POLITYKA ENERGETYCZNA
Tom 12 G Zeszyt 2/2 G 2009
PL ISSN 1429-6675

Renata GNATOWSKA*

Formalno-prawne aspekty rozwoju
odnawialnych Ÿróde³ energii

STRESZCZENIE. Celem pracy jest analiza formalno-prawnych systemów wspieraj¹cych rozwój odnawialnych Ÿróde³ energii. Zasadnicza czêœæ artyku³u poœwiêcona zosta³a przepisom prawodawstwa polskiego wspieraj¹cym rozwój Ÿróde³ odnawialnych, któr¹ to poprzedzono opisem
stanu aktualnego energetyki krajowej. W dalszej czêœci pracy przedstawiono instytucje
rz¹dowe, pozarz¹dowe, oœrodki naukowo-badawcze oraz inne organizacje zajmuj¹ce siê
wspieraniem energetyki odnawialnej na terenie kraju. Uzupe³nieniem przytoczonych informacji jest omówienie sposobów finansowania projektów wykorzystuj¹cych OE.
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Wprowadzenie
Obserwuj¹c obecn¹ sytuacjê energetyczn¹, nale¿y wzi¹æ pod uwagê gwa³towny wzrost
zapotrzebowania na energiê oraz sta³e zmniejszanie siê zasobów surowców energetycznych.
Niepokoj¹cy jest ci¹g³y wzrost cen paliw na œwiecie oraz zmiany zachodz¹ce w atmosferze
spowodowane coraz wiêksz¹ emisj¹ zanieczyszczeñ wynikaj¹c¹ ze spalania paliw kopalnych. Najczêœciej wykorzystywanym surowcem do produkcji energii jest obecnie wêgiel,
którego spalanie wytwarza najwiêcej szkodliwych dla œrodowiska substancji. Wa¿n¹ spraw¹
jest wiêc poszukiwanie alternatywnych, efektywniejszych Ÿróde³ energii maj¹cych ogromne
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znaczenie dla zrównowa¿onego rozwoju kraju ze wzglêdu na wymierne efekty ekologiczno-energetyczne. Wzrost udzia³u odnawialnych Ÿróde³ energii w bilansie paliwowo-energetycznym œwiata, przyczynia siê do polepszania efektywnoœci wykorzystania i oszczêdzania
zasobów surowców energetycznych, poprawy stanu œrodowiska poprzez redukcjê zanieczyszczeñ do powierza i wód oraz redukcjê iloœci wytwarzanych odpadów [14]. Zawarta
w art. 3 pkt 20 ustawy Prawo energetyczne [17] definicja pojêcia „odnawialne Ÿród³o
energii” stanowi, ¿e jest to Ÿród³o wykorzystuj¹ce w procesie przetwarzania energiê promieniowania s³onecznego, wiatru, geotermaln¹, fal, pr¹dów i p³ywów morskich, spadku rzek
oraz energiê pozyskiwan¹ z biogazu wysypiskowego, biomasy, a tak¿e biogazu powstaj¹cego w procesach odprowadzania, oczyszczania œcieków lub rozk³adu sk³adowanych
szcz¹tek roœlinnych i zwierzêcych. Ponadto OE stwarzaj¹ mo¿liwoœci nowych miejsc
pracy, a tak¿e zwiêkszaj¹ poziom bezpieczeñstwa energetycznego kraju poprzez zró¿nicowanie Ÿróde³ energii, wykorzystanie lokalnych zasobów energetycznych, a tak¿e ograniczaj¹ szkody w œrodowisku zwi¹zane z wydobyciem i spalaniem paliw konwencjonalnych
(kopalnych). Wnioskuje siê, ¿e rozwój energetyki odnawialnej mo¿e rozwi¹zaæ liczne
problemy ekologiczne, jakie niesie ze sob¹ ca³y przemys³ energetyczny. Równoczeœnie na
stopieñ wykorzystania OE wp³ywaj¹ ich wady, wœród których wyró¿niæ mo¿na wysoki
koszt inwestycyjny wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w jednostkowych rozwi¹zaniach. Minusem jest równie¿ fakt, ¿e ka¿dy rodzaj odnawialnego Ÿród³a, w konkretnym dla siebie okresie czasowym, uzale¿niony jest od zmieniaj¹cych siê warunków
