W samym 2009 r. sprzedano blisko 6 tys. pomp ciepła, których łączna moc
grzewcza wynosi ok. 60 MW, z tego nawet 30% stanowić mogą geotermalne pompy ciepła.
Przyjmując wskaźnikowo koszt instalacji 1 kW mocy cieplnej na poziomie 2500 zł, łączna
wartość zainstalowanych pomp ciepła stanowi ok. 150 mln zł.
W układzie regionalnym na rynku pomp ciepła nie obserwuje się znaczących różnic, w związku z czym uznaje się, że potencjał wykorzystania tego typu odnawialnego źródła energii
(jego rozkład przestrzenny) jest porównywalny na obszarze całego kraju.

3.5.2 Hydroenergetyka
Potencjał energetyki wodnej oszacowany został na podstawie danych o potencjale hydroenergetycznym głównych rzek Polski oraz uwarunkowaniach jego wykorzystania zebranych
przez Towarzystwo Elektrowni Wodnych. Niestety, informacje o wielkości potencjału hydroenergetycznego bazują na ocenach dokonanych ponad pół wieku temu. O ile potencjał
teoretyczny można uznać za w miarę niezmienny w minionym czasie, to potencjał techniczny i ekonomiczny jest stopniowo weryfikowany przez postęp technologiczny i nowe uwarunkowania ekonomiczne i gospodarcze. Idea energetyki rozproszonej stawia również przed
energetyką wodną nowe wyzwania, stąd intensywne poszukiwania rozwiązań technicznych
urządzeń wytwórczych umożliwiających z zadowalającą sprawnością wykorzystywać ultraniskie spady głęboko poniżej jednego metra.
Założono, że kontynuowana będzie dotychczasowa polityka państwa, co oznacza głównie
rozwój elektrowni wodnych o mocach poniżej 10 MW. Ze względu na uwarunkowania gospodarcze towarzyszące im uwarunkowania środowiskowe przyjęto, że ewentualne inicjatywy
w celu realizacji inwestycji związanych z koncepcją budowy Kaskadą dolnej Wisły (hipotetyczna moc rzędu 100 MW, ujęta w KPD) nie stanowią przedmiotu szerszego zainteresowania RPO także w okresie 2014-2020, a realizacja tej punktowej inwestycji nie zależy od wielkości zasobów w danym punkcie, ale od szeregu innych uwarunkowań. Uwzględnianie tej
specyficznej inwestycji w odniesieniu do RPO jest trudne także dlatego, że dotychczasowe
propozycje Komisji Europejskiej dotyczące perspektywy finansowej 2014-2020 w zakresie
36

Moc elektryczną sprężarkowych pomp ciepła można przyjąć jako 40% nominalnej mocy cieplnej.
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polityki spójności UE silnie ograniczają możliwości wsparcia innych podmiotów gospodarczych niż duże MŚP, a tego typu inwestycje jak elementy Kaskady dolnej Wisły mogą być
realizowane przez duży podmiot gospodarczy.
Potencjał ekonomiczny
Powszechnie używane dane dotyczące technicznego potencjału hydroenergetycznego Polski
pochodzą z lat 50. Według tych opracowań potencjał teoretyczny wyniósł 23 TWh na rok,
a potencjał techniczny 12 TWh/rok. Potencjał ekonomiczny oceniany jest na 8,5 TWh rocznie. Potencjał ten nie uwzględniał jednak uwarunkowań środowiskowych, zwłaszcza wymagań związanych z siecią NATURA 2000. Jeśli ze względu na te uwarunkowania wykluczona
zostanie realizacja Kaskady dolnej Wisły (o oczekiwanej rocznej produkcji 3,5 TWh), to potencjał techniczny zredukowany zostaje do 5 TWh (18 PJ) rocznie. Potencjał ten już obecnie
(przy produkcji energii ok. 2 TWh rocznie) wykorzystywany jest w 41%.
Potencjał rynkowy do 2020 roku
Według optymistycznego scenariusza, zakładającego silne wsparcie dla rozwoju elektrowni
wodnych o mocy do 10 MW (w zakresie działań administracyjnych, prawnych i politycznych oraz elastyczności w kwestiach środowiskowych), do 2020 roku moc zainstalowana
elektrowni wodnych przepływowych w Polsce mogłaby osiągnąć 1 176 MW, a średnioroczna
produkcja energii elektrycznej z dopływu osiągnęłaby wówczas 3 100 GWh. Oznaczałoby to
produkcję energii na poziomie 11 PJ i wykorzystanie potencjału technicznego na poziomie
62%, co jest wartością bardzo znaczącą, ale zbliżoną do średniego wykorzystania potencjału
ekonomicznego w Europie (67%).
Zgodnie z opinią Towarzystwa Energetyki Wodnej realizacja tego scenariusza wymagać będzie zmiany polityki państwa w zakresie administracji wodami powierzchniowymi i obiektami hydrotechnicznymi, w szczególności przygotowania i wdrożenia planu rozwoju małej
energetyki wodnej w Polsce, wraz z koncepcją optymalnego zagospodarowania rzek o wysokim potencjale hydroenergetycznym, przy znaczącej współpracy ze środowiskiem inwestorów prywatnych. Te działania powinny zdaniem TEW podnieść tempo przyrostu mocy
zainstalowanej do powyżej 10 MW rocznie. W przypadku niepodjęcia żadnych działań moc
zainstalowana we wszystkich elektrowniach wodnych (w tym szczytowo-pompowych, wyłączonych ze wsparcia w ramach obecnych kategorii interwencji RPO) do roku 2020 nie
przekroczy prawdopodobnie 2 400 MW (obecnie 2 256 MW) i wykorzystanie potencjału
ulegnie dalszemu ograniczeniu.
Rząd w KPD do 2020 roku uwzględnił wzrost mocy zainstalowanej w elektrowniach wodnych przepływowych wynoszący 200 MW (20 MW/rok). Ścieżka rozwoju energetyki wodnej
do 2020 roku zakłada wzrost mocy zainstalowanej z 952 MW w 2010 roku do 1152 MW
w 2020, w tym 100 MW w dużej elektrowni wodnej na Kaskadzie dolnej Wisły oraz 40 MW
w małych elektrowniach wodnych (<1 MW) ze 102 do 142 MW. Daje to sumaryczny potencjał zbliżony do prognozowanego przez TEW (1176 MW).
Podobnie jak w przypadku geotermii, projekty energetyki wodnej mają charakter punktowy, indywidualny i ich realny potencjał rynkowy wynika nie tyle z uogólnionych ocen zasobów ile z lokalnych uwarunkowań. Najlepszym sposobem zdefiniowania potencjału realnych inwestycji na lata 2014-2020 (np. na potrzeby programowania funduszy UE) byłoby
ogłoszenie wstępnego zapytania (tzw. „expression of interest”) przez władze samorządowe
w sprawie planowanych inwestycji w zakresie OZE. Warto zwrócić uwagę, że okresy przygotowania inwestycji z zakresu energetyki wodnej są najdłuższe ze wszystkich rodzajów OZE.
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Trudno określić potencjał rynkowy dla dotychczas szerzej niestosowanej minienergetyki
wodnej, w tym hydrozespoły wykorzystujące ultraniskie spady poniżej 0,7 m (quasi-hydrokinetyczne) i ewentualny jej udział w rozwoju mikroinstalacji w okresie 2014-2020 (nieproporcjonalnie wysokie bariery administracyjne i ciągle znacznie wyższe jednostkowe nakłady inwestycyjne). Ten nowy i potencjalnie znaczący niwy element małej energetyki wodnej
mogący rzutować na dynamikę rozwoju małej energetyki, a nawet szerzej – rozproszonej
wymagałby znacznego poluzowania obecnego „gorsetu” administracyjno – prawnych ograniczeń i początkowych dotacji, aby mógł skorzystać z efektu „uczenia się”. To bardzo ważny
element mogący rzutować na dynamikę rozwoju energetyki rozproszonej. Wystarczyłoby
poluzować „gorset” administracyjno - prawny i dopuścić budowę mikro elektrowni wodnych na (spady poniżej 0,7 m) na podstawie zgłoszenia (tak jak minielektrownie wiatrowe),
bez konieczności uzyskiwania tak wielu decyzji administracyjnych, postanowień i uzgodnień.
Na dzisiaj w tym obiecującym obszarze niestety nie widać przełomu.

3.6 Podsumowanie ocen potencjałów OZE
W rozdziale 3 dokonano porównawczej oceny potencjałów technicznych, ekonomicznych
i rynkowych każdego z odnawialnych zasobów energii możliwych do praktycznego wykorzystania w Polsce, z uwzględnieniem specyfiki regionalnej. Polska dysponuje dużymi i zróżnicowanymi zasobami, w niewielkim jeszcze stopniu wykorzystanymi. Uzyskane wyniki wymagają jednak szerszego komentarza.
Celem analiz było nie tyle precyzyjne zbilansowanie odnawialnych zasobów energii z potrzebami (zobowiązaniami) na szczeblu kraju, ile pokazanie regionalnych uwarunkowań wykorzystania tego potencjału oraz wskazanie, że jest on wielokrotnie większy w stosunku do
planów na 2020 rok i dalsze lata. Najmniej ograniczony od strony technicznej jest potencjał
energii promieniowania słonecznego i potencjał energii geotermalnej. Nawiększym stopniu
obecnie wyczerpany jest potencjał energetyki wodnej, najbardziej ograniczony względami
środowiskowymi jest potencjał biomasy. Odpowiedniego podejścia wymaga pełniejsze wykorzystanie zasobów energii wiatru.
Uzyskane powyżej wyniki w skali regionalnej warto odnieść do wyników prac obejmujących
bilans całego kraju, wykonanych w latach 2007-2008. Prace te były wykorzystane m.in. przy
przygotowywaniu KPD oraz przy pracach nad długookresowym programem rozwoju gospodarki niskoemisyjnej. W cytowanej już wcześniej w pracy „Możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii do 2020 roku” [37] stwierdzono, że łączny potencjał ekonomiczny
odnawialnych zasobów energii wynosi 1 160 PJ, a praktyczne możliwości jego wykorzystania
do 2020 roku (realny potencjał rynkowy) sięgają 697 PJ. Przeprowadzone wówczas analizy
wykazały, że możliwe jest osiągnięcie 21,6% udziału energii ze źródeł odnawialnych w bilansie zużycia energii finalnej w Polsce w 2020 r., co znacznie przekracza prawnie obowiązujący cel w wysokości 15%. W konkluzji innej pracy bilansującej wykorzystanie odnawialnych
źródeł energii aż do 2050 roku pt. „Scenariusz zaopatrzenia Polski w czyste nośniki energii
w perspektywie długookresowej” [38], stwierdzono, że w 2050 roku udział energii z OZE
(z krajowych zasobów) w zużyciu energii w Polsce wyniesie 55%, a udział energii elektrycznej z OZE w zużyciu energii elektrycznej sięgnie w tym czasie aż 80%. Wyniki te są zacho-

37 Instytut Energetyki Odnawialnej: Możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii do 2020 roku. Ekspertyza dla Ministerstwa Gospodarki, Warszawa, 2007 r.
38 Instytut Energetyki Odnawialnej i Instytut Termodynamiki Stosowanej: Scenariusz zaopatrzenia Polski w czyste nośniki energii
w perspektywie długookresowej. Raport dla Greenpeace Polska. Warszawa, 2008 r.
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wawcze wobec najnowszej prognozy rozwoju energetyki w UE [39] do 2050 roku, które
zakładają, że odpowiednie udziały OZE w zużyciu energii i w zużyciu energii końcowej w UE
mogą wynieść odpowiednio 75% i 97%. Wyniki tych prac potwierdzają, że wielkość odnawialnych zasobów energii nie stanowi bariery nawet w docelowym przejściu na wyłączne
zaopatrzenie w energię z OZE. Nie oznacza to jednak że proces transformacji nie natrafi
na duże przeszkody i że odbędzie się on bez aktywnej koordynacji i silnego zaangażowania
samorządów, zwłaszcza w pierwszym okresie.
Przy szacowaniu potencjału rynkowego OZE do 2020 roku, założone zostało (założenie
„makro” na szczeblu kraju) pełne wdrożenie przez Polskę do końca 2020 roku dyrektywy
2009/28/WE o promocji stosowania odnawialnych źródeł energii i odpowiednich systemów wsparcia dla OZE. Punktem odniesienia do obliczonego potencjału rynkowego OZE
do 2020 roku powinien być KPD, który nie ma charakteru regionalnego i nie uwzględnia
regionalizacji polityki energetycznej, ale wskazuje planowaną skalę wykorzystania odnawialnych zasobów energii w skali kraju do 2020 roku. W tabeli 3.12 przedstawiono ścieżki
rozwoju poszczególnych rodzajów i technologii OZE wg KPD (oprócz biopaliw pierwszej
generacji, które nie powinny odgrywać istotnej roli w wykorzystaniu funduszy UE w latach
2014-2020).
Tab. 3.12 Ścieżki rozwoju technologii OZE do produkcji ciepła i energii elektrycznej w Polsce do 2020 roku
[ktoe]. Źródło: KPD.

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

przyrost
20102020

CIEPŁO z OZE
biomasa stała

3871

3890

3919

3953

3996

4118

4250

4361

4594

4636

790

energia słoneczna (kolektory)

45

83

107

114

176

258

324

406

441

506

485

biogaz

98

131

165

198

231

275

320

364

408

453

388

geotermia głęboka

24

29

35

43

57

70

86

105

107

178

155

pompy ciepła (w tym
geotermia płytka)

35

42

51

61

72

85

99

114

130

148

123

ENERGIA ELEKTRYCZNA Z OZE
lądowe farmy wiatrowe

280

370

453

549

634

735

822

929

1018

1132

933

biomasa, biogaz i biopłyny

611

704

754

812

851

890

947

1003

1113

1223

705

morskie farmy wiatrowe

0

0

0

0

0

0

0

0

0

129

129

małe elektrownie wiatrowe

0

1

5

10

15

20

26

34

40

47

47

119

119

119

119

119

119

119

119

119

151

32

elektrownie wodne 1
MW - 10 MW

47

49

51

52

54

55

57

58

60

61

15

elektrownie wodne <1
MW

32

33

34

36

37

38

39

40

42

43

12

0,09

0,17

0,17

0,17

0,17

0,17

0,17

0,26

0,26

0,26

0,3

elektrownie wodne >10
MW

fotowoltaika*

*przyjęta w Polsce ścieżka rozwoju fotowoltaiki jest niezwykle konserwatywna i z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że
w zależności od nowych rozwiązań legislacyjnych, będzie znacząco lub zdecydowanie wyższa (por. rozdział 3.2.2, przyp. autorów)
39

Energy road map 2050. European Commission, Brussels, COM(2011) 885/2
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W KPD założono, że w okresie 2011-2020 przyrost produkcji energii z OZE wyniesie
4151 ktoe. Jak łatwo zauważyć, także z punktu widzenia wpływu na realizację celów ilościowych w zakresie produkcji energii z OZE na 2020 rok, największa rola w realizacji 15%
celu na 2020 rok przypisana została biomasie (licząc łącznie jej udział w zakresie produkcji
ciepła i energii elektrycznej z OZE), drugie miejsce zajmuje energetyka wiatrowa, a trzecie
energia słoneczna (kolektory słoneczne). Jak wykazano wcześniej, zaplanowana w KPD skala wykorzystania biomasy i biogazu nie ma w pełni odzwierciedlenia w dostępnych w kraju
i w regionach zasobach surowców i substratów. Zatem na wskazane cele ilościowe w tym
zakresie trzeba patrzeć jako na maksymalne możliwe i stanowiące olbrzymie wyzwanie. Tabela 3.12 obejmuje także technologie OZE, które raczej nie będą uwzględnione w ramach
RPO na lata 2014-2020 (duża energetyka wodna i morskie farmy wiatrowe), ale wskazuje
na priorytety technologiczne rządu, (razem z ewwentualnym systemem wsparcia).
Ponad wszelką wątpliwość można potwierdzić tezę o olbrzymim potencjale technicznym
odnawialnych zasobów energii w Polsce. Potencjał ten jest efektem korzystnego położenia
geograficznego i klimatycznego Polski, dużego obszaru kraju (zróżnicowanie stref geograficznych, klimatycznych i możliwość „zbierania” rozproszonych zasobów energii z dużego
obszaru) oraz form zagospodarowania przestrzeni (z przewagą korzystnego dla OZE rolniczego użytkowania przestrzeni) i stosunkowo niskiej gęstości zaludnienia. Autorzy opracowania zdają sobie jednak sprawę z praktycznych trudności i ograniczeń (w tym środowiskowych) w wykorzystaniu potencjału technicznego oraz dalszych problemów w wykorzystaniu
potencjału ekonomicznego oraz rynkowego energetyki odnawialnej w 2020 r. Jednocześnie
autorzy stoją na stanowisku, że jest to możliwe, bez naruszenia zasadniczych zasad zrównoważonego rozwoju (dotyczy to w szczególności rozwoju energetyki wiatrowej i wprowadzania plantacji energetycznych w ograniczonej skali, jaką określono w niniejszej pracy) oraz
bez istotnego naruszenia zasady samowystarczalności żywnościowej kraju (dotyczy to określonego w niniejszej pracy areału użytków rolnych, jakie mogłyby być przeznaczone na celowe uprawy energetyczne i automatycznie wyłączone z użytkowania na cele żywnościowe).
Nie można w sposób względnie prosty, metodą „od góry” (przyjętą w niniejszej pracy), wyliczyć precyzyjnie ani wielkości ani skali ograniczeń, w tym głównie środowiskowych i przestrzennych, w wykorzystaniu potencjału technicznego odnawialnych zasobów energii w skali kraju i województw. Stosowne dodatkowe prace w tym zakresie powinny być prowadzone
na szczeblu regionalnym i lokalnym (przy okazji opracowywania regionalnych programów
wykorzystania OZE do 2020 r.), gdzie łatwiej także o ocenę w pełni zrównoważonego środowiskowo potencjału energetyki odnawialnej. W szczególności kwestie te powinny być przedmiotem szczegółowej analizy na szczeblu regionów, powiatów i gmin, w ramach prac nad
regionalnymi strategiami rozwoju, studiami nad planami zagospodarowania przestrzennego oraz regionalnymi programami rozwoju OZE, z których powinny wynikać gminne plany
energetyczne (lub założenia do tych planów).
Ewentualne negatywne konsekwencje szerszego rozwoju plantacji energetycznych i ich
presji na zapotrzebowanie na przestrzeń rolniczą na cele żywnościowe, skompensować
można ograniczeniem rozwoju biopaliw drugiej generacji oraz ograniczeniem nieefektywnego współspalania biomasy w elektrowniach węglowych. Technologia produkcji biopaliw
i współspalania (oraz z innych powodów duża energetyka wodna i morska energetyka wiatrowa) nie zostały uwzględnione jako priorytety RPO na lata 2014-2020. Technologie te jak
dotychczas zabierają w coraz bardziej znaczącym zakresie zasoby biomasy z regionów nie
przynosząc korzyści i uszczuplając inne, bardziej efektywne formy jej zagospodarowania.
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Jednak bardziej znaczące zmniejszenie presji tych nieefektywnych technologii na środowisko i inne ”wolne” zasoby na szczeblu regionalnym i lokalnym możliwe będzie tylko wtedy,
gdy zmieni się polityka państwa w tym zakresie oraz system wsparcia zielonej energii elektrycznej i biopaliw.
Tak jak już wcześniej podkreślono, odnawialne zasoby energii są zróżnicowane nie tylko
w skali całego kraju ale i w skali województw. W tabeli 3.13 przedstawiono syntetycznie
i w sposób jakościowy podsumowanie ocen potencjałów OZE (grup kluczowych technologii)
w regionach na tle planowanej w KPD skali wykorzystania potencjału przeliczonego na okres
w którym mogą być dostępne środki UE w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

energia wiatru

Udział technologii OZE w planowanym
w KPD (2014-2020) przyroście produkcji
energii i wykorzystaniu potencjału

Planowany wzrost wykorzystania zasobów w latach 2014-2020 w Polsce wg
KPD [ktoe]

zachodniopomorskie

wielkopolskie

warmińsko-mazurskie

świętokrzyskie

śląskie

pomorskie

podlaskie

podkarpackie

opolskie

mazowieckie

małopolskie

łódzkie

lubuskie

lubelskie

kujawsko-pomorskie

dolnośląskie

Tab. 3.13. Podsumowanie jakościowe ocen potencjałów OZE dla poszczególnych regionów na tle planowanego wzrostu wykorzystania potencjału rynkowego OZE w Polsce w latach 2014-2020. Źródło: Opracowanie własne IEO.
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W tabeli 3.13 uwzględniono tylko te technologie wymienione w KPD, które mają znaczenie
dla większości regionów, były analizowane wcześniej i mogą mieścić się w kryteriach wsparcia (np. wielkość inwestycji, typ beneficjenta) w RPO, tj. bez morskiej energetyki wiatrowej
i ewentualnej budowy dużej elektrowni wodnej (Kaskady Dolnej Wisły). W KPD w zakresie rozważanych technologii OZE w latach 2014 -2020, w stosunku do całego okresu 20112020, planowany jest 73% wzrost zdolności produkcyjnych i ma on wynieść 3578 ktoe. 51%
tego wzrostu stanowić będzie zielone ciepło, a 49% zielona energia elektryczna. Największe
udziały we wzroście mają mieć: biomasa stała – z upraw, słoma z lasów (28%), energia
wiatru z uwzględnieniem małych elektrowni wiatrowych (20%) i energia słoneczna (13%).
W kilku województwach (w szczególności północnych) widać np. synergię w wykorzystaniu
energii wiatru w lądowych farmach wiatrowych i energetycznego wykorzystania biomasy.
Z kolei potencjały małych elektrowni wiatrowych, kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła rozłożone są w zasadzie równomiernie na terenie całego kraju. Tylko zasoby reprezentowane przez technologie mało znaczące w KPD (geotermia płytka, energetyka wodna) są
rozłożone miejscowo, ale nie ma to większego wpływu na cały bilans energii z OZE. Zgodnie
z przyjętymi kryteriami zrównoważonego wykorzystania zasobów tylko biomasa leśna nie
stanowi już dodatkowego potencjału w okresie 2014-2020. Przy powyższych założeniach
i zastrzeżeniach np. co do potencjału biomasy daje się zauważyć zróżnicowany, ale dopełniający się regionalny obraz wykorzystania odnawialnych zasobów energii.
Istnieją też ograniczenia infrastrukturalne i uwarunkowania gospodarcze, które nakładają
się na dostępne zasoby i ograniczenia środowiskowe. Powinny być one brane pod uwagę
przy planowaniu wykorzystania zasobów. Tym zagadnieniom poświęcony jest kolejny rozdział niniejszego opracowania.
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4.

