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Czy OZE w Polsce się opłaca?

Czysta energia bez mitów
PARTNEREM JEST

Inwestowanie w Odnawialne Źródła Energii (OZE) jest procesem wieloaspektowym. Pierwszym i często 
najważniejszym aspektem jest ekonomia (ile zapłacimy za prąd). Drugim — polityka (powstanie energetyki 
obywatelskiej oznacza decentralizację władzy). Trzecim jest wpływ na społeczeństwo (korzystne działanie  
na zdrowie Polaków i bezpieczeństwo energetyczne). Wreszcie czwartym — wpływ na środowisko  
(korzystne działanie na klimat, zdrowie zwierząt w tym gospodarskich oraz roślin — także uprawnych)

Od ponad dekady w Polsce wciąż istnieją bardzo szko-
dliwe mity, dotyczące OZE. Najważniejszy ustawia jej 
zwolenników na pozycjach energetycznych ekstremi-
stów, chcących natychmiastowej likwidacji energetyki 
konwencjonalnej. Likwidacja ta miałaby doprowadzić do 
dominacji absolutnie nieopłacalnej produkcji energii ze 
źródeł odnawialnych, jak słońce, wiatr czy biogaz.

Tymczasem, jak wykazują raporty Instytutu na rzecz 
Ekorozwoju (np2050.pl), Greenpeace ((R)ewolucja energe-
tyczna) czy WWF (The Energy Report), celem jest wprowa-
dzenie ścieżki stopniowej likwidacji technologii najmniej 
wydajnych i powolne, nie natychmiastowe, zastępowanie 
energetyki konwencjonalnej energią ze źródeł odnawial-
nych. Ta przemiana musi się odbyć w sposób uzasadniony 
ekonomicznie przy jednoczesnym akcencie na zwiększa-
niu efektywności energetycznej (mniejsze zużycie energii 
plus odnawialne źródła energii równa się ekonomicznie 
uzasadniona niezależność energetyczna). W procesie tym 
elektrownie węglowe zastępowane są przez systemy ener-
getyczne oparte na OZE w sposób naturalny, co oznacza 
zamykanie ich w momencie kiedy staną się przestarzałe 
i nie będą sie nadawały do modernizacji.

Z kolei w najnowszym raporcie WWF „Demaskowanie 
mitów: obalanie mitów o energii odnawialnej” zajęto się tak 
istotnymi problemami jak m.in. wpływ OZE na stabilność sie-
ci elektroenergetycznych, wykorzystywanie terenu i energii 
w instalacjach OZE, oraz wpływ systemów OZE na środowi-
sko naturalne. Mit o nieopłacalności inwestowania w OZE, 
również zawarty w raporcie, przedstawiony jest poniżej. 

W Polsce OZE są opłacalne 
(fragment raportu pt. Demaskowanie mitów: obalanie 
mitów o energii odnawialnej)

Aby zobrazować opłacalność ekonomiczną inwestycji 
w OZE, wyniki analiz prezentowanych w raporcie, wy-

rażone w cenach bieżących (z inflacją wynoszącą 2,5% 
rocznie) zestawiono z prognozą hurtowych cen bieżą-
cych energii (bez kosztów jej dystrybucji) do 2030 roku. 
Wybrane wyniki dla reprezentatywnych technologii po-
kazano na Rys. 1. 

Widoczny na wykresie szybki wzrost cen energii na kra-
jowym rynku wynika nie tylko z uwzględnienia czynnika 
inflacyjnego (bieżący wzrost cen paliw), ale też z zakłada-
nego wzrostu cen uprawnień do emisji CO2. Na ceny wpły-
wać będzie w największej mierze konieczność wyłączania 
starych bloków w elektrowniach węglowych i podejmowa-
nia nowych inwestycji, których skala do 2030 roku sza-
cowana jest na 100 mld zł (szacunki Instytutu Energetyki 
Odnawialnej). Koszty tych inwestycji muszą być pokryte 
przychodami ze sprzedaży energii, czyli spowodują wzrost 
jej cen. Dylematem, przed jakim stoi Polska, jest czy da-
lej inwestować w elektrownie konwencjonalne, w tym 
jądrowe, czy też w źródła odnawialne. Wyniki analiz IEO 
prowadzą do wniosku, że po 2020 roku inwestycje w ener-
getykę konwencjonalną nie będą miały większego sensu 
ekonomicznego — nawet jeśli się nie uwzględni kosztów ze-
wnętrznych.

Badania wskazują, że już przed 2020 rokiem nastą-
pi zrównanie kosztu wytworzenia energii (obliczonego 
dla danego roku) pochodzącej z części nowych, dużych 
OZE z prognozowaną ceną energii z klasycznego systemu 
energetycznego, czego wyrazem jest przecięcie krzywych 
kosztów jej wytwarzania w nowobudowanych elektrow-
niach fotowoltaicznych z ceną energii. Oznacza to wy-
eliminowanie luki finansowej oraz brak konieczności 
dalszego wsparcia OZE. 

Po uwzględnieniu kosztów zewnętrznych
Literatura podaje rozmaite wysokości kosztów zewnętrz-
nych (też np. w zł/kWh) dla różnego typu technologii. 
W poniższych analizach oparto się na wynikach euro-
pejskiego projektu NEEDS*, odnoszącego się również do 

kosztów zewnętrznych w energetyce krajów środkowej 
Europy. W tabeli 1 podano wybrane wyniki z tych analiz 
dla technologii stosowanych w Polsce.