klimatycznych, co w pozosta³ych okresach wymaga magazynowania lub stosowania rezerwowych Ÿróde³ energii [9]. Dlatego, pomimo, ¿e wed³ug badañ wielu instytutów w kraju
istnieje du¿y potencja³ zielonej energii, to bez znacz¹cego wsparcia ze strony instytucji
krajowych oraz zagranicznych, nie zostanie on szybko wykorzystany. Polska jako cz³onek
Unii Europejskiej zobowi¹za³a siê do zredukowania niekorzystnych dla œrodowiska substancji, a co za tym idzie ograniczenia rozwoju przemys³u wydobywczego, ciê¿kiego,
chemicznego oraz zwiêkszenia wykorzystania energetyki odnawialnej [4]. Zmiana struktury
energetycznej kraju ma polegaæ na stopniowym wyzbywaniu siê kosztownych noœników
gazowych i zamienianiu ich na czyste, odnawialne zasoby energii. Zintensyfikowano wiêc
badania mo¿liwoœci rozwoju odnawialnych Ÿróde³ oraz zaczêto wdra¿aæ nowe technologie
energetyczne. Realizowanie celów polityki ekologicznej pañstwa poprzez zwiêkszenie
udzia³u Ÿróde³ odnawialnych w bilansie paliwowo-energetycznym ma doprowadziæ do
poprawy sytuacji ekologicznej kraju. G³ównym problemem ograniczaj¹cym rozwój odnawialnych Ÿróde³ energii w Polsce jest zaanga¿owanie ogromnych œrodków w inwestycje
z dziedziny energetyki konwencjonalnej bazuj¹ce na paliwach kopalnych. Ta sytuacja
przyczyni³a siê do powstania barier utrudniaj¹cych wykorzystanie odnawialnych Ÿróde³
energii (rys. 1). Najistotniejszymi z nich s¹ obecnie bariery polityczne, prawne oraz instytucjonalne. Ostatnie z nich utrudniaj¹ strukturom organizacyjnym rozwi¹zywanie problemów zwi¹zanych z zaopatrzeniem w energiê. Dla instytucji takich, jak ministerstwa, agendy
rz¹dowe czy przedsiêbiorstwa, korzyœci zwi¹zane z wykorzystaniem OE nie s¹ wystarczaj¹co jasno okreœlone, by mog³y motywowaæ do wspierania przedsiêwziêæ w tej bran¿y.
Bariery ekonomiczno-finansowe wynikaj¹ z wysokich kosztów zwi¹zanych z wykorzystaniem odnawialnych Ÿróde³ energii w odniesieniu do energetyki konwencjonalnej. Przy
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takiej strukturze poniesione nak³ady wymagaj¹ d³ugiego okresu zwrotu. Istotnym problemem jest równie¿ brak œrodków finansowych na wsparcie przedsiêwziêæ promuj¹cych
rozwój odnawialnych Ÿróde³. Naturaln¹ barier¹ techniczn¹ technologii OE wynikaj¹c¹
z charakteru wykorzystywanych przez nie Ÿróde³ i struktury kosztów jest czêsta koniecznoœæ
rezerwowania dostaw energii z systemu konwencjonalnego. Kolejna grupa ograniczeñ
rozwoju technologii OE (bariery spo³eczno-gospodarcze) jest wynikiem niewystarczaj¹cego uznania perspektywicznej roli energetyki odnawialnej w polityce naukowej i przemys³owej, co skutkuje powolnym spadkiem kosztów technologii i niedostatkiem ich poda¿y.
Bariery prawne natomiast zwi¹zane s¹ z brakiem w³aœciwych unormowañ okreœlaj¹cych
szczegó³owo program i politykê w zakresie wykorzystania odnawialnych Ÿróde³ energii.
Wprawdzie odnawialne Ÿród³a energii znalaz³y swoje miejsce w dokumencie „Polityka
energetyczna Polski do 2030 r.” [11], jednak stan faktyczny wskazuje na to, i¿ dotychczasowe rozwi¹zania nie s¹ w pe³ni skuteczne. Brak jednoznacznych przepisów zwi¹zanych
z lokalizacj¹ inwestycji w OE powoduje doœæ dowoln¹ interpretacjê zasad sporz¹dzania
planów, czy ekspertyz wp³ywu na œrodowisko naturalne i kulturowe.

