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I. Wstęp

Zgodnie z ustawą z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej sprawy dotyczące rozwoju 

i wykorzystania energetyki prosumenckiej i rozproszonej należą do ministra właściwego do spraw 

gospodarki, zaś rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii jest zadaniem ministra właściwego 

do spraw klimatu.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako organ współpracujący podejmuje szereg działań mających na 

celu szeroko pojęty rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich, 

w szczególności biomasy pochodzenia rolniczego. W tym obszarze działalności widzimy dużą szansę 

na poprawę warunków życia na wsi oraz nowe możliwości rozwojowe dla rolnictwa. Zielony Ład niesie 

ze sobą szereg wyzwań, głównie w obszarze środowiska, ale również w zakresie utrzymania 

konkurencyjności produkcji rolnej i przetwórstwa. Bez zapewnienia stabilnych dostaw energii, 

możliwości redukcji emisji oraz zagospodarowania produktów ubocznych i pozostałości z rolnictwa 

i przemysłu rolno-spożywczego wyzwaniom tym będzie trudno sprostać. Dlatego wykorzystanie 

odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach rolnych to przede wszystkim szansa na 

zagospodarowanie występujących zasobów, wyeliminowanie istniejących problemów utrudniających 

prowadzenie działalności rolniczej oraz życie na obszarach wiejskich, co w efekcie będzie przekładać 

się również na dochody. 

Rolnicy w Polsce mogą korzystać z różnych form wsparcia dotyczących OZE. Część z nich jest dostępna 

w ramach wsparcia kierowanego do szerszej kategorii beneficjentów, niektóre zaś są przewidziane 

wyłącznie dla rolników. Wsparcie to można podzielić na dwa rodzaje: dofinansowanie inwestycji OZE 

(wsparcie inwestycyjne) oraz system wsparcia funkcjonujących instalacji (wsparcie do wytwarzanej 

energii).

II. Wsparcie inwestycyjne OZE dla rolników

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Wsparcie z zakresu odnawialnych źródeł energii realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW) ma najczęściej charakter uzupełniający wobec wsparcia 

możliwego do uzyskania w ramach Polityki Spójności oraz funduszy krajowych. W ramach 

poddziałania 4.1 – typ operacji Modernizacja gospodarstw rolnych możliwe jest np. realizowanie 

projektów prowadzących do zwiększenia wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w 

gospodarstwie lub realizacja inwestycji lub zakup urządzeń służących ochronie środowiska, w tym 

budowę instalacji opartych na OZE. Z kolei w poddziałaniu 4.2 – typ operacji Przetwórstwo i marketing 

produktów rolnych, możliwa jest realizacja inwestycji lub zakup urządzeń m.in. instalacji paneli 

słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, małych elektrowni wiatrowych do produkcji energii na potrzeby 
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prowadzonej działalności przetwórczej. Inwestycje dotyczące OZE są elementami szerszych katalogów 

wspieranych inwestycji w ramach wybranych działań PROW, dlatego nie prowadzi się odrębnej 

sprawozdawczości dotyczącej zrealizowanych inwestycji OZE.

2. Projekt Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

Wsparcie OZE w ramach projektu Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 jest planowane 

w ramach dwóch interwencji:

1. Interwencja: Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności 

energetycznej.

Beneficjent: rolnik lub osoba prawna prowadząca działalność rolniczą (z wyłączeniem sektora 

owoców i warzyw).

Zakres interwencji: Koszty zakupu i montażu: mikroinstalacji produkujących energię z wody albo 

biogazu rolniczego (elektryczną, ciepło lub paliwo gazowe) do 50 kW.

2. Interwencja: Działania na rzecz ochrony środowiska oraz łagodzenia zmian klimatu

Beneficjent: organizacje producentów i zrzeszenia organizacji producentów owoców i warzyw.

Zakres interwencji: instalacje produkujące energię z odnawialnych źródeł energii wykorzystywaną 

dla potrzeb związanych z działalnością beneficjentów.

