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PLAN PREZENTACJI

◼ Wprowadzenie

◼ Struktura produkcji i zużycia energii w UE i Polsce

◼ Dynamika rozwoju instalacji do wytwarzania energii 

elektrycznej w Polsce

◼ Wybrane aspekty prawne dotyczące OZE
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RODZAJE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII [źródło: Stolarski 2009]

3

Energia słoneczna

Energia geotermalna

Energia wodna

Energia z biomasy

Energia wiatru
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Udział energii ze źródeł odnawialnych w pozyskaniu 
energii pierwotnej ogółem (%) [źródło: GUS 2020, Eurostat]
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Struktura pozyskania energii pierwotnej ze źródeł 
odnawialnych w 2019 r. (%) [źródło: GUS 2020, Eurostat]
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Biomasa

ok. 81%



Udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym 
zużyciu energii brutto

[źródło: GUS 2021, Eurostat]
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Udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym 
zużyciu energii brutto w 2019 r.

[źródło: GUS 2021, Eurostat]
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Udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii 
brutto w UE w 2019 r. i cele na 2020 r.  [źródło: Eurostat]
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ASPEKTY 
WYKORZYSTANIA OZE

[źródło: Stolarski 2009]

ENERGIA 
ODNAWIALNA

GOSPODARCZE

EKONOMICZNE
EKOLOGICZNE

SPOŁECZNE

PRAWNE

M.J. Stolarski_UWM Olsztyn_listopad 2021



Pozyskanie energii pierwotnej w Polsce [źródło: GUS 2021, Eurostat]
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Eksport i import energii w Polsce [źródło: GUS 2021, Eurostat]
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2019
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Uzależnienie od importu energii
[źródło: GUS 2021, Eurostat]



Praca w energetyce odnawialnej, 2018 
[źródło: Renewables_2019]
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Szacowane bezpośrednie i pośrednie miejsca pracy w 
energetyce odnawialnej, według kraju/regionu i 

technologii, 2017-2018 
[źródło: Renewables_2019]
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Zużycie ciepła i 
chłodu w 

porównaniu z 
całkowitym 
końcowym 

zużyciem energii 
w UE-28 i jej 
państwach 

członkowskich w
2017* (ktoe)

(Bioenergy Europe 2019)
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Udział energii odnawialnej w sektorze ogrzewania i 
chłodzenia w 2019 r. i cele państw członkowskich na  

2030 r. (%) [źródło: Bioenergy Europe 2021, Eurostat]
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Udział energii zużytej na ogrzewanie i chłodzenie w 
sektorze mieszkaniowym w krajach UE w 2019 r. (%)

[źródło: Bioenergy Europe 2021, Eurostat]
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Struktura produkcji energii elektrycznej z 
odnawialnych nośników energii w 2019 r. (%) 

[źródło: GUS 2020, Eurostat]
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Udział energii z OZE w końcowym 
zużyciu energii brutto w latach 
2010–2019 [źródło: GUS 2021, Eurostat]

w elektroenergetyce

w ciepłownictwie i chłodnictwie

w transporcie
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Zużycie energii w gospodarstwach domowych w GJ/1 
mieszkańca oraz udział gospodarstw domowych w 

krajowym zużyciu energii w 2019 r. [źródło: GUS 2021, Eurostat]
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Struktura zużycia energii w gospodarstwach domowych w przeliczeniu na 
1 mieszkańca w podziale na poszczególne nośniki energii w 2019 r. 

[źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 2021, Eurostat]
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Ceny gazu dla gospodarstw 
domowych, 2 półrocze 2020 r. 
[źródło: GUS 2021]
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Ceny energii elektrycznej dla 
gospodarstw domowych, 
2 półrocze 2020 r. [źródło: GUS 2021]
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Dynamika rozwoju instalacji do 
wytwarzania energii elektrycznej 

w Polsce
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Moc zainstalowana instalacji wykorzystujących OZE w Polsce 
w latach 2005-2020 [MW] wg stanu na 31.12.2020 r. 

