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CITIZENS ENERGY – ANALYSIS OF THE STATE AND RECOM-

MENDATIONS (SUMMARY) 

The goal of the analysis is to provide information about the current state of citizens energy, 
its legal and socio-political environment in Poland. The document can be divided in five 
parts. First, provides the definitions that are needed to understand the topic. Second, de-
scribes the broad conditions of the development of renewable energy in Poland, that stem 
from the international and European policies. Third part is a description of the legal frame-
work and the actual state of citizens energy in Poland. Fourth, part is a synthesis of the find-
ing about the positive and negative factors in a form of SWOT tables. Fifth, part proposes a 
broad set of recommendations.  

The document provides for a handful definition of citizens energy, which is derived from the 

European union RED II directive. Citizens energy is a system, where private people, civic or-
ganizations and entrepreneurs from outside of the energy sector take part in production, 
transmission and management of energy. It is predominantly a small scale production of 
energy, both electric and heat, from renewable sources with solutions that enhance energy 
efficiency. The definitions allow for a division of civic energy into three segments: prosumer 
(individual), community and local authority, that are used in the later parts of the study.  

Broad international context brings about the following lessons: 

 Renewable energy becomes the cheapest source of energy in the World. 
 Renewable energy sector is the fastest growing energy segment in the World. 
 Renewable energy is the main driver for reduction of greenhouse gases emissions, 

which are necessary to fight with the world’s biggest environmental problem – climate 

disaster.  
 European Union in its politics promotes strongly renewable energy in its citizens energy 

form as a backbone for energy security of the EU, where carbon fuels are getting scarce 
and need to be imported from outside EU.  

 European Union politics will not stop promoting reduction of greenhouse gases, but will 

turn into more active and strict policy in this respect.  
 In Western European countries prosumer energy is in a state of dynamic development 

with high number of projects, and managed to reach high shares in energy production in 
some countries, e.g. Germany, Denmark. In Central and Easter European countries there 
are only few interesting projects in citizens energy.  

Polish energy policy is reluctant to introduce international and European trends in renewa-
ble energy and citizens energy on a fast track. Main barrier comes from the big energy com-

panies, which want to keep high share of energy production and play for the maximum use 
of their current assets, which are mainly coal fired power plants and coal mines. Renewable 
energy goal for Poland in 2020, which is only 15%, may not be achieved as well as Polish 
government does not agree to raise his ambition in renewables share in 2030 to 25%. The 
Polish goal proposed by government is 21% but independent studies show possibility about 
45%. Citizens energy has been allowed and stimulated, but only as a separate segment of 
the energy market, that should not compete with the big companies in the national grid. 
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Therefore citizens energy initiatives have been actively isolated from the electric energy 

market with the system of feed-in-tariff with a discount and energy clusters initiative.  

Feed-in-tariff with a discount creates a situation when a prosumer installation can share en-
ergy with the national grid, but is highly discouraged to produce more, that the prosumer 
may use himself – all additional energy is taken by the network operator without payment. 
Energy cluster initiatives quite similarly must create a situation when cluster members can 
share energy with themselves aiming at a balance of production and consumption, but only 
with use of the lowest tension grid as an intermediary. Clusters also have an administratively 
withhold geographical dimension of one county or up to 5 municipalities. Citizens involve-
ment in energy clusters has been so far very limited. Nevertheless, in this isolated condi-
tions, citizens energy, mainly in form of photovoltaic, started to grow rapidly since about 
2013-2014 and is on an exponential path of growth, thus the level of energy production from 

citizens installations brings so far a production of about 1-2% of Polish energy. Second big 
player are heat pumps in the heat branch of the market. The circumstances of the citizens 
sector for development seems stable and can provide stable development conditions for 
next few years.  

At the same time the fight with air pollution allowed for some active promotion of renewa-
ble heat installations, but it has not created a breakthrough as higher quality coal and regu-
lar gas installations are still in play on much higher levels of sales than renewables. High 
quality coal furnaces can still be possible to install and their financing has not been blocked 
in national and local regulations as it has been made in the EU financing requirements. Be-
sides, in bigger cities, network heat development is also an alternative that brings substantial 
air pollution gains in spite of the fact, that many heat providers are not paying much atten-
tion to renewable heat production. Individual renewable heat production is not promoted 

and welcomed by heat network operators as they are not ready for that technically, in spite 
of the administrative ground, that has been already prepared. Nevertheless, the conditions 
for the development of the market are stable, but might be substantially better.  

Local authorities in Polish circumstances does not play as active role in stimulation of the 

development of renewable energy as in Western European countries. On the local level they 
have many barriers for the effective local energy management that so far have not been 
overcome with energy clusters initiative or higher local energy planning requirements, such 
as Low-emission Economy Plans. First of all, municipalities in Poland are not responsible for 
the development of local energy grids, both electric and heat. Secondly, they are not 
equipped with any legally enforced data gathering schemes on energy installations and en-
ergy use on their territory. Thirdly, Polish spatial planning system does not allow for any ef-

fective coordination of local infrastructure development, including energy, and any possibili-
ties of this kind has been constantly dismantled. The result of that is e.g. very low number of 
municipalities, that take part in EU Convenant of Mayors initiative.  

Financial support for citizens renewable installations is dominated with donations aided with 
cheap credits. Most of the money granted for the sincere development of renewables comes 
from EU funding, both national and regional operational programs. The financing schemes 
from the financial period 2014-2020 have been so popular, that granting institutions were 
extending the allocations multiple times trying to satisfy as much applicants as possible from 
the long waiting lists. Quite recently new scheme worth 1 bln PLN (approximately 235 mil-
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lion euro) have been opened by the national government to support renewables, from the 

money that comes from sales of Polish greenhouse gases allowances in EU ETS. Besides 
money distributed from the national budget have been dedicated mainly through air pollu-
tion abatement schemes. There are only few local renewable energy supporting schemes in 
the richest municipalities, such as Warsaw, Kleszczów. However, municipalities have been 
active as an intermediary between citizens and regional or national authorities, creating par-
achute projects for financing of citizens renewable installations.  

Authors of the analysis provide many recommendations of which the most important are: 

 Extension of the prosumer role on the energy market as the equal partner in develop-
ment of energy security of the country.  

 Preparation of the long-term prosumer development program, that would allow for co-
ordinated development of national and local supporting schemes, educational initiatives 

and stabilization of the political background of the development.  
 Delegation of the substantial part of energy infrastructure development responsibilities 

on the local authorities level, with provision of the efficient planning and financing tools, 
from which the most important part is spatial planning reform.  

 Allowance for the prosumers to produce more energy than they need and gain payment 
for the additional energy produced up to the limit agreed and put into the law.  

 Allowance for the prosumers to share energy with other grid users without additional 
requirements, maybe with the limit of the energy shared. 

 Cancellation of the numbers of the administrationbodies (geographically) limit in the 
energy cluster in Polish law.  

 Introduction of the requirement for the registration of the ESCO (Energy saving compa-
ny) services providers.  

 Introduction of the requirement, that the certain amount of shares of the local renewa-
ble energy projects, should be distributed primarily among local communities.  

 

Summary of main chapters 

The definitions 

This chapter explains the definitions of citizens energy as they are used in the analysis. Main 
definition is explained as a system where private households or enterprises from outside of 
the energy sector take active part in production, transmission and management of energy. 
Differences between this approach and prosumer energy or dispersed energy definition is 
further explained.  

Polish energy policy in light of Global and European trends 

This chapter is an overview of global and European trends in energy production as well as 
describes Polish political situation in this respect. Global trends are summarized firstly, of 
which the most important is the determination to reduce greenhouse gases emissions to 
abate climate change. Moreover the development of renewable energy prices is described.  
European trends can be summarized as the tendency to secure energy production in Europe 
in the face of emptying tanks of fossil fuels in Europe, by promotion of renewable energy. 
The trend in promotion of civic energy is described in this respect. Polish policy is described 
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in light of the main national strategies and plans as well as analyses made by independent 

think tanks, academia and NGO’s.  

Polish energy market 

This chapter summarizes legal framework, that creates Polish energy market, both in elec-
tricity and heat sector. Polish electricity sector is dominated by big state owned electricity 
companies in a form of oligopoly. Polish heat sector is fragmented, but big infrastructure 
companies managed to gain a lot of capital on that market and rule the biggest heating net-
works. Renewable energy stays in the shadows of this big players.  

The state of Polish civic energy 

This chapter summarizes main quantitative factors in development of the civic energy, main-
ly within the production of renewable energy. Description provides numbers of installations 

for solar, wind and other types of civic energy production as well as power and energy pro-
duction indicators. Assessment on the level of development and its future potential is pro-
vided.  

Analysis of political, legal and market environment of civic energy in Poland 

This chapter describes circumstances in which civic energy in Poland is developing. The de-
scription starts from the assessment of political attitudes to the civic energy development 
among main Polish parties and institution. The description is divided in segments about 
prosumer, community and local authorities situation. In all of the segments legal underpin-
nings for development are explained and the prospects for further development are as-
sessed. Further on financial programs to stimulate development of civic energy are de-
scribed and assessed.  

SWOT of civic energy 

To summarise the barriers and prospects for civic energy in Poland SWOT analysis tables are 
prepared.  

The recommendations 

Final chapter describes 18 recommendations that could be derived from the analysis. Rec-
ommendations are divided into the general ones, and those which relate to the prosumer, 
community and local authorities segment of civic energy.  
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WPROWADZENIE 

 

„Zamiast to nie na moim podwórku, 
 to ma być na moim podwórku”1 

 

Energetyka obywatelska rodzi się na poziomie lokalnym – gminnym. Każdy mieszkaniec gmi-
ny – obywatel swojej małej ojczyny – jest konsumentem energii. Każda gmina zaś jest zobo-
wiązana prawem do dostarczenia jej swoim mieszkańcom (w miejscach należących do gminy 
np. szkołach, urzędach, itp.). Społeczność gminna powinna mieć prawo wyboru, z jakiego 
źródła pochodzi nabywana przez nią energia. Do dyspozycji mają kilka rozwiązań, z których 

najłatwiejszy, ale zarazem kapitałochłonny, jest zakup własnych urządzeń produkujących 
energię. Inną możliwością jest założenie spółdzielni sąsiedzkich, które będą inwestowały w 
energetykę odnawialną. Ważne jest, aby społeczność gmin uczestniczyła w działaniach swo-
ich władz poprzez oddolne inicjatywy, zachęcające samorządy do zainteresowania się trans-

formacją energetyczną. Społeczność gmin powinna partycypować w tworzeniu prawa lokal-
nego i ustalaniu ważnych dla danego miejsca projektów wspomagających energetykę obywa-
telską. Gmina zaś powinna świadomie i rozważnie gospodarować energią na swoim terenie, 
jak i współpracować z wielkoskalową energetyką.  

Poprzez przemyślane tworzenie planów przestrzennego zagospodarowania, jak i opracowy-
wanie dokumentów związanych z lokalnym planowaniem energetycznym oraz działania 
zgodne z wolą swoich mieszkańców, gmina kreuje szanse rozwiązania lokalnie problemów 

energetycznych swojej społeczności. 

Tworzenie nowego podejścia w polskiej energetyce wymuszone jest nie tylko problemami, z 
jakimi boryka się ten sektor, ale również światowymi trendami w produkcji energii oraz moż-
liwością eksploatacji krajowych zasobów energii odnawialnej. Podstawowym postulatem 
koncepcji energetyki obywatelskiej jest transformacja systemu energetycznego. Energetyka 
obywatelska zatem powinna być przede wszystkim własnością lokalnych społeczności, przy-
nosząc tym samym obywatelom korzyści z zielonych inwestycji. Inicjatywa ta nastawiona jest 
również na jak największe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, takich jak słońce czy 
wiatr. 

Istotnym argumentem za energetyką obywatelską jest całkowita zmiana modelu biznesowe-
go tworzącego nowe podejście do wytwarzania energii. Zmieniony zostaje podmiot wytwa-

rzający energię elektryczną – z dużej firmy energetycznej na pojedynczego obywatela bądź 
spółdzielnię tworzoną przez grupę obywateli czy lokalne władze czy lokalne przedsiębiorstwa 
czy gospodarstwa rolne. W wyniku tych przemian, bierni konsumenci stają się aktywnymi, 
czyli prosumentami – osobami fizycznymi czy prawnymi wytwarzającymi energię na własny 
użytek. Obywatele zainteresowani taką formą zaspokajania potrzeb energetycznych mogą 
sami zainwestować w urządzenia i wykorzystywać energię do własnych celów. Istnieją rów-

                                                                 
1
https://energypost.eu/energy-union-energy-democracy/ 

https://energypost.eu/energy-union-energy-democracy/
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nież inne formy uczestniczenia w decydowaniu o lokalizacji i rodzaju inwestycji oraz wytwa-

rzaniu energii. Przykładowo, popularną inicjatywą w Niemczech są inwestycje samorządowe, 
gdzie władze gminy w oparciu o postulaty swoich mieszkańców, podejmują decyzję o zielo-
nej inwestycji i później nią zarządzają. Funkcjonuje również współwłasność polegająca na 
współpracy lokalnej społeczności z zewnętrznym inwestorem. Inną jeszcze możliwością jest 
kooperatywa energetyczna, zwana inaczej spółdzielnią energetyczną, tworzona przez przed-
siębiorstwa lub osoby fizyczne produkujące energię elektryczną na użytek własny. -. Duńskie, 
belgijskie i niemieckie gminy nakładają również obowiązek na dużych inwestorów energe-
tycznych, wymuszający obligatoryjny udział mieszkańców we własności inwestycji.  Wymie-
nione rodzaje działań energetyki obywatelskiej, przynosząc wymierne korzyści wytwórcom 
energii, zwiększają akceptację społeczną i rozwój tej idei, jak również uniezależniają odbior-
ców prądu od energetyki wielkoskalowej, dążąc tym samym do samowystarczalności energe-
tycznej. Należy zwrócić szczególną uwagę na korelację popytu, podaży i kosztów systemów 

odnawialnych źródeł energii. Zwiększające się zainteresowanie, które można już nazwać mo-
dą na urządzenia wytwarzające energię ze słońca czy wiatru, stają się coraz tańsze, konkuru-
jąc tym samym z energią nieodnawialną.  

Nie można zapomnieć, że Polska, jako członek Unii Europejskiej jest zobowiązana do egze-
kwowania prawa wspólnotowego, w tym postanowień w zakresie energetyki takich jak np. 
tzw. Pakiet zimowy. Energetyka obywatelska oparta na energetyce rozproszonej i odnawial-
nej, zminimalizuje bądź nawet wyeliminuje problem związany ze spełnieniem wymagań eu-
ropejskiej polityki klimatycznej i energetycznej i to nie tylko do roku 2020 czy 2030 ale także 
do roku 2050. Wzrastające zużycie energii elektrycznej pokryte zostanie przez energię wy-
tworzoną z odnawialnych źródeł energii oraz znaczący postęp w poprawie efektywności 
energetycznej, nie powodując tym samym zanieczyszczeń i emisji szkodliwych gazów do at-

mosfery.   

Problemy, z którymi boryka się obecnie energetyka konwencjonalna, mają wpływ na rozwój 
gospodarczy i społeczny kraju. Do szczególnie ważnych problemów zaliczyć należy koniecz-
ność wymiany przestarzałych bloków na nowe rozwiązania przy odchodzeniu banków od 

finasowania energetyki węglowej, czy też rosnące koszty energii w związku z wrastającą ceną 
uprawnień do emisji gazów cieplarnianych w ramach handlu w UE, a także całkowicie roz-
montowany rynek energii elektrycznej ze względów politycznych (wybory do Parlamentu w 
roku 2019). Wzrastające zużycie energii elektrycznej oraz przestarzała infrastruktura obec-
nego systemu energetycznego powodują wiele problemów natury technicznej, jak również 
stwarzają zagrożenie wystąpienia przerw w dostawie prądu. Szacuje się, że straty na przesyle 
energii elektrycznej wynoszą do 12%, a wskaźnik średniego czasu trwania przerwy w syste-
mie wynosi 192 minuty na klienta. Dla Danii wynosi on 15 minut, Niemiec 13 minut a dla 

Szwajcarii 9 minuty.2 Jest to kolejny przykład, kiedy energetyka obywatelska potrafi sprostać, 
jako bardziej elastyczna, pojawiającym się trudnościom. Energetyka rozproszona oparta na 
odnawialnych źródłach energii jest w stanie zapewnić usługi energetyczne w całym kraju. 
Koncepcja ta jest remedium na występujące rozległe awarie sieciowe, powodujące przerwy 
w dostawach energii nawet dla wielu setek tysięcy odbiorców (ok. 480 tys. osób w wyniku 

                                                                 
2
CEER Benchmarking Report 6.1 – Continuity of Electricity and Gas supply. Council of European Energy 

Regulators.26-July-2018 
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nawałnicy na Pomorzu w sierpniu 2017 r.), co będzie zdarzać się coraz częściej ze względu na 

zmianę klimatu.  Długie i kapitałochłonne inwestycje, np. w bloki węglowe,  mogą być zastą-
pione instalacjami fotowoltaicznymi bądź farmami wiatrowymi, charakteryzującymi się krót-
kim okresem inwestycyjnym (2-3 lata), w stosunku do elektrowni konwencjonalnych (5-7 lat) 
lub jądrowych (7-15 lat).  

Koniecznym staje się zmiana definicji bezpieczeństwa energetycznego tak, aby uwzględnić w 
niej miejsce dla prosumenta i demokracji energetycznej.  

 

DEFINICJE 

ENERGETYKA OBYWATELSKA 

Energetyka obywatelska to system, w którym osoby prywatne, organizacje, 
instytucje i przedsiębiorstwa spoza sektora energetycznego biorą czynny 
udział w wytwarzaniu, przesyle i zarządzaniu energią. To lokalna i małoska-
lowa produkcja energii elektrycznej i ciepła ze źródeł odnawialnych oraz 
wykorzystywanie rozwiązań podnoszących efektywność energetyczną.  
Energetyka obywatelska to także uczestnictwo lokalnych społeczności w 
większych projektach OZE. To również budowanie lokalnych alternatyw dla 
scentralizowanego i zdominowanego przez wielkie spółki systemu energe-
tycznego.3 Tak rozumiemy energetykę obywatelską w tym opracowaniu. 

Fundamentem energetyki obywatelskiej jest bezpośrednie zaangażowanie 

obywateli. Jako demokratyczny system zapewnia wszystkim uczestnikom 
możliwość opłacalnego produkowania oraz wykorzystywania energii. Na jej 
rozwoju korzystają wszyscy: mieszkańcy miast i wsi, samorządy, przedsię-
biorcy, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz organizacje pożytku 
publicznego. Producentami energii będą mogły stać się między innymi szpi-
tale, przychodnie, szkoły, przedszkola oraz schroniska dla zwierząt. Energe-
tyka obywatelska może rozwijać się w całym kraju, w każdym regionie, każ-
dej gminie i każdej miejscowości.4 

Prostą odpowiedzią na te coraz większe problemy jest idea lokalnie zarzą-
dzanej, rozproszonej energetyki. Obywatelskie projekty energetyczne to 
przede wszystkim korzyści, zarówno dla samorządów, lokalnych społeczno-
ści, organizacji i instytucji, jak i dla lokalnej gospodarki oraz środowiska na-

turalnego. Najważniejsze z nich to: 

1. ograniczenie zapotrzebowania na energię – większa efektywność ener-
getyczna, dzięki której znacznie zmniejszają się opłaty za ciepło i prąd;  

                                                                 
3
 CEE Bankwatch Network (2015), Energetyka obywatelska, przewodnik dla samorządów, po inwestycjach w 

odnawialne źródła energii i efektywności energetycznej, Warszawa. 
4
CEE Bankwatch (2015) … op. cit. 
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2. zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego na lokalną skalę – gwa-

rancja dostaw pożądanej jakości i wyeliminowanie przerw w dostępno-
ści energii;  

3. korzyści materialne i finansowe dla lokalnej społeczności;  
4. rozwój społeczny i gospodarczy regionu – powstanie trwałych zielo-

nych miejsc pracy na przykład przy docieplaniu budynków czy produk-
cji i obsłudze instalacji OZE; 

5. niższe emisje CO2 i innych zanieczyszczeń do powietrza, gleby i wody – 
poprawa jakości środowiska naturalnego oraz korzyści dla zdrowia 
mieszkańców; 

6. wzmocnienie dzięki współpracy więzi społecznych; 
7. samodecydowanie i lokalna niezależność energetyczna.5 

Energetyka obywatelska opiera się na energetyce prosumenckiej i rozpro-
szonej. Zanim dokonane zostanie analiza poziomów współpracy w obszarze 
energetyki obywatelskiej, należy wyjaśnić, że funkcjonują różne pojęcia 
związane z energetyką obywatelską, używane niesłusznie jako zamienniki. 
Należą do nich energetyka prosumencka czy energetyka rozproszona. Defi-
nicje te zawierają się w energetyce obywatelskiej jednak nie są tożsame, a 
sama energetyka obywatelska jest najszerszym pojęciem obejmującym 
wcześniej wspomniane. Poniżej dokonana zostanie, krótka charakterystyka 
bliskoznacznych pojęć. 

ENERGETYKA PROSUMENCKA 

Model energetyki prosumenckiejto taki, w którym odbiorca energii, produ-

kując ciepło lub energię elektryczną na własne potrzeby, jest jednocześnie 
jej producentem i konsumentem (prosumentem). Grupy prosumentów to 
gospodarstwa domowe, gospodarstwa rolne oraz małe i średnie przedsię-
biorstwa (MŚP), które lokują się głównie na obszarze wsi i terenów pod-

miejskich.6,7 Głównym elementem, na którym bazuje energetyka prosu-
mencka to małoskalowe instalacje OZE, które produkują energię elektrycz-
ną na potrzeby gospodarstwa domowego czy firmy np.: elektrownie foto-
woltaiczne, małe turbiny wiatrowe, urządzenia kogeneracyjne na biomasę 
czy biogaz. Rozwój energetyki prosumenckiej uzależniony jest od budowy 
systemu inteligentnych sieci energetycznych, które zapewnią sprawną ko-
munikację między uczestnikami rynku energii i pozwolą na bardziej efek-
tywne korzystanie z dostępnych, w połączonym systemie, zasobów energe-

tycznych.  

                                                                 
5
 CEE Bankwatch (2015) … op. cit. 

6
Instytut im. E. Kwiatkowskiego (2013), Energetyka prosumencka.  Możliwości i korzyści dla odbiorcy końcowego,  

Warszawa.  
7
 Popczyk J. (2012), Gospodarka rozproszona w nowoczesnej polityce energetycznej – wybrane problemy i 

wyzwania, NFOŚIGW, Warszawa. 
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GENERACJA ROZPROSZONA 

Generacja rozproszona to małe i średnie układy wytwórcze energii elek-
trycznej i ciepła (w tym chłodu), mogące również pracować w skojarzeniu. 
Wykorzystuje się tu zarówno konwencjonalne jak i alternatywne technolo-
gie energetyczne. Układy te opierają się na różnych nośnikach energii pier-
wotnej, zarówno klasycznych, jak węgiel, gaz ziemny, ropa, jak również od-
nawialnych i alternatywnych, jak słońce, wiatr, woda, gazy powstałe w pro-
cesach produkcyjnych, w tym biogaz i biomasa. Zakłada się, że generacja 
rozproszona powinna współpracować z sieciami dystrybucyjnymi średniego 
i niskiego napięcia. Mogą też pracować jako źródła autonomiczne, zasilając 
jednego lub grupę wydzielonych odbiorców (odbiorników).8 

Generacja rozproszona to małe (o mocy znamionowej do 50-150 MW) jed-

nostki i obiekty wytwórcze, przyłączane bezpośrednio do sieci rozdzielczych 
lub zlokalizowane w sieci elektroenergetycznej odbiorcy (za urządzeniem 
kontrolno-rozliczeniowym), nie podlegające centralnemu planowaniu roz-
woju i dysponowaniu mocą.  

Inne definicje generacji rozproszonej to: 

 Źródła wytwórcze pracujące na potrzeby własne klienta lub dostarczają-
ce energię do sieci dystrybucyjnej (nie obejmuje zazwyczaj energetyki 
wiatrowej w dużych farmach wiatrowych)9,  

 Zintegrowane z systemem lub autonomiczne użycie małych, moduło-
wych generatorów energii elektrycznej, usytuowanych w pobliżu od-

biorców; może pozwolić przedsiębiorstwom energetycznym uniknąć 
kosztownych inwestycji w sieć przesyłową i dystrybucyjną, zwiększa 
możliwości systemu i przyczynia się do dostarczenia odbiorcom energii 
elektrycznej o wyższej jakości, zwiększa niezawodność dostaw i przyczy-
nia się zachowania czystości środowiska10,  

 Źródło rozproszone – źródło nie planowane centralnie, 
w chwili obecnej nie dysponowane centralnie, przyłączone do sieci roz-
dzielczej (wg CGRE11).12 

 Jednostki generacji rozproszonej różnią się głównie mocą oraz zastoso-
waną technologią. Biorąc pod uwagę skalę źródła, możemy wyróżnić13: 

                                                                 
8
 Kłos M. (2012), Gospodarka rozproszona w nowoczesnej polityce energetycznej – wybrane problemy i 

wyzwania, NFOŚIGW, Warszawa. 
9
 Międzynarodowa Agencja Energetyczna - https://www.iea.org/. 

10
 Departament Energii Stanów Zjednoczonych - https://www.energy.gov/. 

11
Conseil International des GrandsReseauxElectriques - jest międzynarodowym stowarzyszeniem non-profit, 

którego celem jest promowanie współpracy oraz ułatwianie wymiany wiedzy technicznej i informacji między 
specjalistami z całego świata w celu poprawy systemów elektroenergetycznych, a w szczególności wytwarzania i 
przesyłu energii elektrycznej o wysokich napięciach. - https://www.ien.com.pl/cigre.  
12

 Szczerbowski R., Generacja rozproszona oraz sieci Smart Grid – wirtualne elektrownie, polityka energetyczna, 
tom 14, zeszyt 2, 2011. 
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• mikrogenerację rozproszoną, poniżej 5 kW, 

• małą generację rozproszoną, 5 kW-5 MW, 

• średnią generację rozproszoną, 5 MW-50 MW, 

• dużą generację rozproszoną, 50 MW-150 MW. 

  

                                                                                                                                                                                                        
13

 Paska J.(2010), Wytwarzanie rozproszonej energii elektrycznej i ciepła, Politechnika Warszawska, 
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POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI NA TLE EUROPY I ŚWIATA 

TRENDY ŚWIATOWE  

Transformacja energetyczna obejmuje coraz większą liczbę krajów, regio-
nów czy miast. Polega ona z jednej strony na odchodzeniu od paliw kopal-
nych na rzecz energetyki odnawialnej z elementami poprawy efektywności 
energetycznej. Z drugiej strony, prowadzi do zmiany pojęcia bezpieczeń-
stwo energetyczne, które przestaje być domeną dużych obiektów energe-
tycznych na rzecz energetyki rozproszonej w tym obywatelskiej. Rozwój 
energetyki odnawialnej to przede wszystkim wytwarzanie energii elek-
trycznej, podczas gdy słabiej zaznacza on się w zakresie ogrzewania, chło-
dzenia i transportu. Według Global Status Report do końca 2018 roku od-

nawialne źródła energii stanowiły 1/3 zainstalowanej mocy (około 2.378 
GW) 1 26% światowej produkcji energii elektrycznej. Tymczasem w 2016 
roku w zakresie ogrzewania i chłodzenia nowoczesna energia odnawialna 
zaspokoiła jedynie około 10% światowego zapotrzebowania. Z kolei w 
transporcie było to tylko 3,3% w roku 2018.14 

Czwarty rok z rzędu zainstalowane moce w OZE są większe od zainstalowa-
nych mocy opartych na paliwach kopalnych lub jądrowym, łącznie. Zainsta-
lowano w roku 2018 około 100 GW fotowoltaiki słonecznej (PV) - co sta-
nowi 55% dodatkowej mocy odnawialnej - następnie energia wiatrowa 
(28%) i energia wodna (11%). Ogólnie rzecz biorąc, energia odnawialna 
wzrosła do ponad 33% łącznej mocy zainstalowanej na świecie. Ugruntowa-

ła ona swoją pozycję w skali globalnej. W 2018 r. ponad 90 krajów zainsta-
lowało co najmniej 1 GW mocy wytwórczych, a co najmniej 30 krajów prze-
kroczyło 10 GW pojemności. Rosnąca liczba krajów ma obecnie ponad 20% 
udziału OZE w swoich miksach elektroenergetycznych15. W roku 2018 było 
169 państw z określonymi celami w zakresie energii odnawialnej16.  

Energetyka odnawialna stają się najtańszym źródłem energii, ponieważ 
koszty technologii słonecznych i wiatrowych spadają. W ostatnim dziesię-
cioleciu szacunkowe uśrednione koszty energii słonecznej spadły o 88%, 
wiatrowej o 69%, a energii jądrowej wzrosły o 23%17. Odnawialne źródła 
energii są teraz tańsze niż energetyka oparta na węglu i gazie ziemnym. 
Koszt energii elektrycznej z bioenergii, energii wodnej, geotermalnej, lądo-
wej i morskiej energii wiatrowej mieścił się w przedziale kosztów wytwa-
rzania energii z paliw kopalnych z lat 2010-2017 (rys. 1).  

                                                                 
14

REN21. 2019.  Renewables 2019 Global Status Report (Paris: REN21 Secretariat). 
15

REN21. 2019.  ..op. cit.  
16

REN21. 2019.  ..op. cit. 
17

The World Nuclear Industry Status Report 2019. Paris, Budapest, September 2019 © A Mycle Schneider 
Consulting Project. 
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Źródło:Europejski Trybunał Obrachunkowy, na podstawie sprawozdania IRENA „Renewablepowergenerationcosts in 2017”.  

Rys. 1 Ogólny łączny uśredniony koszt wytworzenia energii w podziale na technologie pro-
dukcji energii ze źródeł odnawialnych, lata 2010–2017 (wUSD/MWh) 

Dziejący się proces dekarbonizacji, postęp technologiczny a także spadające 
koszty inwestycyjne powodują coraz większe zainteresowanie energetyką 
odnawialną przez rządy, regiony, gminy czy miasta, oraz gospodarstwa rol-
ne i domowe. Ewidentne korzyści rozwoju tej energetyki w stosunku do 
opartej na paliwach kopalnych stanowią o jej sile.  

Rozproszone odnawialne źródła energii (systemy autonomiczne i poza sie-
cią, a także mini-sieci) wytwarzają i dystrybuują energię niezależnie od 
scentralizowanej sieci elektrycznej. Systemy te stanowiły około 6% nowych 

połączeń elektrycznych na całym świecie w latach 2012–2016. Zapewniają 
one szeroki zakres usług - w tym oświetlenie, obsługę urządzeń, gotowanie, 
ogrzewanie i chłodzenie - zarówno na obszarach miejskich, jak i wiejskich 
na całym świecie, zwłaszcza rozwijającym się. W niektórych krajach odgry-

wają kluczową rolę w zaspokajaniu potrzeb energetycznych i zapewnianiu 
środków utrzymania milionom ludzi mieszkających na obszarach wiejskich, 
znacznie oddalonych od terenów zurbanizowanych18.  

W sektorze energii odnawialnej w 2018 r. na całym świecie było zatrudnio-
nych 11 mln osób i w stosunku do roku 2017 nastąpił wzrost o 6,7%. Przo-
duje w tym kilka krajów, a więc: Chiny, Brazylia, Stany Zjednoczone, Indie i 
niektórzy członkowie UE19. Kluczową rolę w rozwoju energetyki odnawial-

nej odgrywają prywatne przedsięwzięcia. Warto zauważyć, że mimo tego, 
że globalne inwestycje w OZE w stosunku do roku 2017 uległy zmniejszeniu 
to gospodarki rozwijające się i wschodzące zapewniły ponad połowę 
wszystkich inwestycji w 2018 r.20 

                                                                 
18

 REN21. 2019.  ..op. cit. 
19

REN21. 2019.  ..op. cit. 
20

REN21. 2019.  ..op. cit. 
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W 2017 r. ponad 122 miliony ludzi uzyskało dostęp do energii elektrycznej 

głównie za pośrednictwem nie podłączonych do sieci systemów słonecz-
nych. Sektor dostępu do energii elektrycznej poza siecią zyskał rekord 512 
mln USD inwestycji na poziomie korporacyjnym w 2018 r. tj. wzrost o 22% 
w porównaniu z rokiem poprzednim. Instytucje finansujące rozwój zwięk-
szyły w 2018 r. wsparcie dla rozwiązań poza sieciowych, kierując około 7% 
swoich całkowitych inwestycji w projekty energetyczne na takie systemy21. 

