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2.1   Założenia polityki energetycznej Polski 

2.1.1 Główne cele oraz zasady polityki energetyczne j 

W okresie akcesyjnym Polski do Unii Europejskiej polityka energetyczna kraju realizowana była 

na podstawie rządowych dokumentów programowych: 

• Założenia polityki energetycznej Rzeczypospolitej Polskiej na lata 1990 – 2010 

z sierpnia 1990 roku, 

• Założenia polityki energetycznej Polski do 2010 roku, przyjęte przez Radę Ministrów 

w dniu 17 października 1995r., 

• Założenia polityki energetycznej Polski do 2020 roku, przyjęte przez Radę Ministrów 

w dniu 22 lutego 2000r., 

• Ocena realizacji i korekta Założeń polityki energetycznej Polski do 2020 roku wraz 

z załącznikami, przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 2 kwietnia 2002r. 

W związku ze zmianami w gospodarce, związanymi z wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej, 

przyjęty został w dniu 4 stycznia 2005r. przez Radę Ministrów dokument: Polityka energetyczna 

Polski do 2025 r.   

Obok polityki energetycznej w okresie lat 2006 – 2007 zostały opracowane programy 

określające kierunki działań w poszczególnych podsektorach energetycznych: 

• Program dla elektroenergetyki z dn. 28 marca 2006 r.,  

• Polityka dla przemysłu naftowego w Polsce z dn. 6 lutego 2007 r.,  

• Polityka dla przemysłu gazu ziemnego z dn. 20 marca 2007 r.,  

• Strategia działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007 – 2015 

z dn. 31 lipca 2007 r.  

Dokumenty te za priorytet uznały zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego 

w poszczególnych sektorach. W Polityce energetycznej Polski do 2025 roku po raz pierwszy 

określono doktrynę polityki, w ramach której podkreślono powiązania, jakie musi wykazywać 

polityka energetyczna z innymi dokumentami strategicznymi dotyczącymi rozwoju kraju. 

Określono na nowo definicje podstawowych pojęć dotyczących bezpieczeństwa 

energetycznego, sformułowano najistotniejsze zasady polityki energetycznej oraz zarządzania 

bezpieczeństwem energetycznym. 

Prace nad polityką energetyczną Polski do roku 2030 rozpoczęły się w połowie roku 2007. 

10 listopada 2009 projekt ten został zatwierdzony przez Radę Ministrów. 
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Polska, ze względu na członkostwo w Unii Europejskiej, czynnie uczestniczy w tworzeniu 

wspólnotowej polityki energetycznej, a także dokonuje implementacji jej głównych celów 

w specyficznych warunkach krajowych, biorąc pod uwagę ochronę interesów odbiorców, 

posiadane zasoby energetyczne oraz uwarunkowania technologiczne wytwarzania i przesyłu 

energii. 

W związku z powyższymi założeniami, podstawowymi kierunkami polskiej polityki energetycznej 

są: 

• poprawa efektywności energetycznej, 

• wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii, 

• dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie 

energetyki jądrowej, 

• rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw, 

• rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii, 

• ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko. 

 
Przyjęte kierunki polityki energetycznej są w znacznym stopniu współzależne. Poprawa 

efektywności energetycznej ogranicza wzrost zapotrzebowania na paliwa i energię, 

przyczyniając się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego, na skutek zmniejszenia 

uzależnienia od importu, a także działa na rzecz ograniczenia wpływu energetyki na środowisko 

poprzez redukcję emisji. Podobne efekty przynosi rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł 

energii, w tym zastosowanie biopaliw, wykorzystanie czystych technologii węglowych oraz 

wprowadzenie energetyki jądrowej. 

