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DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 
2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie 
promowania stosowania energii ze źródeł 
odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca 
dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE



Dyrektywa 2009/28/KE z 23 kwietnia 2009 w sprawie promocji 

wykorzystania energii z zasobów odnawialnych

Jest jednym z najważniejszych narzędzi, które mają przyczynić się do 

realizacji pakietu 3 x 20% + 10%

a) o 20% zredukuje emisję gazów cieplarnianych (w porównaniu z 1990r.);

b) do 20% zwiększy udział OZE w zużyciu energii ogółem (Polska  - 15%);

c) o 20% zwiększy efektywność energetyczną;

d) udział biopaliw w całkowitym zużyciu paliw transportowych – 10%, 





Komponenty zrównoważonego rozwoju przynoszące 

wymierne efekty ekologiczno-energetyczne

energia słoneczna

energia wiatru

energia wodna

energia geotermalna

energia z biomasy



Zasoby gospodarstw rolnych

Grunty

Odpady, pozostałości 
z produkcji roślinnej

Odchody zwierzęce

Lasy, zakrzaczenia

Powierzchnie dachów
Uprawy dedykowane

Odpady z przetwórstwa 
rolno-spożywczego

Wspólne działania rolników

Obszary wiejskie zajmują w Polsce ok. 90 % powierzchni kraju, żyje na nich 38,8 % ludności. 
Obszary te posiadają olbrzymie zasoby i mogą być samowystarczalne energetycznie i cieplnie.    
Należy dążyć do tego, aby uwolnić ten potencjał i realizować założenia zrównoważonego 
rozwoju. Obszary wiejskie ze względu na swój potencjał powinny być w dużym stopniu 
samowystarczalne energetycznie.



Według  Urzędu Regulacji Energetyki w Polsce funkcjonują 
następujące instalacje oze:

Typ instalacji Ilość instalacji Moc [MW]

elektrownie biogazowe 308 239,890

elektrownie biomasowe 48 1363,670

wytwarzające z promieniowania słonecznego 602 110,563

elektrownie wiatrowe 1199 5856,818

elektrownie wodne 766 1136,828

elektrownie realizujące technologię 

współspalania 

35 0000*

*dla instalacji współspalania nie można określić mocy                Źródło URE, data aktualizacji danych: 31.03.2018 



W  Wielkopolsce dane przedstawiające ilości instalacji i moce 
zainstalowane przedstawiają się następująco:

Typ instalacji Ilość instalacji Moc [MW]

Wytwarzające z biogazu z oczyszczalni ścieków 7 6,277

Wytwarzające z biogazu składowiskowego 10 7,512

Wytwarzające z biogazu rolniczego 10 10,666

Wytwarzające z biomasy z biomasy rolniczej , leśnej, 

ogrodowej

1 1,862

Wytwarzające z biomasy ze stałych odpadów 

komunalnych, m.in. z oczyszczalni ścieków

2 25,300

Wytwarzające z biomasy mieszanej 3 114,500

Wytwarzające z promieniowania słonecznego 50 6,789

Elektrownie wiatrowe 223 698,990

Elektrownie wodne o przepływie do 0,3 MW 29 2,296

Elektrownie wodne o przepływie do 1 MW 4 1,680

Elektrownie wodne o przepływie do 5 MW 5 8,690

Realizujące technologię współspalania(paliwa kopalne i 

biomasa)

2 0000*

*dla instalacji współspalania nie można określić mocy                Źródło URE, data aktualizacji danych: 31.03.2018 



Oprócz przesłanek kształtowania rynku OZE 
wynikających ze zobowiązań unijnych i 
międzynarodowych, można wskazać na 
przesłanki o charakterze ekologicznym, takie jak 
ochrona klimatu oraz poprawa jakości środowiska. 
Kolejną przesłanką rozwoju rynku OZE jest realizowanie 
zasady bezpieczeństwa energetycznego przez powstanie 
konkurencji na rynku energii elektrycznej i 
dywersyfikację źródeł dostaw. 







Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o 
odnawialnych źródłach energii oraz ustawy – Prawo 
energetyczne Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2365 2015.12.31 

Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o 
odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw 

Dz.U. 2016 nr 0 poz. 925 2016.07.01;

Nowelizacje



AKTY WYKONAWCZE

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 2016 r. w sprawie kolejności 
przeprowadzania aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 
2016 r. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1847; 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 2016 r. w sprawie maksymalnej ilości i 
wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w 
drodze aukcji w 2016 r. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1846; 

• Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 17 października 2016 r. w sprawie ceny referencyjnej 
energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2016 r. oraz okresów obowiązujących 
wytwórców, którzy wygrali aukcje w 2016 r. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1765;

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu obliczania 
współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej przez odbiorcę przemysłowego                    
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2059;

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o 
wpis do rejestru wytwórców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych 
instalacji Dz.U. 2015 nr 0 poz. 598; 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wzoru 
sprawozdania kwartalnego wytwórcy energii w małej instalacji Dz.U. 2015 nr 0 poz. 595.