PRZEGLĄD ZAGADNIEŃ I PROBLEMÓW
ENERGETYCZNYCH W POSZCZEGÓLNYCH REGIONACH
4.1

Struktura regionalna rynku energii w Polsce

Struktura regionalna rynku energii w Polsce w dużym stopniu uwarunkowana jest przez
wielkość regionów oraz gęstość zaludnienia (rys. 4.1). Pod tym względem występują w naszym kraju różne typy województw – duże i gęsto zaludnione (mazowieckie), jak i mniejsze i gęsto zaludnione. Istnieje także spora grupa województw (warmińsko-mazurskie, lubelskie, zachodniopomorskie) o stosunkowo dużej powierzchni i niewielkim zaludnieniu.
Czynniki te należy brać pod uwagę przy dalszej analizie problemów energetycznych na poziomie regionalnym.
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Rys. 4.1 Liczba mieszkańców i powierzchnia regionów Polski. Linia na wykresie ilustruje przeciętną gęstość zaludnienia w Polsce. Źródło: dane GUS, 2011 r., opracowanie IEO.

Najwięcej danych statystycznych dotyczących zagadnień energetycznych na poziomie regionalnym dostępnych jest dla rynku energii elektrycznej. Na rysunku 4.2 przedstawiono
zużycie energii elektrycznej w regionach w podziale na sektory gospodarki. Dwa największe
pod względem liczby ludności województwa, śląskie i mazowieckie, zużywają w sumie 33%
energii elektrycznej – głównie w sektorze przemysłowym i w gospodarstwach domowych,
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a w województwie śląskim także w sektorze energetycznym. Wyróżnia się także grupa czterech regionów (dolnośląskie, łódzkie, małopolskie i wielkopolskie) o podwyższonym w skali
kraju zużyciu energii, zwłaszcza w sektorach przemysłowym i energetycznym, ze znaczącą
rolą gospodarstw domowych. Pozostałe 10 regionów zużywa 35% krajowej energii elektrycznej, a struktura zużycia uwarunkowana jest przez stan rozwoju przemysłu w regionie. Warto
zauważyć, że zużycie energii elektrycznej w rolnictwie stanowi znaczącą pozycję w bilansie
tylko w województwie wielkopolskim (2% zużycia) i warmińsko-mazurskim (3%) – w pozostałych regionach kształtuje się na poziomie ok. 1% całkowitego zużycia.
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Rys. 4.2 Zużycie energii elektrycznej w regionach w podziale na sektory gospodarki w 2010 roku. Źródło: opracowanie
IEO na podstawie danych GUS.

Dla dalszych analiz istotne są także trendy czasowe zmian zużycia energii elektrycznej (rys.
4.3). W ogólnym zużyciu w ostatnich 5 latach nie są one jednoznaczne – w większości regionów zużycie energii waha się i uzależnione jest od koniunktury gospodarczej. Zwłaszcza
w województwach o większym zużyciu energii (śląskie, mazowieckie) widoczny jest spadek
zużycia energii w 2009 roku wywołany kryzysem gospodarczym. Od 2-3 lat widoczny jest
spadek zużycia energii w przemyśle, zwłaszcza w regionach o największym zużyciu w tym
sektorze (śląskie, mazowieckie, małopolskie, ale także dolnośląskie i lubelskie). Rośnie natomiast w większości regionów zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych.
Tylko w województwie dolnośląskim zanotowano niewielki spadek jej zużycia w 2010 roku
w stosunku do 2009 roku, w pozostałych województwach zużycie energii wzrasta lub utrzymuje się na dotychczasowym poziomie, co sprawia, że zapewnienie dostaw tej grupie odbiorców będzie jednym z wyzwań, przed jakimi staną regiony w najbliższych latach. Interesująco
kształtuje się także zużycie energii elektrycznej w rolnictwie. Ze względu na wspomnianą już
niewielką rolę w bilansie zużycia sektor ten jest często pomijany w analizach. Warto jednak
zauważyć, że w województwach o największym zużyciu energii w rolnictwie (wielkopolskie
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i mazowieckie, a także warmińsko-mazurskie, małopolskie, dolnośląskie) od 2008 roku widoczne są tendencje wzrostowe, związane prawdopodobnie z dobrą koniunkturą w rolnictwie,
powodującą zapewne wzrost produkcji rolnej. Kontynuacja tej tendencji może napotkać na
problemy z brakiem dostępu do sieci (lub złym stanem infrastruktury) na obszarach wiejskich.
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Rys. 4.3 Zużycie energii elektrycznej w regionach ogółem, w przemyśle, w gospodarstwach domowych i w rolnictwie – stan na rok
2010 oraz (na wykresie słupkowym) trendy rozwojowe 2006-2010. Źródło: Opracowanie własne IEO.
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Rozkład regionalny produkcji energii elektrycznej w Polsce (rys. 4.4) zdominowany jest
przez lokalizacje wielkich elektrowni systemowych, opalanych węglem kamiennym lub brunatnym (rys. 4.5). 54% produkowanej obecnie w kraju energii elektrycznej wytwarzane jest
w trzech regionach – śląskim, mazowieckim i łódzkim. 8 regionów Polski dostarcza 86%
energii elektrycznej. Odnawialne źródła energii w dalszym ciągu mają niewielki udział w
energii generowanej w poszczególnych regionach – z reguły jest to współspalanie biomasy
z paliwami konwencjonalnymi w elektrowniach systemowych. Jedynym regionem, w którym odnawialne źródła energii odgrywają dominującą rolę w produkcji energii elektrycznej
jest województwo kujawsko-pomorskie. Jest to jednakże spowodowane lokalizacją na jego
terenie największej polskiej elektrowni wodnej we Włocławku (oddanej do użytku w latach
osiemdziesiątych), która nadal dostarcza ok. 10% energii produkowanej w kraju ze źródeł
odnawialnych.
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Rys. 4.4 Produkcja energii elektrycznej w regionach Polski. Źródło: Agencja Rynku Energii
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Rys. 4.5 Elektrownie cieplne zawodowe w Polsce. Źródło: ARE SA [40].

Znacznie trudniejszy do opisu jest regionalny rynek ciepła. Dostępne statystyki w układzie
regionalnym dotyczą prawie wyłącznie ciepła dostarczanego w ramach systemów centralnego ogrzewania przez koncesjonowane przedsiębiorstwa ciepłownicze (rys. 4.6). Stosunkowo
najlepiej rozwinięte są systemy ciepłownicze w województwach o największej liczbie mieszkańców, zwłaszcza posiadające na swoim terenie większe aglomeracje miejskie (mazowieckie, śląskie, łódzkie). Należy przy tym pamiętać, że systemy ciepłownicze z reguły obejmują
obszar największych miast w danym regionie, podczas gdy w mniejszych miejscowościach
40

Statystyka elektroenergetyki polskiej 2010, Agencja Rynku Energii SA, Warszawa 2011 r.
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i na terenach wiejskich dominuje ogrzewanie indywidualne, z reguły w oparciu o paliwa
kopalne. Ciepło w systemach ciepłowniczych wytwarzane jest zazwyczaj w oparciu o węgiel,
olej opałowy i gaz ziemny (rys. 4.7). W skali kraju tylko nieco ponad 7% ciepła dostarczanego odbiorcom w ramach systemów centralnego ogrzewania wytwarzane jest ze źródeł odnawialnych, głównie z biomasy stałej. Stanowi ono znaczący udział w bilansie ciepła tylko w
województwach kujawsko-pomorskim, podlaskim i pomorskim. Tego typu struktura paliw
w ciepłownictwie może skutkować w ciągu najbliższych lat znaczącym wzrostem cen ciepła
dla odbiorców końcowych, spowodowanym kosztami emisji dwutlenku węgla do atmosfery.
ciepło dostarczone do odbiorców końcowych, TJ
ciepło dostarczone na 1 mieszkańca województwa, GJ/osobę
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Rys. 4.6 Ciepło dostarczone w 2010 roku mieszkańcom regionów przez koncesjonowane przedsiębiorstwa ciepłownicze – dostawy ciepła odbiorcom ogółem (TJ) oraz na 1 mieszkańca województwa (GJ/osobę). Źródło: Opracowanie
własne IEO.
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Rys. 4.7 Struktura paliw wykorzystywanych przez koncesjonowane przedsiębiorstwa ciepłownicze. Źródło: Opracowanie własne IEO.

4.2

Stan wykorzystania OZE w regionach Polski

4.2.1 Produkcja energii elektrycznej z OZE
Na rysunku 4.8 przedstawiono rozkład mocy zainstalowanej w odnawialnych źródłach energii elektrycznej w poszczególnych województwach, a na rysunku 4.9 odpowiadającą im liczbę instalacji (zrealizowanych inwestycji) służących generacji zielonej energii elektrycznej
na koniec 2010 roku. Pod względem mocy zainstalowanej dominują województwa kujawsko-pomorskie (ze względu na elektrownię wodną we Włocławku) oraz zachodniopomorskie
(energetyka wiatrowa). Także województwa: wielkopolskie, pomorskie i podlaskie charakteryzują się znaczną mocą zainstalowaną w elektrowniach wiatrowych. Jednakże pełny obraz
można uzyskać dopiero zestawiając moc zainstalowaną z ilością instalacji (rys. 4.9). W skali
kraju dominują elektrownie wodne, z reguły zainstalowane przed 2000 rokiem. Nowe źródła
w większości wykorzystują technologię energetyki wiatrowej oraz bioenergetyki, w tym w szczególności współspalania biomasy z węglem w elektrowniach systemowych. W układzie regionalnym wyróżniają się obecnie województwa takie jak kujawsko-pomorskie, łódzkie
i mazowieckie, w których zrealizowano stosunkowo dużą liczbę niewielkich indywidualnych
projektów wiatrowych, z których część wykorzystuje używane turbiny z tzw. repoweringu
(zdemontowane w krajach UE). Z kolei w województwach takich jak zachodniopomorskie,
wielkopolskie i pomorskie dominują większe farmy wiatrowe. Instalacje wykorzystujące
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technologię współspalania (dostarczającą obecnie ponad 50% energii z OZE w skali kraju)
znajdują się głównie w województwach, gdzie zlokalizowane są największe elektrownie systemowe.
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Rys. 4. 8 Moc zainstalowana OZE w województwach na koniec 2011 roku. Źródło: URE.
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Rys. 4.9 Liczba instalacji OZE w poszczególnych województwach na koniec 2011 roku. Źródło: URE.

Pod względem produkcji energii z OZE (rys. 4.10) dominuje województwo kujawsko-pomorskie, jednakże energia ta w większości produkowana jest w elektrowni wodnej we Włocławku. Z kolei w województwie śląskim dominuje energia elektryczna pochodząca ze współspalania. Należy zauważyć, że produkcja energii z OZE podlega w poszczególnych regionach
wahaniom z roku na rok, ze względu na zmienność produkcji ze źródeł uzależnionych od
warunków pogodowych w danym roku (energetyka wiatrowa i wodna). Z tego względu
np. w województwie zachodniopomorskim nastąpił w 2010 roku spadek produkcji energii
w stosunku do 2009 roku.
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Rys. 4.10 Produkcja brutto energii elektrycznej z OZE wg województw w latach 2009 i 2010. Źródło: ARE SA.

Zarówno obecnie, jak i w najbliższych latach należy oczekiwać wysokiej aktywności inwestorów w zakresie energetyki wiatrowej. Całkowita moc zainstalowana na koniec 2010 roku
osiągnęła 1180 MW, a w listopadzie 2011 roku osiągnęła 1537 MW. Pod względem mocy
zainstalowanej dominuje województwo zachodniopomorskie i wielkopolskie, do których
jednak dołączają kolejne województwa znajdujące się dotąd na dalszych miejscach (np.
w 2011 roku zainstalowano pierwszą 30 MW farmę wiatrową w województwie opolskim).
Natomiast rynek zupełnie nie rozwija się (pomimo zainteresowania inwestorów) w takich
regionach jak dolnośląskie, gdzie problemy lokalizacyjne utrudniają realizację inwestycji.
Obszary koncentracji zainteresowania inwestorów energetyką wiatrową przedstawiono na
rysunku 4.12. Obecnie tereny te z reguły pokrywają się z regionami o wyższym potencjale
wiatrowym oraz najlepszych oczekiwanych warunkach wiatrowych, jednakże obserwuje się
także wzrost zainteresowania przygotowaniem projektów na terenach dotąd pomijanych
w planach inwestycyjnych, zwłaszcza w Polsce centralnej. Przyczyną tego jest rozwój technologii turbin wiatrowych i wprowadzenie w ostatnich latach nowych generacji turbin przeznaczonych do stosowania w warunkach niskich prędkości wiatru, co spowodowało zainteresowanie lokalizacjami dotąd nieopłacalnymi ekonomicznie.
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Rys. 4.11 Moc zainstalowana energetyki wiatrowej oraz liczba instalacji w regionach, koniec 2010 roku. Źródło:
Opracowanie własne IEO.
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Rys. 4.12 Obszary koncentracji zainteresowania inwestycjami w energetykę wiatrową w Polsce. Źródło: baza danych
IEO.

Analiza danych przedstawionych przez operatora sieci przesyłowej oraz operatorów sieci
dystrybucyjnych odnośnie wydanych warunków przyłączenia do sieci dla inwestycji OZE
wykazała, że:
• warunki przyłączenia do sieci posiadają obecnie projekty OZE o łącznej mocy 16196 MW;
z tej liczby 7165 MW dotyczą warunków wydane przez PSE Operator dla 33 projektów farm
wiatrowych, głównie o dużych portfolio (powyżej 200 MW), będących w posiadaniu firm
deweloperskich;
• projekty wiatrowe o mocy ok. 7000 MW posiadają obecnie zawarte umowy przyłączeniowe, których realizacja ma nastąpić przed 2015 r.; wśród nich znajduje się 9 portfolio
projektów o łącznej mocy 1721 MW, które zawarły umowy z PSE Operator; dla sześciu z tych
projektów (o łącznej mocy 1200 MW) planowane jest przyłączenie do sieci przed końcem
2013 r.;
• w przypadku pojedynczych projektów, których przyłączenie do sieci dystrybucyjnej jest
planowane znacznie bardziej złożona ocena możliwego terminu uruchomienia (operatorzy
z reguły nie podają daty planowanego rozpoczęcia dostarczania energii do sieci, a tylko datę
zawarcia umowy przyłączeniowej); na podstawie dat zawarcia umów przyłączeniowych oraz
dostępnych informacji na temat stanu zaawansowania projektu oraz zaangażowania inwestora można stwierdzić, że wszystkie zgłoszone inwestycje (5300 MW) zakładają podłączenie do sieci przed 2016 rokiem, z tego ok. 1400 MW mogłoby być ukończone do 2013 roku.
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Spośród technologii produkcji ciepła z rozproszonych instalacji OZE najlepiej opisany jest
obecnie rynek energetyki słonecznej termicznej. Rynek ten jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się w ostatnich latach rynków w Polsce. Według corocznych badań
sprzedaży instalacji słonecznych, prowadzonych przez Instytut Energetyki Odnawialnej
w roku 2010 sprzedano na terytorium Polski ok. 146 tys. m2 kolektorów słonecznych. Jest to
wartość porównywalna z rokiem poprzednim – 2009, kiedy sprzedaż wyniosła 144 tys. m2,
(wzrost w stosunku do 2009 roku wynosi ponad 1%, natomiast wzrost sprzedaży kolektorów
słonecznych w latach 2009/2008 wyniósł ponad 11%). Ogółem, na koniec 2010 roku powierzchnia zainstalowana kolektorów słonecznych wynosiła 656 tys. m2 (ekwiwalent przeliczeniowy 460 MW mocy w siłowniach na paliwa kopalne). Łączna powierzchnia zainstalowana w 2009 r. wyniosła 510 tys. m2. Porównując sprzedaż w podziale na półrocza 2010 r.
nie zauważono różnicy w popycie na instalacje słoneczne. Przedstawiony poniżej wykres
ilustruje powierzchnię kolektorów słonecznych instalowanych w Polsce w latach 2000-2010
oraz wielkości skumulowane.
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Rys. 4.13 Powierzchnia instalowanych w Polsce kolektorów słonecznych w latach 2000-2010. Źródło: Opracowanie
własne IEO.

Poniżej, na rysunku 4.14, przedstawiono średnie tempo wzrostu sektora z ostatnich dziesięciu lat, liczone jako stosunek rocznych przyrostów (powierzchnia kolektorów słonecznych
sprzedanych w danym roku) do wartości skumulowanej powierzchni kolektorów słonecznych na koniec poprzedniego roku (całkowita powierzchnia zainstalowanych kolektorów
słonecznych). W ostatnich dwóch latach zaobserwowano spadek tempa wzrostu sektora,
jednak średnie tempo wzrostu rzędu 30-40% w dalszym ciągu jest jednym z najwyższych
spośród wszystkich sektorów energetyki odnawialnej w Polsce oraz w relacji do rynków kolektorów słonczych w innych krajach UE.
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Rys. 4.14. Tempo wzrostu sektora energetyki słonecznej w Polsce w latach 2001-2010. Źródło: Opracowanie własne
IEO.

Na polskim rynku dominują instalacje do przygotowania ciepłej wody użytkowej (tego rodzaju aplikacje obejmują ok. 90% rynku) lub ogrzewania pomieszczeń (3% rynku) w domach
mieszkalnych i w budynkach użyteczności publicznej, a także do celów rekreacyjnych, takich
jak ogrzewanie basenów, prysznice itp. (ok. 6 % rynku) i przemysłowych (1% rynku).
Stan wykorzystania energii słonecznej w poszczególnych regionach Polski nie zależy od natężenia promieniowania słonecznego, gdyż, biorąc pod uwagę obszary skrajne pod względem dopływu energii słonecznej, różnica pomiędzy nimi wynosi ok. 5%. Potencjał użycia
systemów słonecznych w każdym z województw zależy przede wszystkim od świadomości
ekologicznej mieszkańców, dostępności programów dotacji i obecności producentów oraz
instalatorów systemów słonecznych.
Na rys. 4.15 przedstawiono sprzedaż kolektorów słonecznych w podziale na województwa.
Największą liczbę kolektorów słonecznych sprzedano i zainstalowano w 2010 r. w województwie śląskim, ponadto znaczną sprzedaż zanotowano w województwach: małopolskim,
podkarpackim oraz łódzkim. Na mapie zaznaczono przy pomocy strzałek informację o wzroście lub spadku sprzedaży kolektorów w stosunku do 2009 roku. Ponad trzykrotny przyrost
w 2010 r. w stosunku do 2009 r. zanotowano w województwie lubelskim.
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Rys. 4.15. Sprzedaż kolektorów słonecznych w Polsce w 2010 r. w podziale na województwa. Źródło: Opracowanie
własne IEO.

