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Wstęp

Nieustannie zwiększające się zapotrzebowanie na energię elektryczną będące odzwiercie-

dleniem rozwoju cywilizacji stało się impulsem do poszukiwania niekonwencjonalnych źródeł 

energii, ze względu na kończące się zasoby nieodnawialnych paliw kopalnych.

Źródła niekonwencjonalne i alternatywne, nie wykorzystujące węglowodorów kopalnych, 

przetwarzają na energię elektryczną energię pierwotną pozyskaną głównie z otaczającego 

środowiska. Głównymi źródłami energii pierwotnej są słońce i jądro ziemi. To właśnie te dwa 

źródła energii są bezpośrednio wykorzystywane w instalacjach pozyskujących energię z OZE, 

do których zaliczyć można energię promieniowania słonecznego, energię wiatru, energię 

mechaniczną wody oraz ciepło ziemi, wody i powietrza. 

W przypadku budowy elektrowni wodnych czy dużych farm wiatrowych często spotykamy się 

ze żmudnym procesem uzyskania akceptacji społecznej dla realizowanej w danej lokalizacji 

inwestycji, natomiast zupełnie inaczej przedstawia się sytuacja dotycząca pozyskania energii 

z promieniowania słonecznego. Technologia ta na dzień dzisiejszy nie jest negatywnie odbie-

rana przez społeczeństwo i cieszy się coraz większą popularnością wśród inwestorów indywi-

dualnych oraz instytucjonalnych, którzy energię promieniowania słonecznego pozyskują do 

celów bezpośrednich i pośrednich, czyli w instalacjach ciepłej wody użytkowej i centralnego 

ogrzewania wykorzystujących kolektory termiczne oraz w ogniwach fotowoltaicznych wytwa-

rzających energię elektryczną.

Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie struktury rynku OZE (odnawialnych źródeł 

energii) ze szczególnym wyróżnieniem rynku fotowoltaiki (PV) w kraju i na terenie wojewódz-

twa wielkopolskiego, jego udziału w odniesieniu do poziomu krajowego, dynamiki wzrostu, 

udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym oraz produkcji energii. Przeanalizowa-

no także rządowy program „Mój Prąd” pod kątem wpływu na rynek PV w Polsce.
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Z każdym kolejnym rokiem, w światowym 
miksie energetycznym swój udział zwiększają 
odnawialne źródła energii. Międzynarodowa 
Agencja Energii Odnawialnej IRENA (Interna-
tional Renewable Energy Agency) podała, 
że na koniec 2019 roku na świecie zainsta-
lowanych było 2 537,0 GW mocy w instala-
cjach wykorzystujących energię odnawialną 
do produkcji energii elektrycznej.

W minionym roku 2019 przybyło blisko 176,0 
GW nowych mocy zainstalowanych w źródła 
odnawialnych. Energetyka wodna z zainsta-
lowaną mocą 1 310,9 GW wiedzie prym na 
świecie pośród odnawialnych źródeł energii. 
Natomiast energetyka wiatrowa z zainstalo-
waną mocą na poziomie 622,7 GW znajduje 
się na drugiej pozycji.

W 2019 roku, źródła wytwórcze OZE stano-
wiły blisko 72,0% powstałych mocy wytwór-
czych zainstalowanych na świecie. Prawie 
we wszystkich regionach świata w roku 2019 
udział nowych mocy wytwórczych zainstalo-
wanych w OZE stanowił przynajmniej 70,0%. 
Wyjątkami była Afryka z udziałem 52,0% oraz 
Bliski Wschód z udziałem 26,0%. Zainstalowa-
ne w 2019 roku moce OZE zwiększyły udział 
energii odnawialnej w globalnym miksie 
energetycznym do 34,7%, co stanowi wzrost 
o 1,4% rok do roku.

Energetyka słoneczna, w 2019 roku, zwięk-
szyła swoje moce o blisko 98,0 GW, z których 
60,0% stanowiły nowe źródła energii utworzo-
ne w Azji (Tabela 1, Wykres 2.). Największą dy-
namiką wzrostu energetyki słonecznej z foto-
woltaiki w 2019 roku charakteryzował się Bliski 
Wschód (44,6%) rok do roku. W większości re-
gionów, oprócz Ameryki Centralnej i Europy 
nastąpiło osłabienie dynamiki wzrostu mocy 
zainstalowanej w elektrowniach PV.

Energetyka wiatrowa w minionym roku zwięk-
szyła moce o blisko 60,0 GW. Ponad połowę 
tej mocy zainstalowano w Chinach (26,0 GW) 
i Stanach Zjednoczonych (9,0 GW). Aktualnie 
energetyka wiatrowa i słoneczna z zainstalo-
wanymi mocami 623,0 GW i 586,0 GW, po-
krywają blisko połowę mocy ze źródeł odna-
wialnych na świecie. W 2019 roku niewielkie 
wzrosty wykazały instalacje oparte na energii 
wodnej – 12,0 GW, bioenergii – 6,0 GW, ener-
gii geotermalnej – 700,0 MW i morskiej – 500,0 
MW.

Ponad połowa (54,0%) nowych instalacji OZE 
zainstalowana została w Azji. W Afryce od-
dano 2,0 GW nowych mocy odnawialnych w 
2019 r., co stanowi połowę z mocy zainstalo-
wanych w 2018 r.

1Energetyka odnawialna na świecie
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Tabela 1. Całkowita moc zainstalowana PV na świecie [MW]

Opracowanie własne na podstawie danych IRENA.org

Regiony
MOC [MW]

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Świat 40 277 72 030 101 511 135 740 171 519 217 243 290 961 383 598 483 078 580 159

Afryka 194 266 346 659 1 557 1 923 2 972 3 724 5 196 6 367

Azja 5 494 9 609 15 979 34 487 56 208 84 459 136 256 206 351 274 274 330 131

Azja - Chiny 1 022 3 108 6 718 17 748 28 388 43 538 77 788 130 801 175 016 205 072

Ameryka Centralna i 
Karaiby 78 111 161 262 333 913 1 126 1 468 1 729 2 141

Eurazja 6 8 13 20 47 315 935 3 727 5 651 7 147

Europa 30 118 53 563 71 794 81 950 88 813 97 280 103 782 110 212 119 205 138 266

Polska 0 1 1 2 27 108 187 287 562 1 300

UE (28) 30 148 53 393 71 289 80 755 87 231 95 359 101 418 107 239 115 132 129 891

Bliski Wschód 85 208 269 512 799 997 1 482 2 175 3 155 5 134

Ameryka Północna 3 159 5 708 8 963 13 051 17 943 24 374 36 008 44 944 57 067 68 276

Oceania 1 100 2 492 3 826 4 605 5 352 6 073 6 854 7 571 11 555 16 233

Ameryka Południowa 44 64 160 194 467 909 1 548 3 426 5 246 6 464

Udział - Polska/UE [%] 0,000 0,002 0,001 0,002 0,031 0,113 0,184 0,268 0,488 1,001

Udział - Polska/Świat [%] 0,000 0,001 0,001 0,001 0,016 0,050 0,064 0,075 0,116 0,224

Regiony
dynamika wzrostu

2019/2010 2011/2010 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2019/2018