Rys. 1. Klasyfikacja barier rozwoju energetyki odnawialnej [Opracowanie w³asne]
Fig. 1. Classification of barriers to renewable energy development [Own]

Bariery zwi¹zane z planowaniem przestrzennym i oddzia³ywaniem na œrodowisko wi¹¿¹
siê z brakiem odpowiednich procedur wypracowanych przez instytucje zajmuj¹ce siê ochron¹ œrodowiska, zagadnieniami architektury i budownictwa. Trudnoœci w zaanga¿owaniu siê
w nowe technologie odnawialnych Ÿróde³ wynikaj¹ najczêœciej z braku wiedzy na temat
danej techniki oraz jej mo¿liwoœci [16].

1. Dokumenty prawne wspieraj¹ce rozwój energetyki
odnawialnej w Polsce i UE
W Polsce podstawowym dokumentem prawnym reguluj¹cym zagadnienia energetyki
krajowej, zasady oraz warunki u¿ytkowania paliw i energii, dzia³ania przedsiêbiorstw
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energetycznych, a tak¿e dzia³alnoœci przedsiêbiorstw i organów zajmuj¹cych siê gospodark¹
paliwami i energi¹ jest ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. „Prawo energetyczne”. Przepisy
zawarte w ustawie d¹¿¹ do tworzenia zrównowa¿onego rozwoju kraju, bezpieczeñstwa
energetycznego, konkurencyjnoœci na rynku energetycznym, racjonalnego i oszczêdnego
u¿ytkowania paliw i energii oraz wielu innych dzia³añ wp³ywaj¹cych na poprawê sytuacji
energetycznej Polski. Dokument ten nak³ada na przedsiêbiorstwa obowi¹zek przy³¹czenia
do sieci energetycznych podmiotów ubiegaj¹cych siê o to, a tak¿e w³¹cza gminy do realizacji
polityki energetycznej na w³asnych terenach [16]. W dniu 26.05.2000 r. znowelizowano
pierwszy raz ustawê, w której na³o¿ono obowi¹zek zakupu energii ze Ÿróde³ odnawialnych,
co wymaga³o wydania z dniem 01.07.2003 r. rozporz¹dzenia, w którym Minister Gospodarki
decyduje siê na zmianê wykorzystywanego mechanizmu wspierania energii pochodz¹cej ze
Ÿróde³ odnawialnych. Nowe rozporz¹dzenie zwiêkszy³o popyt na energiê odnawialn¹ oraz
mo¿liwoœæ konkurowania wœród jej dostawców. Rozporz¹dzenie na³o¿y³o na przedsiêbiorstwa obrotu energi¹ obowi¹zek zakupu odpowiedniej iloœci energii zielonej tak, aby w odpowiednich latach osi¹gnê³a ona okreœlony udzia³: 2005 – 3,1%, 2006 – 3,6%, 2007 – 4,2%,
2008 – 5,0%, 2009 – 6,0%, 2010 – 7,5% [12]. Aby uaktualniæ zmiany stale zachodz¹ce
na rynku energetycznym, ustawê znowelizowano ponownie w dniu 20.01.2005 r. Zmiany
w ustawie to przede wszystkim wprowadzenie œwiadectw pochodzenia energii elektrycznej,
a tak¿e wynikaj¹ce z nich prawa maj¹tkowe do obrotu energi¹ na gie³dzie. Mia³o to zapewniæ
jak najmniejsze koszty wykorzystania mechanizmów rynkowych, a tak¿e rozwój inwestycji
zwi¹zanych z odnawialnymi Ÿród³ami energii, co jest korzystne dla energetyki odnawialnej
i inwestorów. Zmiany te maj¹ korzystny wp³yw na funkcjonowanie systemu wsparcia
rozwoju energetyki odnawialnej, reguluj¹ i ulepszaj¹ mo¿liwoœci z nim zwi¹zane. Nowelizacja z dnia 12.01.2007 r. okreœla natomiast problemy wsparcia dla energetyki skojarzonej.
Zmiany maj¹ na celu nakreœlenie ram prawnych dla wsparcia rozwoju kogeneracji, ujednolicenie pojêæ z ni¹ zwi¹zanych oraz ustalenie iloœci energii uzyskanej z kogeneracji zgodnie
z Dyrektyw¹ 2004/8/WE z dnia 11 lutego 2004 r. [2]. Kolejnym dzia³aniem wykonawczym
ustawy s¹ m.in. „czerwone certyfikaty” dla energii wytwarzanej w skojarzeniu. Priorytetem
ostatniej nowelizacji Prawa energetycznego z dnia 22.05.2009 r. by³a koniecznoœæ implementacji do prawa polskiego Dyrektywy 2005/89/WE z 18 stycznia 2006 r. [3] dotycz¹cej
dzia³añ na rzecz zagwarantowania bezpieczeñstwa dostaw energii elektrycznej i inwestycji
infrastrukturalnych. Ustawa zawiera równie¿ zapisy wspieraj¹ce wytwarzanie i wykorzystywanie biogazu na terenach rolniczych.
Polityka kraju rozwija siê opracowuj¹c nowe plany i realizuj¹c projekty zwi¹zane
z lepszym funkcjonowaniem, a co za tym idzie rozwojem Ÿróde³ odnawialnych. W tabeli 1
opisano korzyœci, jakie niesie ze sob¹ rozwój OE dla rozwoju pañstwa. Przedstawione
zosta³y priorytety polityczne zwi¹zane z energetyk¹ odnawialn¹, które dziel¹ ca³¹ politykê
na œrodowiskow¹, roln¹, finansow¹ oraz gospodarcz¹ i spo³eczn¹ oraz ustalaj¹ szczegó³owe
cele do realizacji dla ka¿dej z nich. W zwi¹zku z tymi dzia³aniami politycznymi wyznaczono
konkretne ustawy oraz rozporz¹dzenia.
Kolejnymi dokumentami prawnymi maj¹cymi znaczenie dla rozwoju zielonej energii s¹:
„Ustawa o finansowym wspieraniu inwestycji” [18] oraz „Rozporz¹dzenie Rady Ministrów
w sprawie dopuszczalnoœci pomocy publicznej przeznaczonej na ochronê œrodowiska” [13],
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TABELA 1. Energetyka odnawialna w strukturze celów politycznych pañstwa [8]
TABLE 1. Renewable energy in the structure of the political state [8]
Priorytety polityczne
Polityka œrodowiskowa

