
strona 411czerwiec 2003 www.elektroenergetyka.pl

Dr in¿. Pawe³ Buæko
Katedra Elektroenergetyki, Politechnika Gdañska

Energia ze �róde³ odnawialnych
na rynku energii elektrycznej w Polsce

Rosn¹ca �wiadomo�æ zagro¿eñ dla �rodowiska natural-
nego ze strony energetyki powoduje, ¿e coraz wiêcej uwa-
gi po�wiêca siê technologiom produkcji opartych na �ró-
d³ach odnawialnych i niekonwencjonalnych. Potencja³ tych
�róde³ nie jest wysoki, jego rozproszenie jest du¿e i czêsto
o znaczeniu tylko lokalnym, koszty wykorzystania s¹ ci¹-
gle wysokie � wszystkie te czynniki powoduj¹, ¿e rozwój
�zielonej� energetyki wymaga aktywnego wsparcia. Wzo-
ruj¹c siê na krajach Europy i wobec rosn¹cej �wiadomo�ci
ekologicznej spo³eczeñstwa mechanizmy wsparcia wpro-
wadza siê tak¿e w Polsce.

Jednocze�nie energetyka przechodzi trudny okres prze-
mian w celu wprowadzenia zasad konkurencji na rynku
energii elektrycznej i ograniczenia naturalnych monopoli.
Umo¿liwienie energetyce niekonwencjonalnej odnalezienia
siê i utrzymania na tym rynku wymaga wypracowania efek-
tywnych mechanizmów handlu energi¹, uwzglêdniaj¹cych
konieczno�æ wsparcia jej rozwoju, ale jednocze�nie mo¿li-
wo�ci finansowe spo³eczeñstwa.

Handel �zielon¹ energi¹� w Europie

Podstawy polityki pañstw europejskich w odniesieniu
do �zielonej� energii zawarte s¹ w dyrektywie Parlamentu
Europejskiego i Rady Europy w sprawie promocji energii
elektrycznej ze �róde³ odnawialnych na wewnêtrznym ryn-
ku energii elektrycznej z 10 maja 2000 r. [1].

Uwzglêdniaj¹c potencja³ rozwoju odnawialnych �róde³
energii we Unii Europejskiej (UE), w celu wype³nienia zo-
bowi¹zañ, jakie przyjê³y na siebie pañstwa UE w Kioto,
zapisano w Bia³ej Ksiêdze UE o odnawialnych �ród³ach ener-
gii orientacyjny cel do osi¹gniêcia w 2010 r.: 12% udzia³u
energii ze �róde³ odnawialnych w ogólnym zu¿yciu energii
brutto. Dla uzyskania tego celu ustalono, ¿e konieczne jest
osi¹gniêcie udzia³u energii elektrycznej ze �róde³ odnawial-
nych w ca³kowitym zu¿yciu energii elektrycznej na pozio-
mie 22,1%. Wymaga to wzmo¿onego wysi³ku zarówno na
szczeblu Unii jak i w pañstwach cz³onkowskich. Dyrekty-
wa zobowi¹zuje pañstwa cz³onkowskie do:
l ustalenia i realizowania ogólnokrajowych, docelowych

udzia³ów energii ze �róde³ odnawialnych w krajowym
zu¿yciu energii elektrycznej w perspektywie do 2010 r.
w celu wype³nienia omówionych zobowi¹zañ UE,

l corocznego publikowania informacji o celach i przewi-
dzianych �rodkach ich realizacji na szczeblu krajowym
dla osi¹gniêcia celów ogólnych.

Kraje cz³onkowskie UE stosuj¹ w³asne mechanizmy
wspierania rozwoju �róde³ odnawialnych na szczeblu krajo-
wym, takie jak:
� pomoc inwestycyjna,
� wy³¹czenie spod podatków b¹d� obni¿enie podatkowe

lub zwrot podatków,
� pomoc polegaj¹ca na dotowaniu ceny producentowi

(dotacja do ceny hurtowej).
Najczê�ciej stosowanym mechanizmem jest dotowanie

ceny. Mimo ¿e obserwuje siê obni¿enie kosztów produkcji
na skutek postêpu technologicznego i zwiêkszonej oferty
producentów, to przewiduje siê, ¿e w kategoriach �rednio-
terminowych dotacje bêd¹ jednak niezbêdne.

W ramach dotacji do ceny hurtowej, wytwórcy energii
elektrycznej ze �róde³ odnawialnych otrzymuj¹ bezpo�red-
nio lub po�rednio pomoc finansow¹ do ka¿dej dostarczonej
i sprzedanej jednostki energii. W zale¿no�ci od krajowych
regulacji prawnych stosowane rozwi¹zania s¹ zró¿nicowa-
ne. Systemy dotacji mo¿na podzieliæ na dwie grupy:

l kontyngentów dostaw,
l gwarantowanych cen sta³ych.
Systemy kontyngentowe funkcjonuj¹ w Irlandii, Holan-

dii, Wielkiej Brytanii oraz s¹ przewidziane do wprowadze-
nia w Danii. Stosowan¹ zasad¹ jest ustalanie cen w wyni-
ku konkurencji dostawców o dostêpn¹ pomoc, która staje
siê mo¿liwa po wydaniu przez pañstwo cz³onkowskie de-
cyzji o po¿¹danej ilo�ci produkcji energii ze �róde³ odna-
wialnych. Funkcjonuj¹ obecnie dwa ró¿ne mechanizmy:
programy przetargowe i tzw. zielone �wiadectwa.

W ramach procedur przetargowych pañstwa og³aszaj¹
seriê przetargów na dostawê energii elektrycznej ze �róde³
odnawialnych, która jest sprzedawana lokalnemu dystry-
butorowi po cenie, która wyniknie z przetargu. Koszty nad-
wy¿ki powsta³ej w wyniku zakupu energii przekazuje siê
odbiorcy koñcowemu w postaci specjalnej ulgi.