Biorąc pod uwagę lokalizację siedzib i biur producentów oraz głównych dystrybutorów instalacji słonecznych, większość jest zlokalizowana w Polsce południowej, w województwach
śląskim i małopolskim, znaczna liczba firm znajduje się też w województwach mazowieckim
i dolnośląskim.
Istotnym elementem wpływającym na stan wykorzystania energetyki słonecznej są dostępne programy dotacji. Obecnie najbardziej popularnym programem jest program NFOŚiGW
– dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup
i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych. Na rysunku 4.16 przedstawiono rozkład zrealizowanych inwestycji od września 2010 r. do połowy
listopada 2011 r. Największym zainteresowaniem słoneczne instalacje cieszą się w województwach: małopolskim, śląskim, podkarpackim, lubelskim i mazowieckim. Najmniejsza
liczba inwestycji została zrealizowana w województwach: lubuskim, warmińsko-mazurskim,
kujawsko-pomorskim.
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Rys. 4.16 Rozkład zrealizowanych inwestycji słonecznych z programu NFOŚiGW – dopłaty do kolektorów słonecznych.
Źródło: dane NFOŚiGW, stan na 15.11.2011 r.

4.3

Podstawowe problemy i wyzwania w zakresie energetyki w regionach
Polski w latach 2014-2020
Jednym z podstawowych problemów w najbliższych latach będzie wzrost cen energii i jej
nośników. Na rysunku 4.17 przedstawiono wzrosty cen energii elektrycznej, gazu ziemnego oraz ciepłej wody i centralnego ogrzewania w regionach w ostatnim dziesięcioleciu oraz
pomiędzy rokiem 2009 i 2010. Ceny energii elektrycznej prezentują poziom w zasadzie jednolity na terenie kraju, przy czym charakteryzują się wysokim wzrostem. Od 2001 roku nastąpił 60% wzrost cen, natomiast w latach 2009-2010 ok. 5-6%. Sytuacja ta w połączeniu ze
wzrostem zapotrzebowania na energię powoduje, że koszt ten staje się coraz bardziej znaczący w budżetach gospodarstw domowych. Może to skutkować z jednej strony zwiększeniem
popytu na technologie energooszczędne oraz rozwiązaniami z obszaru inteligentnych sieci
energetycznych (zarządzanie popytem), z drugiej zaś zainteresowaniem zastosowaniem indywidualnych źródeł energii na użytek własny (kształtowanie się postaw prosumenckich).
Na uwagę zasługuje znaczący i stały (dwukrotny w ciągu ostatnich 10 lat) wzrost cen gazu
ziemnego. Gaz jest stosunkowo często stosowany do ogrzewania na obszarach, gdzie brak
jest systemów centralnego ogrzewania. Wzrost cen może spowodować zainteresowanie innymi technologiami produkcji ciepła, takimi jak kolektory słoneczne, czy kotły na biomasę,
zwłaszcza w zestawieniu z rosnącymi kosztami ciepłej wody użytkowej. Koszt ciepłej wody
na 1 odbiorcę wzrasta zwłaszcza w regionach takich jak województwo mazowieckie, małopolskie i śląskie.
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Rys. 4.17a Dynamika wzrostu cen energii elektrycznej w regionach w latach 2001-2010 oraz 2010/2009. Źródło: Opracowanie IEO na podstawie danych GUS.
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Rys. 4.17b Dynamika wzrostu cen gazu w regionach w latach 2001-2010 oraz 2010/2009. Źródło: Opracowanie IEO na
podstawie danych GUS.
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Rys. 4.17c Dynamika wzrostu cen ciepłej wody w regionach w latach 2001-2010 oraz 2010/2009. Źródło: Opracowanie
IEO na podstawie danych GUS.
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Rys. 4.17d Dynamika wzrostu cen centralnego ogrzewania w regionach w latach 2001-2010 oraz 2010/2009. Źródło:
Opracowanie IEO na podstawie danych GUS.
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Jest to prawdopodobnie związane z wysokimi kosztami jednostkowymi przygotowania ciepłej wody w systemach ciepłowniczych w okresie letnim, przy niepełnym wykorzystaniu
mocy w systemach ciepłowniczych (brak zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania) i przy
wysokich kosztach stałych utrzymania całej infrastruktury i etatowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach ciepłowniczych.
W porównaniu z cenami innych nośników energii relatywnie wolniej rosną koszty centralnego ogrzewania, jednakże w tym przypadku należy się spodziewać dalszego wzrostu cen,
związanego ze wzrostem kosztów produkcji ciepła w ciepłowniach opalanych paliwami konwencjonalnymi, głównie węglem.
W planach regionów znaczącą rolę odgrywają obecnie zagadnienia bezpieczeństwa energetycznego. Na szczeblu regionalnym kwestie związane z bezpieczeństwem energetycznym
postrzegane są przede wszystkim jako niezakłócone dostawy energii elektrycznej (np. na
szczeblu krajowej polityki większy nacisk kładzie się na zaopatrzenie w gaz i uwarunkowania międzynarodowe w tym zakresie). Na rys. 4.18 przedstawiono produkcję brutto
i zużycie energii elektrycznej w poszczególnych województwach. Województwa Polski centralnej i południowej (za wyjątkiem małopolskiego) charakteryzują się obecnie nadwyżką
produkcji energii nad jej zużyciem. Tam też produkowana jest większość energii, podczas
gdy w północnej i wschodniej części Polski zużycie dominuje nad produkcją. Taka sytuacja
wynika z centralizacji produkcji energii elektrycznej i lokalizacji największych elektrowni
systemowych.
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Rys. 4.18 Produkcja brutto i zużycie energii elektrycznej w poszczególnych regionach w 2010 r. Źródło: ARE.

zachodniopomorskie

wielkopolskie

warmińsko-mazurskie

świętokrzyskie

śląskie

pomorskie

podlaskie

podkarpackie

opolskie

mazowieckie

małopolskie

łódzkie

lubuskie

lubelskie

kujawsko-pomorskie

dolnośląskie

0

110
Największy problem z przynajmniej częściowym zbilansowaniem potrzeb i generacją lokalną mają województwa: warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, pomorskie, kujawskopomorskie i małopolskie. W niektórych regionach (np. w województwie pomorskie) w celu
zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego władze rozważają programy strategiczne mające na celu budowę nowych bloków energetycznych i zwiększenie tą metoda bezpieczeństwa
dostaw do odbiorców. Należy jednak podkreślić, że zwiększenie bezpieczeństwa dostaw
energii elektrycznej może również nastąpić poprzez rozwój generacji rozproszonej opartej
na źródłach odnawialnych. Ma ono także związek ze stanem i koniecznością rozbudowy sieci
elektroenergetycznej.
Stan obecny oraz przyszły rozwój sieci elektroenergetycznej w Polsce zdeterminowany jest
przez następujące elementy:
a) Historyczny rozwój przemysłu i sieci. Wpływ tego czynnika sięga początków rozwoju przemysłu na ziemiach polskich i podziałów jeszcze z okresu zaborów. Pozytywnym
przykładem jest stan rozwoju sieci na obszarze Górnego Śląska, gdzie zarówno sieć przesyłowa, jak i sieć dystrybucyjna są bardzo dobrze rozwinięte. Negatywnym przykładem historycznego rozwoju sieci przesyłowej jest obszar północnej Polski (województwa: podlaskie,
warmińsko-mazurskie, pomorskie, zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie, lubuskie
i północna część województwa wielkopolskiego).
b) Zmiana zapotrzebowania na energię elektryczną. Od wielu lat obszarem sieci,
gdzie notowane są największe przyrosty zapotrzebowania, jest województwo mazowieckie
zdominowane przez aglomerację warszawską. Inne województwa, które notują znaczący
wzrost powyżej średniej krajowej to województwa dolnośląskie i wielkopolskie, gdzie główne wzrosty związane są z lokalizacją nowej działalności przemysłowej i usługowej na terenie
i w okolicach Wrocławia i Poznania. Wzrost zapotrzebowania na tych obszarach związany jest również ze zmianą charakteru odbioru i zwiększonym poborem mocy biernej, co
w konsekwencji prowadzi do problemów stabilnościowych, szczególnie w obszarze aglomeracji warszawskiej i poznańskiej. Obszary te wymagają pilnej rozbudowy sieci przesyłowej,
w tym zamknięcia pierścieni sieci 400 kV, zwiększających pewność zasilania odbiorców
o wysokich wymaganiach co do jakości zasilania. Konsekwentny spadek zapotrzebowania
notowany jest od 2001 roku praktycznie tylko na obszarze województwa śląskiego, w związku ze zmianą charakteru odbioru przemysłowego na tym obszarze. Dobrze rozwinięta sieć
przesyłowa i sieć 110 kV w tym rejonie pozwala jak na razie wyprowadzić rosnące obszarowe
nadwyżki mocy do województw dolnośląskiego i mazowieckiego. W pozostałych województwach następuje stabilny przyrost zapotrzebowania, odzwierciedlający średni wzrost zapotrzebowania w całym Krajowym Systemie Elektroenergetycznym.
c) Budowa nowych mocy wytwórczych. Ocena stanu sieci w tym zakresie uzależniona jest od charakteru nowych mocy wytwórczych. W ostatnich latach dominującym czynnikiem był tutaj dynamiczny rozwój generacji wiatrowej i wzrost zapotrzebowania na moce
przyłączeniowe dla projektów nowych farm wiatrowych. Obszarami o największych potrzebach związanych przede wszystkim z modernizacją sieci 110 kV i rozbudową sieci 400 kV
są w tym zakresie województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, wielkopolskie oraz kujawsko-pomorskie. W zakresie sieci 110 kV podobne problemy, ale w znacznie mniejszej
skali, występują na obszarze województwa podlaskiego i dolnośląskiego. Najgorsza sytuacja
w tym względzie będzie jednak występowała w województwach zachodniopomorskim i pomorskim, gdzie wystąpi konieczność rozbudowy sieci najwyższych napięć, związana z rozwojem morskich farm wiatrowych. Inwestycje w sieciach 110 kV wynikają w pierwszej kolejności ze zwiększenia dopuszczalnych obciążalności linii (wymiana przewodów, przebudowa

Przegląd zagadnień i problemów energetycznych w poszczególnych regionach

111

słupów), jak również ze wzrostu mocy zwarciowej w stacjach (przebudowa, doposażenie stacji, zmiana pracy zabezpieczeń). Problemy sieciowe związane z budową nowych mocy wytwórczych dotyczą również energetyki zawodowej. Dyskutowane plany budowy elektrowni
jądrowych, które prawdopodobnie zostałyby zlokalizowane w pasie przybrzeżnym Morza
Bałtyckiego, spowodowałyby konieczność znacznego wzmocnienia sieci 400 kV, która obecnie nie jest dostosowana do przyłączenia bloków o mocach powyżej 1500 MW. W przypadku
szerszego wykorzystania zasobów gazu łupkowego do wytwarzania energii elektrycznej, ze
względu na ograniczoną wielkość bloków jednostek parowo-gazowych oraz możliwość ich
rozproszenia, potrzeby inwestycyjne w sieciach WN i 110 kV w pasie województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego i lubelskiego będą ograniczone i rozłożone
w pobliżu miejsc wydobycia i przesyłu gazu. Odtwarzanie mocy wytwórczych na obszarach
centralnej i południowej Polski nie będzie powodowało konieczności znaczących inwestycji
w sieć przesyłową, której modernizacja będzie wynikała raczej ze stopnia wyeksploatowania
istniejącego majątku sieciowego na tych obszarach (województwo śląskie). Rozwój generacji rozproszonej w zakresie małych i bardzo małych jednostek wytwórczych (niskie i średnie napięcie) nie będzie wymagał w krótkiej perspektywie znaczących inwestycji sieciowych
związanych ze zwiększeniem zdolności przesyłowych sieci nN i SN. W dłuższej perspektywie
czasu jako pierwsze wystąpią problemy związane ze sterowaniem pracą sieci i funkcjonowaniem zabezpieczeń, co spowoduje konieczność modernizacji stacji transformatorowych SN/
nN i stacji rozdzielczych SN (smart grid). Ponieważ rozwój generacji rozproszonej będzie
w dużej mierze stymulowany czynnikami ekonomicznymi, a nie dostępnością lokalizacji,
trudno jest obecnie wskazać obszary, w których w najbliższych latach (2014-2020) zjawisko
to mogłoby istotnie wpływać na rozwój sieci dystrybucyjnej w Polsce.
d) Starzejąca się infrastruktura sieciowa. Dekapitalizacja majątku sieciowego na
poziomie sieci rozdzielczej wynosi ponad 70% w przypadku linii i ponad 80% w przypadku stacji. Różnice pomiędzy województwami w poziomie amortyzacji majątku dystrybucyjnego wynoszą pomiędzy 64% a 87%. Prawie 30% sieci dystrybucyjnej kwalifikuje się do
natychmiastowej wymiany ze względu na stan techniczny. W najgorszym stanie znajduje
się sieć średniego i niskiego napięcia na terenach wiejskich, gdzie obiekty elektroenergetyczne budowane były w latach 50. i 60. ubiegłego wieku. Najgorsza sytuacja, wpływająca
na jakość zasilania odbiorców, występuje na terenie województwa warmińsko-mazurskiego,
podlaskiego oraz części małopolskiego i podkarpackiego. Według analiz przeprowadzonych
przez PTPiREE, minimalne szacunkowe potrzeby modernizacyjne sieci wiejskich dotyczą
około 50 tys. km linii SN, 153 tys. km linii nN, 67,5 tys. stacji SN/nN oraz budowy 1,5 tys.
nowych stacji i związanych z nimi linii SN i nN w celu przyłączenia nowych odbiorców energii elektrycznej, dla których budowa sieci elektroenergetycznej nie znajduje uzasadnienia
ekonomicznego. Wymiana starej infrastruktury na nową wpływa również na efektywność
energetyczną (wymiana transformatorów, straty sieciowe).
e) Zmiany technologiczne. Na decyzję o modernizacji sieci mają wpływ zmiany technologiczne, tj. dostępność nowych rozwiązań technicznych zwiększających niezawodność
i poprawiających parametry pracy sieci, zmniejszających koszty jej eksploatacji, ułatwiające
integrację źródeł odnawialnych i generacji rozproszonej oraz ułatwiające odbiorcom dostęp
do sieci i do rynku energii. Wśród rozwiązań, które będą miały w najbliższych kilku latach
największy wpływ na zmiany zachodzące w polskich sieciach elektroenergetycznych należy
uwzględnić wymianę linii napowietrznych na linie kablowe na obszarach silnie zurbanizowanych (SN, 110 kV) oraz na terenach wiejskich narażonych na występowanie czynników
atmosferycznych zwiększających zawodność pracy sieci (szadź, znaczne opady śniegu, silne
wiatry i oblodzenie). Taka sytuacja występuje najczęściej na terenach województw: świętokrzyskiego, małopolskiego, podkarpackiego, zachodnio-pomorskiego, pomorskiego oraz

112
części województw dolnośląskiego i śląskiego. Na tych obszarach część linii napowietrznych
SN będzie stopniowo zastępowana liniami kablowymi. Innym rozwiązaniem, które będzie
miało wpływ na przebieg modernizacji infrastruktury sieciowej jest wymiana liczników na
liczniki inteligentne, które pozwalają między innymi na zdalny odczyt i zarządzanie popytem. Aby w pełni wykorzystać potencjał tych urządzeń, konieczna będzie instalacja lub modernizacja systemów informatycznych zainstalowanych w stacjach SN i SN/nN. Największe
potrzeby inwestycyjne wystąpią na obszarach o największej gęstości odbioru, gdzie zarządzanie popytem przynosi również największe efekty ekonomiczne i techniczne. Konieczne będzie tworzenie zaawansowanych instalacji pilotażowych w dużych aglomeracjach miejskich
(Warszawa, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Łódź), gdzie występują skupiska licznych odbiorców przemysłowych, działalności usługowej i odbiorców komunalno-bytowych. W takich
centrach odbioru energii elektrycznej, przy ograniczonych inwestycjach (część potrzebnej
infrastruktury już jest dostępna) będzie można uzyskać największe efekty ekonomiczne. Do
zmian technologicznych, które wpłyną na rozwój sieci, należy zaliczyć również instalacje
zasobników energii w sieciach dystrybucyjnych oraz wpływ samochodów elektrycznych na
pracę sieci nN i SN. Biorąc pod uwagę uwarunkowania ekonomiczne, znaczący wpływ wymienionych czynników nie będzie widoczny przed 2020 r.
f) Integracja KSE z europejskim systemem przesyłowym. Trzy cele strategiczne
Unii Europejskiej, tj. zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego wszystkich państw członkowskich, budowa wspólnego rynku energii elektrycznej oraz wzrost udziału odnawialnych
źródeł energii w pokryciu zapotrzebowania na energię elektryczną, powodują konieczność
podjęcia znacznych i kosztownych inwestycji, przede wszystkim na poziomie sieci przesyłowych. Budowa połączenia asynchronicznego z Litwą, mającego poprawić bezpieczeństwo zasilania w krajach nadbałtyckich oraz w Polsce, w województwach mazowieckim, podlaskim
i warmińsko-mazurskim, powoduje konieczność rozbudowy sieci przesyłowej na obszarze
województw: podlaskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego. Podobna sytuacja może wystąpić w przypadku ponownej synchronizacji części systemu
elektroenergetycznego Ukrainy z połączonymi systemami elektroenergetycznymi ENTSOE. Innym problemem związanym z funkcjonowaniem KSE w strukturze europejskich sieci
elektroenergetycznych są przepływy kołowe, tranzyty energii z Północno-Wschodnich Niemiec, które ograniczają zdolności przesyłowe krajowej sieci WN i tym samym wchłonięcia
rosnącej generacji wiatrowej na obszarach województw: zachodnio-pomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i częściowo lubuskiego. Alternatywą dla rozbudowy sieci przesyłowych na tych obszarach, która służyłaby tym samym również poprawie sytuacji w niemieckim systemie elektroenergetycznym i odroczeniu niezbędnych inwestycji sieciowych
na terenie Niemiec (trudnych do przeprowadzenia głównie ze względu na „prawo drogi”),
jest zainstalowanie na liniach transgranicznych przesuwników fazowych, ograniczających
przepływy tranzytowe przez Polskę. Obecnie ich moc sięga 2000 MW, o które musi zostać
ograniczona generacja wiatrowa w północno-zachodniej części Polski. Potrzeby inwestycji
sieciowych są związane z integracją europejskich systemów elektroenergetycznych, bardzo
trudnych do określenia ze względu na dynamiczny charakter procesów politycznych. Wpływają one na decyzje inwestycyjne dotyczące nowych mocy wytwórczych zarówno w Polsce
(emisja CO2), jak i w Niemczech (likwidacja energetyki jądrowej) oraz na Ukrainie (kierunek integracji gospodarczej).
W tabeli 4.1 zestawione zostały czynniki wpływające na obecny stan sieci i konieczność ich
modernizacji i rozbudowy w przyszłości. Im większa liczba znaków „+”, tym większy wpływ
danego elementu na konieczność przeprowadzenia inwestycji sieciowych. Odwrotnie, znak
„-” oznacza pozytywny wpływ danego elementu na stan sieci i odroczenie lub ograniczenie
inwestycji sieciowych.
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Tab. 4.1 Elementy wpływające na obecny stan sieci i konieczność ich modernizacji i rozbudowy w przyszłości. Źródło: Opracowanie własne IEO.

+

+

++

+++

+++

energetyka gazowa
(łupki)

++ ++

+

+

++

+

+

+++

+

+

++

++

+

wzrost zapotrzebowania

++

dekapitalizacja sieci SN
i nN

+

++ ++ ++

połączenia transgraniczne

+

++

budowa linii kablowych

++

++

+

+

+

sieci inteligentne plus
samochód elektryczny

++

+

+

+

++ ++ +++

generacja rozproszonamałe źródła OZE

-

-

-

-

+

-

-

+

-

+++

++

+

+

++

++

+++

+++

+++ +++

+

-

++

+

+++ +++

++
++

++

+

+

+

+++

+

++

+

+

+++

+

+

+

+

+

+

+

+++

+

-

--

-

-

-

--

--

-

-

Jak nietrudno zauważyć, spośród OZE tylko duże farmy wiatrowe wymagają znaczących inwestycji sieciowych, zwłaszcza na północy Polski. Pozostałe OZE wpisujące się w koncepcję
generacji rozproszonej, co do zasady korzystnie wpływają na budżety związane z rozwojem
sieci, zmniejszając wymagane nakłady we wszystkich województwach i bynajmniej nie zagrażając bezpieczeństwu energetycznemu. Jest to w szczególności teza oczywista we wstępnym
obecnie okresie rozwoju, gdy OZE nie generują nadmiernych przepływów energii pomiędzy
regionami i gdy bilansowanie energii odbywa się lokalnie. W tym sensie priorytety w zakresie inwestycji w sieci i w rozwój OZE, przynajmniej w pewnym zakresie, można traktować
jako substytucyjne i komplementarne, także z perspektywy możliwej alokacji i wykorzystania środków UE na lata 2014-2020.

