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i źródeł prawa, które wpływają na te lokalne perspektywy. Muszą one 
uwzględniać również bariery rozwoju poszczególnych źródeł energii, 
w tym przypadku głównie dotyczące źródeł odnawialnych. Dla uzu-
pełnienia potencjału rozwoju tych źródeł rozważania o szansach i za-
grożeniach zakończą się na czynnikach geograficznych wyznaczających 
źródła odnawialne.

Stan polskiej energetyki oraz perspektywy rozwoju

Produkcja energii w Polsce bazuje głównie na wykorzystaniu 
węgla kamiennego i brunatnego. Ich udział w produkcji energii pier-
wotnej w 2016 roku wynosił 85,5%. Taka sytuacja pomimo wysokiego 
poziomu udziału źródeł nieodnawialnych w produkcji energii przynosi 
wiele korzyści dla gospodarki. Można do nich zaliczyć m.in. to, że Pol-
ska jest krajem energetycznie samowystarczalnym i nie musi opierać 
dostaw prądu na źródłach zewnętrznych. Kolejną znaczącą korzyścią 
dla gospodarki jest wysokie zatrudnienie w sektorze, który zapew-
nia utrzymanie wielu rodzinom. Wśród negatywnych cech obecnego 
stanu rzeczy wymienić można opieranie produkcji energii na wyso-
koemisyjnej i niskoefektywnej technologii pozyskiwania surowców 
oraz ich przetwarzania w celu wyprodukowania energii. Dodatkowo 
generowane są straty związane z ciągłym wzrostem zanieczyszczenia 
otoczenia, wywoływania trzęsień ziemi w terenach górniczych, zuży-
wania nieodnawialnych źródeł energii oraz konieczność płacenia kar 
emisyjnych, które nałożyła na Polskę UE. Podstawowym i pierwotnym 
celem dla polskiej energetyki jest zapewnienie bezpieczeństwa ener-
getycznego dla gospodarki i obywateli kraju. Jej dokładna definicja 
jest sformułowana w dokumentach traktujących o planach polskiej 
energetyki uchwalanych na różne perspektywy czasowe polityk ener-
getycznych. Obecnie obowiązujący dokument to Polityka Energetycz-
na do roku 2035. Natomiast w projekcie nowego dokumentu Polityki 
Energetycznej do roku 2040 przeczytać możemy, że: „Bezpieczeństwo 

Wstęp

W Polsce od czasu upadku poprzedniego ustroju i budowania 
wolnej gospodarki coraz większy nacisk stawia się na odnawialne 
źródła energii (OZE). Przyczyniają się one do powstawania tzw. „zie-
lonej” energii, gdyż w przeciwieństwie do zasobów nieodnawialnych 
jak węgiel, gaz czy ropa, produkowana jest ze źródeł, które są odna-
wialne i można z nich korzystać przez długi czas. Jest to korzystne dla 
środowiska, choć wyprodukowanie „zielonej” energii wiąże się z po-
niesieniem wyższych wydatków na wyprodukowanie jednej jednostki 
prądu w porównaniu do energii ze źródeł konwencjonalnych. Ciągły 
rozwój technologii odnawialnych pozwolił wytworzyć niskoemisyjne 
elektrownie tworzące „czysty prąd”, przy którego produkcji emituje 
się niższe ilości zanieczyszczeń. Jest to główna motywacja do rozwoju 
OZE, które przy rosnącym zanieczyszczeniu środowiska są społecznie 
pożądane. Dowodzą tego m.in. postanowienia w sprawie zmian kli-
matu, które podjęto podczas konferecji w Katowicach (COP24 Kato-
wice 2018). Jednym z kluczowych dokumentów potwierdzonym przez 
przedstawicieli przeszło 50 państw świata, w tym wszystkie państwa 
UE jest Solidarity and Just Transition Silesia Declaration (Śląska Dekla-
racja na rzecz Solidarności i Sprawiedliwej Transformacji). Dokument 
ten zauważa społeczną potrzebę zmian na rzecz ochrony środowi-
ska, przy jednoznacznym oporze części społeczeństwa zatrudnionego  
w sektorze konwencjonalnej produkcji energii. Dokument ma na 
celu zadbanie o pracowników i ich rodziny dotknięte skutkami zmian  
w źródłach i sposobach pozyskiwania energii. Dla omówienia szans  
i zagrożeń stojących przed OZE w polskiej gospodarce warto spraw-
dzić jej stan i perspektywy rozwoju, które przygotowywane są przez 
Ministerstwo Energii w co najmniej 20-letnich perspektywach cza-
sowych 1. Następnie sięgniemy do inicjatyw międzynarodowych  