Mechanizmy zielonych �wiadectw polegaj¹ na sprze-
da¿y energii elektrycznej ze �róde³ odnawialnych po ce-
nach rynkowych. Jednocze�nie na wszystkich konsumen-
tów nak³ada siê obowi¹zek zakupienia od wytwórców ener-
gii elektrycznej ze �róde³ odnawialnych pewnej ilo�ci �zie-
lonych �wiadectw�. Ustalana jest norma procentowa lub
ilo�ciowa (kontyngent) ogó³u zu¿ycia. Poniewa¿ konsumenci
chc¹ kupiæ �wiadectwa mo¿liwie najtaniej, rozwija siê wtór-
ny rynek zielonych �wiadectw, na którym producenci energii
elektrycznej ze �róde³ odnawialnych konkuruj¹ miêdzy sob¹
o zbycie tych �wiadectw.
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Systemy cen sta³ych funkcjonuj¹ obecnie w kilku kra-
jach UE � szczególnie efektywne s¹ w Hiszpanii i Niem-
czech. Polegaj¹ one na ustaleniu preferencyjnej ceny na
energiê elektryczn¹ ze �róde³ odnawialnych, po której spó³-
ki dystrybucyjne s¹ zobowi¹zane zakupiæ energiê elektrycz-
n¹ pochodz¹c¹ od krajowych producentów wykorzystuj¹-
cych �ród³a odnawialne. Zasadniczo w takich systemach
nie ustala siê krajowego kontyngentu czy maksymalnego
limitu energii elektrycznej ze �róde³ odnawialnych. Ilo�æ ta
jest regulowana po�rednio poprzez ustalenie poziomu ceny
energii ze �róde³ odnawialnych. Odmian¹ systemu sta³ej
ceny jest mechanizm premii, któr¹ wyp³aca siê producen-
tom energii ze �róde³. Wysoko�æ premii ustalana jest przez
rz¹d i ma ona charakter premii sta³ej lub zwi¹zanej z ochro-
n¹ �rodowiska. Sta³e ceny lub premie mog¹ byæ przez rz¹d
korygowane w celu odzwierciedlenia obni¿ki kosztów pro-
dukcji.

Opisane wy¿ej rozwi¹zania, a w szczególno�ci system
ceny sta³ej, odnosz¹ sukces w UE prowadz¹c do wzrostu
udzia³u energii ze �róde³ odnawialnych w produkcji energii
elektrycznej ogó³em. Dyrektywa UE zak³ada, ¿e systemy
te bêd¹ kontynuowane. Wa¿kim problemem jest dostoso-
wanie tych systemów do zasad wewnêtrznych rynków
energii elektrycznej. Po¿¹dane by³oby, aby rynek energii
elektrycznej ze �róde³ odnawialnych pod¹¿a³ za przemiana-
mi rynkowymi w handlu energi¹ elektryczn¹ tak, aby umo¿-
liwiæ szeroki handel i konkurencjê pomiêdzy równowa¿ny-
mi dostawcami energii elektrycznej ze �róde³ odnawialnych.
Jednak¿e w chwili obecnej nie ma mo¿liwo�ci zapewnie-
nia w Unii szerokiego handlu i konkurencji na rynku energii
elektrycznej ze �róde³ odnawialnych o dotowanych cenach.
W ramach wszystkich systemów dotowania ceny, pomoc
jest przyznawana wy³¹cznie tym krajowym producentom,
którzy sprzedaj¹ energiê na rynku krajowym.

Konkurencjê ogranicza dodatkowo geograficzne zró¿ni-
cowanie potencja³u �róde³ odnawialnych. Mimo tych uwa-
runkowañ zak³ada siê, ¿e w ramach UE bêdzie prowadzone
stopniowe i ostro¿ne odchodzenie od systemów narodo-
wych w celu wypracowania jednego, wspólnego systemu
europejskiego wspierania �róde³ odnawialnych.

Wymienia siê dwie drogi prowadz¹ce do osi¹gniêcia tego
celu:
l utrzymanie istniej¹cych systemów krajowych z jedno-

czesnym ich otwarciem dla producentów zagranicz-
nych,

l utworzenie jednolitego systemu obowi¹zuj¹cego we
wszystkich krajach Unii.
Wad¹ pierwszego podej�cia jest mo¿liwo�æ wykorzy-

stywania przez producentów najbardziej korzystnych roz-
wi¹zañ krajowych, niekoniecznie korzystnych dla globalne-
go europejskiego rynku energii. Dla wprowadzenia drugie-
go systemu potrzeba du¿ego wysi³ku organizacyjnego �
jego wprowadzenie jest tak¿e opó�niane ze wzglêdu na
ograniczone do�wiadczenia z systemami bardziej uniwer-
salnymi, takimi jak np. system zielonych �wiadectw. Trud-
no w takich warunkach wybraæ rozwi¹zanie najw³a�ciw-
sze, a nawet przes¹dziæ o tym, czy który� z istniej¹cych

modeli móg³by stanowiæ wy³¹czn¹ podstawê wewnêtrzne-
go, europejskiego rynku dla energii elektrycznej ze �róde³
odnawialnych.

Dyrektywa okre�la jedynie ramowe zasady, na pod-
stawie których przysz³a propozycja by³aby zaprojektowa-
na, a mianowicie:
u zgodno�æ z zasadami miêdzynarodowego rynku energii

elektrycznej,
u uwzglêdnienie specyfiki ró¿nych technologii,
u skuteczno�æ i prostota,
u opracowanie odpowiednich procedur przej�ciowych od

funkcjonuj¹cych obecnie systemów w celu utrzymania
zaufania inwestorów i unikniêcia zbêdnych kosztów.

