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Streszczenie. Produkcja energii elektrycznej na bazie źródeł odnawialnych systematycznie rośnie. Coraz czę-

ściej uważa się, że w długiej perspektywie zastąpią one tradycyjne źródła energii, jakimi są paliwa kopalne oraz 

energetyka jądrowa. Celem artykułu jest identyfikacja czynników technicznych i ekonomicznych warunkujących 

rozwój produkcji energii elektrycznej na bazie źródeł odnawialnych. Zwrócono uwagę na zasoby surowcowe 

(konwencjonalne i odnawialne), wady  i zalety odnawialnych źródeł energii elektrycznej oraz wpływ polityki 

energetycznej państwa na rozwój produkcji energii na bazie tych źródeł. 

 

 

1. WSTĘP 

 

Specyfika rynku energii polega na konieczności uwzględnienia wielowariantowej analizy 

czynników kształtujących jego obecną i przyszłą strukturę. Potencjał tego rynku jest pochod-

ną nie tylko aktualnych i prognozowanych cen surowców energetycznych, potencjału tech-

nicznego producentów energii, posiadanych krajowych technologii, ale również prowadzonej 

polityki na poziomie krajowym i międzynarodowym. Jest ona  efektem oddziaływania na ry-

nek energii różnych grup interesariuszy, do których zaliczyć można m.in: właścicieli (w przy-

padku spółek energetycznych funkcjonujących w Polsce jest to przede wszystkim Skarb Pań-

stwa oraz fundusze inwestycyjne), pracowników, dostawców (przemysł wydobywczy), dys-

trybutorów (nierzadko są to spółki funkcjonujące w ramach tej samej grupy kapitałowej), od-

biorców (konsumentów energii, czyli gospodarstwa domowe i podmioty gospodarcze), spo-

łeczność lokalna, rząd, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego, 

uczelnie wyższe, ekologów itp.  

 

Jednym z kluczowych interesariuszy oddziałujących na funkcjonowanie przedsiębiorstw z 

branży energetycznej zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio, jest Komisja Europejska, będąca 

organem wykonawczym Unii Europejskiej, działająca w jej ogólnym interesie [8]. Jednym z 

priorytetów KE na 2016 r. było stworzenie stabilnej unii energetycznej z perspektywiczną 

polityką w kwestii zmiany klimatu. Proces ten ma być oparty na kluczowych działaniach nie-

zbędnych do zapewnienia dostaw energii w Europie i zmniejszenia zależności od jej importu. 

Dodatkowo, ma on prowadzić do zintegrowania krajowych rynków energii oraz uwypuklić 

problem efektywności energetycznej  i obniżenia emisyjności gospodarki. W celu przyspie-

szenia transformacji sektora energetycznego, ma także nastąpić zmiana struktury rynku, w 

której większe znaczenie niż dotychczas będą miały  odnawialne źródła energii [11]. 



Możliwości wykorzystania takich źródeł w poszczególnych krajach są bardzo zróżnicowane, 

zarówno ze względu na warunki naturalne jak i opłacalność ekonomiczną. Dlatego wzrost ich 

udziału w produkcji energii elektrycznej wiąże się nie tylko z istotnymi zmianami w struktu-

rze źródeł pochodzenia energii, lecz również ze zmianami mentalnosciowymi i wzrostem 

kosztów jej produkcji.  Rozwój energetyki odnawialnej wymaga wsparcia instytucjonalnego i 

finansowego, przynajmniej na etapie inwestycyjnym.   

 

Celem artykułu jest ocena czynników technicznych  i ekonomicznych warunkujących rozwój 

produkcji energii elektrycznej na bazie źródeł odnawialnych. Ocena zostanie dokonana na 

podstawie własnych badań i literatury przedmiotu oraz obowiązujących aktów prawnych. 

 

2. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII 

 

Jednym z kluczowych czynników określających warunki gospodarowania w danym kraju są 

zasoby energetyczne. Największe tego typu zasoby są w posiadaniu takich państw jak USA, 

Rosja, Chiny i kraje Bliskiego Wschodu (por. tabela 1).      