1  Aktualnie trwają prace nad dokumentem sięgającym roku 2040, który jest 
konsultowany społecznie.
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Chiny i USA. Polska delegacja podpisując dokument zgodziła się 
na redukcję emisji gazów cieplarnianych o 6% w perspektywie lat 
2008-2012. Był to pierwszy międzynarodowy dokument przyczy-
niający się do obniżenia produkcji gazów cieplarnianych przez Pol-
skę. W 10 lat po pierwszym Szczycie Ziemi w Rio odbyła się druga 
jego edycja w Johannesburgu. Podczas tej konferencji skupiono się 
głównie na pojęciu zrównoważonego rozwoju. Dla rozwoju energii 
przedstawiono między innymi 32 programy rozwojowe oraz wpro-
wadzono inicjatywę Globalnej Sieci na rzecz Energii dla Zrównowa-
żonego Rozwoju. Oprócz konferencji warto wspomnieć również, że 
Polska od roku 1996 należy do Organizacji Współpracy i Rozwoju 
(OECD). Organizacja ta przyczynia się do zwiększania wzrostu go-
spodarczego jej członków oraz jakości życia obywateli. Polska, celem 
przystąpienia do organizacji, aktualnie składającej się z 36 krajów, 
musiała przeprowadzić przegląd środowiskowy, pozwalający uka-
zać stan środowiska oraz kluczowe czynniki na nie wpływające. Do 
tej pory na forum OECD Polska przedstawiła trzy przeglądy środo-
wiska. Z perspektywy badanego zagadnienia ciekawy jest ostatni  
z nich, po której OECD wydała Polsce zalecenie przyczyniające się 
do rozwoju gospodarczego. Główną konkluzją płynącą z zaleceń jest 
stwierdzenie, że Polska powinna odstępować od paliw kopalnia-
nych na rzecz paliw „zielonych” ze źródeł odnawialnych. Kolejnym 
z zaleceń dla OZE jest nakaz wspierania inicjatyw inwestycyjnych 
wpływających na rozwój czystej energii. Szerokie spektrum działań 
na rzecz rozwoju OZE podejmuje również UE, która odpowiednie 
akty prawne podejmowała już w czasie starań Polski o włączenie 
do UE. Pierwszym dokumentem traktującym o problemie OZE stała 
się Biała Księga Komisji Europejskiej. Energia dla przyszłości – od-
nawialne źródła energii uchwalona już w roku 1997. Następnie UE 
przyjmowała dyrektywy mające na celu uregulowania prawne dla 
OZE oraz wymuszanie wprowadzania takich rozwiązań w krajach 
członkowskich. Za jedną z ważnych dyrektyw uważa się dyrektywę 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z 23.04.2009 roku  
w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. 
Jej postanowienia są bardzo znane i często nazywa się je „zieloną 
rewolucją”. Wyznaczyła ona trzy podstawowe cele polityki energe-
tycznej: 20% redukcja emisji CO2, 20% oszczędność energii oraz 20% 
udział energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Warto zazna-
czyć, że dyrektywa ta zakłada kary dla krajów, które nie będą jej 
przestrzegały. Dyrektywa z 2009 roku powstała w ramach polityki 
energetycznej i klimatycznej UE do roku 2020. W niecałe 10 lat po 
przyjęciu tego dokumentu, zbliżając się do roku 2020, postanowiono 
stworzyć nowy dokument dotyczący polityki energetycznej i klima-
tycznej do roku 2030. 21 grudnia 2018 roku ogłoszono w dzienniku 
ustaw nową dyrektywę o OZE zwaną RED II. Znosi ona dyrektywę 
z roku 2009 i wprowadza nowe cele i dążenia UE w perspektywie 
do roku 2030. Główne postanowienia dokumentu to zwiększenie 
udziału odnawialnej energii w mixie energetycznym krajów UE do 
32%, nastawienie na biopaliwa drugiej generacji i wzrost ich udzia-
łu w transporcie do 14%. Dyrektywa ta stawia również mocno na 
udział prosumentów2 w produkcji i wytwarzaniu energii ze źródeł 
odnawialnych. Patrząc globalnie na problemy związane z produkcją 

2 Prosument to tzw. „świadomy konsument”, który produkuje energię na 
własny użytek. Prosumenci mają mieć ułatwione zdobycie pozwoleń na 
produkcję energii, zniesiono również podwójne opłaty czy prowizje nakładane 
na prosumentów.

