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Dlaczego podjęliśmy kontrolę? 
Emisja CO2 na 1 kWh wyprodukowanej energii elektrycznej 01 

Źródło: www.electricitymap.org 

http://www.electricitymap.org/


Dlaczego podjęliśmy kontrolę? 
Procentowy udział w krajowej produkcji energii elektrycznej 
poszczególnych grup elektrowni według rodzajów paliw w 2017 r. 

Źródło: PSE SA. 
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Dlaczego podjęliśmy kontrolę? 
Produkcja energii w krajach OECD w 2017 r. 

Źródło: IEA. 
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Dlaczego podjęliśmy kontrolę? 
Struktura pozyskania energii pierwotnej ze źródeł odnawialnych w 2016 r. 
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Źródło: Energia 2018 r. GUS, Warszawa 2018 r. 



Dlaczego podjęliśmy kontrolę? 
Cele dla państw Unii Europejskiej 05 

Do roku 2020  
udział energii 
z OZE w całościowym  
zużyciu energii:  

 



Możliwości osiągnięcia celów dotyczących udziału OZE w bilansie 
energetycznym. 

W szczególności:  

 Funkcjonowanie prawa krajowego i UE oraz dokumentów rządowych, 
odnoszących się do udziału OZE w produkcji energii. 

 Działania pozainwestycyjne w zakresie zwiększania udziału energii  
ze źródeł odnawialnych w sektorach: transportowym, energii elektrycznej 
oraz ogrzewania. 

 Efektywność i skuteczność wspierania inwestycji w OZE i ich rozwój. 

 Stopień realizacji celów w Krajowym planie działania w zakresie energii  
ze źródeł odnawialnych. 

 Możliwości przyłączania nowych OZE do Krajowego Systemu 
Elektroenergetycznego.  

Co kontrolowaliśmy? 06 



 Czterech wytwórców energii  
ze źródeł odnawialnych: 
‒ Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. 
‒ Energa Wytwarzanie SA  
‒ PGE Energia Odnawialna SA 
‒ Tauron Ekoenergia Sp. z o.o. 

 Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 

 Pięć wojewódzkich funduszy ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej w: 
‒ Gdańsku 
‒ Krakowie 
‒ Lublinie 
‒ Poznaniu 
‒ Warszawie 

Kogo kontrolowaliśmy? 07 

 Ministerstwo Energii 
 Ministerstwo Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi 
 Ministerstwo Środowiska 
 Urząd Regulacji Energetyki 
 Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 
 Operatora sieci przesyłowej  

– Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA 
 Czterech operatorów sieci 

dystrybucyjnej: 
– Enea Operator Sp. z o.o. 
– Energa Operator SA 
– PGE Dystrybucja SA 
– Tauron Dystrybucja SA 



W osiągnięciu 15% udziału energii z OZE do roku 2020 w całościowym 
zużyciu energii występują poważne problemy: 

– spadek poziomu udziału zamiast systematycznego wzrostu, 

– brak długookresowej i stabilnej strategii państwa dotyczącej 
funkcjonowania i wsparcia dla OZE, niezbędnej dla rozwoju sektora  
ze względu na wysokie koszty inwestycji, 

– opóźnienia w opracowaniu i wdrażaniu przepisów dotyczących OZE,  

– ryzyko konieczności dokonania statystycznego transferu energii  
z OZE z państw członkowskich posiadających nadwyżkę „zielonej 
energii”, którego koszty mogą sięgnąć ok. 8 mld zł. 

Stwierdzony stan 08 



Stwierdzony stan  
Realizacja celu ogólnego  
(z uwzględnieniem nadwyżki na potrzeby współpracy) 
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Źródło: Ustalenia kontroli NIK. 



Ocena ogólna 10 

 

Osiągnięcie założonego celu 15% udziału energii ze źródeł 
odnawialnych w ogólnym zużyciu energii brutto w 2020 r. może być 
zagrożone.  
 Brak konsekwentnej polityki państwa wobec odnawialnych źródeł 

energii.  
 Brak kompleksowego, opartego na aktualnych założeniach, 

dokumentu określającego politykę państwa wobec sektora OZE. 
Cele i zadania dotyczące OZE zostały określone w pięciu różnych 
strategiach. 