4.4

Potencjalna rola OZE w gospodarce energetycznej regionów w latach
2014-2020
4.4.1 Konkurencyjność pomiędzy technologiami OZE
Oceniając rolę OZE w gospodarce energetycznej regionów należy zwrócić uwagę na wieloaspektowość problemu i konieczność zachowania zarówno równowagi, jak i należnych proporcji. Problem sprowadza się do zachowania równowagi pomiędzy czynnikami środowiskowymi, bezpieczeństwem energetycznym oraz kosztami zaopatrzenia w energię. Sposób
zrównoważenia tych czynników w polityce regionu wpłynie na dodatkowe korzyści lub koszty
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zewnętrzne (czyli koszty gospodarcze i społeczne nieuwzględnione w rachunku mikroekonomicznym, np. koszty zdrowotne, zanieczyszczenie gleb, niszczenie budowli w wyniku
emisji szkodliwych substancji).
Z problemem równoważenia powyższych czynników można się spotkać w szczególności na
etapie planowania inwestycji i przygotowywania programów inwestycyjnych. Często jest on
kojarzony ze zrównoważonym podejściem do wykorzystania zasobów, jakie są do dyspozycji
na danym obszarze, co ilustruje rysunek 4.19.

zrównoważone gospodarowanie

ZASÓB

procedury lokalizacyjne
planowanie

organizacja
jakość

WYKORZYSTANIE
ZASOBÓW
EKONOMIKA

TECHNOLOGIA
opłacalność

mechanizmy wsparcia

postęp technologiczny

Rys. 4.19 Czynniki służące realizacji zasady zrównoważonego wykorzystania odnawialnych zasobów energii w procesach planowania inwestycji i przygotowywania programów inwestycyjnych. Źródło: opracowanie własne IEO.

Jak łatwo zauważyć, trudno o stosowanie w praktyce zasad zrównoważonego podejścia
i badanie szerszego wpływu inwestowania w OZE na rozwój regionalny bez uwzględnienia
czynnika ekonomicznego, w tym przede wszystkim kosztów. W poprzednich rozdziałach
zwrócono szczególną uwagę na dostępność odnawialnych zasobów energii i środowiskowe
uwarunkowania ich wykorzystania, na ograniczenia infrastrukturalne i gospodarcze oraz
rynkowe uwarunkowania rozwoju OZE. Problem kosztów, a w zasadzie wiedzy na ich temat
oraz wiarygodności ich oszacowania i sposobu podejścia do ich uwzględnienia w programach
inwestycyjnych wydaje się być obecnie kluczowym zagadnieniem. Trudności w oszacowaniu
kosztów są m.in. przyczyną braku decyzji inwestycyjnych w tradycyjnej energetyce, ale w
szczególności stanowią kluczowy problem w przygotowywaniu programów inwestycyjnych
w takiej skali jak RPO i perspektywie sięgającej 2020 roku. Oprócz kwestii bezwzględnej
wysokości kosztów występuje tu także problem praktycznego stosowania kryterium kosztowego w sytuacji, gdy uwzględnia się dotacje inwestycyjne, zasady pomocy publicznej
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i dodatkowe korzyści, jakie region pragnie uzyskać dzięki skierowaniu strumienia pomocy
publicznej w określonej wysokości na konkretne technologie. Niestety, dotychczas każdy
region sam stawał wobec tego wyzwania i podchodził do niego według własnych preferencji
oraz priorytetów. W Polsce nie wykształcił się system informacji publicznej o przeszłych,
obecnych i prognozowanych kosztach w energetyce, w tym w energetyce odnawialnej. Rozproszenie i zaadresowanie inwestycji do coraz większej ilości drobnych inwestorów wywołuje zwiększone potrzeby informacyjne, także w sensie informacji publicznej [41]. Ostatnią
kompleksową analizę, opartą na zweryfikowanych danych źródłowych (empirycznych) i na
spójnej metodyce oceny kosztów w energetyce odnawialnej w Polsce przedstawiło, odpowiedzialne wówczas za OZE, Ministerstwo Środowiska w 2000 roku [42]. W ekspertyzie
przedstawiono analizę nie tylko kosztów wszystkich rodzajów OZE, ale też wpływ dotacji
inwestycyjnych na opłacalność w sensie mikroekonomicznym.
Obecnie spotkać można wiele opracowań zagranicznych dotyczących kosztów w energetyce,
jednak zazwyczaj odnoszą się one do konkretnych technologii i nie dają możliwości wiarygodnego porównania. Ponadto rzadko mogą stanowić podstawę do racjonalnego podejmowania decyzji inwestycyjnych w konkretnych uwarunkowaniach krajowych i regionalnych
oraz w średniookresowej perspektywie (2014-2020). Koszty w energetyce odnawialnej silnie
zależą od uwarunkowań lokalnych i zwykle mieszczą się w dość szerokim zakresie, zwłaszcza w sytuacji, gdy nowe technologie wchodzą na rynek przy różnych systemach wsparcia
w różnych krajach. Zarówno do porównań bieżących, jak i w szczególności prognoz kosztów
w latach 2014-2020, warto używać danych oficjalnych i uśrednionych dla większej grupy
krajów, a w szczególności państw członkowskich UE, gdzie systemy wsparcia i rynki energii
nie różnią się od siebie diametralnie. Efektywność ekonomiczna poszczególnych technologii
energetycznych, dla warunków uśrednionych dla całej UE, została przedstawiona w dokumencie Komisji Europejskiej: „Źródła energii, koszty produkcji i eksploatacji technologii
wytwarzania energii elektrycznej, produkcji ciepła i transportu” [43]. Stanowi on załącznik
do „Drugiego strategicznego przeglądu sytuacji energetycznej” (Second Strategic Energy Review), w ramach tzw. planu działań na rzecz bezpieczeństwa energetycznego i solidarności
energetycznej UE [44]. Dokonano w nim porównania kosztów i wydajności różnych technologii wytwarzania energii, łącznie z systemami energetyki odnawialnej, z punktu widzenia
ekonomiki. Technologie zostały podzielone na systemy elektroenergetyczne, ciepłownicze
i transportowe. Następnie w obrębie każdej z tych trzech kategorii dokonano porównań ich
parametrów ekonomicznych. Zdaniem autorów niniejszego raportu jest to najbardziej wiarygodne i oficjalne źródło, mogące służyć jako podstawa do porównawczej oceny ekonomicznej różnych technologii OZE w UE, w szczególności kosztów technologii wytwarzania
energii elektrycznej obecnie i w perspektywie 2020 r. W celach porównawczych, wszystkie
koszty zostały sprowadzone do waluty euro w 2005 r., na podstawie średniorocznej stopy
inflacji dla „Strefy Euro”, zgodnie z danymi Eurostat (po uprzednim ewentualnym przeliczeniu na euro z innych walut wg średniego kursu wymiany w danym roku). Podstawowymi wskaźnikami, których użyto do porównania opłacalności ekonomicznej poszczególnych
technologii były: nakłady inwestycyjne, koszty eksploatacyjne oraz całkowite koszty produkcji energii. Poniżej przedstawiono i poddano analizie wybrane elementy raportu Komisji
Europejskiej w odniesieniu do zielonej energii elektrycznej.
41 Taka sytuacja ma miejsce w wielu krajach UE oraz np. w Stanach Zjednoczonych, gdzie kwestiami analiz i bezpłatnego udostępniania informacji o kosztach i prognozach cen dla inwestorów i obywateli zajmuje się rządowa agencja US Energy Information
Admnistration, przyp. aut.
42 Wiśniewski G. (red). Ocena ekonomiczna i prawna wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce. Ministerstwo Środowiska,
Warszawa, 2000 r.
43 Commission of the European Communities: Energy Sources, Production Costs and Performance of Technologies for Power Generation, Heating and Transport, SEC(2008)2872, Bruksela, 2008 r.
44 Commission of the European Communities: Second Strategic Energy Review - AN EU ENERGY SECURITY AND SOLIDARITY ACTION
PLAN COM(2008)781, Bruksela, 2008 r.

116
Wysokość jednostkowych nakładów inwestycyjnych dla różnych technologii wytwarzania
energii elektrycznej z OZE, wyrażoną w €2005/kW mocy zainstalowanej, zilustrowano na
rysunku 4.20.
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Rys. 4.20. Wysokość jednostkowych nakładów inwestycyjnych w €2005/kW dla różnych technologii produkcji energii
elektrycznej. Źródło: Komisja Europejska, opracowanie własne IEO.

Poziome słupki na wykresie pokazują zróżnicowanie kosztów wybudowania instalacji energetycznej w danej technologii oraz zakresy zmienności kosztów w UE. Zdaniem Komisji
Europejskiej najlepiej pod względem wysokości nakładów inwestycyjnych wypada energetyka wiatrowa lądowa (wykazuje najniższą rozpiętość kosztów, gdyż jest to już technologia
dojrzała). Dobrze wypadają instalacje odzysku gazu wysypiskowego, których względnie niewielki potencjał zarówno w UE, jak i w Polsce został już w dużym stopniu wykorzystany.
Większym potencjałem w Polsce dysponuje biogaz rolniczy i biomasa w układach CHP, które
pod względem kosztów znajdują się na kolejnych pozycjach. Niewłaściwe byłoby jednak podejmowanie decyzji inwestycyjnych w oparciu o wysokość jednostkowych nakładów inwestycyjnych, bez patrzenia na koszty eksploatacyjne oraz na najważniejszy czynnik – koszty
produkcji energii z danego źródła jako miernik ostateczny jego konkurencyjności na rynku.
Porównanie kosztów eksploatacyjnych (rys. 4.21) daje przewagę technologiom nowszym,
które nie bazują na procesach spalania biomasy i biopłynów. Energetyka wiatrowa i słoneczna wykazują koszty o rząd wielkości niższe niż w przypadku technologii energetycznego
wykorzystania biomasy.
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Rys. 4.21. Koszty eksploatacyjne przy produkcji energii elektrycznej w €2005/kW. Źródło: Komisja Europejska, opracowanie własne IEO.

System przyznawania i rozliczania dotacji UE zwraca uwagę na trwałość projektu w okresie
zaledwie kilku lat. Jednak na koszty, zwłaszcza technologii i branż szybko rozwijających
się, warto patrzeć w dalszej perspektywie oraz obserwować trendy. Często krajowe dokumenty prognostyczne nie podają takich informacji, przydatnych do przygotowywania biznes planów i przepływów finansowych na 20-30 lat do przodu. Zasadnicze trendy na rynku
energetycznym to ciągły wzrost cen energii i paliw, spowodowany wzrostem cen surowców
kopalnych oraz opartych na biomasie pochodzenia rolnego i leśnego. Dodatkowo obserwuje
się spadek nakładów inwestycyjnych na urządzenia i technologie OZE, wraz z postępem
technicznym, dojrzałością technologii oraz ich rosnącym udziałem w rynku. Te dwa procesy
systematycznie poprawiają konkurencyjność energetyki odnawialnej.
Zmniejszenie kosztów technologii energetyki odnawialnej daje się zauważyć w przypadku
zielonej energii elektrycznej i ten trend będzie kontynuowany. Wynika to m.in. z polityki
klimatycznej UE (obciążenia kosztami emisji CO2) oraz szczególnej promocji zielonej energii elektrycznej w UE. Właśnie trendowi zmian kosztów technologii OZE do wytwarzania
energii elektrycznej w niniejszym opracowaniu poświęcono więcej miejsca.
W Polsce prognozy cen paliw podawane są w aktualizowanym co trzy lata dokumencie „Założenia polityki energetycznej Polski”. Prognozy te uznawane są za konserwatywne, są zazwyczaj niższe w stosunku do rzeczywistych przebiegów cen, tak jak ma to miejsce w aktualnej „Polityce energetycznej Polski do 2030 roku”. Prognozy zagraniczne mówią o znacznie
wyższych średnio- i długoterminowych trendach cenowych. Autorzy niniejszego opracowania rekomendują do dalszych analiz projekcję cen paliw kopalnych, opracowaną przez Narodowy Uniwersytet Techniczny w Atenach na zamówienie Komisji Europejskiej w wersji
z sierpnia 2008 r.
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Dynamiczny wzrost cen paliw kopalnych będzie stymulował rozwój, a w rezultacie doprowadzi do rozwoju rynku OZE, wykorzystania efektu skali i w konsekwencji spadku nakładów
inwestycyjnych dla nowych technologii energetyki odnawialnej. W przypadku większości
technologii do produkcji energii elektrycznej (rys. 4.22) znaczący spadek nakładów inwestycyjnych będzie miał miejsce do roku 2020 r., tj. do momentu zdobycia przez nie znaczących
obszarów rynku. Najmniej dynamicznie będą spadać nakłady inwestycyjne związane z rozwojem technologii już dojrzałych rynkowo, np. energetyki wiatrowej na lądzie. Najbardziej
dynamiczny spadek odnotuje się dla technologii będących obecnie w początkowej fazie rozwoju rynkowego, takich jak fotowoltaika (do roku 2020 aż 5-krotny spadek cen). Równie
dynamicznie spadać będą nakłady inwestycyjne dla technologii geotermalnych do produkcji
energii elektrycznej. Odrębnego wyjaśnienia wymaga energetyka wodna. Przy ograniczonym
potencjale, przyszła realizacja nowych, w szczególności większych instalacji, będzie wiązać
się dodatkowo z budową kosztownych instalacji hydrotechnicznych oraz koniecznością
spełnienia restrykcyjnych wymogów środowiskowych, w związku z czym w przeciwieństwie
do innych technologii przewiduje się tu wzrost nakładów inwestycyjnych.
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Rys. 4.22 Zmiany wysokości jednostkowych nakładów inwestycyjnych dla technologii odnawialnych wytwarzających
energię elektryczną, w € w cenach stałych z 2005 r. Źródło: Opracowanie własne IEO.

Podobne trendy będą obserwowane w przypadku nakładów inwestycyjnych na produkcję
ciepła, gdzie szczególnie silna tendencja spadku kosztów jest oczekiwana w przypadku kolektorów słonecznych oraz ciepłowni geotermalnych. Jedynie jednostkowe nakłady inwestycyjne na systemy ogrzewania z wykorzystaniem biopaliw stałych pozostaną względnie stałe
w czasie (przy czym nakłady na kW mocy w systemach ciepłowniczych scentralizowanych
pozostaną o ok. 10-20% niższe niż w systemach indywidualnego ogrzewania). Nie można
jednak wprost porównywać nakładów inwestycyjnych, kosztów ciepła i energii elektrycznej
(te pierwsze są średnio ok. 3-krotnie niższe).
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Takie trendy w zmianach cen paliw kopalnych i nakładów jednostkowych na technologie
OZE prowadzić będą do systematycznej poprawy konkurencyjności kosztowej energetyki
odnawialnej, w szczególności na rynku energii elektrycznej. Komisja Europejska, w cytowanym już wcześniej opracowaniu Second Strategic Energy Review przewiduje znaczący
spadek kosztów i poprawę efektywności ekonomicznej wszystkich technologii energetyki
odnawialnej. W perspektywie 2020 r. staną się one konkurencyjne wobec energetyki konwencjonalnej i jądrowej. Na rysunku 4.23 przedstawiono przewidywane, przeliczone na
średnie, koszty produkcji energii elektrycznej w roku 2020 z odnawialnych źródeł energii. Nawet przy stosunkowo konserwatywnych w tym przypadku założeniach, dotyczących
produktywności elektrowni wiatrowych, przy uśrednionym dla farm morskich i lądowych
koszcie 73 €/MWh (50-95 €/MWh), będą one wówczas najtańszym odnawialnym źródłem
energii elektrycznej.
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Rys. 4.23 Przewidywane średnie koszty produkcji energii elektrycznej w Europie w roku 2020 w €2005/MWh. Źródło:
Komisja Europejska, opracowanie własne IEO.

Energetyka wiatrowa, biogaz, ale też biomasa (w mniejszym zakresie jeszcze fotowoltaika)
wypadają też bardzo dobrze w zestawieniu z pełnymi kosztami produkcji energii ze źródeł
konwencjonalnych (biorąc po uwagę zarówno nakłady inwestycyjne, jak i koszty eksploatacyjne), zwłaszcza w perspektywie 2020 roku. Zdaniem Komisji Europejskiej, koszty produkcji energii elektrycznej z elektrowni wiatrowych w 2020 r. w UE będą porównywalne
z kosztami produkcji energii elektrycznej w elektrowniach jądrowych, ale będą niższe od
technologii wytwarzania energii elektrycznej ze spalania węgla, gazu i ropy naftowej, i to we
wszystkich przyjętych scenariuszach zmian cen paliw kopalnych.
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Badając opłacalność inwestycji w OZE należy wziąć pod uwagę także koszty wytwarzania
energii ze źródeł konwencjonalnych, gdyż (pomijając przejściowy system wsparcia dla OZE)
tylko energia tańsza może znaleźć trwałych nabywców na rynku. Rynek energii elektrycznej
w Polsce jest rynkiem specyficznym (bardzo duży udział elektrowni węglowych), praktycznie zamkniętym (niewielka wymiana międzynarodowa), stąd bardzo trudno jest przenosić
dane i prognozy z innych krajów, nawet dane uśrednione dla UE. Analizy kosztów i prognoz
dla energii elektrycznej wytwarzanej z nowych źródeł (tzw. „koszty krańcowe”) energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych i konwencjonalnych w Polsce do roku 2020 zostały wykonane przez Instytut Energetyki Odnawialnej [45]. Na rysunku 4.24 przedstawiono wyniki
analiz dla uśrednionych kosztów krańcowych produkcji energii elektrycznej w Polsce i dostaw na rynek hurtowy (bez kosztów dystrybucji) dla źródeł konwencjonalnych i odnawialnych (OZE na przykładzie farm wiatrowych jako technologii reprezentatywnej).
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Rys. 4.24 Koszt produkcji energii elektrycznej [PLN/MWh] z nowych źródeł w Polsce (koszt krańcowy) z uwzględnieniem kosztów uprawnień do emisji w wysokości 40 €/t CO2. Źródło: Opracowanie własne IEO.

Wyniki analiz w skali makro (na „agregatach” technologicznych) w stosunku do nowych,
planowanych do budowy źródeł, z uwzględnieniem kosztów nabycia (po 2013 roku) uprawnień do emisji CO2 wskazują, że energia z OZE (na przykładzie lądowych farm wiatrowych)
w porównaniu z energią z nowych źródeł konwencjonalnych i jądrowych już po 2015 roku
zacznie być konkurencyjna, choć dalej będzie droższa niż energia ze starych (zamortyzowanych) źródeł konwencjonalnych. Wyniki tego typu analiz wskazują na obniżanie generalnego ryzyka inwestycyjnego w sektorze zielonej energii.
Przeprowadzony przegląd porównawczy kosztów został wykonany na podstawie jednego
tylko źródła (Komisja Europejska) i odnosił się do produkcji energii z różnych OZE, ale tylko energii elektrycznej.

45 Taka sytuacja ma miejsce w wielu krajach UE oraz np. w Stanach Zjednoczonych, gdzie kwestiami analiz i bezpłatnego udostępniania informacji o kosztach i prognozach cen dla inwestorów i obywateli zajmuje się rządowa agencja US Energy Information.
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potencjał dalszego rozwoju rynku

Badając atrakcyjność przyszłych inwestycji w poszczególne technologie OZE i ich przyszły
wpływ na gospodarkę (nie tylko energetyczną) regionów należy uwzględnić warunki lokalne, fazę, w jakiej znajduje się dana technologia (wzrostowa z widokiem na spadek kosztów
czy schyłkowa) oraz jej potencjał rozwoju w regionie mierzony wielkością dostępnych odnawialnych zasobów energii i konkurencyjnością pod tym względem danej lokalizacji lub
grup lokalizacji oraz sytuacji na rynku energetycznym. Szczegółowe badanie tych zagadnień
przekracza ramy niniejszego opracowania. Dokonano jednak próby, aby w sposób ogólny
(jakościowo) zaprezentować atrakcyjność inwestycyjną poszczególnych technologii OZE
biorąc pod uwagę ich generalną pozycję na tle innych zielonych technologii w Polsce w perspektywie do 2020 roku (rys 4.25).
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Rys. 4.25 Względny potencjał rozwojowy różnych technologii OZE w Polsce do 2020 roku w relacji do aktualnej konkurencyjności ekonomicznej (ujęcie jakościowe). Źródło: IEO.