Pomimo postępów w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, 
efektywności energetycznej i dostępu do energii, świat nie jest na dobrej 
drodze do osiągnięcia celów Porozumienia Paryskiego z 2015 r. lub zrów-
noważonego rozwoju (Agenda 2030). Szacuje się, że globalne emisje dwu-
tlenku węgla (CO2) związane z wytwarzaniem energii wzrosły w 2018 r. o 

1,7% ze względu na zwiększone zużycie paliw kopalnych. Globalne subsydia 
na wykorzystanie paliw kopalnych wzrosły o 11% w stosunku do 2017 r., a 
firmy zajmujące się paliwami kopalnymi nadal wydawały setki milionów do-
larów na lobbing w celu opóźnienia, kontrolowania lub blokowania polityki 
przeciwdziałania zmianie klimatu oraz reklamy mającej na celu wpłynięcie 
na opinię publiczną.22 

Według Międzynarodowej Agencji ds. Energetyki Odnawialnej (Internatio-
nal Renewable Energy Agency – IRENA) transformacja energetyczna w zgo-
dzie z Porozumieniem z Paryża oznacza budowanie niskoemisyjnej, bez-
piecznej przyszłości. Aby jednak tak się stało, tempo i głębokość inwestycji 
w odnawialne źródła energii muszą zostać bezzwłocznie przyspieszone. I 
tak: 

 odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna, wzmocnione 
przez elektryfikację, mogą przyczynić do osiągnąć ponad dziewięć dzie-
siątych niezbędnych redukcji emisji CO2;  

 transformacja systemu energetycznego oznacza podwojenie planowa-
nych inwestycji w wytwarzanie energii odnawialnej w ciągu najbliż-
szych trzech dekad; 

 każdy wydany dolar może przynieść zwrot nawet siedmiu dolarów w 
wyniku oszczędności paliwa, uniknięcia inwestycji oraz ograniczenia 
szkód dla zdrowia i środowiska; 

 przekształcony system energetyczny pomógłby w osiągnięciu celów 
zrównoważonego rozwoju (Agenda 2030) i stymulowałby korzyści w 

wielu sektorach.23 
 

 

                                                                 
21

 REN21. 2019.  ..op. cit. 
22

 REN21. 2019.  ..op. cit. 
23

International Renewable Energy Agency, Transforming the energy system – and holding the line on the rise of 
global temperature, Abu Dhab, 2019. 
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ENERGETYKA ODNAWIALNA W UNII EUROPEJSKIEJ 

W zmieniającym się świecie, w dziedzinie energii, UE stoi przed bardzo 
ważnymi wyzwaniami jak: ograniczenie znacznej zależność od importu, za-
pewnienie dywersyfikacji, przeciwdziałanie wysokim i niestabilnym cenom 
energii, ograniczenie rosnącego zapotrzebowania na energię, przeciwdzia-
łanie zagrożeniu bezpieczeństwa dla krajów produkujących i tranzytowych, 
ograniczenie zmiany klimatu, zbyt powolny postęp w poprawie efektywno-
ści energetycznej, dylematy związane z rosnącym udziałem odnawialnych 
źródeł energii oraz potrzeba większej przejrzystości, konieczność dalszej in-
tegracji i wzajemnych połączeń na rynkach energii. 

Energetyka odnawialna stanowi dla UE ważną część polityki energetycznej. 
Zmniejsza zależność od importowanych paliw kopalnych i czyni produkcję 

energii bardziej zrównoważoną. Przemysł energii odnawialnej napędza 
również innowacje technologiczne i zatrudnienie w całej Europie. Dyrekty-
wa 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł od-
nawialnych24ustanawia wiążący cel 20% końcowego zużycia energii ze źró-
deł odnawialnych do 2020 r. Aby to osiągnąć, kraje UE zobowiązały się do 
osiągnięcia własnych krajowych celów w zakresie energii odnawialnej na 
2020 r., w skali od 10% na Malcie do 49% w Szwecji. Od każdego z człon-
ków UE wymaga się również, aby do 2020 r. co najmniej 10% paliw trans-
portowych pochodziło ze źródeł odnawialnych. Wszystkie kraje UE przyjęły 
krajowe plany działania w zakresie energii odnawialnej pokazujące, jakie 
aktywności są przewidziane, aby osiągnąć cele na 2020 r. w zakresie energii 
odnawialnej. Plany te obejmują sektorowe cele w zakresie energii elek-

trycznej, ogrzewania i chłodzenia oraz transportu.  

W grudniu 2018 r. weszła w życie nowa zmieniona dyrektywa w sprawie 
energii ze źródeł odnawialnych, ustanawiająca nowy wiążący cel UE w za-
kresie energii odnawialnej na 2030 r. wynoszący co najmniej 32%, z klauzu-
lą dotyczącą ewentualnego przeglądu w górę do 2023 r.25 Wg oceny Euro-
pejskiego Trybunału Obliczeniowego brak wiążących celów krajowych może 
utrudnić uzyskanie powyższego udziału. Zgodnie z nowym rozporządze-
niem w sprawie zarządzania państwa członkowskie zostały zobowiązane do 
opracowania 10-letnich krajowych planów w zakresie energii i klimatu 
(NECP) do końca 2019 r., określając, w jaki sposób osiągną nowe cele na 
2030 r. w zakresie energii odnawialnej i efektywności energetycznej. Komi-

sja w czerwcu 2019 r. po przeanalizowaniu projektów tych planów przed-

                                                                 
24

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania 
stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 
2003/30/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG). 
25

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania 
stosowania energii ze źródeł odnawialnych (wersja przekształcona) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 
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stawiła zalecenia, co do ich poprawy. A państwa członkowskie są zobowią-

zane do sfinalizowania swoich planów do końca 2019 r.  

Co dwa lata UE publikuje sprawozdanie z postępów w dziedzinie energii 
odnawialnej. W 2017 r. udział energii odnawialnej w koszyku energetycz-
nym UE osiągnął 17,52% i stwarza to szanse uzyskania wymaganych 20% w 
roku w 2020. Polski cel wynosi 15% i obecnie energetyka odnawialna sta-
nowiła w 2017 r wg GUS jedynie 11,0% i wskaźnik w stosunku do roku 2016 
obniżył się o 0,32 punkty procentowe.  

W ramach regulacji unijnych dotyczących tzw. Pakietu zimowego – „Czysta 
energia dla wszystkich Europejczyków czyli jak wyzwolić potencjał wzrostu 
Europy”26 przewiduje się promocje ruchu prosumenckiego (zwiększenie 
udziału konsumentów w wewnętrznym rynku energii), wzmocnienie oby-

wateli w zakresie prosumcji i magazynowania energii ze źródeł odnawial-
nych oraz wsparcie dla gmin co do prosumpcji energii elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych i zużywanie jej w innym miejscu. W osiąganiu wyznaczonego 
przez Parlament Europejski i Radę Europejską celu udziału OZE na rok 2030 
po raz pierwszy przewidziano wyraźną rolę dla obywateli i społeczności lo-
kalnych. Stanowi to ważny krok w kierunku demokracji energetycznej gdyż 
nie tylko uznano rolę demokratycznie kontrolowanych spółdzielni w trans-
formacji energetyki, ale także ma to sprzyjać obywatelom europejskim w 
tworzeniu własnych projektów w zakresie energii odnawialnej, chroniąc ich 
przed dużymi graczami rynku energii. Oznacza to, że obywatele europejscy, 
spółdzielnie i władze lokalne będą w stanie produkować, konsumować, 
przechowywać i sprzedawać własną energię odnawialną bez podlegania 

obowiązkom, takim jak nadmierne obciążenia administracyjne, podatki lub 
wymogi podatkowe. 

Obok zapisów w Dyrektywie 2018/2001 dotyczącej energii odnawialnej 

gdzie mówi się o prosumentach energii odnawialnej, w tym działających w 

grupie, w Dyrektywie 2019/944 w sprawie wspólnych zasad rynku we-

wnętrznego energii elektrycznej zawarta jest definicja obywatelskiej spo-

łeczności energetycznej. „Oznacza osobę prawną, która: 

a)  opiera się na dobrowolnym i otwartym uczestnictwie i która jest sku-

tecznie kontrolowana przez członków lub udziałowców będących osoba-

mi fizycznymi, organami samorządowymi, w tym gminami, lub małymi 

przedsiębiorstwami; 

b)  ma za główny cel zapewnienie nie tyle zysków finansowych, co raczej 

środowiskowych, gospodarczych lub społecznych korzyści dla swoich 

członków lub udziałowców lub obszarów lokalnych,; oraz  

c)  może zajmować się wytwarzaniem, w tym ze źródeł odnawialnych, dys-

                                                                 
26

https://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4009_pl.htm 
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trybucją, dostawami, zużywaniem, agregacją lub magazynowaniem ener-

gii, świadczeniem usług w zakresie efektywności energetycznej lub łado-

wania pojazdów elektrycznych lub świadczeniem innych usług energe-

tycznych swoim członkom lub udziałowcom;”27. 

Obywatelska społeczność energetyczna  stanowi rodzaj podmiotu rynko-
wego opartego na członkostwie, zarządzaniu i celu, który różni się od tra-
dycyjnych przedsiębiorstw energetycznych nastawionych na zysk. Wspól-
noty te mogą skupić się na odnawialnych źródłach energii, ale także na 
każdej działalności w sektorze energetycznym. Mają one prawo do równe-
go i proporcjonalnego traktowania regulacyjnego oraz do dostępu do 
wszystkich rynków na równych warunkach z większymi podmiotami. Oby-
watele muszą również mieć możliwość ich zakładania bez napotykania dys-
kryminujących lub uciążliwych przeszkód. Będą one miały prawo do dziele-

nia się energią. Umożliwi to, obywatelom mieszkającym w mieszkaniach, 
dzielonych budynkach lub dzielnicach, innowacje w zakresie magazynowa-
nia, handlu peer-to-peer i innych elastycznych technologii. Jednak prawo 
zakładania, posiadania i obsługi lokalnych sieci elektroenergetycznych przez 
te wspólnoty jest dla państwa UE fakultatywne.  

W nawiązaniu do tej polityki wspierania OZE jako części szerokiej polityki 
klimatycznej UE Komisja Europejska zaproponowała w nowej perspektywie 
finansowej 2021-2027 przeznaczyć na produkcję energii ze źródeł odna-
wialnych w ramach polityki spójności 30% ze środków Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego  i 37% z Funduszu Spójności, co oznaczałoby 
odpowiednio 60,2 mld euro i 11,6 mld euro.28 Środki te będą musiały być 

uzupełnione znacznym wkładem publicznym i prywatnym aby osiągnąć 
obecny unijny cel na 2030 r. na poziomie przynajmniej 32%29.  

W UE dokonuje się zmiana ze scentralizowanego rynku zdominowanego 
przez duże przedsiębiorstwa użyteczności publicznej na zdecentralizowany 

rynek z milionami aktywnych obywateli lub prosumentów. Obecnie w Unii 
Europejskiej działa już około 3 tys. lokalnych, obywatelskich wspólnot 
energetycznych produkujących energię odnawialną30. Dokonanie takiego 
przejścia bez rozwoju demokracji energetycznej nie jest możliwe. Ta trans-
formacja energetyczna będzie wymagała znacznych inwestycji, za które za-
płacą obywatele jako konsumenci, podatnicy, posiadający oszczędności ale 
przyniesie znaczne korzyści. Dlatego powinni być oni w centrum transfor-
macji energetycznej i mieć kontrolę nad produkcją energii, przesyłem, dys-

                                                                 
27

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001….op. cit 
28

„Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności” COM(2018) 372 final.  
29

Energia wiatrowa i słoneczna w produkcji energii elektrycznej – do osiągnięcia celów unijnych potrzebne są 
istotne działania, Sprawozdanie specjalne 08/2019, Europejski Trybunał Obrachunkowy.  
30

https://gramwzielone.pl/trendy/33367/wspolnoty-energetyczne-dostana-nowe-prawa 
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trybucją i zaopatrzeniem. REScoop.eu31 jest przekonany, że spółdzielnie 

zajmujące się energią odnawialną są idealnymi partnerami do przeprowa-
dzenia transformacji energetycznej do demokracji energetycznej. 

Umożliwienie obywatelom wytwarzania i konsumpcji własnej energii pole-
ga na demokratyzacji systemu energetycznego. Jednak prosumenci nadal 
napotykają znaczne przeszkody legislacyjne w całej Unii Europejskiej, w tym 
wyraźne ograniczenia prawne, nieproporcjonalne procedury administracyj-
ne i planowania oraz taryfy. Dzięki odpowiednim unijnym ramom prawnym 
prosumenci mogliby się rozwijać i dostarczać znaczną część energii odna-
wialnej w Europie oraz zapewniać znaczną elastyczność systemowi energe-
tycznemu poprzez zaspokojenie popytu. Już dziś prosumenci, tacy jak spo-
łeczności i spółdzielnie, zmieniły rynek energii w wielu krajach europej-

skich, jednocześnie znacznie przyczyniając się do ożywienia lokalnej gospo-
darki i tworzenia lokalnych miejsc pracy. Prosumenci zapewniają znaczną 
część inwestycji w odnawialne źródła energii i promują rozwój lokalny oraz 
wsparcie publiczne. Na przykład w Niemczech odnawialne źródła energii 
dostarczają jedną trzecią niemieckiej energii elektrycznej, a prawie co dru-
ga kilowatogodzina (kWh) tej odnawialnej energii elektrycznej jest wytwa-
rzana przez szeroką gamę prosumentów (Rys. 2). 

Źródło: www.dgrv.de 

Rys. 2 Struktura własności OZE w Niemczech 

 

                                                                 
31

 REScoop.eu to europejska federacja spółdzielni energii odnawialnej. Stanowi rosnącą sieć, obecnie 1500,  
europejskich spółdzielni energetycznych i ich 1 000 000 obywateli, którzy aktywnie uczestniczą w transformacji 
energetycznej.  
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W ramach neutralności klimatycznej do 2050 Komisja Europejska przewiduje 
przejście na czystą energię co powinno doprowadzić do powstania systemu, 
w którym największa część dostaw energii pierwotnej w UE będzie pochodzi-
ła z odnawialnych źródeł energii. Przyczyni się to do: poprawy bezpieczeń-
stwa dostaw, tworzenia lokalnych miejsc pracy i ograniczenia emisji. W roku 
2050 ponad 80% energii elektrycznej będzie pochodzić z OZE. Wpłynie to na 
wzrost roli klientów i społeczności lokalnych w produkcji energii. Aby przejść 
do rozproszonego systemu energetycznego bazującego na zaangażowaniu 
klientów (w tym prosumentów), wzajemnych połączeniach, magazynowaniu 
energii na dużą skalę, niezbędnym staje się tworzenie inteligentnego, ela-
stycznego systemu.32 

Badania CE Delft pokazują, że prawie połowa gospodarstw domowych w UE 
mogłaby wytwarzać energię odnawialną do 2050 r., z czego około 37% mo-
głoby pochodzić z udziału w spółdzielni. W badaniu stwierdzono, że po 
uwzględnieniu reakcji na zapotrzebowanie, magazynowania energii i efek-
tywności energetycznej, do 2050 r. 83% obywateli UE może uczestniczyć w 
sektorze energetycznym. Jest to ogromna szansa dla regionalnego rozwoju 
gospodarczego, ponieważ lokalne projekty energii odnawialnej dostarczają 
ośmiokrotnie więcej wartości dla danego obszaru, niż projekty będące wła-
snością prywatnych firm spoza tego obszaru. Kluczowym jest fakt, że docho-
dy z lokalnej działalności związanej z energetyka obywatelską zostają na 
miejscu a nie są transferowane poza obszar. Przyczyniają się w ten sposób 
do rozwoju lokalnej gospodarki i tworzenia lokalnych miejsc pracy. Rzeczywi-

stość w różnych państwach członkowskich jest jednak niezwykle różnorodna. 
Podczas gdy wkład spółdzielni energetycznych obywateli i społeczności lo-
kalnych jest dobrze znany w Europie Zachodniej, sytuacja w Europie Środko-
wej i Wschodniej jest wręcz przeciwna33. 

Radykalne poglądy na energetyczną demokrację reprezentują organizacje 
ekologiczne jak choćby Friends of the Earth Europe (FoEE). Uważają oni, że 
działania w dziedzinie klimatu muszą zmienić się w innym, radykalnym kie-
runku. Brakującym ogniwem jest demokracja energetyczna. Demokracja 
energetyczna zaczyna się od punktu, w którym energia jest dobrem wspól-
nym, a nie towarem, który można kupić i sprzedać. Dostęp do energii jest 
prawem każdego człowieka - podstawowym warunkiem godnego uczestnic-

twa w życiu publicznym. Demokracja energetyczna wymaga publicznej i spo-
łecznej odpowiedzialności za energię, aby zaspokoić zarówno społeczne, jak i 
ekologiczne potrzeby: energię, która jest niezawodna, niedroga i czysta. Ma-
jąc energię społeczną i pod kontrolą demokratyczną, możemy zmniejszyć 

                                                                 
32

Neutralność klimatyczna do 2050 r.Strategiczna długoterminowa wizja zamożnej, nowoczesnej, konkurencyjnej 
i neutralnej dla klimatu gospodarki UE, Komisja Europejska, 2018.  
33

https://gef.eu/project/energy-democracy/; https://energytransition.org/2019/03/a-step-forward-for-energy-
democracy/ 
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marnotrawstwo energii i ogólne zużycie, dekarbonizować oraz umożliwić 

społecznościom dokonywanie własnych wyborów energetycznych. Kontrola 
demokratyczna oznaczałaby dla wszystkich znacznie szybszą transformację 
do 100% energii odnawialnej. Oznacza to kompleksowe rozwiązania - wspól-
ne zajęcie się własnością, wytwarzaniem, oszczędnością, magazynowaniem 
energii i działaniami na rzecz ubóstwa energetycznego - które poprawiłyby 
życie milionów ludzi. W przeciwieństwie do obecnego modelu nastawionego 
na zysk, nie ignoruje on naglącej potrzeby zapewnienia energooszczędnych 
domów wysokiej jakości dla wszystkich34. 

Demokracja energetyczna według FoEE odrzuca energię nastawioną na zysk, 
w której duże firmy energetyczne uparcie trzymają się paliw kopalnych i 
opierają się działaniom na rzecz ubóstwa energetycznego. Zapewnia to dro-

gę odejścia od destrukcyjnej konkurencji o „udział w rynku” - dziedzictwo 
prywatyzacji. Obsługa zysków inwestorów wiąże duże firmy „zasiedziałe” z 
ich obecnymi możliwościami, zmuszając je do powstrzymania się od wpro-
wadzenia odnawialnych źródeł energii. Wszystko to utrudnia planowanie i 
współpracę w kierunku tworzenia gospodarki pozbawionej paliw kopalnych. 
Trzeba zachęcać i wspierać społeczności oraz gminy w przejmowaniu kontroli 
nad własnymi potrzebami i pragnieniami energetycznymi, stawiając solidar-
ność jako centralną wartość. Ale demokracja energetyczna musi działać na 
wszystkich poziomach - społecznościach lokalnych, rządach regionalnych i 
krajowych oraz instytucjach kontynentalnych, takich jak UE. Demokracja 
energetyczna promuje prawdziwie sprawiedliwą transformację, zapewniając 
pracownikom, na których pracę może mieć wpływ odejście od paliw kopal-

nych, ochronę i aktywne uczestnictwo w podejmowaniu decyzji. Pozwala to 
na zaplanowane i uporządkowane przejście, a nie takie, które jest uwięzione 
w wymuszonym chaosie rynku. Nie można ochronić klimatu, kontynuując to, 
co zawsze robiliśmy - i nie rozwiązując problemów społecznych. W 2019 r. 
trzeba postawić demokrację energetyczną w centrum uwagi.35 

Ciekawe badania co do rozwoju demokracji energetycznej zostały przepro-
wadzone w UE a ich wyniki podsumowano w następujący sposób: „Na pod-
stawie zestawu kryteriów demokracji energetycznej znaleźliśmy i oceniliśmy 
wiele przykładów dobrych praktyk w Europie Zachodniej. Żaden z naszych 
przykładów nie spełnia wszystkich kryteriów, ale wiele z nich było doskona-
łych w co najmniej jednym aspekcie i pokazuje, co jest możliwe nawet dzi-
siaj. Jednak w Europie Środkowej i Wschodniej wciąż jest tylko kilka godnych 

uwagi projektów na rzecz demokracji energetycznej. 36 Poniżej hasłowo 
przedstawiono projekty37: 
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https://www.foeeurope.org/2019-year-embrace-energy-democracy-180119 
35

 Jak wyżej. 
36

 Kunze C., Becker S. (2014). Energy democracy in Europe A survey and outlook.Rosa-Luxemburg-Stiftung 
Brussels Office. Brussels,. 
37

 Krunze C. (2014)  ….op.cit 
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 Społeczno-ekologiczny, należący do społeczności, berliński dostawca 

energii (Berliner Energietisch); 
 Som Energia, spółdzielnia energetyczna mająca na celu połączenie lokal-

nych grup w Hiszpanii; 
 Machynlleth, pierwsza wspólna turbina wiatrowa w Walii;  
 Ungersheim, francuskie miasto górnicze przekształciło się w eko-gminę; 
 Gigha, szkocka wyspa najpierw uspołecznia ziemię, a potem wiatr; 
 Zschadraß, wiatr i słońce pomagają w spłaceniu zadłużenia małego mia-

steczka w Saksonii; 
 Told, węgierska wioska romska pokonuje ubóstwo energetyczne; 
 Atterwasch, transformacja energii przeciwko górnictwu odkrywkowemu; 
 Retenergie, włoski kolektyw energetyczny i dostawca zielonej energii; 
 Lieberoser Heide, Farma słoneczna pomaga sfinansować oczyszczenie 

terenu z amunicji po poligonie wojskowym we wsch. Niemczech; 
 VentsduSud, spółdzielnia produkująca energię w południowej Belgii; 
 Fair Planet, spółdzielnia energetyczna z siedzibą w Münster gromadzi 

środki na pomocy dla Globalnego Południa. 
 

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI 

Strategia rozwoju energetyki odnawialnej (2000) 

Pierwszy dokument rządowy p.t. „Strategia rozwoju energetyki odnawial-
nej” dotyczący bezpośrednio rozwoju OZE pojawił się w roku 2000 jako 
wykonanie zobowiązania nałożonego Rezolucją Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii ze 
źródeł odnawialnych. Został on opracowany przez Ministerstwo Środowi-
ska. Przyjęto w nim cel zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych 
w bilansie paliwowo-energetycznym kraju do 7,5% w 2010 roku i do 14% w 
2020 roku w strukturze zużycia nośników pierwotnych w stosunku do roku 
1997 gdzie wynosił on 5%. Zdefiniowano wtedy istotne bariery w rozwoju 
OZE a mianowicie38: 

 prawną i finansową czyli brak rozwiązań legislacyjnych i wsparcia fi-
nansowego służących rozwojowi energetyki odnawialnej; 

 informacyjną czyli brak powszechnego dostępu do informacji umożli-
wiających rozwój OZE;  

 dostępności do urządzeń i nowych technologii;  

 edukacyjną czyli brak dostatecznych programów nauczania, uwzględ-
niających odnawialne źródła energii;  

 wynikającą z braku wypracowanych metod uniknięcia konfliktów z 
ochroną przyrody i krajobrazu. 

                                                                 
38

Strategia rozwoju energetyki odnawialnej, Ministerstwo Środowiska, Warszawa, 2000. 

W Strategii z 2000 
roku określono 
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zidentyfikowano 
bariery rozwoju.  
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Obecnie część z tych barier, mimo podejmowanych pod naciskiem UE dzia-

łań, nadal jest aktualna, a zwłaszcza: niewystarczające rozwiązania prawne i 
finansowe oraz braku wypracowanych metod uniknięcia konfliktów.  Od lat 
nie został stworzony stabilny i przejrzysty system wspierania energetyki 
odnawialnej. Zmieniające się rozwiązania, wyraźnie spowalnianie OZE na 
rzecz energetyki węglowej czy ciągłe trwanie przez władze przy poglądzie, 
że jest to nieopłacalne a energetyka rozproszona stanowi tylko uzupełnie-
nie a nie równoprawnego gracza na rynku. Nie tylko nie stworzono mecha-
nizmu rozwiązywania konfliktów ale je zaostrzono poprzez pokazanie w 
wyniku ustawy tzw. odległościowej z 2016 r., że farmy wiatrowe są groźne. 
Teraz następuje jej łagodzenie. Czyżby przez trzy lata tak znacznie zagroże-
nie ze strony tych farm zmalało? W dokumencie podkreślano konieczność 
szerszego wsparcia dla energetyki odnawialnej tak jak jest to w innych kra-

jach UE. Zachęcano do wykorzystania istniejących tam rozwiązań. Uznano 
za celowe stworzenie system wspierania odnawialnych źródeł energii wy-
korzystującego takie instrumenty jak certyfikaty, konkursy lub przetargi z 
wykorzystaniem funduszy celowych, funduszy przedakcesyjnych i struktu-
ralnych Unii Europejskiej oraz innych środków pomocy zagranicznej. Zapisy 
strategii nie nawiązywały ani do roli prosumenta czy odnawialnej energety-
ki rozproszonej ani także do demokracji energetycznej. Choć wydaje się, że 
w tle myślano o energetyce rozproszonej to powyższe rozważania nie byłe 
jeszcze prowadzone.  

Polityka energetyczna Polski do roku 2030 (2009) 

Obecnie obowiązującą polityką energetyczną Polski jest dokument przyjęty 

przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada 2009 roku i sięgający swoim ho-
ryzontem roku 2030. Widzi się w nim potrzebę wzrostu udziału energetyki 
odnawialnej przede wszystkim ze względu na zwiększenie stopnia unieza-
leżnienia się od dostaw energii z importu. Podkreśla się w nim potrzebę 
wzrostu stopnia dywersyfikacji źródeł dostaw oraz rozwoju energetyki roz-
proszonej opartej na lokalnie dostępnych surowcach. Przyjęto w dokumen-
cie następujące cele główne rozwoju OZE:  

 „Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu ener-
gii co najmniej do poziomu 15% w 2020 roku oraz dalszy wzrost tego 
wskaźnika w latach następnych,  

 Osiągnięcie w 2020 roku 10% udziału biopaliw w rynku paliw transpor-
towych, oraz zwiększenie wykorzystania biopaliw II generacji39,  

 Ochronę lasów przed nadmiernym eksploatowaniem, w celu pozyski-
wania 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 różno-

                                                                 
39

 Przyjęte powyżej wartości wynikają ze zobowiązań Polski w ramach tzw. pakietu energetyczno-klimatycznego 
Unii Europejskiej„3x20%”. 

Część zidentyfiko-
wanych w 2000 r. 
barier rozwoju 
OZE nadal jest 
aktualna.    

W Polityce z 2009 
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dywersyfikacji 
dostaw.  
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rodność biologiczną,  

 Wykorzystanie do produkcji energii elektrycznej istniejących urządzeń 
piętrzących stanowiących własność Skarbu Państwa,  

 Zwiększenie stopnia dywersyfikacji źródeł dostaw oraz stworzenie op-
tymalnych warunków do rozwoju energetyki rozproszonej opartej na 
lokalnie dostępnych surowcach.”40 

Uznano, że proponowane działania służące rozwojowi OZE prowadzić będą 
do jej zrównoważonego wzrostu, ograniczenia emisji CO2 i poprawy bezpie-
czeństwa energetycznego kraju. Mimo dostrzeżenia konieczności rozwoju 
energetyki rozproszonej bardzo mało przewidziano w dokumencie działań 
temu służących. Za podstawowe można uznać utrzymanie mechanizmów 
wsparcia dla producentów energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, np. 
poprzez system świadectw pochodzenia oraz modernizację i rozbudowę 

sieci dystrybucyjnych. Już wtedy dominowała polityka aby nie rozwijać OZE 
powyżej przyjętego zobowiązania w ramach UE. Cel na rok 2030 określano 
jako udział w zapotrzebowaniu na energię finalną brutto w wysokości 16% 
czyli w ciągu 10 lat udział ten miał wzrosnąć o jeden punkt procentowy. W 
okresie 2010-2030 zapotrzebowanie na energię odnawialną miało wzro-
snąć o 24% kiedy na energię ogółem o 31%. W całym dokumencie nie 
wspomina się ani o prosumencie ani o demokracji energetycznej. W załącz-
niku do ww. polityki dotyczącym prognozy zapotrzebowania na paliwa i 
energie znalazł się znamienny zapis „Dodatkowy cel zwiększenia udziału 
OZE do 20% w 2030 r. w zużyciu energii finalnej brutto w kraju, który jest 
zawarty w projekcie polityki energetycznej, nie będzie możliwy do zreali-
zowania ze względu na naturalne ograniczenia tempa rozwoju tych źró-

deł.”41 

Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych (2010) 

Drugim z kolei dokumentem polityki traktującym całościowo zagadnienie 
rozwoju energetyki odnawialnej był „Krajowy plan działania w zakresie 
energii ze źródeł odnawialnych” będący realizacją zobowiązania wynikają-
cego z art. 4 ust. 1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania 
energii ze źródeł odnawialnych zmieniającej i w następstwie uchylonej Dy-
rektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE42. W dokumencie zaproponowano 
zgodnie ze zobowiązaniami w ramach Pakietu „3x20” ogólny cel krajowy w 
zakresie udziału energii ze źródeł odnawialnych w ostatecznym zużyciu 

energii brutto w wysokości 15,5 % w roku 2020 tj. ponad dwukrotnie wię-
cej niż wynosił on w roku 2005. Zwracano w nim uwagę aby uzyskać po-
wyższe zobowiązania niezbędnym jest opracowania wielu analiz rynku 
energetyki odnawialnej, ciągłego monitorowania produkcji energii w skali 

                                                                 
40

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, 2009.  
41

Polityka (2009)….op.cit. 
42

Ministerstwo Gospodarki , Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, Warszawa, 2010. 
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całej energetyki odnawialnej, a także w rozbiciu na poszczególne technolo-

gie wykorzystujące OZE do produkcji energii. Dostrzegano w nim koniecz-
ność znacznego przyspieszenia technologicznego w zakresie rozbudowy i 
modernizacji istniejącej infrastruktury energetycznej. Zakładano w nim wy-
pracowanie nowych zasad wsparcia energii wytworzonej z OZE, które bę-
dzie zróżnicowane w zależności od nośnika energii odnawialnej, zainstalo-
wanej mocy urządzeń generujących energię oraz daty włączenia do eksplo-
atacji lub modernizacji. Nowe zasady miały wspierać rozwój rozproszonych 
źródeł energii odnawialnych. Przewidywano potrzebę przyjęcia odrębnej 
ustawy dotyczącej energetyki odnawialnej. Miałaby ona wprowadzić jedno-
lity i czytelny system wsparcia dla producentów zielonej energii w postaci 
świadectw pochodzenie, który stanowiłby wystarczającą zachętę inwesty-
cyjną dla tworzenia nowych mocy wytwórczych. Zwracano w nim uwagę, że 

„Szczególnie istotna z punktu widzenia rozwoju energetyki odnawialnej bę-
dzie kwestia stabilności oraz długofalowości systemu wsparcia, tak aby za-
pewnić bezpieczeństwo inwestycyjne dla podmiotów zainteresowanych 
budową jednostek wytwórczych.” Plan dostrzegał potrzebę zwiększania 
przez Polskę udziału indywidualnego wytwarzania energii ze źródeł odna-
wialnych na potrzeby gospodarstw domowych oraz zwracał uwagę na ko-
nieczność zapewnienia bezpośredniego wsparcia dla takich przedsięwzięć. 
Zachęca się w nim do przeprowadzenia programów informacyjnych, zwięk-
szających świadomość oraz szkoleniowych dla obywateli, co do korzyści i 
praktycznych rozwiązań związanych z wykorzystaniem energii źródeł od-
nawialnych. Zwraca się uwagę na istotną rolę podmiotów regionalnych i lo-
kalnych w realizowaniu tych programów43.  

Strategia z 2000 roku spełniła ważną rolę w wyniesieniu tematyki energety-
ki odnawialnej na szerokie forum debat na poziomie rządu i Parlamentu. 
Polityka energetyczna z 2009 roku z obowiązku wynikającego z członkostwa 
w UE zajęła się rozwojem energetyki odnawialnej ale nie był on traktowany 
równoprawnie w stosunku do energetyki opartej na paliwach kopalnych i 
dużych obiektów energetycznych. Dopiero trzeba było czekać 10 lat i człon-
kostwa w UE aby w ramach ww. Krajowego planu sformułować politykę 
rozwoju OZE. Choć oczywiście nie był ona bardziej ambitna niż dokument z 
2009 ale próbowała całościowo zająć się tematyką. Przygotowane w 2007 r. 
studia przez Instytut Energetyki Odnawialnej i Instytut na rzecz Ekorozwoju 
wyraźnie pokazywały możliwą drogę do osiągnięcia w roku 2020 udziału w 

wysokości 21%.44 

Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 (SOR)  (2017) 
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Krajowy (2010)…op.cit. 
44

Instytut Energetyki Odnawialnej we współpracy z Instytutem na rzecz Ekorozwoju, Możliwości i wykorzystanie 
odnawialnych źródeł energii w Polsce do roku 2020, Opracowanie dla Ministerstwa Gospodarki, Warszawa 2007.  
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W podstawowym dokumencie dotyczącym średniookresowego rozwoju 

kraju czyli „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 
(SOR)” zaznacza się, że podejmowane działania inwestycyjne będą prowa-
dziły do modernizacji sektora energii oraz poszukiwania nowych źródeł 
energii także odnawialnej. Dokument jest wyraźnie nastawiony na za-
pewnienie dominacji energetyki opartej na paliwach kopalnych i dużych 
jednostkach energetycznych choć także opowiada się za „.. racjonalnym i 
efektywnym wykorzystaniu lokalnie dostępnych surowców, mających war-
tość energetyczną odpadów oraz odnawialnych źródeł energii z wykorzy-
staniem potencjału innowacji w wytwarzaniu, przesyle i dystrybucji energii. 
Istotne jest przy tym zwiększenie efektywności, a nawet kooperacji, między 
systemami wytwarzania i dostaw energii a jej wykorzystaniem przez przed-
siębiorstwa, sektor publiczny i gospodarstwa domowe”. Dostrzega się moż-

liwość rozwoju energetyki rozproszonej i zapewnienia lokalnej samowy-
starczalności, budując tym samym bezpieczeństwo energetyczne poprzez 
odpowiedni dobór odnawialnych innych źródeł energii w ramach klastrów 
czy spółdzielni energetycznych. Natomiast dla aglomeracji średniej wielko-
ści źródła rozproszone mają mieć charakter uzupełniający. Jednocześnie 
widzi się konieczność wzrostu udziału energetyki odnawialnej w strukturze 
produkcji energii. Jednak ich rozwój warunkowany jest postępem techno-
logicznym zwłaszcza w zakresie wydajności oraz spadku cen małych instala-
cji oraz rozwojem magazynowania. Widzi się możliwość rozwoju ruchu pro-
sumenckiego jednak wymaga to wsparcia zarówno finansowego jak i tech-
nologicznego ze strony dużych jednostek energetycznych zapewniających 
stałość dostaw. Do osiągnięcia tego celu niezbędne jest tworzenie rozwią-

zań na rzecz modernizacji i rozbudowy sieci przesyłu oraz dystrybucji ener-
gii elektrycznej, gazu i ciepła sieciowego45. Dokument SOR wyraźnie poka-
zuje dychotomię. Z jednej strony zamierza się w nim zachować dominującą 
pozycję w polskim miksie energetycznym dla węgla i gazu bazując na du-
żych jednostkach energetyczny, a z drugiej strony pojawiają się zapisy 
(patrz powyżej), które oznaczają dostrzeganie nadchodzącej transformacji 
energetycznej. Ten brak zdecydowania powoduje, że niedostrzegana jest 
szansa dla gospodarki oraz wyeliminowania z energetyki emisji gazów cie-
plarnianych. Proponowana skala rozwoju OZE nie odbiega od przyjętego 
przez Polskę zobowiązania w ramach UE czyli osiągniecia 15% udziału w ro-
ku 2020. Jednak w dokumencie, co jest znamienne, brak określenia celu na 
rok 2030 przy ich występowaniu w innych dziedzinach. Potwierdza to ww. 

dychotomię.   
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Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030). Uchwały nr 8 Rady 
Ministrów z dnia 14 lutego 2017 r. 
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Wyniki kontroli Najwyższej Izby Kontroli co do osiągnięcia celów udziału OZE (2018) 

W roku 2018 Najwyższa Izba Kontroli przygotowała informację o wynikach 
kontroli, której podstawowym pytaniem było „Czy podejmowane działania 
zapewniają osiągnięcie celów dotyczących udziału OZE w bilansie energe-
tycznym?”. W sensie szczegółowym kontrola dotyczyła na ile realizowane 
są dokumenty krajowe i UE co do zapewnienia osiągnięcia założonych ce-
lów na rok 2020 jak i stopień realizacji „Krajowego planu działań w zakresie 
energii ze źródeł odnawialnych” a także dostępności sieci dla nowych OZE. 
NIK w zakresie sfery polityki ocenił, że Krajowy plan działań i Polityka ener-
getyczna do 2030 „opierały się na nieaktualnych założeniach, przy czym nie 
były aktualizowane od roku 2009. Pomimo obowiązku przedkładania każ-
dego roku informacji o realizacji Polityki 2030, ostatnia dotyczyła roku 
2012. W Ministerstwie Energii nie były prowadzone prace na „Polityką 

energetyczną Polski do roku 2050.” Jednocześnie zalecił w tej sferze aktua-
lizację „Polityki energetycznej Polski, w której zawarta będzie kompleksowa 
polityka wobec OZE, pozwalająca na realizację celu 15% udziału energii z 
OZE w 2020 r., przy uwzględnieniu ustalonych krajowych celów na lata na-

stępne zgodnie z założeniami Unii Europejskiej.”46 Prezentowane ponad rok 
temu wyniki kontroli nadal są aktualne. Brak jest kompleksowej polityki w 
zakresie energetyki odnawialnej, która przewidywałaby realizację celu 15% 
udziału energii z OZE w roku 2020 jak i także określała kierunki jej rozwoju 
na lata późniejsze zgodnie z celami zapisanymi w UE. W projekcie doku-
mentu opisanego poniżej czyli projektu Krajowego planu energii i klimatu 
na lata 2021-2030 wartość 15% zamierza się osiągnąć w roku 2022 czyli w 
dwa lata po terminie. Przy czym warto zaznaczyć, że jest to projekt a nie 

przyjęty dokument. W związku z tym Polska, według szacunków Najwyższej 
Izby Kontroli za 8 mld zł będzie musiała zakupić od krajów UE posiadających 
nadwyżki w produkcji energii z OZE brakującą część. Nastąpi wtedy transfer 
statystyczny, który powoli na wykonanie zobowiązania47.  