[źródło: opracowanie własne na podstawie danych URE 2021]
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Moc zainstalowana instalacji wykorzystujących OZE w Polsce 
w latach 2005-2020 [MW] wg stanu na 31.12.2020 r. 

[źródło: opracowanie własne na podstawie danych URE 2021]
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Ilość energii elektrycznej wytworzonej z OZE w latach 2005 -
2019, potwierdzonej świadectwami pochodzenia, wydanymi do 

dnia 31.12.2019 r. [źródło: opracowanie własne na podstawie danych URE 2021]

M.J. Stolarski_UWM Olsztyn_listopad 2021



Ilość energii elektrycznej wytworzonej z OZE w latach 2005 -
2019, potwierdzonej świadectwami pochodzenia, wydanymi do 

dnia 31.12.2019 r. [źródło: opracowanie własne na podstawie danych URE 2021]
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Struktura wytwarzania energii elektrycznej wytworzonej z OZE w 
latach 2005-2019, potwierdzonej świadectwami pochodzenia, 

wydanymi do 31.12.2019 r. [źródło: opracowanie własne na podstawie danych URE 2020]
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Moc elektrowni fotowoltaicznych w latach 2015-
2021

[źródło: https://wysokienapiecie.pl/wp-
content/uploads/2021/10/moc_pv_polsce_2021_fotowoltaiki_prosumenci_oze.png/]
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Moc fotowoltaiki na tle OZE we wrześniu 2021 r.

RE na podstawie danych ARE 
[źródło: https://www.rynekelektryczny.pl/moc-zainstalowana-fotowoltaiki-w-polsce/]

M.J. Stolarski_UWM 
Olsztyn_listopad 2021

Na koniec września 2021 r.
moc zainstalowana 
fotowoltaiki w Polsce 
wyniosła 6 304,2 MW



Wybrane aspekty prawne 
dotyczące OZE
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Ramy polityki klimatyczno-energetycznej 
do roku 2030 (European Commission)

◼ W ramach unijnej polityki klimatyczno-energetycznej zdecydowano o
prawie całkowitej dekarbonizacji sektora energetycznego do 2050 r. Rada
Europejska utrzymała kierunek przeciwdziałania zmianom klimatu i
zatwierdziła cztery cele w perspektywie 2030 r. dla całej UE, które po
rewizji w 2018 i 2020 r. mają następujący kształt:

◼ Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55% w
porównaniu z emisją z 1990 r.

◼ co najmniej 32% udział źródeł odnawialnych w zużyciu finalnym
energii brutto.

◼ wzrost efektywności energetycznej o 32,5%.

◼ ukończenie budowy wewnętrznego rynku energii UE.
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Ramy polityki klimatyczno-energetycznej 
do roku 2030

◼ Aby wypełnić zobowiązania nałożone na państwa członkowskie UE
w Polsce opracowano m.in. „Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na
lata 2021-2030”. Najważniejsze cele na 2030 r. to:

◼ 7% redukcji emisji gazów cieplarnianych w sektorach nieobjętych
systemem ETS w porównaniu do poziomu w roku 2005 (EU ETS –
europejski system handlu uprawnieniami do emisji CO2, ang. European
Union Emissions Trading System)

◼ 21-23% udziału OZE w finalnym zużyciu energii brutto, uwzględniając:

◼ 14% udziału OZE w transporcie

◼ roczny wzrost udziału OZE w ciepłownictwie i chłodnictwie o średnio
1,1 % rocznie

◼ Wzrost efektywności energetycznej o 23%.

◼ Redukcję do 56-60% udziału węgla w produkcji energii elektrycznej.
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„Polityka energetyczna Polski do 2040 roku” 
(PEP2040)

◼ Zaktualizowane założenia „Polityki energetycznej Polski do 2040 roku”
(PEP2040) oparte są na trzech filarach: sprawiedliwej transformacji,
rozwijaniu zeroemisyjnego systemu energetycznego oraz dobrej jakości
powietrza.

