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Sprawozdanie z działalności w 2013 roku 

 

Senackiego Zespołu Energii Odnawialnej 

 

 

Senacki Zespół Energii Odnawialnej został utworzony 21 grudnia 2011 roku, w celu 

podniesienia poziomu wiedzy na temat wykorzystania energii odnawialnej w Polsce, 

wspierania działalności instytucji popularyzujących wiedzę na temat źródeł energii 

odnawialnej i wprowadzających te technologie do praktyki gospodarczej, współpracy  

z jednostkami prowadzącymi badania naukowe w zakresie energetyki wykorzystującej zasoby 

naturalne oraz współdziałania z organizacjami ekologicznymi w zakresie energetyki 

odnawialnej.  

 

Zespół zorganizował posiedzenie w dniu 30 stycznia oraz konferencję dnia 16 kwietnia 

2013 r.  

 

Dnia 30 stycznia 2013 r. odbyło się posiedzenie poświęcone zagadnieniom fotowoltaiki. 

Wzięli w nim udział goście – dr Katarzyna Michałowska-Knap i Konrad Rosołek z Instytutu 

Energetyki Odnawialnej, Mariusz Radziszewski naczelnik Wydziału Odnawialnych Źródeł 

Energii w Ministerstwie Gospodarki, Witold Szczepkowski z Ambasady Danii oraz  

dr Stanisław Pietruszko - prezes Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki.  

Pan Konrad Rosołek przedstawił członkom Zespołu informację nt. fotowoltaiki jako 

składnika zielonej gospodarki i nowego elementu systemu energetycznego oraz informację  

o perspektywach jej wdrożenia i potencjalnych zagrożeniach w odniesieniu do jej przyszłości 

w Polsce. Obecnie w kraju jest zainstalowanych jedynie około 2,3 MWp w elektrowniach PV 

(słonecznych). Rynek przygotowany jest do wdrożenia fotowoltaiki, potrzebne są jedynie 

odpowiednie regulacje prawne. Największa liczba instalacji znajduje się w województwie 

mazowieckim, województwie pomorskim i na Podkarpaciu, największe środki na rozwój 

fotowoltaki trafiły do województwa lubelskiego. Podkreślono, że problemy i bariery dla 

rozwoju fotowoltaiki w Polsce to przede wszystkim bariery administracyjno-prawne oraz brak 

wsparcia inwestycyjnego. To również bariery przyłączeniowe i współpracy z siecią EE, 



system wsparcia, obecnie promujący tylko duże instalacje, a nie pozwalający rozwinąć się 

małym, oraz niewiedza lokalnej społeczności i opinia społeczna oparta o zasłyszane 

informacje. W kolejnej części posiedzenia dr Stanisław Pietruszko przedstawił perspektywy 

i problemy rozwoju fotowoltaiki w Europie i na świecie. Zwrócił uwagę na bariery 

administracyjno-prawne dla rozwoju fotowoltaiki w różnych krajach europejskich, w tym  

w Polsce. Wskazał na zalety fotowoltaiki, jako największego odnawialnego źródła energii, 

praktycznie niewyczerpywalnego w porównaniu z innymi konwencjonalnymi i odnawialnymi 

źródłami energii. Podkreślił, iż fotowoltaika to źródło energii nie zanieczyszczające 

środowiska, nie powodujące hałasu, o szerokim zakresie zastosowań, zwiększające 

bezpieczeństwo energetyczne kraju. Pani Katarzyna Michałowska-Knap oraz pan Mariusz 

Radziszewski przedstawili informację o stanie prac nad ustawą o odnawialnych źródłach 

energii. Ostatnia wersja z początku października 2012 r., rodzi wiele rozbieżności pomiędzy 

poszczególnymi resortami. Projekt był przedmiotem krytyki ze strony poszczególnych 

ministrów, gdyż jego uchwalenie wiązałoby się ze znacznymi obciążeniami budżetu państwa. 

Z kolei projekt ustawy przygotowywany w Sejmie, będący nowelizacją prawa 

energetycznego, określany mianem „małego trójpaku”, nie uwzględnia mikrogeneracji. 