Co do polityki energetycznej Polski do 2050 roku, zgodnie z zobowiązaniami 
w ramach UE niezbędnym jest opracowanie i przedłożenie Komisji do dnia 
1 stycznia 2020 r., długofalowej strategii obejmującej perspektywą co naj-
mniej 30 lat. Powinna ona zawierać możliwie największy udział energii ze 
źródeł odnawialnych w zużyciu energii końcowej do 2050 r.48 Prace te pro-
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Rozwój sektora odnawialnych źródeł energii. Informacja o wynikach kontroli. Najwyższa Izba Kontroli. 
Warszawa, dnia 06.08.2018.  
47

Jak wyżej. 
48

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie 
zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu, zmiany rozporządzeń Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 663/2009 i (WE) nr 715/2009, dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 
94/22/WE, 98/70/WE, 2009/31/WE, 2009/73/WE, 2010/31/UE, 2012/27/UE i 2013/30/UE, dyrektyw Rady 
2009/119/WE i (EU) 2015/652 oraz uchylenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
525/2013. 
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OZE w 2020 i 
celów na lata 
następne. 
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wadzone są w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Innowacji, a studia do niej, 

z terminem do końca roku 2019 przygotowywane są w Wise-Europa.   

Projekt Polityki energetycznej Polski do roku 2040 (2018) 

W listopadzie 2018 roku rząd przedstawił projekt dokumentu Polityki ener-
getycznej Polski do roku 2040 (PEP 2040). Jak do tej pory mimo zapowiedzi 
Ministerstwa Energii ani nie ukazała się kolejna wersja jak i nie wiadomy 
kiedy zostanie przekazana pod obrady rządu. W dokumencie tym uznaje 
się, że wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych przyczynia się do dy-
wersyfikacji źródeł wytwarzania energii, a także ogranicza uzależnienie 
państwa od importu paliw oraz stwarza warunki do ograniczenia wpływu 
sektora energii na środowisko. Podkreśla się atut jakim jest możliwość wy-
korzystania potencjału lokalnych zasobów do rozwoju OZE i wzmocnienia 

lokalnych gospodarek. Wg projektu dokumentu rozwój odnawialnych źró-
deł energii stanowi jeden z sześciu kluczowych strategicznych. W polityce 
tej wprowadzono zapis „W ramach udziału w realizacji ogólnounijnego celu 
na 2030 r. Polska deklaruje osiągniecie 21% udziału OZE w finalnym zużyciu 

energii brutto (zużycie razem w elektroenergetyce, ciepłownictwie i chłod-
nictwie oraz na cele transportowe) w 2030 r.49, co zależne jest od konku-
rencyjności tych źródeł oraz ich miejsca i użyteczności dla systemu. Istotny 
wpływ na skalę wykorzystania OZE będzie mieć postęp technologiczny – za-
równo w zakresie aktualnie znanych sposobów wytwarzania energii (np. 
zwiększenie wykorzystania wiatru przez siłownie wiatrowe, czy promienio-
wania słonecznego przez panele fotowoltaiczne), jak i w zupełnie nowych 
technologiach, ale także w technologiach magazynowania energii.” W ten 

sposób Polska chce uczestniczyć w wypełnieniu ogólnego zobowiązania UE 
ale nie może to odbyć się kosztem bezpieczeństwa energetycznego. Zazna-
cza się, że osiągnięcie tego celu wymagać będzie znacznego wysiłku eko-
nomicznego i organizacyjnego. Kluczowa rola została przypisana fotowolta-
ice, zwłaszcza od 2022 r. oraz rozwojowi energetyki morskiej wiatrowej, 
której uruchomienie przewiduje się po 2025 r.50, 51 

W dokumencie zaznacza się, że część OZE to źródła niestabilne, wymagają-
ce utrzymania mocy rezerwowych oraz dużej elastyczności, co powoduje 
wzrost kosztów energii. Zaznacza się w dokumencie, że „Do poprawy moż-
liwości wykorzystania energii z OZE przyczyni się rozwój magazynów energii 
oraz inteligentnych systemów zarządzania energią, czy elastyczności ceno-

                                                                 
49

Przełoży się to na ok. 27% udziału OZE w produkcji energii elektrycznej netto w roku 2030.  
50

Ministerstwo Energii, Polityka energetyczna Polski  do 2040 roku (PEP2040) – projekt w. 1.2 – 23.11.2018. War-
szawa, 2018.  
51

Projekt PEP 2040 dostrzega szansę rozwoju energetyki na morzu. W dokumencie wymieniono możliwość 
rozwoju energetyki wiatrowej morskiej, której potencjał szacowany jest na 10–15 GW. Do 2030 roku mogłoby 
powstać 6–7 GW. 
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wej popytu na energię (DSR).” Działania służące rozwojowi OZE zawiera 

poniższe zestawienie (Tab. 1).52 

 

 

 

Tab. 1 Działania służące do poprawy rozwoju OZE zawarte w PEP 2040 

Działania Termin Odpowiedzialni 

Zapewnienie warunków osiągnięcia 21% OZE w final-
nym zużyciu energii brutto w 2030 r., w tym: 

− w ciepłownictwie i chłodnictwie roczny przyrostu 
udziału OZE o 1-1,3 pkt. proc. rocznie,  

− w elektroeneretyce wzrostu udziału OZE w wytwa-
rzaniu energii elektrycznej, zwłaszcza po 2022 r. (ze 
względu na wzrost opłacalności wykorzystania niektó-
rych technologii), 

− w transporcie osiągniecia 10% udziału OZE w 2020 r. 

oraz 14% w 2030 r., w tym wzrost wykorzystania bio-

paliw zaawansowanych. 

2020 / 2030 Ministerstwo Energii i inne 

podmioty 

Zapewnienie warunków bilansowania źródeł odna-

wialnych – wprowadzenie obowiązku przyłączenia 

niestabilnego OZE z magazynem energii lub inną for-

mą rezerwy mocy. 

2030  Ministerstwo Energii 

Zapewnienie warunków rozwoju obszarów zrównowa-

żonych energetycznie na poziomie lokalnym (klastrów 

energii, spółdzielni) – ok. 300 w 2030 r. 

2030 Ministerstwo Energii, samo-

rządy, inne podmioty 

Utrzymanie wsparcia finansowego dla OZE oraz udo-

skonalenie istniejących jego form z uwzględnieniem 

roli technologii w KSE (do czasu osiągnięcia dojrzałości 

ekonomicznej). 

2040 Ministerstwo Energii, fundu-

sze ekologiczne – narodowy i 

wojewódzkie 

 
Źródło: Polityka energetyczna Polski  do 2040 roku (PEP2040) – projekt w. 1.2 – 23.11.2018. Ministerstwo Energii, Warszawa, 2018 

 

W omawianym projekcie polityki dostrzega się potrzebę wzmacniania 
energetyki obywatelskiej, choć takie określenie w niej nie pada, jednak jako 

uzupełnienie tzw. dużej energetyki i w jakimś stopniu wymóg UE. Nie bez 
znaczenia jest presja oddolna samorządów, organizacji ekologicznych czy 
samych obywateli. W PEP 2040 dla prosumentów przewiduje, że „nadwyżki 
energii wprowadzane są do magazynu energii, lub sprzedawane lokalnie, 
co powinno zminimalizować potrzeby zewnętrzne prosumenta w okresie 
niesprzyjających warunków atmosferycznych bądź poprawić rentowność 

                                                                 
52

Polityka (2018)… op.cit. 
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instalacji przy ograniczeniu negatywnego oddziaływania na sieć elektroe-

nergetyczną.” Dostrzega się pozytywny efekt rozwoju indywidulanych in-
stalacji (obywateli i przemysłu) na tworzenie lokalnego rynku energii 
zwłaszcza w formie klastrów i spółdzielni energetycznych.53 

To co może stwarzać korzystne warunki do rozwoju energetyki obywatel-
skiej tzn. inteligentne sieci jest dostrzegane w dokumencie co ma pozwolić 
na integrację użytkowników tj. wytwórców, odbiorców i prosumentów. 
Podkreślone zostało „świadome użytkowanie energii, zarządzenie podażą i 
popytem na energię elektryczną oraz ograniczenie strat, przy wysokim po-
ziomie jakości, pewności i bezpieczeństwa zasilania.”54 

PEP 2040 w planowanym kształcie traktuje OZE nie jako innowacyjną i per-
spektywiczną szansę dla Polski, lecz tylko jako wymóg nakładany przez in-

stytucje UE. Wskutek forsowania polityki obrony polskiego węgla wsparcie 
dla energetyki odnawialnej jest niestabilne i nieprzewidywalne.  

Projekt dokumentu Krajowego planu energii i klimatu na lata 2021 – 2030 (2019) 

W nawiązaniu do polityki energetycznej do 2040 roku przygotowany został 

projekt dokumentu p.t. Krajowy plan energii i klimatu na lata 2021 – 2030. 
Założenia i cele oraz polityki i działania (KPEiK). Został on przygotowany ja-
ko wypełnienie „..obowiązku wynikającego z rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie 
zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu, zmiany 
dyrektywy 94/22/WE, dyrektywy 98/70/WE, dyrektywy 2009/31/WE, roz-
porządzenia (WE) nr 663/2009, rozporządzenia (WE) nr 715/2009, dyrek-

tywy 2009/73/WE, dyrektywy Rady 2009/119/WE, dyrektywy 2010/31/UE, 
dyrektywy 2012/27/UE, dyrektywy 2013/30/UE i dyrektywy Rady (UE) 
2015/652 oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 525/2013 i zostanie przed-
łożony do Komisji Europejskiej w związku z art. 9 ww. regulacji.”55 Wiele 
miejsca poświęcono w nim przedstawieniu dotychczasowy działań na rzecz 
rozwoju energetyki odnawialnej takich jak np. przyjęcie Ustawy o odna-
wialnych źródłach energii. W szczególności zwraca się uwagę na: klastry 
energii, system aukcyjny, system zielonych certyfikatów czy net-metering 
dla prosumentów. Za PEP 2040 został powtórzony cel udziału OZE w 2030 
roku czyli 21%. Z jednej strony zaznacza się potrzebę dynamicznego rozwo-
ju OZE, w tym mikroinstalacji, w całym okresie 2020-2030, a z drugiej stro-
ny proponowany cel na rok 2030 uznaje się za ambitny choć jest on o 11 

punktów procentowych niższy niż ogólny cel dla UE. Omawiany dokument 
nie różni się w zasadniczym stopniu od projektu dokumentu polityki ener-

                                                                 
53

Polityka (2018)… op.cit. 
54

Polityka (2018)… op.cit. 
55

Ministerstwo Energii, Krajowy plan energii i klimatu na lata 2021 – 2030. Założenia i cele oraz polityki i 
działania. Projekt – w. 3.1 z 04.01.2019.  

W KPEiK przyjęty 
cel udziału OZE w 
wysokości 21% na 
rok 2030 uznaje 
się za  ambitny 
ale jest on znacz-
nie niższy niż cel 
dla całej UE 
wynoszący 32%.  
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getycznej do roku 2040 choć pojawiają się w nim trochę odmienne zapisy 

jak56:  

1. Niemożność wypełnienia zobowiązania na rok 2020 czyli osiągnięcia 15% 
udziału OZE finalnym zużyciu energii brutto. Przewiduje się osiągnięcie 
tego poziomu w roku 2022.  

2. Szersze wsparcie dla rozwoju mikroinstalacji OZE, w tym przede wszyst-
kim prosumenckich) jako naturalny kierunek rozwoju elektroenergetyki 
wynikający ze zmieniających się uwarunkowań prawnych na poziomie 
UE oraz spadających kosztów inwestycyjnych technologii.  

3. Zwrócenie uwagi, że przy obecnych trendach rozwój 
energetyki i wzroście wykorzystania odnawialnych źródeł energii, istnie-
je konieczność rozwoju technologii magazynowania energii, która ułatwi 

integrację i rozwój rozproszonych OZE.  

4. Możliwość tworzenia, w oparciu o OZE, klastrów 
energii, spółdzielni energetycznych uzyskanie w ten sposób lokalnie sa-
mowystarczalność, prowadzącej do  zapewnienia bezpieczeństwa ener-
getycznego. W dokumencie przewiduje się do roku 2030 powstanie 300 
zrównoważonych energetycznie obszarów. 

5. Bardziej zdecydowanie podkreśla się konieczność 
zwiększenia elastyczności systemu energetycznego Polsce do roku 2030 
aby można było reagować na zmieniający się popyt na energię elek-
tryczną i zapewnić zwiększony udział źródeł niestabilnych. 

6. Proponowane zwiększenie liczby budynków o niskim 
zużyciu energii poprzez zmiany w projektowaniu, budowie czy przebu-
dowie zapewniające ich energooszczędność oraz zwiększenie pozyskania 
energii ze źródeł odnawialnych. 

7. Zapewnienie w ramach perspektywy finansowej 
2021-2027 wzrostu środków jak i także przychodów z systemu handlu 
uprawnieniami do emisji, tak aby wspomóc i uzyskać rosnący udział od-
nawialnych źródeł energii w miksie energetycznym. 

8. Konieczność stosowania środków służących zapew-
nieniu niedyskryminacyjnego udziału energii ze źródeł odnawialnych w 
tym zapewnienie priorytetowego dostępu i przesyłu energii. 

9. Potrzebę zwiększenia wiedzy konsumentów i zachę-
cenie ich do odgrywania bardziej aktywnej roli na rynku energii. Przewi-
duje się wprowadzenie przepisów zachęcających „do aktywności prosu-
menckiej tak, aby odbiorca mógł mieć możliwość wytwarzania, magazy-
nowania i sprzedaży wyprodukowanej przez siebie energii. W związku z 
podejmowaniem aktywnej roli przez odbiorców konieczne będzie przy-

                                                                 
56

Krajowy (2019)…op.cit. 
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gotowanie otoczenia prawnego dla rozwoju usług agregacji popytu nie 

tylko na poziomie podmiotów o większym popycie na energię elektrycz-
ną, ale również odbiorców z grupy gospodarstw domowych. Co więcej, 
podejmowanie aktywności na rynku energii elektrycznej przez gospo-
darstwa domowe może mieć formę nie tylko aktywności indywidualnej 
(jako prosumenta), ale także zbiorową, przykładowo poprzez zaangażo-
wanie w tworzenie lokalnych wspólnot energetycznych.”57 

Dokument Krajowego planu odnosi się do Dyrektywy o promowaniu sto-
sowania energii ze źródeł odnawialnych (RED II), a także Dyrektywy rynko-
wej (Energy Market), które wprowadzają nowe obowiązki w zakresie 
zwiększenia udziału energii odnawialnej, co bezpośrednio odnosi się do kla-
strów energii i spółdzielni energetycznych – obszary zrównoważone ener-

getycznie. W dokumencie zaznacza się, że „Docelowo pewność bilansowa-
nia w klastrach powinna być tak wysoka, aby potrzeby energetyczne tych 
obszarów nie były uwzględniane w rezerwie mocy planowanej przez opera-
tora systemu przesyłowego.” Dla tego rodzaju obszarów przewiduje się ta-
kie formy finasowania jak: dotacje, pomoc zwrotna czy fundusze gwaran-
cyjne.58 

W projekcie Krajowego planu zawarte jest istotne stwierdzenie, że „Główną 
wartością płynącą z tego rodzaju uspołecznienia odnawialnych źródeł ener-
gii jest wkład jaki wnosi ona w rozwój konkretnych regionów i lokalnych go-
spodarek. Dzieje się to poprzez zagospodarowanie dostępnych lokalnie za-
sobów w postaci substratów energetycznych, nośników energii oraz kapita-
łu ludzkiego oraz finansowego. Powoduje to ich możliwie najefektywniejsze 

wykorzystanie. Równocześnie, w rezultacie prowadzonych działań w posta-
ci ułatwień regulacyjnych, jak i alokacji dodatkowego finansowania – liczba 
powstających klastrów sukcesywnie rośnie. Docelowo formuła klastra 
energetycznego ma być podstawową formą rozwijania odnawialnych źró-
deł energii w sektorze instalacji średnich i częściowo dużych (wybrane 
technologie).”59 

Projekt KPEiK zawiera wiele interesujących zapisów i stwierdzeń co do roz-
woju OZE i ruchu prosumenckiego jednak to nie przekłada się na wzrost 
ambicji w stosunku do projektu Polityki energetycznej Polski do roku 2040. 
Tak jak wcześniej pisano o wynikach kontroli NIK brak jest całościowego 
dokumentu, który traktowałby OZE jako równoprawny kierunek rozwoju 

energetyki a  w ramach niego budował energetykę obywatelską. Podsu-
mowując te dwa dokumenty można stwierdzić: 
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Krajowy (2019)…op.cit. 
58

Krajowy (2019)…op.cit. 
59

Krajowy (2019)…op.cit. 
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a) Zdominowane są one przez bieżące racje polityczne nie dostrzegając po-

trzeby silnego uwzględnienia interesu przyszłych generacji. 

b) Odbiegają w sposób zdecydowany od zachodzącej na świecie transfor-
macji energetycznej, która przyczynia się do budowania innowacyjnej 
gospodarki. 

c) Nie biorą pod uwagę w stopniu wystarczającym polityki klimatycznej UE, 
w tym przyjętych i zapowiedzianych jej celów. 

d) Prowadzą do utrwalenia modelu zcentralizowanego z 
dominacją państwowych korporacji energetycznych zamiast rzeczywi-
ście promować model energetyki rozproszonej. 

e) Nie wykorzystują szansy na dokonanie transformacji 

energetycznej w sytuacji konieczności zamykania starych elektrowni 
oraz potrzeby rozwoju i unowocześnienia sieci elektroenergetycznych.  

f) Narażą Polskę na bardzo wysokie ryzyko związane z 
drastyczną podwyżką cen energii, przekładającą się na obniżenie konku-
rencyjności gospodarki i pogłębiania ubóstwa energetycznego. 

g) Zdecydowanie spowalniają budowanie demokracji 
energetycznej, gdzie każdy z nas, każda gmina i każde przedsiębiorstwo, 
mógłby współuczestniczyć w budowaniu bezpieczeństwa energetyczne-
go. 

h) Poza dokumentami politycznymi i strategicznymi przy-
gotowywane są programy dotyczące wybranych zagadnień, które doty-

kają problematyki energetyki odnawialnej ale nie wynikają one z cało-
ściowego spojrzenia, a jedynie wynikają z doraźnych potrzeb politycz-
nych lub konieczności wypełnienia zobowiązania unijnego. W szczegól-
ności można wymienić: Czyste powietrze, Energia+ czy Moja energia.  

W czerwcu 2019 roku Komisja Europejska przedstawiła zalecenie dotyczące 
projektu zintegrowanego krajowego planu w dziedzinie energii i klimatu w 
Polsce obejmującego lata 2021–2030. Zwróciła w nich uwagę m.in. na po-
trzebę60: 

 „Zwiększenia poziomu ambicji w perspektywie roku 
2030 do co najmniej 25 % udziału energii ze źródeł odnawialnych jako 
wkładu Polski w realizację unijnego celu na 2030 r., zgodnie ze wzorem 
zawartym w załączniku II do Rozporządzenia (UE) 2018/1999. 

 Zwiększenia poziomu ambicji w sektorze ogrzewania i 
chłodzenia w celu osiągnięcia orientacyjnego celu zawartego w art. 23 
dyrektywy (UE) 2018/2001 oraz wprowadzenie szczegółowych środków 
służących realizacji celu dotyczącego transportu określonego w projekcie 

                                                                 
60

Zalecenie Komisji z dnia 18.6.2019 r. w sprawie projektu zintegrowanego krajowego planu w dziedzinie energii i 
klimatu w Polsce obejmującego lata 2021–2030. Bruksela, dnia 18.6.2019 r., C(2019) 4421 final. 
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zintegrowanego krajowego planu w dziedzinie energii i klimatu, zgodnie 

z art. 25 dyrektywy (UE) 2018/2001. 

 Przedstawienia dodatkowych informacji i środków w zakresie uprosz-
czenia procedur administracyjnych, ram wspomagających prosumpcję 
energii ze źródeł odnawialnych i społeczności energetyczne działające w 
zakresie energii odnawialnej, zgodnie z art. 21 i 22 dyrektywy (UE) 
2018/2001.”  

W projekcie odpowiedzi rządu na zalecenie KE zawarta została informacja, 
że dzięki intensyfikacji działań w 2019 r. możliwe będzie osiągnięcie celu 
15% udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii 
brutto w roku 2020 (w KPEiK przewidywano osiągnięcie jedynie 13,8%). Ma 
być to osiągnięte przede wszystkim dzięki nowelizacji ustawy o odnawial-

nych źródłach energii, które weszły w życie 29 sierpnia 2019 r. Umożliwi to 
przeprowadzenie aukcji, co pozwoli na przyrost mocy w wysokości ponad 
3400 MW oraz produkcję ok. 9,2 TWh energii elektrycznej rocznie. Dodat-
kowo wprowadzone zostały rozwiązania na rzecz rozwoju energetyki pro-
sumenckiej i spółdzielni energetycznych. Przykładowo program „Mój Prąd” 
dysponuje środkami w wysokości 1 mld zł i jest przeznaczony na dofinan-
sowanie nowych mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy 2-10 kW. Łącznie 
z tego programu ma skorzystać 200 tys. beneficjentów. Jednocześnie rząd 
Polski uznaje, że zwiększenie udziału OZE w finalnym zużyciu energii brutto 
do 25% w 2030 r. (w porównaniu z 21% z projektu KPEiK) jest zbyt ambitne, 
biorąc pod uwagę uwarunkowania krajowe oraz prognozy energetyczne 
uwzględniające potencjał rozwoju OZE. Podkreśla, że niezbędnym jest 

uwzględnianie lokalnych uwarunkowań systemowych i społecznych oraz 
możliwości technologiczne. Co do zwiększenia ambicji w sektorze ciepłow-
nictwa i chłodnictwa rząd polski zamierza przeprowadzić pogłębione anali-
zy na potrzeby KPEiK pozwalające na oszacowanie możliwości dalszego 
rozwoju OZE w sektorze ciepłownictwa i chłodnictwa. Natomiast w zakresie 
paliw odnawialnych w transporcie rząd polski uznaje, że proponowane cele 
są zbyt daleko idące, niepoparte analizą dostępności surowców (zarówno 
biomasy spożywczej, jak również odpadowej) oraz komercjalizacji nowych 
technologii. Biorąc pod uwagę wskazane powyżej ograniczenia, Rząd RP 
podkreśla konieczność ewolucyjnej ścieżki transformacji energetycznej i 
tym samym stopniowej dywersyfikacji miksu energetycznego.61 

Propozycje pozarządowe co do możliwości rozwoju energetyki odnawialnej 

W ostatnich latach ukazało się kilka interesujących raportów pokazujących 
możliwości rozwoju energetyki odnawialnej w tym także dotyczących ener-
getyki prosumenckiej. Warto zwrócić uwagę na następujące: 
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Projekt stanowiska RP. Dotyczący zalecenia Komisji z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie projektu 
zintegrowanego krajowego planu w dziedzinie energii i klimatu w Polsce obejmującego lata 2021–2030. 27 
sierpnia 2019.  
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roku 2030.  
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a) Według oceny Instytutu Energetyki Odnawialnej z 

2015 roku, istniała szansa na uzyskanie w 2030 roku liczby 3,6 mln mi-
kroinstalacji, których łączna moc mogłaby wynieść 42 GW. Przyniosłoby 
to wymierne korzyści w postaci: poprawy jakości powietrza, poprawy 
bezpieczeństwa energetycznego, ponad 25 tys. miejsc pracy, a także 
rozwoju krajowej bazy produkcyjnej mikroinstalacji62.  

b) Według Forum Energii, jeśli podążymy za trendami 
światowymi i postawimy na energetykę odnawialną, w 2050 roku, przy 
całkowitym wyeliminowaniu węgla i bez rozwoju energetyki jądrowej, 
jej udział może wynieść 73%. W 2030 roku energetyka odnawialna mia-
łaby odpowiadać za 45% produkcji63.  

c) Według Banku Światowego w ramach tzw. opcji zdecydowanych wysił-

ków przy znacznej zmianie w Polsce mogłoby nastąpić przyspieszenie 
rozwoju energetyki odnawialnej tak, że mogłaby ona stanowi 47% do 
2030 roku64. 

d) Według Wise-Europa już w perspektywie 2040 r. konwencjonalne tech-
nologie węglowe będą odgrywać marginalną rolę w produkcji energii 
elektrycznej, a do 2050 r. są w pełni wycofane z miksu energetycznego i 
zostaną zastąpione źródłami odnawialnymi osiągającymi co najmniej 
70% udziału w produkcji energii65.  

e) Według oceny prof. Jana Popczyka w 2050 roku miks elektroenergetycz-
ny, który jesteśmy w stanie osiągnąć czyli 100% OZE, powinien wyglądać 
następująco: 

 po 10% – małe i duże biogazownie, 

 20–25% – wiatr na lądzie, 

 30% – wiatr na morzu,  

 30% – fotowoltaika.  

Profesor Popczyk uważa, że jest to racjonalna struktura produkcji energii 
elektrycznej z punktu widzenia technicznego, ekonomicznego i środowi-
skowego, przy jednoczesnym dostosowaniu wytwarzania energii do po-
trzeb. Społeczeństwo polskie oczekuje od państwa dokonania transformacji 
energetycznej, gdyż w coraz większym stopniu dostrzega zagrożenia wyni-
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Krajowy Plan Rozwoju Mikroinstalacji Odnawialnych Źródeł Energii do roku 2030. Instytucie Energetyki 
Odnawialnej. Warszawa, listopad 2015 r. 
63

Forum Energii,Polski sektor energetyczny 2050. 4 scenariusze, Warszawa, 2017. 
64

World Bank, Poland energy transition. The Path to Sustainability in the Electricity and Heating 
Sector.Washington. 2018.  
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 Bukowski M., Śniegocki A. (2018),Od szczytu w Katowicach do zeroemisyjnej strategii dla Polski. WiseEuropa. 
Policy brief 12/2018 
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kające z niskiej jakości powietrza, rosnących kosztów energii, a także ze 

zmiany klimatu66. 

 

Podsumowanie 

Dokonany przegląd dokumentów strategicznych odnoszących się do ener-
getyki odnawialnej w kontekście trendów na świecie a także w UE wyraźnie 
pokazuje trwającą od 10 lat dychotomię w formułowaniu polityki energe-
tycznej. Z jednej strony silny opór polityczny na rzecz utrzymania dojmują-
cej pozycji energetyki zwłaszcza węglowej i wielkoskalowej a z drugiej stro-
ny nie możność „ucieczki” od rozwoju energetyki odnawialnej coraz tań-
szej, bardziej wydajnej i stanowiącej istotny element polityki klimatycznej 
światowej i UE. Do tego dochodzi coraz większa potrzeba i zainteresowanie 

energetyką obywatelską jako elementu formułowania demokracji energe-
tycznej i budowanie bezpieczeństwa energetycznego od dołu, czemu sprzy-
ja postęp technologiczny w postaci możliwości zarządzania w czasie rze-
czywistym wielkimi zbiorami danych czyli tzw. Big Data.  Pozwala to na sko-

ordynowanie działania w systemie elektroenergetycznym milionom prosu-
mentów. To rozdroże polskiej energetyki w tym odnawialnej sposób intere-
sujący prezentuje Grzegorz Wiśniewski, co obrazuje rysunek 3. 

Źródło:Wiśniewski. G., Jak przełamać bariery dotyczące rozwoju OZE – plan na 2030 i dalej (subiektywna perspektywa czasu/retrospekcja). 
Instytut Energetyki Odnawialnej. Konferencja „Możliwości wynikające z zielonej transformacji energetycznej Polski” 10 stycznia 2019 r., 
Centrum Prasowe Foksal, Warszawa Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA i Fundacja Rozwój TAK – Odkrywki NIE 

Rys. 3 Scenariusze rozwoju polskiej energetyki w perspektywie 2020-2030 
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 Według wypowiedzi na Konferencji „Możliwości wynikające z zielonej transformacji energetycznej Polski” 10 
stycznia 2019 r., Centrum Prasowe Foksal, Warszawa Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA i Fundacja Rozwój 
TAK – Odkrywki NIE. 
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Aby znaleźć właściwe miejsce dla energetyki odnawialnej w tym obywatel-
skiej niezbędnym jest dokonanie transformacji energetyki w Polsce a mia-
nowicie67: 

 Redukcja zużycia paliw kopalnych w energetyce, cie-
płownictwie i transporcie o 50% w perspektywie 2035 roku oraz całko-
wita rezygnacja z nich do 2050 roku. 

 Poprawa efektywności energetycznej na poziomie 30–
40% w 2030 roku względem 2005 roku. 

 Udział energetyki odnawialnej w roku 2030 na poziomie 
co najmniej 35–40%. 

 Standardy nowo budowanych budynków od roku 2025 
nie gorsze niż domów pasywnych, z dążeniem do budynków „plus ener-
getycznych”. 

 Integracja programów dotyczących termomodernizacji, 
wprowadzania mikroinstalacji OZE, poprawy efektywności energetycznej 
oraz przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu – w jeden spójny me-
chanizm wsparcia. Szeroki program termomodernizacji, połączony z in-
westycjami w małą energetykę odnawialną, pompy ciepła i fotowoltai-
kę,zaproponowany został przez WiseEuropa. Jego realizacja pozwoliłaby 
zasadniczo ograniczyć emisje. Kosztowałaby ok. 210 mld zł do 2030 ro-
ku, z czego dotacje miałyby stanowić 58 mld zł, a całość przyczyniać się 

do wzrostu PKB68. 

 Kreowanie miast efektywnych energetycznie z domi-
nacją transportu niezmotoryzowanego i publicznego, zwartych, ale na-
syconych terenami zielonymi, a także odpornych na zmianę klimatu (ad-
aptacja). 

 Tworzenie, w oparciu o niskoemisyjny miks energe-
tyczny, łańcucha ekomobilności zarówno w miastach, jak i poza nimi, za-
równo w transporcie osób, jak i towarów. 

 Włączenie obywateli, samorządów lokalnych oraz ma-
łych i średnich przedsiębiorstw w budowanie bezpieczeństwa energe-
tycznego i „demokracji energetycznej" (tj. łączenie technologicznej 
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Załącznik do Ponadpartyjnego planu transformacji energetycznej i ochrony klimatu dla Polski. Apel Partii Zieloni, 
Warszawa, 21.12.2018. 

68
Bukowski M., Gąska J., Śniegocki A. (2017), Uwalniając ukryty potencjał. Gospodarczy wpływ inwestycji w mi-

kroinstalacje OZE oraz termomodernizację budynków. Fundacja Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i 
Europejskich, Warszawa. 
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transformacji energetycznej ze wzmacnianiem demokracji i udziału spo-

łecznego w procesach decyzyjnych). 

 Pobudzanie i wspieranie działań, takich jak m.in autoprodukcja czystej 
energii, na rzecz transformacji energetycznej i ochrony klimatu w przed-
siębiorstwach – od małych po duże koncerny. 