Powodem ukierunkowania wsparcia na biogazownie rolnicze i elektrownie wodne jest konieczność 

rozwoju niewykorzystanego potencjału tych technologii OZE, które poza samym wytwarzaniem 

energii, przynoszą również bardzo ważne korzyści dla rolnictwa, środowiska oraz obszarów wiejskich, 

jak np. zagospodarowanie produktów ubocznych i odpadów z rolnictwa, a także poprawa gospodarki 

wodnej poprzez zwiększenie retencji wody. Konieczność rozwoju takich źródeł OZE na obszarach 

wiejskich jest spowodowana m.in. rosnącymi wymogami środowiskowymi, w tym związanymi 

z ograniczaniem stosowania chemicznych środków ochrony roślin i nawozów mineralnych, co możliwe 

jest np. dzięki nawozowemu wykorzystaniu produktu pofermentacyjnego z biogazowni rolniczych. 

Dodatkowo lokalne wytwarzanie energii na własne potrzeby ze stabilnych źródeł, zwiększa 

bezpieczeństwo energetyczne, co przy rozproszonej zabudowie terenów wiejskich i niskiej jakości sieci 

dystrybucyjnej może przyczynić się do znaczącej poprawy obecnej sytuacji. 

Zakłada się, że pozostałe źródła energii odnawialnej jak np. instalacje fotowoltaiczne, a także 

biogazownie rolnicze i elektrownie wodne o mocy powyżej 50 kW będą finansowane ze środków 

Polityki Spójności oraz innych programów. Należy zauważyć, że dofinansowanie tych instalacji OZE, 

w tym szczególnie instalacji fotowoltaicznych na obszarach wiejskich było możliwe w ramach środków 

Polityki Spójności (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Regionalnych Programów 

Operacyjnych) oraz krajowych (np. Mój Prąd, Agroenergia). Dlatego wsparcie w ramach Planu 

Strategicznego dla WPR zostało skierowane na te inwestycje, które mają mniejsze szanse uzyskania 

wsparcia z innych źródeł finansowania.
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Harmonogram dalszych prac nad Planem Strategicznym WPR ma charakter roboczy i zależy od tempa 

prac nad tekstami aktów prawnych pakietu legislacyjnego reformującego WPR oraz przepisami 

wykonawczymi i delegowanymi Komisji Europejskiej. 

Konsultacje kolejnej wersji Planu Strategicznego zostały zakończone 15 września 2021 r. Aktualnie 

trwa analiza zgłoszonych uwag. W listopadzie 2021 r. przewiduje się konsultacje społeczne 

Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko, w grudniu 2021 r. zatwierdzenie Planu przez Radę 

Ministrów, a następnie w styczniu 2022 roku przedłożenie Planu do zatwierdzenia Komisji 

Europejskiej.

3. Wsparcie OZE na obszarach wiejskich poza WPR

 Program „Czyste powietrze”

Program z budżetem 103 mld zł skierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych 

budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych 

z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Dofinansowaniu podlega wymiana starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na 

nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, a także przeprowadzenie niezbędnych prac 

termomodernizacyjnych budynku.

Według danych na dzień 24 września 2021 r. złożono ponad 321 tys. wniosków na kwotę 5,496 mld zł; 

podpisano ponad 250 tys. umów na kwotę 4,178 mld zł, natomiast wypłacone dofinansowanie w ramach 

Programu wyniosło ponad 1,9 mld zł. W Programie na mocy podpisanych porozumień uczestniczy 1976 

gmin, w tym gminy wiejskie i miejsko-wiejskie.

 Agroenergia:

Program Agroenergia 2021 ma na celu zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych 

w sektorze rolniczym. Budżet całego programu, łącznie z naborem, który odbył się w 2019 r., 

to 200 mln zł (w tym bezzwrotne formy dofinansowania 153,4 mln zł, a zwrotne formy 46,6 mln zł). 

Składa się on z dwóch części, obejmujących:

1) instalacje fotowoltaiczne, wiatrowe i pompy ciepła o mocy zainstalowanej powyżej 10 kW 

i nie większej niż 50 kW, w tym także instalacje hybrydowe oraz towarzyszące magazyny 

energii elektrycznej

 wsparcie udzielane przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej,

 wsparcie w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych dla instalacji wytwarzających 

energię, w zależności od mocy instalacji,



5

 maksymalny poziom dofinansowania dla mocy od 10 kW do 30 kW nie więcej niż 

15 tys. zł, natomiast dla mocy instalacji od 30 kW do 50 kW nie więcej niż 25 tys. zł. 

 WFOŚiGW mogą udostępnić również pożyczki ze środków własnych wspierające 

realizację projektów.