Polityka gospodarcza
i spo³eczna

Polityka rolna
G poprawa
konkurencyjnoœci
gospodarstw rolnych

G stymulacja inwestycji
z zakresu ochrony
œrodowiska

G rozwój gospodarki
konkurencyjnej
i przedsiêbiorczoœci

G ochrona œrodowiska

G aktywizacja zawodowa G zrównowa¿ony rozwój
spo³eczeñstwa, nowe
obszarów wiejskich
miejsca pracy

G zrównowa¿one
gospodarowanie
zasobami
G przeciwdzia³anie
zmianom klimatu

G aktywizacja sektorów
o wysokiej wartoœci
dodanej

Polityka finansowa
G stabilnoœæ bud¿etu
pañstwa
G kontrola wydatków
publicznych
G skuteczna absorpcja
funduszy europejskich
i wykorzystanie ich dla
rozwoju kraju

Polityka pañstwa w zakresie wykorzystania OE
¯
Ministerstwa, Miêdzyresortowa grupa do spraw wdra¿ania strategii rozwoju energetyki odnawialnej
¯
Wp³yw odnawialnych Ÿróde³ energii na wype³nienie celów politycznych
Budowa instalacji OE
przyczynia siê do
redukcji emisji
zanieczyszczeñ, które
w przypadku braku takich
inwestycji emitowane s¹
z tradycyjnych paliw

Budowa instalacji OE
przyczynia siê do
tworzenia nowych miejsc
pracy oraz do aktywizacji
zawodowej ludnoœci na
danym terenie

Budowa instalacji OE
przyczynia siê do
zrównowa¿onego
rozwoju terenów
wiejskich

Budowa instalacji OE
wymaga wsparcia
finansowego. Wiele
funduszy unijnych
przeznaczonych jest na
rozwój energetyki
odnawialnej

których celem by³o stworzenie nowych miejsc pracy, zwiêkszanie inwestycji poprzez wsparcie dla ochrony œrodowiska naturalnego, a równie¿ wsparcie dla instalacji wykorzystuj¹cych
odnawialne Ÿród³a energii.
W polskiej polityce energetycznej OE poza aktami prawnymi wyró¿niæ mo¿na dokumenty wyznaczaj¹ce kierunki dzia³ania, tzw. dokumenty strategiczne:
G „Strategia rozwoju energetyki odnawialnej” wyznaczaj¹ca priorytetowe cele iloœciowe
i kierunki rozwoju odnawialnych Ÿróde³ energii do 2020 roku, przy tworzeniu mechanizmów wspieraj¹cych oraz wspó³pracy polityki sektorowej. W dokumencie tym oprócz
podkreœlania znaczenia odnawialnych Ÿróde³ energii wskazuje siê prawne, finansowe,
informacyjne, edukacyjne i inne bariery utrudniaj¹ce rozwój OE [15].
G „II Polityka Ekologiczna” – dokument wyznaczaj¹cy podstawowe cele d¹¿¹ce do zmniejszenia energoch³onnoœci, materia³och³onnoœci i wodoch³onnoœci gospodarki [5].
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G „Za³o¿enia polityki energetycznej dla Polski do 2020 r.” [19] oraz „Ocena realizacji
i korekta Za³o¿eñ polityki energetycznej pañstwa do 2020 r.” [10], w których opisany
zosta³ stan obecny, oczekiwania oraz kierunki polityki energetycznej kraju. Dokumenty
te s¹ jednak sprzeczne z za³o¿eniami „Strategii rozwoju energetyki odnawialnej”, której
przewidywania wykorzystania Ÿróde³ odnawialnych siêgaj¹ 7,5% w 2010 roku (w dokumentach „Za³o¿enia…” 5,1–5,7%).
G „Polityka energetyczna Polski do 2030 r.” [11], w której zawarto dzia³ania odnosz¹ce siê
do oceny realizacji obecnej polityki energetycznej, jej cele, program, a tak¿e d³ugoterminow¹ prognozê zapotrzebowania na paliwa i energiê do 2030 roku. W realizowanych
zadaniach d³ugoterminowych przewidziane jest stosowanie mechanizmów wsparcia dla
energetyki odnawialnej.
W ostatnich latach priorytetem polityki energetycznej pañstwa jest zapewnienie bezpieczeñstwa energetycznego kraju, wzrostu konkurencyjnoœci gospodarki i jej efektywnoœci
energetycznej, a tak¿e ochrony œrodowiska [11]. Implementacja Dyrektywy 2001/77/WE [1]
do polskiego systemu prawnego przynosi korzyœci w postaci sta³ego zwiêkszania siê udzia³u
OE w bilansie energetycznym kraju, a obowi¹zuj¹ce prawo kompleksowo wspiera inwestycje w odnawialne Ÿród³a energii (OE). Podstaw¹ dzia³añ regulacyjnych maj¹cych na
celu wspieranie rozwoju produkcji energii ze Ÿróde³ odnawialnych s¹ przede wszystkim
ustawy „Prawo energetyczne” i „Prawo ochrony œrodowiska”. Zapisy w nich zawarte
reguluj¹ rozwój energetyki odnawialnej poprzez zwrócenie uwagi na op³acalnoœæ i brak
nadmiernego ryzyka w stosowaniu odnawialnych Ÿróde³. G³ównym mechanizmem wsparcia
jest system tzw. „zielonych certyfikatów”, obowi¹zek zakupu energii elektrycznej wytworzonej w Ÿród³ach odnawialnych. W prognozach prezentowanych w dokumentach strategicznych wziêto pod uwagê ci¹g³e doskonalenie i przeprowadzanie analiz w celu jak
najw³aœciwszego rozwoju wykorzystania energii ze Ÿróde³ odnawialnych. Uwzglêdnienie
mechanizmu „zielonych certyfikatów” oraz rynkowych struktur rozpatruj¹cych instrumenty
fiskalne (np. zwolnienia podatkowe), prowadzi do ci¹g³ego wzrostu op³acalnoœci energetyki
odnawialnej [7]. Niezmiernie istotny jest dalszy plan zmian popieraj¹cych energetykê
odnawialn¹ w Polsce, poniewa¿ opóŸnienia w realizacji zobowi¹zañ wynikaj¹cych z dyrektywy 2001/77/EC [1] mog¹ doprowadziæ do utraty wsparcia na poziomie miêdzynarodowym.