Do głównych narzędzi realizacji polityki energetycznej należy zaliczyć: 

• Regulacje prawne określające zasady działania sektora paliwowo-energetycznego 

oraz ustanawiające standardy techniczne, 

• Efektywne wykorzystanie przez Skarb Państwa, w ramach posiadanych kompetencji, 

nadzoru właścicielskiego do realizacji celów polityki energetycznej, 

• Bieżące działania regulacyjne Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, polegające na 

weryfikacji i zatwierdzaniu wysokości taryf oraz zastosowanie analizy typu 

benchmarking w zakresie energetycznych rynków regulowanych, 

• Systemowe mechanizmy wsparcia realizacji działań zmierzających do osiągnięcia 

podstawowych celów polityki energetycznej, które w chwili obecnej nie są komercyjnie 

opłacalne (np. rynek „certyfikatów”, ulgi i zwolnienia podatkowe), 
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• Bieżące monitorowanie sytuacji na rynkach paliw i energii przez Prezesa Urzędu 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz 

podejmowanie działań interwencyjnych zgodnie z posiadanymi kompetencjami, 

• Działania na forum Unii Europejskiej, w szczególności prowadzące do tworzenia 

polityki energetycznej UE oraz wspólnotowych wymogów w zakresie ochrony 

środowiska, tak aby uwzględniały one uwarunkowania polskiej energetyki i prowadziły 

do wzrostu bezpieczeństwa energetycznego Polski, 

• Aktywne członkostwo Polski w organizacjach międzynarodowych, takich jak 

Międzynarodowa Agencja Energetyczna, 

• Ustawowe działania jednostek samorządu terytorialnego, uwzględniające priorytety 

polityki energetycznej państwa, w tym poprzez zastosowanie partnerstwa publiczno – 

prywatnego (PPP), 

• Zhierarchizowane planowanie przestrzenne, zapewniające realizację priorytetów 

polityki energetycznej, planów zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa 

gazowe gmin oraz planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych,  

• Działania informacyjne, prowadzone poprzez organy rządowe i współpracujące 

instytucje badawczo-rozwojowe,  

• Wsparcie ze środków publicznych, w tym funduszy europejskich, realizacji istotnych 

dla kraju projektów w zakresie energetyki (np. projekty inwestycyjne, prace badawczo-

rozwojowe). 

 
2.1.2 Długoterminowe kierunki działa ń 

Kierunki działań określonych w „Polityce energetycznej Polski do 2030”: 

1. Cele polityki energetycznej w zakresie efektywności energetycznej: 

• dążenie do utrzymania zeroenergetycznego wzrostu gospodarczego, tj. rozwoju 

gospodarki następującego bez wzrostu zapotrzebowanie na energię pierwotną; 

• konsekwentne zmniejszanie energochłonności polskiej gospodarki do poziomu UE-15. 

2. Zastosowanie oraz ocena wpływu na zapotrzebowanie na energię istniejących rezerw 

efektywności: 

• rozszerzenie stosowania audytów energetycznych; 

• wprowadzenie systemów zarządzania energią w przemyśle; 

• wprowadzenie zrównoważonego zarządzania ruchem i infrastrukturą w transporcie;  
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• wprowadzenie standardów efektywności energetycznej dla budynków i urządzeń 

powszechnego użytku;  

• intensyfikacja wymiany oświetlenia na energooszczędne;  

• wprowadzenie systemu białych certyfikatów. 

3. Bezpieczeństwo dostaw paliw i energii:  

• dywersyfikacja zarówno nośników energii pierwotnej, jak i kierunków dostaw tych 

nośników, a także rozwój wszystkich dostępnych technologii wytwarzania energii 

o racjonalnych kosztach, zwłaszcza energetyki jądrowej jako istotna technologia 

z zerową emisją gazów cieplarnianych i małą wrażliwością na wzrost cen paliwa 

jądrowego;  

• krajowe zasoby węgla kamiennego i brunatnego ważnymi stabilizatorami 

bezpieczeństwa energetycznego kraju. Założenie odbudowy wycofywanych 

z eksploatacji węglowych źródeł energii na tym samym paliwie w okresie do 2017 r. 

oraz budowa części elektrociepłowni systemowych na węgiel kamienny. Brak 

ograniczeń na wzrost udziału gazu w elektroenergetyce, zarówno w jednostkach 

gazowych do wytwarzania energii elektrycznej w kogeneracji z ciepłem oraz w źródłach 

szczytowych i rezerwie dla elektrowni wiatrowych. 