2) biogazownie rolnicze wraz z towarzyszącą instalacją wytwarzania biogazu rolniczego oraz 

elektrownie wodne o mocy nie większej niż 500 kW wraz z towarzyszącymi magazynami 

energii. 

 wsparcie udzielane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

 intensywność wsparcia w postaci pożyczki wynosi 100% kosztów kwalifikowanych, 

natomiast w postaci dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż:

o dla instalacji o mocy do 150 kW – nie więcej niż 1,8 mln zł., 

o pow. 150 kW do 300 kW – nie więcej niż 2,2 mln zł, 

o pow. 300 kW do 500 kW – nie więcej niż 2,5 mln zł. 

Program Agroenergia skierowany jest do:

 osoby fizycznej będącej właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna 

powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok 

przed złożeniem wniosku prowadzącej osobiście gospodarstwo,

 osoby prawnej będącej właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna 

powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok 

przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadzącej działalność rolniczą lub 

działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych.

 Mój Prąd:

Trzecia odsłona Programu Mój Prąd jest skierowana do osób fizycznych, wytwarzających energię 

elektryczną na własne potrzeby, które są stroną Umowy Kompleksowej (umowa regulująca kwestie 

związane z wprowadzeniem do sieci energii elektryczne wytworzonej w mikroinstalacji) 

z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej. Ubiegający się o wsparcie z NFOŚiGW mogą liczyć na:

 dofinansowanie instalacji o mocy od 2 do 10 kW, która jest zakończona i podłączona do sieci 

OSD (Operator Systemu Dystrybucyjnego),

 dofinansowanie do 3 tys. zł, ale nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych,

 prostsze zasady aplikowania - wnioski składane wyłącznie drogą elektroniczną.

Budżet przewidziany na trzecią edycję Programu wynosi do 534 mln zł.

 Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)

Wsparcie rozwoju OZE, w tym na obszarach wiejskich, w projekcie KPO jest przewidziane głównie 

w ramach inwestycji B2.2.2. Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne.

Celem inwestycji jest rozwój lokalnych odnawialnych źródeł energii realizowanych przez społeczności 
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energetyczne (w tym klastry energii, spółdzielnie energetyczne oraz inne społeczności energetyczne 

wynikające z wdrożenia Dyrektywy RED II), grupowo działających prosumentów (prosumentów 

zbiorowych i wirtualnych) ze szczególnym uwzględnieniem roli JST (w szczególności gmin i związków 

gmin) tworzących tego typu lokalne społeczności i wspólnoty energetyczne.

Interwencja będzie realizowana przez program wsparcia przedinwestycyjnego i inwestycyjnego 

obejmującego: istniejące społeczności energetyczne lub podmioty mające zamiar powołać takie 

społeczności.

Wsparcie przedinwestycyjne będzie miało na celu opracowanie optymalnej formuły prawno-

organizacyjnej i modelu biznesowego na potrzeby uruchomienia lub rozwoju społeczności 

energetycznej oraz przygotowanie niezbędnych analiz i dokumentacji pod kątem przygotowania 

inwestycji.

Natomiast wsparcie inwestycyjne obejmie obecnie najbardziej zaawansowane/rokujące istniejące już 

społeczności energetyczne, które będą realizowały wdrożenia zaawansowanych usług energetycznych. 

Będą one stanowić modelowe wdrażania zaawansowanych systemów technicznych i prawnych, co 

pozwoli na rozpropagowanie tych rozwiązań wśród innych społeczności energetycznych, w tym 

wspieranych w ramach części przedinwestycyjnej.

Jednostką odpowiedzialną za wdrożenie inwestycji jest Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii.

Koszt przewidziany na realizację inwestycji to 97 mln euro.

 Polityka Spójności na lata 2021-2027

W perspektywie finansowej 2014-2020 wsparcie na instalacje OZE było udzielane głównie ze środków 

polityki spójności. W zależności od mocy zainstalowanej instalacje mogły otrzymać dofinansowanie 

z regionalnych programów operacyjnych lub z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

(POIiŚ). 

Również w perspektywie finansowej 2021-2027 w ramach polityki spójności zakłada się możliwość 

pozyskania środków na finansowanie jednostek OZE wraz z magazynami energii działającymi na 

potrzeby danego źródła OZE oraz przyłączeniem do sieci. Inwestycje mające na celu wykorzystanie 

zasobów energii odnawialnej znajdują się na liście przedsięwzięć planowanych do objęcia wsparciem 

unijnym w ramach Celu Polityki 2 - „Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna Europa (…)”.  