Świat 14,40 1,79 1,41 1,34 1,26 1,27 1,34 1,32 1,26 1,20

UE (28) 4,31 1,77 1,34 1,13 1,08 1,09 1,06 1,06 1,07 1,13

Polska 1300,00 1,00 1,00 2,00 13,50 4,00 1,73 1,53 1,96 2,31

UWAGA! Dla Polski przyjęto jako rok graniczny - rok 2011

Tabela 2. Udział zainstalowanej mocy OZE do mocy PV na świecie [%]

Regiony
Udział mocy PV w całkowitej mocy OZE [%] dynamika r/r

2015 2016 2017 2018 2019 2017/2018 2018/2019

Świat 11,77 14,49 17,58 20,46 22,87 16,41 11,77

Afryka 5,45 7,83 8,72 11,18 13,14 28,30 17,53

Azja 11,78 16,85 22,55 26,80 29,50 18,83 10,10

Azja - Chiny 9,09 15,13 21,07 25,17 27,03 19,45 7,41

Ameryka Centralna i Karaiby 7,66 8,39 10,36 11,56 13,75 11,56 18,92

Eurazja 0,36 1,02 3,77 5,50 6,76 45,74 22,82

Europa 20,92 21,24 21,48 22,16 24,12 3,15 8,85

Polska 1,56 2,37 3,60 6,77 13,94 88,32 105,87
UE (28) 23,72 23,96 24,06 24,62 26,14 2,33 6,20

Bliski Wschód 5,89 8,35 11,51 15,64 22,61 35,81 44,58

Ameryka Północna 7,92 10,87 12,89 15,47 17,45 19,95 12,83

Oceania 22,98 25,10 26,54 34,43 40,87 29,72 18,70

Ameryka Południowa 0,51 0,81 1,69 2,47 2,92 45,92 18,52
Opracowanie własne na podstawie danych IRENA.org
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2Energetyka odnawialna w Polsce

Energetyka odnawialna w naszym kraju, dy-
namicznie rozpoczęła się rozwijać po wstą-
pieniu Polski do Unii Europejskiej a więc po 
roku 2004. Przyjmując za ramy odniesienia rok 
2005 i 2019, odnotujemy wzrost mocy zainsta-
lowanej w OZE z 1157,5 MW do 9106,3 MW. 
Jest to blisko ośmiokrotny (7,9 krotny) wzrost 
mocy zainstalowanej (7948,8 MW). Najsil-
niejszą gałęzią OZE w tym okresie była i jest 
nadal energetyka wiatrowa, której moc za-
instalowana wzrosła o 5834,0 MW z 83,2 MW  
w 2005 do 5917,2 MW w 2019 r. Jest to wzrost 
o ponad 7100,0%. (Tabela 3) 

W ciągu ostatnich lat Polska zrobiła wielki po-
stęp na drodze do bardziej zielonej energety-
ki. Nadgoniliśmy Europę i doszliśmy do pozio-
mu rozwiniętych krajów jak Belgia czy bardzo 
ekologiczna Holandia. (Wykres 3.) 

Pościg ten został przerwany cztery lata temu, 
a jego skutki głównie odczuwalne są w ener-
getyce wiatrowej. Wówczas przyjęta została 
ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach 
w zakresie elektrowni wiatrowych (j.t. Dz. U. 
2019 poz. 654), która wprowadziła zasadę 
10H i zdecydowanie ograniczyła możliwości 
realizacji farm wiatrowych. Przyjęta regulacja 

Tabela 3. Zainstalowana moc wytwórcza OZE w Po lsce z podziałem na źródła powstawania [MW]
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Wykres 3. Udział energii z OZE w końcowym zużyciu energii brutto do wyznaczonego celu na koniec roku 2020 [%] – Unia Europejska 

Opracowanie własne na podstawie danych IRENA.org

Opracowanie własne na podstawie Eurostat

MOC [MW]
Odnawialne źródła energii w Polsce

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Elektrownie wodne 936 940 945 949 958 964 972 967 968 968

Elektrtownie wiatrowe 1108 1800 2564 3429 3836 4886 5747 5759 5766 5917

Fotowoltaika 0 1 1 2 27 108 187 287 562 1300

Biopaliwa, Biogaz, Spalarnie 134,4 277,4 583,4 735,4 816,4 960,9 974,4 968 1004,4 1142,1

Polska (suma) 2 178 3 018 4 093 5 115 5 637 6 919 7 880 7 981 8 300 9 327
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prawna istotnie wpłynęła na dotychczasowy, 
wynoszący około 1000,0 MW rocznie, przyrost 
mocy elektrowni wiatrowych. (Wykres 4 i 5). 
Obecnie cała nadzieja na wzrost udziału od-
nawialnych źródeł energii w szeroko ujętych 
biopaliwach oraz fotowoltaice. 

Wykres 4. Zainstalowana moc wytwórcza OZE z podziałem na źródła powstawania [MW]
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Opracowanie własne na podstawie danych IRENA.org

Opracowanie własne na podstawie danych IRENA.org

charakteryzowała się dynamiką kilkukrotnie 
większą niż reszta Europy oraz świata. Dzię-
ki temu od 2010 do 2019 roku nasz udział  
w europejskim OZE zwiększył się z 0,8 proc.  
w 2010 roku do 1,9 proc. w roku 2016 i pomimo 
zmniejszenia do 1,8 proc. w roku 2018, w roku 
2019 osiągnęliśmy udział wynoszący 1,9 proc.  
(w skali świata nasz udział wzrósł w tym 
czasie z 0,2 do 0,4 proc.). W tym czasie  
w Polsce postęp był więc znaczący, moc 
zainstalowana wzrosła ponad czterokrotnie  
z 2,2 GW do 9,3 GW, podczas gdy Europa 

Według danych International Renewable 
Energy Agency (IRENA) w Polsce zainstalo-
wana moc OZE wynosi 1,9 proc. całej mocy 
zielonej energii zainstalowanej w UE. Anali-
zując dane IRENA, za sukces można uznać, 
że przez większość ostatniej dekady Polska 
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nawet nie zdołała podwoić swojego poten-
cjału produkcji zielonej energii (wzrost na po-
ziomie 87,8 proc.).

Unia Europejska zobowiązała się do osią-
gnięcia 20,0% udziału energii ze źródeł odna-
wialnych w końcowym zużyciu energii brutto  
w 2020 r. Wszystkie kraje członkowskie mają in-
dywidualnie wyznaczone cele, które łącznie 
mają zapewnić wypełnienie unijnego planu. 
Polska zobligowała się do osiągnięcia pozio-
mu 15,0% udziału energii z OZE w końcowym 
zużyciu energii. Dla porównania – najwyższy 
poziom zobowiązania ma Szwecja (49,0%),  
a najniższy Malta (10,0%). W świetle da-
nych za 2018 rok, opublikowanych  
w dniu 23 stycznia 2020 roku przez Europej-
ski Urząd Statystyczny EUROSTAT1, największe 
różnice w stosunku do celu krajowego na 
2020 r. występują w przypadku: Holandii (6.6 
punktu procentowego poniżej celu), Francji  
(6.4 p.p.), Irlandii (4.9 p.p.), Wielkiej Brytanii 
(4.0 p.p.), Słowenii (3.9 p.p.), Polski (3.7 p.p.)  
i Belgii (3.6 p.p.). (Wykres 3)

Obecnie w polskiej energetyce trwa wyścig z 
czasem, w którym stawką jest osiągnięcie po-
ziomu 15,0% energii ze źródeł odnawialnych 
w końcowym zużyciu energii brutto na koniec 
roku 2020, do czego obliguje nas unijna dy-
rektywa (dyrektywa Parlamentu Europejskie-
go i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 
r. w sprawie promowania stosowania energii 
ze źródeł odnawialnych). 