     

Tabela 1. Kraje o największych złożach surowców energetycznych 

 

Lp. 
Węgiel 

(Mt) 

Ropa naftowa 

(Mt) 

Gaz 

(mld m3) 

1. 
USA 

(237.295) 

Wenezuela 

(40.450) 

Rosja 

(47.750) 

2. 
Rosja 

(157.010) 

Arabia Saudyj-

ska 

(36.500) 

Iran 

(33.790) 

3. 
Chiny 

(114.500) 

Kanada 

(23.598) 

Katar 

(25.200) 

4. 
Australia 

(76.400) 

Iran 

(21.359) 

Turkmenistan 

(25.213) 

5. 
Indie 

(60.600) 

Irak 

(19.300) 

Arabia Saudyj-

ska 

8.028) 

… 
Polska 

(5.465) 

Polska 

(b.d) 

Polska 

(59) 

 
Pozostałe 

(891.530) 

Pozostałe 

(223.454) 

Pozostałe 

(209.742) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie World Energy Resources. 2013 Survey, World Energy Council, Lon-

don 2013, s. 11-15. 

 

Potencjał energetyczny to jedno, druga istotna kwestia to natomiast jego wykorzystanie. W tej 

kwestii, tzn. produkcji z wykorzystaniem konwencjonalnych zasobów energetycznych, do 

których zaliczyć należy przede wszystkim węgiel, liderami są kraje zaprezentowane na rys. 1.          

 

 



Rys. 1. Najwięksi producenci zasobów energetycznych  w 2015 r. (w Mt) 

 

 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie World Energy Resources. 2016 Survey, World Energy Council, Lon-

don 2016, s. 12. 

 

Posiadane zasoby surowcowe są istotnym, ale nie najważniejszym czynnikiem wpływającym 

na politykę energetyczną państwa i jej sukces. W przypadku energetyki odnawialnej kluczo-

we znaczenie wydają się mieć zjawiska przyrodnicze, takie jak np. liczba dni słonecznych w 

roku (energetyka solarna), liczba dni wietrznych (energetyka wiatrowa), liczba i powierzchnia 

rzek, jezior, wodospadów (energetyka wodna). Niemałe znaczenie, szczególnie w przypadku 

energetyki wiatrowej i atomowej, ma również akceptacja społeczności lokalnej. Czynniki te, 

mimo że istotne, nie mogłyby być uwzględnianie w strategii energetycznej, bez odpowiedniej 

technologii umożliwiającej ich wykorzystanie. Przykładem są chociażby Niemcy, które dys-

ponują większym potencjałem energetycznym w zakresie energii słonecznej niż słoneczne 

Włochy, czy Hiszpania (por. tabela 2).  

 

Polska elektroenergetyka staje przed wyzwaniami związanymi z polityką klimatyczną. Zawie-

ra ona postulaty radykalnego ograniczenia emisji CO2. Ma to nastąpić poprzez zwiększenie 

wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. To z kolei przełoży się na zmniejszenie uzależ-

nienia od importu nośników energii, czyli przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa energe-

tycznego kraju. Docelowy (według prognozy na 2020 r.) udział OZE w finalnym zużyciu 

energii ma wynieść co najmniej 15% [18, s. 6-7].     

 

Obecnie, do największych emitentów tego gazu należy przemysł elektroenergetyczny, wytwa-

rzający energię elektryczną na bazie węgla kamiennego i brunatnego. Około 85% tej energii 

pochodzi z elektrowni węglowych. Ich udział w emisji gazów cieplarnianych przez przemysł 

w Polsce wynosi ok. 45% [1, s. 48]. Redukcja emisji tych gazów przez producentów energii 

elektrycznej wymaga istotnej zmiany struktury źródeł pochodzenia energii. Polska ma nie-

wielkie zasoby ropy naftowej i konwencjonalnego gazu ziemnego, żeby mogła rozwijać pro-

dukcję energii elektrycznej na ich bazie. Natomiast import zawsze wiąże się ze zwiększonym 



ryzykiem, nie tylko ekonomicznym. Z kolei możliwości pozyskiwania gazu łupkowego są za 

mało rozpoznane. 