Oczekiwanymi rezultatami w zakresie inwestycji w OZE z polityki spójności jest zwiększenie 

bezpieczeństwa energetycznego państwa, ograniczenie emisji CO2 oraz redukcja liczby przerw 

w dostawach prądu, w tym również na terenach wiejskich. 

Aktualnie trwają prace nad projektem Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, 

Środowisko 2021-2027, będącego kontynuacją POIiŚ, a także nad projektami poszczególnych 

programów regionalnych.
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III. Wsparcie operacyjne instalacji OZE

Wytwórcy energii w instalacjach OZE mogą korzystać z systemu wsparcia, w zależności od mocy oraz 

rodzaju instalacji.

 system prosumencki – przeznaczony dla wytwórców energii elektrycznej w mikroinstalacji, 

umożliwiający odbiór niewykorzystanej energii z uwzględnieniem opustu wynoszącego 0,8 dla 

instalacji o mocy do 10 kW i 0,7 dla instalacji o mocy od 10 do 50 kW,

 system taryf gwarantowanych (feed-in-tariff - FIT) – przeznaczony dla wytwórców energii 

elektrycznej w małej instalacji lub w mikroinstalacji, umożliwiający sprzedaż niewykorzystanej 

energii elektrycznej po stałej cenie zakupu, wynoszącej 95% ceny referencyjnej, do sprzedawcy 

zobowiązanego przez okres 15 lat; 

 system dopłat do ceny rynkowej (feed-in premium - FIP) – przeznaczony dla wytwórców 

energii elektrycznej o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW i nie 

większej niż 1 MW, umożliwiający sprzedaż niewykorzystanej energii elektrycznej do 

wybranego podmiotu innego niż sprzedawca zobowiązany, z prawem do pokrycia ujemnego 

salda do wysokości 90 % ceny referencyjnej przez okres 15 lat.

Systemy FIT/FIP są przeznaczone dla instalacji odnawialnego źródła energii, wykorzystujących 

do wytwarzania energii elektrycznej wyłącznie: 

o biogaz rolniczy albo 

o biogaz pozyskany ze składowisk odpadów, albo 

o biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków, albo 

o biogaz inny niż określony w pkt 1–3, albo 

o hydroenergię

o biomasę. 

 system aukcyjny – zwycięzcy aukcji otrzymują gwarancję stałego przychodu na podstawie 

ceny, która została zatwierdzona w drodze aukcji, za każdą wprowadzoną do sieci i sprzedaną 

MWh przez okres 15 lat.

Należy podkreślić, iż aktualnie obowiązujące ceny referencyjne dla energii elektrycznej z biogazu 

rolniczego uwzględniają również postulowane przez MRiRW wsparcie z tytułu wytwarzania energii 

elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji (wsparcie dla wytwarzania ciepła) oraz wsparcie z tytułu 

wytwarzania energii w ramach stabilnych źródłach (wsparcie rynku mocy). Stąd ich poziom 

w zależności od mocy i rodzaju wytwarzanej energii kształtuje się od 570 zł/MWh do 760 zł/MWh.

Dodatkowo, poza wymienionymi możliwościami, rolnicy posiadający mikroinstalację biogazu 

rolniczego mogą sprzedawać energię elektryczną, ciepło lub biogaz rolniczy wytworzony 

w takiej mikroinstalacji bez konieczności rejestrowania pozarolniczej działalności gospodarczej. 

Ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych 

innych ustaw, wprowadza przepisy umożliwiające takim rolnikom również na korzystanie z systemu 
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wsparcia FIT.

IV. Prosumenci zbiorowi – spółdzielnie energetyczne

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych 

ustaw wprowadziła nowe rozwiązanie, które zapewniają zupełnie nowe możliwości rozwojowe dla 

gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, ale przede wszystkim bardzo mocno wspiera społeczeństwo 

obywatelskie. Warunkiem skorzystania z przewidzianych w ustawie preferencji jest otwartość 

i gotowość do podjęcia współpracy przez okolicznych mieszkańców, rolników, przedsiębiorców, a także 

samorząd danej gminy. 

Nowe rozwiązania stwarzają możliwość wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych nie tylko na 

potrzeby własne wytwórcy, ale również dla okolicznych sąsiadów. W przypadku wytwarzania energii 

elektrycznej przewidziano podobne rozwiązanie jak dla prosumentów indywidualnych (opust) oraz 

zwolnienie z części kosztów dystrybucji energii i innych opłat. Główną zasadą każdej tworzonej 

spółdzielni energetycznej jest pełna swoboda wyboru rodzaju instalacji, ich możliwych lokalizacji, 

a także zasad wzajemnych rozliczeń za wytwarzaną i zużywaną energię. 