Udzia³ energii elektrycznej ze �róde³ odnawialnych (OZE)
w zu¿yciu energii elektrycznej brutto w 1997 r.

i zak³adane w 2010 r. wg Dyrektywy UE [1]

Tabela 2

Austria 72,7 10,7 78,1 22,1
Belgia 1,1 0,9 6,0 5,8
Dania 8,7 8,7 29,0 29,0
Finlandia 24,7 10,4 35,0 21,7
Francja 15,0 2,2 21,0 8,9
Niemcy 4,5 2,4 12,5 10,3
Grecja 8,6 0,4 20,1 14,5
Irlandia 3,6 1,1 13,2 11,7
W³ochy 16,0 4,5 25,0 14,9
Luksemburg 2,1 2,1 5,7 5,7
Holandia 3,5 3,5 12,0 12,0
Portugalia 38,5 4,8 45,6 21,5
Hiszpania 19,9 3,6 29,4 17,5
Szwecja 49,1 5,1 60,0 15,7
Wielka Brytania 1,7 0,9 10,0 9,3

Unia Europejska 13,9 3,2 22,1 12,5

1997 2010

OZE
ogó³em

bez du¿ych
elektrowni
wodnych

OZE
ogó³em

bez du¿ych
elektrowni
wodnych

Pañstwo

 Orientacyjne wielko�ci docelowe produkcji energii elektrycznej
ze �róde³ odnawialnych dla poszczególnych

pañstw cz³onkowskich w roku 2010 wg Dyrektywy UE [1]

Tabela 1

Austria 55,3
Belgia 6,3
Dania 12,9
Finlandia 33,7
Francja 112,9
Niemcy 76,4
Grecja 14,5
Irlandia 4,5
W³ochy 89,6
Luksemburg 0,5
Holandia 15,9
Portugalia 28,3
Hiszpania 76,6
Szwecja 97,5
Wielka Brytania 50,0

Unia Europejska 674,9

Produkcja, TWhPañstwo
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Du¿y nacisk w powy¿szych pracach k³adzie siê na wy-
pracowanie mechanizmu, który pozwoli �zidentyfikowaæ�
energiê elektryczn¹ pochodz¹c¹ ze �róde³ odnawialnych
w ramach wspólnego rynku obejmuj¹cego ogó³ energii
elektrycznej.

Obowi¹zek zakupu energii
ze �róde³ odnawialnych

Od pocz¹tku 2001 roku obowi¹zuje nowe rozporz¹dze-
nie reguluj¹ce zasady zakupu energii elektrycznej ze �róde³
niekonwencjonalnych i odnawialnych [7]. W stosunku do
poprzedniego rozporz¹dzenia [8] wprowadza ono istotne
zmiany dotycz¹ce obowi¹zku zakupu energii elektrycznej
ze �róde³ niekonwencjonalnych i odnawialnych. Zmiany te
obejmuj¹ m.in.:
n rezygnacjê z okre�lenia ceny za jednostkê energii,
n zniesienie ograniczenia dotycz¹cego zainstalowanych

mocy w �ród³ach energii,
n wprowadzenie obowi¹zkowego procentowego wolume-

nu zakupu �zielonej� energii.
Udzia³ energii elektrycznej wytworzonej w �ród³ach nie-

konwencjonalnych i odnawialnych w wykonanej ca³kowitej
rocznej sprzeda¿y energii elektrycznej przez dane przedsiê-
biorstwo energetyczne powinien wynosiæ nie mniej ni¿:
a) 2,4% w 2001 r.,
b) 2,5% w 2002 r.,
c) 2,65% w 2003 r.,
d) 2,85% w 2004 r.,
e) 3,1% w 2005 r.,
f) 3,6% w 2006 r.,
g) 4,2% w 2007 r.,
h) 5,0% w 2008 r.,
i) 6,0% w 2009 r.,
j) 7,5% w 2010 r. i latach nastêpnych.

Wprowadzenie obowi¹zku zakupu energii elektrycznej
wytworzonej w �ród³ach niekonwencjonalnych i odnawial-
nych spowodowa³o wzmo¿one zainteresowanie inwesto-
rów energetyk¹ niekonwencjonaln¹, a w szczególno�ci elek-
trowniami wiatrowymi.

W celu okre�lenia poziomu produkcji energii elek-
trycznej ze �róde³ odnawialnych w Polsce i szacunko-
wego okre�lenia mo¿liwo�ci realizacji obowi¹zku zakupu
tej energii przez poszczególne spó³ki dystrybucyjne, Urz¹d
Regulacji Energetyki (URE) dokona³ w maju i czerwcu
2001 r. ankietyzacji danych o produkcji w 2000 r. i prze-
prowadzi³ ich analizê. Wyniki tej analizy zaprezentowano
w pracy [3].

Z informacji uzyskanych przez URE od spó³ek dystry-
bucyjnych wynikaj¹ znaczne ró¿nice w udziale �zielonej
energii� w wykonanej ³¹cznej sprzeda¿y energii elektrycz-
nej w poszczególnych spó³kach. Trzy zak³ady energetycz-
ne: STOEN SA, GZE SA oraz ZE Tarnów SA nie mia³y w
2000 r. w swym portfelu zakupów energii elektrycznej po-
chodz¹cej ze �róde³ niekonwencjonalnych i odnawialnych.

W pozosta³ych spó³kach udzia³ energii z OZE w sprzeda-
¿y energii ogó³em zawiera³ siê pomiêdzy 0,001% (ZE Kalisz
SA) a 27,33% (ZE Toruñ SA). Wynika to z faktu, ¿e w wa-
runkach 2000 r. ilo�æ energii elektrycznej kupowanej przez
zak³ady energetyczne w OZE by³a zwi¹zana jedynie z wy-
stêpowaniem OZE na terenie dzia³ania danego zak³adu ener-
getycznego. W przypadku ZE Toruñ SA tak znacz¹cy udzia³
energii ze �róde³ odnawialnych wynika z obecno�ci na tere-
nie tego przedsiêbiorstwa EW W³oc³awek, bêd¹cej jego w³a-
sno�ci¹.

