
Trwający, dynamiczny rozwój cywilizacyjny wiąże się z rosnącym zapotrzebowaniem na energię. Wykorzystywanie tradycyjnych źródeł energii, takich jak: węgiel, ropa naftowa i gaz ziemny 
wiąże się nie tylko ze wzrostem zanieczyszczenia środowiska, ale powoduje także wyczerpywanie się zasobów naturalnych. Alternatywą dla nieodnawialnych nośników energii, jakimi               
są paliwa kopalniane, są odnawialne źródła energii (OZE). W Polsce energia ze źródeł odnawialnych obejmuje energię z bezpośredniego wykorzystania promieniowania słonecznego, 
wiatru, zasobów geotermalnych (z wnętrza Ziemi), wodnych oraz energię wytworzoną z biomasy stałej, biogazu i biopaliw ciekłych.
Hipotezy badawcze:
1. Następują powolne zmiany w strukturze pozyskania energii ze źródeł odnawialnych w Polsce.
2. Liniowe uporządkowania województw ze względu na udział energii odnawialnej w produkcji energii elektrycznej nie ulega istotnym zmianom w latach 2006 - 2009.
3. Wyniki grupowania wybranych państw UE ze względu na strukturę produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w ostatnich latach znacząco się różnią.
Cel badania: Ocena zmian zachodzących na Polskim rynku energii ze źródeł odnawialnych
Zastosowane metody:
 Uporządkowanie województw ze względu na udział energii odnawialnej w produkcji energii elektrycznej w latach 2005 - 2009 oraz analiza zmian w uporządkowaniach w oparciu                

o współczynnik tau Kendalla.
 Normalizacja zmiennych (przekształcenie ilorazowe).
 Grupowanie wybranych państw UE (metoda Warda, odległość Euklidesa) oraz porównanie podobieństwa składów klas (miara podobieństw E. Nowaka).

Udział nośników energii odnawialnej w łącznym pozyskaniu energii ze źródeł odnawialnych w Polsce w latach 2006 - 2011

Biomasa stała obejmuje organiczne, niekopalne substancje o pochodzeniu biologicznym, które mogą być wykorzystywane w charakterze paliwa do produkcji ciepła 
lub wytwarzania energii elektrycznej. Podstawowym paliwem stałym z biomasy jest biomasa leśna (drewno opałowe), odrębną grupę stanowią paliwa z biomasy 

rolniczej pochodzące z plantacji przeznaczonych na cele energetyczne (drzewa szybko rosnące, byliny dwuliścienne, trawy wieloletnie, zboża uprawiane w celach 
energetycznych) oraz pozostałości organiczne z rolnictwa i ogrodnictwa (np. odpady z produkcji ogrodniczej, odchody zwierzęce, słoma). Do grupy paliw stałych            

z biomasy zaliczany jest również węgiel drzewny, rozumiany szerzej jako stałe produkty odgazowania biomasy. 
W 2011 r. 100% energii pozyskanej z biomasy zostało zużyte w kraju. Z czego 71,23% to zużycie finalne (28,71% to zużycie na wsad przemian, np. w elektrowniach                          
i ciepłowniach; 0,06% to zużycie własne sektora energii), na które składa się działalność produkcyjna (zużywająca 18,46% całkowitej energii pozyskanej z biomasy), 

budownictwo (0,04%) oraz pozostali odbiorcy (52,73%). Energii pozyskanej z biomasy nie wykorzystuje się w transporcie.

Biopaliwa ciekłe są wytwarzane z surowców pochodzenia organicznego (z biomasy lub 
biodegradowalnych frakcji odpadów). Jako biopaliwa (biopłyny) mogą być też wykorzystywane 

naturalne oleje roślinne. Wymienione produkty są stosowane jako biokomponenty dodawane do paliw 
silnikowych wytwarzanych z ropy naftowej.

W 2011 r.  tylko 46% zużycia energii pochodzącej z biopaliw ciekłych pochodzi z pozyskania 
krajowego pozostała cześć była importowana. Energia z biopaliw ciekłych wykorzystywana była                        

w zużyciu finalnym w transporcie (28,36%) oraz jako wsad na przemian w mieszalniach produktów 
naftowych (71,64%).