Podstawą funkcjonowania każdej spółdzielni energetycznej są przepisy ustawy z dnia 16 września 

1982 r. – Prawo spółdzielcze lub ustawy z dnia 4 października 2018 r. o spółdzielniach rolników. 

Spółdzielnia energetyczna, zgodnie z przyjętymi regulacjami, ma produkować i zużywać energię 

wyłącznie na potrzeby własne i swoich członków. Może prowadzić działalność na obszarze gminy 

wiejskiej lub miejsko-wiejskiej lub na obszarze nie więcej niż 3 tego rodzaju gmin bezpośrednio 

sąsiadujących ze sobą. Liczba członków spółdzielni nie może być większa niż 1000. Przedmiotem 

działalności spółdzielni może być:

 wytwarzanie energii elektrycznej w instalacjach o łącznej zainstalowanej mocy 

nieprzekraczającej 10 MW, przy możliwości pokrycia w ciągu roku nie mniej niż 70% potrzeb 

energetycznych spółdzielni i jej członków, lub

 wytwarzanie ciepła w instalacjach o łącznej mocy cieplnej nieprzekraczających 30 MW lub

 wytwarzanie biogazu w instalacja o rocznej wydajności nie większej niż 40 mln m3. 

Wszystkie instalacje muszą stanowić własność spółdzielni energetycznej lub jej członków i być 

podłączone do sieci tego samego operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego. 

Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego jest również zobowiązany do pomiaru 

(wg wskazań urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych) ilości energii wprowadzonej i pobranej z sieci 

przez wszystkich wytwórców i odbiorców energii oraz jej zbilansowania. Następnie dane te przekazuje 

sprzedawcy zobowiązanemu, który rozlicza się ze spółdzielnią energetyczną na zasadach 

prosumenckich. Rozliczeniu podlega energia elektryczna wprowadzona do sieci dystrybucyjnej 

elektroenergetycznej w ciągu 12 miesięcy, wg okresów rozliczeniowych przyjętych w umowie 
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kompleksowej. Za 1 MWh nadwyżki energii elektrycznej  wprowadzonej do sieci, spółdzielnia 

energetyczna może z niej pobrać 0,6 MWh w formie tzw. opustu. Należy podkreślić, że opust ten liczony 

jest od nadwyżki energii elektrycznej, jaka zostanie wprowadzona w danej godzinie do sieci po odjęciu 

ilości energii pobranej przez wszystkich członków danej spółdzielni. Takie rozwiązanie umożliwia 

uzyskanie najwyższych oszczędności dla tych spółdzielni energetycznych, które będą właściwie 

zarządzać energią i dostosują ilość wytwarzanej energii do zapotrzebowania w danej godzinie.  

Oprócz korzyści wynikających z wytwarzania energii na własne potrzeby, spółdzielnie energetyczne są 

zwolnione z wielu opłat. Od ilości energii elektrycznej wytworzonej i jednocześnie zużytej spółdzielnia 

nie uiszcza opłat z tytułu jej rozliczenia na rzecz sprzedawcy zobowiązanego oraz opłat za usługę 

dystrybucji na rzecz operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego. Dodatkowo od ilości 

wytworzonej i zużytej energii przez spółdzielnię i jej członków nie będzie pobierana opłata OZE, opłata 

mocowa oraz opłata kogeneracyjna. 

Kolejnym ułatwieniem jest zwolnienie wytwórców energii elektrycznej należących do spółdzielni 

energetycznej z obowiązku uzyskania i przedstawiania do umorzenia Prezesowi URE różnego rodzaju 

świadectw pochodzenia, a także realizacji przedsięwzięć służących poprawie efektywności 

energetycznej (art. 10 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej). Działalność 

spółdzielni energetycznych prowadzona na rzecz wszystkich odbiorców należących do tej spółdzielni 

w zakresie obrotu energią elektryczną, ciepłem lub paliwami gazowymi jest również zwolniona 

z obowiązku uzyskania koncesji.