 Wykorzystanie terenów biologicznie czynnych (rolni-
czych i leśnych) do wzrostu pochłaniania dwutlenku węgla z zapewnie-
niem ochrony ekosystemów oraz ochrony różnorodności biologicznej. 

 Przeznaczenie co najmniej 50% z środków UE w okre-
sie 2021–2027, a także funduszy ekologicznych oraz całego przychodu 
z handlu uprawnieniami do emisji, na rozwój gospodarki niskoemisyj-
nej. Jako dodatkowe narzędzie można zastosować tzw. ekologiczną re-

formę podatkową, polegającą na opodatkowaniu paliw najbardziej 
emisyjnych, w tym emisji z węgla, przy jednoczesnym obniżeniu podat-
ków bezpośrednich (kosztów pracy) – stymulując rozwój „czystej ener-
gii” w sposób neutralny dla budżetu państwa. Zasada ekologicznej re-
formy podatkowej polega na zmniejszeniu szkodliwego dla środowiska 
zużycia energii kopalnej, reforma podatkowa podniosłaby podatki dla 
tych źródeł energii. Stworzyłoby to zachęty do oszczędzania energii, 
innowacyjnych energooszczędnych technologii i korzystania z odna-
wialnych źródeł energii. W ten sposób zmniejszono by emisje gazów 
cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza, a uzależnienie od ropy zła-
godzono. Przychody zostały wykorzystane do bezpośredniej redukcji 

pozapłacowych kosztów pracy69. 

Rozwój energetyki obywatelskiej w Polsce wymaga stworzenia właściwego 
klimatu do jej rozwoju dlatego niezbędnym jest: 

 Przygotowanie w procesie partycypacji społecznej i 
uchwalenie polityki energetycznej Polski odpowiadającej wyzwaniom II 
połowy XXI w. i zapisanie w niej równoprawnej roli prosumentów w za-
spakajaniu potrzeb energetycznych. 

 Przygotowanie i wprowadzenie w życie wynikającego 
z tej polityki energetycznej programu rozwoju energetyki prosumenckiej 
obejmującego zapowiedź tworzenia przejrzystych i trwałych podstaw 
prawnych do budowania w Polsce demokracji energetycznej wraz z sys-

tem czasowego wsparcie finansowego i technicznego. Wykorzystanie 
programu do rozwinięcia rynku na produkcję mikroinstalacji i usług w 
zakresie ich montowania oraz nadzorowania poprawności ich działania, 
a także dostosowanie szkolnictwa zawodowego i kursów dokształcają-
cych do potrzeb takiego programu. Zawierać on też powinien kompo-
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https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=99&nr=92&menu=1449 
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nent edukacyjno-promocyjny co do roli, znaczenia i korzyści z demokra-

cji energetycznej. 

 Zmiana definicji bezpieczeństwa energetycznego tak aby uwzględnić w 
niej miejsce dla prosumenta i demokracji energetycznej. Dlatego za-
miast tradycyjnej definicji tj. „Stan gospodarki umożliwiający pokrycie 
perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energię, w 
sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony, przy zachowaniu wy-
magań ochrony środowiska.” proponuje się „Zapewnienie możliwości 
efektywnego korzystania z niezbędnych dostaw energii z uwzględnie-
niem zasady pomocniczości (demokracja energetyczna) po akceptowal-
nych kosztach, przy zachowaniu niezależności politycznej oraz w zgodzie 
z zasadami zrównoważonego rozwoju.” 
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RYNEK ENERGII W POLSCE 

O nieocenionym wkładzie energii elektrycznej w rozwój społeczno-
gospodarczy nie trzeba nikogo przekonywać. Należy zaś uzmysłowić sobie, 
że energia, którą z łatwością pobieramy z gniazdka, jest końcowym etapem 
złożonego procesu wytwórczego. Proces ten w różnym stopniu oddziałuje 
zarówno na obywateli, przedsiębiorstwa, ogólnoświatowy przemysł, jak i 
politykę państw. 

RYNEK ELEKTROENERGETYCZNY 

Aktem prawnym na podstawie, którego funkcjonuje polski sektor elektroe-
nergetyczny jest uchwalona 10 kwietnia 1997 roku i wielokrotnie noweli-
zowana ustawa Prawo energetyczne70, a od 2015 r. również ustawa o od-

nawianych źródłach energii. Na podstawie delegacji tejże ustawy wydawa-
ne są bardziej szczegółowe rozporządzenia, m.in. tzw. taryfowe i systemo-
we. Szczególną pozycję w systemie prawno-organizacyjnym krajowej elek-
troenergetyki zajmuje Urząd Regulacji Energetyki (URE), który odpowie-
dzialny jest za m.in.: regulowanie funkcjonowania rynku, w tym akcepto-
wanie taryf energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, promowanie 
konkurencji i przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym, monitorowa-
nie bezpieczeństwa dostaw energii, przydzielanie koncesji na działalność 
energetyczną i rozstrzyganie sporów, w szczególności związanych z konce-
sjonowaną działalnością energetyczną. 

Chcąc w prosty sposób opisać konstrukcję systemu infrastruktury elektroe-

nergetycznej Polski, można podzielić go na trzy podstawowe poziomy (rys. 
4): 

 wytwarzanie energii, 

 przesył energii,  

 dystrybucja energii. 

Proces wytwarzania odbywa się w różnego typu elektrowniach, gdzie na-
stępuje przemiana energii. Źródła energii przeznaczonej do przemiany w 
energię elektryczną są następujące: 

 paliwa kopalne organiczne (węgiel, gaz, ropa, itp.), 

 paliwa jądrowe (uran, cez, itp.), 

 źródła odnawialne (słońce, wiatr, itd.), 

 biomasa (której status jako źródła energii odnawialnej nie jest jasny). 
W Polsce podsystem wytwórczy opiera się na elektrowniach systemowych, 
elektrowniach i elektrociepłowniach przemysłowych, elektrociepłowniach 
lokalnych oraz elektrowniach wodnych, wiatrowych, słonecznych, 
opalanych  
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 Art. 21. Wg ustawy prawo energetyczne 
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970540348/U/D19970348Lj.pdf 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://stacjakonin.pl/o-inwestycji/krajowy-system-elektroenergetyczny/. 

Rys. 4  Schemat działania polskiego sektora elektroenergetycznego 

biomasą oraz biogazem. Tradycyjnie polski sektor energetyczny oparty jest 
na paliwach kopalnych, których duże zasoby znajdują się na terenie kraju. 
W strukturze produkcji energii elektrycznej w roku 2018 kluczową rolę 
odgrywają dwa główne paliwa – węgiel kamienny i brunatny, łącznie 
odpowiedzialne za produkcję 78,1% energii elektrycznej w Polsce, gaz 7,2%, 
a OZE 12,5%.71Rysunek 5 ukazuje systematycznie malejącą produkcję 
energii pierwotnej (pozyskiwanej ze źródeł w procesie wytwarzania) w 
kraju, jednak jej rozkład pozostaje niezmienny na przestrzeni ostatnich 
18lat.72 Wolumen krajowej produkcji energii elektrycznej brutto w 2018 r. 

ukształtował się na poziomie 165 214 GWh. W tym samym okresie krajowe 
zużycie energii elektrycznej brutto wyniosło 170 932 GWh.73 
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Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Energia 2019, Warszawa 201974. 

Rys. 5 Produkcja energii pierwotnej w Polsce w 2018 

Należy zaznaczyć, że elektrownie wytwarzają energię w czasie rzeczywi-
stym i przesyłają ją do sieci. Brak możliwości magazynowania energii wy-

musza obecność wielopoziomowego systemu sieci przesyłowych, których 
celem jest dostarczenie produktu do różnorodnych grup odbiorców koń-
cowych. Obejmują one sieć przesyłową wysokiego i najwyższego napięcia 
oraz sieć dystrybucyjną czy rozdziału średniego i niskiego napięcia75.   

Sieć przesyłowa transportuje energię charakteryzującą się bardzo wysokimi 
napięciami (110-400 kV) oraz niskim natężeniem prądu. Dzięki takim para-
metrom zmniejszają się straty energii wynikające z jej przesyłu. Jednak dla 
odbiorców końcowych, takich jak domy jednorodzinne czy małe przedsię-
biorstwa, tak wysokie napięcie byłoby bardzo kłopotliwe  
i niebezpieczne w odbiorze. Problem ten rozwiązany jest za pomocą stacji 
transformatorowych, które w sieci dystrybucyjnej przesyłają energię o niż-
szym napięciu (6-15 kV). Dalej energia trafia do transformatorów obniżają-

cych napięcie do poziomu, do którego przystosowane są domowe urządze-
nia elektryczne, czyli 230/400 V.  
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Krawiec F.(2015), Energia Zasoby, procesy, technologie, rynki, transformacje, modele biznesowe, planowanie 
rozwoju., Difin, Warszawa. 
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Źródło: PSE.SA76. 

Rys. 6 Mapa polskiej sieci przesyłowej na 31.10.2018 r. 

 

Większość elektrowni oraz sieci przesyłowych (o wysokim i najwyższym na-
pięciu) znajduje się w Polsce centralnej i południowej (rys. 6). Wynika to z 
budowy geologicznej kraju. Największą elektrownią w Polsce jest elektrow-
nia w Bełchatowie, która produkuje prąd spalając węgiel brunatny wydo-
bywany z pobliskiej kopalni. Produkcja energii elektrycznej netto w 2017 
roku osiągnęła wielkość  32,3 TWh, co stanowiło prawie 21 % energii wy-
produkowanej w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym.77 Drugim zna-
czącym ośrodkiem produkcji energii elektrycznej jest Górnośląski Ośrodek 
Przemysłowy. W tamtejszych elektrowniach spalany jest węgiel kamienny. 

Z tych dwóch największych ośrodków, produkowana energia elektryczna 
rozsyłana jest po całym kraju. Jednak nieregularna struktura występowania 
sieci wysokiego napięcia warunkuje potencjalne przyłączenia kolejnych 
źródeł energii. W miejscach, gdzie sieć wysokiego napięcia (WN) jest roz-
budowana, występuje możliwość włączenia np. większych elektrowni ko-
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rzystających z odnawialnych źródeł energii (kilkanaście/kilkadziesiąt MW). 

Na północy Polski, gdzie dominuje sieć średniego napięcia, mogą wystąpić 
problemy z odbiorem przez sieć większej ilości energii produkowanej z in-
stalacji prosumenckich czy dużych instalacji OZE.  

Polski rynek energii elektrycznej jest także rynkiem o wysokiej koncentracji 
źródeł wytwarzania energii elektrycznej. Jest to historycznie ukształtowana 
struktura, wynikła z, nie zawsze konsekwentnie prowadzonych, procesów 
przemian gospodarczych z systemu gospodarki centralnie planowanej do 
gospodarki rynkowej. W produkcji energii dominuje sześć dużych przedsię-
biorstw energetycznych, z których większość jest własnością lub częściowo 
własnością państwa. Wejście na rynek energii wymaga spełnienia wymo-
gów i, co do zasady, uzyskania koncesji na wytwarzanie i sprzedaż energii 

elektrycznej, co jednak nie dotyczy energetyki obywatelskiej do określonej 
ustawowo wielkości mocy instalacji energetycznej.  

Coraz większym problemem dla polskich energetyków, planistów i polity-
ków, są zwiększające się braki zdolności produkcyjnych, odpowiadających 
popytowi na energię w najbliższych latach. Z raportu Najwyższej Izby Kon-
troli78 z 2014 roku wynika, że po roku 2015 może wystąpić zagrożenie bez-
piecznych dostaw energii elektrycznej, wynikające z planowanych wyłączeń 
znacznej liczby jednostek wytwórczych. Szczególnie wrażliwe okresy to pla-
nowane remonty jednostek wytwórczych oraz występowanie ekstremal-
nych warunków pogodowych. Sytuacja ta wystąpiła w sierpniu 2015 r. Po-
mimo zagrożeń, do 2019 r. sytuacja ta nie powtórzyła się. 

Funkcjonujący w Polsce system elektroenergetyczny stanowi problem dla 
małych wytwórców energii. Choć zakłady energetyczne ustawowo79 zobli-
gowane są do przyłączenia do sieci prosumentów (do 50 kW wytworzonej 
mocy), to już przedsiębiorcy, którzy wytwarzają więcej energii niż 50 kW, 
spotykają się z problemami często eliminującymi ich z systemu wytwarza-

nia. Sytuacje te ograniczają rozwój energetyki obywatelskiej oraz hamują 
podobne inicjatywy.   
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Najwyższa Izba Kontroli, Funkcjonowanie i bezpieczeństwo. Elektroenergetycznych sieci przesyłowych., Warsza-
wa 2014. 
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Art. 7.1. Ustawy Prawo Energetyczne. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub 
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Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. stoją przed nowym wyzwaniem, ja-

kim są inteligentne sieci elektroenergetyczne (Smart Grid), będące siecią 
teleinformatyczno-energetyczną. Ich zadaniem jest  efektywne integrowa-
nie zachowań wszystkich podłączonych do nich użytkowników – wytwór-
ców, konsumentów i użytkowników, będących zarówno wytwórcami, jak i 
konsumentami. Dzięki temu przesył energii charakteryzował się będzie za-
sadami zrównoważonego rozwoju, niskim poziomem strat oraz wysoką ja-
kością i bezpieczeństwem dostaw. Sieci te wykorzystują nowoczesne tech-
nologie telekomunikacyjne i telemetryczne oraz innowacyjne systemy i 
urządzenia do sterowania (np. dwustronne liczniki – inteligentne), regulacji 
i zabezpieczenia sieci, optymalizując zużycie energii i ograniczają w konse-
kwencji wpływ procesów energetycznych na środowisko.80 Technologia 
Smart Grid pozwala dokładnie określić ilość, miejsce i czas zużywanej ener-

gii elektrycznej, co umożliwia ustalenie występowania okresów maksymal-
nego i minimalnego jej wykorzystania przez odbiorców. Zastosowanie ge-
neracji rozproszonej w połączeniu ze Smart Grid może ograniczyć koniecz-
ność utrzymywania dużych rezerw wytwórczych energii (elektrownie kon-
wencjonalne) do pokrywania zmienności obciążeń. Cyfrowy charakter 
Smart Grid umożliwia dużą elastyczność w zarządzaniu siecią, poprzez: 

 zdalny odczyt liczników energii elektrycznej,  
 obserwację stanu sieci,  
 obserwację profilu odbioru energii,  
 wykrycie nielegalnych poborów energii,  
 zdalne odłączenie/podłączenie odbiorcy,  

 przełączanie taryf, 
 archiwizację oraz fakturowanie odczytanych wartości.  
Inteligentna sieć umożliwia odbiorcy i wytwórcy zarazem aktywne zarzą-
dzanie jego własnym zapotrzebowaniem na energię. Przyczynia się to do 
zmniejszenia zapotrzebowania na energię oraz do obniżenia jej kosztów 

zakupu.81 
Rozwój rozproszonej energetyki obywatelskiej kreuje kolejny problem, czę-
sto podnoszony przez przeciwników odnawialnych źródeł energii. Mowa 
jest o niestabilności tych źródeł w kontekście warunków pogodowych. Spo-
sobem na rozwiązanie problemu może stać się wirtualna elektrownia, któ-
rej zadaniem jest łącznie ze sobą różnych elektrowni (wodnych, wiatro-
wych, słonecznych, gazowych, itd.) na określonym obszarze i dostarczanie 

zaplanowanego zapotrzebowania na energię. Dla funkcjonowania tej kon-
cepcji niezbędna jest rozbudowana energetyczna infrastruktura teleinfor-
matyczna – Smart Grid.82 Dodatkowym usprawnieniem wirtualnych elek-
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trowni mogłyby być magazyny energii, jednak na dzień dzisiejszy technolo-

gia ta jest jeszcze niedostosowana do wymogów rynkowych.  

Ostatnim elementem systemu elektroenergetycznego jest odbiorca koń-
cowy funkcjonujący na rynku detalicznym. Odbiorcami końcowymi są za-
równo gospodarstwa domowe, jak i przedsiębiorstwa dokonujący zakupu 
paliw i energii na własny użytek. Za dystrybucję energii odpowiedzialne są 
przedsiębiorstwa zarządzające siecią dystrybucyjną, w tym operatorzy sys-
temów dystrybucyjnych (OSD) i sprzedawcy energii elektrycznej (przedsię-
biorstwa obrotu). Odbiorców jest niewiele ponad 17,6 mln, z czego 90,8% 
(16 mln) to odbiorcy z grupy taryfowej G, w tym w przeważającej większo-
ści odbiorcy w gospodarstwach domowych (ponad 15,1 mln), którzy doko-
nują zakupu energii w celu jej zużycia w gospodarstwie domowym. Ceny 

energii w tej grupie są regulowane przez URE. Pozostała grupa odbiorców 
końcowych to odbiorcy należący do grup taryfowych A, B i C. Grupy A i B 
stanowią odbiorcy zasilani z sieci wysokiego i średniego napięcia i są to tzw. 
odbiorcy przemysłowi, natomiast do grupy C należą odbiorcy przyłączeni 
do sieci niskiego napięcia, pobierający energię elektryczną dla celów pro-
wadzonej działalności gospodarczej, tzw. odbiorcy biznesowi.83 

RYNEK ENERGII CIEPLNEJ 

Rynek energetyki cieplnej jest skonstruowany w odmienny sposób niż elek-
troenergetyczny. W miastach o gęstej zabudowie funkcjonuje ciepłownic-
two sieciowe realizowane przez koncesjonowane przedsiębiorstwa cie-
płownicze. W 2018 r. całkowita moc cieplna zainstalowana u koncesjono-

wanych wytwórców ciepła wynosiła 55.209,6 MW (w 2002 r. – 70.952,8 
MW), a moc osiągalna – 53.915,1 MW (w 2002 r. – 67.285,4 MW). Konce-
sjonowane przedsiębiorstwa ciepłownicze dysponowały w 2018 r. sieciami 
o długości 21.367,6 km.84 

Indywidualni konsumenci korzystają z własnych źródeł, wśród, których wy-
raźnie dominują paliwa stałe oraz ciepło sieciowe. Prawie połowa krajo-
wych gospodarstw domowych, tj. 49%, użytkowała urządzenia grzewcze 
wykorzystujące paliwa stałe, spośród których najczęściej użytkowane były 
dwufunkcyjne kotły centralnego ogrzewania, służące do wytwarzania ener-
gii cieplnej i podgrzewania wody (rys. 7). Ciepło sieciowe zużywało 41,7% 
wszystkich gospodarstw domowych. Wśród odbiorców ciepła z sieci zdecy-

dowanie przeważali mieszkańcy bloków, a jego stosowanie w domach jed-
norodzinnych było niewielkie.85 
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Źródło:https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/srodowisko-energia/energia/zuzycie-energii-w-gospodarstwach-domowych-w-2015-r-
,2,3.html 

Rys. 7 Ogrzewanie pomieszczeń według technik ogrzewania w 2015 r. 

PODSUMOWANIE 

Polski system infrastruktury energetycznej kraju nie jest w najlepszej kon-
dycji. Wymaga stałych modernizacji oraz dostosowania do nowych, zupeł-
nie odmiennych od polskich rozwiązań energetycznych, które rozwijają się 
obecnie na świecie. Rozwiązań, które umożliwiają funkcjonowanie energe-
tyki obywatelskiej. Czynnikami hamującymi rozwój energetyki rozproszonej 
są: skomplikowany proces przyłączania urządzeń do sieci,  

 niesterowalność niektórych źródeł energii (brak moż-
liwości zaplanowania produkcji energii wytwarzanej ze słońca czy wia-
tru),  

 nieelastyczność Krajowej Sieci Elektroenergetycznej,  

 niski poziom informatyzacji sieci, 
 przestarzała infrastruktura do wytwarzania i przesy-

łania ciepła sieciowego opartego na paliwach stałych, 
 dominacja pieców na paliwa stałe w indywidualnych 

gospodarstwach domowych.   
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STAN ENERGETYKI OBYWATELSKIEJ W POLSCE 

Energetyka obywatelska w Polsce rozwija się. W tym rozdziale popatrzymy 
na nią oczami statystyki.  

Aby określić skalę energetyki obywatelskiej w Polsce przeanalizowaliśmy 
skalę sprzedaży i użytkowania urządzeń najczęściej wykorzystywanych do 
produkcji energii przez pojedynczych obywateli w niewielkich instalacjach. 
Pisząc o niewielkich instalacjach mamy na myśli te, które w myśl polskiego 
prawa są instalacjami prosumenckimi, czyli do 50kW mocy – to mikroinsta-
lacje. Statystykę dotyczącą produkcji energii przedstawiamy jednak także z 
uwzględnieniem tzw.: małych instalacji, z których mogą korzystać spół-
dzielnie, klastry energii lub mali przedsiębiorcy m.in. przy wykorzystaniu 

mechanizmów taryfowych typu feed-in dla wybranych technologii, w za-
kresach mocy od 50kW do 500kW. W statystyce przedstawianej przez m.in. 
Urząd Regulacji Energetyki trudno jednoznacznie rozdzielić produkcję ener-
gii z typowo prosumenckich - mikroinstalacji i w znacznej części komercyj-
nych - małych instalacji. 

MAŁE ELEKTROWNIE WIATROWE 

Małe elektrownie wiatrowe sprzedawały się w latach 2009-2010 w ilości 
kilkuset sztuk rocznie. W 2015 roku Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) 
szacował całkowitą liczbę małych elektrowni wiatrowych (MEWi) w Polsce 
na 3 500 szt. o łącznej mocy 11 MWe. Z ogólnej liczby sprzedanych małych 
turbin, tylko ok. 6% stanowiły urządzenia przeznaczone do przyłączenia do 

sieci elektroenergetycznej86. Dla 2018 roku URE podaje moc zainstalowaną 
mikroinstalacji wiatrowych na 370 kW. Według URE w 2018 roku mikro i 
małe elektrownie wiatrowe przyłączone do sieci wytworzyły 9994 MWh 
energii i były najmniejszym producentem wśród tego typu instalacji, jeśli 
nie uwzględnimy małych producentów energii z biomasy (501 MWh). Była 
to znikoma ilość energii w stosunku do całości energii elektrycznej wytwo-
rzonej z wiatru w 2018 roku, która wynosiła ponad 12 mln MWh87. 

INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE 

Aktualny wzrost liczby mikroinstalacji fotowoltaicznych podłączanych do 
sieci jest bardzo dynamiczny – ma charakter wykładniczy. Pomiędzy rokiem 

2017 a 2018 nastąpiło podwojenie sprzedaży tego typu instalacji w Polsce, 
a w roku 2019 wciąż docierają sygnały z rynku, że sprzedaż osiąga rekor-
dowe poziomy88. Suma mikro instalacji fotowoltaicznych podłączonych do 

                                                                 
86

WWF, IEO, InE, KAPE, Przyjazny Rozwój Polski, Ludziom-Gospodarce-Środowisku, 2017 
87

 Dane URE, 2019, Ilość energii elektrycznej wytworzonej z OZE w latach 2005 - 2019, potwierdzonej 
świadectwami pochodzenia, wydanymi do dnia 30.06.2019 r. 
88

 Na przykład: https://biznesalert.pl/fotowoltaika-panele-sloneczne-oze-pse-oze-w-polsce-energetyka/ oraz 
https://energia.rp.pl/nowa-energia/17348-polska-stawia-na-panele-fotowoltaiczne 

W 2018 roku 
mikro i małe 
elektrownie 
wiatrowe przyłą-
czone do sieci 
wytworzyły 9994 
MWh energii i 
były najmniej-
szymproducen-
tem wśród tego 
typu instalacji, 
(bez małych 
producentówe-
nergii z biomasy). 

Pomiędzy rokiem 
2017 a 2018 
nastąpiło podwo-
jenie sprzedaży 
instalacji foto-
woltaicznych tego 
typu instalacji w 
Polsce, a w roku 
2019 sprzedaż 
osiąga rekordowe 
poziomy. 

https://biznesalert.pl/fotowoltaika-panele-sloneczne-oze-pse-oze-w-polsce-energetyka/


str. 51 

 

sieci na koniec 2018 roku wynosiła 55105 szt. , a ich moc ok. 380 MW89 

(rys. 8). Liczba małych instalacji wyniosła w kwietniu 2019 - 184 szt., przy 
łącznej mocy 33MW.Jeszcze w 2014 roku stosunek ilościowy instalacji on-
grid do offgrid wynosił niemalże 50%, choć jeśli weźmiemy pod uwagę moc 
zainstalowaną tylko 15% mocy spośród mikro i małych instalacji nie współ-
pracowało z siecią. Obecnie IEO szacuje, że 90% nowych instalacji jest pod-
łączanych do sieci.   

 
Źródło: GLOBEnergia, https://globenergia.pl/75-mikroinstalacji-fotowoltaicznych-dziennie-rekordowy-rok-2018/ 

Rys. 8 Liczba mikroinstalacji fotowoltaicznych podłączonych do sieci w la-
tach 2010 -2018 

Instalacje fotowoltaiczne podłączane do sieci elektroenergetycznej w Pol-
sce są w przeważającej liczbie – ok. 70% instalacjami mikro, do 50kW. Są to 
więc w większości instalacje domowe lub przydomowe instalowane u oby-
wateli (rys. 9). Produkcja energii elektrycznej łącznie w małych instalacjach 
na koniec 2018 roku wynosiła 27 500 MWh i było to 30% wytworzonej 
energii we wszystkich instalacjach słonecznych w Polsce90. Możliwe, że 
produkcja energii z mikroinstalacji fotowoltaicznych przewyższyła tą z ma-

łych instalacji, ponieważ łączna produkcja w mikroinstalacjach w 2018 roku 
wyniosła ponad 37 tys. MWh, a za większość ich mocy odpowiadały instala-

                                                                 
89

 Dane IEO, 2019, Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2019” oraz URE, 2019, Ilość energii elektrycznej wytworzonej z 
OZE w latach 2005 - 2019, potwierdzonej świadectwami pochodzenia, wydanymi do dnia 30.06.2019 r. 
90

 Dane URE, 2019, Ilość energii elektrycznej wytworzonej z OZE w latach 2005 - 2019, potwierdzonej 
świadectwami pochodzenia, wydanymi do dnia 30.06.2019 r. 
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cje słoneczne właśnie91. Energetyka obywatelska jest zatem bardzo dużą 

częścią rynku instalacji słonecznych. Z drugiej strony fotowoltaika to obec-
nie segment rynku OZE produkujący najmniejszą ilość energii elektrycznej – 
ok. 1% (94 547 MWh).  

Źródlo: https://nowa-energia.com.pl/2019/03/13/rynek-mikroinstalacji-fotowoltaicznych-w-polsce-w-2018-r/ 

Rys. 9. Struktura mocy przyłączonych instalacji fotowoltaicznych w roku 2018 

 

INSTALACJE POMP CIEPŁA  

Rynek sprzedaży pomp ciepła, często wykorzystywanych także w sprzęże-
niu z instalacjami fotowoltaicznymi jako system hybrydowy, charakteryzuje 
się ciągłym wzrostem sprzedaży od roku 2010.  Wzrost ten przyspieszył w 
ostatnich dwóch analizowanych latach 2017 i 2018 (rys. 10). Pod koniec 
2018 roku w Polsce było ok. 300.000 tego typu instalacji92.  

Struktura sprzedaży tego typu urządzeń w 2018 roku pokazuje, że w prze-
ważającej części kupowane są instalacje małe, których moc zwykle jest do-
stosowana do potrzeb użytkowników domów jednorodzinnych (rys. 11). 
Od 2018 roku bardzo popularny stał się model pomp ciepła typu powie-

trze/woda, który również charakteryzuje się tym, że jest bardzo często 
montowany w domach prywatnych.  

                                                                 
91

Dane URE, 2019, zawierający zbiorcze informacje dotyczące energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnego 
źródła energii w mikroinstalacji (w tym przez prosumentów) i wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej w 2018 r. 
(art. 6a ustawy OZE),  
92

 Dane PORT PC, 2019, Rynek pomp ciepła w Polsce w latach 2010-2018 – Perspektywy rozwoju rynku pomp 
ciepła do 2030 roku. 

Rynek sprzedaży 
pomp ciepła, 
często wykorzy-
stywanych także 
w sprzężeniu z 
instalacjami 
fotowoltaicznymi 
jako system 
hybrydowy, 
charakteryzuje 
się ciągłym wzro-
stem sprzedaży. 

<50kW; 69,8% 

>50kW; 30,2% 



str. 53 

 

 
Źródlo: PORT PC, Rynek pomp ciepła w Polsce w latach 2010-2018 – Perspektywy rozwoju rynku pomp ciepła do 2030 roku, PORT PC, 
Kraków, maj 2019. 

Rys. 10 Liczba sprzedanych instalacji pomp ciepła 2010 - 2018 
 

W 2017 roku według GUS wytworzono za pomocą pomp ciepła ok. 2400 TJ 
energii cieplnej, z tego ok. 70% w gospodarstwach domowych. Jednak ry-
nek pomp ciepła produkuje mniej niż 1% energii cieplnej i elektrycznej w 
Polsce93.  

 

Źródlo: PORT PC, Rynek pomp ciepła w Polsce w latach 2010-2018 – Perspektywy rozwoju rynku pomp ciepła 
do 2030 roku, PORT PC, Kraków, maj 2019. 

Rys. 11 Struktura mocy sprzedawanych pomp ciepła w latach 2016 i 2017 
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 Dane GUS, 2019, Energia odnawialna w Polsce w roku 2017, 
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INSTALACJE OGRZEWANIA ELEKTRYCZNEGO 

Instalacje ogrzewania elektrycznego mogą współpracować z odnawialnymi 
źródłami energii w instalacjach hybrydowych, dlatego podajemy także sta-
tystykę ich sprzedaży, choć prawdopodobnie w tym momencie większość 
tego typu instalacji wykorzystuje zwykły prąd z sieci elektrycznej. Od roku 
2016 widoczne jest przyspieszenie wzrostu sprzedaży tego typu instalacji94 
(rys. 12).  

 
Źródło: Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych, Rynek urządzeń grzewczych w Polsce w 2018 roku 

Rys. 12. Liczba sprzedaż elektrycznych instalacji grzejnych 2011- 2018 

INSTALACJE KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH 

Dynamiczny przyrost instalacji kolektorów słonecznych miał miejsce do 
2015 roku. W roku 2016 i 2017 wyraźny był drastyczny spadek sprzedaży 
tego typu instalacji, po czym w 2018 roku osiągnięto rekordowy wynik w 
zakresie sprzedaży (rys. 13). Wynik dla roku 2018 został osiągnięty ze 
względu na rozstrzygnięcie wielu dużych przetargów na masowy zakup in-
stalacji tego typu dla domów indywidualnych, zrealizowanych przez gminy 

w programach parasolowych dofinansowanych z funduszy UE95. Nie można 
zatem na tym wyniku opierać prognozy dla sprzedaży tych instalacji w ko-
lejnych latach. Do 2015 roku funkcjonował w Polsce atrakcyjny program 

dopłat m.in. do instalacji kolektorów słonecznych PROSUMENT, który 
sprzyjał rozwojowi tego rynku, a został w 2016 roku całkowicie zakończony. 
W latach 2016 i 2017 rynek kolektorów funkcjonował praktycznie bez 
wsparcia krajowego, dzięki dotacjom unijnym. Pod koniec 2018 roku funk-

                                                                 
94

 Dane Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych 2019, Rynek urządzeń grzewczych w 
Polsce w 2018 roku, 
95

 Dane Stowarzyszenia …op.cit. 
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cjonowało w Polsce ponad 2,5 mln2 powierzchni kolektorów słonecznych 

do grzania wody lub pomieszczeń95. Jeśli średnia powierzchnia instalacji 
wyniosłaby 10m2, to liczba takich instalacji wyniosłaby ok. 250 000.  

Większość – aż 80%, instalowanych instalacji kolektorów słonecznych to 
inwestycje prywatne pojedynczych obywateli, właścicieli domów. Większe 
instalacje dotyczą obiektów komercyjnych lub publicznych takich jak szpita-
le, baseny (rys. 14). W 2017 roku 2/3 energii cieplnej wytworzonej w Polsce 
według GUS pochodziło z domowych instalacji słonecznych, choć ilość tej 
energii w całkowitej produkcji energii (cieplnej i elektrycznej) z OZE w Pol-
sce wynosi niespełna 1%96.  

 

Źródło: Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych, Rynek urządzeń grzewczych w Polsce 
w 2018 roku 

Rys. 13 Powierzchnia instalowanych kolektorów w m2 w latach 2010 – 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
96

 Dane GUS, 2019, Energia odnawialna w Polsce w roku 2017, 
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Źródło: Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych, Rynek urządzeń grzewczych w Polsce 
w 2018 roku 

Rys. 14 Struktura własnościowa sprzedawanych instalacji kolektorów słonecznych w 2018 

PROSUMENCI NA RYNKU OZE 

W Polsce mamy ok. 5,5 mln budynków mieszkalnych, a w tym ok. 5 mln to 
budynki jednorodzinne97. Jeśli potraktujemy tę liczbę, jako punkt odniesie-
nia dla statystyk liczby instalacji podanych powyżej, to choć stały wzrost, a 
czasem nawet jego dynamika robią wrażenie, to sumaryczne wartości nie 

świadczą o dużej skali energetyki obywatelskiej opartej na OZE w Polsce. W 
zakresie paneli fotowoltaicznych rynek objął niecałe 2 promile budynków, a 
w zakresie pomp ciepła czy kolektorów słonecznych ok. 4-5 promili budyn-
ków. Widoczny jest zatem gigantyczny potencjał do wzrostu rynku.  