2. Instytucje wspieraj¹ce rozwój energetyki odnawialnej
na terenie kraju
G³ówn¹ przyczyn¹ powolnego rozwoju sektora energetyki odnawialnej na terenie kraju
jest brak sprecyzowanych kompetencji oraz spójnoœci politycznej w instytucjach pañstwowych. Wymaga to prze³amania barier hamuj¹cych rozwój nowych technologii energetycznych, a tak¿e dba³oœci o odpowiedni¹ strukturê instytucjonalno-organizacyjn¹, która
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nada sens zwiêkszeniu wykorzystania odnawialnych Ÿróde³ energii. Kluczowe w tym zakresie dzia³ania maj¹ administracyjne jednostki centralne, takie jak Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Œrodowiska, czy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi [6].
G³ówn¹ misj¹ Ministerstwa Gospodarki jest zorganizowanie warunków dla mo¿liwoœci
prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, w szczególnoœci poprawa regulacji prawnych, pomoc dla przedsiêbiorstw, wspieranie innowacyjnoœci i konkurencyjnoœci oraz dba³oœæ o bezpieczeñstwo gospodarcze kraju. Ministerstwo Œrodowiska jest czêœci¹ polityki pañstwa,
wiarygodn¹ i nowoczesn¹ instytucj¹, racjonalnie zarz¹dzaj¹c¹ zasobami naturalnymi i udzielaj¹c¹ wsparcia dla technologii wykorzystuj¹cych Ÿród³a odnawialne poprzez œrodki Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ma za
zadanie warunkowaæ rozwój obszarów wiejskich, wprowadzaæ mo¿liwe ulepszenia oraz
dokonywaæ modernizacji na terenach wsi. Innymi instytucjami rz¹dowymi odpowiedzialnymi za energetykê odnawialn¹ s¹:
G Ministerstwo Finansów – nak³adaj¹ce podatki na noœniki energii, warunkuj¹ce politykê
cenow¹ oraz ustalaj¹ce zwolnienia, ulgi podatkowe i inwestycyjne.
G Rz¹dowe Centrum Studiów Strategicznych – opracowuj¹ce strategie rozwoju gospodarczego, gospodarowania przestrzennego, wspó³dzia³aj¹ce z polityk¹ regionaln¹.
G Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego – realizuj¹ce i koordynuj¹ce politykê
pañstwa w zakresie nauki i rozwoju technologii odnawialnych Ÿróde³ energii.
G Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej – warunkuj¹cy nowoczesny system prawny oraz
stosownoœæ wykorzystania pomocy i œrodków strukturalnych.
G Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej – d¹¿¹ce do zmniejszenia poziomu bezrobocia
oraz tworzenia nowych miejsc pracy na poziomie lokalnym i regionalnym.
Istnieje tak¿e szereg instytucji pozarz¹dowych, oœrodków naukowo – badawczych czy
organizacji wspieraj¹cych rozwój energetyki odnawialnej w Polsce, wœród których wyró¿niæ nale¿y:
G Fundacjê na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii (FEWE), której misj¹ jest
promowanie racjonalnego wykorzystania energii na rzecz poprawy stanu œrodowiska
naturalnego. Dzia³alnoœæ fundacji obejmuje edukacjê spo³eczn¹, tworzenie projektów,
promocjê energooszczêdnoœci oraz analizê polityki energetycznej i œrodowiskowej [20].
G Instytut Paliw i Energii Odnawialnej, którego przedmiotem dzia³ania jest prowadzenie
badañ naukowych, wdra¿anie nowych technologii, realizowanie programów pilota¿owych oraz rozpowszechnianie wiedzy dotycz¹cej paliw i energii [21].
G Krajow¹ Agencjê Poszanowania Energii S.A. (KAPE) prowadz¹c¹ dzia³ania d¹¿¹ce do
zrównowa¿onego rozwoju energetycznego kraju, realizowane zgodnie ze standardami
europejskimi we wspó³pracy z przedstawicielami krajowymi i zagranicznymi [22].
G Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi¹ prowadz¹cy kompleksowe badania w zakresie gospodarki surowcami mineralnymi, ze szczególnym zastosowaniem
w energetyce i ochronie œrodowiska [23].
G Polsk¹ Geotermaln¹ Asocjacjê, maj¹c¹ na celu wspieranie wykorzystywanych zasobów
geotermalnych w Polsce oraz promocje dzia³añ edukacyjnych z tym zwi¹zanych [24].
G Polskie Towarzystwo Biomasy (POLBIOM), którego celem jest wspieranie prac naukowo-badawczych przyczyniaj¹cych siê do rozwoju wykorzystania biomasy w przemyœle [25].
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G Polsk¹ Platformê Technologiczn¹ Biopaliw i Biokomponentów, maj¹c¹ za zadanie rozwi¹zywanie problemów dotycz¹cych produkcji biopaliw i biokomponentów w polskiej
gospodarce paliwowo-energetycznej [26].
G Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne, którego celem statutowym jest szeroko rozumiana aktywnoœæ w zakresie rozwoju wiedzy dotycz¹cej szeroko pojêtej geotermii [27].
G Polskie Towarzystwo Energetyki Wiatrowej, którego dzia³alnoœæ skupia siê na udzielaniu informacji o energetyce wiatrowej, wspó³udziale w badaniach i budowie instalacji
wiatrowych, a tak¿e wspó³pracy z przedsiêbiorstwami krajowymi i zagranicznymi [28].
G Centrum Fotowoltaiki, którego zadaniem jest promocja energii s³onecznej [29].
G Towarzystwo Elektrowni Wodnych, którego misj¹ jest promowanie i ochrona elektrowni
wodnych w kraju oraz wspieranie rozwoju energetyki wodnej [30].
Wszystkie opisane instytucje maj¹ s³u¿yæ klientom oraz inwestorom poprzez doradztwo,
transfer wiedzy, a tak¿e zachêcaæ samorz¹dy do realizacji du¿ych programów badawczych
czy wdro¿eniowych. Implementowanie nowych technologii jest najskuteczniejsz¹ metod¹
prowadz¹c¹ do wzrostu wykorzystania odnawialnych Ÿróde³ energii. Jest to proces doœæ
skomplikowany do zrealizowania, poniewa¿ wymaga wspó³udzia³u wielu instytucji, takich
jak instytuty naukowo – badawcze, przedsiêbiorstwa badawczo – rozwojowe, sprzedawców
technologii oraz otoczenia inwestycyjnego, a wiêc urzêdów, czy w³adz lokalnych.