energetyczne oznacza aktualne i przyszłe zaspokojenie potrzeb od-
biorców na paliwa i energię w sposób technicznie i ekonomicznie uza-
sadniony, przy zachowaniu wymagań ochrony środowiska. Oznacza to 
obecne i perspektywiczne zagwarantowanie bezpieczeństwa dostaw 
surowców, wytwarzania, przesyłu i dystrybucji, czyli pełnego łańcucha 
energetycznego” (PEP2040 2018). Cel ten ma zostać zrealizowany wraz 
z dwoma celami pośrednimi: zapewnieniem odpowiedniego poziomu 
konkurencyjności gospodarki i jej efektywności energetycznej przy 
zmniejszeniu wpływu wywieranego na środowisko przez energetykę. 
W dokumencie tym zawarto też ocenę postępu przemysłu energe-
tycznego oraz planowane kierunki jego rozwoju. W przeciągu 20. lat 
planuje się znaczący spadek udziału węgla kamiennego i brunatnego 
w produkcji energii. Już w roku 2030 ich udział w strukturze ma spaść 
do 60 % (z obecnego około 85,5%). Ponadto dokument ten zakłada 
powstanie w Polsce elektrowni jądrowej i dalszy rozwój OZE, które 
miałyby produkować do roku 2030 ponad 21% energii. Wydaje się, 
patrząc na udział procentowy, że wzrost udziału OZE jest niewielki, 
oceniając go warto wspomnieć o wielu czynnikach wpływających na 
ich rozwój oraz barierach uniemożliwiających przyspieszenie rozwoju 
OZE. Oceny realizacji tych planów będzie można dokonać za kilka lat, 
jednak dane przytoczone dzisiaj służą do zobrazowania, jakie czynniki 
będą wpływać na wzrost rozwoju OZE w polskiej gospodarce.

Inicjatywy międzynarodowe 
wpływające na rozwój OZE

Niepokoje związane z rosnącym popytem na energię, produk-
cją z nieodnawialnych zasobów środowiska i ich wpływu na środo-
wisko urosły do rangi problemów globalnych, z którymi boryka się 
większość światowych gospodarek. Wysiłki społeczności lokalnych 
na rzecz ochrony środowiska przynoszą niższe efekty, niż solidarne 
działania skoordynowane państw regionu. Jeżeli państwo A ograni-
czy produkcję dwutlenku węgla do atmosfery, a produkcja dwutlen-
ku węgla w państwach sąsiadujących wzrośnie, to naturalną konse-
kwencją będzie przenoszenie zanieczyszczeń na tereny państwa A. 
Dzięki takiemu postrzeganiu ochrony środowiska, i idących w parze 
z ochroną rozwojem OZE, problematyką zaczęły zajmować się orga-
nizacje międzynarodowe, formalne i nieformalne związki państw,  
a także UE, do której należy również Polska. ONZ problem nieko-
rzystnych zmian środowiska zauważyła już w roku 1972 roku na 
konferencji sztokholmskiej. Następnie ONZ zorganizowała Szczyt 
Ziemi (1992), podczas którego wypracowano ramową konwen-
cję Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Dokument 
ten został ratyfikowany przez polskiego Prezydenta w roku 1994. 
Głównym celem konwencji było wprowadzenie przez państwa ra-
portowania o stanie środowiska, wymiana praktyk i technologii 
mających ograniczać negatywny wpływ na środowisko oraz nakaz 
prowadzenia akcji edukacyjnych i uświadamiających społeczeń-
stwo o problemach środowiska i zdrowych nawykach. Konwencja 
ta wprowadziła  coroczne Konferencje Stron na temat zmian klima-
tycznych. Przełomem corocznych konferencji w kwestii OZE stała 
się konferencja w Japonii (Kioto), gdzie podpisano kluczowy pro-
tokół o procentowej redukcji gazów cieplarnianych, zwany później 
protokołem z Kioto. Został on podpisany przez większość państw 
zmagających się z problemami zanieczyszczenia powietrza. Niestety 
dokumentu nie podpisało dwóch największych emitentów gazów – 
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tu w 5. pierwszych latach inwestycji. Dodatkowo oprócz inwestycji  
w technologie produkcyjne należy zainwestować w rozwój sieci 
energetycznej. Warto zauważyć, że potrzeby inwestycyjne dla zie-
lonej energii znacząco przekraczają możliwości skarbu państwa  
i kwot zarezerwowanych na wydatki. Dzięki poznaniu barier, któ-
re są wyzwaniami dla gospodarki i rozwoju zielonej energii o wiele 
łatwiej jest wyodrębnić czynniki wpływające na rozwój OZE. Dzięki 
dobrej znajomości barier i czynników na nie wpływających, można 
skupić się na wypracowaniu rozwiązań systemowych mających na 
celu osłabić czynniki negatywne i wzmocnić te pozytywne. Takie 
podejście do barier powoduje ich rozwiązywanie, warto jednak 
skupić się na tym, żeby reagując na jedne czynniki negatywne nie 
zwiększać negatywnego oddziaływania pominiętych czynników,  
a w szczególności nie wywołać nowych. 