Prawdopodobnie z tego też powodu, iż rynek energetyki obywatelskiej jest 
w bardzo początkowym stadium rozwoju, dynamiczne wzrosty odnotowa-
ne w segmencie paneli fotowoltaicznych czy pomp ciepła w latach 2016 i 
2017 praktycznie nie były zauważalne w całkowitej statystyce produkcji 
energii z OZE w Polsce. Choć w skali segmentu rynkowego, jakim jest pro-
dukcja energii ze słońca albo z pomp ciepła, energetyka obywatelska jest 
elementem dominującym z 60-70% udziałem w tym segmencie rynku także 
w produkcji energii. Jeśli punktem odniesienia dla produkcji energii elek-

trycznej z OZE w instalacjach obywatelskich będzie całkowita produkcja 
prądu z OZE w Polsce, to źródła mikro oraz małe wyprodukowały w 2018 
roku zaledwie 1 promil energii elektrycznej. W źródłach tych powstało 208 
444 MWh energii elektrycznej (z tego za ok. 130 tys. MW odpowiadali pro-

                                                                 
97

 Dane Firląg S. (red.) (2019), Kompleksowa termomodernizacja budynków jednorodzinnych, Fundacja Ziemia i 
Ludzie, Warszawaoraz GUS 2013, Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. 
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sumenci w myśl definicji z Ustawy OZE), a w sumie z OZE 19 351 928 MWh 

energii elektrycznej w 2018 roku w Polsce98.Przy czym wśród wytwórców 
energii ze źródeł małych coraz większą, prawdopodobnie już dominującą, 
liczbę stanowią firmy, np. restauracyjne, hotelowe, produkcyjne, które 
można podejrzewać o bycie prosumentami, a których Instytut Energetyki 
Odnawialnej nazywa „biznesowymi”. 

Dane Głównego Urzędu Statystycznego pokazują, że w latach 2016 i 2017 
dynamika przyrostu produkcji energii z OZE w Polsce spadała (rys. 15). A za-
tem przyrost ilości produkowanej energii w instalacjach obywatelskich 
niemiał wpływu na całkowity rynek energii, przeciwnie jak to miało miejsce 
np. w Niemczech w latach 2010-2015. Jeśli weźmiemy pod lupę jedynie 
produkcję energii elektrycznej z OZE, to całkowity udział produkcji prądu z 

OZE w Polsce w latach 2016-2018 spadał, choć jak obserwowaliśmy wzra-
stała liczba obywatelskich instalacji produkujących prąd ze słońca (paneli 
fotowoltaicznych), które są głównymi dostępnymi dla obywateli instala-
cjami OZE produkującymi prąd.  

 

Źródło: GUS, Energia ze źródeł odnawialnych w 2017 roku.  

Rys. 15 Pozyskanie energii ze źródeł odnawialnej w latach 2013 - 2017 

Nic zatem dziwnego, że Polska będzie miała problemy z osiągnięciem celów 
w zakresie ilości produkowanej energii z OZE oraz jej udziału w strukturze 

produkcji energii do roku 2020, a być może także i do roku 2030 (Rys. 16). 
Aby osiągnąć te cele liczba instalacji obywatelskich musiałaby bowiem ro-

snąć jeszcze szybciej, a przede wszystkich ich sumaryczna moc powinna być 
zauważalna w całkowitym bilansie OZE w Polsce. Obecnie z punktu widze-
nia ilości energii produkowanej w Polsce energetyka obywatelska, choć dy-
namicznie się rozwija, ma pomijalne znaczenie.  
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 Na podstawie danych URE, 2019, zbiorcze informacje dotyczące wytwarzania energii elektrycznej z 
odnawialnych źródeł energii w małej instalacji za 2018 r. (art. 17 ustawy OZE) oraz Ilość energii elektrycznej 
wytworzonej z OZE w latach 2005 - 2019, potwierdzonej świadectwami pochodzenia, wydanymi do dnia 
30.06.2019 r. 
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Źródło: GUS, Energia ze źródeł odnawialnych w 2017 roku + dodatki 

Rys. 16 Udział energii ze źródeł odnawialnych w latach 2011 – 2017 i wartości docelowe 
2020 (obowiązkowe)  i 2030 (proponowane w KPEiK) 

PERSPEKTYWY ROZWOJU RYNKU PROSUMENTÓW  

Znikomy udział energetyki obywatelskiej w rynku produkcji energii elek-
trycznej powoduje, że wzrost może być kontynuowany, przy założeniu bra-
ku zmian w innych czynnikach (rozwój gospodarczy, dochody ludności, sys-
tem wsparcia), przez kolejne co najmniej kilka lat. Aż do poziomu 20-25% 
udziału OZE w systemie energetycznym całego kraju rozwój instalacji ener-
getyki obywatelskiej nie powinien powodować perturbacji w sieci elektroe-
nergetycznej. Wyraźny wpływ instalacji solarnych na sieć energetyczną po-
jawił się na rynku niemieckim właśnie w okolicach 25% udziału OZE w pro-

dukcji energii, kiedy instalacje fotowoltaiczne osiągały 25-30 GW mocy za-
instalowanej. Obecnie Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) szacuje moc 
zainstalowaną tego typu instalacji na 1 GW. Przy istniejącym wykładniczym 
wzroście mocy może to nastąpić w roku 2025 lub, jak szacuje IEO, wzrost 
wyhamuje i moc ta zostanie osiągnięta aż w 2040 roku99.  

Na rynku urządzeń grzewczych instalacje odnawialne nie notują wykładni-
czych przyrostów sprzedaży. Jednocześnie należy stwierdzić, że sprzedaż 
instalacji OZE na tym rynku nie posiada pozycji dominującej. Kotłów gazo-
wych sprzedaje się rocznie blisko 10-krotnie więcej (ponad 280 tys.), niż 
np. pomp ciepła (31 tys.). Także rynek kotłów gazowych notuje wzrosty 
sprzedaży. Instalacji kolektorów słonecznych także sprzedaje się kilkukrot-

nie mniej, niż np. gazowych podgrzewaczy wody (81 tys.). Także, mimo 
znaczących spadków, sprzedaż kotłów na paliwa stałe (145 tys.) jest więk-
sza rocznie, niż łączna sprzedaż instalacji cieplnych OZE. Perspektywa 
wzrostu tego rynku wydaje się zatem stabilna na wiele lat, przy założeniu, 
że kontynuowana będzie dotychczasowe tempo wycofywania z rynku insta-
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lacji na paliwa stałe. Wydaje się jednak, że istnieją możliwości znacznego 

przyspieszenia rozwoju rynku w tym segmencie poprzez: 

 zwiększenie tempa wycofywania z rynku instalacji na paliwa stałe z wy-
korzystaniem poparcia społecznego dla ochrony powietrza; 

 zwiększenie ograniczeń dla montażu instalacja na paliwa stałe, także w 
zakresie wysokich standardów jakości oraz, w przyszłości, wprowadze-
nie ograniczeń dla podłączeń do instalacji gazowej; 

 zmniejszenie lub całkowite zniesienie wsparcia dla wymiany kotłów na 
paliwa stałe gorszej klasy, na kotły na paliwa stałe lepszej klasy także ze 
środków krajowych (takie ograniczenie wprowadzono w zakresie środ-
ków z UE).  

 wprowadzenie możliwości tworzenia niewielkich sieci cieplnych na ska-

lę lokalną oraz współpracy niewielkich wytwórców ciepła z lokalnymi 
sieciami cieplnymi; Takie rozwiązania techniczne istnieją w krajach Eu-
ropy Zachodniej, a ich głównym elementem są magazyny ciepła, które 
w Polskich sieciach cieplnych praktycznie nie występują.  

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że społeczeństwo polskie oczekuje od 
Państwa dokonania transformacji energetycznej, w coraz większym stop-
niu, dostrzegając zagrożenia wynikające z niskiej jakości powietrza, rosną-
cych kosztów energii, a także ze zmiany klimatu. Preferowany kierunek 
rozwoju energetyki w Polsce to nie węgiel i paliwa kopalne, ale odnawialne 
źródła energii. W badaniu przeprowadzonym przez firmę 4P Research mix 
na reprezentatywnej próbie 1000 osób w styczniu 2018 roku aż 95% bada-
nych (odpowiedzi „tak” i „raczej tak”) opowiedziało się za rozwojem OZE, a 

tylko 35% za rozwojem energetyki węglowej i 30% za rozwojem elektrowni 
atomowych w Polsce100 (rys. 17). Już w 2019 roku na zlecenie Fundacji 
Client Earth firma badawcza IBRIS przeprowadziła podobne badanie zada-
jąc pytanie „Gdyby miał Pan/i taką możliwość, czy chciał-by  Pan/i  wytwa-

rzać  energię  elektryczną  (prąd),  np.  poprzez  instalację  paneli  słonecz-
nych na Pana/i nieruchomości?”. Analiza otrzymanych odpowiedzi dała 
wynik 60% gotowości do instalacji fotowoltaiki na własne potrzeby w tym 
przypadku. Takie wyniki sondaży społecznych utrzymują się od dłuższego 
czasu. 

                                                                 
100

 Wójcik A., Byrka K. (2018), Raport z badań sondażowych opinii społecznej dotyczącej energetyki w Polsce, 
WWF Polska. 
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Źródła: W latach 2014, 2015, 2017 badania przeprowadzone dla Greenpeace Polska z pytaniem: Energia wiatru, słońca czy biomasa to 
odnawialne źródła energii, nazywane czystą lub zieloną energią. Czy chciał(a)by Pan(i), żeby w Polsce więcej energii pochodziło ze źródeł 
odnawialnych? W latach 2016, 2018 badania przeprowadzone dla WWF Polska z pytaniem: Czy powinno się dążyć do...Zwiększenia udziału 
energetyki opartej na źródłach odnawialnych, takich jak słońce, woda, wiatr, biomasa czy biogaz? 

Rys. 17 Wyniki badań poparcia dla kierunków polityki energetycznej Polski w latach 2014-
2018 
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ANALIZA OTOCZENIA POLITYCZNEGO, PRAWNEGO  

I RYNKOWEGO ENERGETYKI OBYWATELSKIEJ W POLSCE 

OCENA SYTUACJI POLITYCZNEJ 

W ostatnim okresie czasu, czyli mniej więcej od roku, tematyka klimatu i 
odchodzenia od węgla jak i całej problematyki energetycznej stała ważnym 
tematem dyskursu społecznego i politycznego. W szczególności ujawniło 
się to w trakcie Szczytu Klimatycznego COP 24 w Katowicach pod koniec ze-
szłego roku, w całym zamieszaniu z cenami energii elektrycznej na przeło-
mie 2018/2019, a także w kampaniach wyborczych do Parlamentu Europej-

skiego i Polskiego. Mimo tego, że problematyka OZE a także energetyki 
obywatelskiej, nie były istotnym przedmiotem tych debat to pośrednio ich 
dotyczyły.  Wiele partii opozycyjnych po raz pierwszy określiło jasno swój 
stosunek do dekarbonizacji i transformacji energetycznej, a wszystkie one 
uznały, że przeciwdziałanie smogowi jest bardzo istotnym zagadnieniem. 
Nie tylko Partia Zieloni, a także Wiosna jasno określiły swój stosunek do 
węgla i rozwoju OZE. Za nim w większym lub mniejszym stopniu podążają 
partie opozycyjne jak Lewica, PO czy PSL. Padają deklaracje co do odejścia 
od węgla tj., 2030, 2035 czy 2040.  To przekłada się na poparcie OZE a w 
tym energetyki obywatelskiej. Na mało zmienionej pozycji trwa PiS gdzie 
odejście od węgla jest bardzo mgliste jeżeli w dokumencie rządowym mówi 
się, że w roku 2030 nadal będziemy w 60% korzystać z węgla. A poparcie 

dla OZE nie przekracza  wymogów stawianych przez UE. Podobnego zadnia 
jest Konfederacja Wolności i Niepodległość. Koalicjant PiS Polska Razem 
Zjednoczona Prawica wyraźniej skłania się do wspierania OZE i energetyki 
obywatelskiej. Jednak ostoją PiS dla narracji węglowej i anty polityce klima-
tycznej są związki zawodowe górnicze i energetyczne, menadżerowi tego 
sektora i jego otoczenia, który w dużej mierzej jest kontrolowany przez 
Państwo, a także związani z rządem eksperci i naukowcy.   

Sytuacja, w której znalazł się PiS to pułapka polityczna i partia ta stara się 
kupować czas co do podjęcia jasnej i klarowanej decyzji co do transformacji 
energetycznej. Dylemat polega na ile ulegać presji lobby węglowo-
energetycznego, a na ile wsłuchiwać się w głosy popierające transformację 

energetyczną zarówno unijne, polityczne wewnątrz kraju (np. opozycja i 
samorządy), społeczne i gospodarcze. Presja społeczna, ruchów jak „Ruch 
Więcej niż Energia”, alarmów smogowych, Koalicji Klimatycznej jest coraz 
większa, a przy coraz tańszej energetyce obywatelskiej nie może być dalej 
lekceważona. Wyraźnie to obrazuje ostatnie badanie Eurobarometu w któ-
rym 88 proc. Polaków popiera wymuszanie przez UE odchodzenie od paliw 
kopalnych na rzecz źródeł niskoemisyjnych. Przeciwnych jest tylko 7% re-
spondentów. Jeszcze większy odsetek wspiera zieloną energetykę tj. 91% 
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Polaków i uważa, że UE powinna wspierać jej rozwój, a tylko 7% jest prze-

ciw (rys. 18)101.  

 
Źródło: Hille E., Kassenberg A. Proces odchodzenia od węgla W Polsce – dylematy. Instytut na rzecz Ekorozwoju. Warszawa, styczeń 2018 r. 
+ aktualizacja 

Rys. 18 Ważni gracze i ich siła politycznego oddziaływania w zakresie transformacji energe-
tycznej 

Sytuacja energetyczna przed, którą stoi nowy rząd jest trudna i skompliko-
wana. Bardzo dobrze to formułuje Rafał Zasuń z portalu WysokieNapię-
cie.pl pokazując następujące wyzwania102: 

 Jak będą wyglądać ceny energii w roku 2020, które 

zostały w jakimś sensie zamrożone a przed nami wybory prezydenckie i 
trudne wymogi UE co do dotrzymywania zasad konkurencyjności? 

 Jak będzie wyglądać dokument długofalowej strategii, 
który rząd ma przygotować do końca bieżącego roku? Zgodnie z wy-

mogami UE ma on prowadzić do netto zero emisji w 2050 czyli prawie 
pełna dekarbonizacja. 

                                                                 
101

https://ec.europa.eu/info/news/eurobarometer-survey-confirms-public-support-energy-policy-objectives-
2019-sep-11_pl 
102

Zasuń R. Nowy rząd i stare problemy w energetyce. A czasu coraz mniej. WysokieNapięcie.pl. 
https://wysokienapiecie.pl/23442-nowy-rzad-stare-problemy-w-energetyce-czasu-coraz-mniej/14 
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 Jak będzie wyglądał okrojony budżet UE na lata 2021-2027 gdzie naj-

prawdopodobniej 25-30% środków funduszu spójności ma być wydane 
w Polsce na cele klimatyczne? Czy rząd widzi potrzebę istotnego 
wsparcia dla OZE i efektywności energetycznej? 

 Jak będzie wyglądał i jak będzie rozdysponowany 
fundusz sprawiedliwej transformacji, który wg propozycji Komisji Euro-
pejskiej sięgać ma jedynie 5 mld euro, co zdecydowanie jest niewystar-
czające do odchodzenia od węgla w całej UE.  

Warte podkreślenia jest, że sektor energetyczny w Polsce charakteryzuje 
się znacznym wyeksploatowaniem konwencyjnych bloków dlatego istnieje  
potrzeba modernizacji i obudowy mocy wytwórczych co wymaga zaanga-
żowania znacznych środków. Częściowo rozwiązaniem dla tego problemy 

mogłaby być energetyka obywatelska angażując środki obywateli do jej 
rozwoju. Do współczesnych problemów energetycznych nie można pod-
chodzi w sposób jak to jest robione w projekcie PEP 2040, który jakby był 
pisany w XX w. a nie z wizją na drugą połowę XXI w. Przyszłość to dobrze 
wyważone różne segmenty rynku energii z bardzo istotnym miejscem dla 

prosumentów, równoprawnym miejscem.  

PODSTAWOWE AKTY PRAWNE 

Prawo w zakresie energii odnawialnej w Polsce zaczęło się rozwijać krótko 
po wstąpieniu kraju do Unii Europejskiej (2004). Rozwój ten był powodo-
wany i warunkowany koniecznością przeniesienia przepisów unijnych do 
polskiego porządku prawnego, a także dążeniem do wypełnienia celów 

unijnych w zakresie ilości energii odnawialnej w sieci elektroenergetycznej, 
wielkości oszczędności energii i redukcji emisji gazów cieplarnianych.  

Przy czym przynajmniej w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz efek-
tywności energetycznej cele dla Polski są niższe, niż wymagania Pakietu 
Klimatyczno-Energetycznego przyjętego w roku 2008. Dla OZE jak pisane 
było wcześniej cel wynosi 15% energii z OZE, a poprawy efektywności ener-
getycznej wynosi 20% do roku 2020.  

W zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych Polska osiągnęła zna-
czące redukcje emisji, wypełniając po drodze zobowiązania w ramach Pro-
tokołu z Kioto jak i Pakietu Klimatyczno-Energetycznego z roku 2008. W 
okresie 1988 – 2017 wg Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzani Emi-

sjami nastąpiło ograniczenie emisji o 28%.  

Politykę w zakresie energetyki, w tym odnawialnych źródeł energii przed-
stawiają dokumenty rządowe omówione w rozdziale „Polityka energetycz-
na Polski na tle Europy i świata”.  

Główne akty prawne regulujące sferę odnawialnych źródeł energii oraz 
efektywności energetycznej to: 
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1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2019 

poz. 755) 
2. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach 

ciekłych (Dz.U. 2006 nr 169 poz. 1199) 
3. Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. 

2016 poz. 831) 
4. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii 

(Dz. U. 2015 poz. 478) 
5. USTAWA z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych 

źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 
1524) 

6. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (Dz.U. 1994 Nr 89 
poz. 414) 

7. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej 
budynków (Dz.U. 2014 poz. 1200), która wprowadziła do Polski me-
chanizm certyfikacji energetycznej budynków. 

8. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji 
i remontów (Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1459), która wprowadziła sys-
tem tanich kredytów dla jednostek realizujących przedsięwzięcia 
termomodernizacyjne. 

 

Wybrane elementy prawa dotyczące odnawialnych źródeł energii lub efek-
tywności energetycznej uregulowane są też w innych ustawach, m.in. Pra-
wo Budowlane, Prawo Ochrony Środowiska. 

W dalszej części realizacja założeń tworzenia energetyki obywatelskiej opi-
sana zostanie wg trzech segmentów, tj.:  

1. segment prosumenta, 

2. segment wspólnoty (spółdzielnie, klastry), 

3. segment samorządu lokalnego 

SEGMENT PROSUMENTA 

Rozwój energetyki w Polsce, jest silnie zależny od polityki klimatyczno-energetycznej Unii 
Europejskiej, z której wynikają zobowiązania, a zadaniem rządu jest wywiązanie się z nich w 
zakresie 15% udziału energii z OZE w 2020 roku. Do 2030, został wyznaczony kolejny cel – 

32% udział energii z OZE w zużyciu energii finalnej w całej UE.103 

Termin „prosument” został wprowadzony przez Alvina Tofflera, pisarza i futurystę w 1980 
roku. W pracy „Trzecia Fala” określił on prosumpcję jako zjawisko będące przyczyną rozmycia 
na rynku podziału na sferę produkcyjną i sferę konsumpcyjną. Tą trzecią falą był proces 

                                                                 
103

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego I Rady (Ue) 2018/2001 Z Dnia 11 Grudnia 2018 R. W Sprawie 

Promowania Stosowania Energii Ze Źródeł Odnawialnych. 
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obejmujący uczestniczenie jednostek bądź zorganizowanych grup prosumentów w czynno-

ściach wytwarzania produktu przeznaczonego dla własnego użytku, przesuniecie granicy 
pomiędzy podmiotami, które produkują i konsumują.104 

Według polskiej ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii105, Prosument energii odnawialnej 
to odbiorca końcowy wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł 
energii na własne potrzeby w mikroinstalacji, pod warunkiem, że w przypadku odbiorcy koń-
cowego niebędącego odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, nie stanowi 
to przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej określonej zgodnie z przepisami wy-
danymi na podstawie art. 40 ust.2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o statystyce publicznej 
(Dz.U. z 2019r. poz.649 i730);106 

Prosument będący osobą fizyczną mieszkającą w np. w budynku jednorodzinnym bądź firmą, 
która posiada zainstalowaną elektrownię (np. fotowoltaiczną), może produkować energię 

elektryczną i zużywać ją na bieżące własne potrzeby. Energia wyprodukowana a nie zużyta, 
wysyłana jest do sieci elektroenergetycznej, a odebrana może być w ciągu 1 roku od przesła-
nia i pomniejszona w zależności do wielkości instalacji o 20% bądź 30% jej wartości (system 
„opustów”).107   

 
Źródło: http://fotoogniwa-polska.pl/about/taryfy-gwarantowane/ 

Rys. 19 System rozliczenia prosumentów 
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 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016IE1190&from=EN 
105

 Dz. U. 2015 poz. 478U S TAWAz dnia 20lutego 2015r.o odnawialnych źródłach energii 
106

 Art. 2.pkt 27a Dz. U. 2015 poz. 478 USTAWAz dnia 20 lutego 2015r.o odnawialnych źródłach energii. 
107

 Art.4.1. Sprzedawca, o którym mowaw art.40ust.1a, dokonuje rozliczenia ilości energii elektrycznej wprowa-

dzonej do sieci elektroenergetycznej wobec ilości energii elektrycznej pobranej z tej sieci w celu jej zużycia na 

potrzeby własne przez prosumenta energii odnawialnej wytwarzającego energię elektryczną w mikroinstalacji o 

łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej: 

1)większej niż 10kW – w stosunku ilościowym 1do 0,7; 

2)nie większej niż 10kW – w stosunku ilościowym 1do 0,8.   

http://fotoogniwa-polska.pl/about/taryfy-gwarantowane/
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Ustawa o odnawialnych źródłach energii zwraca uwagę na energię elektryczną eliminując z 

definicji energię cieplną. Wynika to z faktu, że przy obecnej technologii, najbardziej spraw-
nym i ekologicznym rozwiązaniem grzewczym dla małych i rozproszonych odbiorców jest 
ogrzewanie elektryczne.  

Historia prac nad ustawą, która miała uprościć i zachęcić obywateli do inwestowania we wła-
sne instalacje oparte na energetyce odnawialnej, zaczęła się już w 2010 r. Dopiero w 2015 
roku uchwalono ustawę, która wprowadziła nowe zasady rozliczeń za energię z mikroinstala-
cji o mocy do 40 kW w formie taryf gwarantowanych FiT. Przepisy jednak nie weszły w życie. 
Ustawa o OZE została znowelizowana w czerwcu 2016 roku poprzez zastąpienie systemu 
taryf gwarantowanych FiT systemem rozliczeń netto (po aktualnej cenie rynkowej energii) 
prosumentów ze sprzedawcami energii w okresach rocznych, z pobieraną opłatą w formie 
opustów przez spółki obrotu energią. „W praktyce system "opustów" oznacza jednak dodat-

kowy koszt dla prosumenta, gdyż po rozliczeniu nakładów inwestycyjnych dochodzą dodat-
kowe opłaty na rzecz sprzedawców energii i spółek dystrybucyjnych. Nie zapewnia to wy-
starczającej opłacalności inwestowania dla gospodarstw domowych i nie pokrywa też peł-
nych kosztów obsługi systemu przez sprzedawców energii. Gospodarstwom domowym nie 
sprzyja również niski współczynnik  autokonsumpcji energii z własnej instalacji, średnio 
37,6%108.  

Wśród możliwości zachęcających Polaków do inwestycji w odnawialne źró-
dła energii są:  

1. Dopuszczalna wielkość mikroinstalacji to 50 kW. 

mikroinstalacja – instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy za-
instalowanej elektrycznej nie większej niż 50kW, przyłączoną do sieci elek-

troenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110kV albo o mocy 
osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150kW, w której łączna 
moc zainstalowana elektryczna jest nie większa niż 50kW;   

Art. 2. Pkt. 19. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach 

energii (Dz. U. 2015 poz. 478) 

 

 

2. System opustów - 0,8, dla instalacji do 10 kW i 0,7 dla tych o mocy 10-
50 kW. 

Sprzedawca, o którym mowa w art.40ust.1a, dokonuje rozliczenia ilości 
energii elektrycznej wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej wobec ilo-
ści energii elektrycznej pobranej z tej sieci w celu jej zużycia na potrzeby 
własne przez prosumenta energii odnawialnej wytwarzającego energię 
elektryczną w mikroinstalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej: 
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 https://www.gov.pl/attachment/c15444c9-b0bb-4745-a4c9-2bf69933e43f EY 
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1)większej niż 10kW – w stosunku ilościowym 1do 0,7; 

2)nie większej niż 10kW – w stosunku ilościowym 1do 0,8.   

Art. 4.1. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii 

(Dz. U. 2015 poz. 478) 

 

3. Energia elektryczna wykorzystywana przez prosu-
menta na własne potrzeby nie podlega podatkowi akcyzowemu.  

Od ilości rozliczonej energii elektrycznej w sposób, o którym mowa w ust.1, 
prosument energii odnawialnej nie uiszcza:  

1)na rzecz sprzedawcy, o którym mowa wart.40ust.1a, opłat z tytułu jej roz-

liczenia;  

2)opłat za usługę dystrybucji, których wysokość zależy od ilości energii elek-

trycznej pobranej przez prosumenta energii odnawialnej; opłaty te są uisz-

czane przez sprzedawcę, o którym mowa wart.40ust.1a, wobec operatora 

systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, do sieci którego przyłą-

czona jest mikroinstalacja.  

Art. 4. Pkt. 4. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach 

energii (Dz. U. 2015 poz. 478) 

 

Pobrana energia podlegająca rozliczeniu, o którym mowa w ust.1, jest zu-
życiem energii wyprodukowanej przez danego prosumenta energii odna-

wialnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6grudnia 2008r. o podatku 
akcyzowym (Dz.U. z2019r. poz.864,1123, 1495, 1501 i 1520).  

Art. 4. Pkt. 10. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach 

energii (Dz. U. 2015 poz. 478) 

 

4. Brak potrzeby posiadania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej.  

Uzyskania koncesji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w za-
kresie: 

1) wytwarzania paliw lub energii, z wyłączeniem wytwarzania:  

a)paliw stałych lub paliw gazowych,  

Energia elek-
tryczna wykorzy-
stywana przez 
prosumenta na 
własne potrzeby 
nie podlega 
podatkowi akcy-
zowemu.  

Brak potrzeby 
posiadania kon-
cesji na wytwa-
rzanie energii 

elektrycznej. 
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b)energii elektrycznej w źródłach o łącznej mocy zainstalowanej elektrycz-

nej nieprzekraczającej 50MW niezaliczanych do instalacji odnawialnego 
źródła energii lub do jednostek kogeneracji,  

c)energii elektrycznej w mikroinstalacji lub w małej instalacji,  

d)energii elektrycznej: –z biogazu rolniczego, –wyłącznie z biogazu rolnicze-
go w kogeneracji, –wyłącznie z biopłynów w rozumieniu ustawy z dnia 20 
lutego 2015r. o odnawialnych źródłach energii,  

e)ciepła w źródłach o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nieprzekraczają-
cej 5MW;  

Art. 32.1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 

2019 poz. 755) 

  

 

5. Niewymagane pozwolenia czy zgłoszenia budowlane w przypadku prac 
budowlanych obejmujących: montaż pomp ciepła, urządzeń fotowolta-
icznych z zainstalowaną mocą elektryczną do 50 kW. 

Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa montażu pomp ciepła, wolno-
stojących kolektorów słonecznych, urządzeń fotowoltaicznych o mocy zain-
stalowanej elektrycznej nie większej niż 50k W oraz mikroinstalacji biogazu 
rolniczego w rozumieniu art.19ust.1 ustawy z dnia 20lutego 2015r. o odna-
wialnych źródłach energii  

Art.29.16. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (Dz.U. 1994 Nr 

89 poz. 414) 

  

6. Brak obowiązku rejestracji firmy w celu produkcji energii elektrycznej 
na własne potrzeby.  

7. 8% stawki VAT na usługę zakupu i montażu urządzeń OZE niezależnie 
od miejsca montażu dla domów do 300 m2. 

8. Odliczenie ulgi termomodernizacyjnej. 

 „Podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkal-

nego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku, 
ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2, wydatki poniesione w 
roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z 
realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, okre-
ślone w przepisach wydanych na podstawie ust. 10, które zostanie zakoń-
czone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w któ-
rym poniesiono pierwszy wydatek.  

Brak obowiązku 
rejestracji firmy 
w celu produkcji 
energii elektrycz-
nej na własne 
potrzeby.  
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2. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do 

wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w po-
szczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwła-
ścicielem.  

3. Wysokość wydatków ustala się na podstawie faktur wystawionych przez 
podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od 
tego podatku.  

4. Jeżeli poniesione wydatki były opodatkowane podatkiem od towarów i 

usług, za kwotę wydatku uważa się wydatek wraz z podatkiem od towarów 

i usług, o ile podatek ten nie został odliczony na podstawie ustawy o podat-

ku od towarów i usług. - Art. 26h. 1.  Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o 

zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o 

zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąga-

nych przez osoby fizyczne. (Dz.U. 2018 poz. 2246)  

9. 5 tyś. zł dotacji na każdą instalację fotowoltaiczną w ramach programu 
„Mój Prąd”.  

 

Skala udziału energetyki prosumenckiej w generacji energii ogółem jest i 
powinna być dostosowana do specyfiki poszczególnych krajów członkow-
skich. Dlatego Komisja Europejska wprowadza ramowe zasady dotyczące 
energetyki prosumenckiej, natomiast szczegółowe regulacje w tym zakresie 

pozostają domeną każdego z krajów członkowskich.109 

Wprowadzanie prosumpcji indywidualnej powoduje odmienną organizację 
życia. Łączy się przeważnie z niezadowoleniem z masowej i zestandaryzo-
wanej produkcji. Nowocześni konsumenci w dobie cyfryzacji chcą być trak-

towani podmiotowo, widzą możliwość zaspokajania potrzeb i aspiracji in-
dywidualnie. Świadomie włączają się w projekty związane z ochroną śro-
dowiska i walką z emisją gazów cieplarnianych.  

Prosumenci wiążą przejście do nowoczesnej energetyki z rozwojem, po-
trzebą kreatywności i niezależności. Najbardziej aktywną rynkowo grupą 
prosumentów jest pokolenie „sieci”. Wyróżnia je to, że nie postrzega ono 
świata przez pryzmat konsumpcji, ale tworzenia. Dąży do zaspokojenia po-

trzeb związanych z wolnością, wiarygodnością wobec społeczności, szybkim 
tempem życia i innowacyjnością. Kierunek zmiany funkcjonowania nowo-
czesnych systemów energetycznych jest trwały i zachodzi (w różnym stop-
niu) w każdym państwie w Europie. 

 

                                                                 
109

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016IE1190&from=EN 
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PRZYKŁAD INSTALACJI PROSUMENCKIEJ W DOMU PRYWATNYM 

Jedna z największych instalacji prosumenckich w Polsce znajduje się w wo-
jewództwie zachodniopomorskim we wsi Błądkowo w gminie Dobra w po-
wiecie łobeskim. Tamtejsze gospodarstwo rolne jest samowystarczalne nie 
tylko pod względem energetycznym, ale także oczyszczania ścieków, pobo-
ru wody, ogrzewania domu czy też produkcji żywności.  

Instalacja posiada moc 20 kW i rocznie produkuje ponad 20.000 kWh. In-
stalacja została zamontowana na pomieszczeniu gospodarczym (stodoła) 
od strony południowej w środkowej części działki niczym nie zasłoniętym. 
Całą energię co wykorzystuje się w ciągu roku jako energię elektryczną, do 

grzania domu (folie grzewcze) oraz wody (dwa ogrzewacze wody o pojem-
ności 150 litrów z grzałkami o mocy 2kW). Budynek wyposażony jest też w 
dwie płyty indukcyjne, pralki itp. Budynek o powierzchni 240m2 z 1939 
roku został przebudowany w 2016 roku i przystosowany jako energoosz-
czędny. Instalacja funkcjonuje w systemie netmeteringu i upustów krajo-
wej sieci elektroenergetycznej.  

Po przeprowadzonej inwestycji, rachunki są prąd w ciągu roku wynoszą 
zaledwie 160 zł. Dzięki zainstalowanemu pełnemu monitoringowi energii, 
właściciel dokładnie wie gdzie i ile prądu jest wykorzystane, które gniazdko 
zużywa go w danej chwili najwięcej, ile instalacja wyprodukowała dziennie, 
miesięcznie, rocznie a ile oddano do sieci elektroenergetycznej. Część da-
nych o produkcji energii jest ujawniona publicznie na stronie internetowej 

pvmonitor.pl. Przy budowie instalacji fotowoltaicznej wykorzystano 40% 
dofinansowania do całości inwestycji w ramach I edycji programu „Prosu-
ment” WFOŚiGW w 2015r. Według oczekiwań właściciela inwestycja zwróci 
się w ok. 7-8 lat. Instalacja jest w pełni ubezpieczona wraz z gospodar-
stwem rolnym.  

PRZYKŁAD INSTALACJI PROSUMENCKIEJ W MAŁYM PRZEDSIĘBIORSTWIE  

Pierogarnia Piaski w miejscowości Piaski w województwie Lubelskim po-
czyniła w 2013 roku poważne inwestycje w energooszczędność i odnawial-
ne źródła energii. Właściciele „Pierogarni Piaski” zdecydowali się na zasto-
sowanie technologii takich, jak panele fotowoltaiczne, odzysk ciepła z pro-

cesów chłodzenia, wymianę oświetlenia na LED-owe oraz wymianę foto-
walnika (kuchenki przemysłowej) z elektrycznego na gazowy. Wymiana 
oświetlenia na LED-owe została przeprowadzona w 2013 roku. W całym 
zakładzie zastosowano 360 LED-owych świetlówek. W 2014 roku na dachu 
zakładu produkcyjnego zamontowano panele fotowoltaiczne o mocy 250 
watów. W sumie funkcjonuje ok. 250 paneli, które pokrywają ok. 40% za-
potrzebowania na energię elektryczną. 

Na inwestycję pozyskano dofinansowanie na wszystkie zastosowane tech-
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nologie w wysokości od 50 do 70% całości przedsięwzięcia. Wsparcie po-

chodziło z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskie-
go oraz z Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.  