3. Finansowanie projektów wykorzystuj¹cych odnawialne
Ÿród³a energii
Rozwojowi odnawialnych Ÿróde³ energii towarzysz¹ liczne problemy finansowe, t.j.
wysokie koszty inwestycyjne na technologie zwi¹zane z ich wykorzystaniem oraz d³u¿szy
okres zwrotu nak³adów (przy niskich lub zerowych póŸniej nak³adach eksploatacyjnych) ni¿
w energetyce konwencjonalnej. Problemem jest równie¿ fakt, ¿e produkcj¹ energii ze Ÿróde³
odnawialnych zajmuj¹ siê najczêœciej niewielkie przedsiêbiorstwa, z niskim poziomem
kapitalizacji, które przy obecnym systemie kredytowania nie s¹ w stanie przetrwaæ przy zbyt
d³ugo zamro¿onych œrodkach finansowych. Wa¿n¹ kwesti¹, na któr¹ nale¿y zwróciæ uwagê
analizuj¹c problemy rozwoju OE, jest brak odpowiedniej wiedzy czy doœwiadczenia
w dziedzinie energetyki odnawialnej, a co za tym idzie – w formu³owaniu projektów i podejmowaniu w³aœciwych decyzji finansowych. Kolejn¹ przeszkod¹, szczególnie w czasach
kryzysu, s¹ banki i instytucje wykazuj¹ce niechêæ do finansowania budowy projektów
wykorzystuj¹cych odnawialne Ÿród³a energii, gdzie niewielkie zyski zwi¹zane s¹ z wysokimi kosztami administracyjnymi, preferuj¹ natomiast kredytowanie klasycznych inwestycji
wielkoprzemys³owych, wspieranych gwarancjami rz¹dowymi [6].
Pomimo licznych problemów, istnieje w kraju kilka instytucji finansowych wspieraj¹cych rozwój odnawialnych Ÿróde³ energii, np. Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska
i Gospodarki Wodnej, EkoFundusz czy Wojewódzkie Fundusze Ochrony Œrodowiska
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i Gospodarki Wodnej. Pomocy finansowej udzielaj¹ równie¿: Fundacja Programów Pomocy
dla Rolnictwa, Agencja W³asnoœci Skarbu Pañstwa, Fundacja Rolnicza, itp., poprzez
udzielanie preferencyjnych po¿yczek lub dotacji projektów zwi¹zanych z odnawialnymi
Ÿród³ami energii ze wzgl¹du na mo¿liwoœci zmniejszenia negatywnych oddzia³ywañ na
œrodowisko.
Niezale¿nie od œrodków na rozwój energetyki odnawialnej dostêpnych bezpoœrednio
w kraju, istniej¹ mo¿liwoœci korzystania z pomocy zagranicznej m.in.: Bank Œwiatowy,
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Europejski Bank Inwestycyjny, Nordycki Bank
Inwestycyjny; a tak¿e celowe programy Komisji Europejskiej, takie jak: ALTENER II,
SYNERGY, Program Ramowy o Wspó³pracy Technologicznej i Prezentacji, LIFE 5. Fundusze i programy udzielaj¹ pomocy na przygotowanie projektów inwestycyjnych oraz
budowê instalacji pokazowych. W finansowaniu rozwoju energetyki odnawialnej dope³nieniem funduszy miêdzynarodowych s¹ fundusze wspólne pañstw zachodnich, np. Danii,