Senatorowie wyrazili obawę, że prace nad tzw. „małym trójpakiem” mogą wyhamować prace 

nad nową ustawą o odnawialnych źródłach energii. Podjęli decyzję, iż kolejne posiedzenie 

Senackiego Zespołu Energii Odnawialnej poświęcone zostanie geotermii i współspalaniu.  

 

Dnia 16 kwietnia 2013 r. odbyła się konferencja „Droga do energetyki obywatelskiej. 

Potencjał rozwoju w Polsce energetyki prosumenckiej opartej na odnawialnych źródłach 

energii”, zorganizowana przez zespół, we współpracy z Instytutem Energetyki Odnawialnej.  

Celem konferencji było przedstawienie potencjału i uwarunkowań rozwoju energetyki opartej 

na mikroinstalacjach odnawialnych źródeł energii w kontekście energetyki obywatelskiej, 

rozproszonej i prosumenckiej. Konferencja była podzielona na trzy bloki tematyczne 

poświęcone m.in. wprowadzeniu do tematyki energetyki prosumenckiej, rozwiązaniom 

rynkowym dla energetyki prosumenckiej oraz dyskusji o tym, jak może wyglądać mapa 

drogowa rozwoju energetyki prosumenckiej do 2020 roku. 

Dr Katarzyna Michałowska-Knap z Instytutu Energetyki Odnawialnej zwróciła uwagę 

na trudności w ocenie obecnego stanu rozwoju tej technologii. Jej zdaniem właściwie nie ma 

statystyk dotyczących rozwoju tego sektora na świecie. Jest zaledwie kilka instytucji na 

świecie, które prowadzą statystyki rozwoju mikrogeneracji, przy czym każda z tych instytucji 

definiuje mikrogenerację na swój własny sposób. Zwróciła uwagę, na często powtarzane 



sformułowania, że w Polsce „nie ma wiatru”, że „nie ma słońca”, w związku z czym nie ma 

jak rozwijać energetyki. Jej zdaniem potencjał rozwoju energetyki prosumenckiej  

i mikroinstalacji nie wynika z uwarunkowań klimatycznych takich jak prędkość wiatru czy 

nasłonecznienie. To raczej rezultat liczby potencjalnych prosumentów i ich zdolności 

inwestycyjnych.  

Dr inż. Jarosław Tworóg z Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji 

omówił rozwój systemu elektroenergetycznego w Niemczech i w USA a następnie stan 

rozwoju mikroinstalacji w Polsce. Podkreślił, że energetyka odnawialna nie jest w stanie 

konkurować z innymi technologiami, gdyż wymaga ona wyższych nakładów inwestycyjnych. 

Uważa też, że obecny porządek prawny hamuje postęp techniczny, nie pozwala na efektywną 

konkurencję i powoduje wzrost kosztów produkcji energii.  

Dr Tomasz Siewierski reprezentujący Instytut Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej 

uważa, że źródła inteligentne (małe) nie są na razie w stanie konkurować z innymi 

jednostkami wytwórczymi i nadal potrzebują wsparcia. Ze względu na koszt energii 

elektrycznej, który wpływa na konkurencyjność polskiej gospodarki, konieczna jest, jego 

zdaniem, optymalizacja systemów wsparcia OŹE, która spowoduje maksymalizację produkcji 

„zielonej energii”. Rozwój OŹE powinien uwzględniać całościowy koszt postępu, w tym 

koszt przyłączenia i wykorzystania infrastruktury sieciowej. Jego zdaniem wymian liczników 

energii na urządzenia inteligentne może okazać się nieopłacalna z punktu widzenia odbiorcy 

bez wprowadzenia odpowiednich zmian w strukturze i funkcjonowaniu rynku energii 

elektrycznej.  

Grzegorz Wiśniewski, Prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej przedstawił scenariusze 

rozwoju energetyki prosumenckiej i mikrogeneracji w Polsce do roku 2020 – założenia 

krajowej mapy drogowej opartej na mikroinstalacjach odnawialnych źródeł energii. Prezes 

Wiśniewski uważa, że możliwa jest realizacja scenariusza rozwoju mikroinstalacji OŹE  

i energetyki prosumenckiej zasygnalizowanego w Krajowym Planie Działań. Jego zdaniem 

warunkiem racjonalnej realizacji scenariusza mikrogeneracji jest aktywne stworzenie rynku 

na mikroinstalacje OŹE, który obniży koszty zanim nastąpi gwałtowny wzrost kosztów 

energii dla odbiorców końcowych. Uważa, że niezbędnym i pilnym krokiem jest uchwalenie 

ustawy o OŹE w wersji rynkowej, prosumenckiej.  