Nowoczesne technologie zwracają się w szybkim tempie poprzez zmniej-
szenie rocznych kosztów zużycia energii. Inwestycja w oświetlenie LED-owe 
zwróciła się po 2 latach, koszt zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych 
zwróci się po 10 latach. W pozostałych przypadkach redukcja kosztów 
rocznych wynosi około 50%.  

Redukcja opłat związanych z zużyciem energii elektrycznej i cieplnej wyno-
si:  

 zastosowanie oświetlenia LED-owego  zmniejszyło opłaty za energię 
elektryczną  o 90%; 

 produkcja prądu  w wyniku działalności paneli fotowoltaicznych sprawiła 
iż opłaty są niższe o ok.  40.000 zł/rok. 

PRZYKŁAD INSTALACJI OZE WE WSPÓLNOCIE MIESZKANIOWEJ 

W Szczecinie we wspólnocie mieszkaniowej „Pszczelna” (osiedle Książąt 
Pomorskich) znajduje się jedna z pierwszych w Polsce instalacji fotowolta-
icznych działających na rzecz wspólnoty mieszkaniowej w bloku wieloro-
dzinnym. Blok osiada 85 lokali mieszkalnych. System składa się z 96 paneli 
fotowoltaicznych o mocy 255W każdy oraz inwertera. Łączna moc instalacji 
to 24kW jest dopasowana do potrzeb budynku, które wynoszą 22.000 kWh 
rocznie i są zaspokajane w ok 90%. Szacunkowy okres zwrotu kosztów bu-

dowy instalacji powinien nastąpić po 9 latach od montażu, który nastąpił w 
grudniu 2016 roku.  Miesięczna rata za zakup instalacji wynosi 830 złotych i 
jest w całości spłacana z oszczędności związanych z własną produkcją ener-
gii. Na realizację instalacji pozyskano bezzwrotną dotację z środków Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczeci-
nie w wysokości 40% wartości instalacji. Jednocześnie pozostałe 60% kwoty 
pozyskano jako niskooprocentowany kredyt o stopie procentowej 1%. In-
formacja o produkcji prądu jest przekazywana mieszkańcom za pomocą 
specjalnej aplikacji monitorującej, a część informacji przekazywana jest tak-
że w formie tablicy informacyjnej umieszczonej na budynku wspólnoty.  

Tego typu inwestycje w Polsce należy dotychczas traktować jako incyden-
talne. Publicznie wiadomo o opisanym przypadku oraz można znaleźć in-

formacje o kilkunastu kolejnych, w tym w Świnoujściu czy we Wrocławiu, 
gdzie zainstalowano instalację o mocy nawet 750kW . W skali ponad 55000 
mikroinstalacji w Polsce, to jest jednak znikoma liczba tego typu inicjatyw . 
Być może liczba takich inwestycja mogłaby być większa, gdyby jasno uregu-
lowane były kwestie możliwości wykorzystania prądu z takich instalacji 
przez mieszkańców wspólnot oraz gdy pojawią się dalsze ułatwienia dla te-
go typu działalności ze strony rządu.  
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SEGMENT WSPÓLNOTY  

Nierozłączne z energetyką obywatelską jest pojęcie lokalnych społeczności 
energetycznych, zdefiniowane w dokumencie Komisji Europejskiej „Clean 
Energy for All Europeans”110.  „Pojęcie lokalnej społeczności energetycznej 
jest bardzo szerokie, opisuje bowiem lokalne zaangażowanie obywateli już 
nie tylko w produkcję energii elektrycznej z lokalnych źródeł, ale również w 
jej sprzedaż, dystrybucję i magazynowanie. Istotne znaczenie zaczynają od-
grywać projekty związane z zaspokajaniem w ramach grupy lokalnego za-
potrzebowania na ciepło, chłód, czy dbałość o efektywność energetyczną. 
Inicjatywy powyższe, to nie tylko działania ukierunkowane na produkcję i 

wykorzystanie energii, ale również współpraca na innych płaszczyznach 
(np. nauka, pomoc socjalna), które pozwalają lokalnej społeczności na osią-
ganie wymiernych korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych 
dla swoich członków.”111 W te szeroką definicję, wpisują się polskie inicja-
tywy takie jak spółdzielnie energetyczne i klastry energetyczne.  

SPÓŁDZIELNIA ENERGETYCZNA 

Zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii, spółdzielnia energe-
tyczna oznacza spółdzielnię  w rozumieniu ustawy z dnia 16 września 1982 
r. –Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2018r. poz. 1285 oraz z 2019 r. poz. 730, 
1080 i 1100) lub ustawy z dnia 4 października  2018 r. o spółdzielniach rol-
ników (Dz.U. poz.2073), przedmiotem działalności spółdzielni energetycz-

nej jest „wytwarzanie energii elektrycznej lub biogazu, lub ciepła, w instala-
cjach odnawialnego źródła energii i równoważenie zapotrzebowania ener-
gii elektrycznej lub biogazu, lub ciepła, wyłącznie na potrzeby własne spół-
dzielni energetycznej i jej członków, przyłączonych do zdefiniowanej obsza-
rowo sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 
niższym niż 110 kV lub sieci dystrybucyjnej gazowej, lub sieci ciepłowni-
czej;”112 

Ważnym aspektem jest, że spółdzielnie energetyczne mają prawo do rozli-
czania się na zasadach prosumenckich, w systemie opustów. „Sprzedawca, 
o którym mowa wart.40 ust.1a, dokonuje ze spółdzielnią energetyczną roz-
liczenia ilości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej 

elektroenergetycznej wobec ilości energii elektrycznej pobranej z tej sieci w 

                                                                 
110

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/clean-energy-all-europeans 
111

Laybourn-Langton L. (2016), Community and Local Energy Challenges and Opportunities, Institute for Pub-
licPolicy Research, London. 
112

Ustawa z dn. 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz.478 z późn. zm.). 
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celu jej zużycia na potrzeby własne przez spółdzielnię energetyczną i jej 

członków w stosunku ilościowym 1do 0,6” .  

Art. 38c. 1. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach ener-
gii (Dz. U. 2015 poz. 478) 

 

Zadaniem spółdzielni energetycznej jest zapewnienie bezpieczeństwa 
energetycznego jej członkom, a istotą funkcjonowania jest współpraca jej 
członków oparta na demokratycznych zasadach. Pozamaterialne korzyści, 
jakie niesie za sobą spółdzielnia energetyczna, to integracja lokalnych spo-
łeczności, umożliwienie współdecydowania o strategii energetycznej na lo-
kalnym terenie, zmniejszenie bezrobocia oraz aktywny udział w redukcji 
emisji CO2. 

Rozliczeniu w spółdzielni energetycznej podlegać będzie energia elektrycz-
na wytworzona wciągu 12 miesięcy zgodnie z okresami rozliczeniowymi 
przyjętymi w umowie kompleksowej. Ponadto działalność spółdzielni pole-
gająca na wytwarzaniu energii z OZE nie będzie uznawana za działalność 
gospodarczą. Tym samym nadwyżka energii nie będzie stanowić przychodu 
w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych. Do-
datkowo, nie będą uiszczać opłat z tytułu rozliczenia energii oraz opłat za 
usługę dystrybucji, opłaty OZE, opłaty mocowej oraz opłaty kogeneracyjnej. 
Nie muszą także uzyskiwać świadectw pochodzenia w celu ich umorzenia, 
jak również realizować obowiązków efektywności energetycznej. Informa-
cje te wynikają z art. 38c 7-13. Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii. 

Art. 38c.7. Od ilości energii elektrycznej rozliczonej w sposób, o którym mo-
wa w ust. 3, spółdzielnia energetyczna nie uiszcza: 

1) na   rzecz   sprzedawcy,   o którym   mowa   wart.40ust.1a,  opłat  z tytu-
łu  jej rozliczenia; 

2) opłat za usługę dystrybucji, których wysokość zależy od ilości pobranej 
energii elektrycznej   przez   wszystkich   wytwórców   i odbiorców   
spółdzielni energetycznej;  

opłaty  te  są  uiszczane  przez sprzedawcę,  o którym  mowa wart. 
40ust.1a, wobec operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetyczne-
go, do sieci którego przyłączone są instalacje odnawialnego źródła energii i 

instalacje wszystkich odbiorców spółdzielni energetycznej. 

8. Rozliczeniu podlega energia elektryczna wprowadzona do sieci dystrybu-
cyjnej  elektroenergetycznej  nie  wcześniej  niż  na  12 miesięcy  przed  datą 
wprowadzenia tej energii do sieci. Jako datę wprowadzenia energii elek-
trycznej do sieci  przyjmuje  się  ostatni  dzień  danego  miesiąca  kalenda-
rzowego,  w którym  ta energia została wprowadzona do sieci, z zastrzeże-
niem, że niewykorzystana energia elektryczna   w danym   okresie   rozlicze-
niowym   przechodzi   na   kolejne   okresy rozliczeniowe, jednak nie dłużej 
niż na kolejne 12 miesięcy od daty wprowadzenia tej energii do sieci. 

Działalność 

spółdzielni 

polegająca na 

wytwarzaniu 

energii z OZE nie 

będzie uznawa-

na za działal-

ność gospodar-

czą.  
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12. Nadwyżka ilości energii elektrycznej, o której mowa wust.11, nie stano-

wi przychodu w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku do-
chodowym od osób prawnych. 

13. W odniesieniu  do  ilości  energii  elektrycznej  wytworzonej  we  wszyst-
kich instalacjach  odnawialnych  źródeł  energii  spółdzielni  energetycznej,  
a następnie zużytej przez wszystkich odbiorców energii elektrycznej spół-
dzielni  energetycznej, w tym ilości energii elektrycznej rozliczonej w sposób, 
o którym mowa wust.3: 

1) nie nalicza się i nie pobiera: 

a) opłaty OZE, o której mowa wart.95ust.1, 

b) opłaty mocowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia  8grudnia  

2017r. O rynku mocy (Dz.U. z2018r. poz.9 oraz z2019r. poz.42),  

c) opłaty kogeneracyjnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia  14 grud-
nia 2018r.  o promowaniu  energii  elektrycznej  z wysokosprawnej  ko-
generacji (Dz.U. z2019r. poz.42 i412); 

2) nie stosuje się obowiązków, o których mowa w: 

a) art. 52ust.1, 

b) art. 10 ustawy z dnia 20maja 2016r. o efektywności energetycznej 
(Dz.U. z2019r. poz.545, 1030 i1210); 

3)uznaje się, że jest ona zużyciem energii elektrycznej wyprodukowanej 
przez dany podmiot w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6grudnia 2008r. 

o podatku akcyzowym i z tego tytułu podlega zwolnieniu od podatku akcy-
zowego, pod warunkiem że łączna moc zainstalowana elektryczna wszyst-
kich instalacji odnawialnego źródła energii spółdzielni energetycznej nie 
przekracza 1MW. 

W Europie funkcjonuje wiele różnych rodzajów projektów energetyki oby-
watelskiej. Różnią się one ze względu na model współpracy, własności oraz 
finansowania. Ważne jest, aby pamiętać, że nie ma jednego formatu pasu-
jącego do wszystkich inicjatyw. „Nie ma również najlepszych praktyk w za-
kresie rozwoju lokalnych społeczności, ponieważ są one dopiero tworzone. 
Każdy rozwój będzie unikalny dla różnych lokalizacji i odpowiedniej skali. 
Ważne jest żeby, była możliwość łączenia różnych modeli zarówno w zakre-
sie własności jak i prowadzonej działalności. Modele odpowiedzialności 

społecznej są praktykowane w szerszym udziale w zakresie zarządzania 
własnością, angażują lokalne wsparcie i są w nie włączone oraz dostarczają 
konkretnych i niematerialnych korzyści lokalnych, szczególnie osobom, któ-
re nie mają wystarczających środków na inwestowanie.”113 

                                                                 
113

Mataczyńska E. (2017), Lokalna społeczność energetyczna w Pakiecie zimowym - możliwości implementacji w 
Polsce, Analiza IPE nr 3/2017, Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza,.  
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Jednym z przykładów finansowania spółdzielni energetycznej jest Crowd-

funding, czyli finansowanie społecznościowe, na przykład przez platformy 
Internetowe. Zainteresowane osoby mogą albo wspomóc projekt małą 
dotacją, albo kupić po przystępnej cenie jakąś formę udziału w projekcie. 
W Polsce działa kilka ogólnodostępnych platform crowdfundingowych (na 
przykład PolakPotrafi.pl), a na poziomie europejskim powstają już plat-
formy przeznaczone do finansowania projektów energetyki obywatelskiej, 
na przykład Citizenergy.eu lub CrowdfundRES.eu. 

Crowdfunding jest formą finansowania społecznościowego, polegającą na 
gromadzeniu kapitału przez dany podmiot, który jest przekazywany na 

rzecz rozwoju określonego przedsięwzięcia w zamian za określo-
ne świadczenie zwrotne. 

Jednym z odpowiednich modeli finansowania społecznego dla  spółdzielni 
energetycznych będzie model crowdfunding’u dłużnego. Charakteryzuje się 
on tym, że zainteresowana jednostka lokuje  pieniądze w przedsięwzięcie, 
oczekując w przyszłości zwrotu zainwestowanych środków wraz z odsetka-
mi. To sprawia, że po zebraniu środków spółdzielnia i inwestorzy pozostają 
wciąż w relacji, ponieważ łączy ich wspólny interes oraz cel.114 

PRZYKŁAD SPÓŁDZIELNI ENERGETYCZNEJ – NASZA ENERGIA 

W Polsce w 2013 roku próbowano uruchomić spółdzielnię energetyczną – 
Nasza energia  w Zamościu. Projekt powstający w ramach spółdzielni łączył 
ze sobą korzyści dla lokalnej społeczności i środowiska poprzez budowę 
sieci 12 biogazowi rolniczych połączonych ze sobą pierścieniową siecią 

energetyczną. Miały one zapewnićokolicznym miejscowościom i lokalnej 
ludności większe bezpieczeństwo energetyczne dzięki produkcji i wykorzy-
staniu energii elektrycznej oraz cieplnej. Działanie spółdzielni miało pozwo-
lić ograniczyć występowanie przerw w dostawie prądu oraz umożliwić ob-
niżenie cen energii dzięki ograniczeniu kosztów jej transmisji. Jednocześnie 
włączono okolicznych rolników w działalność poprzez zakup produktów 
rolnych w celu zasilania biogazowni w substraty. Dodatkowo, możliwe mia-
ło być również tanie i ekologiczne zagospodarowanie odpadów rolniczych. 
Poferment powstający w biogazowni miał być natomiast cennym nawozem 
który mógłby być przez rolników wykorzystywany przy uprawie roślin.115 W 
praktyce spółdzielnia nie rozpoczęła działalności ze względu na zmiany 

prawne w systemie wsparcia OZE, które nastąpiły w międzyczasie. 

Obecnie, od połowy 2019 roku, funkcjonuje rejestr spółdzielni energetycz-
nych, który jest pusty. 

 

                                                                 
114

https://energystreamer.pl/2019/07/23/crowdfunding-dluzny-jako-zrodlo-finansowania-spoldzielni-
energetycznych/#respond 
115

https://blue-fifty.com/pl/rozwoj-projektu/spoldzielnia-nasza-energia/. 
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https://blue-fifty.com/pl/rozwoj-projektu/spoldzielnia-nasza-energia/
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KLASTER ENERGII  

Klaster energii - cywilnoprawne porozumienie, w skład którego mogą wchodzić osoby fizycz-

ne, osoby prawne, jednostki naukowe, instytuty badawcze lub jednostki samorządu teryto-

rialnego, dotyczące wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu 

energią z odnawialnych źródeł energii lub z innych źródeł lub paliw, w ramach sieci dystrybu-

cyjnej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV, na obszarze działania tego klastra nie-

przekraczającym granic jednego powiatu w rozumieniu ustawy o samorządzie powiatowym 

lub 5 gmin w rozumieniu ustawy o samorządzie gminnym; klaster energii reprezentuje koor-

dynator, którym jest powołana w tym celu spółdzielnia, stowarzyszenie, fundacja lub wska-

zany w porozumieniu cywilnoprawnym dowolny członek klastra energii, zwany dalej "koor-

dynatorem klastra energii"116.   

Art. 2 pkt. 15a) ustawy o odnawialnych źródłach energii. (Dz. U. z 2015 r. poz.478 z późn. zm.). 

 

W 2016 r. zapoczątkowany został rządowy program tworzenia klastrów energii, których ce-

lem jest rozwój energetyki obywatelskiej. Sprawne funkcjonowanie klastrów energii przyczy-

nia się do:117 

1. rozwoju energetyki rozproszone,  

2. poprawy lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, 

3. zapewnienia efektywności ekonomicznej, przyjaźnie dla środowiska,  

4. tworzenia optymalnych warunków umożliwiających wdrożenie najnowszych techno-

logii 

5. uwzględnienia miejscowych zasobów i potencjału energetyki krajowej. 

W ramach Programu przeprowadzono dwa konkursy dla klastrów energii, w wyniku których 

66118 klastrów otrzymało Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii. Do konkursu przystąpiło 

199 klastrów. Program jest w trakcie realizacji. 

                                                                 
116

 art. 2 pkt. 15a) ustawy o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz.478 z późn. zm.). 
117

https://www.gov.pl/documents/33372/436746/Klastry_energii_-

_warto_wiedzie%C4%87_wi%C4%99cej.pdf/c2b7ccc3-c268-a102-26d1-a9f3a18dfc36  

https://www.gov.pl/documents/33372/436746/Klastry_energii_-_warto_wiedzie%C4%87_wi%C4%99cej.pdf/c2b7ccc3-c268-a102-26d1-a9f3a18dfc36
https://www.gov.pl/documents/33372/436746/Klastry_energii_-_warto_wiedzie%C4%87_wi%C4%99cej.pdf/c2b7ccc3-c268-a102-26d1-a9f3a18dfc36
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Korzyści wynikające z tworzenia klastrów energii: 

1. Klastry mają grupować wytwórców i odbiorców energii z danego obszaru, aby uła-

twiać przepływy energii między nimi oraz promować lokalną samowystarczalność 

energetyczną. 

2. Energia produkowana lokalnie jest konsumowana lokalnie, zatem nie są ponoszone 

straty na przesyle energii. 

3. Usytuowanie odnawialnych źródeł energii w bezpośrednim sąsiedztwie odbiorców 

kompensuje wyższe koszty wytworzenia jednostki energii w tym źródle, przekładając 

się finalnie na niższe koszty zaopatrzenia w energię odbiorcy końcowego. 

4. Wzrasta świadomość ekologiczna mieszkańców regionu oraz dbałość o efektywność 

energetyczną. 

Podstawowym wyzwaniem dla funkcjonowania klastra energii jest zbilansowanie potrzeb 

odbiorców i możliwości producentów energii elektrycznej. Najważniejszym aspektem dla 

tego bilansu jest dostęp do informacji pomiarowych, czyli wyposażenie odbiorców w takie 

systemy pomiarowe, które pozwolą w czasie rzeczywistym zbierać informacje dotyczące zu-

życia energii elektrycznej i cieplnej oraz gromadzić, zdalnie udostępniać i przesyłać te pomia-

ry na obszarze klastra energetycznego.  

Klastry energii dają możliwość włączenia się mieszkańców w zarządzanie energią, podnosząc 

tym samym ich poziom świadomości energetycznej. W ramach organizacji można stworzyć 

grupy zakupowe dla mieszkańców czy uzyskać białe certyfikaty dzięki szeroko zakrojonej 

kampanii poprawy efektywności energetycznej na danym obszarze.   

Obecnie w Polsce nie funkcjonuje klaster energii, w działaniach którego uczestniczyliby 

mieszkańcy. Wynika to z jednej strony z niechęci koordynatorów klastrów do włączania ma-

łych podmiotów (w tym wypadku mieszkańców), których zyski byłby niewspółmierne do po-

niesionych kosztów pracy. Z drugiej zaś, niewiedza czy braki świadomości energetycznej 

obywateli powodują brak zainteresowania lokalnymi sprawami energetycznymi.  
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 https://www.gov.pl/web/energia/pilotazowe-klastry-energii  
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W ramach energetyki obywatelskiej, klastry energii mogą realizować jej cele poprzez skupia-

nie lokalnych firm z sektora MŚP w celu stworzenia wewnętrznych własnych mikrosieci (nie-

zależne do krajowej sieci elektroenergetycznej w systemie off-grid).  

Budowa dużych instalacji opartych na odnawialnych źródłach energii jest kapitałochłonna. 

Ustawodawca umożliwił  pozyskania pomocy publicznej na ten cel w postaci aukcji OZE i ta-

ryf gwarantowanych.  

 

 

AUKCJE 

Aukcyjny model wsparcia sektora energetyki odnawialnej ukierunkowany 

jest na nowe, niepowstałe jeszcze instalacje.  Ten model wsparcia przed-
siębiorców stwarza inwestorom możliwość gwarancji korzystania ze stabil-
nego wsparcia wytwórców OZE, a także uniknięcia negatywnych konse-
kwencji związanych z poprzednio obowiązującym systemem wsparcia, ba-
zującym na systemie świadectw pochodzenia, tj. tzw. „zielonych certyfika-
tów”. 

Aukcje ogłaszane, organizowane i przeprowadzane są przez Prezes URE nie 

rzadziej niż raz w roku. Przeprowadza się je oddzielnie na sprzedaż energii 
elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii wytworzonej w in-
stalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elek-
trycznej: 

 nie większej niż 1 MW, 
 większej niż 1 MW. 

Wygrana w aukcji gwarantuje inwestorowi stałą cenę energii (aukcyjną), po 
jakiej sprzeda wytworzoną energię – przez okres 15 lat. To rozwiązanie sta-
bilizujące rynek z punktu widzenia inwestora (w dotychczasowym reżimie 
przychód uzyskiwany był z dwóch „strumieni” – ze sprzedaży energii elek-

trycznej oraz zielonych certyfikatów, co generowało dwa odrębne ryzyka 
zmian ceny). W praktyce jednak inwestorzy nie otrzymają pełnej ceny au-
kcyjnej – zostanie ona pomniejszona o koszt profilu oraz koszty bilansowa-
nia, które stanowić mogą łącznie do kilkunastu procent ceny aukcyjnej – w 
zależności od lokalizacji instalacji. Informacje szczegółowe dotyczące do-
kumentacji czy wymogów wymaganych przy aukcjach opisane są w artyku-
łach  71-82 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach ener-
gii.  

Aukcyjny model 
wsparcia sektora 
energetyki odnawial-
nej ukierunkowany 
jest na nowe, niepo-
wstałe jeszcze insta-
lacje. 
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TARYFY GWARANTOWANE 

W związku z wejściem w życie z dniem 14 lipca 2018 r. przepisów ustawy z 
7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1276), wprowadzone zosta-
ły m.in. nowe formy wsparcia wytwarzania energii elektrycznej z odna-
wialnych źródeł energii - tzw. system taryf gwarantowanych FIT (feed-in-
tariff) oraz system dopłat do ceny rynkowej FIP (feed-in premium). Zasady 
funkcjonowania systemów FIT/FIP przedstawiane są przez Prezesa URE, w 
tym warunki formalne, od spełnienia których ustawodawca uzależnił moż-
liwość skorzystania z tego rodzaju wsparcia. 

Stała cena zakupu energii wynosi 90 proc. ceny referencyjnej dla danego 
typu instalacji i jest waloryzowana corocznie średniorocznym wskaźnikiem 

cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem z poprzedniego roku kalen-
darzowego.  

• feed-in-tariff (FIT), dla instalacji o mocy zainstalowanej mniejszej niż 
500 kW 

• feed-in-premium (FIP) dla instalacji o mocy nie mniejszej niż 500 kW i 
mniejszej niż 1 MW. 

Niniejsza forma pomocy publicznej dedykowana jest dla instalacji opartych 
na: 

1. biogazie rolniczym,  

2. biogazie pozyskanym ze składowisk odpadów,   

3. biogazie pozyskanym  z oczyszczalni ścieków,   

4. biogazie innym niż określony w pkt 1–3,   

5. hydroenergii.119 

Ze względu na ograniczoność instalacji, które mogą skorzystać z taryf, 
ogranicza się katalog przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii.    

 

Informacje szczegółowe dotyczące dokumentacji czy wymogów wymaga-
nych przy aukcjach opisane są w artykułach 70a - 70f ustawy z dnia 20 lute-
go 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. 

 

 

 

 

                                                                 
119

 art. 70a ust. 1 i 2 ustawy OZE, 

Wprowadzone zosta-
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PODSUMOWANIE 

Doświadczenia niemieckie ostatnich lat pokazują, że celem spółdzielni czy 

klastrów energii nie jest maksymalizacja zysków, ale przede wszystkim po-
moc gospodarcza i wspieranie swoich członków. Z blisko tysiąca spółdzielni 
co czwarta finansowała się jedynie z udziałów jej członków. W przypadku 
pozostałych dwie trzecie środków pozyskiwana była od banków spółdziel-
czych. Wspólnoty energetyczne bardzo istotnie wzmacniają pozycję pro-
sumentów w stosunku do dużych aktorów na rynku energii. Dodatkowo to 
także bezpośrednie włączenie mieszkańców w proces podnoszenia bezpie-
czeństwa energetycznego na swoim terenie. Ma to kapitalne znaczenie dla 
optymalizacji rozwiązań jako dostosowanych do potrzeb i warunków lokal-
nych społeczności. Polska spółdzielczość odradza się, a nowe pokolenie 

Polaków poznaje zalety z tego płynące. Stawia nas to daleko za sąsiadami, 
jednak czerpiemy wiedzę z doświadczeń krajów europejskich.  

 

SEGMENT SAMORZĄDU LOKALNEGO  

„Gmina, która sama się nie rozwija i nie wspiera inicjatyw rozwojowych 
swoich mieszkańców nie ma szans przetrwania w dzisiejszej gospodar-
ce.[…]. Taka postawa bowiem zapewni jej odpowiednie tempo rozwoju i 
stworzy mieszkańcom oczekiwany przez nich standard życia. […] Gminy w 
Polsce powinny być nastawione na zmiany w dotychczasowej działalności, 
gdyż tylko to pozwoli im sprawnie i efektywnie funkcjonować w społeczno-

ści lokalnej.”120 Słowa te w sposób jednoznaczny świadczą o tym, że siła 
sprawcza transformacji energetycznej leży w rękach samorządów, które do 
zarządzania energią na swoim terenie są prawodawstwem zobligowane. 

Celem działania każdej gminy jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb spo-
łeczności oraz tworzenie warunków dla pełnego uczestnictwa mieszkańców 
w jej życiu. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej jasno stanowi o powinno-
ściach samorządu w stosunku do mieszkańców będących członkami jej 
wspólnoty oraz o decentralizacji władzy publicznej. Przejawem tego proce-
su jest zobowiązanie samorządów terytorialnych do uczestniczenia w spra-
wowaniu władzy publicznej poprzez wykonywanie części zadań publicznych 
w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.121 Realizowane przez 

gminę zadania własne, o których mowa powyżej, muszą być zgodne z poli-
tyką energetyczną państwa, miejscowymi planami zagospodarowania prze-
strzennego albo ustaleniami zawartymi w studium uwarunkowań i kierun-

                                                                 
120

Fedan R. (2017), Zarządzanie publiczne w procesie kreowania rozwoju lokalnego i regionalnego, 
http://www.ur.edu.pl/nauka/czasopisma-uniwersytetu-rzeszowskiego-punktowane-przez-
ministerstwo/nierownosci-spoleczne-a-wzrost-gospodarczy/zeszyt-nr-. 
121

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Tekst uchwalony w dniu 2 kwietnia 1997 r. przez Zgromadzenie 
Narodowe, art. 16 ust. 2. 
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ków zagospodarowania przestrzennego gminy. Dodatkowo respektowane 

powinny być polityka społeczna oraz polityka ochrony środowiska.  

Gmina, realizując swoje zadania, może tworzyć energetykę obywatelską. 
Urzeczywistnienie planu przez gminę może odbywać się w następujący 
sposób: 

1. Gmina może prowadzić działalność gospodarczą polegającą na wytwa-
rzaniu, przesyłaniu oraz dystrybucji paliw gazowych, energii elektrycz-
nej i cieplnej. Gmina może realizować powierzone zadania angażując w 
to własne środki finansowe. Może również powołać odrębną osobę 
prawną z udziałem gminy bądź powierzyć zadania osobie trzeciej na 
podstawie zawartej umowy.  

2. Gmina może uczestniczyć w kapitałowych spółkach 

prawa handlowego,122  stając się wówczas podmiotem czynnie uczest-
niczącym w handlu energią.  

3. Gmina może również obrać drogę regulatora lokal-
nego rynku, wskutek czego reprezentuje interes publiczny w tworzeniu 
bezpiecznego, przyjaznego dla środowiska przyrodniczego i możliwego 
do zaakceptowania przez społeczność lokalną systemu zaopatrzenia w 
ciepło i energię elektryczną.123 W proces ten włączani są mieszkańcy. 

Ustawodawca dał gminom szeroki wachlarz możliwości wypełniania zadań 
własnych polegających na tworzeniu i realizacji lokalnych strategii energe-
tycznych. Wysoki stopień skomplikowania norm prawnych oraz brak czyn-
ników motywujących do angażowania się w realizację efektywnej gospo-

darki energetycznej gminy może utrudniać zaangażowanie lokalnych wło-
darzy. Niemniej jednak jest podstawa prawna, która daje możliwości two-
rzenia gminnej energetyki obywatelskiej. 

Gminna energetyka obywatelska wpisuje się w ideę włączenia mieszkań-
ców w klasyczny proces tworzenia gminnych planów energetycznych (rys. 
22). Wykorzystanie narzędzi, które pozwalają na współrządzenie obywateli, 
wymaga przemyślenia celu udziału mieszkańców oraz podjęcia działań w 
tym obszarze już w momencie decydowania o kreowaniu takiego doku-
mentu. Choć forma tworzenia gminnej energetyki obywatelskiej włącza w 
proces decyzyjny mieszkańców i przedsiębiorców, sfera energetyczna 
przedsięwzięcia opiera się na schemacie funkcjonowania systemu zarzą-

dzania energią, zaczerpniętego z normy PN-EN ISO 50001: 2012 oraz mode-
lu stałego doskonalenia Deminga-Ishikawy. 

                                                                 
122

Domagała M. (2018), Bezpieczeństwo energetyczne, aspekty administracyjno-prawne, Wydawnictwo Kul, 
Lublin.  
123

 Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii, Planowanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 
i paliwa gazowe w małych i średnich gminach, Katowice, 2001. 
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Źródło: Dyląg A., System zarządzania energią w gminie oparty na koncepcji Public Governance, dysertacja, Politechnika Łódzka, Łódź 2018. 

 

Rys. 22 Przygotowanie i wdrożenie partycypacji obywatelskiej w gminie 

Przedmiotem gminnej energetyki obywatelskiej jest: 

 ciągłość i jakość dostaw energii, 

 ceny energii, 

 zużycie energii, 

 modernizacja infrastruktury majątku gminnego,   

 ewentualnie produkcja energii (gdy gmina jest właścicielem elektrowni),  

 implementacja rozwiązań wykorzystujących odnawialne źródła energii, 

 proces angażowania mieszkańców w zakresie energetyki obywatelskiej i 
partycypacji publicznej. 

Stanowi to tym samym scalenie celów klasycznego systemu zarządzania 
energią (efektywne gospodarowanie energią, bezpieczeństwo energetycz-
ne gminy, ograniczenie emisji), gdzie partycypacja społeczna niemal nie 
występuje, oraz celu, jakim jest pobudzanie i integracja środowisk lokal-
nych wokół idei bezpiecznej, taniej i przyjaznej środowisku energii. Wdra-

żanie tej idei tworzy sieć współpracy między władzami gminy, mieszkańca-
mi, przedsiębiorstwami energetycznymi oraz przedsiębiorstwami spoza 
branży energetycznej. W zależności od uwarunkowań zaistniałych na da-
nym terenie, kooperacja ta może przybierać formy współpracy o równo-
miernej sile oddziaływania, bądź obowiązki strony organizującej przejmo-
wać będą władze gminne.  

Obecnie w Polsce prowadzony jest pilotaż gminnej energetyki obywatel-
skiej w gminie Wieruszów. Miejscowość ta charakteryzuje się dużym za-
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gęszczeniem małych, średnich i dużych przedsiębiorstw z branży meblar-

skich i spożywczej. W miasteczku dominuje zabudowa indywidualna, gdzie 
głównymi źródłami ciepła są piece opalane paliwem stałym. Zidentyfiko-
wanym problemem jest również dominacja przedsiębiorstw, które ogrze-
wają swoje lokale odpadami po produkcyjnymi (w szczególności odpadami 
drzewnymi i tekstylnymi) w tradycyjnych piecach. Realizacja programu 
gminnej energetyki obywatelskiej opiera się na działaniach: 

1. edukacyjnych – organizowane są spotkania skierowane do mieszkań-
ców, urzędników i przedsiębiorców mające na celu zwiększenie świa-
domości na temat zagadnień energetycznych oraz możliwości wykorzy-
stania obecnie funkcjonujących środków finansowych na rzecz budowy 
mikroinstalacji.  

2. angażujących mieszkańców we wspólne (gminne) projekty energetycz-
ne oraz współdecydowania o strategii energetycznej gminy.  

3. planistycznych mających na celu stworzenie strategii energetycznej 
gminy opartej na potrzebach energetycznych zarówno mieszkańców, 
przedsiębiorców jak i władz samorządowych.  

4. wdrożeniowych i monitoringowych, których celem jest realizacja stra-
tegii energetycznej oraz monitorowanie całego procesu.  