4. Wzrost udziału energii odnawialnej (zgodnie z przewidywanym wymaganiami UE) 

w strukturze energii finalnej do 15% w roku 2020 oraz osiągnięcie w tym roku 10% udziału 

biopaliw w rynku paliw transportowych.  

5. Ochrona lasów przed nadmiernym pozyskiwaniem biomasy oraz zrównoważone 

wykorzystanie obszarów rolniczych do wytwarzania energii odnawialnej, w tym biopaliw, 

tak aby nie doprowadzić do konkurencji pomiędzy energetyką odnawialną i rolnictwem. 

 
2.1.3 Prognoza zapotrzebowania na energi ę 

Prognozę zapotrzebowania na nośniki energii finalnej sporządzono przy założeniu kontynuacji 

reformy rynkowej w gospodarce narodowej i w sektorze energetycznym z uwzględnieniem 

dodatkowych działań efektywnościowych przewidzianych w Dyrektywie 2006/32/WE i w Zielonej 

Księdze w sprawie Racjonalizacji Zużycia Energii. Wykonując prognozę wzięto pod uwagę 

projekt ustawy o efektywności energetycznej. 

Nieodłącznym elementem polityki energetycznej jest prognozowanie zapotrzebowania na 

energię. Zmiany zapotrzebowania na energię w perspektywie długoterminowej zależą przede 

wszystkim od tempa rozwoju gospodarczego oraz od efektywności wykorzystania energii oraz 

jej nośników. 
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Wnioski dotyczące  prognoz na kolejne lata przedstawiają się następująco: 

1. Prognozowany wzrost zużycia energii finalnej w horyzoncie prognozy wynosi ok. 29%, przy 

czym największy wzrost 90% przewidywany jest w sektorze usług. W sektorze przemysłu ten 

wzrost wyniesie ok. 15%.  

a. Udział energii odnawialnej w całkowitym zużyciu energii pierwotnej wzrośnie 

z poziomu ok. 5% w 2006 r. do 12% w 2020 r. i 12,4% w 2030 r.  

b. W związku z przewidywanym rozwojem energetyki jądrowej, w 2020 r. 

w strukturze energii pierwotnej pojawi się energia jądrowa, której udział w całości 

energii pierwotnej osiągnie w roku 2030 około 6,5%. 

2. Prognozowany wzrost zapotrzebowania na energię pierwotną w okresie do 2030 r. wynosi 

ok. 21%, przy czym wzrost ten nastąpi głównie po 2020 r. ze względu na wyższe 

bezwzględnie przewidywane wzrosty PKB oraz wejście elektrowni jądrowych o niższej 

sprawności wytwarzania energii elektrycznej niż w źródłach węglowych. 

3. Umiarkowany wzrost finalnego zapotrzebowania na energię elektryczną z poziomu ok. 

111 TWh w 2006 r. do ok. 172 TWh w 2030 r., tzn. o ok. 55%, co jest spowodowane 

przewidywanym wykorzystaniem istniejących jeszcze rezerw transformacji rynkowej i działań 

efektywnościowych w gospodarce. Zapotrzebowanie na moc szczytową wzrośnie z poziomu 

23,5 GW w 2006 r. do ok. 34,5 GW w 2030 r. Zapotrzebowanie na energię elektryczną 

brutto wzrośnie z poziomu ok. 151 TWh w 2006 r. do ok. 217 TWh w 2030 r.  

a. Osiągnięcie celów unijnych w zakresie energii odnawialnej wymagać będzie 

produkcji energii elektrycznej brutto z OZE w 2020 r. na poziomie ok. 31 TWh - 

18,4% produkcji całkowitej, natomiast w 2030 r. wymagany poziom wynosiłby 

39,5 TWh, co oznacza ok. 18,2% produkcji całkowitej.  

b. Największy udział będzie stanowić energia z elektrowni wiatrowych w 2030 r. – 

ok. 18 TWh, a więc ok. 8,2% przewidywanej produkcji całkowitej brutto.  

c. Produkcja energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji będzie wzrastać 

z 24,4 TWh w 2006 r. do 47,9 TWh w 2030 r., a więc jej udział w krajowym 

zapotrzebowaniu na energię elektryczną brutto wzrośnie z 16,2% w 2006 r. do 

22% w 2030 r. 