Schemat na rysunku 4.25 wskazuje na technologie OZE wymienione w KPD, które mają
bardziej pewną pozycję na rynku nowych inwestycji w okresie 2014-2020 (lądowe farmy
wiatrowe i kolektory słoneczne) i takie, które mają obecnie niskie koszty, ale ograniczony potencjał zarówno rozwoju, jak i innowacyjny (np. małe elektrownie wodne, domowe
kotły na biomasę) oraz takie, które są jeszcze za drogie do masowego wsparcia, ale mają
duży potencjał rozwojowy i dalszego spadku kosztów (systemy fotowoltaiczne i morskie farmy wiatrowe). Rysunek uwzględnia też (w celach porównawczych) technologię morskich
farm wiatrowych, która powinna być raczej uwzględniona w centralnych, a nie regionalnych
programach wsparcia. Taki jakościowy podział (nawet jeśli jest dyskusyjny) może ułatwić
przyszłe programowanie funduszy UE i ich podział, w szczególności z uwagi na: a) wielkość
alokacji na poszczególne technologie OZE/kategorie interwencji, b) intensywność pomocy
publicznej dla różnych technologii. Możliwe są różne podziały szczegółowe, ale za każdym
razem będą one wpływać na ogólne efekty (koszty ich uzyskania wraz z ryzykiem ich nieuzyskania) i rolę, jaką uzyska energetyka odnawialna jako całość (nie tylko jedna technologia)
w danym regionie.
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Punktem wyjścia powinny być jednak dobrze oszacowane koszty i zasoby oraz potencjał
rozwojowy każdej z technologii w regionie. Dopiero na tej bazie i korzystając z silnych stron
technologii (konkurencyjność, atrakcyjność) oraz zasobów (względny potencjał energetyczny), warto rozważać szczegółowe priorytety społeczno-gospodarczego rozwoju regionu.
4.4.2 Rola OZE w gospodarce energetycznej regionów w latach 2014-2020
Programowanie obecnej perspektywy finansowej UE na lata 2007-2013, a w szczególności
przygotowanie RPO, sprzyjało opracowaniu przez województwa dokumentów planistycznych dotyczących rozwoju OZE (zazwyczaj do 2013 lub 2015 roku) lub spowodowało, że
problematyka OZE została szerzej włączona do bardziej ogólnych dokumentów o charakterze strategicznym tworzonych na szczeblu regionu, w tym programów rozwoju energetyki
oraz programów rozwoju regionalnego i koncepcji rozwoju przestrzennego. Trudno nie docenić znaczenia tego rodzaju inicjatyw, w szczególności jako instrumentu do zaangażowania
szerszych grup mieszkańców i firm oraz możliwości, jakie stwarza proces tworzenia takich
dokumentów w zakresie edukacji społeczeństwa.
W perspektywie finansowej 2014-2020 prace o charakterze programowym i strategicznym
na szczeblu wojewódzkim dotyczące energetyki odnawialnej i efektywności energetycznej
mogą mieć jeszcze większe znaczenie, choćby z uwagi na poddane przez Komisję Europejską pod dyskusję w II połowie 2011 r. warunki skorzystania ze środków UE. Propozycje te
uzależniają dostęp do pomocy finansowej od tego, czy region ma w danym obszarze interwencji swoją własną strategię rozwoju.
Z analizy dotychczas przyjętych, niekiedy już z myślą o perspektywie finansowej 20142020, dokumentów planistycznych i strategicznych poszczególnych województw wynika, że
wszystkie regiony postrzegają energetykę odnawialną jako ważny element rozwoju regionu
do roku 2020. Poniżej przedstawiono ogólny i krótki przegląd zagadnień dotyczących OZE,
pojawiających się w różnych kontekstach w strategiach regionalnych.
Województwo dolnośląskie
Władze województwa dolnośląskiego problematykę energetyki w regionie uwzględniły
w „Strategii rozwoju województwa dolnośląskiego do 2020 roku”, którą uchwalono w listopadzie 2005 roku. Strategia rozwoju województwa stanowi najważniejszy dokument przygotowany przez samorząd województwa, który wyznacza cele i priorytety polityki rozwoju
regionu poprzez podniesienie poziomu życia mieszkańców Dolnego Śląska oraz poprawę
konkurencyjności regionu przy respektowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. Jednym
z elementów szczegółowych powyższej strategii jest bezpieczeństwo energetyczne, które zakłada wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (w tym w systemach grzewczych) oraz
rozbudowę i modernizację krajowego systemu sieci energetycznej i gazowej.
Ponadto zarząd województwa dolnośląskiego analizuje możliwości wykorzystania poszczególnych technologii OZE w regionie m. in. poprzez opracowanie i uchwalenie w sierpniu
2010 roku „Studium przestrzennych uwarunkowań rozwoju energetyki wiatrowej w województwie dolnośląskim”. Jest ono wynikiem dostrzegania problemu wzrastającego zapotrzebowania na energię w ramach krajowego bilansu energetycznego, problemów z wyczerpywaniem się bądź wykorzystaniem istniejących złóż zasobów paliw kopalnych oraz
regulacji unijnych w zakresie obniżenia emisji CO2 i zwiększenia udziału OZE w produkcji
energii. Rozwój energetyki wiatrowej na Dolnym Śląsku stał się w ostatnim czasie przyczyną
sporów pomiędzy jej zwolennikami i przeciwnikami. Próbą głębszego spojrzenia na szerokie
uwarunkowania rozwoju OZE w województwie jest raport z października 2010 roku pt. „Badania i analizy potencjału Dolnego Śląska dla wykorzystania odnawialnych źródeł energe-
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tycznych oraz badania i analizy wzajemnego oddziaływania sektora OZE i rynku pracy pod
wpływem zmiany gospodarczej”.
Województwo kujawsko-pomorskie
W „Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2007-2020”, uchwalonej
w listopadzie 2005 roku przez zarząd województwa, zostały uwzględnione aspekty energetyczne regionu, które są mocną stroną województwa (dobrze rozwinięta sieć elektroenergetyczna wysokiego napięcia, gazociągi wysokiego ciśnienia, rezerwy mocy w głównych punktach zasilania, dobre warunki fizjograficzne dla rozwoju energii odnawialnej). Dostrzeżono
także konieczność poprawy istniejącej infrastruktury regionu, gdzie wykorzystanie OZE nie
jest zadowalające. Zmiana ta wynika z potrzeby rozwoju gospodarczego oraz wzrostu liczby
ludności na niektórych obszarach, jak również eksploatacyjnego zużycia czynnej dziś infrastruktury energetycznej oraz postępu technicznego z nią związanego.
Ponadto Zarząd Województwa w 2010 roku zlecił wykonanie WBPP we Włocławku studium
„Zasoby i możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii”, którego celem jest określenie realnego potencjału odnawialnych źródeł energii (OZE) w województwie oraz w jakich
rodzajach OZE region będzie mógł realizować zakładane dla Polski cele związane z pakietem
energetyczno-klimatycznym „3x20”. Autorzy opracowania proponują wprowadzenie znacznie ostrzejszych ograniczeń dla energetyki wiatrowej, co budzi kontrowersje zwolenników
jej rozwoju oraz pytania związane z ewentualnymi skutkami gospodarczymi polityki regionu
mniej przyjaznej energetyce wiatrowej oraz zakresem uzasadnionych ekonomicznie rozwiązań alternatywnych, zwłaszcza w sytuacji dużego deficytu wytwarzania energii elektrycznej
w województwie.
Województwo lubelskie
W „Strategii rozwoju województwa lubelskiego na lata 2006-2020”, powstałej w 2005 roku,
dostrzeżono zagrożenie dla regionu, jakim jest uzależnienie od zewnętrznych dostawców
energii oraz niewielki udział odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym regionu. Tym samym stwierdzono po uwzględnieniu wewnętrznych potencjałów województwa,
że jednym z wiodących obszarów specjalizacji gospodarczej regionu powinien być rozwój
odnawialnych źródeł energii.
Potwierdzenie celów wyznaczonych w strategii regionu znajduje swoje odzwierciedlenie
w „Programie rozwoju alternatywnych źródeł energii dla województwa lubelskiego” opracowanym i przyjętym w 2006 roku, który również powstał ze względu na szerokie zainteresowanie tematem OZE, zgłaszane przez podmioty gospodarcze oraz samorządy lokalne.
W „programie” zostały zidentyfikowane i ocenione istniejące oraz potencjalne sposoby pozyskiwania energii ze źródeł alternatywnych w województwie lubelskim. Program określił
także uwarunkowania i potencjalne lokalizacje inwestycji OZE, a także możliwości ich finansowania z różnych (głównie pozabudżetowych) źródeł.
Dodatkowym dokumentem uwzględniającym rozwój energetyki odnawialnej jest również
uchwalony w 2009 roku „Program rozwoju energetyki dla województwa lubelskiego”, będący odpowiedzią regionu na inicjatywy legislacyjne z dziedziny energetyki odnawialnej w UE
i w Polsce, w ramach którego podjęto próbę sformułowania polityki regionalnej w zakresie
energetyki, w tym energii ze źródeł odnawialnych.
Województwo lubuskie
W „Strategii rozwoju województwa lubuskiego”, zaktualizowanej w 2005 roku o horyzont
czasowy do 2020 roku, poruszono zagadnienie niezadowalającego udziału odnawialnych
źródeł energii w bilansie energetycznym regionu. W dokumencie tym zauważa się konieczność diagnozy sytuacji w poszczególnych branżach energetyki w województwie, ich wzajemnych relacji, zależności i możliwości ich optymalizacji, tak by można opracować i wdrożyć
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strategię działania w tej dziedzinie. Jednym z kluczowych celów strategii, będących również
odzwierciedleniem Strategii Lizbońskiej, jest wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez stworzenie strategii rozwoju energetyki odnawialnej w województwie, utworzenie wojewódzkiej bazy danych o zasobach energii odnawialnej oraz budowa i modernizacja źródeł energii opartych o odnawialne zasoby.
Wypełnieniem jednego z postanowień strategii regionu było powstanie opracowania „Studium rozwoju systemów energetycznych w województwie lubuskim do roku 2025, ze szczególnym uwzględnieniem perspektyw rozwoju energetyki odnawialnej”. Jego celem było
również zapewnienie ładu w planowaniu infrastruktury energetycznej województwa przez
samorządy lokalne i przedsiębiorstwa energetyczne oraz poznanie szczegółowego stanu poszczególnych podsektorów energetyki i związanych z tym problemów zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe. Powstanie programu wiązało się również z prognozowanymi zakłóceniami związanymi z zapewnieniem dostaw energii, rosnącym zapotrzebowaniem na energię, koniecznością inwestowania w rozbudowę sieci przesyłowych i budowę
źródeł systemowych oraz wypełnianiem unijnych celów, m.in. w zakresie promowania i stosowania energii ze źródeł odnawialnych, redukcji emisji CO2, a także wzrostu efektywności
energetycznej. Ponadto w studium przedstawiono koncepcję rozwoju zaopatrzenia w energię na terenie województwa do roku 2025 oraz stworzono na ten cel elektroniczną bazę danych dotyczącą istniejących i planowanych systemów energetycznych województwa.
Województwo łódzkie
W „Strategii rozwoju województwa łódzkiego na lata 2007-2020”, uchwalonej przez Zarząd
Województwa w styczniu 2006 roku dostrzega się duży potencjał energii możliwej do pozyskania z odnawialnych źródeł energii. Jednym z głównych celów określonych w „Strategii „jest
poprawa warunków życia mieszkańców regionu poprzez poprawę jakości środowiska, który
realizowany będzie m. in. poprzez wzrost wykorzystania energii z odnawialnych źródeł.
Uzupełnieniem strategii rozwoju województwa łódzkiego jest dokument pt. „Program
zrównoważonego rozwoju energetyki – suplement dla województwa łódzkiego”, powstały
w 2008 roku i przygotowany przez Centrum Zrównoważonego Rozwoju, który zawiera analizę potencjału infrastruktury energetycznej regionu oraz proponowane rozwiązania umożliwiające wdrażanie OZE.
Województwo małopolskie
Województwo małopolskie posiada strategię rozwoju opublikowaną i uchwaloną we wrześniu 2011 roku. Jednym z wyzwań dla województwa małopolskiego wyznaczonych w strategii
jest zapewnienie bezpieczeństwa w obszarze szeroko rozumianego środowiska naturalnego. Dotyczy to także ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Strategia postępowania w zakresie bezpieczeństwa
ekologicznego oraz stosowania zasad ekologii w małopolsce zakłada równoważenie skutków
rozwoju gospodarczego, ale także poprawę poziomu bezpieczeństwa energetycznego Małopolski, szczególnie w oparciu o znacznie większy poziom wykorzystania zasobów energii
odnawialnej. Do kluczowych działań w regionie w zakresie polityki energetycznej zaliczono
również opracowanie bilansu energetycznego określającego aktualne potrzeby województwa, w zestawieniu z dostępnymi źródłami i nośnikami energii, jak i zidentyfikowanie istniejących i potencjalnych barier rozwoju oraz wyznaczenie kierunków działania w obszarze
regionalnej polityki rozwoju energetyki odnawialnej.
Ponadto Urząd Marszałkowski wspiera i promuje różnorodne inicjatywy mające na celu
kształtowanie proekologicznych postaw i świadomości w zakresie zasad zrównoważonego
rozwoju. Jedną z takich inicjatyw jest wydawany corocznie od 5 lat zbiór dobrych praktyk
w zakresie odnawialnych i alternatywnych źródeł energii.
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Województwo mazowieckie
W „Strategii rozwoju województwa mazowieckiego”, zaktualizowanej w 2006 roku z uwagi na zmieniające się uwarunkowania legislacyjne poruszono problem niezadowalającego
udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym regionu, co decyduje o wysokim zanieczyszczeniu środowiska. Dlatego strategia przewiduje rozwój alternatywnych,
odnawialnych źródeł energii wraz z rozpoznaniem możliwości dywersyfikacji produkcji
energii z różnych zasobów, ze szczególnym uwzględnieniem biomasy i wody, a także wód
geotermalnych, energii wiatru i słońca.
Oprócz tego w województwie mazowieckim powstał w 2006 roku „Program możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii na Mazowszu”, w którym oszacowano potencjał
OZE oraz wskazano preferowane dla rozwoju OZE obszary województwa. Informacje zawarte w dokumencie mają posłużyć jako materiał pomocniczy w wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii dla samorządów terytorialnych oraz przyszłych inwestorów.
Województwo opolskie
W „Strategii rozwoju województwa opolskiego na lata 2005-2020” odnawialne źródła energii zostały uwzględnione w mocnych stronach regionu (głównie biomasa), jednak problematyczny jest ich niski stopień wykorzystania. Jednym z potencjalnych źródeł energii w województwie opolskim jest górny odcinek Odry. Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego
jest jednym z priorytetów regionu w ramach rozbudowy i modernizacji infrastruktury, m.in.
poprzez poprawę pewności zasilania, niezawodności i jakości dostaw energii elektrycznej,
gazu ziemnego i ciepła dla istniejących odbiorców w regionie oraz wspieranie ekologicznych
systemów ogrzewania i wzrostu wykorzystania energii odnawialnej. W strategii dostrzeżono, że potencjalnie największym odbiorcą energii ze źródeł odnawialnych może być rolnictwo, mieszkalnictwo i komunikacja.
Wypełnieniem postanowień strategii rozwoju regionu opolskiego jest „Plan rozwoju odnawialnych źródeł w województwie opolskim”, mający na celu przedstawienie założeń rozwoju
odnawialnych źródeł energii na terenie województwa opolskiego pod kątem budowy regionalnej strategii rozwoju OZE.
Województwo podkarpackie
„Strategia rozwoju województwa podkarpackiego do 2020 roku” uwzględnia potrzebę
podjęcia działań w kierunku budowy i rozbudowy infrastruktury związanej z energią odnawialną. Dokument jest odpowiedzią na wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną,
spowodowany rozwojem sektora gospodarczego i komunalnego, ograniczoną ilość zasobów
kopalnych, a także zanieczyszczenie środowiska i przewidywane zmiany strukturalne sektora energetycznego. Odnawialne źródła energii mogą stanowić na Podkarpaciu istotny udział
w bilansie energetycznym poszczególnych gmin. Mogą przyczynić się również do poprawy
zaopatrzenia w energię na terenach o słabo rozwiniętej strukturze energetycznej. Szczególnie dla rejonów dotkniętych bezrobociem, OZE stwarzają możliwości w zakresie powstawania nowych miejsc pracy.
Dodatkowo w województwie podkarpackim powstała „Strategia rozwoju odnawialnych źródeł energii”, opracowana przez Podkarpacką Agencję Energetyczną, która stanowi próbę
odpowiedzi na współczesne wyzwania energetyczno-klimatyczne w skali regionalnej. Dokument jest szczegółową diagnozą polityki energetycznej regionu ze szczególnym uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii. Ma on na celu dostarczenie wskazówek do realizacji długofalowej strategii rozwoju OZE, uwzględniając ambitne cele UE oraz planowane działania
rządu i przyczynić się do wzrostu bezpieczeństwa energetycznego kraju.
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Województwo podlaskie
„Strategia rozwoju województwa podlaskiego do 2020 roku”, opracowana i uchwalona
w styczniu 2006 roku, określa warunki na Podlasiu jako naturalne dla rozwoju sektora alternatywnych źródeł energii, w tym efektywniejsze pozyskiwanie energii odnawialnej. W tym
celu w strategii wskazano również na potrzebę podjęcia działań wpływających na rozwój infrastruktury energetycznej poprzez tworzenie warunków do wykorzystania istniejących na
obszarze województwa źródeł energii odnawialnej. Energetyka odnawialna postrzegana jest
w regionie jako metoda pozyskiwania dodatkowych dochodów w rolnictwie i na obszarach
wiejskich.
Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego oraz Podlaska Agencja Zarządzania Energią
opracowała „Plan energetyczny województwa podlaskiego – praktyczne aspekty wykorzystania odnawialnych źródeł energii” w ramach projektu UE „Czyste Podlasie – partnerstwo
na rzecz ochrony środowiska”. Plan energetyczny województwa podlaskiego określa stan
istniejący oraz zakres działań niezbędnych do zaspokojenia potrzeb energetycznych wynikających z opracowanego bilansu energetycznego przy uwzględnieniu możliwości wykorzystania lokalnych nośników energetycznych, a przede wszystkim przy wykorzystaniu OZE i racjonalizacji zużycia konwencjonalnych nośników energii. Działania te uwzględniają aspekty
ekologiczne pozyskiwania energii na terenie województwa podlaskiego i wynikają ze strategii rozwoju województwa. Wynikają one także z obecnych i przewidywanych warunków
technicznych, ekonomicznych i organizacyjnych, przy uwzględnieniu istniejącej infrastruktury technicznej. W opracowaniu przedstawiono aktualny stan energetyczny województwa
podlaskiego, jak i prognozę postulowanych zmian w tym zakresie.
Województwo pomorskie
Sprawy bezpieczeństwa i rozwoju energetycznego w województwie pomorskim znajdują
umocowanie w Strategii Rozwoju województwa pomorskiego oraz przyjętej w 2006 roku
Regionalnej Strategii Energetyki dla województwa pomorskiego na lata 2007-2025 (RSE).
W toku wdrażania RSE stwierdzono, że w sektorze elektroenergetycznym nastąpiły istotne
zmiany wynikające z dynamicznie zmieniającej się sytuacji gospodarczej, a w szczególności
z systematycznie powiększającego się deficytu energii elektrycznej. Instrumentem dla realizacji RSE jest „Program rozwoju elektroenergetyki z uwzględnieniem źródeł odnawialnych
w województwie pomorskim do roku 2025” (PRE). Dokument ten został przyjęty przez zarząd Wwjewództwa pomorskiego uchwałą z sierpnia 2010 roku. Dokument obejmuje ocenę
stanu aktualnego, w tym ocenę zagrożeń i szans wyróżniających województwo pomorskie na
tle innych obszarów Polski oraz propozycje działań, ujętych w formie scenariuszy, zmierzających do wykorzystania tych szans przy zapewnieniu pełnego bezpieczeństwa energetycznego.
Województwo śląskie
W „Strategii rozwoju województwa śląskiego – Śląsk 2020”, uchwalonej w lutym 2010 roku,
określono mały udział energii ze źródeł odnawialnych jako słabą stronę regionu. OZE jednakże zostały uwzględnione w priorytetowym celu regionu, tj. przekształceniu województwa śląskiego w region o nowoczesnej gospodarce, wspierający nowe technologie. Kolejnym
priorytetem uwzględniającym OZE jest ochrona środowiska na Śląsku poprzez ograniczenie
emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych w regionie. Jednym z działań mających zrealizować wyznaczone cele jest prowadzenie prac nad rozwojem alternatywnych, odnawialnych
i ekologicznych źródeł energii gwarantujących bezpieczeństwo energetyczne oraz budowę,
rozbudowę i modernizację infrastruktury służącej do wykorzystania energii odnawialnej,
jak również wspieranie badań nad OZE. Priorytetem na Śląsku jest także unowocześnienie
rolnictwa i wsparcie przeobrażeń gospodarczych na terenach wiejskich, co również znajduje
swoje odbicie w rozwoju odnawialnych źródeł energii.
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Kolejnym dokumentem uwzględniającym rozwój OZE w województwie śląskim jest „Program wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenach nieprzemysłowych województwa śląskiego”, opracowany przez Śląski Urząd Marszałkowski, PAN i WFOŚiGW
w 2005 roku. Celem strategicznym Programu jest stworzenie warunków i mechanizmów
dla szerokiego wykorzystania lokalnych zasobów energii odnawialnej na terenach nieprzemysłowych województwa.
Województwo świętokrzyskie
W „Strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego do 2020 roku” energetyka odnawialna
okreslona została jako jeden z kierunków działań mających na celu kształtowanie specjalizacji regionalnej w gospodarce. Kolejna grupa celów operacyjnych obejmuje działania na rzecz
zapewnienia powszechnego bezpieczeństwa energetycznego w zakresie bieżących i perspektywicznych potrzeb dostępu do nośników energii oraz zapewnienie zamienności nośników
energii wszystkim jej odbiorcom, gdzie szczególne wsparcie powinny uzyskać inwestycje
pozwalające na efektywne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (głównie energia słoneczna, wiatrowa, wodna, geotermalna oraz wytwarzana z biomasy).
Uzupełnieniem strategii jest opracowanie pt. „Program reelektryfikacji województwa świętokrzyskiego na lata 2007-2013”, które powstało przy dużym zaangażowaniu zakładów
energetycznych prowadzących działalność na terenie województwa świętokrzyskiego. Dokument stanowi przegląd obecnego stanu infrastruktury energetycznej w regionie oraz ocenę potencjałów poszczególnych technologii pozyskania energii, w tym OZE.
Województwo warmińsko-mazurskie
W województwie warmińsko-mazurskim kwestie rozwoju energetyki ujęto w „Programie
ekoenergetycznym województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2005-2010” już w 2005 r.
Program został poddany aktualizacji przez Warmińsko-Mazurską Agencję Energetyczną
(trwają prace nad nową wersją dokumentu). Cele Programu wynikają ze „Strategii rozwoju
województwa warmińsko-mazurskiego” i uwzględniają ocenę sytuacji energetycznej województwa wraz z identyfikacją barier ograniczających wykorzystanie potencjału odnawialnych źródeł energii oraz możliwości rozwoju energetyki odnawialnej w regionie. Program
wyznacza także działania wspierające rozwój energetyki odnawialnej w województwie oraz
sposoby finansowania inwestycji energetycznych, jak i koszty realizacji programu.
Ponadto opracowanie studialne „Przyrodniczo – przestrzenne aspekty lokalizacji energetyki wiatrowej w województwie warmińsko-mazurskim”, przygotowane na zlecenie zarządu
województwa warmińsko-mazurskiego przez WBPP w Elblągu w grudniu 2006 roku, stanowi merytoryczne uzupełnienie strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa
warmińsko-mazurskiego. W opracowaniu zwrócono szczególną uwagę na zagadnienia lokalizacji obiektów energetyki wiatrowej o większych mocach nominalnych – jednostkowych
(turbina) i sumarycznych (parki wiatrowe).
Województwo wielkopolskie
W „Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku”, uchwalonej w 2005
roku przez zarząd województwa, energetyka odnawialna została uwzględniona w programie ochrony środowiska, w którym przewiduje się racjonalizację zużycia energii, surowców
i materiałów wraz ze wzrostem udziału wykorzystywanych zasobów odnawialnych.
Opracowanie „Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł
energii w Wielkopolsce na lata 2011-2020”, wykonane przez Wielkopolską Agencję Zarządzania Energią w 2011 roku, jest jedną z ważniejszych strategii sektorowych dla Wielkopolski, przygotowaną w ramach zadań wypracowanych przez samorząd województwa. Celem
strategii jest nakreślenie ogólnych kierunków działań województwa wielkopolskiego w zakresie wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii na lata
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2011-2020, umożliwiających zrównoważony rozwój gospodarczy regionu, poprawę jakości
życia i bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców oraz wypełnianie zobowiązań wynikających z przyjętego przez Polskę pakietu klimatyczno-energetycznego.
Województwo zachodniopomorskie
W opracowaniu „Strategia rozwoju regionalnego do 2020 roku” dostrzega się dużą rolę, jaką
odgrywa w regionie energetyka odnawialna, szczególnie energetyka wiatrowa. Jednakże do
największych wyzwań, jak również priorytetów w województwie zaliczono rozwój rozwiązań
w zakresie wytwarzania energii w układzie skojarzonym oraz większe wykorzystanie źródeł
energii odnawialnej („Założenia do programu energetyki odnawialnej w oparciu o surowce
odnawialne energii, wody i wiatru”).
W województwie opracowano także „Program rozwoju sektora energetycznego w województwie zachodniopomorskim do 2015 r. z częścią prognostyczną do 2030 r.”, który zawiera charakterystykę sektora energetycznego w regionie z analizą jego potencjału, bilansem
energetycznym oraz prognozą zapotrzebowania na energię w horyzoncie najbliższych 20 lat.
W programie uwzględniono także priorytety inwestycyjne w zakresie odnawialnych źródeł
energii w perspektywie do roku 2015 i 2030.
Wspomniane wyżej dokumenty nie wyczerpują prób (z ostatnich 5-6 lat) uwzględnienia
OZE w strategiach i programach rozwojowych. Poniżej zestawiono większość z nich w tabeli, określając umownie typ dokumentu i datę jego przyjęcia/opracowania.
Tab. 4.2 Wykaz ważniejszych programów i dokumentów strategicznych dotyczących OZE opracowanych
w województwach w latach 2005-2011. Źródło: Opracowanie własne IEO.
województwo