Energia wiatru jest to energia kinetyczna 
wiatru wykorzystywana do produkcji 

energii elektrycznej w turbinach 
wiatrowych. Podobnie jak w przypadku 

elektrowni wodnych, potencjał elektrowni 
wiatrowych jest określany przez 

możliwości generowania przez nie 
energii elektrycznej.

W latach 2006-2011 100% pozyskanej 
energii z wiatru zużywane było w kraju 

na wsad przemian w elektrowniach                        
i elektrociepłowniach zawodowych.

Energia wody (potencjalna i kinetyczna) 
jest określana przez wielkość energii 

elektrycznej wytwarzanej                                
w elektrowniach wodnych. Do energii 

odnawialnej zalicza się jedynie produkcję 
energii elektrycznej w elektrowniach na 
dopływie naturalnym (przepływowych).

W latach 2006-2011 niemal 100% 
pozyskanej energii wody zużywane było 

w kraju na wsad przemian                                  
w elektrowniach i elektrociepłowniach 

zawodowych. Tylko niecały 1% zużywane 
jest w kraju na wsad przemian                        

w elektrowniach i elektrociepłowniach 
przemysłowych.

Biogaz to gaz składający się głównie z metanu i dwutlenku węgla, uzyskiwany w procesie beztlenowej fermentacji biomasy.                  
W sprawozdawczości statystycznej, ze względu na sposób pozyskiwania, wyodrębnia się: gaz wysypiskowy (uzyskiwany                     

w wyniku fermentacji odpadów na składowiskach), gaz z osadów ściekowych (wytwarzany w wyniku beztlenowej fermentacji 
szlamu kanalizacyjnego) oraz pozostałe biogazy (biogaz rolniczy uzyskiwany w procesie beztlenowej fermentacji biomasy 

pochodzącej z upraw energetycznych, pozostałości z produkcji roślinnej i odchodów zwierzęcych i biogaz uzyskiwany                      
w procesie beztlenowej fermentacji biomasy pochodzącej z odpadów w rzeźniach, browarach i pozostałych branżach 

żywnościowych).
W latach 2006-2011 100% pozyskiwanej w kraju energii z biogazu było zużywanej w kraju.W 2011 r. 77,46% energii 

pozyskanej z biogazu zużyte zostało na wsad przemian, głównie w elektrowniach i elektrociepłowniach przemysłowych, zaś 
22,54% to zużycie finalne, na które składa się zużycie w handlu i usługach - 18,81% całkowitej energii pochodzącej z biogazu 

(głównie biogaz z oczyszczalni ścieków) oraz zużycie na działalność produkcyjną - 3,73% (biogaz z oczyszczalni ścieków 
zużywany w sektorze spożywczym i tytoniowym oraz papierniczym i poligraficznym).

Paliwa odpadowe pochodzą z palnych odpadów przemysłowych i komunalnych, takich jak: guma, 
tworzywa sztuczne, odpady olejów i innych podobnych produktów.

W latach 2009-2011 100% energii pozyskanej z odpadów komunalnych zużywane było finalnie                      
w działalności produkcyjnej (sektor mineralny).

Energia promieniowania słonecznego 
jest przetwarzana na ciepło lub na 

energię elektryczną poprzez 
zastosowanie: płaskich, tubowo-

próżniowych i innego typu kolektorów 
słonecznych; ogniw fotowoltaicznych do 

bezpośredniego wytwarzania energii 
elektrycznej;  termicznych elektrowni 

słonecznych. 
W latach 2006-2011 100% pozyskanej 
energii z promieniowania słonecznego 

zużywane było finalnie w kraju na 
działalność gospodarczą (w handlu                       
i usługach oraz przez gospodarstwa 

domowe).

Energia geotermalna jest to ciepło uzyskiwane z wnętrza ziemi w postaci gorącej wody lub pary 
wodnej. Energia geotermalna jest użytkowana bezpośrednio jako ciepło grzewcze dla potrzeb 
komunalnych oraz w procesach produkcyjnych w rolnictwie, a także do wytwarzania energii 

elektrycznej (przy wykorzystaniu pary suchej albo solanki o wysokiej entalpii).
W latach 2006-2011 100% pozyskanej energii geotermalnej zużywane było finalnie w kraju na 

działalność gospodarczą (w handlu i usługach oraz przez gospodarstwa domowe).