4. Przewiduje się znaczne obniżenie zużycia energii pierwotnej na jednostkę PKB z poziomu 

ok. 89,4 toe/mln zł w 2006 r. do ok. 33,0 toe/mln zł w 2030 r.  
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2.2   Wpływ polityki energetycznej pa ństwa na kształtowanie si ę 

systemów  zaopatrzenia w ciepło, energi ę elektryczn ą i paliwa 

gazowe na szczeblu Gminy 
 

Planowanie gospodarki energetycznej w Gminie wynika z Prawa energetycznego, które 

przewiduje dwa rodzaje dokumentów planistycznych:  

1. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,  

2. Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe (opracowywany tylko 

w przypadku, jeśli plany rozwoju przedsiębiorstw energetycznych nie zapewniają 

realizacji założeń).  

Oba te dokumenty powinny być zgodne z założeniami polityki energetycznej Państwa, 

miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego lub ustaleniami zawartymi w studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy, a tym samym spełniać 

wymogi ochrony środowiska.  

Projekt "Założeń do planu zaopatrzenia" może być sporządzony zarówno dla obszaru całej 

Gminy, jak i jej części. Obowiązujące przepisy określają okres, na jaki założenia powinny być 

sporządzone. Minimalny okres analiz obejmować ma 15 lat. 

Logicznym wydaje się ich zharmonizowanie z okresem obowiązywania planów rozwoju 

przedsiębiorstw energetycznych zaopatrujących Gminę w ciepło, energię elektryczną i paliwa 

gazowe, dla których minimalnym okresem są trzy lata.  

Najważniejszymi elementami polityki energetycznej realizowanymi na szczeblu regionalnym 

i lokalnym jest: 

• dążenie do oszczędności paliw i energii w sektorze publicznym poprzez realizację 

działań określonych w Krajowym Planie Działań na rzecz efektywności energetycznej; 

• maksymalizacja wykorzystania istniejącego lokalnie potencjału energetyki odnawialnej, 

zarówno do produkcji energii elektrycznej, ciepła, chłodu, produkcji skojarzonej, jak 

również do wytwarzania biopaliw ciekłych i biogazu; 

• zwiększenie wykorzystania technologii wysokosprawnego wytwarzania ciepła i energii 

elektrycznej w układach skojarzonych, jako korzystnej alternatywy dla zasilania 

systemów ciepłowniczych i dużych obiektów w energię; 

• rozwój scentralizowanych lokalnie systemów ciepłowniczych, który umożliwia 

osiągnięcie poprawy efektywności i parametrów ekologicznych procesu zaopatrzenia 

w ciepło oraz podniesienia lokalnego poziomu bezpieczeństwa energetycznego; 
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• modernizacja i dostosowanie do aktualnych potrzeb odbiorców sieci dystrybucji energii 

elektrycznej, ze szczególnym uwzględnieniem modernizacji sieci wiejskich i sieci 

zasilających tereny charakteryzujące się niskim poborem energii; 

• rozbudowa sieci dystrybucyjnej gazu ziemnego na terenach słabo zgazyfikowanych, 

w szczególności terenach północno-wschodniej Polski; 

• wspieranie realizacji w obszarze gmin inwestycji infrastrukturalnych o strategicznym 

znaczeniu dla bezpieczeństwa energetycznego i rozwoju kraju, w tym przede 

wszystkim budowy sieci przesyłowych (elektroenergetycznych, gazowniczych, ropy 

naftowej i paliw płynnych), infrastruktury magazynowej, kopalni surowców 

energetycznych oraz dużych elektrowni systemowych. 

 

Nie wszystkie powyżej wymienione zadania leżą w sposób bezpośredni w gestii samorządów. 