Wykonane przez MRiRW szacunki wskazują, że wytworzenie energii elektrycznej na własne potrzeby 

spółdzielni energetycznej oraz zwolnienie tej ilości energii z różnego rodzaju opłat może obniżyć 

dotychczasowe koszty na rachunkach za tą energię nawet o 0,53 zł/kWh. Zaoszczędzone w ten sposób 

środki na pozyskaniu energii elektrycznej mogą zasilać działalność spółdzielni energetycznej, w tym 

finasowanie własnych instalacji odnawialnych źródeł energii.

Rozpoczęcie działalności spółdzielni jako spółdzielnia energetyczna następuje z dniem zamieszczenia 

jej danych w wykazie spółdzielni energetycznych prowadzonym przez Dyrektora Generalnego 

Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. W tym celu przewidziano prostą formułę rejestracji na 

podstawie wniosku składanego wraz ze stosownymi oświadczeniami oraz statutem spółdzielni. Po 

otrzymaniu zaświadczenia o zamieszczeniu spółdzielni w wykazie, niezbędne jest prowadzenie 

dokumentacji dotyczącej ilości energii elektrycznej lub biogazu rolniczego lub ciepła wytworzonej oraz 

zużytej przez jej członków, a także raz w roku przesłania do KOWR sprawozdania zawierającego 

powyższe dane. Wykaz zarejestrowanych w Polsce spółdzielni energetycznych dostępny jest na bieżąco 

na stronie internetowej KOWR: www.kowr.gov.pl w zakładce OZE – Spółdzielnie energetyczne.

W celu monitorowania funkcjonowania spółdzielni energetycznych przy jednoczesnym ograniczeniu do 

minimum obciążeń administracyjnych dla spółdzielni energetycznych wprowadzony został obowiązek 

http://www.kowr.gov.pl/
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składania do Dyrektora Generalnego KOWR jedynie rocznych sprawozdań (w terminie 60 dni od daty 

zakończenia roku kalendarzowego) oraz informacji o zmianie danych rejestracyjnych, w szczególności 

o zakończeniu lub zawieszeniu wykonywania działalności (w terminie 14 dni od daty zmiany danych). 

Jednocześnie Dyrektorowi Generalnemu KOWR nadano uprawnienia do przeprowadzania kontroli 

związanej z przedmiotem działalności spółdzielni energetycznej.

Należy pamiętać, że powstawanie spółdzielni energetycznej jest procesem bardzo długotrwałym 

i wymaga przede wszystkim inicjatywy i porozumienia na poziomie potencjalnych członków 

spółdzielni, tj. rolników, mieszkańców, przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego. 

Potwierdzają to liczne przykłady u naszych zachodnich sąsiadów, gdzie proces zawiązywania się 

spółdzielni energetycznej trwał nawet 5 lat. Kolejnym ważnym etapem jest przygotowanie i realizacja 

inwestycji, co również wymaga czasu, gdy na danym obszarze nie istnieją instalacje odnawialnych 

źródeł energii. 

Aktualnie formalnie zarejestrowana została jedna spółdzielnia energetyczna, działająca na terenie gmin 

Raszyn, Michałowice i Nadarzyn. Z informacji docierających do MRiRW w wielu gminach aktualnie 

trwają prace w zakresie organizowania się społeczności lokalnych w celu powołania spółdzielni 

energetycznych. Zakładamy, że podobnie jak to miało miejsce w Niemczech, proces tworzenia 

pierwszych spółdzielni energetycznych może trwać kilka lat. 

V. Rozwój sektora biogazu rolniczego oraz biopaliw ciekłych

 Biogazownie rolnicze

Według stanu na dzień 24 września br. w rejestrze Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wpisane 

były 125 instalacji biogazu rolniczego o łącznej mocy zainstalowanej ponad 124 MW i rocznej 

wydajności około 0,5 mld m3 biogazu. Ponadto zgodnie z informacjami przekazywanymi do KOWR 

przez operatorów systemu dystrybucyjnego, do sieci elektroenergetycznej przyłączonych jest

25 mikroinstalacji wytwarzających energię elektryczną z biogazu rolniczego (instalacje rolników). 

W 2020 roku biogazownie rolnicze wykorzystały ponad 4,4 mln ton różnego rodzaju surowców 

pochodzenia rolniczego, z czego 88% stanowiły produkty uboczne z rolnictwa i przetwórstwa rolno-

spożywczego. Skacuje się, że wykorzystanie biomasy pochodzenia rolniczego w biogazowniach 

rolniczych umożliwiło pozostawianie na terenach wiejskich około 220 mln zł, w tym około 190 mln zł 

z tytułu samych surowców. Pozostałą kwotę stanowią wpływu z tytułu podatków oraz zatrudnienia. 