 

Tabela 2. Kraje o największym potencjale energetycznym 

 

Lp. 
Energia (MW) 

Atomowa* wodna wiatrowa słoneczna 

1. 
USA 

(98.903) 

Chiny 

(319.370) 

Chiny 

(145.104) 

Chiny 

(43.050) 

2. 
Francja 

(63.130) 

USA 

(101.755) 

USA 

(72.578) 

Niemcy  

(39.634) 

3. 
Japonia 

(38.009) 

Brazylia 

(91.650) 

Niemcy 

(44.947) 

Japonia 

(33.300) 

4. 
Rosja 

(23.643) 

Kanada 

(79.202) 

Indie 

(25.088) 

USA 

(25.540) 

5. 
Korea Płd. 

(20.718) 

Rosja 

(50.624) 

Hiszpania 

(23.008) 

Włochy 

(18.910) 

… 
Polska 

(-) 

Polska 

(2.351) 

Polska 

(5.100) 

Polska  

(71) 

 
Pozostałe 

(119.675) 

Pozostałe 

(567.348) 

Pozostałe 

(116.123) 

Pozostałe 

(61.855) 

 

*  - dane za 2013 r.   

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: World Energy Resources. 2013 Survey, World Energy Council, Lon-

don 2013, s. 16-19. World Energy Resources. 2016 Survey, World Energy Council, London 2016, s. 38-70. 

 

Wobec powyższego zwiększa się zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii. Ze źró-

dłami odnawialnymi związane są dwa problemy. Pierwszy dotyczy niestabilności dostaw i 

braku możliwości magazynowania energii elektrycznej. W przypadku elektrowni wiatrowych 

produkcja energii elektrycznej zależy od siły wiatru, w przypadku elektrowni słonecznych od 

stopnia nasłonecznienia. Jedno i drugie źródło jest zmienne w czasie. Zabezpieczenie potrzeb 

odbiorców wymaga utrzymywania odpowiedniej rezerwy mocy energetycznej wykorzystują-

cej bardziej stabilne źródła zasilania (najczęściej opartych na źródłach konwencjonalnych).  

 

Drugi problem wiąże się z rozwojem tzw. generacji rozproszonej. Odnawialne źródła energii 

tworzą szczególne warunki do jej rozwoju. Mogą być one wykorzystywane przez elektrownie 

o średniej i małej mocy, zlokalizowane w pobliżu odbiorców. Obecnie oprócz kosztów pro-

dukcji energii istnieje również bariera techniczna w rozwoju energetyki rozproszonej. Jest nią 

obecny kształt systemu elektroenergetycznego dostosowany do dużych jednostek wytwór-

czych. Włączenie do niego jednostek małych wytwarzających energię o różnych parametrach 

technicznych i o zmiennej w czasie wielkości utrudnia sterowanie i monitorowanie całego 

systemu.  

 

 

 



3. ENERGIA ODNAWIALNA W MIKSIE ENERGETYCZNYM W POLSCE 

 

Do podstawowych źródeł energii odnawialnej obecnie należą: biomasa (drewno, rośliny spe-

cjalnie uprawiane do spalania na potrzeby produkcji energii elektrycznej), wiatr (farmy wia-

trowe), woda (elektrownie wodne), baterie słoneczne (źródła fotowoltaiczne). Spośród wy-

mienionych źródeł najwięcej energii odnawialnej w Polsce wytwarzanej jest na bazie biomasy 

(głównie wskutek współspalania z węgłem), wody i wiatru. Jej udział w całkowitej pierwotnej 

energii  w krajach wysoko uprzemysłowionych wynosi ok. 3% [6, s. 98]. Wykorzystywana 

jest w szczególności w ogrzewaniu domów, miejskich elektrociepłowniach oraz w dużych 

elektrowniach węglowych.                                                                                                       

 

Dużo wątpliwości wzbudza współspalanie biomasy (kogeneracja). Nie trudno zauważyć, że 

współspalanie biomasy ma niewiele wspólnego z czystą energią. Jest jedynie wykorzystaniem 

obowiązującego prawa w interesie koncernów energetycznych. Doświadczenia ostatnich lat 

dowiodły, że rozwiązanie dopuszczające współspalanie w elektrowniach konwencjonalnych 

pozwoliło na statystyczny wzrost udziału źródeł odnawialnych w produkcji energii elektrycz-

nej. Udział biomasy i biogazu w zużywanych paliwach  w elektrowniach zawodowych w  

Polsce w r. 2010 wynosił 4,6% [16]. W r. 2012 udział biomasy w produkcji energii elektrycz-

nej wyniósł 6,5% [4, s.16]. 