Dla warunków roku 2000 limit obowi¹zku zakupu usta-
lony na 2001 r. (na poziomie 2,4%) spe³ni³oby osiem zak³a-
dów energetycznych. Sytuacjê poszczególnych zak³adów
energetycznych przedstawiono w tabeli 3.

£¹czna moc zainstalowana w krajowych niekonwen-
cjonalnych i odnawialnych �ród³ach energii wynosi³a w
2000 r. ok. 691 MW, a ilo�æ energii zakupionej z tych
�róde³ przez zak³ady energetyczne to ok. 1923 GWh.

�rednia cena �zielonej� energii elektrycznej wynios³a
93,03 z³/MWh. Niski poziom tej ceny wynika z tego, ¿e
zak³ady energetyczne niejednokrotnie w przypadku �róde³

Tabela 3

 Orientacyjne wielko�ci docelowe produkcji energii elektrycznej
ze �róde³ odnawialnych dla poszczególnych

pañstw cz³onkowskich w roku 2010 wg Dyrektywy UE [1]

ZE Toruñ SA 27,33%
ZE Jelenia Góra SA 6,35%
ZE Kraków SA 6,08%
ZE S³upsk SA 5,26%
ZE Bydgoszcz SA 3,26%
ZE Wroc³aw SA 2,93%
Beskidzka En SA 2,51%
ZE Warszawa-Teren SA 1,99%
ZE SA w Olsztynie 1,65%
ENERGA 1,50%
ZE Koszalin SA 1,50%
ZE Opole SA 1,48%
Elbl¹skie ZE SA 1,07%
ZE £ód�-Teren SA 1,06%
En Szczeciñska SA 0,81%
Rzeszowski ZE SA 0,68%
En Poznañska SA 0,59%
ZE Wa³brzych SA 0,47%
ZE P³ock SA 0,39%
ZE Bia³ystok SA 0,28%
ZE Czêstochowa SA 0,22%
Zamojska KE SA 0,18%
ZE Gorzów SA 0,15%
ZEORK SA 0,13%
Zielonogórskie ZE SA 0,13%
ZE Legnica SA 0,03%
Lubelskie ZE SA 0,02%
Bêdziñski ZE SA 0,01%
£ódzki ZE SA 0,01%
En Kaliska SA 0,001%
STOEN SA 0,00%
GZE SA 0,00%
ZE Tarnów SA 0,00%

Ogó³em 1,91%

Spó³ka dystrybucyjna
Poziom zakupu

energii elektrycznej
z OZE
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w³asnych jako cenê zakupu podawa³y 0 z³/MWh (czê�æ
ma³ych elektrowni wodnych) oraz niska by³a cena energii
elektrycznej z EW W³oc³awek, która w 2000 r. wynosi³a
20,87 z³/MWh.

Przeprowadzono tak¿e analizê z pominiêciem EW
W³oc³awek, której wyniki s¹ nastêpuj¹ce:
� moc zainstalowana w skali kraju ogó³em wynosi³a

530 MW,
� ilo�æ energii zakupionej z OZE równa³a siê 1 130 GWh,
� �rednia cena wynosi³a za� 143,66 z³/MWh.

Rys. 1. Udzia³ energii elektrycznej wytworzonej
w poszczególnych typach OZE ogó³em w 2000 r. wg [3]

Analiza przedstawionych danych prowadzi do wniosku,
¿e wiele spó³ek dystrybucyjnych ma k³opoty z wype³nie-
niem obowi¹zku zakupu energii elektrycznej ze �róde³ od-
nawialnych, szczególnie w przypadku, gdyby swoje zaku-
py ograniczy³y do �róde³ przy³¹czonych do w³asnej sieci
dystrybucyjnej.

Obrót energi¹ ze �róde³ odnawialnych
na podstawie umów dwustronnych

pomiêdzy wytwórc¹ a spó³k¹ dystrybucyjn¹

Wiêkszo�æ obrotu energi¹ elektryczn¹ w Polsce odby-
wa siê na podstawie umów dwustronnych pomiêdzy wy-
twórc¹ a spó³k¹ dystrybucyjn¹. W wiêkszo�ci �zielone�
�ród³a energii elektrycznej korzysta³y w przesz³o�ci z prefe-
rencji polegaj¹cej na obowi¹zku zakupu energii przez spó³-
kê, do sieci której �ród³o jest przy³¹czone. Cena, po której
dokonywano rozliczeñ, by³a zwi¹zana z cen¹ sprzeda¿y
energii elektrycznej odbiorcom koñcowym obowi¹zuj¹c¹ w
taryfie danej spó³ki dystrybucyjnej. Kwestiê t¹ regulowa³o
rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki [8]. Powodowa³o to
istotne implikacje dla producentów energii ze �róde³ odna-
wialnych, a mianowicie:
n w zwi¹zku z istotnym zró¿nicowaniem cen energii dla

odbiorców koñcowych w spó³kach dystrybucyjnych cena
zakupu energii by³a mocno zró¿nicowana pomiêdzy rejo-
nami kraju,

n poziom cen (mimo ¿e znacz¹co wy¿szy od �rednich cen
zakupu energii na rynku hurtowym) czêsto nie zapew-
nia³ warunków ekonomicznej op³acalno�ci budowy i eks-
ploatacji nowych elektrowni wykorzystuj¹cych �ród³a od-
nawialne,

n rozporz¹dzenie okre�la³o pu³ap mocy dla �róde³, które
mog³y korzystaæ z ceny preferencyjnej,

n sprzeda¿ energii odbywa³a siê do lokalnej spó³ki dystry-
bucyjnej,

n obowi¹zek zakupu dotyczy³ odbiorców pod³¹czonych do
sieci, natomiast nie do koñca by³y sprecyzowane zasady
pod³¹czania nowych �róde³ do sieci � co by³o istotn¹
przeszkod¹ dla wielu inwestorów,

n spó³ki dystrybucyjne nie by³y zainteresowane zwiêk-
szaniem zakupów energii ze �róde³ odnawialnych, trak-
tuj¹c wywi¹zywanie siê z obowi¹zku zakupu jako �z³o
konieczne�.
Koszty zakupu energii ze �róde³ odnawialnych jako koszty

uzasadnione prowadzenia dzia³alno�ci koncesjonowanej by³y
przenoszone w taryfach na odbiorców koñcowych.