◼ Polityka zakłada odchodzenie od węgla kamiennego, a w 2040 r. ponad
połowę mocy zainstalowanych powinny stanowić źródła zeroemisyjne.

◼ Istotną rolę przypisuje się energetyce morskiej, wiatrowej. Planowane jest
uruchomienie elektrowni jądrowej.

◼ Równolegle do dużej energetyki, rozwijać się będzie energetyka
rozproszona i obywatelska (np. instalacje fotowoltaiczne, a rozwój sektora
produkcji biogazu i biometanu ma być znaczącym elementem „Polityki
energetycznej Polski do 2040 roku” i wpłynie na realizację celów polityki
energetyczno-klimatycznej Unii Europejskiej.

◼ https://www.gov.pl/web/klimat/polityka-energetyczna-polski
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Wybrane elementy nowelizacji ustawy o OZE
(URE, kluczowe obszary zmian, stan prawny na dzień 19 października 2021 r.)

◼ Wydłużenie okresu wsparcia o 2 lata w systemach FIT/FIP z 15 do 17 lat.
System taryf gwarantowanych (FIT - Feed in tariff) przeznaczony jest dla
mikro i małych instalacji, czyli dla instalacji OZE o łącznej mocy
zainstalowanej nie większej niż 500 kW, natomiast system dopłat do ceny
rynkowej (FIP - Feed in premium) dla instalacji o łącznej mocy
zainstalowanej nie mniejszej niż 500 kW i nie większej niż 1 MW.

◼ Okres obowiązku zakupu i prawa do pokrycia ujemnego salda w systemach
FIT/FIP „…powstaje od pierwszego dnia sprzedaży energii elektrycznej
objętej systemem wsparcia, o którym mowa w ustawie, i trwa przez okres
kolejnych 15 lat, nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2047 r...”

◼ Zmiana definicji małej instalacji. instalacja odnawialnego źródła energii o
łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 kW i nie większej
niż 1 MW, przyłączona do sieci elektroenergetycznej o napięciu
znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w
skojarzeniu większej niż 150 kW i mniejszej niż 3 MW, w której łączna moc
zainstalowana elektryczna jest większa niż 50 kW i nie większa niż 1 MW.

◼ https://www.ure.gov.pl/pl/oze/systemy-fitfip/7772,Komunikaty.html
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Planowane zmiany w rozliczeniach prosumentów 
(źródło: https://www.are.waw.pl/badania-statystyczne/wynikowe-informacje-statystyczne#informacja-

statystyczna-o-energii-elektrycznej; https://wysokienapiecie.pl/41122-impas-w-sprawie-rozliczania-
prosumentow/)

◼ We wrześniu 2021 r. liczba prosumentów PV w Polsce wyniosła 
705 227, a łączna moc tych instalacji to 4758 MW.

◼ Jednym z najważniejszych powodów inwestycji w fotowoltaikę
jest system opustów, który powala na "magazynowanie" w sieci
nadwyżek energii elektrycznej przez rok i odbiór w stosunku:

◼ 1:08 przy mikroinstalacjach do 10 kW

◼ oraz 1:07 przy mikroinstalacjach powyżej 10 kw do 50 kW.

◼ Prosumenci nie ponoszą też opłat dystrybucyjnych. Co więcej,
przyłączenia mikroinstalacji można dokonać na zgłoszenie, co
sprawia, że dystrybutorzy energii nie mają wpływu na ilość
przyjmowanej energii od prosumentów.
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Planowane zmiany w rozliczeniach prosumentów 
(źródło: https://wysokienapiecie.pl/41122-impas-w-sprawie-rozliczania-prosumentow/)

◼ Ministerstwo Klimatu i Środowiska chce, by już od kwietnia 2022 
r. system opustów przestał obowiązywać. 

◼ Przewiduje się wprowadzenie obowiązku sprzedaży nadwyżek 
niewykorzystanej od razu energii przez prosumentów, przy czym 
w projekcie wpisano obowiązek odkupienia tej energii po 
średniej cenie na rynku konkurencyjnym z poprzedniego 
kwartału. Jednocześnie prosument musiałby ponosić wszystkie 
opłaty za pobraną energię. 