 

Współspalanie nie sprzyjało jednak procesom modernizacyjnym w energetyce i poszukiwaniu 

racjonalnych sposobów obniżenia emisji gazów cieplarnianych. Warto nadmienić, że współ-

spalanie miało również negatywne skutki dla gospodarki. W celu zapewnienia określonego 

udziału biomasy w procesie wytwarzania energii elektrycznej zaczęto importować część wsa-

du oraz wykorzystywać drewno, które mogłoby być wykorzystane np. w budownictwie lub 

nawet przemyśle meblowym.  

 

Współspalanie jest preferowane m.in. przez politykę kredytową Europejskiego Banku Inwe-

stycyjnego. Nie udziela on kredytów producentom energii wytwarzanej jedynie w oparciu o 

surowce kopalne. Głównym kryterium oceny wniosków kredytowych jest bowiem poziom 

emisyjności CO2 przy produkcji energii elektrycznej. Podobne podejście do finansowania 

projektów inwestycyjnych w energetyce wykazuje coraz więcej instytucji finansowych [5]. W 

tej sytuacji zwiększenie udziału energii wytwarzanej w oparciu  o źródła odnawialne w bilan-

sie energetycznym kraju musi wzrosnąć. 

 

W ostatnich latach rosły inwestycje w elektrownie wiatrowe, co spowodowało znaczący 

wzrost produkcji energii elektrycznej pochodzącej z tego źródła.  

W okresie styczeń – sierpień 2016 w Polsce w elektrowniach wiatrowych wytworzono 6.919 

TWh energii elektrycznej. Stanowiło to 6,41% energii elektrycznej ogólnie zużytej w tym 

okresie. Polska stała się w Europie drugim, po RFN, rynkiem energii wiatrowej [14]. Warto 

zauważyć, że zainstalowana moc OZE na koniec I kw. 2016 r. wynosiła około  

7,83 GW, w tym moc instalacji wiatrowych 5,43 GW. Dynamiczny rozwój tych instalacji 



miał miejsce szczególnie w 2015 r., co wynikało z zapowiadanej zmiany dotychczasowego 

systemu wsparcia w postaci zielonych certyfikatów. Ci, którzy uruchomili produkcję energii 

do połowy 2016 r. mają szansę na pozostanie w dotychczasowym systemie lub przejścia do 

systemu akcyjnego. Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej przewiduje, iż w r. 2020 moc in-

stalacji wiatrowych wzrośnie do poziomu 13,6 GW. Trzeba jednak podkreślić, że przyjęte w 

tym roku regulacje prawne utrudniają rozwój elektrowni wiatrowych. 

 

Elektrownie wiatrowe zaliczane są do tzw. niespokojnych źródeł. Wynika to z następujących 

okoliczności [2, s. 265]: 

− trudność przewidywania siły i czasu trwania wiatrów utrudniają prognozowanie mocy 

energetycznej siłowni wiatrowych, 

− zmienna prędkość wiatru powoduje konieczność stosowania specjalnych filtrów, 

− złem jest zarówno brak wiatru, jak i jego nadmiar, następuje wówczas wyłączenie pracy 

instalacji, co może powodować znaczące zakłócenia lokalnej równowagi systemu, 

− rozruch dużych instalacji wymaga dużego poboru mocy biernej, co powoduje pogorszenie 

współczynnika mocy, 

− duże skupisko elektrowni wiatrowych na jednym obszarze przyłączonych do tej samej sie-

ci pogarsza parametry jej pracy.  