Wprowadzenie nowego rozporz¹dzenia [7] i zmiana sy-
tuacji prawnej od 2001 r. stworzy³y jako�ciowo inn¹ sytu-
acjê i wzbudzi³y wiele kontrowersji zwi¹zanych w szcze-
gólno�ci z mo¿liwo�ci¹ wykonania obowi¹zku zakupu oraz
cenami oferowanej energii ze �róde³ niekonwencjonalnych
i odnawialnych.

Zniesiono zasadê powi¹zania ceny zakupu energii ze
�róde³ odnawialnych z cen¹ sprzeda¿y obowi¹zuj¹c¹ w da-
nej spó³ce dystrybucyjnej, wprowadzaj¹c jednocze�nie
obowi¹zek zakupu energii w okre�lonym udziale, uzale¿-
nionym od wielko�ci sprzeda¿y w danej spó³ce dystrybu-
cyjnej (jednakowym dla wszystkich spó³ek, niezale¿nie od
uwarunkowañ lokalnych). Wielu potencjalnych inwestorów
oczekiwa³o, ¿e ceny �zielonej� energii znacz¹co wzrosn¹,
poniewa¿ spó³ki d¹¿¹c do wywi¹zania siê z obowi¹zku za-
kupu bêd¹ zmuszone nabywaæ energiê ze �róde³ odnawial-
nych po cenach znacznie przewy¿szaj¹cych poziom cen

Podstawowe parametry charakteryzuj¹ce �ród³a odnawialne
i niekonwencjonalne w podziale na poszczególne technologie

wytwarzania (2000 r.) wg [3]

Tabela 4

Biogaz 10,272 31612,50 249,32
Biomasa 0,580 55,00 132,42
Elektrownie wodne

(pow. 5 MW) 476,825 1316318,98 67,80
Elektrowni wodne bez

EW W³oc³awek 316,625 523588,98 138,86
Ma³e elektrownie wodne

(do 5 MW) 198,751 569470,29 141,35
Wiatrowe 4,252 5304,33 235,89

Moc
zainstalowana,

MW

Roczna
produkcja,

MWh

�rednia
cena energii
ogó³em kraj,

z³/MWh

Wyszczególnienie
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rynkowych, co istotnie podnios³oby atrakcyjno�æ inwesto-
wania w �ród³a ekologiczne. Cenê zakupu �zielonej� ener-
gii kszta³towa³yby uwarunkowania rynkowe.

Istotn¹ zmian¹ sytuacji jest tak¿e to, ¿e obowi¹zek za-
kupu dotyczy wszystkich spó³ek � tak¿e tych, które do tej
pory nie posiada³y w wolumenie swoich zakupów energii
ze �róde³ odnawialnych i niekonwencjonalnych. Spó³ki te
d¹¿¹c do wype³nienia obowi¹zku s¹ teraz zainteresowane
zakupem, tak¿e poza �ród³ami pod³¹czonymi do w³asnej
sieci dystrybucyjnej. Spó³ki takie zainteresowane s¹ tak¿e
zakupem �zielonej� energii od:
u innych spó³ek (np. posiadaj¹cych w³asne �ród³a),
u wytwórców, którzy s¹ zlokalizowani w sieciach innych

spó³ek,
u innych segmentów rynku (np. gie³dy energii).

Dla producentów energii oznacza to mo¿liwo�æ od-
sprzeda¿y energii tak¿e do innych spó³ek ni¿ zak³ad
energetyczny, do sieci którego �ród³o jest pod³¹czone.
Umowa na sprzeda¿ energii nie jest wtedy wy³¹cznie
umow¹ dwustronn¹ i konieczne jest ponoszenie kosztów
przesy³u energii.

Wprowadzone do pocz¹tku 2001 r. regulacje mia³y
umo¿liwiæ utworzenie konkurencyjnego rynku �zielonej�
energii w Polsce, na którym producenci konkurowaliby cen¹
energii, za� spó³ki dystrybucyjne poszukiwa³yby mo¿liwie
najtañszych mo¿liwo�ci jej zakupu a¿ do uzyskania odpo-
wiedniego, wymaganego wolumenu zakupów.

Przy braku odpowiedniej poda¿y �zielonej� energii na
rynku (zapewniaj¹cej za³o¿ony wolumen), pojawi³o siê nie-
bezpieczeñstwo nadmiernego wzrostu cen. Próby ograni-
czenia tego niebezpieczeñstwa w roku 2001 podj¹³ Prezes
URE, przy okazji zatwierdzania kolejnych taryf dla spó³ek
dystrybucyjnych [6]. Dla realizacji ustawowego obowi¹zku
obrony konsumentów energii przed nieuzasadnionym wzro-
stem cen [9], przyj¹³ zasadê, ¿e koszty zakupu energii ze
�róde³ niekonwencjonalnych i odnawialnych zostan¹ uzna-
ne za uzasadnione, o ile ceny energii elektrycznej nie bêd¹
wy¿sze od mo¿liwych do uzyskania w danym przedsiê-
biorstwie wed³ug aktualnie obowi¹zuj¹cej taryfy i poprzed-
nio obowi¹zuj¹cych przepisów o obowi¹zku zakupu ener-
gii ze �róde³ niekonwencjonalnych i odnawialnych [8], zwiêk-
szonych o �redni roczny wska�nik wzrostu cen towarów
i us³ug konsumpcyjnych (RPI). Natomiast dla nowych �ró-
de³, a w szczególno�ci wykorzystuj¹cych nowe technolo-
gie (np. elektrownie wiatrowe), dopuszczono podwy¿sze-
nie maksymalnego pu³apu ceny zakupu energii do 1,5
wska�nika RPI przy za³o¿eniu, ¿e okres zwrotu inwestycji
nie jest krótszy ni¿ 6 lat. Maksymalne ceny zakupu wyni-
kaj¹ce z tej zasady s¹ zró¿nicowane pomiêdzy spó³kami
dystrybucyjnymi i zawieraj¹ siê pomiêdzy 156,1 z³/MWh
(ZE Tarnów SA) a 299,2 z³/MWh (ZE Toruñ SA).