Należy pamiętać, że na aktualny stan rozwoju biogazowni rolniczych bardzo duży wpływ miało 

załamanie się w latach 2012-2015 systemu wsparcia w postaci świadectw pochodzenia. Wprowadzony 

w 2016 r. mechanizm naprawczy w postaci odrębnego celu OZE dla energii elektrycznej wytwarzanej 

z biogazu rolniczego (tzw. błękitne certyfikaty) ochronił wiele podmiotów przed bankructwem. Ta 

sytuacja przeżyła się również na ograniczenie finasowania biogazowni rolniczych przez sektor barkowy 
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oraz wzrost niepewności wśród potencjalnych inwestorów. Skutkiem czego do 2018 r. znacznie 

zmniejszyła się liczba nowych inwestycji. Wprowadzone w latach 2018 i 2019 kolejne zmiany 

w systemie wsparcia OZE, w tym nowe instrumenty w postaci stałych cen dla instalacji do 0,5 MW oraz 

dopłat do ceny rynkowej dla instalacji od 0,5 MW do 1 MW (bez konieczności udziału 

w aukcji), podwyższenie cen referencyjnych dla biogazowni rolniczych oraz uwzględnienie w tych 

cenach wsparcia z tytułu kogeneracji spowodowały poprawę sytuacji. Od 2019 roku obserwuje się 

systematyczny przyrost nowych inwestycji. 

Oprócz rozwiązań dedykowanych produkcji energii elektrycznej resort rolnictwa podejmuje również 

działania w zakresie rozwoju wykorzystania biogazu rolniczego (biometanu) jako odnawialnego paliwa 

gazowego. W ramach współpracy z resortem klimatu trwają prace nad przepisami mającymi na celu 

rozwój rynku biometanu w Polsce. 

 Biopaliwa ciekłe

Polityka promująca stosowanie biopaliw w transporcie ukształtowała nowy rynek zbytu dla produkcji 

rolnej i przetwórstwa surowców rolniczych. W Polsce do produkcji biopaliw ciekłych, a także jako 

dodatki do paliw ciekłych wykorzystuje się biokomponenty w postaci estrów metylowych, 

wytwarzanych głównie z oleju rzepakowego oraz bioetanol, wytwarzany głównie z kukurydzy. W latach 

2016 - 2020 ilość wytworzonych w kraju biokomponentów (bioetanolu i estrów) stworzyła rynek zbytu 

dla około 2,0 – 2,2 mln ton rzepaku oraz około 500 tys. ton zbóż (głównie kukurydzy). Znaczne rezerwy 

ilościowe występują w produkcji surowców przeznaczanych do wytworzenia bioetanolu, w mniejszej 

ilości w przypadku estrów z uwagi na ograniczenia w dostępie do odpowiedniej jakości gruntów. 

Szacuje się, że na przestrzeni ostatnich 5 lat sprzedaż rzepaku oraz kukurydzy przetwarzanych na 

biopaliwa umożliwiła rolnikom uzyskanie przychodu w wysokości około 3,6 – 3,7 mld zł rocznie. 

Należy podkreślić, że tak ustabilizowane przychody rolników są wynikiem odpowiednich regulacji 

prawnych w ustawie o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, związanych ze sposobem realizacji 

Narodowego Celu Wskaźnikowego. 

Dywersyfikacja źródeł energii, w tym rozwój rynku biopaliw, przyczynia się nie tylko do realizacji 

unijnego celu OZE, ale również stanowi istotny element krajowego rynku paszowego oraz wspiera 

zrównoważoną produkcję rolną. 

Dalsza możliwość wykorzystania surowców rolniczych na cele biopaliwowe będzie uzależniona od 

kierunku polityki klimatyczno-energetycznej, nad którą aktualnie trwa dyskusja na forum UE. 

Przedstawiony pakiet rozwiązań w ramach tzw. „Gotowi na 55” zakłada rezygnację z wykorzystywania 

biomasy na cele energetyczne, w tym do produkcji biopaliw ciekłych. Aktualnie jest opracowywane 

stanowisko rządu do przedstawionego przez Komisję Europejską pakietu legislacyjnego, w którym 

resort rolnictwa opowiada się za utrzymaniem możliwości wykorzystania biopaliw do realizacji 

krajowych celów OZE w sektorze transportu. 
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