 

Oprócz wymienionych niedogodności o charakterze technicznym należy zwrócić uwagę na 

wysokie nakłady inwestycyjne związane z budową instalacji wiatrowych. Jeżeli dodatkowo 

uwzględnimy, że charakteryzują się one stosunkowo niską sprawnością przy zamianie energii 

mechanicznej na energię elektryczną [12, s. 237], to wówczas okazuje się, że efektywność 

ekonomiczna produkcji energii wiatrowej jest niska. Ponadto, trzeba zwrócić uwagę na fakt, 

że instalacje te nie są obojętne wobec środowiska. Nie powinny być one lokalizowane w po-

bliżu siedzib ludzkich ze względu na poziom hałasu związanego  z ich pracą. Stanowią one 

również zagrożenia dla ptaków, które giną podczas zderzenia z wiatrakami. Obowiązująca od 

15 lipca 2016 ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych wprowadza znaczące 

ograniczenia w zakresie ich lokalizacji, określając ich odległość średnio na 1,5 – 2 km od za-

budowań [20]. 

 

Istotnym czynnikiem mającym wpływ na rozwój  i strukturę produkcji energii odnawialnej są 

jej koszty. Są one zróżnicowane zarówno w odniesieniu do źródeł jej pochodzenia, jak i loka-

lizacji elektrowni. Zróżnicowanie kosztów pozyskiwania tej energii wg powyższych kryte-

riów podano w tabeli 3. 

 

 

 

 

 



Tabela 3. Koszty produkcji energii odnawialnej 

 

Lp. 

USD/kWh 

Źródło 
Chiny i 

Indie 
OECD 

Reszta 

świata 

1. Biomasa 
0,03 – 

0,07 

0,03 – 

0,22 
0,04 – 0,14 

2. Woda 0,02 0,14 
0,04 – 

0,25 
0,02 – 0,15 

3. Słońce 
0,07 – 

0,27 

0,07 – 

0,33 
0,10 – 0,32 

4. Wiatr 
0,03 – 

0,10 

0,02 – 

0,17 
0,02 – 0,16 

5. Geotermia - 
0,05 – 

0,21 
0,04 – 0,11 

6. CSP 
0,15 – 

0,26 

0,16 – 

0,32 
0,20 – 0,22 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Renewable Power Generation Costs in 2014, International Renewa-

ble Energy Agency (IRENA), United Arab Emirates, January 2015, s. 35. 

 

4. POLITYKA ENERGETYCZNA PAŃSTWA 

 

Posiadane zasoby surowcowe i uwarunkowania naturalne, a także nowoczesne technologie 

nie zawsze są elementami wystarczającymi do podjęcia decyzji  o ukierunkowaniu gospodarki 

kraju na dany segment energetyczny. Strategie rozwoju wpisane w politykę energetyczną 

państwa powinny być oparte na precyzyjnym rachunku ekonomicznym. Może się bowiem 

okazać, że koszt dostępu i wykorzystania nowoczesnych technologii może być na tyle wyso-

ki, że eksploatacja danego surowca energetycznego, bez wsparcia państwa będzie nieopłacal-

na.          

 

Zaangażowanie Państwa w sektor elektroenergetyczny, nawet z punktu widzenia zwolenni-

ków liberalnej doktryny ekonomicznej, wydaje się uzasadniony. Ma to swoje odzwierciedle-

nie w różnego rodzaju analizach prowadzonych z uwzględnieniem płaszczyzny ekonomicz-

nej, społecznej, ekologicznej, technologicznej, a także militarnej. Biorąc pod uwagę te uwa-

runkowania, można stwierdzić, że udział energii wytwarzanej na bazie źródeł odnawialnych 

będzie wzrastał. W zależności od postępu technologicznego oraz związanych z tym kosztów 

produkcji zmieniać się może struktura tych źródeł.  

 

Z wypowiedzi przedstawiciela Ministerstwa Ergii wynika, że wykorzystanie konwencjonal-

nych źródeł energetycznych pozostanie na dotychczasowym poziomie, zaś przyrost zapotrze-

bowania na energię elektryczną będzie zaspokajany poprzez rozwój źródeł odnawialnych. 