Geograficzne uwarunkowania Polski dla OZE

Bardzo ważną rolę dla rozwoju OZE mają uwarunkowania geo-
graficzne kraju. To one są barierami i wyznacznikami rodzajów tech-
nologii używanych w procesie produkcji zielonej energii. Patrząc na 
kraj jako na jednostkę geograficzną należy znaleźć wszystkie moż-
liwe do zastosowania w nim technologie produkcji energii już po-
wstałe, a dzięki dokładnym analizom geologicznym i geograficznym 
można wypracowywać nowe ścieżki dla produkcji energii. Polska 
jako kraj o powierzchni stosunkowo niewielkiej ma ograniczony 
dostęp do używania określonych rodzajów źródeł odnawialnych 
energii. Zasoby te nie słyną z wysokiego zróżnicowania, pozwala-
ją one jednak w stopniu zadawalającym na zwiększanie produkcji 
energii ze źródeł odnawialnych. Wśród najważniejszych zasobów 
odnawialnych wymienia: potencjał spadku wód, zasoby wiatrowe, 
energię słoneczną, wody geotermalne, potencjał zasobów bioma-
sy. Powyższe rodzaje zasobów rozłożone są w różny sposób na ma-
pie Polski. Występowanie jednego ze źródeł nie wyklucza istnienia 
drugiego na tym samy terenie, co jest widoczne w szczególności  
w mieszance wiatrowo-słonecznej, czy też potencjału biomasy. Dzię-
ki mapie rozłożenia potencjału zasobów odnawialnych możliwe jest 
systemowe planowanie rozwoju produkcji zielonej energii. W przy-
padku energetyki wodnej istotną rolę świadczącą o możliwościach 
umieszczenia odpowiedniej instalacji pełni potencjał spadku wód 
zgodnie z zasadą, że im większy spadek wody tym łatwiejsze jest 
jego wykorzystanie do produkcji energii. Dla tego typu projektów 
najlepiej nadają się tereny górskie takie jak Karpaty, Sudety oraz 
tereny przedgórskie oraz pojezierza. Administracyjnie zaliczamy do 
nich województwa podkarpackie, śląskie i dolnośląskie. Pozostałe 
tereny, charakteryzujące się również niskimi sumami opadów wod-
nych, są postrzegane jako mało efektywne przy pozyskiwaniu ener-
gii w zasobach wodnych. Potencjał wiatrowy w Polsce wyznaczają  
w szczególności równiny, pogórze czy tereny nadmorskie, w których 
wiatr wieje szybciej z pewną regularnością, a w energetyce wiatro-
wej panuje prawo stanowiące o tym, że więcej energii zostanie wy-
produkowane, jeżeli wiatr będzie miał większą prędkość i stabilność. 
Oczywiście zasada ta ma swoje ograniczenia technologiczne, farmy 
wiatrowe przy zbyt szybkich prędkościach wiatru są wyłączane. Te-
renami szczególnymi dla budowy farm wiatrowych administracyj-
nie będą województwa podlaskie, mazowieckie czy podkarpackie. 
Pomimo korzystnych terenów dla rozwoju energii wiatrowej nie 

energii można zauważyć, że istnieje wiele inicjatyw i podstaw prawa 
międzynarodowego sprzyjających wspólnemu rozwijaniu OZE oraz 
przyczyniających się do zwiększania świadomości społeczeństw na 
ten oraz inne tematy blisko związane ze środowiskiem i przyrodą.