W listopadzie 2018 r. Najwyższa Izba Kontroli 
(NIK) opublikowała raport2, z którego wyni-
kało, że osiągnięcie przez Polskę założonego 
celu 15,0% udziału energii ze źródeł odna-
wialnych w ogólnym zużyciu energii brutto  
w 2020 r. może być zagrożone. Także  

1 - Renewable energy in the EU in 2018, Eurostat, 23.01.2020 r., 
https://ec.europa.eu/eurostat

2 - „Informacja o wynikach kontroli. Rozwój sektora odnawialnych 
źródeł energii.”, Najwyższa Izba Kontroli Departament Gospodarki, 
Skarbu Państwa i Prywatyzacji, 06.08.2018 r.

w listopadzie 2018 r. Główny Urząd Staty-
styczny (GUS) poinformował, że udział energii  
z OZE w końcowym zużyciu energii brutto  
w Polsce spadł w 2017 roku o 0,3 p.p. do 
11,0%.3

Polskie Sieci Elektroenergetyczne opubliko-
wały raport4 podsumowujący funkcjonowa-
nie Krajowych Sieci Energetycznych (KSE)  
w 2019 roku. Niestety poziom produkcji ener-
gii wygenerowanej przez odnawialne źródła 
energii nie wzbudza nadmiernego optymi-
zmu. W 2019 roku jedynie 10,6% wyproduko-
wanej energii elektrycznej pochodziło z OZE: 
1,6% wyprodukowały elektrownie wodne,  
a 9,0% elektrownie wiatrowe i inne OZE. Po-
nad 75,0% energii zostało wyprodukowa-
ne przez elektrownie węglowe. 6,4% energii 
elektrycznej zostało wyprodukowane przez 
zawodowe elektrownie przemysłowe, a 7,7% 
zawodowe elektrownie gazowe. (Wykres 6)

3 - Energia ze źródeł odnawialnych w 2018 r., Główny Urząd Staty-
styczny, 2019 r.

4 - Raport roczny z funkcjonowania KSE. Zestawienie danych 
ilościowych dotyczących funkcjonowania KSE w 2019 roku. Polskie 
Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Opracowanie własne. Źródło PSE
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Wykres 6. 
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poszczególnych grup elektrowni według rodzajów paliw w 2019 r.
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W 2018 roku elektrownie wodne wyproduko-
wały 1,3% energii elektrycznej a elektrownie 
wiatrowe i inne OZE 7,2%. Natomiast elek-
trownie węglowe wyprodukowały prawie 
80,0% energii elektrycznej.

Całkowita moc zainstalowana w KSE na ko-
niec 2019 roku wynosiła 46 799,0 MW. Około 
7 490,0 MW  pochodziło z elektrowni wiatro-
wych i innych odnawialnych źródeł energii, 
a 2 350,0 MW pochodziło z zawodowych 
elektrowni wodnych. Moc zainstalowana po-
chodząca ze źródeł odnawialnych stanowiła 
blisko 21,0%, przy czym około 5,0% udziału to 
moc zainstalowana w elektrowniach wod-
nych a blisko 16,0% to moc zainstalowana  
w elektrowniach wiatrowych i pozostałych 
źródłach energii odnawialnej.(Wykres 7)

nie czy nawet gwałtowne załamanie  przy-
rostu mocy zainstalowanej w elektrowniach 
wiatrowych. Stało się tak na skutek  wejścia 
w życie ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o in-
westycjach w zakresie elektrowni wiatrowych 
(j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 981), która wprowa-
dziła zasadę określającą odległość, w której 
mogą być lokalizowane i budowane elek-
trownie wiatrowe. Zgodnie z tą zasadą do-
puszczalna odległość pojedynczej elektrow-
ni wiatrowej od zabudowań mieszkaniowych 
ma być równa lub większa od dziesięciokrot-
ności wysokości elektrowni wiatrowej mierzo-
nej od poziomu gruntu do najwyższego punk-
tu wiatraka, wliczając wirnik wraz z łopatami 
(tzw. zasada 10h). Zasada 10h - dziesięcio-
krotności wysokości, zastopowała budowę 
nowych elektrowni wiatrowych i częściowo 
utrudniła procesy planowania przestrzenne-
go w zakresie budownictwa mieszkalnego 
w gminach, w których wcześniej zlokalizo-
wano farmy wiatrowe. Skutkiem powyższe-
go było odnotowanie  w latach 2016 – 2019 
wzrostu zainstalowanej mocy elektrowni 
wiatrowych jedynie o 170,0 MW, wobec bli-
sko 1000,0 MW wzrostów rok do roku w la-
tach poprzednich. Od roku 2014 następuje  
w Polsce dynamiczny rozwój energety-
ki fotowoltaicznej i tym samym wzrost za-
instalowanej mocy źródeł wytwórczych.  
Dynamika rozwoju tej gałęzi zielonej ener-
gii w Polsce jest imponująca. Przyrost za-
instalowanej mocy w elektrowniach PV,  
w naszym kraju od 2015, z roku na rok wręcz 
się podwaja (Wykres 4 i 5, Tabela 3). Na ko-
niec 2019 roku Polska posiadała 1,0% udział 
mocy w ogólnym bilansie energii fotowol-
taicznej w Unii Europejskiej oraz zainsta-
lowana w Polsce moc osiągnęła prawie  
0,2% udziału w bilansie ogólnoświatowym.  
(Tabela 2.)

Opracowanie własne. Źródło PSE

Analizując przedstawione powyżej dane 
dotyczące rozwoju poszczególnych źródeł 
wytwórczych OZE oraz biorąc pod uwagę 
otoczenie prawne rynku energetyki odna-
wialnej, można zauważyć nagłe wyhamowa-
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49,27 

17,83 

15,94 

4,99 
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Elektrownie wietrowe i iine odnawialne

Elektrownie wodne

Wykres 7. Struktura procentowa mocy zainstalowanej  
w KSE stan na 31.12.2019 r.
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3Energetyka odnawialna w Wielkopolsce

Wielkopolska na tle innych województw 

Z danych uzyskanych z Urzędu Regulacji 
Energetyki wynika, że łączna zainstalowana 
moc instalacji OZE w Polsce, bez mikroinsta-
lacji, na koniec 2019 r. wynosiła 9106,0 MW. 
Zdecydowanym liderem w Polsce jest woje-
wództwo zachodniopomorskie (1676,0 MW), 
w którym dominującą gałęzią OZE jest ener-
getyka wiatrowa (1488,0 MW). Wielkopolska 
znajduje się zaraz za województwem kujaw-
sko-pomorskim (1041,0 MW) na trzeciej po-
zycji z łączną mocą wynoszącą 943,0 MW.  
(Wykres 8)

Łącznie na koniec 2019 roku w Wielkopolsce 
funkcjonowało 389 instalacji odnawialnych 
źródeł energii, co stanowiło 11,2% wszystkich 
3483 instalacji OZE w Polsce. Województwem, 
które posiada największa liczbę instalacji OZE 
jest województwo kujawsko-pomorskie z licz-

bą 412 instalacji, a na miejscu trzecim znaj-
duje się  województwo łódzkie z 346 instala-
cjami. 