 Brak aktualizacji Polityki energetycznej Polski do 2030 roku z 2009 r.  
 Zmienność i niepewność regulacji, skomplikowane przepisy 

wymagające interpretacji nie służyły wzrostowi zaufania 
inwestorów, przekładającego się na rozwój inwestycji w sektorze.  



Ocena ogólna 11 
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Koncesje na wytwarzanie energii elektrycznej z OZE 
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Źródło: Ustalenia kontroli NIK. 



Ocena ogólna 12 

 

Aukcje na sprzedaż energii elektrycznej: 
 Niewielkie zainteresowaniem inwestorów nową formą wsparcia.  

 W trakcie wszystkich (6) aukcji sprzedano jedynie 58% oferowanej 
energii. 

 W 2016 r. przeprowadzono zaledwie cztery, a w 2017 r. tylko dwie 
aukcje na sprzedaż energii elektrycznej z OZE: 

– późne ogłoszenie przepisów wykonawczych, niezbędnych do 
przeprowadzenia aukcji, 

– konieczność notyfikowania przepisów ustawy o OZE. 

 
 



Ocena ogólna 13 
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Źródło: Ustalenia kontroli NIK.  



Ocena ogólna 14 

 

 Nie został rozwiązany problem cen „zielonych certyfikatów”.  
Ich niska cena powodowała, że inwestorzy rezygnowali z budowy 
nowych elektrowni wiatrowych lub zawieszali przygotowane projekty.  
 

 

Źródło: TGE SA.  



Ocena ogólna 15 

 

 Działania podejmowane w sektorach ciepłownictwa  
i transportu pozwalają na osiągnięcie wyznaczonych celów.  
Jednak wzrost udziału energii z OZE w tych sektorach może  
nie skompensować spadku udziału energii elektrycznej.  

 Istotną przyczyną zahamowania rozwoju energetyki wiatrowej  
były restrykcyjne ograniczenia nałożone ustawą  o inwestycjach  
w zakresie elektrowni wiatrowych. 



Ocena ogólna 16 

 

 Nie było ograniczania pierwszeństwa przesyłu lub dystrybucji 
energii elektrycznej z OZE.  

 Odmowy przyłączenia do sieci, uzasadniane brakiem możliwości 
odbioru energii, przy zachowaniu stabilności Krajowego Systemu 
Elektroenergetycznego, świadczą o ograniczeniach sieciowych  
w rozwoju OZE. 

 
 Pomoc udzielana inwestorom ze środków Narodowego  

i Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej była oparta o jawne i przejrzyste procedury.  

 Zainteresowanie inwestorów i skala udzielonej pomocy wskazują, 
że zakres udzielonego wsparcia może okazać się niewystarczający 
do osiągnięcia celów. 

 



Zmiany w prawie dotyczącym OZE 17 

Źródło: Opracowanie własne NIK. 



Do Ministra Energii 
 Aktualizacja Polityki energetycznej Polski, w której zawarta będzie 

kompleksowa polityka wobec OZE, pozwalająca na realizację celu 15% 
udziału energii z OZE w 2020 r., przy uwzględnieniu ustalonych krajowych 
celów na lata następne zgodnie z założeniami polityki Unii Europejskiej. 

 Stosowanie rozwiązań prawnych i organizacyjnych, zwiększających 
bezpieczeństwo i przewidywalność inwestycji wśród inwestorów OZE, 
dających szanse na świadome przygotowanie nowych projektów,  
w obszarach:  
‒ wydawania rozporządzeń o cenach referencyjnych z odpowiednim 

wyprzedzeniem; 
‒ ustalania na co najmniej roczne okresy harmonogramu aukcji i ich 

konsekwentne przeprowadzanie.  

 Rozważenie zasadności uwzględniania przy ustalaniu cen referencyjnych 
szerokiego spektrum czynników, które nie mają wpływu na koszty energii 
liczone wg zasad mikroekonomii. 

18 Wnioski 



Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji 
 

Zdjęcie ze slajdu tytułowego  
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