Niektóre z wyżej wymienionych pozycji to działania na szczeblu lokalnym, ale przeznaczone do 

realizacji, na podstawie oddzielnych przepisów prawnych, przez np. Przedsiębiorstwa 

Energetyczne. Co istotne w dokumencie zawarto zobowiązanie sektora publicznego do pełnienia 

wzorcowej roli w oszczędnym gospodarowaniu energią. 

 

2.3   Polityka energetyczna pa ństwa odno śnie źródeł energii odnawialnej 

Wspierane będzie zrównoważone wykorzystanie poszczególnych rodzajów energii ze źródeł 

odnawialnych. W zakresie wykorzystania biomasy szczególnie preferowane będą rozwiązania 

najbardziej efektywne energetycznie, m.in. z zastosowaniem różnych technik jej zgazowania 

i przetwarzania na paliwa ciekłe, w szczególności biopaliwa II generacji. Niezwykle istotne 

będzie wykorzystanie biogazu pochodzącego z wysypisk śmieci, oczyszczalni ścieków i innych 

odpadów. Docelowo zakłada się wykorzystanie biomasy przez generację rozproszoną. 

W zakresie energetyki wiatrowej, przewiduje się jej rozwój zarówno na lądzie jak i na morzu.  

 

Istotny również będzie wzrost wykorzystania energetyki wodnej, zarówno w małej skali jak 

i większych instalacji, które nie oddziaływają w znaczący sposób na środowisko. Wzrost 

wykorzystania energii geotermalnej planowany jest poprzez użycie pomp ciepła i bezpośrednie 

wykorzystanie wód termalnych. W znacznie większym niż dotychczas stopniu zakłada się 

wykorzystanie energii promieniowania słonecznego za pośrednictwem kolektorów słonecznych 

oraz innowacyjnych technologii fotowoltaicznych. 
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Wobec oczekiwanego dynamicznego rozwoju OZE istotnym staje się stosowanie rozwiązań, 

w szczególności przy wykorzystaniu innowacyjnych technologii, które zapewnią stabilność pracy 

systemu elektroenergetycznego. 

 

Najważniejszymi krajowymi aktami prawnymi w zakresie rozwoju OZE są: 

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.2012.1059).  

2. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. O odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2015 poz. 478) 

wraz z ustawą z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach 

energii oraz ustawy – Prawo energetyczne (Dz.U. 2015 poz. 2365). 

3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania 

i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, 

zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz 

obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej 

w odnawialnym źródle energii (Dz.U. 2015 poz.1912). 

4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu obowiązku potwierdzania danych dotyczących wytwarzanego 

biogazu rolniczego wprowadzonego do sieci dystrybucyjnej gazowej (Dz.U. 2011 poz. 

1117). 

 

Prawo energetyczne reguluje cały sektor energetyczny, jednak zawiera także specjalne 

przepisy mające zastosowanie do OZE, obejmujące: 

• szczególne zasady związane z przyłączaniem do sieci oraz przesyłem energii 

elektrycznej wytworzonej przez przedsiębiorstwa energetyczne wykorzystujące OZE;  

• zasady sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej przez przedsiębiorstwa 

energetyczne wykorzystujące OZE;  

• wydawanie i obrót świadectwami pochodzenia (tzw. zielone świadectwa) wydawanymi 

dla energii uzyskanej z odnawialnych źródeł energii. 

Główne cele polityki energetycznej w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł energii obejmują: 

• wzrost udziału OZE w finalnym zużyciu energii, co najmniej do poziomu 15% w 2020 

roku oraz dalszy wzrost tego wskaźnika w następnych latach, 

• osiągnięcie w 2020 roku 10% udziału biopaliw w rynku paliw transportowych, oraz 

zwiększenie wykorzystania biopaliw II generacji, 
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• ochronę lasów przed nadmiernym eksploatowaniem, w celu pozyskiwania biomasy 

oraz zrównoważone wykorzystanie obszarów rolniczych na cele OZE, w tym biopaliw, 

tak aby nie doprowadzić do konkurencji pomiędzy energetyką odnawialną i rolnictwem 

oraz zachować różnorodność biologiczną, 

• wykorzystanie do produkcji energii elektrycznej istniejących urządzeń piętrzących 

stanowiących własność Skarbu Państwa, 

• zwiększenie stopnia dywersyfikacji źródeł dostaw oraz stworzenie optymalnych 

warunków do rozwoju energetyki rozproszonej opartej na lokalnie dostępnych 

surowcach. 