Województwo wielkopolskie ze średnią mocą 
instalacji OZE na poziomie 2,4 MW znajdo-
wało się na 9 pozycji, na koniec 2019 r. Na-
tomiast średnia moc instalacji OZE w Polsce 
wynosi 2,6 MW. Województwami w pierwszej 
trójce są województwo zachodniopomorskie 
(6,2 MW), podkarpackie (3,7 MW) i pomorskie 
(3,4 MW). 

Zgodnie z informacjami podanymi przez 
URE, na koniec 2019 roku w Polsce łączna 
moc instalacji fotowoltaicznych, bez mikro-
instalacji, wynosiła 478,0 MW. Wielkopolska  
z wykazaną mocą 36 MW z instalacji PV znaj-
dowała się na 7 pozycji w kraju. Największą 
zainstalowaną moc źródeł fotowoltaicznych 
posiadało województwo lubelskie (55,0  MW), 

Wykres 8. Moc zainstalowana OZE w Polsce z podziałem na technologie i województwa [MW]

Wykres 3. Udział energii z OZE w końcowym zużyciu energii brutto do wyznaczonego celu na koniec 
roku 2020 [%] – Unia Europejska 
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Wykres 9. Instalacje fotowoltaiczne – moc [MW] i udział w całkowitej mocy OZE [%] (stan na dzień 31.12.2019 r.)

Wykres 10. Produkcja energii elektrycznej z OZE w 2018 r. w Polsce [GWh]
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następnie zachodniopomorskie (52,0 MW)  
i dolnośląskie (49,0 MW). 

Natomiast największy udział mocy instalacji 
produkujących energię elektryczna z promie-
niowania słonecznego w całkowitej mocy 
instalacji OZE na koniec 2019 roku kolejno 
posiadały województwa: lubelskie (25,8%), 
dolnośląskie (11,6%), podlaskie (9,6%). Wiel-
kopolska znalazła się na 12 miejscu z udzia-
łem 3,8%, tuż przed województwem zachod-
niopomorskim z udziałem na poziomie 3,1%. 
(Wykres 9)

Zainstalowana moc instalacji OZE ma zazwy-
czaj swoje bezpośrednie przełożenie w ilości 
wyprodukowanej energii elektrycznej czego 
dowodem są dane opublikowane przez GUS 
za rok 2018. W tym przypadku województwa-
mi, które wygenerowały najwięcej energii 
elektrycznej z nośników odnawialnych są ko-
lejno zachodniopomorskie (3604,8 GWh), ku-
jawsko-pomorskie (3311,2 GWh), pomorskie 
(2104,2 GWh) i wielkopolskie (2092,6 GWh). 
Średnio w Polsce każde województwo ge-

neruje ze źródeł odnawialnych 13510,8 GWh 
rocznie. (Wykres 10)

Natomiast średni udział energii elektrycz-
nej pozyskanej ze źródeł odnawialnych do 
produkcji energii elektrycznej ogółem wy-
nosi w Polsce 12,7%. Dziesięć województw 
charakteryzuje się wskaźnikami powyżej 
średniej z czego pięć województw oscy-
luje wokół średniej zbliżonej do 20,0%,  
w tym Wielkopolska (21,3%). Natomiast zdecy-
dowanymi liderami są województwo warmiń-
sko-mazurskie (82,8%), podlaskie (68,3%), po-
morskie (51,3%), kujawsko-pomorskie (48,7%) 
i zachodniopomorskie (44,2%). Aby obraz nie 
wydawał się nam zbyt optymistyczny należy 
pamiętać, że wśród liderów w największym 
odsetkiem energii z OZE są województwa, 
które nie posiadają konwencjonalnych źró-
deł wytwórczych energii elektrycznej lub za-
instalowane moce źródeł konwencjonalnych 
są niewielkie. (Wykres 11)

Potwierdzeniem powyższej tezy jest ko-
lejne zestawienie obrazujące stosu-

Wykres 11. Udział energii z OZE w produkcji energii elektrycznej ogółem w 2018 r.
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Wykres 12. Stosunek produkcji energii elektrycznej ogółem do zużycia energii elektrycznej  w 2018 r.

nek produkcji energii elektrycznej ogó-
łem do zużycia energii elektrycznej  
w poszczególnych województwach, gdzie 
województwo warmińsko-mazurskie i pod-
laskie znajdują się na końcu zestawienia.  
(Wykres 12)

Powiaty i gminy na tle województwa 

Na łączną moc zainstalowaną w Wielkopol-
sce w 2019 r. wynoszącą 943,0 MW, składa-
ły się moce zainstalowane w elektrowniach: 
wiatrowych 726,0 MW, biomasowych 142,0 
MW, fotowoltaicznych 36,0 MW, biogazo-
wych 27,0 MW i wodnych 13,0 MW. 

Największą łączną moc zainstalowaną OZE 
posiadał powiat chodzieski 122,1 MW, która 
w całości pochodziła z elektrowni wiatro-
wych. Na drugim miejscu znalazł się powiat 
wągrowiecki z łączną mocą 88,6 MW, na-
stępnie powiat koniński 76,7 MW i gostyński 
75,5 MW. Średnia moc OZE zainstalowana  
w powiatach na koniec 2019 r. wynosiła 
26,3 MW. Wśród powiatów posiadających 
moc zainstalowaną wyższą od średniej, zna-
lazły się: powiat złotowski, ostrowski, słupec-

ki, kolski, pleszewski, miasto Konin, miasto 
Poznań, gostyński, koniński, wągrowiecki  
i chodzieski. (Wykres 13, Mapa 1)

Dwa miasta na prawach powiatu: Po-
znań (65,5 MW) i Konin (53,0 MW),  pra-
wie całą zainstalowaną moc OZE (od-
powiednio 96,2% i 94,3%) posiadają  
w źródłach wytwórczych spalających bio-
masę oraz biogaz. Powiat pilski blisko 68% 
a miasto na prawach powiatu  Kalisz pra-
wie 50,0% zainstalowanej mocy OZE posia-
dają w elektrowniach wodnych. Natomiast 
największy udział mocy zainstalowanej  
w elektrowniach biogazowych ma po-
wiat poznański (50,9%) oraz powiat turecki 
(22,1%). Jednocześnie powiat poznański po-
siada największą moc zainstalowaną w bio-
gazowniach – 8,3 MW.

Zainstalowana moc wytwórcza po-
szczególnych źródeł OZE nie zawsze ma 
swoje przełożenie na wielkość udziału 
danego źródła w ogólnym miksie energe-
tycznym. I tak na przykład powiat poznań-
ski posiada największą moc zainstalowaną  
w elektrowniach fotowoltaicznych – 6,9 MW 

Opracowanie własne na podstawie GUS
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(Wykres 14), co stanowi 19,3% mocy elektrow-
ni fotowoltaicznych w województwie, ale nie 
jest dominującym źródłem energii w powie-
cie, w którym dominującą rolę odgrywają 
elektrownie biogazowe. Wśród powiatów 
posiadających znaczny udział mocy w elek-
trowniach słonecznych znajdują się powia-
ty: ostrzeszowski (40,5%), poznański (42,6%), 
wolsztyński (44,5%), szamotulski (50,0%), mia-
sto Kalisz (50,8%), kępiński (76,9%) oraz miasto 
Leszno (100,0%).