Bariery rozwoju zielonej energii

Omawiając czynniki wpływające na rozwój odnawialnych źró-
deł energii w Polsce nie sposób pominąć czynników utrudniających 
szybki rozwój zielonej energii. Część z nich stanowi problemy nie do 
rozwiązania w danej gospodarce, jak np. nieduże spadki w pływach 
wód. Jednak cześć z nich stanowi bariery, które wraz z rozwojem 
technologii, zmian w podejściu do prowadzenia OZE lub wzrostu 
świadomości da się pokonać. Warto więc patrzeć na nie z perspek-
tywy wyzwań, przed którymi stoi Polska gospodarka na drodze do 
zwiększania udziału OZE w produkcji energii. Bariery wpływające 
na rozwój OZE w Polsce podzielić możemy ze względu na ich typ na 
9 różnych kategorii: bariery techniczno-ekonomiczne; bariery loka-
lizacyjno-infrastrukturalne; bariery energetyczno-sieciowe; bariery 
administracyjne; bariery finansowe; bariery otoczenia prawnego;  
bariery edukacyjno-informacyjne; bariery geograficzne. Wśród nich 
wyróżnić możemy kategorie, które w największym stopniu wpływają 
na rozwój zielonej energii w Polsce, będą to: bariery administracyj-
ne, sieciowe, społeczne i finansowe. To właśnie na ich omijaniu, 
czy pokonywaniu, należy się skupić chcąc ułatwić rozwój zielonej 
energii. Wszystkie takie działania zorientowane na te bariery moż-
na zaliczyć do działań warunkujących czas i jakość wprowadzanych 
rozwiązań z zakresu OZE. Do podjęcia tych działań warto rozwinąć 
przyczyny powstawania kluczowych barier. Jako źródło występowa-
nia barier administracyjnych, wymienia się długi czas oczekiwania 
na pozwolenia na wprowadzanie technologii, niską synchronizację 
stanu wiedzy pomiędzy różnymi urzędami oraz skomplikowane 
procedury dotyczące zmian w zagospodarowaniu przestrzennym 
i wykorzystaniu gruntów. Bariery sieciowe wiążą się bezpośrednio 
z magazynowaniem oraz dostarczaniem energii do jej odbiorców. 
Niestety w chwili obecnej warunki sieciowe znajdują się na niskim 
poziomie, bardzo często definiuje się brak możliwości magazyno-
wania energii, gdy np. elektrownie fotowoltaiczne produkują ener-
gię wynikającą z nasłonecznienia. Dodatkowo sieć wykazuje niski 
poziom rozwinięcia dla przesyłu prądu średniego napięcia, który 
jest wykorzystywany przez OZE. Część ekspertów zauważa rów-
nież istotne braki nakładów finansowych w rozwój i utrzymanie 
sieci już wybudowanej oraz konieczność wymiany dużej ilości kabli 
sieciowych i słupów. Do powstawania barier społecznych przyczy-
nia się między innymi opór lokalnych samorządowców do zmiany  
w sposobach produkcji energii, budowy nowych sieci przesyłowych, 
czy wielkości wydatków, które należy podjąć w celu wprowadzania 
OZE. Bardzo często spotyka się również opór społeczności lokalnej, 
która często ma niską świadomość konieczności zmian w sposobie 
produkcji energii oraz zmian w jej wykorzystywaniu. Opór ten jest 
jeszcze silniejszy, gdy społeczności uzyskują korzyści materialne lub 
ich dochód zależy od zatrudnienia przy produkcji energii ze źródeł 
konwencjonalnych. Patrząc na bariery finansowe łatwo zauważyć 
można bardzo wysokie koszty związane z wprowadzaniem zielonej 
energii oraz rozwojem technologii produkcji. Bardzo często wiąże 
się z tym długi czas zwrotu inwestycji i bardzo niskie stopy zwro-
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zwiększeniu inwestycji w nowe technologie pozwalające na tańszą 
produkcję energii ze źródeł niekonwencjonalnych oraz inwestycji  
w sieci przesyłowe. Oprócz tych zmian konieczne będzie zmniejsze-
nie barier administracyjnych, przedłużających czas inwestycji produ-
kujących czystą energię oraz akcje społeczne mające na celu prze-
kwalifikowanie osób zatrudnionych w przemyśle konwencjonalnym 
i znalezieniu im prac w innych rozwojowych gałęziach przemysłu. 
Patrząc na źródła odnawialnej energii można znaleźć obszary nie-
zagospodarowane w sposób odpowiadający ich potencjałowi, jak 
np. wykorzystywaniu energii pochodzenia geotermalnego. Pomimo 
wszystkich czynników zagrażających OZE na podstawie dostępnych 
informacji można sformułować tezę, że w najbliższych 10-20 latach 
nastąpi gwałtowny wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych. 
W erze wszechobecnej technologii i prowadzonych badań kwestią 
czasu okazać się może wynalezienie nowych technologii wynoszą-
cych OZE na wyższy poziom efektywności i obniżający ich kosztow-
ność. W niektórych krajach panele fotowoltaiczne zostały umiesz-
czone już w drogach szybkiego ruchu, co patrząc na powierzchnię 
jaką zajmują one w Polsce może zmienić perspektywę OZE. 
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sposób zaznaczyć, że w projekcie Polityki Energetycznej Polski do 
2040 roku postanowiono o stopniowej rezygnacji z tej metody pro-
dukcji energii, powstałe dotychczas farmy będą wygaszane. Następ-
nym ważnym zasobem są zasoby światła, służące do pozyskiwania 
energii za pomocą paneli fotowoltaicznych. W przypadku zasobów 
słonecznych ważniejszym od położenia geograficznego będzie czyn-
nik nasłonecznienia terenu i długości dnia, który warunkuje dostęp 
promieniowania słonecznego do paneli i ilości prądu z niego uzy-
skanego. Jest to ściśle powiązane z porami roku i według szacunków 
przeszło 80% rocznej sumy nasłonecznienia w Polsce przypada na 
6 miesięcy sezonu wiosenno-letniego. Przyczyną tego stanu rzeczy 
jest wydłużenie się długości czasu dnia do 16 godzin dziennie, przy 
skróceniu czasu dnia w okresie jesienno-zimowym do 8 godzin. 
Źródła geotermalne w Polsce ze względu na słaby rozwój techno-
logii służących do produkcji energii wykorzystywane są w Polsce  
w głównej mierze w zakładach cieplarnianych, co pośrednio przy-
czynia się do oszczędności energii. Na terenie Polski znajduje się 
siedem takich zakładów, a największy z nich usytuowany jest w wo-
jewództwie zachodniopomorskim. W przypadku energii z biomasy, 
oprócz samego usytuowania źródeł jej produkcji, ważne jest również 
usytuowanie elektrowni zasilanej na biomasę. Warto zaznaczyć, że 
w Polsce działają elektrownie mieszane spalające biomasę wraz  
z kopalinami. Główne źródła pochodzenia biomasy w Polsce to 
drewno odpadkowe, odpady z przemysłu drzewnego, drewno po-
użytkowe oraz odpady pochodzące z przemysłu rolniczego. Polska 
pomimo niewielkiej powierzchni ma wiele źródeł odnawialnych 
energii, które mogą zastępować tradycyjne kopaliny i przyczyniać 
się do rozwoju OZE, dla zidentyfikowanych zasobów warto kontynu-
ować prace rozwojowe nad technologiami, które pozwolą na zwięk-
szenie efektywności wykorzystania zasobów, tak jak dla zasobów 
słonecznych, które według szacunków badaczy są w stanie pokryć 
od 1 do 2% aktualnego zapotrzebowania na energię.