Do końca 2019 r. przeprowadzono kilka spotkań z władzami miasta, miesz-
kańcami oraz lokalnymi przedsiębiorcami. Został rozpoczęty proces organi-
zowania klastra energii.124 

 

 

 

NARZĘDZIA GMINNEJ POLITYKI ENERGETYCZNEJ 

Jednak jakimi narzędziami mogą operować samorządy w Polsce, jeśli chodzi 
o gospodarkę energetyczną? Poniżej przedstawiamy spis tych możliwości: 

1. Kształtowanie polityki przestrzennej w zakresie infra-
struktury sieciowej poprzez planowanie przestrzenne. Służą temu na-
rzędzia z zakresu planowania przestrzennego, tj. Studium Uwarunkowań 
i Kierunków Zagospodarowania Gminy oraz Miejscowe Plany Zagospo-

darowania Przestrzennego na mocy Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 
717 z późn. zm.)125. W ramach studium gmina musi m.in. badać stan sys-
temów infrastruktury energetycznej (art. 10, ust. 1, p. 13) oraz wskazy-
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http://www.tugazeta.pl/1,energetyka-obywatelska-w-wieruszowie,34630.html 
125

Wykorzystano najnowszy tekst ujednolicony ze strony isip.sejm.gov.pl – dostęp w październiku 2019 
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wać kierunek rozwoju takiej infrastruktury (art. 10, ust. 2, p. 5). Specjal-

ny ustęp 2a wymaga, aby studium wskazywało planowane miejsca loka-
lizacji instalacji OZE, których moc przekracza 100kW. W ramach planu 
miejscowego gmina musi wskazać zasady modernizacji, rozbudowy i bu-
dowy systemów infrastruktury technicznej (w tym energetycznej) - art. 
15, ust. 2, p.10 oraz może wskazać granice inwestycji celu publicznego, a 
takimi inwestycjami mogą być obiekty energetyczne – art. 15, ust. 3, p. 
4a i 4b. Ważne dla energetyki obywatelskiej jest wymaganie, że plan 
miejscowy powinien umożliwiać lokalizację mikroinstalacji wiatrowych 
także na terenach nie związanych z produkcją, np. mieszkalnych czy rol-
nych – art. 15, ust. 4.  

Prawie każda gmina w Polsce posiada Studium uwarunkowań i kierun-

ków zagospodarowania. W 2017 roku Studium nie posiadało tylko 9 
gmin. Z kolei ok. 30% kraju pokrytych jest planami zagospodarowania 
przestrzennego, przy czym 6% gmin nie posiada żadnych planów zago-
spodarowania, a 40% planów zostało uchwalonych ponad 15 lat temu. 
Bardzo wiele inwestycji (w 2017 roku ponad 160 tys.) jest realizowanych 
na podstawie pojedynczych decyzji planistycznych, tzw.: decyzji o wa-
runkach zabudowy i zagospodarowania terenu126.  

Jakkolwiek małe inwestycje w OZE, jakimi zwykle są inwestycje obywa-
telskie, zwykle nie zależą od zapisów dokumentów z zakresu planowania 
przestrzennego, ani też nie wymagają pozwoleń na budowę, to jednak 
sfera planowania przestrzennego jest bardzo ważna dla energetyki oby-
watelskiej. Poprzez planowanie przestrzenne gmina może stwarzać wa-

runki do inwestowaniaw energetykę obywatelską zarówno w formule 
indywidualnej, jak i zbiorowej. W kilku większych miastach w Polsce 
(m.in. Warszawa, Kraków) można spotkać zapisy planów miejscowych 
ustalające m.in. zakazy w zakresie stosowania instalacji cieplnych na pa-

liwa stałe lub priorytety w zakresie zasilania domów w energię ze źródeł 
odnawialnych. Z kolei inwestycje takie jak lokalne zamknięte sieci ciepl-
ne lub elektryczne, jakie obserwujemy w innych krajach Europy, np. Da-
nii, wykraczającej poza teren działki jednego obywatela, będą wymagały 
uregulowania w sferze planowania przestrzennego.  

Problemem w zastosowaniu przepisów o planowaniu przestrzennym do 
stymulowania energetyki obywatelskiej jest niska ranga tworzenia pla-

nów zagospodarowania w działaniach samorządów. Jest to spowodowa-
ne takim ukształtowaniem przepisów z zakresu planowania przestrzen-
nego, że samorządy mają możliwość łatwego ominięcia konieczności 
tworzenia planów zagospodarowania, a dodatkowo tworzenie planów 

                                                                 
126

 Dane opracowane przez porta urbnews: http://urbnews.pl/analiza-stanu-i-uwarunkowan-prac-
planistycznych-w-gminach-w-2017-roku/ na podstawie raportu IGiPZ PAN. 
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obarczone jest szeregiem bodźców zniechęcających do ich tworzenia. Do 

najważniejszych takich bodźców należą: 

 zwiększanie się poziomu zadłużenia gmin w wyniku 
uchwalania planów zgodnie z dobrą praktyką, tzn. z jednoczesnym 
przejęciem części terenów na cele publiczne oraz ograniczeniem moż-
liwości rozwoju wybranych terenów; 

 brak wyraźnych korzyści finansowych gminy w wyniku 
uchwalania planów, które w systemach planowania przestrzennego 
wielu innych krajów występują w postaci zwiększonych wpływów po-
datkowych z terenów objętych planami; W szczególności w krajach 
takich jak Włochy, Finlandia, Niemcy, Holandia teren objęty zmianą 
przeznaczenia w planie zagospodarowania z terenu rolnego, na prze-

znaczony do zabudowy automatycznie zostaje objęty opodatkowa-
niem stosowanym do terenów zabudowanych – w Polsce tereny 
przeznaczone w planach zagospodarowania przestrzennego pod za-
budowę są objęte takim podatkiem dopiero po zrealizowaniu zabu-
dowy.  

 długotrwałość i kosztowność procesu tworzenia planu, dla którego al-
ternatywą jest możliwość wydania tańszych i szybszych w przygoto-
waniu tzw.: decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania tere-
nu – decyzje te w Polsce są instrumentem powszechnie zastępującym 
plany zagospodarowania, podczas gdy w krajach takich jak Holandia, 
Niemcy, Finlandia co do zasady nie wolno realizować zabudowy, jeśli 
plan zagospodarowania nie istnieje.  

 brak decyzyjności planów zagospodarowania w zakresie wielu inwe-
stycji publicznych, głównie infrastruktury sieciowej, tj. drogowej, ko-
lejowej, energetycznej – inwestycje te mogą być realizowane wbrew 
ustaleniom planów zagospodarowania na mocy odrębnych ustaw. 

 coraz aktywniejsze wkraczanie uregulowań państwowych w sferę 

planowania przestrzennego, ograniczające sprawczość planów zago-
spodarowania, m.in. wprowadzenie zasad planistycznych lokalizacji 
elektrowni wiatrowych w postaci ustawy sejmowej, likwidacja ogra-
niczeń w wycinaniu drzew na posesjach prywatnych.  

2. Planowanie gospodarki energetycznej w gminie. W 
tym zakresie funkcjonują obok siebie trzy, do pewnego stopnia pokry-
wające się zakresem, dokumenty planistyczne: 

a. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, 
energię elektryczną i paliwa gazowe lub Plan zaopatrzenia w cie-
pło, energię elektryczna i paliwa gazowe. Dokumenty te uchwala 
się na poziomie gminy na mocy ustawy Prawo energetyczne z roku 
1997, po jej nowelizacji w roku 2001. Każda gmina ma obowiązek 
uchwalenia założeń do planu (art. 19), natomiast plan uchwala się 
obowiązkowo w sytuacji, gdy istnieje potrzeba uzupełnienia przez 
gminę działań realizowanych na jej terenie przez przedsiębiorstwa 
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energetyczne (art. 20). Każdy z tych dokumentów analizuje przede 

wszystkim możliwości wykorzystania lokalnych zasobów energe-
tycznych, w szczególności wytwarzanych w instalacjach OZE lub 
produkowanych jako odpad przemysłowy (np. ciepło odpadowe) 
albo w formie oszczędzania energii. Plan powinien być uchwalony 
na okres 15 lat i aktualizowany co 3 lata.  

Tworzenie oraz realizacja planu daje gminie możliwości wykrocze-
nia poza gospodarkę energią prowadzoną w ramach tradycyjnej 
struktury narzuconej przez przedsiębiorstwa energetyczne, tj. pro-
ducentów energii oraz gestorów sieci, które działają najczęściej w 
skali regionalnej lub ogólnokrajowej. Szczególnie w obszarze cie-
pła, gdzie nie ma sieciowych zależności na skalę ponadlokalną, 

przygotowanie i realizacja takich planów mogłoby być podstawą 
do kooperacji pomiędzy małymi wytwórcami energii cieplnej w 
gminie oraz między obywatelami.  

Mimo iż uchwalenie założeń do planu jest obowiązkowe prawdo-
podobnie ok. 1/3 gmin w praktyce uchwaliło takie założenia, albo 
plan. Dokładne dane nie są obecnie znane, a uzyskane informację 
są aktualne na rok 2012. Za brak takich założeń lub planu nie jest 
stosowana żadna sankcja. 

 

 

b. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. Dokumenty tego typu nie mają 

swojego umocowania prawnego w prawie krajowym. Wymaganie 
ich posiadania przez gminy pojawiło się w 2014 roku w związku z 
oczekiwaniem Komisji Europejskiej, że wykorzystanie środków na 
cele związane z gospodarką niskoemisyjną na poziomie lokalnym 

w okresie budżetowym 2014-2020, będzie przedmiotem właści-
wego planowania i monitoringu działań. W związku z tym pozy-
skanie środków na działania w zakresie gospodarki niskoemisyjnej 
przez gminy zostało uzależnione od posiadania dokumentu o na-
zwie Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. Jednocześnie pojawiła się 
możliwość dofinansowania dla gmin tworzenia tego typu planów.  

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, podobnie jak założenia do planu 

zaopatrzenia w ciepło, wymaga przeanalizowania lokalnych po-
trzeb energetycznych oraz potrzeb inwestycyjnych w zakresie go-
spodarki energią, ale robi to w szerszym kontekście – zarządzania 
emisją gazów cieplarnianych i zanieczyszczeniem powietrza. 
Głównym elementem planu jest inwentaryzacja emisji gazów cie-
plarnianych silnie powiązana z analizą gospodarki energetycznej w 
gminie. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej uwzględnia także sektory 
nie objęte planem zaopatrzenia, tj. gospodarkę odpadami i trans-
port, a w zakres analiz włącza także działalność prowadzoną przez 
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podmioty prywatne na terenie gminy, a nie tylko podmioty pu-

bliczne. Dało to możliwość przeanalizowania stanu energetyki 
obywatelskiej w gminach na dany czas i zastanowienia się nad 
możliwościami jej rozwoju.  

Z własnych analiz wiemy, że Plany Gospodarki Niskoemisyjnej 
stworzyło do 2017 roku ponad 1100 gmin, a więc ok. 40% wszyst-
kich gmin w Polsce. Problemem pozostaje ustalenie, na ile plany te 
są faktycznie wykorzystywane przez gminy w ich działalności. W 
większości planów uchwalano konieczność ich aktualizacji po 2-3 
latach, ale obserwujemy, że jedynie pojedyncze gminy decydują 
się na taki ruch. Prawdopodobnie w okresie budżetowym UE na la-
ta 2021-2027 utrzymany zostanie obowiązek posiadania tego typu 

planów przez gminy w celu pozyskania dofinansowania.  

c. Program Ochrony Środowiska. Programy te są obowiązkowe do 
uchwalenia przez gminy na mocy art. 18, ust. 1 ustawy Prawo 
Ochrony Środowiska. Od 2015 roku Programy te do pewnego 
stopnia inkorporują tematykę poruszaną przez Plany Gospodarki 
Niskoemisyjnej, ponieważ zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Śro-
dowiska powinny obejmować zagadnienia ochrony klimatu i jako-
ści powietrza.  

Ze względu na obszerność tematyki poruszanej w programach 
ochrony środowiska analiza gospodarki gminy z punktu widzenia 
energetyki, w szczególności energetyki obywatelskiej praktycznie 

w nich nie występuje.  

Należy zauważyć, że w zakresie planowania gospodarki energią na 
poziomie lokalnym panuje nieład. Istnienie kilku różnych planów 
na poziomie gminnym, które w dużym zakresie pokrywają się w 
zakresie tematyki oraz decyzyjności powoduje, że na gminy nało-

żona jest duża ilość obowiązków w zakresie koordynacji, które 
jednak nie przekładają się na faktyczne korzyści z ich realizacji.  

Być może nadmierna ilość planów oraz wymagań związanych z ich 
przygotowaniem powoduje, że polskie samorządy nie są przykła-
dem dobrej praktyki w tym zakresie. Może o tym świadczyć 
uczestnictwo jedynie 70 gmin z terenu Polski w unijnym programie 
Porozumienie burmistrzów na rzecz zmian klimatu (Convenant of 

Mayors).  

3. Zarządzanie przez gminy sieciami energetycznymi.  

Gminy, szczególnie gminy miejskie, dysponują sieciami energetycz-
nymi w dwóch formach: sieci cieplnych oraz elektrycznych. Ta ostat-
nia funkcjonuje osobno od krajowych sieci energetycznych. Odpo-
wiednia gospodarka tymi sieciami mogłaby wspierać energetykę 
obywatelską na poziomie lokalnym.  
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a. Sieci cieplne. Gminy dysponują sieciami cieplnymi bezpośrednio 

lub pośrednio poprzez spółki do tego powołane będące własno-
ścią gminy lub ze znaczącym udziałem finansowymi gminy. W 
części, zwłaszcza większych miast, np. Łodzi, Warszawie, gesto-
rami sieci są spółki całkowicie prywatne, jednak nadal władze 
miasta prowadzą intensywny dialog związany z zarządzaniem 
tymi sieciami na rzecz mieszkańców. W mniejszych miastach z 
kolei czasami funkcjonują prywatne sieci cieplne w spółdzielniach 
mieszkaniowych, np. w Tarczynie, Lidzbarku Welskim. Niezależ-
nie od formy własności realizowana jest jednak zasada lokalnego 
zarządzania siecią cieplną.  

Poza pojedynczymi przypadkami nie są znane autorom raportu 

lokalne działania związane z sieciami cieplnymi, które wspierały-
by rozwiązania stosowane u indywidualnych mieszkańców, w 
formule obywatelskiej. Zwykle w miastach, gdzie funkcjonuje sieć 
cieplna dąży się do jej rozwijania poprzez przyłączanie nowych 
mieszkańców na zasadzie konsumenckiej, a nie prosumenckiej – 
osoby przyłączane do sieci odłączane są od własnego źródła cie-
pła lub musi ono funkcjonować osobno od sieci.  

Chyba nie dość szeroko znany jest w Polsce przykład spółdzielni 
mieszkaniowej w gminie Poddębice. Do spółdzielczej sieci ciepl-
nej na osiedlu mieszkaniowym podłączono jako dodatkowe źró-
dło ciepła baterię kolektorów słonecznych, które działały w sieci 
na równych zasadach z gazowymi, a następnie geotermalnymi 

źródłami ciepła. Choć kolektory te w późniejszym etapie rozwoju 
sieci zostały odłączone, to udowodniły, że możliwe jest podłą-
czenie do większej sieci tego typu urządzeń typowych dla małych 
producentów energii w formule obywatelskiej.  

b. Sieci elektryczne. Gmin, które posiadają własną sieć energetycz-
ną jest jeszcze mniej, niż tych, które posiadają własną sieć ciepl-
ną. Własne sieci energetyczne posiadają te gminy, w których 
funkcjonuje elektryczny transport publiczny, typu autobus lub 
tramwaj lub trolejbus. Są to w chwili obecnej sieci wykorzysty-
wane wyłącznie w celu zasilania pojazdów trakcyjnych, ale istnie-
ją możliwości techniczne, aby sieci te były wykorzystywane w taki 

sposób, jak tradycyjne sieci energetyczne – do lokalnego przesy-
łania prądu, w tym w zamkniętej sieci energetycznej. W taki spo-
sób wykorzystuje sieć kolejową operator energetyczny wyłoniony 
z grupy spółek kolejowych: PKP Energetyka. Dotychczas jednak 
nie są znane tego typu rozwiązania na poziomie gmin w Polsce, 
poza zasilaniem baterii autobusów elektrycznych z sieci trakcji 
tramwajowej w Krakowie. Przy czym każda z miejskich sieci trak-
cyjnych posiada trwałe połączenie z krajową siecią energetyczną, 
ponieważ jest z niej zasilana. Do tego typu sieci lokalnych nie 
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podłączono dotychczas żadnego dodatkowego źródła energii od-

nawialnej.  

4. Dysponowanie przez gminy środkami finansowymi na ochronę środowi-
ska na mocy art. 400a ustawy Prawo Ochrony Środowiska. Gminy dys-
ponują środkami na ochronę środowiska zarówno bezpośrednio ze swo-
jego budżetu, jak i pośrednio, poprzez dysponowanie środkami pomocy 
finansowej dla Polski lub pochodzącymi od grantodawców krajowych, 
np. regionalnych i krajowego funduszów ochrony środowiska. 

Natomiast na mocy artykułu 400a, ustawy Prawo Ochrony Środowiska 
oraz na mocy art. 18 ustawy o samorządzie gminnym, gminy sporządzają 
od ok. 2010 roku tzw.: Programy Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE). Są 
to programy mające na celu ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w 

gminie, w szczególności poprzez dofinansowanie wymiany źródeł ciepła 
w domach indywidualnych. Dokumenty te zaczęły być tworzone ze 
względu na wymagania wynikające z Programów Ochrony Powietrza 
oraz możliwości przekazania środków przez zewnętrznych grantodaw-
ców krajowych – Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej, rozdzielających dotacje na cele ochrony powietrza. Często 
działania zawarte w PONE sprowadzają się także do dofinansowania od-
nawialnych źródeł energii do ogrzewania domów, tj. kolektorów sło-
necznych czy instalacji hybrydowych w postaci pomp ciepła lub ogrze-
wania elektrycznego i paneli fotowoltaicznych. Są także gminy, które re-
alizują tego typu wsparcie dla odbiorców indywidualnych bez specjalne-
go PONE, na mocy Programu Ochrony Środowiska, np. Warszawa. 

Tematykę finansowania instalacji OZE w zakresie energetyki obywatel-
skiej omówiono szerzej w osobnym rozdziale.  

OCENA SEGMENTU SAMORZĄDU  

Gminy, choć dysponują narzędziami potrzebnymi do zarządzania energią, 
są bardzo biernymi podmiotami tego zarządzania. O biernej postawie 
świadczą podane wcześniej procenty gmin, które skorzystały z możliwości 
tworzenia Planów Gospodarki Niskoemisyjnej czy zrealizowały obowiązek 
uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i 
paliwa gazowe, albo przystąpiły do Porozumienia burmistrzów.  

Głównym hamulcem dla realizacji polityki energetycznej na poziomie gmin 

jest faktyczny brak władztwa gmin nad rozwojem systemu energetycznego 
w zakresie energii elektrycznej, a częściowo także cieplnej. Samorząd okre-
śla za pomocą planów lub decyzji warunki realizacji budynków lub instala-
cji, ale realizacja tych warunków w niewielkim stopniu zależała do tej pory 
od działań samorządu. Sieć elektryczna jest rozwijana przez operatorów 
sieciowych na podstawie potrzeb zgłaszanych indywidualnie przez miesz-
kańców lub przedsiębiorców już z pominięciem instytucji samorządowych 
(art. 7 ustawy Prawo Energetyczne). Sieć cieplna także jest zwykle rozwija-
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na niezależnie od decyzji samorządu (art. 7 ustawy Prawo Energetyczne 

oraz Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania 
sieci ciepłowniczych, Dz. U, nr 16, poz. 92 z roku 2007), albo nie ma jej, a 
decyzje o indywidualnych źródłach ciepła podejmują właściciele budynków. 
Dopiero uchwały tzw.: antysmogowe wprowadziły pewne standardy w za-
kresie rodzaju montowanych źródeł ciepła. Obowiązki w zakresie charakte-
rystyki energetycznej budynków nie wiążą się dla samorządu z kształtowa-
niem choćby banku informacji o tej charakterystyce dla potrzeb lokalnego 
zarządzania – rejestr świadectw charakterystyki ma charakter centralny 
(Rozdział 4 ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, Dz. U. z ro-
ku 2014, poz. 1200). Samorządy gminne, choć mogą próbować kształtować 
sieć energetyczną za pomocą planów zagospodarowania, faktycznie tego 
nie robią ze względu na słabość systemu zagospodarowania przestrzennego 

i wiele możliwości jego niestosowania w praktyce.  

Gminy aktywne w zakresie energetyki to głównie te, gdzie gmina jest fak-
tycznym właścicielem, bezpośrednim lub pośrednim – np. poprzez spółkę 
komunalną, sieci energetycznej lub źródła energii, np. ciepłowni. Nie burzy 
tego obrazu fakt, że część gmin aktywnych dążyła do inwestycji we własne 
źródło energii, zwłaszcza jeśli miały do tego szczególne predyspozycje ze 
względu na zasoby (np. wód geotermalnych: Pyrzyce, Stargard, Zakopane, 
Mszczonów, energii słonecznej: Rossosz, Niepołomice) lub do oszczędności 
energetycznych na własnym mieniu komunalnym (np. termomodernizacja 
budynków: Bielsko-Biała, Częstochowa). W efekcie energetyka w formule 
obywatelskiej albo nie jest wspierana w ogóle, albo jedynie na poziomie 

indywidualnych instalacji (np. Kraków, Warszawa, Kleszczów), bez dążenia 
do integracji indywidualnych dążeń we wspólną wizję lokalnej energetyki 
obywatelskiej i wspólną sieć energetyczną.  

Potwierdza to także, fakt, że znacznie większą aktywność wykazują gminy 

jeśli chodzi o wykorzystanie zewnętrznych środków na dofinansowanie in-
westycji własnych lub u swoich mieszkańców. Znane są projekty parasolo-
we, czyli zbiorczego zakupu instalacji OZE na potrzeby mieszkańców, reali-
zowane zarówno przez gminy, jak powiaty, zarówno ze środków Unii Eu-
ropejskiej, jak i ze środków pomocowych Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i 
Szwajcarii. Tego typu projekty były także realizowane ze środków krajo-
wych, w programach wspieranych przez narodowy lub regionalne fundu-
sze ochrony środowiska – przykładem tego był program „KAWKA” na wy-

mianę źródeł ciepła w budynkach w związku z realizacją Programów 
Ochrony Powietrza. W większości przypadków są to jednak instalacje 
funkcjonujące poza siecią lub nie tworzące nowej sieci, aby wspierać się w 
dysponowaniu nadwyżkami lub likwidowaniu niedoborów energii.  

Z własnej obserwacji autorów opracowania, w wielu miejscach Polski dzia-
łalność w zakresie wspierania energetyki obywatelskiej gmin sprowadza się 
jedynie do przekazywania lub inwestowania środków pochodzących ze źró-
deł zewnętrznych w stosunku do budżetu samorządu. Całkiem słusznie za-
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kłada się, że środki własne będą służyły jako konieczny lewar do uzyskania 

środków zewnętrznych, jednak nie zauważa się, że tworzenie postaw do 
wykorzystania środków zewnętrznych nie sprowadza się jedynie do zapew-
nienia środków własnych dla indywidualnych rozwiązań. Na poziomie 
lokalnym coraz częściej będzie istniała potrzeba podjęcia lokalnej koopera-
cji w zakresie rozwoju sieci, w zakresie zwiększenia skali produkcji energii z 
OZE czy zwiększania efektywności energetycznej, aby dać podstawy do 
opłacalnej inwestycji w OZE. Może istnieć także potrzeba przeznaczenia 
lokalnych zasobów finansowych na transformację energetyczną nie ko-
niecznie ze środków samorządu, ale także ze środków mieszkańców. Po-
trzebne będą lokalne, a nie narzucone z góry mechanizmy stałego finanso-
wania wybranych rozwiązań tak, aby środki zewnętrzne mogły służyć jedy-
nie czasowemu zwiększeniu skali prowadzonych stale przez społeczność lo-

kalną, przemian energetycznych.  

Wykorzystanie energii z paliw kopalnych powoduje ubytek środków finan-
sowych w większości lokalnych samorządów w Polsce. Źródłem tego ubytku 
jest konieczność zakupu albo paliwa, albo prądu spoza własnego teryto-
rium. Środki zarówno jednostki samorządu, przedsiębiorców i mieszkańców 
uciekają szerokim strumieniem do spółek zlokalizowanych w innych miej-
scach kraju, a także za granicą. Jeśli środków finansowych obracanych w 
ramach danego terytorium przybywa – budujemy dobrobyt, jeśli ich ubywa 
– wszyscy ubożejemy. Odnawialne źródła energii pomagają zmniejszyć 
strumień pieniędzy odpływający z lokalnej gospodarki, poprzez wykorzy-
stanie lokalnych zasobów. Takiego myślenia na poziomie samorządów lo-

kalnych w Polsce, w większości gmin brakuje (rys. 23).  

 
Źródło: Zintegrowana koncepcja ochrony klimatu (IntegriestesKlimaschutzkonzept) powiatu Steinfurh w Nadrenii Północenje (Niemcy) 
“ZuknftskreisSteinfurh – energieautarak 2050”. www.kreis-steinfurt. De. 2012 

Rys. 23 Wzmocnienie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego i oszczędności dla lokalnych 
budżetów - schemat takiego działania opracowano w Niemczech w powiecie Steinfurt. 
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Być może widząc tę bierność na poziomie samorządowym w zakres działań 

związanych z energetyką na poziomie lokalnym aktywnie włącza się Pań-
stwo. Bezpośrednio do mieszkańców lub innych podmiotów lokalnych, np. 
wspólnot mieszkaniowych adresowane są liczne programy dotacji lub pre-
ferencyjnych pożyczek z poziomu krajowego. Obecnie są to takie programy 
dla obywateli jak: „Czyste powietrze”, „Mój prąd”, a także kierowana od 
dawna głównie do wspólnot mieszkaniowych tzw.: premia termomoderni-
zacyjna, kompensacyjna lub remontowa z krajowego Funduszu Termomo-
dernizacji i Remontów. Wcześniej było to takie programy typu „Prosument” 
czy „KAWKA”. Autorzy raportu są zdania, że tego typu programy byłyby 
znacznie liczniejsze na poziomie lokalnym, gdyby Państwo aktywniej starało 
się oddawać samorządom kompetencje i środki (albo możliwości do pozy-
skania środków) w zakresie gospodarki energią oraz tematami z nią powią-

zanymi, np. przestrzenią i środowiskiem. Programy tworzone poziomie lo-
kalnym przede wszystkim miałyby taką zaletę, że byłyby bardziej dopaso-
wane do faktycznych potrzeb lokalnych i służyły rozwiązywaniu lokalnych 
problemów od początku do końca. Obecnie często na miejsce sytuacja, w 
której program krajowy w zakresie energetyki rozwiązuje tylko część lokal-
nego problemu lub jest całkowicie nieadekwatny do lokalnych potrzeb i 
uwarunkowań.  

 

 

PRZEGLĄD WYBRANYCH PROGRAMÓW DOFINANSOWANIA 

PRZYKŁAD PROGRAMU PONE W KRAKOWIE127 

Przykładem dobrze zrealizowanego programu lokalnego, zrealizowanego w 
większości ze środków własnych samorządu, ale także przy wmontowaniu 
weń środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych, jest likwidacja niskiej 

emisji w Krakowie w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE). 
Program wymiany źródeł ciepła w mieście realizowany był od 1995 roku 
środkami własnymi miasta oraz wojewódzkiego funduszu ochrony środowi-
ska i gospodarki wodnej. W tamtym okresie w mieście było aktywnych po-
nad 100 tys. źródeł ciepła na paliwa stałe. Bardzo zła jakość powietrza i sil-
ny nacisk organizacji pozarządowych i obywateli doprowadziły do sytuacji, 
w której w 2017 roku miasto Kraków „musiało” podjąć uchwałę o zakazie 

używania w mieście kotłów na paliwa stałe od roku 2019, ponieważ wtedy 
spodziewano się niemalże całkowitej likwidacji kotłów na paliwa stałe. W 
2017 roku było takich źródeł ciepła w Krakowie już zaledwie ok. 10 tys. 
Wraz z tym programem miasto wprowadzało także inne działania prowa-
dzące do ograniczenia liczby takich źródeł ciepła w mieście, m.in. lokalne 
zakazy instalowania tego typu źródeł ciepła w ramach planów zagospoda-

                                                                 
127

W oparciu o prezentację na Klimatycznym Forum Metropolitalnym w Krakowie w dniach 14-15.12.2017.  
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rowania. Od 2006 roku w programie można było realizować instalacje 

cieplne OZE, których do końca 2016 roku zrealizowano ponad 950, co sta-
nowiło 6% ilości instalacji cieplnych wymienionych w tym okresie. Realiza-
cja PONE w Krakowie w ostatnich jego kilku latach pokazuje, że w miarę 
zwiększania się liczby wykonanych instalacji, spada liczba klientów progra-
mu i konieczne jest zwiększenie poziomu wsparcia, aby uzyskać podobne 
jak we wcześniejszych latach efekty w zakresie ilości instalowanych instala-
cji. Jest to spowodowane tym, że pierwszej kolejności korzystają z progra-
mu osoby zamożniejsze i bardziej biegłe technicznie oraz administracyjnie, 
a na sam koniec pozostają na rynku osoby, które mają różnego rodzaju 
problemy wymagające specjalnego wsparcia, np. dotknięte ubóstwem 
energetycznym. Należy się spodziewać, że w zakresie wsparcia energetyki 
obywatelskiej też mogą zachodzić takie zależności, ale obecnie tego typu 

energetyka znajduje się w pierwszej fazie rozwoju, kiedy widoczne i aktyw-
ne są proste rezerwy i entuzjazm osób mających wolę inwestycji z OZE.  

 

PRZYKŁAD GMINNEGO PROGRAMU PARASOLOWEGO128 

W latach 2009-2014 realizowany był w powiecie suskim, województwie 
małopolskim jeden z większych w Polsce programów parasolowych wspar-
cia instalacji OZE przez gminę dla mieszkańców. Zainstalowano kolektory 
słoneczne do grzania wody użytkowej w domach w liczbie 2.349 zestawów 
(po jednym na gospodarstwo domowe) w I turze oraz dodatkowe zestawy 
w wyniku oszczędności poczynionych w trakcie pierwszego przetargu. Zain-

stalowano także dużą instalację solarną na szpitalu w Suchej Beskidzkiej. W 
wyniku programu szacunkowa redukcja zanieczyszczeń powietrza wynosi 
ponad 3.500 ton rocznie. W takcie realizacji programu realizowano inten-
sywne działania edukacyjne, w wyniku których przeszkolono 3.149 osób w 
zakresie inwestycji w OZE, a poziom dotarcia z informacjami o projekcie 

wyniósł blisko 250 tys. osób.  

Montaż finansowy został przygotowany przez powiat suski ze środków 
Szwajcarko-Polskiego Programu Współpracy, Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz mieszkańców 
powiatu. Dofinansowanie dla mieszkańców wyniosło 85% wartości instala-
cji.  

 

DOFINANSOWANIE OZE W RPO MAZOWSZA 2014-2020129 
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W oparciu o prezentację na dziesiątej konferencji regionalnej projektu „Dobry klimat dla powiatów", która  
odbyła się w Bochni w dniu 10 stycznia 2014 roku.  
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Dofinansowanie odnawialnych źródeł energii w RPO województwa mazo-

wieckiego miało charakter wsparcia w postaci dotacji w dwóch rodzajach 
programów: bezpośrednie wsparcie dla budowy instalacji OZE – program 
4.1 Odnawialne źródła energii lub wsparcie przy okazji modernizacji budyn-
ków – program 4.2 Efektywność energetyczna. Dotacje mogły wynosić 
maksymalnie 80% wartości projektu na instalacje wiatrowe, słoneczne, 
geotermalne, pomp ciepła lub wodne. Projekty mogły być zgłaszane przez 
gminy na realizację inwestycji wśród mieszkańców i na własnych obiektach 
– w praktyce były to więc projekty parasolowe. Prawdopodobnie ze wzglę-
du na intensywność wsparcia obydwa programy cieszyły się bardzo dużym 
zainteresowaniem. W wyniku tego po pierwsze przedłużono nabór wnio-
sków w programie dotacji do OZE. Po drugie w obydwu programach złożo-
no wnioski na znacznie większe łączne kwoty, niż planowano w pierwotnej 

wersji alokacji środków programu RPO. Przykładowo w pierwszym naborze 
w roku 2016 złożono 68 wniosków i w pierwszej wersji wystarczyło środ-
ków na sfinansowanie jedynie 5 z nich. Ostatecznie w wyniku przesunięć fi-
nansowych, np. z oszczędności w innych projektach, dofinansowano aż 35 
wniosków. Wnioski przewidywały realizację od kilku do kilkuset instalacji 
OZE każdy. Łącznie kilka tysięcy instalacji zostało dofinansowane w pro-
gramie. Podobne zainteresowanie tego typu programami oraz przesunięcia 
środków na rzecz ich realizacji miało miejsce w innych województwach, np. 
śląskim130, zachodniopomorskim131.  

PROSUMENT 

Program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

„Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mi-
kroinstalacji odnawialnych źródeł energii” miała stanowić kontynuację i 
rozszerzenie zakończonego w 2014 r. programu dopłat na zakup i montaż 
kolektorów słonecznych. Oferowała dofinansowanie zakupu i montażu no-

wych instalacji i mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji 
energii elektrycznej lub ciepła dla potrzeb budynków mieszkalnych jedno-
rodzinnych lub wielorodzinnych. Beneficjentami programu mogły być oso-
by fizyczne, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe oraz jed-
nostki samorządu terytorialnego. Finansowane były instalacje do produkcji 
ciepła wykorzystujące źródła opalane biomasą, pompy ciepła oraz kolekto-
ry słoneczne o mocy cieplnej do 300 kWt oraz źródła energii elektrycznej: 
systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, oraz układy mikroko-

generacyjne o mocy elektrycznej do 40 kWe. Budżet programu miał wynosić 
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 Informacje ze strony funduszedlamazowsza.pl: https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/4-1-
odnawialne-zrodla-energii-typ-projektow-infrastruktura-do-produkcji-i-dystrybucji-energii-ze-zrodel-
odnawialnych/ 
130

 https://www.portalsamorzadowy.pl/ochrona-srodowiska/fundusze-na-odnawialne-zrodla-energii-trafia-do-
21-slaskich-gmin,130668.html 
131

 http://smart.wzp.pl/skorzystaj/nabory/210-zwiekszenie-wykorzystania-odnawialnych-zrodel-0 
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800 mln zł na lata 2014-2022. Dofinansowanie miało formę kredytu prefe-

rencyjnego wraz z dotacją łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych insta-
lacji, w tym dotacja w wysokości 20% lub 40% dofinansowania (15% lub 
30% po 2016 r.). 
Program był wdrażany na trzy sposoby: przez jednostki samorządu teryto-
rialnego (projekty parasolowe), za pośrednictwem banków (instalacje in-
dywidualne) oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej. 