◼ Projekt przewiduje też powołanie "agregatorów", którzy mogliby 
"sumować" energię od prosumentów i nią zarządzać, oferując 
własne warunki  rozliczeń. 

◼ Według wyliczeń portalu WysokieNapiecie.pl ten model rozliczeń 
jest gorszy od obecnego systemu opustów o ok. 1 tys. zł rocznie.
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Planowane zmiany w rozliczeniach prosumentów 
(źródło: https://wysokienapiecie.pl/41122-impas-w-sprawie-rozliczania-prosumentow/)
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Planowane zmiany w rozliczeniach prosumentów 
(źródło: https://www.se.pl/wiadomosci/polska/prosumencie-co-zyskasz-na-zmianie-systemu-rozliczania-aa-

U5cp-LgPA-u9Tg.html)
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◼ „…Prosumencie, co zyskasz na zmianie systemu rozliczania?. 
Obecny system rozliczeń przyniósł zakładane rezultaty, … jego 
formuła i postawione przed nim zadania się wyczerpały…”

◼ W październiku 2021 Sejm uchwalił projekt nowelizacji ustawy o 
OZE, która przede wszystkim od 1 kwietnia 2022 r. zmieni system 
rozliczania prosumentów za pomocą opustów, tj. z rozliczenia 
ilościowego na rozliczenie wartościowe, związane ze sprzedażą 
nadwyżek energii. 

◼ Nowy model przewiduje, że prosumenci mają być aktywnymi 
uczestnikami rynku. Prosumenci będą wynagradzani za nadwyżki 
energii wprowadzane do sieci, zaś za pobraną energię będą płacić 
tak jak inni odbiorcy prądu. Prosumenci będą rozliczać się w prosty i 
korzystny sposób, ponieważ nadal nie będą musieli płacić podatku 
dochodowego PIT, akcyzy i VAT od wyprodukowanej energii. Będą 
natomiast ponosili koszty opłat dystrybucyjnych zmiennych, tak jak 
wszyscy odbiorcy energii w Polsce.. 



Planowane zmiany w rozliczeniach prosumentów 
(źródło: https://www.se.pl/wiadomosci/polska/prosumencie-co-zyskasz-na-zmianie-systemu-rozliczania-aa-

U5cp-LgPA-u9Tg.html)
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◼ „…Prosumencie, co zyskasz na zmianie systemu rozliczania?”...

◼ Dzięki zaproponowanym zmianom nastąpi zmniejszenie 
zapotrzebowania na energię w godzinach szczytowych, 
ponieważ prosumenci będą zainteresowani zwiększeniem 
wykorzystania energii w godzinach gdy jest ona tańsza, np. 
między 13 a 15. Wpłynie to na podniesienie bezpieczeństwa 
całego systemu. 

◼ Ponadto, proponowany model systemu prosumenckiego otwiera 
rynek na nowe podmioty np. agregatorów. Tworzy tym samym 
okazję do wypracowania nowych modeli biznesowych. 
Prosumenci zyskają zatem większą swobodę zawierania umów i 
wyboru konkurencyjnej oferty na sprzedaż energii, w tym za 
pośrednictwem agregatorów.



Planowane zmiany w rozliczeniach prosumentów 
(źródło: https://www.se.pl/wiadomosci/polska/prosumencie-co-zyskasz-na-zmianie-systemu-rozliczania-aa-

U5cp-LgPA-u9Tg.html)
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◼ „…Prosumencie, co zyskasz na zmianie systemu rozliczania?”...

◼ Przewidywaną korzyścią będzie także spadek kosztów instalacji 
paneli PV dla indywidualnych odbiorców, co wiąże się m.in. z 
montowaniem instalacji dostosowanych do konkretnego zużycia 
energii. Również upowszechnienie technologii PV wpłynie na 
cenę, a przez to na zwiększenie opłacalności inwestycji.