Stanowisko Prezesa URE przedk³adaj¹ce obowi¹zek
ochrony interesów odbiorcy nad obowi¹zek uzyskania od-
powiedniego wolumenu zakupu �zielonej� energii oznacza
praktycznie próbê wprowadzenia górnego pu³apu cen zaku-
pu tej energii. Zmniejszy³o to jednocze�nie sk³onno�æ zak³a-
dów energetycznych do takich prób wype³niania obowi¹zku

zakupu energii ze �róde³ odnawialnych, które prowadzi³yby
do nadmiernego wzrostu cen.

Dzia³ania Prezesa URE wskaza³y jednocze�nie na u³om-
no�æ przyjêtych w kraju rozwi¹zañ prawnych. Przyjêcie
postulowanego udzia³u �róde³ odnawialnych w produkcji
energii elektrycznej i na³o¿enie na spó³ki dystrybucyjne
odpowiedniego obowi¹zku zakupu bez prób stworzenia
mechanizmów dop³at do ceny �zielonej� energii, b¹d� in-
nych mechanizmów dofinansowania rozwoju energetyki
niekonwencjonalnej i odnawialnej, okaza³o siê niewystar-
czaj¹ce.

Jako jedyny mechanizm finansowania rozwoju elektrow-
ni odnawialnych i niekonwencjonalnych wskazano proste
przeniesienie tych kosztów w cenie energii elektrycznej dla
odbiorców finalnych. Niebezpieczeñstwa z tym zwi¹zane
spowodowa³y uzasadnion¹ interwencjê Prezesa URE.

Energia ze �róde³ odnawialnych
na gie³dzie energii

Z ofert¹ handlu energi¹ ze �róde³ odnawialnych wyst¹-
pi³a Gie³da Energii. Kontrakty za dostawê tzw. zielonej energii
zosta³y przypisane do Rynku Terminowego. Dla Gie³dy Ener-
gii handel energi¹ ze �róde³ odnawialnych mia³ byæ w za-
my�le drog¹ do o¿ywienia kulej¹cej gie³dy, natomiast dla
spó³ek dystrybucyjnych (i po�rednio wytwórców) mia³a byæ
stworzona mo¿liwo�æ odsprzeda¿y nadwy¿ek �zielonej
energii�. Zakup energii ze �róde³ odnawialnych na gie³dzie
stworzy³ jednocze�nie mo¿liwo�ci spó³kom dystrybucyjnym,
które nie posiadaj¹ na obszarze swojego dzia³ania wystar-
czaj¹cej liczby elektrowni opartych na �ród³ach odnawial-
nych, mo¿liwo�æ uzupe³nienia zakupów i wywi¹zanie siê
z obowi¹zku.

Obrót gie³dowy energi¹ ze �róde³ odnawialnych zosta³
ograniczony do przypadków, gdy �ród³o jest w stanie ge-
nerowaæ energiê w sposób ci¹g³y w ilo�ci ponad 1 MWh
w ka¿dej godzinie konkretnego miesi¹ca kalendarzowego.
Obrót jest realizowany drog¹ zakupu energii przez spó³kê
dystrybucyjn¹, do której sieci przy³¹czone jest dane �ród³o
wytwórcze. Spó³ka dystrybucyjna mo¿e swobodnie sprze-
dawaæ tê energiê na Rynku Terminowym na dostawê ener-
gii �zielonej� (ZKT), prowadzonym przez Gie³dê Energii SA.
Rozliczenie miêdzy w³a�cicielem �ród³a energii �zielonej�
i spó³k¹ dystrybucyjn¹ nastêpuje na podstawie odpowied-
nich umów zawartych miêdzy tymi podmiotami.

Poniewa¿ w wielu przypadkach (np. wiêkszo�ci elek-
trowni wiatrowych) trudno spe³niæ te warunki, obrót �zie-
lon¹� energi¹ ze �róde³, które nie s¹ zdolne do jej gene-
rowania w sposób ci¹g³y lub/i w ilo�ciach mniejszych ni¿
1 MWh w dowolnej godzinie okresu rozliczeniowego, po-
winien byæ realizowany wed³ug poni¿szego schematu:

Spó³ka dystrybucyjna, do której sieci przy³¹czone jest
�ród³o wytwórcze energii �zielonej� dokonuje zakupu ener-
gii (warunkowa umowa kupna/sprzeda¿y) z tego �ród³a w
ci¹gu miesi¹ca kalendarzowego i w terminie 14 dni wyp³a-
ca wytwórcy energii zaliczkê w kwocie równej iloczynowi
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wolumenu dostarczonej energii i indeksu cenowego
miesiêcznego ustalonego na Rynku Dnia Nastêpnego
Gie³dy Energii SA. Zakupiona przez spó³kê dystrybucyjn¹
energia mo¿e byæ zagospodarowana przez ni¹ na w³asne
potrzeby, mo¿e byæ sprzedana na Rynku Dnia Nastêpnego
(RDN) lub na rynku terminowym na dostawê energii elek-
trycznej  (FKT).

Spó³ka dystrybucyjna kumuluje w sposób ci¹g³y (wirtu-
alny) zakupiony w kolejnych miesi¹cach wolumen energii
ze �ród³a lub z kilku �róde³ (w porozumieniu z wytwór-
cami) a¿ do momentu zgromadzenia ilo�ci pokrywaj¹cej
dostawê 1 MWh w ka¿dej godzinie miesi¹ca kalendarzo-
wego.