W województwie, na tle wszystkich powia-
tów wyróżnia się od 5 do 11 powiatów ze 
względu na łączną zainstalowaną moc OZE, 
zależnie od przyjętej wartości granicznej (po-
wyżej 50,0 MW lub powyżej 25,0 MW) mocy 
źródeł wytwórczych. Rozkład instalacji OZE 
w województwie nie jest równomierny. Naj-
większe skupiska instalacji oraz zainstalowa-
nej mocy znajdują się w powiatach północ-
nej Wielkopolski (chodzieski, wągrowiecki, 
złotowski), czterech powiatach wschodnich 
(koniński, miasto Konin, kolski, słupecki) oraz  
w części południowej województwa (go-
styński, pleszewski, ostrowski). Wyjątkiem 
jest powiat miasta Poznań , który wyraź-
nie wybija się ponad powiat poznański.  
(Mapa 1)

Rozmieszczenie przestrzenne instalacji OZE 
na terenie poszczególnych gmin Wielkopol-
ski, ukazuje jak wiele gmin nie posiada na 
swoim obszarze jakichkolwiek instalacji wy-
twarzających energię elektryczną ze źródeł 
odnawialnych. Nie można jednak zapomi-
nać, że zobrazowane przestrzennie dane 
nie zawierają danych dotyczących  mikro-
instalacji, nieujętych w zestawieniach URE.  
(Mapa 2)

Próbując uszeregować rozmieszczenie po-
szczególnych źródeł wytwórczych OZE, 
nie można wskazać jednoznacznych re-
guł pozwalających stwierdzić, że dane źró-

dła wytwórcze lokalizowane są wyłączenie 
w konkretnych obszarach województwa. 
Najprościej wskazać można potencjalne 
lokalizacje elektrowni wodnych oraz bio-
gazowni, które do swojego funkcjonowa-
nia wymagają szczególnych uwarunko-
wań hydrologicznych i ekonomicznych.  
W obecnych uwarunkowaniach prawnych  
można by wskazać obszary wyłączone  
i preferowane do realizacji elektrowni wiatro-
wych, jednak analizując już istniejące instala-
cje nie da się zaszeregować metodologii ich 
lokalizowania. 

Obecnie najbardziej nieprzewidywalne jest 
lokalizowanie elektrowni fotowoltaicznych, 
które mogą powstawać niemalże wszędzie 
począwszy od prywatnych posesji, dachów 
i elewacji, poprzez dachy przedsiębiorstw  
i firm logistycznych a na gruntach poprzemy-
słowych i rolniczych kończąc.

Instalacje fotowoltaiczne na terenie Wielko-
polski, to jedynie 3,88% łączenie mocy od-
nawialnych źródeł energii zainstalowanych  
w regionie, jednakże obecny dynamicz-
ny rozwój tej gałęzi OZE może dużo zmienić  
w ogólnym miksie energii niewyczerpywalnej.

 Na koniec 2019 roku, zgodnie z dany-
mi URE, tylko 15 powiatów posiadało insta-
lacje solarne o łączenie mocy powyżej 0,5 
MW (Wykres 14, Mapa 3). Należały do nich 
powiat: szamotulski (1,0 MW), czarnkowsko
-trzcianecki (1,0 MW), gostyński (1,0 MW), 
turecki (1,0 MW), rawicki (1,1 MW), grodziski 
(2,0 MW), kępiński (2,0 MW), międzychodz-
ki (2,0 MW), jarociński (2,1 MW), wolsztyński 
(2,1 MW), leszczyński (2,1 MW), obornicki (2,3 
MW), ostrzeszowski (3,1 MW), złotowski (4,6 
MW) i poznański (6,9 MW). 

Wśród powyższych 15 powiatów wyróż-
niają się 23 gminy, w których moc insta-
lacji fotowoltaicznych zbliżona jest do 
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1,0 MW lub ją przewyższa. Na szczegól-
ną uwagę zasługuje gmina Swarzędz  
w powiecie poznańskim, w której zlokalizowa-
ne są największe instalacje o łącznej mocy 6,7 
MW. Instalacje te umieszczone są na obiek-
tach logistyczno-magazynowych kilku firm  
w obszarze przemysłowo-usługowym znajdu-
jącym się przy granicy miasta Swarzędz. (Wy-
kres 15, Mapa 4). Natomiast na terenie gminy 
Ostrzeszów są to 3 instalacje o łącznej mocy 
3,1 MW zlokalizowane na gruncie i jedna na 
dachu galerii handlowej. 

Lp. Region Ogółem
[gWh]

OZE
 [gWh]

Udział 
OZE 
[%]

1 Polska 170039,5 21617,2 12,71

2
Zachodniopomor-

skie
8159,4 3604,8 44,18

3 Kujawsko-Pomor-
skie

6798,8 3311,2 48,7

4 Pomorskie 4101,9 2104,2 51,26

5 Wielkopolskie 9840,7 2092,6 21,26

6 Świętokrzyskie 11213,1 1822,1 16,25

7 Łódzkie 38641,0 1466,1 3,79

8 Mazowieckie 30441,0 1450,2 4,76

9
Warmińsko-Mazur-

skie
1170,2 969,2 82,82

10 Śląskie 24905,9 803,1 3,22

11 Podlaskie 1051,2 717,5 68,26

12 Lubuskie 3290,8 655,1 19,91

13 Dolnośląskie 9917,7 644,3 6,5

14 Podkarpackie 2462,0 568,8 23,1

15 Opolskie 10087,2 521,6 5,17

16 Lubelskie 2066,8 473,3 22,9

17 Małopolskie 5888,7 413,1 7,02

Tabela 4. Udział energii odnawialnej w produkcji energii elektrycz-
nej ogółem w kraju w 2018 r.

Produkcja i zużycie energii elektrycznej  
w województwie

Województwo wielkopolskie znajduje się  
w czołówce krajowej, za województwem 
zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim  
i pomorskim pod względem wielkości produk-
cji energii elektrycznej ze źródeł odnawial-
nych wynoszącej w 2018 roku 2092,6 GWh, 
co stanowi 21,3% całkowitej produkcji energii 
elektrycznej w województwie (9840,7 GWh) 
(Tabela 4) oraz 9,7% krajowej produkcji ener-
gii ze źródeł odnawialnych.

Zauważalny wzrost udziału energii elektrycz-
nej ze źródeł odnawialnych w Wielkopol-
sce w roku 2018, najprawdopodobniej jest 
efektem wyłączenia z Krajowego Systemu 
Elektroenergetycznego Elektrowni Adamów 
w Turku o mocy 600 MW. (Wykres 16). Nato-
miast spadek w roku 2017 był wynikiem spad-
ku produkcji energii ze źródeł odnawialnych 
przy jednoczesnym wzroście zużycia energii 
elektrycznej.