Poz Logis – Poznań
obiekt magazynowo – biurowy 11370 m²



Budynek niskoemisyjny w Centrum Transferu 
Technologii Nuvarro Posada gm. Kazimierz Biskupi 



Hybrydowe oświetlenie ścieżki rowerowej – gmina 
Przykona 



Przykona – instalacja fotowoltaiczna na budynku 
Urzędu Gminy - 5kW
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Budynek niskoemisyjny w Centrum Transferu 
Technologii Nuvarro Posada gm. Kazimierz 

Biskupi 



Zajazd pod dyliżansem w Kościelcu  – pompa 
ciepła, kolektory słoneczne



Zespół Szkół Górniczo – Energetycznych w Koninie

Zainstalowane urządzenia:
• kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne na platformie montażowej,
• pomieszczenie techniczne z pompą ciepła 6,4 kW,
• bufor wodny wykorzystywany jako magazyn ciepła,
• siłownia wiatrowa 1,2 kW
• stacja meteorologiczna określająca warunki wiatru, nasłonecznienia i temperatury. 

Sterowanie, wizualizacja oraz baza danych:
• pracownia z komputerem centralnym oraz stanowiskami uczniowskimi,
• układ sieci grzewczej z kolektorami słonecznymi na monitorze komputera,
• jeden z kolektorów z danymi eksploatacyjnymi,
• wybrany kolektor z raportem bazy danych,
• pompa ciepła wraz z instalacją,
• pompa ciepła z danymi eksploatacyjnymi,
• instalacja ciepłej wody użytkowej: bojlery, pompa obiegowa,
• moduły fotowoltaiczne wraz z instalacja˛ elektryczną,
• siłownia wiatrowa wraz z instalacją elektryczną.



ZSG-E w Koninie



Zakład Odnawialnych Źródeł Energii - w Instytucie 
Technologiczno-Przyrodniczym w Poznaniu



Kolektory słoneczne i kotłownia na biomasę - szpital specjalistyczny w Pile

Na dachu zamontowano 88 kolektorów słonecznych, dzięki 
czemu latem szpital ma ciepłą wodę bez potrzeby 
uruchamiania kotłowni.
Inwestycja – sfinansowana z Ekofunduszu (7,5 mln zł), 
NFOŚ(10 mln zł) i WFOŚ w Poznaniu oraz z pieniędzy 
samorządu Piły (800 tys.)



Asket - gm. Kiszkowo producent maszyn do prdukcji
brukietów ze słomy



Wytwórnia pelletu
w Budzisławiu Kościelnym gm. Kleczew



Kolektory słoneczne  na budynku szatni OSiR w Kleczewie –
ogrzewanie ciepłej wody



Odzysk ciepła z procesu schładzania mleka – Gospodarstwo 
Mateusza Gąda Jezierzyce Kościelne gm. Włoszakowice



Hybrydowe oświetlenie ścieżki rowerowej – gmina 
Przykona 



Przykona – instalacja fotowoltaiczna na budynku 
Urzędu Gminy - 5kW



Elektrownia wiatrowa  Margonin                
60 wiatraków o łącznej mocy 120 MW, co pozwala zaspokoić potrzeby energetyczne 90 tys. 

gospodarstw domowych.



Elektrownia wiatrowa – prywatny inwestor gm. Kleczew    
Trzy turbiny Jacobs po 0,5 MW każda



Biogazownia w Skrzatuszu k.Piły



















Elektrownia biogazowa na wysypisku śmieci w 
Poznaniu



Schemat pozyskiwania biogazu na wysypisku 
śmieci



Elektrownia wodna w Jaraczu na rzece Wełnie

Elektrownia wodna na Wełnie o łącznej mocy 65 kW, została wybudowana w 
miejscowości Jaracz, 6 km od ujścia rzeki do Warty. Elektrownia posiada stałe 
spiętrzenie wynoszące 2,65 m i wybudowana została bez przepławki. 



Elektrownia wodna w Obornikach Wielkopolskich na rzece Wełnie

Elektrownia dysponuje mocą 330 kW. Zamontowano w niej dwa hydrozespoły typu RTK 
1200 Kaplan - poziomy. Rocznie produkuje 1440 MWh, co w przybliżeniu równa się 
zasilaniu dla 480 gospodarstw domowych. Obiekt wyposażony jest w tzw. przepławkę 
dla ryb, która zapewnia swobodną ich wędrówkę w kierunku źródła i ujścia rzeki.

fot. Enea



Elektrownia wodna – Jeziorsko



Zbiornik wykorzystuje się do  celów energetycznych.

Elektrownia wodna Jeziorsko pracuje od 1994r.



Zbiornik retencyjny powierzchnia 4230 ha

położony na rzece Warcie od 484 km do 504 km 

Podstawowe parametry elektrowni:

moc maksymalna instalowana – 4,89 MW

przepływ instalowany – 2x35=70 m3/s

Średnioroczna produkcja energii - 20 mln kWh

.



.

spad instalowany – 8,9 m



 
 
 

   

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu. 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów 

Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

ewa.kwapich@wodr.poznan.pl

Dziękuję za uwagę

mailto:ewa.kwapich@wodr.poznan.pl