Pompy ciepła to energia pobierana                     
z otoczenia: z powietrza, gruntu, wód 

powierzchniowych i gruntowych.
W latach 2006-2011 100% pozyskanej 

energii pochodzącej z pomp ciepła 
zużywane było finalnie w kraju na 

działalność gospodarczą dotyczącą 
handlu i usług.

WNIOSKI KOŃCOWE:

Katarzyna Frodyma
Statystyczna analiza rynku energii ze źródeł odnawialnych w Polsce

Struktura produkcji energii elektrycznej z odnawialnych nośników energii                
w wybranych krajach UE w latach 2006 - 2010

Około połowa 
energii 

pozyskiwanej z OZE 
to energia wiatru

Niemal 90% energii 
pozyskiwanej z OZE 

to energia wody                
i  biomasa stała

Ponad 85% energii 
pozyskiwanej z OZE to energia 

wody, najmniejszy odsetek 
energii z biomasy wśród 

badanych krajów

Około połowa 
(odsetek rośnie) 

energii 
pozyskiwanej z OZE 

to energia wiatru

Głównie energia wody i  nieco 
mniejsze źródło  stanowi biomasa 

stała (tylko w Polsce oba surowce na 
niemal tym samym poziomie 43%)

Ponad 85% energii 
pozyskiwanej z OZE to energia 

wody, ale odsetek ten nieco 
spada (na Litwie odsetek ten 

spadł do 73%)

Przeważa energia z 
biomasy (za wyjątkiem 

Finlandii, gdzie biomasa 
stanowi tylko 43%, zaś 
53% to energia wody)

Charakterystyczne jest to, że największy 
wśród badanych krajów odsetek energii 

z OZE stanowi tu biogaz

Ponad 80% energii 
pozyskiwanej z OZE to 
energia wody, jednak 

odsetek ten wciąż spada 
na korzyść energii wiatru

Około połowa energii 
pozyskiwanej z OZE to 
energia wiatru, niemal 
bez zmian w stosunku 

do 2007 r.

W Finlandii wciąż głównie energia 
wody, w Polsce ponad połowa 

pochodzi z biomasy, w Czechach 
także maleje udział energii wody na 

korzyść biomasy

Ponad 80% energii 
pozyskiwanej z OZE to 

energia wody (wyjątek to 
Litwa gdzie już tylko 67% 

to energia wody)

56% energii 
elektrycznej z OZE 
pochodzi z biomasy 

stałej

Ponad 50% energii 
pozyskiwanej           

z OZE to energia 
wody 

Ponad 80% energii 
pozyskiwanej z OZE to energia 

wody, najmniejszy odsetek 
energii z biomasy wśród 

badanych krajów

41% to energii wiatru, 
najwięcej wśród 
badanych krajów                
z biogazu (13%)

Podz ia ły  w  ko le jnych  la tach                 
są  podobne. Polska w całym 
badanym okresie  należała do grupy 
państw, w których największym 
odnawialnym źródłem energi i                  
w produkcji energii elektrycznej jest 
biomasa stała.

Udział energii odnawialnej w produkcji 
energii elektrycznej ogółem według 

województw
Na podstawie danych z Urzędu 
R e g u l a c j i  E n e r g e t y k i 
zauważyć można znaczące 
różnice w rozmieszczeniu 
instalacji odnawialnych źródeł 
energii w poszczególnych 
województwach. Są takie 
województwa jak: warmińsko-
m a z u r s k i e ,  k u j a w s k o -
pomorskie czy pomorskie,              
w których znajduję się kilka 
takich instalacji i które w latach 
2005-2009 charakteryzowały 
się najwyższym w Polsce 
udziałem energii odnawialnej        
w produkcji energii elektrycznej 
ogó łem.    Zaś w tak ich 
województwach jak łódzkie czy 
o p o l s k i e  z n a j d u j ą  s i ę 
pojedyncze instalacje a udział 
energii odnawialnej w produkcji 
energii elektrycznej ogółem             
w tych województwach wynosił 
poniżej 1%. 