◼ W celu ułatwienia działalności prosumenckiej m.in. w miastach, 
nowelizacja ustawy o OZE wprowadza prosumenta zbiorowego, 
który będzie mógł prowadzić działalność prosumencką w 
budynkach wielolokalowych.

◼ Co ważne, w kolejnej edycji popularnego wśród Polaków 
programu "Mój Prąd", która wystartuje już w pierwszym 
kwartale 2022 r. i będzie wspierać m.in. magazynowanie energii 
przez prosumentów, nie będą wykluczani dotychczasowi 
beneficjenci, którzy już otrzymywali dotacje do kupna paneli PV. 



Planowane zmiany w rozliczeniach prosumentów 
(źródło: https://globenergia.pl/super-news/pilne-komisja-senacka-odrzucila-projekt-zmiany-systemu-

prosumenckiego-poslowie-zaproponowali-nowe-rozwiazania) (18.11.2021 r.)
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◼ „…Komisja senacka odrzuca projekt zmiany systemu 
prosumenckiego. Zaproponowano nowe 
rozwiązania”...(18.11.2021 r.).

◼ Komisja zarekomendowała odrzucenie projektu, ale 
jednocześnie podjęła uchwałę o inicjatywie ustawodawczej 
wprowadzającej m.in. system net-meteringu 1:1. 

◼ Przewidziano rozwiązania dla prosumenta indywidulanego, 
zbiorowego oraz wirtualnego. Regulacje utrzymują system 
opustów dla obecnych prosumentów - system opustów będzie 
obowiązywać przez 5 lat. W tym samym czasie prosumenci będą 
mogli skorzystać z nowego systemu "sprzedaj-kupuj" na 
konkretnych warunkach. 

https://globenergia.pl/super-news/pilne-komisja-senacka-odrzucila-projekt-zmiany-systemu-prosumenckiego-poslowie-zaproponowali-nowe-rozwiazania


Planowane zmiany w rozliczeniach prosumentów 
(źródło: https://globenergia.pl/super-news/pilne-komisja-senacka-odrzucila-projekt-zmiany-systemu-

prosumenckiego-poslowie-zaproponowali-nowe-rozwiazania) (18.11.2021 r.)
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◼ Projekt nowelizacji wszedłby w życie 1 lipca 2022 r. W pierwszym 
etapie nowy system obowiązywałby od lipca do końca 2023 r. 
Rozliczenie kupna-sprzedaży powinno być finansowe - wprowadzana 
energia będzie rozliczana w systemie netto, nie będzie obciążona VAT-
em i akcyzą. W przypadku salda ujemnego rozliczania zgodnie z 
istniejącym prawem.

◼ Elektroprosument indywidualny i zbiorowy będzie mógł skorzystać z 
30% obniżki w opłacie dystrybucyjnej, jeśli będzie dysponował 
magazynem energii.

◼ Operatorzy systemu dystrybucyjnego będą zobowiązani do zawarcia 
umowy do 21 dni. Prosumenci będą mogli skorzystać z systemu net-
billingowego, jeśli wyrażą taką wolę. 

◼ Drugi etap będzie obowiązywał od 1 stycznia 2024 r. Dotychczasowi 
prosumenci rozliczą się w starym systemie, nowi prosumenci będą 
objęci nowym systemem net-billingowym, czyli rozliczeniem 
finansowym. Projekt ustawy przewiduje także agregatorów.

https://globenergia.pl/super-news/pilne-komisja-senacka-odrzucila-projekt-zmiany-systemu-prosumenckiego-poslowie-zaproponowali-nowe-rozwiazania
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„…Musimy zbilansować nasze potrzeby energetyczne z naszymi gwałtownie 
kurczącymi się zasobami paliw kopalnych. Działając teraz możemy kontrolować 

naszą przyszłość, zamiast dopuścić, aby przyszłość kontrolowała nas…”
[Jimmy Carter 18.04.1977]

M.J. Stolarski_UWM Olsztyn_listopad 2021