Niemiec, Szwecji. Rysunek 2 przedstawia prosty schemat dziel¹cy instytucje finansuj¹ce na
fundusze strukturalne, inicjatywy wspólnotowe oraz mechanizmy wsparcia spoza Unii
Europejskiej.
Mimo coraz wiêkszych mo¿liwoœci uzyskania dofinansowania na odnawialne Ÿród³a
energii, udzia³ w rzeczywistym ich wspieraniu jest niewielki. Polska inwestuje w energetykê
odnawialn¹ 50-krotnie mniej ni¿ wiêkszoœæ krajów cz³onkowskich Unii Europejskiej.
W kraju ograniczona jest poda¿ œrodków, spotykany jest czêsto brak umiejêtnego dzia³ania
instytucji finansuj¹cych na rynku energii, a tak¿e niska skutecznoœæ pozyskiwania œrodków
miêdzynarodowych. Jedynie fundacja EkoFundusz zajmuje siê bezpoœrednim wspieraniem
rozwoju energetyki odnawialnej. Mo¿na równie¿ zaobserwowaæ s³abe zaanga¿owanie
w projekty zwi¹zane z nowymi technologiami z uwagi na ich niewielk¹ skale w porównaniu
ze standardowymi technologiami konwencjonalnymi. Instytucje finansuj¹ce skupiaj¹ siê
na udzielaniu œrodków na inwestycje, pomijaj¹c dzia³ania pozainwestycyjne, takie jak
identyfikacja projektów.
Koniecznoœæ poniesienia du¿ych nak³adów zwi¹zanych z przygotowaniem inwestycji
oraz brak wiedzy i doœwiadczenia dotycz¹cego przygotowania studiów przedinwestycyjnych, a tak¿e wysoki poziom ryzyka technologii OE przyczyniaj¹ siê do problemów
z wygenerowaniem wystarczaj¹co du¿ej iloœci projektów i inwestycji wykorzystuj¹cych
dostêpne œrodki finansowe. Krajowe fundusze w wiêkszoœci nie s¹ nastawione na przygotowanie planów i programów wykorzystania Ÿróde³ odnawialnych na terenach lokalnych.
Brakuje sprecyzowanej strategii pañstwowej rozwoju sektora energetyki odnawialnej oraz
pe³nych opisów techniczno-ekonomicznych dla technologii odnawialnych Ÿróde³ energii.
Instytucje finansuj¹ce rzadko wspieraj¹ swoje dzia³ania wspó³prac¹ z krajowymi agencjami,
firmami prywatnymi czy organizacjami pozarz¹dowymi. Najwiêcej ofert kierowanych jest
do samorz¹dów i przedsiêbiorstw, a œrodki najczêœciej s¹ wydatkowane na cele zwi¹zane
z ograniczeniem emisji zanieczyszczeñ œrodowiska oraz cele efektywnoœci ekologicznych.
Priorytetowymi dzia³aniami inwestycyjnymi nie jest tworzenie nowych miejsc pracy,
czy promowanie nowych technologii odnawialnych Ÿróde³, dzia³ania krajowych instytucji
finansuj¹cych trudno okreœliæ jako racjonalne wsparcie przemys³u technologii energetyki
odnawialnej w Polsce.
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Rys. 2. Podzia³ instytucji finansuj¹cych rozwój odnawialnych Ÿróde³ energii [Opracowanie w³asne]
Fig. 2. The breakdown of funding the development of renewable energy [Own]