Aby określić wysokość kosztów zewnętrznych lub 
pełne koszty energii w krajowej energetyce wymagana 
jest znajomość struktury wytwarzania energii w danym 
okresie — tzw. „miksu” energetycznego.

Opierając się na tej najnowszej, oficjalnej prognozie 
oraz wskaźnikach kosztów zewnętrznych (wykazanych 
w tab.1), określono pełne koszty wytwarzania energii elek-
trycznej w Polsce z uwzględnieniem kosztów zewnętrz-
nych, zarówno dla poszczególnych OZE jak i dla progno-
zowanego krajowego miksu technologii energetycznych 
do 2030 roku (Rys.3).

Po uwzględnieniu pełnych kosztów zewnętrznych 
energia wytwarzana w większych jednostkach OZE — np. 
w elektrowniach wiatrowych — i wprowadzana do sieci 
średniego i wysokiego napięcia, jest już obecnie w pełni 
konkurencyjna wobec wszystkich innych nowych elek-
trowni konwencjonalnych (Rys. 3). Nie zmienia tego faktu 
uwzględnienie pełnych kosztów bilansowania mocy zależ-
nych pogodowo (energia wiatru i energia promieniowania 
słonecznego), które nie przekraczają 10-15 zł/MWh (0,01-
-0,015 zł/kWh).

Przy uwzględnieniu kosztów wytwarzania energii, na-
wet małe niskonapięciowe systemy fotowoltaiczne (da-
chowe elektrownie słoneczne) od 2018 roku będą w pełni 
konkurencyjne wobec energii elektrycznej z konwencjo-
nalnych elektrowni zawodowych, obecnie pracujących 
w krajowym systemie energetycznym. Biorąc pod uwa-
gę lokalny charakter produkcji i zużycia energii ze sło-
necznych elektrowni dachowych oraz straty na przesyle 
i pełne koszty dostarczenia energii z elektrowni konwen-
cjonalnych do odbiorców rozproszonych, w sensie spo-
łecznym już obecnie inwestycje w domową fotowoltaikę 
są atrakcyjne, gdyż wpływają na zmniejszenie kosztów 
zewnętrznych w całej energetyce.

Jednakże nie należy zapominać, że do czasu osiągnięcia 
efektu skali i dojrzałości rynkowej, czysta energia będzie 
potrzebowała wsparcia, które zwróci się w przyszłości. 
Wsparcie to, pozwalające obywatelom na opłacalną pro-
dukcję czystej energii, musi znaleźć miejsce w odpowied-
nich regulacjach prawnych. Zignorowanie konieczności 
wdrożenia takich rozwiązań byłoby nieracjonalne pod 
względem społecznym, politycznym, środowiskowym 
i jak najbardziej ekonomicznym. 

 Niemcy 
dopłacają do 
swojej energetyki 
odnawialnej ok. 
24 miliardy euro 
rocznie. Jednak te 
pieniądze zostają 
w kraju, w kiesze-
niach obywateli 
produkujących 
czystą energię. 
Polska płaci Rosji 
ponad 74 miliardy 
złotych rocznie za 
gaz, ropę i węgiel. 
Te pieniądze idą 
z dymem. Co się 
bardziej opłaca?

*NEEDS: New energy externalities 
developments for sustainability, 
external costs from emerging 
electricity generation technologies. 
Deliverable No.6.1 RS1a. European 
Commission, 2009

Tabela 1
Jednostkowe koszty zewnętrzne technologii energetycz-
nych stosowanych i planowanych w Polsce do 2030 roku, 
w zł/kWh
 2010 2015 2020 2025 2030
Woda 0,005 0,005 0,005 0,005 0,004
Wiatr 0,006 0,006 0,006 0,005 0,005
Fotowoltaika 0,023 0,023 0,022 0,021 0,020
Atom 0,025 0,025 0,025 0,024 0,024
Gaz 0,107 0,098 0,089 0,079 0,069
Biogaz 0,143 0,141 0,140 0,125 0,110
Węgiel brunatny 0,208 0,208 0,135 0,095 0,055
Węgiel kamienny 0,221 0,203 0,185 0,164 0,144
Biomasa 0,254 0,240 0,225 0,197 0,168

Źródło: NEEDS, oprac. IEO

W roku 2012 do Polski importowaliśmy równowartość ok. 
60 miliardów złotych za ropę naftową, w tym 95,5% z Rosji.
Struktura importu ropy naftowej do Polski w 2012 roku (w mln ton)

W roku 2012 do Polski importowaliśmy równowartość 
ok. 17 miliardów złotych za gaz ziemny, w tym 79,8% z Rosji.
Struktura importu gazu wysokometanowego do Polski w 2012 roku (w mld m3)

W roku 2013 do Polski importowaliśmy równowartość 
ok. 4 miliardów złotych za węgiel kamienny, w tym 65% z Rosji.
Struktura importu węgla kamiennego do Polski w 2013 roku (w mln ton)
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Koszty wytwarzania energii elektrycznej z OZE z uwzględnieniem 
kosztów zewnętrznych i uśrednionych kosztów energii z krajowego 
systemu energetycznego z uwzględnieniem kosztów zewnętrznych 
i bez uwzględnienia tych kosztów.
PLN/kWh

źródło: Instytut Energetyki Odnawialnej
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Prognoza kosztów energii z OZE zbudowanych w kolejnych latach 
w zestawieniu z hurtową ceną energii (ceny bieżące).
PLN/kWh

źródło: Instytut Energetyki Odnawialnej
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Ceny energii z OZE będą spadały, jednak w modelu uwzględniającym 
inflację rzędu 2,5% rocznie widoczny jest wzrost. 
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