Spó³ka dystrybucyjna, dzia³aj¹c w imieniu i na rzecz
wytwórców, dokonuje sprzeda¿y powy¿szej ilo�ci energii
na rynku terminowym na dostawê energii �zielonej� (ZKT).
Sprzeda¿ energii �zielonej� przez spó³kê realizowana jest
na ZKT po dokonaniu przez ni¹ równoczesnego lub wcze-
�niejszego zakupu, po udokumentowanej cenie, np. przez
zakup na RDN, identycznego wolumenu energii ze �róde³
konwencjonalnych.

Ten do�æ z³o¿ony mechanizm ma na celu przeniesie-
nie w czasie �cechy� energii, zwi¹zanej z jej aspektem
ekologicznym, natomiast ostateczne rozliczenie finan-
sowe pomiêdzy spó³k¹ dystrybucyjn¹ i wytwórc¹ �zielo-
nej� energii nastêpuje po zakoñczeniu wy¿ej opisanych
operacji. Jednocze�nie spó³ka dystrybucyjna i dostawca
�zielonej� energii we w³asnym zakresie ustalaj¹ wysoko�æ
prowizji.

Niskie obroty na rynku Gie³dy Energii (GE) w Polsce
dotycz¹ tak¿e kontraktów na dostawê �zielonej� energii.
Do�æ skomplikowany mechanizm obrotów energi¹, koniecz-
no�æ po�redniczenia w handlu spó³ki dystrybucyjnej, do
sieci której pod³¹czone jest dane �ród³o (w tego typu kon-
traktach poza �wiadczeniem us³ugi przesy³owej jego rola
polega tak¿e na �wiadczeniu us³ugi �po�rednictwa handlo-
wego�) powoduj¹, ¿e rynek �zielonej� energii na GE prak-
tycznie nie funkcjonuje. Zaproponowany mechanizm han-
dlu energi¹ ze �róde³ odnawialnych za po�rednictwem gie³-
dy powoduje, ¿e na drodze pomiêdzy wytwórc¹ a odbiorc¹
tej energii pojawiaj¹ siê dodatkowi po�rednicy: spó³ka dys-
trybucyjna, do sieci której pod³¹czony jest wytwórca, gie³-
da energii i spó³ka dystrybucyjna dokonuj¹ca zakupu na
gie³dzie. Powoduje to konieczno�æ dodatkowych przep³y-
wów finansowych i negocjowania zasad rozliczeñ (szcze-
gólnie trudnych w przypadku relacji wytwórca � spó³ka
dystrybucyjna).£atwiejsze jest korzystanie z mechanizmu
gie³dowego w przypadku �róde³, których w³a�cicielem jest
spó³ka dystrybucyjna. Ostatni¹ transakcjê na kontrakt �zie-
lonej� energii (ZKT) zawarto w 2001 roku. Od pocz¹tku
umo¿liwienia obrotu na gie³dzie energi¹ ze �róde³ odna-
wialnych (czyli od 4 lipca 2001 r.) zawarto ³¹cznie 6 kon-
traktów miesiêcznych (czyli 6*24*31 MWh), a ceny wy-
nios³y od 205 do 240 z³/MWh. W okresie od stycznia do
kwietnia 2002 r. nie uda³o siê zawrzeæ za po�rednictwem
gie³dy ¿adnego kontraktu na dostawê �zielonej� energii �
rynek praktycznie zamar³.

Podsumowanie
� przysz³o�æ handlu �zielon¹ energi¹� w Polsce

Producenci energii elektrycznej ze �róde³ odnawial-
nych i niekonwencjonalnych w Polsce od wielu lat zmagaj¹
siê z niepewn¹ i ci¹gle zmieniaj¹c¹ siê sytuacj¹ prawn¹.
Wprowadzenie Prawa energetycznego i kolejnych rozporz¹-
dzeñ wykonawczych nie zmieni³o radykalnie tego stanu.
Zapisy polityki energetycznej pañstwa [11] oraz strategii
rozwoju energetyki odnawialnej [2] wskazuj¹ na po¿¹dany
kierunek rozwoju, lecz ci¹gle brakuje mechanizmów sku-
tecznie ten rozwój wspieraj¹cych.

Trzeba wyra�nie podkre�liæ, ¿e energetyka niekonwen-
cjonalna i wykorzystuj¹ca �ród³a odnawialne, pomimo istot-
nego postêpu technologicznego w ostatnich latach na
�wiecie, jest energetyk¹ relatywnie drog¹. Jej wprowa-
dzanie wymaga aktywnej polityki pañstwa i dop³ywu �rod-
ków finansowych. Pañstwa, gdzie osi¹gniêto znacz¹cy
sukces we wprowadzaniu takiej energetyki, prowadzi³y
aktywn¹ politykê wspierania i dofinansowywania �zie-
lonej� energii. Wprowadzono ró¿norodne mechanizmy,
z których najbardziej efektywne okazywa³y siê syste-
my subsydiowania ceny �zielonej� energii. Osi¹gniête suk-
cesy by³y te¿ w du¿ej mierze uwarunkowane stabilno�-
ci¹ prowadzonej polityki wspieraj¹cej m.in. wysy³aniem
jasnych przes³anek dla inwestorów i dba³o�ci¹ o ich
interesy.

Najwy¿szy czas na wprowadzenie stabilnego systemu
wspierania rozwoju �zielonej� energetyki w Polsce. Warto
wykorzystaæ sprawdzone modele i okre�liæ realistyczne
(dostosowane do mo¿liwo�ci ekonomicznych) cele do osi¹-
gniêcia przy rozwoju energetyki odnawialnej. Okre�lenie
tych celów tylko na podstawie oceny technicznego po-
tencja³u, stopnia jego aktualnego wykorzystania i dostêp-
no�ci technologii nie jest wystarczaj¹ce � konieczna jest
ocena skutków ekonomicznych i mo¿liwo�ci pañstwa
w zakresie dofinansowania tego rozwoju.