Warty uwagi jest fakt, że w 2010 roku 
udział OZE w całkowitej produkcji ener-
gii ze wszystkich źródeł w województwie 
stanowił zaledwie 7,3%, w 2014 – 11,3%  
a w 2018 – 21,3 % (w Polsce jest to 12,7%), 
co obrazuje wykres poniżej. Natomiast 
udział energii elektrycznej wytwarzanej  
z OZE do energii zużywanej ogółem  
w województwie w 2018 roku wynosił 16,48%  
(w kraju odpowiednio 13,0%). 

Największe zużycie energii elektrycznej w re-
gionie posiada miasto na prawach powiatu  
Poznań oraz powiat poznański, jest to odpo-
wiednio 487 061,0 MWh i 379 235,0 MWh, co 
daje łącznie 30,4% zużycia energii elektrycz-
nej w Wielkopolsce. Kolejne powiaty zużywa-
ją blisko czterokrotnie mniej energii elektrycz-
nej: powiat ostrowski 117 509,0 MWh (4,1%), 
gnieźnieński 106 807,0 MWh (3,8%) i koniński 

Opracowanie własne na podstawie GUS
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Wykres 16. Udział produkcji energii elektrycznej z OZE do produkcji energii elektrycznej ogółem w Wielkopolsce

Region [MWh] Udział 
[%]

WIELKOPOLSKIE 2847982,02 100,0

Powiat miasta Poznań 487061,59 17,1

Powiat poznański 379235,40 13,3

Powiat ostrowski 117509,84 4,1

Powiat gnieźnieński 106807,10 3,8

Powiat koniński 99306,87 3,5

Powiat pilski 98924,08 3,5

Powiat szamotulski 80617,48 2,8

Powiat miasta Kalisz 75812,16 2,7

Powiat kaliski 73133,93 2,6

Powiat czarnkowsko-trzcianecki 66522,21 2,3

Powiat wrzesiński 65820,30 2,3

Powiat kościański 63837,48 2,2

Powiat kolski 63227,14 2,2

Powiat gostyński 60842,11 2,1

Powiat nowotomyski 60149,29 2,1

Powiat turecki 59564,27 2,1

Powiat krotoszyński 58959,17 2,1

Powiat wągrowiecki 54765,78 1,9

Powiat wolsztyński 52535,04 1,8

Powiat jarociński 50174,34 1,8

Powiat leszczyński 50140,58 1,8

Powiat miasta Konin 50038,86 1,8

Powiat średzki 49973,39 1,8

Powiat złotowski 49099,21 1,7

Powiat rawicki 47784,92 1,7

Powiat pleszewski 47365,33 1,7

Powiat obornicki 47117,51 1,7

Powiat śremski 46930,15 1,6

Powiat miasta Leszno 44940,42 1,6

Powiat słupecki 44090,04 1,5

Powiat kępiński 43825,42 1,5

Powiat ostrzeszowski 43095,38 1,5

Powiat grodziski 41398,97 1,5

Powiat chodzieski 34979,90 1,2

Powiat międzychodzki 32396,36 1,1
Opracowanie własne na podstawie GUS

Opracowanie własne na podstawie GUS

99 306,0 MWh (3,5%). (Mapa 5). Najniższym 
zużyciem energii elektrycznej charakteryzuje 
się powiat międzychodzki (32 396,0 MWh – 
1,1%) oraz powiat chodzieski (34 979,0 MWh 
– 1,2%).

Spośród dostępnych danych na stronach BDL 
GUS oprócz zużycia energii elektrycznej w po-
szczególnych powiatach województwa moż-
na prześledzić także zużycie energii elektrycz-
nej w poszczególnych miastach i obszarach 
wiejskich regionu (Mapa 6), które jest ponie-
kąd odzwierciedleniem sytuacji w powiatach.  
(Tabela 5)

Tabela 5. Zużycie energii elektrycznej w powiatach w 2018 roku
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4mikroinstalacje OZE – fotowoltaika

Moc instalacji fotowoltaicznych (PV)  
w Polsce, łącznie z mikroinstalacjami, nie-
ustannie rośnie (Wykres 17) w  średnim 
tempie wynoszącym około 130,0 MW na 
miesiąc. W roku poprzednim miesięcz-
nie przybywało mocy około 61,0 MW,  
a w roku 2018 moc zainstalowana z miesiąca 
na miesiąc zwiększała się o około 20,0 MW. 
Oznacza to, że moc zainstalowana w insta-

lacjach solarnych rośnie średnio rok do roku 
dwukrotnie. Przyrost mocy od grudnia 2018 
do grudnia 2019 wynosił 736,2 MW. Obecnie, 
od końca 2019 roku do końca lipca 2020 roku 
moc instalacji fotowoltaicznych zwiększyła 
się o 923,2 MW. Oznacza to odpowiednio 
2,6 i 1,8 krotności mocy na koniec roku 2018  
i 2019. Prognozując dalsze przyrosty mocy na 
poziomie 130,0 MW do końca roku, można 
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Wykres 18. Dynamika przyrostu mocy zainstalowanej w instalacjach fotowoltaicznych miesiąc do miesiąca w ujęciu rocznym [%]
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Tabela 6. Liczba instalacji OZE oraz mikroinstalacji OZE w przyłączonych do systemu elektroenergetycznego

przyjąć, że zostanie osiągnięta moc około 
2768,0 MW, tym samym zostanie utrzymana 
dynamika z roku poprzedniego.

Dynamika wzrostu mocy zainstalowa-
nej w elektrowniach fotowoltaicznych nie 
jest równomierna w ciągu roku (Wykres 18  
i 19). Zauważalne są nagłe kilkuprocentowe 
wzrosty w lutym 2019, październiku 2019 i lu-
tym 2020 roku. Najprawdopodobniej mają 
one związek z sytuacją na rynku energii oraz 
wprowadzeniem i realizacją programów 
umożliwiających dofinansowanie inwestycji 
w zakresie fotowoltaiki.

Nie można pominąć tutaj rządowego pro-
gramu wsparcia dla instalacji fotowoltaicz-
nych „Mój prąd”. 

Pierwszy nabór wniosków o dofinanso-
wanie mikroinstalacji fotowoltaicznych  
w programie „Mój Prąd” rozpoczął się 30 
sierpnia 2019 r. i trwał do 20 grudnia 2019 r. 
Drugi nabór wniosków rozpoczął się 13 stycz-
nia 2020 r. i ma się zakończyć 18 grudnia 2020 
r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Efekty uruchomienia I i II naboru wniosków 
w programie „Mój prąd” widać wyraźnie na 
poniższym zestawieniu (Wykres 19) analizują-
cym przyrost mocy instalacji w stosunku mie-
siąc do miesiąca. Można wyróżnić dwa szczy-
ty związane z realizacją programu. Pierwszy  
w październiku 2019 r. i drugi w lutym 2020 r.

Rok 2019 to znaczny przyrost nowych mikro-
instalacji (przede wszystkim prosumenckich) - 
wzrost o 2,8 razy w odniesieniu do roku 2018 
(Tabela 6). Łączna moc zainstalowana mikro-
instalacji osiągnęła na koniec 2019 roku 1,0 
GW. Mikroinstalacje stanowią 96,0% wszyst-
kich przyłączonych instalacji OZE w 2018 r. 
oraz 98,5% w 2019 r.