dokument

typ
dokumentu

rok

dolnośląskie

Studium przestrzennych uwarunkowań rozwoju energetyki
wiatrowej w województwie dolnośląskim

studium

2010

dolnośląskie

Strategia rozwoju energetyki na Dolnym Śląsku metodami
foresightowymi

strategia

2011

kujawsko-pomorskie

Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego na lata
2007-2020

strategia

2005

kujawsko-pomorskie

Zasoby i możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii

studium

2010

lubelskie

Program rozwoju alternatywnych źródeł energii dla województwa lubelskiego

program

2006

lubelskie

Strategia rozwoju województwa lubelskiego na lata 2006-2020

strategia

2006

lubelskie

Program rozwoju energetyki dla województwa lubelskiego

program

2009

lubuskie

Strategia rozwoju województwa lubuskiego - aktualizacja
z horyzontem czasowym do 2020 roku

strategia

2005

lubuskie

Studium rozwoju systemów energetycznych w województwie
lubuskim do roku 2025 - ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju odnawialnych źródeł energii

studium

2009

łódzkie

Strategia rozwoju województwa łódzkiego na lata 2007-2020

strategia

2006

łódzkie

Program zrównoważonego rozwoju energetyki - suplement dla
województwa łódzkiego

program

2008
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dokument

typ
dokumentu
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rok

małopolskie

Odnawialne i alternatywne źródła energii w Małopolsce. Zbiór
dobrych praktyk cz. I-V

dobre praktyki

2010

małopolskie

Strategia rozwoju województwa Małopolskiego na lata 20112020

strategia

2011

mazowieckie

Program możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii
na Mazowszu

program

2006

mazowieckie

Strategia rozwoju województwa mazowieckiego

strategia

2006

opolskie

Plan rozwoju odnawialnych źródeł odnawialnych w województwie opolskim

plan

2009

opolskie

Strategia rozwoju województwa opolskiego

strategia

2011

podkarpackie

Strategia rozwoju województwa podkarpackiego do 2020 roku
- aktualizacja

strategia

2010

podkarpackie

Strategia rozwoju odnawialnych źródeł energii w wojewódzkie
podkarpackim

strategia

2011

podlaskie

Plan energetyczny województwa podlaskiego - praktyczne
aspekty wykorzystania odnawialnych źródeł energii

program

2006

podlaskie

Strategia rozwoju województwa podlaskiego do 2020 roku

strategia

2006

pomorskie

Regionalna strategia energetyki dla województwa pomorskiego
na lata 2007 – 2025

strategia

2006

pomorskie

Program rozwoju elektroenergetyki z uwzględnieniem źródeł
odnawialnych w województwie pomorskim do roku 2025

program

2010

śląskie

Program wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenach
nieprzemysłowych województwa śląskiego

program

2005

śląskie

Strategia rozwoju województwa śląskiego „Śląskie 2020”

strategia

2010

świętokrzyskie

Program elektryfikacji województwa świętokrzyskiego na lata
2007-2013

program

2006

świętokrzyskie

Strategia rozwoju województwa świętokrzyskiego do 2020 roku

strategia

2006

warmińsko-mazurskie

Program egzoenergetyczny województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2005-2010

program

2005

warmińsko-mazurskie

Przyrodniczo - przestrzenne aspekty lokalizacji energetyki wiatrowej w województwie warmińsko - mazurskim

wielkopolskie

Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku

strategia

2005

wielkopolskie

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2011-2020

strategia

2011

zachodniopomorskie

Program rozwoju sektora energetycznego w województwie
zachodniopomorskim do 2015 r. z częścią prognostyczną do
2030 r.

program

2010

zachodniopomorskie

Strategia rozwoju województwa zachodniopomorskiego

strategia

2010

studium

2006

Dokumenty dotyczące OZE przygotowywane w województwach nie wynikają wprost z obowiązków prawnych i wychodzą zazwyczaj swoim zakresem, a często też typem, poza te wymagane prawem. Odnoszą się do OZE z dwóch perspektyw – 1) ograniczającej potencjał,
wtedy gdy OZE są ujmowane z perspektywy ochrony środowiska (programy ochrony środowiska, koncepcje rozwoju przestrzennego), 2) promocji wykorzystania potencjału, gdy OZE
są rozważanym elementem rozwoju społeczno-gospodarczego, czy szerzej – rozwoju zrównoważonego. Bardziej właściwa jako wyjściowa (bazowa) dla programowania rozwoju OZE
wydaje się druga, szersza perspektywa, zwracająca uwagę na szanse, natomiast pierwsza
perspektywa, odnosząca się do zagrożeń, uwzgledniona została jako uzupełniająca.
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Wymienione wyżej dokumenty strategiczne zostały opracowane w latach 2005-2007, tylko
niektóre w latach 2010-2011 (dużą aktywność w ostatnich dwóch latach wykazały województwa zachodniopomorskie, wielkopolskie, opolskie, małopolskie, podkarpackie oraz pomorskie). Stąd w znacznej mierze nie uwzględniają zmian i zjawisk zachodzących w Polsce i na
świecie w ostatnich latach, w tym zmienionych uwarunkowań gospodarczych, prawnych
i ekonomicznych oraz rozwoju technologii. Warto podkreślić, że dokumenty te odwołują
się (zazwyczaj w swoich preambułach) do krajowych dokumentów strategicznych, w tym
„Polityki energetycznej Polski do 2030 roku” (starsze do „Polityki energetycznej do 2025
roku”). W niektórych brakuje zapisów, do których można się bardziej szczegółowo odnieść
w zakresie OZE. W wielu przypadkach indywidualna identyfikacja obszarów, w jakich OZE
mogłyby odegrać istotną rolę w gospodarce energetycznej regionu została dokonana poprawnie i nadal pozostaje aktualna. Podsumowując niniejszy rozdział można stwierdzić, że
najważniejsze z tych obszarów to:
• ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, związana ze zmniejszeniem kosztów związanych z produkcją energii w elektrowniach konwencjonalnych,
• poprawa jakości życia mieszkańców,
• ograniczenie konsekwencji wzrostu cen energii i jej nośników dla odbiorców końcowych
(zwłaszcza gospodarstw domowych i małych i średnich przedsiębiorstw),
• poprawa bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i ciepła, w szczególności na terenach o słabo rozwiniętej infrastrukturze sieciowej i w sytuacji rosnącego zużycia energii,
• wsparcie przeobrażeń gospodarczych na terenach wiejskich i unowocześnienie rolnictwa,
• rozwój infrastruktury energetycznej,
• rozwój inteligentnych sieci elektroenergetycznych i kształtowanie postaw prosumenckich u mieszkańców,
• rozwój przedsiębiorstw związanych z sektorem energetyki odnawialnej (firmy produkcyjne i usługowe),
• wykorzystanie regionalnych zasobów OZE, związane z rozwojem lokalnego i regionalnego rynku oraz ze wzrostem przychodów mieszkańców i samorządów, a także powstaniem
nowych, trwałych miejsc pracy.
Tym, czego zazwyczaj brakuje w dokumentach, jest szersza analiza kosztów, przede wszystkim w odniesieniu do kosztów pozyskania energii z różnych źródeł dla odbiorców końcowych w perspektywie 10-20 lat. Brak także próby optymalizacji ekonomicznej tworzenia
przyszłego miksu energetycznego w województwie. Celem optymalizacji ekonomicznej mogłoby być wspieranie takiej generacji lokalnej, która będzie w okresie 5-15 lat konkurencyjna
cenowo wobec średnich kosztów paliw i energii w Polsce, na co można by dopiero nałożyć
dodatkowe kryteria ilościowe i jakościowe. Niewątpliwą przeszkodą w takim ujęciu kwestii
programowania rozwoju OZE na szczeblu regionalnym jest brak ukierunkowanej informacji
w polityce energetycznej i możliwości oparcia się na niej czy choćby odniesienia się do niej
samorządów. Dużym problemem jest brak możliwości tworzenia regionalnej polityki energetycznej bez jasnej rządowej koncepcji rynku paliw i energii, w tym roli rynków lokalnych
i przyszłego sposobu uwzględnienia w nim kosztów magazynowania energii. Pojawiające się
w dokumentach regionalnych innowacyjne koncepcje rozwoju energetyki, takie jak inteligentne sieci, mikrosieci, koncepcje energetyki producenckiej czy np. elektrycznego samochodu, nie występują w ogóle w „Polityce energetycznej Polski do 2030 roku” lub stanowią
jedynie hasło niewypełnione konkretną treścią. Pochodną zbyt powierzchownego uwzględ-
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niania czynników ekonomicznych jest też często brak analizy kosztów wdrożenia przyjmowanych dokumentów, wymaganych nakładów inwestycyjnych i oceny ich oddziaływania na
różne podmioty.
Dalsza poprawa jakości programowania rozwoju OZE w dokumentach tworzonych na
szczeblu regionu, z uwzględnieniem perspektywy finansowej UE 2014-2020, wymaga zatem
przeorientowania struktury i kierunków tworzenia krajowej polityki energetycznej i szerszego (bardziej otwartego na samorządy terytorialne i generację rozproszoną) zdefiniowania jej
adresatów, a w szczególności innego niż dotychczas, bardziej otwartego na regiony i politykę
spójności UE, podejścia do najbliższej aktualizacji dokumentu „Polityka energetycznej Polski do 2030 roku”.
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5.

OCENA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA
POTENCJAŁU RYNKOWEGO OZE W REGIONACH POLSKI
W LATACH 2014-2020
Przeprowadzone w poprzednich rozdziałach analizy wykazały, że regiony w Polsce dysponują olbrzymim, w niewielkim tylko stopniu wykorzystanym potencjałem technicznym i ekonomicznym różnych odnawialnych zasobów energii. Nawet uwzględniając w sposób najbardziej restrykcyjny ograniczenia środowiskowe i przestrzenne, istniejący potencjał pozwala
na pokrycie minimum 20% potrzeb energetycznych kraju do 2020 roku, minimum 75% do
2050 i docelowo zapewnić w 100% podaż energii z odnawialnych zasobów energii dostępnych w kraju. Wykazano też, że choć problemy infrastrukturalne w różnych województwach
i dla różnych źródeł mogą stanowić barierę (zwłaszcza jeśli chodzi o energię elektryczną
z OZE), to jednak są możliwości rozwoju takich źródeł OZE, które w danym regionie nie
zależą tak silnie od stanu infrastruktury (produkcja ciepła z OZE, produkcja energii elektrycznej w mikroźródłach).
Województwa przygotowały własne strategie i programy rozwoju energetyki uwzględniając szeroko możliwości wykorzystania OZE. Jednak na podstawie dotychczas przygotowanych regionalnych, oddolnie budowanych koncepcji rozwoju energetyki odnawialnej do
2020 roku, w tym zarysu programu jej rozwoju w latach 2014-2020, czyli wtedy, gdy rozwój
ten mógłby ponownie uzyskać silniejsze wsparcie ze środków UE, nie jest możliwe stworzenie takiej ramowej koncepcji jako koordynowanej odgórnie. Powodem tego jest fakt, że kontekstem regionalnym nie zajmuje się polityka energetyczna, a rząd przygotowując „Krajowy
plan działania w zakresie energii z odnawialnych źródeł energii” nie dokonał indykatywnego
podziału celów na 2020 r. na regiony, ani nawet nie wskazał regionalnych uwarunkowań
uzyskania minimum 15% udziału energii z OZE w finalnym zużyciu energii brutto. Nie ma
też sygnałów o próbach i bardziej konkretnych planach skorelowania rozwoju infrastruktury energetycznej z celami wynikającymi z KPD, a rynkowe sposoby tworzenia infrastruktury
(w odpowiedzi na bieżące potrzeby), z uwagi na długie okresy jej powstawania i jeszcze dłuższe wykorzystywania, są zawodne i niewystarczające.
Problem oceny możliwości wykorzystania potencjału rynkowego OZE w regionach polskich
w latach 2014-2020 jest niezwykle złożony. Ekstrapolacja na kolejne lata doświadczeń
z wdrażania RPO na lata 2007-2013 ma swoje ograniczenia, gdyż zmieni się dość istotnie
otoczenie zewnętrzne (zupełnie inna konstrukcja perspektywy finansowej UE na lata 20142020 niż obecnie oraz inne regulacje dotyczące OZE). Ponadto polskie województwa bardzo
szybko się rozwijają i modernizują. Mamy też do czynienia z niezwykle szybkim rozwojem
technologii OZE i silnymi przetasowaniami strukturalnymi na rynku energii. Trudno zatem
odpowiedzialnie wypowiedzieć się także o możliwym programie inwestycyjnym w każdym
z województw, tak aby w sumie złożyły się one na racjonalny program krajowy. W tej sytuacji
autorzy niniejszego opracowania zdecydowali się na inne podejście niż kontynuacja dotychczasowych trendów rozwoju OZE korygowana nie w pełni spójnymi politykami i wynikającymi z nich (nieskoordynowanymi i czasami przypadkowymi) priorytetami. Wykorzystano
dostępne obecnie informacje o kształcie, priorytetach i budżecie polityki spójności UE na
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lata 2014-2020 oraz ostatnie deklaracje polityczne rządu RP dotyczące skali środków z UE,
jakie Polska zamierza pozyskać. Na tej podstawie oszacowano środki UE, jakie mogą być dostępne w latach 2014-2020 na OZE w Polsce oraz dokonano wstępnej alokacji środków na
województwa i skonfrontowano z ich możliwościami i potrzebami w zakresie rozwoju OZE.
Komisja Europejska (KE) ogłosiła w czerwcu 2011 roku propozycję budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020, który zamykałby się w kwocie 1 biliona euro. W ramach budżetu
zaplanowano 336 miliardów euro (33%) na Politykę Spójności, z której wspierany będzie
także rozwój gospodarki niskoemisyjnej (w tym OZE). Komisja zaproponowała, aby każde
państwo członkowskie otrzymało fundusze nie większe niż 2,5 proc. jego PKB.
Polityka spójności będzie realizowana poprzez programy o następujących budżetach: EFRR
– 194,2 mld €, EFS – 84 mld € oraz Fundusz Spójności 57,8 mld €. Regiony, którym przysługują środki z polityki spójności, charakteryzują się PKB na mieszkańca niższym niż 90%
średniej UE. W praktyce objęte tą polityką będą wszystkie regiony Polski. Jednakże 11,6%
środków zostanie skierowane do regionów w fazie przejściowej (PKB na mieszkańca w zakresie 75-90% średniej UE) i obejmie swoim zasięgiem populację 72,4 mln Europejczyków
(z polskich regionów w tej kategorii znalazło się tylko województwo mazowieckie). Z kolei 68,7% środków skierowane zostanie do regionów mniej rozwiniętych, w których żyje
119,2 mln obywateli UE (w Polsce sa to wszystkie pozostałe województwa).
Znając ogólny mechanizm podziału środków polityki spójności (regiony w fazie przejściowej
11,6% i regiony mniej rozwinięte 68,7%) oraz populacje w obu kategoriach (odpowiednio
72,4 i 119,2 mln mieszkańców), z proporcji obliczono pulę środków możliwych do przyznania Polsce, w sumie: 66,4 mld €, czyli około 300 mld zł. Mieści się to co do zasady w ramach
propozycji Komisji Europejskiej, wymaga negocjacji, ale zostało odzwierciedlenie w planach
Rządu RP [46]. Przy tych założeniach dotyczących realizacji polityki spójności UE, cała pula
środków dla Polski pochodziłaby z następujących źródeł: 38,4 mld € z EFRR, 16,6 mld €
z EFS i 11,4 mld € z Funduszu Spójności.
W dalszych analizach przyjęto, że w Polsce rozdział środków na poszczególne województwa na lata 2014-2020 opiera się na dotychczasowym algorytmie 80/10/10, tzn. 80% ogółu
środków zostaje rozdysponowane proporcjonalnie do liczby mieszkańców w poszczególnych
województwach, kolejne 10% środków zostaje rozdysponowane wśród województw w których PKB/mieszkańca jest niższe od 80% średniej krajowej, ostatnie 10% zostaje podzielone
wśród województw, w których stopa bezrobocia w przekroju powiatów była wyższa od 150%
średniej krajowej.
Ilość środków przeznaczonych na rozwój odnawialnych źródeł energii i efektywność energetyczną obliczono na podstawie założeń KE, które przewidują od 6% (regiony mniej rozwinięte) do 20% (regiony w fazie przejściowej) wydatków w budżecie EFRR. W rezultacie
w Polsce tylko województwo mazowieckie alokuje 20% środków z EFRR, natomiast reszta
regionów – 6%.
W każdym województwie określono procentowy udział alokacji na OZE i EE opierając się na
założeniach z obecnego okresu programowania 2007-2013 (średnio 90% budżetu to OZE, a 10%