Obserwowane w kraju du¿e zainteresowanie inwe-
storów energetyk¹ odnawialn¹ (w ostatnim czasie g³ów-
nie elektrowniami wiatrowymi) mo¿e przerodziæ siê za kil-
ka lat w sukces (o ile efektywny system siê pojawi) lub
w klêskê, gdy brak stabilnej i odpowiednio atrakcyjnej ceny
�zielonej� energii doprowadzi do finansowego fiaska wiêk-
szo�æ z tych projektów.

Jednocze�nie nale¿y podkre�liæ, ¿e stworzono ju¿ pierw-
sze elementy dla rozwoju rynku �zielonej� energii elektrycz-
nej w Polsce. Wypracowano mechanizmy odsprzeda¿y tej
energii lokalnym spó³kom dystrybucyjnym lub innym spó³-
kom, które d¹¿¹ do wype³nienia obowi¹zku zakupu. Istnie-
j¹ tak¿e próby wprowadzenia tej energii na rynek krajowy
(np. propozycja gie³dy energii).

Producenci energii elektrycznej ze �róde³ niekonwen-
cjonalnych i odnawialnych mog¹ korzystaæ z wielu mecha-
nizmów jej zbytu, lecz nadal podstawowym problemem
pozostaje uzyskanie zadawalaj¹cej ceny. Bez jego rozwi¹-
zania energetyka odnawialna jeszcze d³ugo nie osi¹gnie
zadowalaj¹cego poziomu rozwoju.
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Kalejdoskop
energetyczno-ekologiczny

Dioksyny � niebezpieczne produkty spalania

Troska o czysto�æ �rodowiska naturalnego i zdrowie lu-
dzi zwraca uwagê naukowców amerykañskich na szkodli-
wy wp³yw wielu substancji o marginalnym, jak dotychczas
s¹dzono, znaczeniu. W ostatnich latach zaostrzono w USA
normy emisji niektórych zanieczyszczeñ, dla innych, na
przyk³ad rtêci czy ozonu, ograniczenia takie zaczn¹ obo-
wi¹zywaæ jeszcze w bie¿¹cej dekadzie. Przemys³ oraz o�rod-
ki naukowe przeznaczaj¹ coraz wiêksze �rodki na badanie
i opracowanie technologii umo¿liwiaj¹cych minimalizacjê
negatywnych skutków emisji licznych pozosta³o�ci proce-
sów przemys³owych. Do substancji tych nale¿¹ dioksyny
i furany, o których jest ostatnio g³o�no ze wzglêdu na bez-
po�redni zwi¹zek z wdra¿aniem ró¿norodnych sposobów
spalania odpadów.

Dioksyny i furany s¹ uwa¿ane za najbardziej znane tok-
syczne zwi¹zki chemiczne; ocenia siê, ¿e s¹ 10 tysiêcy
razy bardziej truj¹ce od cyjanku potasu. Nale¿¹ do produk-
tów niektórych technologii przemys³owych obejmuj¹cych
m.in. spalanie paliw organicznych i �mieci, wytwarzanie
papieru i niektórych pestycydów oraz wytop metali. Diok-
syny i furany powstaj¹ w reakcjach chloru z innymi chemi-
kaliami w wysokich temperaturach.

Te bezbarwne, pozbawione zapachu substancje orga-
niczne powstaj¹ w procesach spalania przebiegaj¹cych w
bardzo szerokim zakresie temperatur od 400 do oko³o
1400°C. Na szczê�cie dioksyny emitowane z elektrowni
cieplnych nale¿¹ do najmniej szkodliwych zwi¹zków tej
grupy.

Zawarto�æ dioksyn w atmosferze Stanów Zjednoczo-
nych wzros³a gwa³townie w latach 1935�1940 wskutek
spalania wprowadzanych wtedy do u¿ytku plastyków na
bazie zwi¹zków chloru. Jednak od koñca lat 70. wska�nik
ten wykazuje wyra�n¹ tendencjê malej¹c¹ i obecnie ich
³¹czn¹ ilo�æ opadaj¹c¹ na terytorium tego kraju szacuje siê
na 20�50 kg rocznie.

Dioksyny osiadaj¹ce na powierzchniach gleb i wód
przedostaj¹ siê na koñcu do ³añcucha pokarmowego istot
¿ywych. Ponad 90% dioksyn przenika do organizmów lu-
dzi z po¿ywieniem, g³ównie t³uszczy, miêsa, produktów
mlecznych i ryb. Niemowlêta wch³aniaj¹ tê truciznê przy
karmieniu mlekiem matki. Innym powszechnym �ród³em
dioksyn jest dym z wszelkich procesów spalania, a szcze-
gólnie tytoniowy.

Szkodliwe dzia³anie dioksyn na organizm ludzki polega
g³ównie na powolnym, ale niestety bardzo skutecznym
uszkadzaniu narz¹dów wewnêtrznych, takich jak w¹tro-
ba, p³uca, p³uca, nerki, rdzeñ krêgowy lub kora mózgo-
wa. Badania wskazuj¹ tak¿e na rakotwórcze oddzia³ywa-
nie tej trucizny. Skutki tych uszkodzeñ nierzadko pojawia-
j¹ siê dopiero po kilku lub kilkunastu latach od przyjmo-
wania niewielkich dawek takich trucizn.

Nie poznano dotychczas sposobów usuwania diok-
syn z organizmu ludzkiego, który przeciêtnie zawiera
9 ng (nanogramów) tych zwi¹zków na kilogram wagi
cia³a. Mê¿czy�ni musz¹ czekaæ na ich samoistny roz-
k³ad, za� w przypadku kobiet przechodz¹ one w okre-
sie ci¹¿y do p³odu, a pó�niej do mleka przy karmieniu
piersi¹.
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