Źródło: Polska Agencja Informacji i Inwestycji 
Zagranicznych S.A. http://www.paiz.gov.pl

2. Jak wynika z anal izy n ie 
zachodzą  znaczące  zmiany                  
w uporządkowaniu województw ze 
w z g l ę d u  n a  u d z i a ł  e n e r g i i 
odnawialnej w produkcji energii 
elektrycznej ogółem.
Według danych Polskiej Izby 
Gospodarczej Energii Odnawialnej 
udział zużycia energii ze źródeł 
odnawialnych w finalnym zużyciu 
energii końcowej (ok. 756 TWh) 
wyniósł w 2010 r. ok. 8%. (dla 
energii elektrycznej - 7%, dla 
ciepłownictwa i chłodnictwa - udział 
12%, dla transportu – udział 5,5%).

1. W latach 2006-2011 głównym nośnikiem energii odnawialnej               
w Polsce była biomasa stała.  Jednak udział  b iomasy                           
w pozyskaniu energii ze źródeł odnawialnych w badanym okresie 
spadł z 90,75% do 85,57%. W tym czasie nastąpił największy wzrost 
wykorzystania odpadów komunalnym, choć nadal stanowią one 
marginanalną część (wzrost z 0,01% do 0,42%).  O około połowę 
spadł odsetek pozyskania energii geotermalnej i energii wody.
Rozwój sektora OZE jest jednym z priorytetów polskiego rządu - 
zgodnie z Dyrektywą 2009/28/WE państwa członkowskie UE 
powinny stopniowo zwiększać udział energii ze źródeł odnawialnych 
w całkowitym zużyciu energii oraz w sektorze transportowym. 
Szczegółowe cele polityki energetycznej Polski to wzrost udziału 
OZE w finalnym zużyciu energii do poziomu 15,5% w 2020 (19,3% 
dla energii elektrycznej, 17% dla ciepłownictwa i chłodnictwa, 
10,2% dla paliw transportowych). 

Krajowy cel na 2020 rok oraz przewidywany kurs 
dotyczący wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych 

w ciepłownictwie i chłodnictwie (systemy sieciowe                     
i niesieciowe), elektroenergetyce oraz transporcie [%]

Źródło: Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł 
odnawialnych

3. Wyniki grupowania wybranych krajów UE ze względu na strukturę 
produkcji energii elektrycznej z odnawialnych nośników energii w latach 
2009-2010 nie różnią się znacząco między sobą. W badanym okresie Polska 
należy do grupy państw gdzie głównym źródłem energii odnawialnej jest 
biomasa stała i energia wody. Pozostałe nośniki były w 2010 r. źródłem tylko 
19% produkowanej w Polsce ze źródeł odnawialnych energii elektrycznej.
 Oprócz rosnącego zapotrzebowania na „zieloną” energię, wynikającego             

z przyjętych celów polityki energetycznej Polski, przesłankami do rozwoju 
sektora odnawialnych źródeł energii w Polsce są mi.in.: zmniejszenie do 
2020 r. ilości biodegradowalnych odpadów komunalnych deponowanych 
na składowiskach do 35% oraz budowa zakładów termicznej obróbki 
odpadów a także zaplanowana do 2020 r. budowa biogazowni rolniczych      
w każdej polskiej gminie. Warunki naturalne są również czynnikiem 
sprzyjającym rozwojowi sektora OZE (korzystne warunki wiatrowe, duży 
potencjał  w zakresie pozyskania biomasy, biogazu). 

2006 2007 2008 2009

2005 0,94 0,84 0,84 0,75

2006 0,90 0,90 0,77

2007 0,97 0,84

2008 0,81

Współczynnik tau Kendalla 

pomiędzy uporządkowaniami 

województw w kolejnych latach

2007 2008 2009 2010

2006 1,00 1,00 0,61 0,60

2007 1,00 0,63 0,60

2008 0,63 0,60

2009 0,71

Miara podobieństwa składów klas