46 Z expose Premiera Donalda Tuska z 18 listopada 2011 roku: „Wśród priorytetów rządu, obok działań antykryzysowych związanych z niepewną sytuacją strefy euro, znajdują się m.in. fundusze UE na lata 2007-2013, pozyskanie minimum 300 mld zł z budżetu
UE na lata 2014-2020”. Źródła KPRM http://www.premier.gov.pl/centrum_prasowe/wydarzenia/premier_w_expose_uwierzmy_w_
p,8320
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EE). W ramach budżetu EFRR alokacja przeznaczona na finansowanie inwestycji OZE na lata
2014-2020 wyniosłaby 2,3 mld €, czyli niemalże 10,2 mld zł. Jest to kwota prawie 9-krotnie
większa niż sumaryczna pierwotna alokacja środków na OZE w RPO na lata 2007-2013.
Na rysunku 5.1 przedstawiono indykatywny (zgodnie z powyższymi założeniami) podział
oszacowanej puli środków (2,3 mld euro) na regiony oraz zestawiono ze sobą (słupki na
mapie województw) środki, jakie mogą być przeznaczone wyłącznie na OZE w przyszłej perspektywie finansowej, z tymi jakimi, dysponują województwa w obecnej perspektywie.
Wymowa tak uzyskanych wyników jest jednoznaczna. Aktualny największy i najszerszy swoim zakresem program wsparcia inwestycji w OZE w Polsce w ramach obecnych 16 RPO może
zostać zastąpiony 9-krotnie większym programem wsparcia. Jego ogólna kwota wsparcia na
lata 2014-2020 oszacowana na 2,3 mld euro stanowi 10% całkowitych krajowych nakładów
inwestycyjnych na OZE w latach 2011-2020 (por. rozdział 2) oraz stanowi ok. 14% wszystkich zakładanych w KPD nakładów inwestycyjnych na lata 2014-2020. Tak potencjalnie
wysoka pomoc publiczna (tylko ze środków UE, bez wkładu krajowego) może się przekładać
na olbrzymi impuls inwestycyjny i duże możliwości oddziaływania nowego programu na
kierunki rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce. Wykorzystanie tej szansy i możliwości
w sposób efektywny wymaga jednak dużego wysiłku na etapie tworzenia krajowej polityki
wykorzystania OZE (aktualizacja polityki energetycznej i KPD), strategii regionalnych rozwoju OZE oraz programowania wykorzystania funduszy UE na lata 2014-2020. Działania
te powinny być skoordynowane na etapie tworzenia (podobna metodyka prac i wymiana
doświadczeń).

Alokacja środków na OZE
mln euro
2007-2013
hipotetyczna alokacja 2014-2020

Rys. 5.1 Hipotetyczny, indykatywny podział oszacowanej puli środków na OZE w ramach perspektywy finansowej 20142020 (zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej z czerwca 2011 r.) na województwa na tle obecnej alokacji (dane z dnia
13 października 2011 r.) w ramach RPO 2007-2013.
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Perspektywa finansowa 2014-2020 to wyjątkowa szansa dla regionów aktywnie promujących OZE, ale też wyzwanie wymagające solidnego przygotowania. Przy przyjętym ogólnym systemie alokacji środków na regiony (może się on zmienić, ale raczej nie drastycznie), szczególnym wyzwaniem będzie przygotowanie funduszy na OZE w ramach RPO dla
województw mazowieckiego i śląskiego, których udziały w hipotetycznych środkach UE na
OZE wynoszą po ok. 14% i które dysponowałyby kwotami wsparcia dla OZE przekraczającymi (każdy z osobna) cały krajowy budżet RPO na OZE na lata 2007-2013. Proporcjonalnie
najmniejsze alokacje na OZE miałyby miejsce w województwach świętokrzyskim, opolskim
i lubuskim (po ok. 3% całości środków w okresie 2014-2020), ale także w tych województwach przyrosty w stosunku do obecnych RPO byłyby też niezwykle wysokie.
Można doszukać się pewnej korelacji pomiędzy ocenionymi wcześniej odnawialnymi zasobami energii w województwach, a hipotetyczną alokacją środków na inwestycje w OZE.
Słabsza korelacja występuje w województwach południowych: śląskim, małopolskim oraz
mazowieckim, gdzie proporcjonalnie może wystąpić większa alokacja środków w stosunku
do rynkowego potencjału odnawialnych zasobów energii. Warto jednak pamiętać, że te województwa mają lepiej rozwiniętą infrastrukturę. Odwrotna korelacja i sytuacja ma miejsce
np. w województwie podlaskim. W pozostałych województwach korelacja jest wysoka.
Wskazana alokacja częściowo pokrywa się z atrakcyjnością inwestycyjną województw w zakresie OZE, którą przygotował Instytut Energetyki Odnawialnej w 2010 roku na podstawie
danych z 2009 roku popartych wywiadami z inwestorami [47]. Ranking uwzględniał m.in.
potencjał odnawialnych zasobów energii w województwach, uwarunkowania infrastrukturalne i ekonomiczne oraz promocję OZE w województwie poprzez przyjęte dokumenty,
informacje dla inwestorów i podejmowane inicjatywy. Na rysunku 5.2 przedstawiono syntetyczne wyniki tego rankingu.

47 Michałowska–Knap K., G. Wiśniewski: Atrakcyjność inwestycyjna województw w zakresie odnawialnych źródeł energii. Instytut
Energetyki Odnawialnej, Warszawa 2009 r.
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Rys. 5.2 Ranking atrakcyjności inwestycyjnej województw w zakresie OZE w 2009 roku. Źródło: Opracowanie IEO.

Wraz z wdrażaniem RPO 2007-2013 oraz nowej dyrektywy 2009/28/WE o promocji energii z odnawialnych źródeł energii oraz rozwojem regionalnych inicjatyw, atrakcyjność inwestycyjna regionów ulega zmianie. Jednak cytowany ranking z 2009 roku wskazuje, że
w szczególności województwa o najwyższej spodziewanej alokacji: śląskie i mazowieckie,
chcąc wydać ewentualne przyszłe (2014-2020) środki UE na OZE i zaoferować pomoc dla
inwestujących w OZE na racjonalnie wysokim poziomie oraz przyciągnąć jak najwięcej kapitału lokalnego i zewnętrznego, powinny rozważyć uruchomienie dodatkowych działań
ułatwiających podejmowanie decyzji inwestorskich oraz uwzględnić szersze spektrum promowanych technologii i ich zastosowań.
Propozycja Komisji Europejskiej dotycząca polityki spójności, kładąca specjalny nacisk (warunek) na promocję OZE i EE zmieni też kryteria skuteczności regionów w ubieganiu się
o środki i ich wykorzystanie. W obecnej perspektywie finansowej nie istnieje silna korelacja
pomiędzy sprawnością wydatkowania środków na OZE a byciu liderem w ogólnym wykorzystaniu funduszy UE. Stanie się jednak ona faktem w przyszłej perspektywie finansowej
i wymagać będzie od regionów specjalnej współpracy i partnerstwa z przedsiębiorcami. Ponadto, programując środki z polityki spójności na OZE na lata 2014-2020, województwa
powinny uwzględniać nie tylko co najmniej kilkukrotny wzrost globalnych kwot, ale też
poprawę konkurencyjności OZE i związanż z tym niższą niż w latach 2007-2013 wymaganą intensywność pomocy publicznej oraz wsparcie także innymi formami pomocy niż tylko dotacje (np. gwarancje kredytowe, pożyczki), co przełoży się na znacznie większą liczbę
projektów do współfinansowania, ale i obsługi przez instytucje wdrażające i zarządzające
funduszami.
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Na tym tle można odnieść się także do typów projektów i technologii preferowanych do
wykorzystania w latach 2014-2020 oraz potencjalnych beneficjentów i innych uczestników
rynku OZE w latach 2014-2020 w województwach.
Wobec mniejszych ograniczeń środowiskowych dla niewielkich inwestycji OZE, rosnącej
podaży technologii małoskalowych oraz rozproszonego potencjału inwestycyjnego krajowych inwestorów w latach 2014-2020, należy zakładać znacznie większy niż dotychczas
udział inwestycji małoskalowych w pojedyncze projekty o wartości 20 tys. zł – 2 mln zł
(znacznie mniejsze niż średnie wartości projektów finansowanych obecnie). Znacznie większą rolę niż dotychczas odegrają inwestycje w gospodarstwach domowych i gospodarstwach
rolnych oraz w MŚP. Spadnie rola i znaczenie inwestycji realizowanych przez samorządy
terytorialne i instytucje publiczne, ale wielokrotnie wzrośnie zapotrzebowanie na koordynację i pełnienie przez nie roli integratorów projektów indywidulanych w pakiety projektów
grupowych.
Przyjmując maksymalną wartość pojedynczego projektu poniżej 20 mln zł (jak obecnie),
zarekomendować można wstępnie typowe powiązanie wielkości projektu (mocy) i rodzaju
beneficjenta:
a)
b)
c)
d)

mikroźródła <50 kW - gospodarstwo domowe
miniźródła <250 kW - MŚP, rolnik
małe źródła 1-2 MW - gmina (przedsiębiorstwo komunalne)
duże źródła 2-5 MW - MŚP lub lokalne przedsiębiorstwo energetyczne

Inwestycje z grupy a) i b) mniej zależą od wielkości odnawialnych zasobów energii, a znacznie bardziej od polityki regionu i regulacji. W szczególności inwestycje w mikroźródła
i miniźródła (typu prosumenckiego) będą silnie uzależnione od regulacji prawnych, w tym
ostatecznego kształtu ustawy o odnawialnych źródłach energii. Dotyczy to np. przyjętych
tamże rozwiązań w sprawie minimalnego udziału energii z OZE w budynkach (wyższy udział
oznacza konieczność stosowania większej ilości OZE w budynku), zasad dostępu do sieci
elektrycznej, gazowej i ciepłowniczej, zasad sprzedaży energii z OZE do sieci oraz zasad bilansowania, premiowania magazynowania energii i tworzenia mikrosieci. Oznacza to też, że
zmianie powinien ulec system wyboru projektów, np. finansowanie kilku źródeł OZE w ramach jednego projektu będzie znacznie bardziej niż dotychczas uzasadnione, ale nie powinno być ono mechaniczne, lecz bazować na wartości dodane w efekcie ich integracji i synergii
w sensie ekonomicznym (opłacalność kilku źródeł OZE powinna być wyższa niż każdego
pojedynczo). Z drugiej strony, oprócz nowej kategorii ww. projektów złożonych powinny
być promowane proste projekty powtarzalne w małej skali. Odrębną grupę projektów mogą
tworzyć te nastawione na produkcję urządzeń, w szczególności dla małoskalowych OZE.
W celu wykorzystania możliwości rynkowych, jakie daje regionom perspektywa finansowa
UE 2014-2020, warto zweryfikować też szczegółowe kryteria wyboru projektów stosowane
dotychczas. Np. sztucznym kryterium wyboru zastosowanym w niektórych regionach było
nadmierne punktowanie stosowania kogeneracji, faworyzujące tym samym niektóre projekty i wykorzystanie tylko jednego zasobu. Dodatkowo w ocenie projektów uwzględnienie
partnerstwa w sposób sztuczny wpływało na wielkość projektów, a nie na efekty. Ponadto,
w przypadku technologii OZE, kryterium oceny polegające na zastosowaniu technologii innowacyjnej nie zawsze służy zwiększeniu efektów rzeczowych projektu dla inwestora (powinno być raczej stosowane w kategoriach interwencji dedykowanych innowacjom). Dobrymi nowymi, proefektywnościowymi kryteriami do rozważenia byłyby np.: 1) koszt redukcji
emisji (zł/t), 2) ilość energii uzyskanej z wkładu środków publicznych (MWh/zł, GJ/zł) oraz
3) ilość utworzonych trwałych miejsc pracy.
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Przy przyjętych założeniach, projekty we wskazanych powyżej grupach c) i d) można zaliczyć do „projektów dużych”, ale realizowanych przez MŚP (obecnie, w świetle propozycji
Komisji Europejskiej trudno zakładać, że duże przedsiębiorstwa będą mogły być beneficjentami także w perspektywie finansowej UE 2014-2020). Tego typu projekty są znacznie silniej uzależnione od wielkości odnawialnych zasobów energii i istniejącej infrastruktury, są
bardziej specyficzne regionalnie.
Podział typów projektów (duże, małe powtarzalne i małe złożone) i odpowiadających im
beneficjentów przedstawiono na rysunku 5.3.

duże i małe odnawialne źródła energii w systemie energetycznym
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Rys. 5.3 Podział odnawialnych źródeł energii oraz potencjalnych typów projektów OZE i ich beneficjentów w perspektywie regionalnej 2014-2020. Źródło: opracowanie własne IEO.

Obecnie trudno przewidzieć najbardziej optymalny podział środków i ewentualnie synergię
pomiędzy projektami realizowanymi przez regiony oraz na szczeblu krajowym. Nie było to
przedmiotem szczegółowych analiz w niniejszej pracy. Biorąc jednak pod uwagę dotychczasowe pozytywne doświadczenia w programowaniu wykorzystania OZE i funduszy UE
na szczeblu regionalnym oraz korzyści, jakie daje rozproszone wykorzystanie OZE, uznając
jednocześnie, że szczebel krajowy może odegrać pewną rolę w realizacji „dużych projektów”, a także w świetle obecnych wytycznych Komisji Europejskiej, można postawić tezę, że
większość potencjału OZE powinna być wykorzystana na szczeblu regionalnym. Wyniki dotychczasowych analiz wskazują, że polskie regiony mają możliwości, aby na swoim terenie
aktywnie, ze wsparciem funduszy UE 2014-2020 wdrożyć KPD, ale wymaga to koordynacji
i wsparcia (na zasadzie pomocniczości) ze strony rządu RP.
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PODSUMOWANIE, WNIOSKI I REKOMEDNACJE

Podsumowanie
System RPO ma już obecnie niezwykle szeroki zakres oddziaływania i olbrzymi wpływ na
tempo i skalę rozwoju sektora energetyki odnawialnej w Polsce. RPO wpływają także na
kierunki rozwoju całego sektora OZE i tempo realizacji ścieżki rozwoju branży, przyjętej
przez rząd w grudniu 2010 roku w „Krajowym planie działania w zakresie odnawialnych
źródeł energii”. RPO wzmacniają na rynku pozycję i znaczenie małych źródeł, mikroinstalacji i generacji energii elektrycznej w systemach rozproszonych oraz w większym stopniu
niż Fundusz Spójności, np. POIiŚ, wpływają na rozwój lokalnego wytwarzania „zielonego”
ciepła.
Regiony w Polsce dysponują znacznym i obecnie w niewielkim tylko stopniu wykorzystanym
potencjałem OZE. W perspektywie 2020 roku ani ograniczenia lokalizacyjne i środowiskowe, ani ograniczenia w dostępie do infrastruktury, ani – tym bardziej – dostępność odnawialnych zasobów energii nie są przeszkodą w rozwoju OZE w Polsce i w realizacji inwestycji o małej i średniej skali. Wymagają jednak wcześniejszego uwzględnienia w procesach
planistycznych i stworzenia przyjaznych warunków ramowych (przepisy prawa i korzystne
otoczenie dla inwestycji oraz dostęp do informacji) w celu zmniejszenia ryzyka, zmobilizowania inwestorów (pozyskania środków prywatnych), zachęcenia producentów urządzeń
i instalatorów oraz przygotowania mieszkańców do szerzej zakrojonych programów inwestycyjnych.
Dostępność środków na wsparcie inwestycji (w formie dotacji lub kredytów preferencyjnych) istotnie wpływa na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej sektora. Nie jest jednak
jedynym kryterium branym pod uwagę przy podejmowaniu ostatecznych decyzji inwestycyjnych. Rynek OZE w latach 2014-2020 zostanie w dużym stopniu ukształtowany przez
nowe regulacje prawne (w szczególności przyjęcie ustawy o odnawialnych źródłach energii
oraz nowelizację Prawa energetycznego).
Programowanie funduszy na OZE w kolejnej perspektywie (2014-2020), z uwagi na dużo
większą - niż w ramach obecnych RPO 2007-2013 - skalę i zmiany w otoczeniu (politycznym
i prawnym oraz makrogospodarczym) wymagać będzie większej staranności, w szczególności jeśli chodzi o uwzględnienie trendów rozwoju rynków i technologii i oceny ex ante szerszych skutków społecznych i gospodarczych. Problemem wydaje się być ciągle zbyt słabej
jakości polityka informacyjna rządu w zakresie technologii OZE i narastająca w obecnych
warunkach politycznych i prawnych (polityka klimatyczna, energetyczna i Prawo energetyczne) niepewność kierunków inwestowania.
Przeprowadzona analiza wskazuje, że w o propozycję budżetu Unii Europejskiej na lata 20142020, założenia dotyczące udziału Polski w tym budżecie oraz wewnętrzny podział środków
na efektywność energetyczną i OZE analogiczny jak w latach 2007-2013, w perspektywie
finansowej 2014-2020 regiony polskie mogą dysponować wsparciem na OZE kwotą rzędu
2,3 mld euro. Byłaby to skala środków finansowych na OZE niespotykana dotąd w UE ani na
świecie, a ich efektywne wydatkowanie będzie olbrzymią szasną, ale i dużym wyzwaniem.
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Wnioski
Na bazie dotychczasowych doświadczeń we wdrażaniu RPO 2007-2013 można sformułować
generalne wnioski z niniejszej pracy i jednocześnie ogólne rekomendacje adresowane nie
tylko do zarządów województw, ale na etapie programowania w Polsce funduszy UE 20142020 także do instytucji rządowych:
• Istnieje konieczność pilnego przygotowania wojewódzkich programów rozwoju odnawialnych źródeł energii do 2020 roku z perspektywą do 2030 roku. W celu lepszej integracji
oraz osiągnięcia pozytywnego efektu synergii na poziomie krajowym, powinny zostać sformułowane ogólnokrajowe wytyczne do przygotowania tych programów już w połowie 2012
roku.
• Podstawowym czynnikiem stymulującym inwestycje w zakresie OZE w latach 20142020 będzie konieczność wdrożenia dyrektywy 28/2009/WE o promocji odnawialnych źródeł energii i realizacji Krajowego planu działania w zakresie odnawialnych źródeł energii.
Z tego względu należy (przy zachowaniu niezależności regionów w formułowaniu priorytetów rozwojowych) dążyć do tego, aby wszystkie RPO na lata 2014-2020 stanowiły spójną,
zintegrowaną i efektywną strategię realizacji krajowego celu na rok 2020 w zakresie udziału
OZE w bilansie energii pierwotnej, w tym wdrożenia KPD.
• Zarówno obecna Polityka energetyczna Polski do 2030 roku jak i Krajowy plan działania w zakresie odnawialnych źródeł energii (do 2020 roku) nie uwzględniają dostatecznie
potencjału i znaczenia regionów w ich wdrażaniu, a także roli, jaką mogą one odegrać ze
względu na znaczne środki finansowe mogące być w ich dyspozycji w latach 2014-2020.
Dokumenty te wymagają pilnej aktualizacji przy aktywnym udziale instytucji i organizacji
zajmujących się rozwojem regionalnym. W szczególności uwzględnić w nich należy aspekt
ekonomiczny związany z pojawieniem się na rynku po roku 2014 znaczących środków przeznaczonych na rozwój OZE w regionach oraz potrzeby informacyjne regionów w zakresie
programowania funduszy.
Szczegółowe wnioski dotyczą głównie zwiększenia synergii i przewidywalności działań na
szczeblu krajowym i regionalnym oraz kierunków prac nad programowaniem efektywnego
skorzystania z instrumentu polityki spójności UE w latach 2014-2020, w których OZE ze
względu na ich ukierunkowanie na kwestie klimatyczne, zielonego wzrostu i innowacyjności
stanowią niezwykle silny priorytet. Ta część wniosków i ogólnych zaleceń może być zaadresowana w szczególności do Instytucji Zarządzających RPO:
1) Skoordynowanie i w miarę możliwości skorelowanie czasowe prac nad konstrukcją RPO
na lata 2014-2020 z koniecznymi zmianami w Polityce energetycznej oraz Krajowym planie
działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych oraz prac rządowych i parlamentarnych
nad ustawą o OZE. Uwzględnienie w nowych regulacjach prawnych i dokumentach planistycznych i strategicznych roli regionów oraz środków finansowych z RPO jako możliwych
do wykorzystania na wsparcie rozwoju OZE i zapewnienie odpowiednich warunków ramowych do ich programowania i wykorzystania będzie możliwe, o ile organa władzy i reprezentujące regiony, takie jak sejmowa Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej,
Senat RP, Konwent Marszałków RP i inne, będą aktywnie włączone w prace nad reformą
energetyki i wzmocnienie jej komponentu regionalnego.
2) Utworzenie, we współpracy instytucji szczebla centralnego i regionalnego, zintegrowanego systemu informacyjnego o odnawialnych źródłach energii na poziomie krajowym,
nakierowanego także na potrzeby regionów i aktualizowanego w efekcie uzyskiwania informacji z regionów (dokumentów planistycznych i wyników monitorowania rozwoju OZE).
System taki powinien udostępniać, na potrzeby administracji państwowej, samorządowej
oraz przedsiębiorców, informacje o potencjale OZE w poszczególnych regionach, stanie jego
wykorzystania oraz ekonomice odnawialnych źródeł energii i prognozach cenowych. Ponad-
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to może on służyć do bieżącego całościowego monitoringu wdrażania RPO w latach 20142020, w tym analizy wyników uzyskanych przez projekty zrealizowane.
3) Efektywne zaadresowanie i ogólne zmniejszenie intensywności pomocy publicznej,
średnio dla wszystkich OZE, w stosunku do obecnie stosowanej zarówno w przepisach prawa dotyczących dopuszczalnej pomocy publicznej, jak i w praktyce stosowania tych zasad na
szczeblu poszczególnych RPO. Ponadto większe jej zróżnicowanie w efekcie przygotowania
ogólnodostępnej analizy kosztów wszystkich technologii OZE uwzględnionych w KPD wraz
z kosztami produkcji energii i ich prognoz do 2020 roku. Efektem tych działań byłoby m.in.
bardziej precyzyjne określenie zakresu:
• Zwiększenia (w stosunku do średniej) intensywności pomocy publicznej dla technologii
nowych na rynku polskim, ale posiadających potencjał rynkowy (małe elektrownie wiatrowe, PV, mikrobiogazownie) i duży potencjał replikacyjny,
• Obniżenia (w stosunku do średniej) intensywności pomocy publicznej dla technologii
już obecnych na rynku, o niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego (lądowe farmy wiatrowe,
elektrownie wodne, kotły na biomasę);
4) Skierowanie proporcjonalnie większej niż dotychczas ilości środków z RPO do sektora
przedsiębiorstw (głównie MŚP), w tym wsparcie dla istniejących w regionach firm produkcyjnych (produkujących urządzenia dla OZE) oraz usługowych. Szersze zaangażowanie MŚP
oraz właścicieli domów jako dominujących typów beneficjentów powinno być powiązane
z uproszczeniami procedur, lepszą polityką informacyjną oraz wykorzystaniem „agregatorów” (np. samorządy lokalne) projektów powtarzalnych (inwestycje w gospodarstwach domowych) lub projektów „złożonych” (np. w ramach mikrosieci, systemów zintegrowanych)
i współpracą z firmami wykonawczymi (instalatorami).
5) Zachowanie istniejących kategorii interwencji w energetyce odnawialnej, jednakże
z wydzieleniem podkategorii, w szczególności energii elektrycznej i ciepła oraz podziałem
w zależności od wielkości źródła oraz wyodrębnienie podkategorii projektów złożonych premiowanych w systemie oceny wniosków nie za większą ilość technologii OZE i większą liczbę partnerów, ale za ekonomiczne efekty ich integracji.