Rok 2019 to znaczny przyrost nowych mikro-
instalacji (przede wszystkim prosumenckich) - 
wzrost o 2,8 razy w odniesieniu do roku 2018 
(Tabela 6). Łączna moc zainstalowana mikro-
instalacji osiągnęła na koniec 2019 roku 1,0 
GW. Mikroinstalacje stanowią 96,0% wszyst-
kich przyłączonych instalacji OZE w 2018 r. 
oraz 98,5% w 2019 r.

Operator
ilość przyłączonnych instalacji 

OZE [szt.] ilość przyłączonych mikroinstalacji OZE [szt.]

rok 2017 rok 2018 rok 2019 rok 2017 udział [%] rok 2018 udział [%] rok 2019 udział [%]

PGE Dystrybucja 9910 19782 57713 9335 94,20 19161 96,86 57275 99,24

Tauron Dystrybucja 9509 17515 48012 9140 96,12 17129 97,80 47572 99,08

Energa Operator 6281 11042 29069 5414 86,20 10164 92,05 28119 96,73

Enea Operator 4614 7225 19498 4252 92,15 6823 94,44 18900 96,93

innogy Stoen Operator 546 1149 2567 539 98,72 1142 99,39 2560 99,73

łącznie 30860 56713 156859 28680 92,94 54419 95,96 154426 98,45
Wskaźnik dynamiki [rok\

rok] 1,84 2,77 1,90 2,84

Opracowanie własne na podstawie PSE S.A.
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5Podsumowanie i wnioski 

Nowych mocy pochodzących z od-
nawialnych źródeł energii przybywa  
z roku na rok na całym świecie, jednak ich 
wzrost nie jest równomiernie rozłożony.  
W ubiegłym roku (2019 r.), w Azji dodano aż 
54,0% mocy wszystkich OZE na świecie. Na-
tomiast na Bliskim Wschodzie oraz w Oceanii 
zanotowano najszybszy wzrost mocy zainsta-
lowanej w energetyce odnawialnej. Euro-
pa znajduje się na drugim miejscu na świe-
cie pod względem zainstalowanych mocy  
i udziału OZE w miksie energetycznym. W Euro-
pie na koniec 2019 roku funkcjonowało blisko  
573,0 GW mocy opartych na źródła odna-
wialne z których 35,3 GW zostało dodane  
w ubiegłym roku. Oznacza to wzrost na po-
ziomie 6,6% w porównaniu z rokiem poprzed-
nim (2018 r.).  W 2019 roku, udział Europy  
w światowej strukturze OZE wynosił 23,0%.

Dla odnawialnych źródeł fotowoltaicznych 
zdecydowanym liderem pozostaje nadal 
Azja z udziałem 57,5% nowych mocy zain-
stalowanych. Na drugim miejscu jest Euro-
pa (19,6%) a na trzecim Ameryka Północna 
(11,6%).

Na koniec czerwca 2020 r. moc odnawial-
nych źródeł energii w Polsce przekroczyła 
10,0 GW. Najszybciej i najdynamiczniej roz-
wijającym się obecnie segmentem OZE jest 
fotowoltaika. Dużej dynamice rozwoju mikro-
instalacji w Polsce sprzyjają z pewnością pro-
gramy i systemy opustów i rozliczeń energii 
dla indywidualnych wytwórców – prosumen-
tów. Od zeszłego roku funkcjonuje rządowy 
program wsparcia dla instalacji fotowoltaicz-
nych „Mój prąd”, który także zintensyfikował 
przyrost zainstalowanej mocy oraz liczby mi-
kroinstalacji.

Polski rynek fotowoltaiki w roku 2019 kolejny 
raz odnotował dynamiczny wzrost w odnie-
sieniu do lat poprzednich. Dynamika najbar-
dziej widoczna jest w zakresie mikroinstalacji, 
których powstało w kraju blisko 106 tysięcy,  
a ich łączna moc wyniosła prawie 1,1 GW.

Według danych Polskich Sieci Elektroenerge-
tycznych za rok 2019, w krajowym systemie 
energetycznym pracowały instalacje foto-
woltaiczne o łącznej mocy 1299,6 MW, z cze-
go 275,7 MW w systemach małych i dużych 
oraz 1040,9 MW w mikroinstalacjach.

Tylko w 2019 roku przyłączono blisko  
129,0 MW w instalacjach fotowoltaicznych  
o mocy ponad 50,0 kW. Oznacza to trzykrot-
ny wzrost w odniesieniu do roku 2018, w któ-
rym przyłączono 43,1 MW.

Na terenie Polski pracuje łącznie 159 406 mi-
kroinstalacji PV, z czego 38,9% instalacji po-
wstało na terenie zarządzanym przez PGE; 
29,6% instalacji zgłoszonych do Tauron; 16,6% 
instalacji na obszarze Energa; 12,2% zgłoszo-
nych instalacji u operatora Enea; 1,4% insta-
lacji na obszarze zarządzanym przez Innogy 
oraz około 1,4% u pozostałych operatorów 
sieci dystrybucyjnych.

System mikroinstalacji fotowoltaicznych  
w Polsce, na koniec 2019 roku osiągnął sku-
mulowaną moc wynoszącą 1,0408 GW (342,5 
MW w 2018 roku).

Działające na terenie Polski mikroinstalacje 
PV na koniec roku 2019 były w stanie wyge-
nerować około 968,0 GWh energii elektrycz-
nej w ciągu roku.
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Zużycie energii elektrycznej w kraju oscylu-
je od paru lat w okolicy 170,0 TWh. Zgodnie  
z danymi Polskich Sieci Energetycznych za rok 
2019, zużycie energii w minionym roku wynio-
sło 169,4 TWh i zmalało o blisko 0,9% w odnie-
sieniu do 2018 roku.

Rozpatrując produkcję energii elektrycznej 
w mikroinstalacjach PV w ciągu roku zauwa-
żalny jest wzrost ich udziału w pokryciu zapo-
trzebowania na energię, który wyniósł 0,6%  
a więc był on trzykrotnie wyższy w stosunku 
do końca 2018 roku (0,2%).

Moc systemu elektroenergetycznego  
w Polsce od 2012 do 2019 roku regularnie się 
zwiększała z poziomu 38,4 GW do ok. 47 GW.  
W ostatnich trzech latach zauważalny jest sil-
ny wzrost udziału  mikroinstalacji fotowoltaicz-
nych w mocy zainstalowanej w KSE, który na 
koniec 2019 roku wynosił około 2,2%.

Województwo wielkopolskie znajduje się  
w czołówce krajowej pod względem zain-
stalowanej mocy OZE, zajmując 3 miejsce  
w kraju z łączną mocą zainstalowaną wyno-
szącą 943,0 MW. Pod względem liczby insta-
lacji OZE, Wielkopolska znajduje się na drugiej 
pozycji zaraz za województwem kujawsko
-pomorskim. Stosunkowo słabo do tej pory 
rozwijał się w naszym województwie segment 
fotowoltaiki. Potwierdzeniem tego faktu jest 
dopiero 7 miejsce w Polsce pod względem 
zainstalowanej mocy w instalacjach solar-
nych oraz 12 miejsce pod względem udziału 
zainstalowanej mocy PV do całkowitej mocy 
OZE. 