Podsumowanie
Zrównowa¿ony rozwój kraju oraz realizacja zobowi¹zañ miêdzynarodowych Polski
(g³ównie dotycz¹cych ochrony klimatu) podyktowa³y rozwój bezemisyjnych technologii
energetycznych bazuj¹cych na odnawialnych Ÿród³ach energii. Pomimo i¿ Polska jest
w posiadaniu du¿ego potencja³u energii ze Ÿróde³ odnawialnych, a wykorzystanie zasobów
odnawialnych ma wiele niew¹tpliwych zalet, to w procesie rozpowszechnienia energetyki
odnawialnej ujawni³y siê liczne trudnoœci i bariery. Ograniczenia te wystêpuj¹ zarówno
w obszarze technicznym, prawnym jak i organizacyjnym, a przede wszystkim finansowym.
Problemy ekonomiczne wynikaj¹ z wysokich kosztów inwestycyjnych realizowanych
przedsiêwziêæ, a co za tym idzie, tak¿e d³ugich okresów zwrotu poniesionych nak³adów.
Ponadto, Polska ze wzglêdu na bogate z³o¿a wêgla kamiennego i brunatnego od lat stosuje
tradycyjne technologie konwencjonalne, które obecnie pokrywaj¹ 94% zapotrzebowania na
energiê elektryczn¹. Dlatego te¿ inwestorzy tak niechêtnie siêgaj¹ do nowych technologii
energetycznych. W zwi¹zku z powy¿szym niezbêdne jest wypracowanie skutecznych mechanizmów prawnych i ekonomicznych, a tak¿e szybkie dopracowanie znanych ju¿
technologii, w kierunku rozwoju systemów wpieraj¹cych wykorzystanie energii ze Ÿróde³
odnawialnych, które to podzieliæ mo¿na na:
G formalno-prawne – zapewniaj¹ce zbyt wyprodukowanej energii i zwiêkszaj¹ce przychody funkcjonuj¹cych ju¿ instalacji (dokumenty strategiczne i akty prawne);
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G finansowe – bezpoœrednio nakierowane na stymulowanie inwestycji w Ÿród³a odnawialne (subwencje, dotacje, fundusze ekologiczne, fundusze Unii Europejskiej, ulgi
inwestycyjne i podatkowe).
Organizacje pañstwowe musz¹ dostosowaæ swoje ustawodawstwo tak, aby zachêciæ
potencjalnych inwestorów do nowoczesnego typu wytwarzania energii. Natomiast mechanizmy wsparcia maj¹ na celu zwiêkszenie efektywnoœci zu¿ycia energii, jak równie¿
promocjê nowych technologii odnawialnych.
Wspó³czesny postêp techniki oraz pojawiaj¹ce siê nowe formy wsparcia OE nios¹ ze
sob¹ optymistyczn¹ perspektywê dla rozwoju energii ze Ÿróde³ odnawialnych. Skuteczne
rozwi¹zania musz¹ mieæ jednak charakter systemowy, uwzglêdniaj¹cy instrumenty prawne
i ekonomiczne, bazuj¹c równoczeœnie na innowacyjnych rozwi¹zaniach. Takich teoretycznych modeli wypracowano ju¿ wiele, jednak barier¹ ich szybszego rozwoju i wdra¿ania
jest ci¹g³y lobbing przemys³u naftowego i wêglowego. Niezbêdne s¹ dalsze istotne zmiany
legislacyjne w celu wzmocnienia systemu wsparcia rozwoju energetyki odnawialnej
w Polsce.
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Renata GNATOWSKA

Formal – legal regulations
of renewable energy development
Abstract
The renewable energy is the most dynamically developing of the energy sector in Europe and in
the Word. The Poland has very positive technical and economical factors for renewable energy.
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Arguments supporting RES development are: decrease of dependence on primary energy sources and
emission of greenhouse gases, as well as development of agricultural regions of Poland.
The aim of this paper was to analyze the formal and legal regulations that support the expansion of
renewable energy technologies. The main part of the article was dedicated to the Polish legislation
supporting the RES development, which was extended by description of the organizations involved in
the promotion of renewable energy. Analysis was complemented by the financing of projects using
renewable energy sources.
Wider use of renewable energy should fulfill conditions of the balanced development, thus
necessary is an agreement between local communities, institutions dealing with the protection of the
natural environment as well as representatives of the energy sector.
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