Do końca 2015 r. w ramach programu zawarto umowy dofinansowania z 
beneficjentami końcowymi na realizację 2.842 instalacji OZE, na łączną 
kwotę 155,8 mln zł, w tym: pożyczki 95,6 mln zł oraz dotacje 60,2 mln zł. 
Wypłacono 33,8 mln zł, głównie na zrealizowane instalacje fotowoltaiczne 

(1095 instalacji). Zakończenie realizacji programu w roku 2016 i przerwa w 
finansowaniu miało szczególny wpływ na rynek kolektorów słonecznych, 
który w latach 2016, 2017 charakteryzował się znacznie niższą sprzedażą, 
co pokazaliśmy we wcześniejszych rozdziałach. 

 

PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE”132 

Program rządowy „Czyste powietrze” w praktyce jest kontynuacją progra-
mu NFOŚiGW „Prosument” i „KAWKA”, przy znacznie zmienionym zakresie 
przedsięwzięcia, które może zostać dofinansowane, zakresie dofinansowa-
nia oraz sposobie wdrażania. Program jest ograniczony wyłącznie do do-
mów jednorodzinnych. Oprócz dofinansowania do różnego rodzaju instala-

cji cieplnych OZE, gazowych lub węglowych, możliwe jest sfinansowanie 
docieplenia budynku, wykonania przyłączy, audytu energetycznego i innych 
ekspertyz. Wsparcie finansowe udzielane jest w postaci dotacji i/lub po-
życzki. Dotacja jest możliwa do określonej maksymalnej kwoty – innej dla 

każdego rodzaju instalacji. Procent udzielanej dotacji uzależniony jest od 
dochodu i wynosi od 15 do 90%. Pożyczkę można uzyskać na pozostałą 
część przedsięwzięcia, a jej oprocentowanie można uznać za preferencyjne 
– na poziomie 2-3% (WIBOR12M + 70 punktów bazowych), czyli niższym od 
np. kredytów hipotecznych.  

Program ma charakter centralny i koordynuje go Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska. W pierwszym roku był realizowany poprzez Woje-

wódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które były 
głównym miejscem składania wniosków. Tempo realizacji programu było 
krytykowane, gdyż w ciągu pierwszych 9 miesięcy złożono zaledwie 64 tys. 
wniosków, podczas gdy oczekiwano ich ok. 4-razy tyle. Jednocześnie przy-
znano dotacje jedynie do ok. 2/5 złożonych wniosków133. W efekcie krytyki 
wprowadzono możliwość składania wniosków przez centralną aplikację, a 
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https://www.nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze/ 
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https://www.nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze/
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także za pośrednictwem gmin, które aktywnie zgłoszą chęć współpracy w 

programie z wojewódzkim funduszem. Współpraca z gminami dotyczy 600 
jednostek w ramach programu pilotażowego. Jednocześnie jednak w 2019 
roku pojawił się także pomysł, że program „Czyste powietrze” będzie także 
dostępny za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej.   

Doświadczenie we wdrażaniu różnych programów dofinansowania instala-
cji OZE w formule energetyki obywatelskiej pokazuje, że niezależnie od 
formuły realizacji programu: parasolowy, indywidualny, scentralizowany, 
cieszą się one dużą popularnością. Dotychczas kierowane do społeczeństwa 
były programy oferujące głównie dotacje, albo dotacje z pożyczką. Dotacja 
jest najkorzystniejszą formą wsparcia i jej wysokość warunkuje popularność 
programów, a przynajmniej jest warunkiem istotniejszym, niż sposób ad-

ministrowania programem. Warto także pamiętać, że obywatele różnią się 
poziomem dostępnych własnych środków finansowych, ilością czasu i wie-
dzy koniecznej do wypełniania wniosków i dokumentacji, dlatego w pierw-
szej kolejności będą zgłaszali się po dofinansowanie ci, którzy mają więcej 
środków, czasu i wiedzy. W późniejszym okresie natomiast potrzebne są 
większe nakłady na wsparcie merytoryczne lub finansowe dla beneficjen-
tów dofinansowania. Istotnym warunkiem jest także szeroka dostępność 
do miejsc składania wniosków, co pokazują perturbacje z centralnym pro-
gramem „Czyste powietrze” oraz jego proponowanym powrotem do for-
muły gromadzenia wniosków za pośrednictwem banków, jak to było w 
przypadku programu „Prosument”.  
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https://www.muratorplus.pl/biznes/wiesci-z-rynku/program-czyste-powietrze-dotacja-tania-pozyczka-i-ulga-
podatkowa-kto-skorzysta-z-programu-czyste-powietrze-aa-4NYp-NyTp-tzdf.html 
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SWOT ENERGETYKI OBYWATELSKIEJ 

Analiza SWOT pozwala na kompleksowe przedstawienie możliwości i barier we wdrażaniu 
energetyki obywatelskiej w Polsce. Jest to przejrzyste podsumowanie analiz przeprowadzo-
nych we poprzednich rozdziałach. Silne strony i szanse przedstawiają elementy związane ze 
wsparciem dla rozwoju energetyki obywatelskiej. Słabe strony i zagrożenia przedstawiają 
bariery.  

Analiza SWOT została przeprowadzona w podziale na trzy segmenty, podobnie jak część ana-
liz: prosumenta, wspólnoty i samorządu lokalnego. 

 

SWOT – SEGMENT PROSUMENTA 

 

Silne strony 

 możliwość bilansowania zużycia i produk-
cji prądu w sieci (netmetering); 

 stabilność systemu wsparcia w systemie 
tzw.: „upustu” (w kontraście do niestabil-
nego systemu certyfikatów, który działał 
wcześniej oraz systemu FiT, który także 

wymaga stałych zmian poziomu wspar-
cia); 

 ułatwienia w instalacji technicznej źródeł 
OZE o mocy do 40kW (zwolnienia z po-
zwoleń budowlanych i innych); 

 szerokie zainteresowanie obywateli insta-
lowaniem mikroinstalacji oraz stabilne 
poparcie społeczne dla rozwijania OZE 
oraz gotowość do instalacji OZE we wła-
snym domu na poziomie >80% populacji 
kraju; 

 wykształcona kadra techniczna do wspo-

magania ruchu prosumenckiego(ale nie 
wystarczająca); 

 funkcjonowanie systemu doradztwa 
energetycznego na poziomie wojewódz-
kich funduszy ochrony środowiska i go-
spodarki wodnej, który doradza głównie 
w zakresie dostępności funduszy na dofi-
nansowanie instalacji; 

Słabe strony 

 brak znajomości procedur w zakresie 
podłączenia instalacji, brak jednego miej-
sca, gdzie można w łatwy sposób się z 
tym zapoznać (dlatego prosumenci ko-
rzystają w tym zakresie z pomocy instala-
torów lub doradców energetycznych 

WFOŚ) 
 brak możliwości sprzedaży nadwyżkowe-

go prądu do sieci – prąd ten jest „konfi-
skowany” przez operatora sieciowego; 

 problemy sieci elektroenergetycznej 
wpływające na prosumenta, np. brak 
urządzeń wspierających własną produk-
cję prądu w sieci, głównie dwukierunko-
wych liczników (konieczna instalacja do-
piero w momencie podłączenia źródła 
OZE – wydłuża to procedury); 

 faktyczny podatek w wysokości 20% war-

tości wyprodukowanego prądu (upust) w 
układzie netmeteringu; 

 brak rozwiązań/uregulowań prawnych 
umożliwiających wykorzystanie nadwyż-
kowego ciepła z instalacji prosumenckich 
w lokalnych sieciach cieplnych; 

 brak możliwości/uregulowań prawnych 
dot. wymiany prądu z innymi użytkowni-
kami sieci elektroenergetycznej bez jej 
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pośrednictwa; 

 brak wsparcia lub bardzo niskie wsparcie 
dla prosumentów ze strony wspólnot 
gminnych (lokalnych samorządów), po-
nieważ mają one niewiele uprawnień i 
możliwości w tym zakresie, mimo obo-
wiązków planistycznych, a także b. ogra-
niczone kadry (np. częsty brak gminnego 
energetyka); 

 rozwijające i taniejące technologie OZE 
powodują, że wielu prosumentów ocze-
kuje na nowe/tańsze rozwiązania tech-
niczne, wstrzymując się z kupnem już ist-

niejących; 

Szanse 

 zaostrzenie polityki klimatycznej na świe-
cie i w UE będzie tworzyć coraz szersze 
zachęty dla rozwoju OZE w tym energety-
ki prosumenckiej; 

 rosnące wsparcie polityczne i nie tylko ze 
strony UE co do rozwoju demokracji 
energetycznej; 

 przewidywany wysoki udział środków na 
rozwój gospodarki niskoemisyjnej w no-

wym budżecie UE - 25%; 
 dostęp do środków na dofinansowanie 

instalacji co najmniej w 50% (skrócenie 
czasu zwrotu z inwestycji do 5-10 lat); 

 rosnące ceny prądu w polskiej sieci elek-
troenergetycznej (zwiększa to opłacal-
ność montażu własnego źródła prądu); 

 rosnący brak przyzwolenia na „brudne 
powietrze” motywujący do zakupu insta-
lacji cieplnych OZE; 

 coraz bardziej powszechne zaintereso-
wanie lokalnych władz samorządowych 

(polityków) wspieraniem rozwoju mikro-
instalacji, co wynika z zainteresowania 
społecznego mogącego przełożyć się na 
poparcie polityczne; 

Zagrożenia 

 zmniejszenie poziomu dofinansowania 
do instalacji OZE w przyszłych latach, ze 
względu na ich rosnącą rentowność; 

 stabilizowanie cen prądu na niskim po-
ziomie poprzez celową politykę państwa, 
jako osłonową wobec konsumentów 
prądu; 

 szybki rozwój branży energetycznej 
zwiększa ryzyko wystąpienia oszustw; 

 ograniczone politycznie możliwości roz-
woju instalacji prosumenckich ze względu 
na utrzymywanie status quo w zakresie 
produkcji prądu z dużych instalacji ener-
getycznych, w tym węglowych i gazo-
wych (w perspektywie może jądrowych); 
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SWOT – SEGMENT WSPÓLNOTY  

Silne strony 

 próba uregulowania sfery klastrów i 
spółdzielni energetycznych w prawie 
– stworzenie możliwości dla ich dzia-
łania; 

 umiarkowane zainteresowanie spo-
sobami wsparcia OZE w innych kra-
jach, np. w Niemczech, w formule 
np. spółdzielni; 

 stabilne poparcie społeczne dla roz-

wijania OZE oraz gotowość do insta-
lacji OZE we własnym domu na po-
ziomie >80% populacji kraju; 

 własność lokalnych sieci energe-

tycznych-cieplnych, np. w ramach 
spółdzielni mieszkaniowych; 

 rozwijający się ruch crowdfundingu 
w Polsce, który może wesprzeć ini-
cjatywy wspólnotowe w zakresie 
OZE; 

Słabe strony 

 niska współpraca i aktywność inwestycyjna 
na poziomie wspólnot mieszkaniowych ze 
względu na konieczność uzyskania konsensu-
su w grupie mieszkańców; 

 brak znajomości procedur w zakresie podłą-
czenia instalacji, brak miejsc, gdzie można w 
łatwy sposób się z tym zapoznać (dlatego 
prosumenci korzystają z pomocy instalato-
rów); 

 niejasny status wykorzystania prądu np. z 
instalacji we wspólnocie mieszkaniowej na 
potrzeby mieszkań indywidualnych.; 

 niejasny status możliwości tworzenia za-

mkniętych/odrębnych sieci energetycznych 
w formule wspólnotowej; 

 brak możliwości/uregulowań prawnych dot. 
wymiany prądu z innymi użytkownikami sieci 
elektroenergetycznej bez jej pośrednictwa; 

 złe skojarzenia ze spółdzielniami z minionego 
okresu PRL i wysoka ostrożność przy ich za-
kładaniu; 

 brak oferty technologicznej skierowanej na 
potrzeby rozwiązań wspólnotowych; 

  

Szanse 

 rosnące wsparcie polityczne i nie 
tylko ze strony UE co do rozwoju 
demokracji energetycznej; 

 planowany rozwój systemów wspar-
cia dla produkcji kolektywnej (spół-
dzielnie, klastry); 

 możliwość tworzenia układów hy-

brydowych obejmujących np. foto-
woltaikę, pompę ciepła i samochód 
elektryczny jako magazyn; 

 

Zagrożenia 

 zmniejszenie poziomu dofinansowania do 
instalacji OZE w przyszłych latach, ze względu 
na ich rosnącą rentowność; 

 stabilizowanie cen prądu na niskim poziomie 
poprzez celową politykę państwa, jako osło-
nową wobec konsumentów prądu; 

 ograniczone politycznie możliwości rozwoju 

instalacji prosumenckich ze względu na 
utrzymywanie status quo w zakresie produk-
cji prądu z dużych instalacji energetycznych, 
w tym węglowych i gazowych (w perspekty-
wie może jądrowych); 

 istnienie na rynku alternatywy do rozwiąza-
nia wspólnotowego/spółdzielczego, w posta-
ci tzw.: „rozproszonego akcjonariatu” spółek 
inwestujących w duże źródła OZE; 
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SWOT – SEGMENT SAMORZĄDU  

Silne strony 

 planowanie energetyczne na poziomie 
gminy jest obowiązkowe i może prowa-
dzić do stymulowania lokalnych inicjatyw 
prosumenckich; 

 istnieją dobre przykłady gmin, które ak-
tywnie działają na rynku energetycznym i 
prowadzą własną lokalną politykę ener-
getyczną; 

 własność lub współwłasność gmin w za-

kresie sieci energetycznych i cieplnych 
lub elektrycznych (np. sieci transportu 
tramwajowego); 

 możliwość wykorzystania środków wła-

snych gminy, przedsiębiorstw komunal-
nych oraz środków pomocowych na po-
trzeby gospodarki energetycznej w gmi-
nie; 

 doświadczenie gmin we wdrażaniu pro-
gramów dofinansowania skierowanych 
do obywateli w zakresie OZE oraz w reali-
zacji inwestycji OZE; 

 możliwość uzyskania przez gminę korzyści 
finansowych z komercyjnych inwestycji 
OZE na terenie gminy (np. dużych instala-
cji); 

Słabe strony 

 rozwój inwestycji infrastrukturalnych w 
sieci energetyczne lokalne znajduje się 
praktycznie poza kompetencjami gminy 
(wyjątkiem jest współwłasność sieci 
cieplnych);  

 brak aktualnych informacji o instalacjach 
OZE i efektywności energetycznej na po-
ziomie gminy (sprawozdawczość realizo-
wana jest bezpośrednio na poziom cen-

tralny);  
 gminy mają niewiele uprawnień i możli-

wości w zakresie energetyki, mimo obo-
wiązków planistycznych, a także b. ogra-

niczone kadry (np. częsty brak gminnego 
energetyka); 

 słabość systemu planowania przestrzen-
nego w zakresie planowania sieci infra-
strukturalnych, w tym energetycznych; 

 szczególnie w dużych miastach funkcjo-
nowanie prywatnych spółek w zakresie 
energetyki cieplnej, na które gminy mają 

ograniczony wpływ;  

Szanse 

 rosnące wsparcie polityczne i nie tylko ze 
strony UE co do rozwoju demokracji 
energetycznej; 

 przewidywany wysoki udział środków na 
rozwój gospodarki niskoemisyjnej w no-
wym budżecie UE (np. 25%) 

 rosnące ceny prądu w polskiej sieci elek-
troenergetycznej (zwiększa to opłacal-
ność montażu własnego źródła prądu) 

 rosnący brak przyzwolenia na „brudne 
powietrze” motywujący do tworzenia 
programów wymiany źródeł ciepła przez 
gminy.  

 coraz bardziej powszechne zaintereso-
wanie lokalnych władz samorządowych 

Zagrożenia 

 kontynuowanie monopolistycznej pro-
węglowej polityki polskiego rządu wspie-
ranego przez środowiska zgromadzone 
wokół wielkoskalowej „brudnej” energe-
tyki o znacznej sile politycznej; 

 centralizacja działań w obszarze polityki 

energetycznej o ograniczanie kompeten-
cji samorządów w zakresie rozwoju (np. 
sfera planowania przestrzennego); 

 osłabienie proklimatycznej polityki UE czy 
to w wyniku słabego postępu w negocja-
cjach międzynarodowych czy też oporów 
wewnątrz UE, w których rząd Polski od-
grywa czołową rolę; 

 nierespektowanie porozumień międzyna-
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(polityków) wspieraniem rozwoju mikro-

instalacji, co wynika z zainteresowania 
społecznego mogącego przełożyć się na 
poparcie polityczne 

 

rodowych przez sygnatariuszy, tj. Poro-

zumienia Paryskiego;  
 ograniczone politycznie możliwości roz-

woju instalacji prosumenckich ze względu 
na utrzymywanie status quo w zakresie 
produkcji prądu z dużych instalacji ener-
getycznych, w tym węglowych i gazowych 
(w perspektywie może jądrowych) 

 brak przygotowania co robić ze zużytymi 
instalacjami – trzeba otworzyć rynek w 
tym zakresie (niedługo będziemy mieli 
problem); 
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REKOMENDACJE 

 

OGÓLNE: 

1. Przygotowanie w procesie partycypacji społecznej i uchwalenie polityki energetycz-
nej Polski odpowiadającej wyzwaniom II połowy XXI w. i zapisanie w niej równo-
prawnej roli prosumentów w zaspakajaniu potrzeb energetycznych. 

Przygotowanie i wprowadzenie w życie wynikającego z tej polityki energetycznej programu 
rozwoju energetyki prosumenckiej obejmującego zapowiedź tworzenia przejrzystych i trwa-
łych podstaw prawnych do budowania w Polsce demokracji energetycznej wraz z system 
czasowego wsparcia finansowego i technicznego. Wykorzystanie programu do rozwinięcia 

rynku na produkcję mikroinstalacji i usług w zakresie ich montowania oraz nadzorowania 
poprawności ich działania, a także dostosowanie szkolnictwa zawodowego i kursów do-
kształcających do potrzeb takiego programu. Zawierać on też powinien komponent eduka-
cyjno-promocyjny co do roli, znaczenia i korzyści z demokracji energetycznej. 

2. Zmiana definicji bezpieczeństwa energetycznego w ustawie Prawo energetyczne tak, 
aby uwzględnić w niej miejsce dla prosumenta i demokracji energetycznej.  

Zamiast tradycyjnej definicji tj. „Stan gospodarki umożliwiający pokrycie perspektywicznego 
zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energię, w sposób technicznie i ekonomicznie uza-
sadniony, przy zachowaniu wymagań ochrony środowiska.” proponuje się „Zapewnienie 
możliwości efektywnego korzystania z niezbędnych dostaw energii z uwzględnieniem zasady 
pomocniczości (demokracja energetyczna) po akceptowalnych kosztach, przy zachowaniu 

niezależności politycznej oraz w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju„. 

PROSUMENT: 

3. Stworzenie spójnie działającego systemu informacyjno-doradczego dla prosumen-
tów w zakresie energii. 

Zakupy, codzienne czynności, które mają wpływ na nasze zasoby finansowe i środowisko nie 
wpisują się w transformację energetyczną kraju ze względu na brak podstawowej wiedzy w 
tym zakresie. Kampanie informacyjne/edukacyjne (w szkołach, urzędach, miejscach pracy) 
stworzą możliwość podniesienia poziomu świadomości i wiedzy obywateli. Rozwiązałoby to 
problemy z budową nowych nieefektywnych energetycznie budynków, niechęcią do kupo-
wania i montowania pieców na paliwo stałe czy zwiększyłoby poziom efektywności energe-
tycznej. Rzetelne i aktualne informacje na temat konkretnych rozwiązań i dedykowanym im 

technologii energetycznych jak również przybliżenie sposobów inwestowania w odnawialne 
źródła energii przyspieszyłoby proces budowy energetyki obywatelskiej.   

4. Rozszerzenie działalności prosumentów na lokalnym rynku energii o możliwości: 
sprzedaży nadwyżkowego prądu i ciepła do sieci oraz wymiany bez kosztowo między 
sobą energii.  

Obecnie brak możliwości sprzedaży przez prosumentów nadwyżkowego prądu do sieci 
(obecnie cały prąd jest „konfiskowany” przez sieć bez wynagrodzenia dla producenta – art. 4, 
ust 10 i 11 ustawy o OZE) do określonej mocy/wielkości produkcji w roku bez konieczności 
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rejestracji działalności gospodarczej. Podobnie jak wyżej brak możliwościprzez prosumentów 

wymiany (peer to peer) wytworzonej energii miedzy sobą do określonej wielkości produkcji i 
odległości między instalacjami bez opłat za pośrednictwo sieci elektroenergetycznej i bez 
konieczności rejestracji działalności gospodarczej. Jednocześnie występuje brak możliwości 
oddawania przez prosumenta nadwyżkowego ciepła do lokalnej sieci cieplnej do określonej 
mocy/wielkości produkcji w roku bez konieczności rejestracji działalności gospodarczej.  

5. Rozszerzenie taryf dynamicznych. 

Obecnie funkcjonujące taryfy na energię nie spełniają oczekiwań konsumentów energii oraz 
nie przyczyniają się do zmian nawyków konsumenckich.Do jednego z efektywnych mechani-
zmów zarządzania popytem należą taryfy dynamiczne, cechujące się zmiennymi stawkami 
opłat za energię elektryczną. Dynamiczne systemy ustalania cen mają na celu zmotywowanie 
konsumentów do zmiany poboru energii elektrycznej. 

6. Audyt energetyczny jako warunek konieczny jakichkolwiek modernizacji budynków. 

Podczas renowacji budynków często stosuje się przestarzałe bądź niedostosowane do po-
trzeb lokatorów technologie. Jest to powodem braków efektów ekonomicznych jak i ekolo-
gicznych tego przedsięwzięcia. Audyt energetyczny pozwala na inwentaryzację budynku jak i 
zbadanie zapotrzebowania energetycznego. Dzięki dokumentowi i rozwiązaniom jakie pro-
ponuje, w sposób rzetelny i ekonomiczny podniesie się energetyczny standard budynku oraz 
uniknie  nietrafionych inwestycji.  

7. Wprowadzenie ograniczeń w finansowaniu instalacji pieców na paliwa stałe ze środ-
ków krajowych.  

Obecnie takie ograniczenia obowiązują wyłącznie przy wykorzystaniu środków finansowych 

Unii Europejskiej – nie można z tych środków finansować instalacji na paliwa stałe typu wę-
giel, a czasem także na paliwa typu gaz ziemny. W zakresie środków krajowych wciąż można 
finansować instalacje instalacji gazowych lub węglowych wysokiej jakości, co ogranicza rynek 
rozwoju odnawialnych źródeł energii w sektorze ciepła.  

KLASTRY I SPÓŁDZIELNIE: 

8. Wyeliminowanie w definicji klastrów energii zakresu terytorialnego.  

Definicja klastrów energii wg polskiego prawa jest bardzo szeroka co daje możliwości for-
malno-prawnej współpracy jednak ogranicza te działalności ze względu na obszar. Dodatko-
wo założenia dotyczące określonej liczby jednostek samorządu terytorialnego, które chcą 
uczestniczyć w działaniach klastra nie wynika ze szczególnych uwarunkowań.Zmiana bądź 
usunięcie takiego zapisu z ustawy rozwiązałoby problem ograniczenia terytorialnego.  

9. Wprowadzenie ułatwień/zachęty  dla podmiotów chcących działać w klastrach 
energii bądź spółdzielniach energetycznych. 

Tworzenie związków czy zgrupowań w każdej branży ułatwia realizację założonych celów 
organizacji uczestniczących. Pomimo licznych pozytywów tychże form współpracy, polskie 
społeczeństwo patrzy na klastry czy spółdzielnie poprzez doświadczenia z poprzedniego 
ustroju polityczno-gospodarczego. Stworzenie zachęt do angażowania się w działania kla-
strów i spółdzielni podniesie poziom zainteresowania nimi oraz docelowo przyspieszy trans-
formacje energetyczną realizowaną w koncepcji energetyki obywatelskiej.  
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10. Stworzenie realnego planu włączenia mieszkańców w klastry energii. 

Klastry energii dają możliwość włączenia się nie tylko przedsiębiorstwom, samorządom tery-
torialnym czy uczelniom w efektywną produkcję, zarządzanie i konsumpcję energii. W całym 
procesie mogą również uczestniczyć osoby fizyczne – mieszkańcy miejscowości będących 
członkami klastra. Ze względu na niską świadomość energetyczną społeczeństwa, niechęć 
urzędników do angażowania mieszkańców w prace samorządu oraz brak korzyści finanso-
wych dla przedsiębiorstw, udział obywatelski w działaniach klastra jest obecnie zniko-
my.Upowszechnianie metod włączania obywateli w prace samorządu czy związków takich jak 
klastry i spółdzielnie energetyczne, przyczyni się do sprawnego realizowania założeń energe-
tyki obywatelskiej.    

GMINA: 

11. Ujednolicenie prawa związanego z tworzeniem strategii energetycznych dla gmin 

prowadzącego do uporządkowania sfery planowania energetycznego na poziomie 
gminnym.  

Prawo energetyczne nakłada na gminy obowiązek tworzenia założeń do planu zaopatrzenia 
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Funkcjonuje też możliwość tworzenia Progra-
mów Gospodarki Niskoemisyjnej. Gminy mogą również dołączać do międzynarodowych ini-
cjatyw takich jak Covenant of Mayors, które oferują swoją metodologię opracowywania lo-
kalnych strategii energetycznych. Różnorodność form tworzenia strategii energetycznych 
może wprowadzać chaos dla ich twórców. Dla sprawnej realizacji celów energetycznych sa-
morządów, ważna jest jednakowa metodologia osiągania tych celów. Ujednolicenie tychże 
metodologii usprawni wdrażanie strategii energetycznych.  Proponujemy zlikwidowanie 
trzech rodzajów planów na rzecz: 

 większego włączenia planowania energetycznego w system planowania przestrzennego, 
poprzez wydzielenie i skonkretyzowanie tematyki analiz do studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego gminy albo 

 pozostawienia planowania energetycznego na poziomie gmin jedynie w formie jednego 
obowiązkowego planu o charakterze SEAP (PGN) albo 

 zwiększenia zakresu planowania energetycznego w Programach Ochrony Środowiska, 
które już są dokumentami obowiązkowymi dla gmin. 
 
12. Zwiększenie możliwości działania gmin w zakresie energetyki, które może zostać 

zrealizowane na kilka sposobów: 
- całkowite oddanie sfery rozwoju lokalnej infrastruktury energetycznej w zarząd samorzą-
dów lokalnych poprzez odpowiednie ukształtowanie systemu planowania przestrzennego 

tak, aby infrastruktura była realizowana ze środków samorządu lokalnego pozyskanych z 
dywidendy pochodzącej z podatku od zmiany wartości nieruchomości związanej z prowa-
dzeniem planowania przestrzennego; Oznacza to całkowitą zmianę systemu planowania 
przestrzennego w kierunku rozwiązań obowiązujących w krajach Europy Zachodniej (Niemcy, 
Włochy, Holandia, Finlandia) – zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (reforma systemu planowania przestrzennego), albo; 
- umożliwienie gminom prowadzenia nie przewidzianych prawem lub wymagających czaso-
wego zignorowania istniejących przepisów, działań w zakresie energetyki na prawach pilota-
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żu, na własnych sieciach energetycznych lub we współpracy z operatorem sieci na sieciach o 

niskim napięciu – prawo tzw.: eksperymentu energetycznego; Eksperymenty zakończone 
powodzeniem mogłyby być podstawą do zmian prawnych lub naśladowania przez inne gmi-
ny – stworzenie nowej ustawy w tym zakresie lub rozszerzenie zapisów ustawy o samorzą-
dzie gminnym, albo. 
- umożliwienie gminom tworzenia i zarządzania lokalnymi sieciami energetycznymi działają-
cymi poza siecią ogólnokrajową (sieci cieplne, sieci tramwajowe lub trolejbusowe) lub z niej 
wydzielonymi (głównie sieci niskiego napięcia), na takiej zasadzie jak zarządzanie siecią dróg 
gminnych; Umożliwienie gminom rozbudowy/budowy własnych sieci niskiego napięcia – 
zmiany w ustawie Prawo energetyczne, oraz. 
- umożliwienie gminom bezpłatnego dostępu do centralnych rejestrów instalacji OZE oraz 
informacji o charakterystyce energetycznej budynków i/lub włączenie gmin w procedurę 
rejestrowania instalacji cieplnych i charakterystyki energetycznej w budynkach indywidual-

nych, aby mogły tworzyć własne, lokalne bazy danych służące zarządzaniu energetycznemu – 
zmiany w ustawach o odnawialnych źródłach energii oraz o charakterystyce energetycznej 
budynków. 

 
13. Wprowadzenie do prawa definicji ubóstwa energetycznego.  

W polskim prawie energetycznym (Art.5c.1. Prawa energetycznego) odbiorcy wrażliwemu 
energii elektrycznej przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny. Instrument ten nie jest 
jednak wystarczający do walki z ubóstwem energetycznym. Ujednolicenie bądź skategory-
zowanie definicji osób objętych ubóstwem energetycznym oraz regulacja pomocy dla nich 
zwielokrotni korzyści wynikających lokalnych strategii energetycznych.   

14. Ustawowy obowiązek energetyka gminnego (ewentualnie powiatowego). 

W dyrektywach unijnych nie ma jednoznacznie sprecyzowanego zalecenia aby każda jed-
nostka samorządu terytorialnego zobowiązała się do zatrudnienia lokalnego energetyka. 
Każdy kraj w odrębny sposób realizuje swoje potrzeby w tym zakresie. Polskie prawo energe-
tyczne nie uwzględnia obowiązku obecności takiego rozwiązania. Wprowadzenie wymogu 
obowiązku stworzenia stanowiska/działu energetyka gminnego, rozwiązałoby wiele lokal-
nych problemów w zakresie energii. W trakcie doprecyzowywania szeregu obowiązków, któ-
re podlegałyby lokalnemu energetykowi, należałoby uwzględnić czy obowiązki te dotyczyłyby 
jedynie potrzeb gminnych (tam gdzie właścicielem nieruchomości jest samorząd) czy również 
prowadziłaby pracę na rzecz mieszkańców danego obszaru. W polskich realiach, funkcja lo-
kalnego energetyka (gminnego/powiatowe/lokalnego) przyspieszyłaby realizację dekarboni-
zacji energetyki lokalnej oraz walki ze smogiem. 

15. Wprowadzenie obowiązku publikowania i regularnego aktualizowania przez URE 
lub Ministra Energii wykazu dostępnych dostawców usług energetycznych 
(ESCO). 

Inwestycje energetyczne są kapitałochłonne zarówno dla przedsiębiorstw (również energe-
tycznych), samorządów terytorialnych jak i dla mieszkańców. Chcąc finansowo umożliwić 
realizację inwestycji, należy w różnorodny sposób ułatwiać podejmowanie tych środków. 
Wprowadzenie obowiązku publikowania aktualnych danych na temat firm ESCO, a także 
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umieszczania informacji o umowach na usługi energetyczne na stronach internetowych 

urzędu, przyspieszyłoby wdrażanie założeń energetyki obywatelskiej.   

16. Wprowadzenie obowiązku audytowania budynków gminnych oraz zarządzania 
energią w gminie.  

Podczas renowacji budynków często stosuje się przestarzałe bądź niedostosowane do po-
trzeb lokatorów technologie. Jest to powodem braków efektów ekonomicznych jak i ekolo-
gicznych tego przedsięwzięcia. Audyt energetyczny pozwala na inwentaryzację budynku jak i 
zbadanie zapotrzebowania energetycznego. Dzięki dokumentowi i rozwiązaniom jakie pro-
ponuje, w sposób rzetelny i ekonomiczny podniesie się energetyczny standard budynku oraz 
uniknie  nietrafionych inwestycji. Dodatkowym czynnikiem uwypuklającym powagę tej re-
komendacji jest finansowanie inwestycji z funduszy publicznych.  

17. Wprowadzenie współudziału mieszkańców w finansowaniu budowy lokalnych 

ciepłowni bądź elektrowni.  

Angażowanie mieszkańców we współpracę finansową w kapitałochłonne inwestycje energe-
tyczne wymaga różnorodnych działań. Efektywnie działające praktyki prezentują europejskie 
kraje. Dania wprowadziła ustawowy obowiązek dla inwestorów oferowania „pierwokupu 
pierwszych 50 akcji osobom mieszkającym w promieniu 4,5 km od projektowanej inwestycji. 
Pozostałe akcje muszą zostać zaoferowane osobom mieszkającym na terenie danej gmi-
ny.”134 Podobne zapisy dotyczące własności obywatelskiej wprowadzone zostały w kilku 
gminach w Belgii, gdzie „przyszłe instalacje wiatrowe będą wymagały bezpośredniej partycy-
pacji lokalnej na poziomie co najmniej 20% (przy czym 10% własności ma przypadać na lo-
kalny samorząd, a 10% na obywatelski) w zakresie własności i zarządzania dużymi turbinami 
wiatrowymi.”135  Rozwiązania te pozwalają na dywersyfikacją źródeł finansowania infrastruk-

tury energetycznej oraz włączanie mieszkańców w gminną energetykę. 

18. Obowiązek procesu partycypacji w tworzeniu energetycznego prawa lokalnego. 

Podobnie jak w przypadku udziału społeczeństwa w pracach nad studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, podobne obowiązki powinny wystę-
pować planowaniu energetycznym. Dzięki temu tworzy się przemyślane lokalne plany ener-
getyczne odpowiadające potrzebom mieszkańców i regionu oraz buduje się społeczeństwo 
obywatelskie.  
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