Wielkopolska produkuje blisko 2100,0 GWh 
energii elektrycznej rocznie z odnawialnych 
nośników energii. Taki wynik klasyfikuje nas na 
4 pozycji w kraju.

Wśród wielkopolskich powiatów, najbardziej 
„zielone” są powiaty chodzieski i wągro-

wiecki oraz powiat koniński i gostyński, w któ-
rych łączna zainstalowana moc OZE wynosi  
363,0 MW, czyli blisko 38,5%. Rozmieszczenie 
przestrzenne instalacji OZE w  Wielkopolsce 
wskazuje głównie region wschodni i północny  
z największą mocą zainstalowaną. Dodatko-
wo wyróżnia się tutaj powiat miasta Poznań  
i miasta Konin, w których prawie cała zainsta-
lowana moc znajduje się w instalacjach spa-
lających biomasę i biogaz. Powiatami posia-
dającymi największe moce zainstalowane 
w instalacjach fotowoltaicznych są powiat 
poznański, złotowski i ostrzeszowski, co prze-
kłada się odpowiednio na gminę Swarzędz, 
Ostrzeszów i Okonek.

Przyjmując średnią produkcję energii elek-
trycznej rocznie w Polsce na poziomie  
170 000,0 GWh, łączna produkcja ener-
gii elektrycznej z OZE na koniec 2020 r. po-
winna wynosić 25 500,0 GWh. Według da-
nych GUS za 2019 rok, produkcja energii 
elektrycznej z OZE wynosiła 16 798,0 GWh. 
170 000,0 GWh x 15,0% (założony cel 
na koniec 2020 r.) = 25 500,0 GWh  
25 500,0 GWh  – 16 798,0 GWh = 8 702,0 GWh 

Z powyższych obliczeń można przyjąć, że 
na koniec 2019 roku Polsce brakowało   
8 702,0 GWh energii wyprodukowanej ze źró-
deł odnawialnych. Obecnie najdynamiczniej 
w Polsce rozwija się branża fotowoltaiczna  
i odnotowuje się w tym dziale największy przy-
rost mocy. Teoretycznie można założyć, że 
ten dział będzie nadal głównym źródłem no-
wych mocy OZE. Zakładając, że obecne na 
rynku programy wsparcia dla tej gałęzi ener-
getyki odnawialnej miały spowodować zna-
czący przyrost mocy i finalnie miały skutko-
wać osiągnięciem przez Polskę założonego 
poziomu 15,0% energii z OZE na koniec 2020 
roku, można sprawdzić za ile lat przy obecnej 
dynamice OZE PV Polska osiągnie cel wyzna-
czony w dyrektywie. Przyjmując średnio, że  
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z 1 GW zainstalowanego w instalacjach OZE 
PV, można wyprodukować w ciągu roku oko-
ło 890,0 GWh.

Zakładając, że Polska chce osiągnąć zało-
żony cel wskazany w dyrektywie, wyłącznie 
dzięki instalacjom fotowoltaicznym to mu-
siałoby zostać zainstalowane 8702,0 GWh 
/ 890,0 GWh = 9,8 GW mocy instalacji foto-
woltaicznych.

Od stycznia do lipca 2020 r., w Polsce przyby-
ło 923,2 MW (0,9 GW) mocy zainstalowanej 
w instalacjach fotowoltaicznych, więc nadal 
brakuje 9,8 GW – 0,9 GW = 8,9 GW.

Zakładając, że zachowana zostanie dynami-
ka wzrostu mocy OZE PV, to na koniec roku 
przyrost mocy powinien wynieść 1,6 GW.  
8,9 GW / 1,6 GW = 5,6 lat

Z powyższego wynika, że Polska potrze-
bowałaby jeszcze około 6 lat, aby wy-
pełnić przyjęte założenia dyrektywy unij-
nej. Oznacza to, że Polska nie uzyska na 
koniec roku założonego celu 15% udzia-
łu OZE w produkcji energii elektrycznej,  
a tym samym obecnie funkcjonujące pro-
gramy wsparcia nie zagwarantują spełnienia 
wymogu unijnego.

Należy podkreślić, że największą rolę  
w zwiększeniu udziału OZE w polskim bilan-
sie energii elektrycznej odegrały prywatne 
przedsiębiorstwa energetyczne oraz firmy
-prosumenci, które łącznie zbudowały około 
80% wszystkich mocy odnawialnych zainsta-
lowanych w latach 2013-2019. Główną ga-
łęzią energetyki odnawialnej mającej wpływ 
na uzyskanie obecnej mocy, przez ostatnie 
10 lat, miała energetyka wiatrowa, która 
przez regulacje prawne, od 2016 roku zna-
cząco wyhamowała oddając pierwszeństwo 
fotowoltaice.
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Wykaz pojęć i skrótów użytych w opracowaniu

Program „mój Prąd” – rządowy program dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych.  
       Pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie mikroinsta- 
      lacji fotowoltaicznych w programie „Mój Prąd” rozpoczął się 
       30 sierpnia 2019 r. i trwał do 20 grudnia 2019 r. Drugi nabór  
             wniosków rozpoczął się 13 stycznia 2020 r. i ma się zakończyć 18 grud- 
                                          nia 2020 r. lub do wyczerpania alokacji środków

Miks energetyczny – struktura produkcji energii według kryterium nośników energii lub sposobu 
     jej wytwarzania. Miks energetyczny wpływa bezpośrednio na bezpie- 
      czeństwo energetyczne

mikroinstalacja – instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej zainstalowanej mocy  
                elektrycznej nie większej niż 50 kW przyłączona do sieci elektroenergetycz- 
            nej o napięciu niższym niż 110 kV

PV –fotowoltaika, czyli wytwarzanie prądu elektrycznego z promieniowania słonecznego przy 
       wykorzystaniu zjawiska fotowoltaicznego

UE – Unia Europejska

p.p. – punkt procentowy

nik – Najwyższa Izba Kontroli

BDL – Bank Danych Lokalnych

kSE – Krajowe Sieci Przesyłowe

OZE – odnawialne źródła energii

gUS – Główny Urząd Statystyczny

IRENA – International Renewable Energy Agency

PSE, PSE SA – Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

gW – gigawat – pochodna jednostki mocy, 1 GW = 1000 MW

MW – megawat – pochodna jednostki mocy, 1 MW = 1000 kW

MWh – megawatogodzina – pochodna jednostki energii wygenerowanej lub zużytej,  
      1 MWh = 1000 kWh

gWh – gigawatogodzina – pochodna jednostki energii wygenerowanej lub zużytej,  
      1 GWh = 1000 kWh 

tWh – terawatogodzina – pochodna jednostki energii wygenerowanej lub zużytej,  
     1TWh = 1000 GWh

Wykaz źródeł i literatury

https://irena.org - International Renewable Energy Agency

https://www.pse.pl – Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

https://www.ure.gov.pl - Urząd Regulacji Energetyki

https://bdl.stat.gov.pl/BDL - Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny

http://www.ptpiree.pl - Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej

https://www.cire.pl/ - Centrum Informacji o Rynku Energii

https://globenergia.pl/ - GLOBENERGIA Sp. z o.o. Grupa medialna i doradcza sektora OZE i  
    poszanowania energii
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