Podsumowanie

Potrzeba wykorzystywania OZE w polskiej gospodarce jest nie-
podważalna i przyczynia się do poprawy jakości środowiska oraz 
jego ochrony. Istotnymi czynnikami dla ochrony środowiska są: re-
dukcja emisji gazów, ograniczenie emisji pyłów i substancji szkodli-
wych powstałych w procesie spalania, z wyłączeniem biomasy, która 
także jest spalana. Te problemy zauważane są w szczególności na 
arenie międzynarodowej, na której poruszane są kwestie wspiera-
jące rozwój źródeł niekonwencjonalnych. Kolejnym bardzo ważnym 
powodem dla wykorzystywania OZE jest ograniczona liczba zaso-
bów nieodnawialnych. Według szacunków naukowców złoża węgla 
kamiennego w Polsce przy podobnym zużyciu rok do roku starczą 
na okres od 40 do ponad 100 lat. Zgodnie ze zwiększającymi się 
potrzebami energetycznymi gospodarek krajów członkowskich UE 
podjęto działania mające odpowiadać tym potrzebom w sposób 
zrównoważony, co w praktyce oznacza wymuszanie wprowadza-
nia przez te kraje zielonej energii. Z przepisami prawnymi nie idzie  
w parze finansowanie potrzebne dla inwestycji mogących spełniać 
postawione cele, co utrudnia ich realizację. Być może jest to jeden 
z czynników, który w planowanej polityce energetycznej stanowi 
o niższym udziale źródeł nieodnawialnych w polskiej gospodarce, 
niż planowanym przez UE średnim udziale wynoszącym 32%. Przy 
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