Maciej Bando, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki pytał na ile prosument ma 

zastępować dostarczanie przez system energii tą częścią, którą będzie sam produkował ?  

To jest pytanie fundamentalne, które dzisiaj doprowadza do największej liczby gorących 

dyskusji dlatego, że odpowiedź na to pytanie wiąże się z wielkością współczynników 



wsparcia. Wiąże się z ceną energii, którą będziemy mieć w systemie elektroenergetycznym. 

Podkreślił, że to na czym się skupia działalność Urzędu Regulacji Energetyki to 

obserwowanie i reagowanie tak, jak ustawodawca pozwoli, na kształt rynku.  

Janusz Pilitowski, Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej w Ministerstwie 

Gospodarki przedstawił propozycje do projektowanej ustawy o odnawialnych źródłach 

energii.  Ustawa stworzy, jego zdaniem, możliwości pełnej identyfikacji i stworzy warunki do 

tego, aby ocenić potencjał w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w mikroinstalacjach, 

zdefiniowanych jako te instalacje, które wytwarzają odnawialną energię o mocy 

zainstalowanej do 40 kW i energii cieplnej do 70 kW. Zapewni możliwość wsparcia - poprzez 

system cen gwarantowanych - producentów energii elektrycznej w wymienionych powyżej 

źródłach. Ustawa stworzy możliwości zwolnienia wytwarzania energii elektrycznej w 

mikroinstalacjach z pojęcia działalności gospodarczej, co jego zdaniem znacznie poprawi 

ekonomikę takich przedsięwzięć. 

Małgorzata Skucha, Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej poinformowała uczestników konferencji, że fundusz przygotowuje kolejną ofertę 

promocji mikroinstalacji. Będzie to oferta dopłat do domów energooszczędnych. Każdy, kto 

będzie chciał wybudować dom energooszczędny o standardzie NF40 czy NF15 (to jest 

zapotrzebowanie kWh na m
2
 na rok), będzie mógł dostać dopłatę do nowego budynku na 

poziomie 50 tys. zł przy bardziej restrykcyjnych standardach, 30 tys. zł przy mniej pasywnych 

rozwiązaniach. Również jest to oferta dotycząca mieszkań, tam dopłaty będą na poziomie  

11 – 16 tys. zł. Inny program nazwany roboczo „Prosument” będzie przeznaczony dla 

promowania instalacji i tych mikroinstalacji, które wpisują się w parametry projektu ustawy, 

czyli do 40 kW. Prezes Skucha poinformowała uczestników konferencji, że fundusz 

przygotowuje program dotyczący magazynowania energii. Będzie to atrakcyjne dla tych 

gospodarstw domowych, które będą chciały zapewnić sobie bezpieczeństwo energetyczne.  

Pan Zbigniew Karaczun reprezentujący Koalicję Klimatyczną podkreślił, że Koalicja od 

wielu lat próbuje promować energetykę rozproszoną, energetykę obywatelską, czyli 

przeniesienie uwagi państwa ze wspierania dużych korporacji energetycznych na wspieranie 

społeczeństwa, tworzenie społeczeństwa wiedzy. Zwrócił uwagę uczestników konferencji na 

niski poziom usług energetycznych na obszarach wiejskich. Jest on problemem rozwoju tych 

obszarów i uniemożliwia na nich lokalizowanie inwestycji, które wymagają wysokiego 

poziomu dostaw energetycznych i zapewnienia wysokiego poziomu usług energetycznych. 



Rozwój energetyki rozproszonej, która będzie lokalizowana na terenach otwartych, na 

terenach wiejskich, może być rozwiązaniem tego problemu.  

Podsumowując konferencję przewodniczący zespołu podkreślił, że ciągle brak ustawy  

o odnawialnych źródłach energii – dobrego prawa, które zapewni stabilność i bezpieczeństwo 

obywateli decydujących się na inwestowanie w swoje mikroinstalacje. Bez dobrego prawa 

trudno będzie uruchomić środki unijne, które są przewidziane na lata 2014 – 2020. 
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