 

Działania na rzecz rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii: 

• wypracowanie drogi do osiągnięcia wymaganego poziomu udziału OZE w zużyciu 

energii finalnej w sposób zrównoważony, w podziale na poszczególne rodzaje energii: 

energię elektryczną, ciepło i chłód oraz energię odnawialną w transporcie, 

• utrzymanie mechanizmów wsparcia dla producentów energii elektrycznej ze źródeł 

odnawialnych, np. poprzez system świadectw pochodzenia, 

• utrzymanie obowiązku stopniowego zwiększania udziału biokomponentów w paliwach 

transportowych, tak aby osiągnąć zamierzone cele, 

• wprowadzenie dodatkowych instrumentów wsparcia zachęcających do szerszego 

wytwarzania ciepła i chłodu z odnawialnych źródeł energii, 

• wdrożenie kierunków budowy biogazowni rolniczych, przy założeniu powstania do roku 

2020 średnio jednej biogazowni w każdej gminie, 

• stworzenie warunków ułatwiających podejmowanie decyzji inwestycyjnych dotyczących 

budowy farm wiatrowych na morzu, 

• utrzymanie zasady zwolnienia z akcyzy energii pochodzącej z OZE, 

• bezpośrednie wsparcie budowy nowych jednostek OZE i sieci elektroenergetycznych, 

• umożliwiających ich przyłączenie z wykorzystaniem funduszy europejskich oraz 

środków funduszy ochrony środowiska, w tym środków pochodzących z opłaty 

zastępczej i z kar, 

• stymulowanie rozwoju potencjału polskiego przemysłu, produkującego urządzenia dla 

energetyki odnawialnej, w tym przy wykorzystaniu funduszy europejskich, 
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• wsparcie rozwoju technologii oraz budowy instalacji do pozyskiwania energii 

odnawialnej z odpadów zawierających materiały ulegające biodegradacji (np. odpadów 

komunalnych zawierających frakcje ulegające biodegradacji), 

• ocena możliwości energetycznego wykorzystania istniejących urządzeń piętrzących, 

stanowiących własność Skarbu Państwa, poprzez ich inwentaryzację, ramowe 

określenie wpływu na środowisko oraz wypracowanie zasad ich udostępniania, 

• realizacja Wieloletniego programu promocji biopaliw i innych paliw odnawialnych 

w transporcie na lata 2008 – 2014, przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 24 lipca 

2007 roku. 

 

Planowane działania pozwolą na osiągnięcie zamierzonych celów udziału OZE i biopaliw, co 

pozwoli na: 

• zrównoważony rozwój OZE i biopaliw bez negatywnych oddziaływań na rolnictwo, 

gospodarkę leśną, sektor żywnościowy oraz różnorodność biologiczną; 

• zmniejszenie emisji CO2 oraz zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Polski. 

 

Wymagany udział OZE w wykonanej całkowitej rocznej sprzedaży energii elektrycznej przez 

przedsiębiorstwo odbiorcom końcowym wynosi nie mniej niż: 

a. 10,4 % - w 2010 r.; 

b. 10,4 % - w 2011 r.; 

c. 10,4 % - w 2012 r.; 

d. 10,9 % - w 2013 r.; 

e. 11,4 % - w 2014 r.; 

f. 11,9 % - w 2015 r.; 

g. 12,4 % - w 2016 r.; 

h. 12,9 % - w 2017 r. 