Rekomendacje
Na podstawie wyników opracowania „Określenie potencjału energetycznego regionów Polski w zakresie odnawialnych źródeł energii – wnioski dla Regionalnych Programów Operacyjnych na okres programowania 2014-2020” i powyższych wniosków, sformułować
można konkretnie zaadresowane rekomendacje służące odpowiedniemu przygotowaniu
i programowaniu środków z Polityki Spójności UE. Sformułowano 6 rekomendacji, które
mają ostatecznie służyć systemowemu i optymalnemu w skali regionów i kraju zaprogramowaniu w województwach funduszy dla OZE w ramach polityki spójności na lata 2014-2020
z uwzględnieniem ramowych wytycznych. Rekomendacje zestawiono w tabeli.
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Realizacja RPO 2007-2013 korzystnie wpływa na zmianę struktury krajowej energetyki
nie tylko na bardziej czystą i zrównoważoną
środowiskowo, ale także na bardziej zdecentralizowaną (lokalną), co w pewnym stopniu zniweluje niedostatki dotychczasowej, krajowej
polityki energetycznej tradycyjnie skoncentrowanej na rozwoju dużych, scentralizowanych
źródeł wytwarzania energii (str. 36)
KPD (a także Polityka energetyczna Polski do
2030 roku) nie uwzględnia regionalizacji polityki
energetycznej, choć wskazuje planowaną skalę
wykorzystania odnawialnych zasobów energii w
skali kraju do 2020 roku (str. 87)
Niewątpliwą przeszkodą w programowaniu
rozwoju OZE na szczeblu regionalnym jest brak
ukierunkowanej informacji w krajowej polityce
energetycznej i możliwości oparcia się na niej
czy choćby odniesienia się do niej samorządów
(zarządów województw i gmin) (str. 130)
W KPD (a także w Polityce energetycznej Polski
do 2030 roku) nie dokonano indykatywnego podziału celów na 2020 r. na regiony, ani nawet nie
wskazano regionalnych uwarunkowań uzyskania
minimum 15% udziału energii z OZE w finalnym
zużyciu energii. Nie ma też sygnałów o próbach
i bardziej konkretnych planach skorelowania
rozwoju regionalnej infrastruktury energetycznej
z celami wynikającymi z KPD (str. 132)
Inwestycje w mikroźródła i miniźródła w latach
2014-2020 będą silnie uzależnione od ostatecznego kształtu ustawy o odnawialnych źródłach
energii (str. 137)
Rynek OZE w latach 2014-2020 zostanie w dużym stopniu ukształtowany przez nowe regulacje prawne, w szczególności przyjęcie (2012 r.)
ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz
nowelizację Prawa energetycznego (str. 139)

Wniosek (strona w raporcie)
Efektywne zaprogramowanie wykorzystania polityki spójności na lata 2014-2020 i
skuteczne wykorzystanie jej instrumentów
na rzecz rozwoju OZE w Polsce wymaga
aktualizacji, regionalizacji i uspójnienia
podstawowych dokumentów politycznych
i prawnych wyznaczających ramy rozwoju
energetyki odnawialnej w Polsce. Najważniejsze rekomendacje z tego zakresu to:
1) Aktualizacja Polityki energetycznej do
2030 roku pod kątem spójności z KPD
oraz włączenia regionów (i innych JST) we
wdrażanie wyznaczonych celów
2) Aktualizacja Krajowego planu działania
w zakresie odnawialnych źródeł energii (KPD), ocena pełnych kosztów jego
wdrożenia i wymaganej skali pomocy
publicznej, w tym identyfikacja i kategoryzacja technologii OZE, które powinny stać
się beneficjentem polityki spójności UE
2014-2020 oraz wymaganej skali wsparcia
inwestycyjnego z funduszy krajowych
i zagranicznych oraz roli regionów we
wdrożeniu KPD i udziału regionów (JST)
we wdrażaniu KPD i jego monitorowaniu
3) W aktualnych pracach legislacyjnych
nad projektem Ustawy o odnawialnych
źródłach energii, a w szczególności
nad nowym systemem wsparcia należy
uwzględnić założenia Polityki spójności
UE 2014-2020 oraz możliwość przejrzystego i efektywnego łączenia instrumentów wsparcia na etapie eksploatacji OZE
(wyższa cena zakupu energii, instrumenty
podatkowe) z instrumentami finansowymi
(dotacje, kredyty preferencyjne, gwarancje
bankowe), które będą dostępne w ramach
nowej polityki spójności UE.

Rekomendacja
Ministerstwo
Gospodarki

Adresat
rekomendacji

Termin
realizacji

Nie później niż 31-12W realizacji wskazanych reko2012
mendacji niezwykle ważne jest
aktywne włączenie zarządów
województw w proces konsultacji zmian i uwzględnienia
energetyki regionalnej oraz
polityki spójności 2014-2020
jako składników znowelizowanej
„Polityki energetycznej Polski do
2030 roku” oraz w prace legislacyjne nad projektem ustawy o
odnawialnych źródłach energii.
Potrzebna jest też wcześniejsza
analiza trendów rozwoju technologii OZE i ocena tempa poprawy ich konkurencyjności (por.
rekomendację nr 3) oraz ocena
dostępności odnawianych zasobów energii z uwzględnieniem
zrównoważoności środowiskowej ich dalszego wykorzystania
(w pewnym zakresie mogą być
wykorzystane wyniki i wnioski z
niniejszego opracowania).
Realizacja rekomendacji służyć
powinna lepszemu monitoringowi wdrożenia KPD i weryfikacji
ścieżek rozwoju poszczególnych
technologii OZE w latach 20142020 i głębszej integracji KPD z
polityką spójności UE.

Sposób wdrożenia
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W Polsce nie wykształcił się system informacji
publicznej o przeszłych, obecnych i prognozowanych kosztach w energetyce, w tym w
energetyce odnawialnej. Jej rozproszenie i
zaadresowanie inwestycji do coraz większej
ilości drobnych inwestorów wywołuje zwiększone potrzeby informacyjne, także w sensie
informacji publicznej (str. 115)
Krajowe dokumenty prognostyczne, co do
zasady, nie podają informacji przydatnych do
przygotowywania biznes planów i przepływów
finansowych na 20-30 lat do przodu (str. 117)
Uwaga: art. 14 ust. 1, 2 i 4 dyrektywy 2009/28/
WE zwraca uwagę rządom na wymogi informacyjne w zakresie OZE, a wytyczne Komisji
Europejskiej (2009/548/WE) na rolę podmiotów
regionalnych i lokalnych w planowaniu tych
programów oraz zarządzaniu nimi

Wniosek (strona w raporcie)

Adresat
rekomendacji

Ministerstwo
Uruchomienie zintegrowanego systemu
Gospodarki
informacyjnego dotyczącego wykorzystania OZE z uwzględnieniem zarówno
szczebla regionalnego, jak i lokalnego,
poszerzenie możliwości współpracy
samorządów wojewódzkich i partnerów
społecznych ze stroną rządową.
Inicjatywa ta w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii z 20 grudnia
2011 roku w art. 62 uzyskała brzmienie:
Minister właściwy do spraw gospodarki
w celu promowania odnawialnych źródeł
energii utworzy elektroniczną bazę
danych, dotyczącą wykorzystania energii
wytworzonej z odnawialnych źródeł energii i udostępni ją w Biuletynie Informacji
Publicznej.
Powyższa rekomendacja sprowadza się
do skonkretyzowania i ukierunkowania
ww. bazy danych na potrzeby odbiorców
ze szczebla lokalnego i regionalnego oraz
MŚP z sektora OZE. Powinna ona zawierać
m.in. dane o wielkości i przestrzennym
rozmieszczeniu odnawialnych zasobów
energii, plany rozwoju energetycznej
infrastruktury przesyłowej i rozdzielczej,
aktualne dane statystyczne dotyczące
pozyskania energii ze źródeł energii odnawialnej w układzie wojewódzkim, w tym
wyniki monitoringu rozwoju sektora OZE i
badania zgodności ze ścieżkami rozwoju w
KPD, aktualne i prognozowane ceny paliw
i energii, listę urządzeń OZE (mikroźródeł)
posiadających certyfikaty (homologację)
dopuszczenia do sprzedaży.

Rekomendacja

Termin
realizacji

30-06-2013
Zintegrowanie systemu informacyjnego dotyczącego OZE
(zapowiedź m.in. w projekcie
Ustawy o odnawialnych źródłach
energii) tworzonego przez
Ministerstwo Gospodarki jako
instrumentu wspomagającego
wdrożenie Krajowego Planu
Działania w zakresie odnawialnych źródeł energii (KPD) z
nowym systemem informacji o
energetyce regionalnej i polityce
spójności. Zintegrowany system
informacyjny powinien zawierać
m.in. regionalne programy rozwoju energetyki i odnawialnych
źródeł energii, regionalną bazę
danych nt. OZE i wyniki monitorowania wdrażania polityki
spójności w tym zakresie oraz
aktualne informacje o stanie
przygotowań i wdrażania w
regionach programów UE na lata
2014-2020.

Sposób wdrożenia
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System wsparcia energii elektrycznej na etapie
eksploatacji (zielone certyfikaty) wspierał
technologie mało nowoczesne takie jak
współspalanie czy duża energetyka wodna,
co utrudniało uzyskanie synergii, a z drugiej
strony utrudniał skalkulowanie uzasadnionej
wysokości pomocy publicznej (mógł powodować nieefektywność i nadmiar wsparcia) (str. 6)
Z uwagi na rozwój technologii i rynku w
kolejnej perspektywie finansowej wymagana
będzie niższa intensywność pomocy publicznej
oraz wsparcie także innymi formami pomocy
niż tylko dotacje (np. gwarancje kredytowe,
pożyczki) (str. 136)

Wniosek (strona w raporcie)

Adresat
rekomendacji

Przygotowanie porównawczych ocen
Ministerstwo
ekonomicznych dla OZE i wytycznych dla
Gospodarki
określania wysokości dopuszczalnej i zalecanej (racjonalnej) pomocy publicznej dla
różnych technologii OZE. Oceny takie powinny być podstawą do wydawania/aktualizacji rozporządzenia Ministra Gospodarki
dot. wysokości wsparcia świadectwami
dla OZE i przydatne dla instytucji zarządzających wykorzystaniem funduszy UE
w latach 2014-2020 na OZE oraz powinny
być publicznie dostępne. W szczególności
oceny i wytyczne powinny zawierać wskazania co do wymaganej intensywności
pomocy publicznej i jej zmian.

Rekomendacja

Termin
realizacji

30-06-2012
-Przygotowanie analiz ekonomicznych dla wszystkich rodzajów i technologii OZE, które będą
rozwijane w latach 2014-2020
wraz z analizą wrażliwości wpływu wysokości/intensywności
pomocy publicznej na opłacalność i atrakcyjność inwestycyjną
oraz analizą prawną.
-Uspójnienie zasad wsparcia OZE
udzielanego na etapie eksploatacji źródeł (wyższe ceny, ulgi
podatkowe) ze wsparciem inwestycyjnym ze środków polityki
spójności i krajowych funduszy
ekologicznych.
-Ewentualne wydanie (przed
31-12-2013) nowego rozporządzenia o dopuszczalnej pomocy
publicznej dla OZE

Sposób wdrożenia
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W programowaniu nowej perspektywy
finansowej 2014-2020 wojewódzkie programy
rozwoju dotyczące energetyki odnawialnej
będą miały jeszcze większe znaczenie niż dotychczas, choćby z uwagi na prawdopodobne
uzależnienie dostępu do pomocy finansowej
od tego, czy region ma w danym obszarze
interwencji swoją własną strategię rozwoju
(str. 122)

W celu wykorzystania możliwości rynkowych
jakie daje regionom perspektywa finansowa UE
2014-2020, warto zweryfikować szczegółowe
kryteria wyboru projektów stosowane dotychczas. Np. kryterium wyboru wymagającym
analizy jest nadmierne punktowanie stosowania kogeneracji podnoszące koszty i faworyzujące tym samym niektóre projekty i wykorzystanie tylko jednego zasobu - deficytowej
biomasy. Uwzględnienie w ocenie projektów
kryterium „partnerstwa” (zasadne w projektach o charakterze społecznym) wpływało na
wielkość projektów, a nie na efekty. Kryterium
oceny polegające np. na promocji stosowania
technologii
innowacyjnej nie zawsze służyło zwiększeniu
efektów rzeczowych projektu i wartości dla
inwestora (str. 137)

5

Wniosek (strona w raporcie)

4

lp.

Opracowanie, w ramach kategorii interwencji, systemu kryteriów grupowania,
koncentracji tematycznej projektów z
zakresu odnawialnych źródeł energii do
wsparcia w ramach polityki spójności
2014-2020 oraz nakierowanie ich na potrzeby i możliwości najważniejszych grup
beneficjentów: MŚP, osób fizycznych oraz
powiązanie wielkości projektu z typem
beneficjenta.

Przygotowanie założeń do wojewódzkich
programów rozwoju odnawialnych źródeł
energii do 2020 roku z perspektywą do
2030 roku oraz ich włączenie do strategii
rozwoju województw oraz planów zagospodarowania przestrzennego województw.

Rekomendacja

Ministerstwo
Rozwoju
Regionalnego,
Instytucje Zarządzające RPO

nstytucje
Zarządzające
RPO, Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego

Adresat
rekomendacji

-Przygotowanie propozycji kryteriów na lata 2007-2013
-Uwzględnienie w nowych wytycznych także projektów złożonych oraz projektów grupowych
(np. zintegrowane systemy OZE
tworzące mikrosieci i inteligentne sieci), premiowanych za
mierzalne efekty energetyczne,
ekologiczne i ekonomiczne
-Konsultacja z zarządami województw, instytucjami wdrażającymi oraz Ministerstwem
Gospodarki, a także organizacjami biznesu (np. związkami
pracodawców)

Zidentyfikowanie obecnie
działających grup roboczych/ciał
doradczych z zakresu sektora
energetyki i podjęcie próby
aktywnego włączenia w ich
prace problematyki związanej
z przygotowaniem wytycznych
do tworzenia regionalnych
programów rozwoju energetyki
zrównoważonej środowiskowo
oraz opracowaniem założeń
do RPO 2014-2020 w sektorze
odnawialnych źródeł energii i
efektywności energetycznej.
Alternatywnie: powołanie nowego zespołu rządowo-samorządowego do opracowania założeń i
programów do RPO 2014-2020.

Sposób wdrożenia

31-12-2012

Opracowanie wytycznych do 30-06-2012
Zakończenie prac
nad założeniami do
31-12-2012. Włączenie
prac do dokumentów
strategicznych do 3112-2013

Termin
realizacji

Podsumowanie, wnioski i rekomendacje
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6

lp.

Programowanie funduszy na OZE w kolejnej
perspektywie (2014-2020), z uwagi na skalę i
zmiany w otoczeniu politycznym i prawnym
oraz makrogospodarczym wymagać będzie
większej staranności (w szczególności jeśli chodzi o uwzględnienie trendów rozwoju rynków
i technologii i oceny ex ante szerszych skutków
społecznych i gospodarczych. Problemem
wydaje się być ciągle niepewność kierunków
inwestowania (str. 139-141)

Wniosek (strona w raporcie)
-Zdefiniowanie potrzeb i potencjału
realnych inwestycji w OZE w regionach do
2020 roku.
-Zaprogramowanie w województwach
funduszy dla OZE w ramach polityki spójności na lata 2014-2020 z uwzględnieniem
ramowych wytycznych opracowanych
centralnie.

Rekomendacja
Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego, Instytucje Zarządzające RPO w
porozumie-niu
z ogólno- krajowymi i regionalnymi związkami
pracodawców
aktywnymi w
sektorze energetyki, ewentualnie innymi
branżowymi
środowiskami
biznesu

Adresat
rekomendacji

Termin
realizacji

31-12-2013
-Wykorzystanie wyników opracowania Określenie potencjału
energetycznego regionów Polski
w zakresie odnawialnych źródeł
energii – wnioski dla Regionalnych Programów Operacyjnych
na okres programowania 20142020
-Wykorzystanie efektów realizacji
rekomendacji 1-5
-Ewaluacja (I połowa 2013 r.)
efektów wdrażania RPO 20072013 w zakresie OZE
-Ogłoszenie przez Instytucje
Zarządzające RPO zapytania
(sprawdzenie zainteresowania)
skierowanego do potencjalnych
inwestorów w sprawie planowanych inwestycji o dłuższym
okresie przygotowania (w szczególności elektrownie wodne,
ciepłownie geotermalne) i ich
wstępna identyfikacja

Sposób wdrożenia
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