 

Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się obrotem ciepła i sprzedające to ciepło jest 

obowiązane do zakupu oferowanego ciepła wytwarzanego w przyłączonych do sieci 

odnawialnych źródłach energii znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w ilości 

nie większej niż zapotrzebowanie odbiorców tego przedsiębiorstwa. Obowiązek uznaje się za 

spełniony, jeżeli oferowane do sprzedaży ciepło, wytworzone w odnawialnych źródłach energii, 

zakupiono w określonej ilości: 
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1. w jakiej było oferowane, 

2. równej zapotrzebowaniu odbiorców przedsiębiorstwa energetycznego realizującego ten 

obowiązek i przyłączonych do sieci ciepłowniczej, do której jest przyłączone odnawialne 

źródło energii, proporcjonalnie do udziału tego źródła w całkowitej mocy zamówionej 

przez odbiorców, z uwzględnieniem charakterystyki odbioru oraz możliwości przesyłania 

ciepła wytwarzanego w tym źródle pod warunkiem, że koszty zakupu tego ciepła nie 

spowodują wzrostu cen ciepła lub stawek opłat za ciepło dostarczone odbiorcom 

w danym roku o więcej niż wartość średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów 

i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym. 

 

Przedsiębiorstwa energetyczne, domy maklerskie i towarowe domy maklerskie, odbiorcy 

końcowi sprzedający energię elektryczną odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, są obowiązani spełnić jeden z warunków: 

1. uzyskać i przedstawić do umorzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki 

świadectwo pochodzenia lub świadectwo pochodzenia biogazu rolniczego, 

2. uiścić opłatę zastępczą - jednostkowa opłata zastępcza podlega corocznej waloryzacji 

średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem 

z poprzedniego roku kalendarzowego, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłasza 

w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki jej wartość po waloryzacji w terminie do dnia 

31 marca każdego roku. 

 

Mechanizmy wsparcia dla odnawialnych źródeł energii: 

1. inwestorzy w sektorze produkcji i dystrybucji energii pozyskanej z OZE mogą liczyć na 

korzyści w postaci ulg podatkowych oraz możliwości dofinansowania nowych projektów; 

2. energia elektryczna wytwarzana z OZE jest zwolniona z akcyzy na podstawie 

dokumentu potwierdzającego umorzenie świadectwa pochodzenia energii; 

3. inwestorzy planujący realizację projektów dotyczących OZE mogą wnioskować o środki 

z funduszy europejskich, jak również z narodowych funduszy przeznaczonych na 

ochronę środowiska; 

4. podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków 

poniesionych na zakup i zainstalowanie urządzeń do wykorzystywania na cele 

produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód).  
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Instytucje oferujące środki finansowe, w ramach których mogą być realizowane projekty 

dotyczące OZE: 

• Fundusz Spójności dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko; 

• 16 regionalnych programów operacyjnych; 

• Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

• 16 Wojewódzkich Funduszów Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

 

Jednym z działań podejmowanych w celu wspierania inwestycji w OZE jest obniżenie opłat 

w związku z przyłączeniem do sieci. Zróżnicowany został zakres zastosowania częściowego 

zwolnienia z opłat przyłączeniowych: 

• do dnia 31 grudnia 2010 r. opłatę za przyłączenie, w odniesieniu do przyłączenia do 

sieci elektroenergetycznej odnawialnych źródeł energii, niezależnie od mocy 

elektrycznej, pobiera się w wysokości jednej drugiej opłaty, ustalonej na podstawie 

rzeczywistych nakładów,  

• do dnia 31 grudnia 2010 r. połowę obliczonej opłaty za przyłączenie pobiera się także 

w odniesieniu do przyłączenia do sieci elektroenergetycznej jednostek kogeneracji 

o mocy elektrycznej zainstalowanej nie wyższej niż 5 MW; po tej dacie połowa opłaty 

obliczonej za przyłączenie pobierana będzie w odniesieniu do przyłączenia do sieci 

elektroenergetycznej jednostek kogeneracji o mocy elektrycznej zainstalowanej nie 

wyższej niż 1 MW, 

• po 31 grudnia 2010 r. obniżona do połowy opłata za przyłączenie będzie obowiązywać 

w odniesieniu do tych przedsiębiorstw energetycznych, które wytwarzać będą energię 

z odnawialnych źródeł energii, o mocy elektrycznej zainstalowanej nie wyższej niż 

5 MW. 