Wśród nich preferowany będzie rozwój biogazowni. W kilku najbliższych latach ma powstać 

ok. 1000 takich obiektów. Trzeba jednak zauważyć, że tempo rozwoju energetyki odnawial-

nej zależy obecnie od zakresu finansowego wsparcia że strony państwa. W przypadku bioga-



zowni jest ono najwyższe w stosunku do innych źródeł odnawialnych, jednakże w ocenie spe-

cjalistów niewystarczające by zapewnić rentowność produkcji [21].  

 

Niestety niekiedy polityka ta przybiera postać zwykłej populistycznej propagandy, nie popar-

tej chłodną kalkulacją ekonomiczną oraz wnikliwą analizą techniczną i środowiskową. 

Wzrost zainteresowania kwestią legislacyjną związaną z OZE jest uzasadniony biorąc pod 

uwagę obecną i potencjalną strukturę rynku energii. Z analizy tej wynika, że w ostatnich la-

tach nastąpił geometryczny przyrost podaży energii solarnej, biopaliw, wiatrowej i innych 

nośników tzw. energii odnawialnej [14]. Mimo mało korzystnych zmian w systemie wsparcia 

finansowego udział OZE w globalnym rynku energii w Polsce będzie nadal wzrastał. Będzie 

to rezultatem zarówno lepszego wykorzystania już zainstalowanych mocy, jak również wdra-

żania innowacji technicznych pozwalających na obniżenie kosztów produkcji. Trzeba również 

zauważyć, że rozwojowi temu może sprzyjać postępująca dekapitalizacji instalacji węgło-

wych. Z rozwojem tym wiąże się szereg korzyści o charakterze ogólnogospodarczym,  a mia-

nowicie [10, s. 41]: 

− przyczynia się do tworzenia nowych gałęzi przemysłu, 

− stymuluje zatrudnienie (sprzyja powstawaniu nowych miejsc pracy), 

− kreuje przedsiębiorczość na obszarach wiejskich 

− stymuluje innowacyjność technologiczną i organizacyjną, 

− ogranicza migrację ludności wiejskiej do miast. 

 

Do innych korzyści wynikających z rozwoju energetyki odnawialnej zaliczyć można m.in. [8, 

s. 598]: 

− zmniejszenie zewnętrznego uzależnienia energetycznego, 

− impuls dla regionalnego przemysłu rolnego, 

− promocję regionalnych usług inżynieryjnych  i doradczych, 

− wzrost B+R, 

− zmniejszenie wpływu produkcji i transformacji energii elektrycznej, 

− wzrost poziomu usług dla ludności wiejskiej, tworzenie miejsc pracy, itp. 

 

Korzyści wynikające z produkcji energii odnawialnej  motywują do inwestowania w ten sek-

tor energetyki. Natomiast istotną barierą są jeszcze wysokie koszty pozyskiwania tej energii 

oraz pewien opór społeczny dotyczący w szczególności ich lokalizacji. Dlatego niezwykle 

istotne jest takie skonstruowanie udogodnień legislacyjnych, podatkowych i finansowych, 

które umożliwiałyby jak najszerszym grupom społecznym partycypację w tych profitach.  

 

W ostatnich latach coraz większe grono państw tworzy strategie rozwoju energetyki odna-

wialnej.  Jeszcze w latach 80-tych XX wieku zaledwie kilkanaście państw miało uchwaloną 

politykę w zakresie promocji i implementacji OZE. Od tego czasu, a szczególnie po 2000 r. 

coraz więcej krajów oraz związków gospodarczych państw rozpoczęła prawdziwą ekspansję 



w obszarze promocji energetyki ze źródeł odnawialnych. Obecnie politykę w zakresie OZE 

uchwalono niemal we wszystkich krajach uprzemysłowionych, ale i w państwach rozwijają-

cych się, a nawet w krajach 3-go świata [14, s. 148]. Najbardziej spójną politykę ma RFN, 

którą, mimo wysokich kosztów, konsekwentnie realizuje. Znajduje ona wysoką akceptację 

społeczną. Do 2025 r. udział energii odnawialnej  w ogólnej produkcji energii elektrycznej ma 

wzrosnąć z obecnych 30% do 40 45%. 

 

5. PODSUMOWANIE 

 

Ograniczoność konwencjonalnych źródeł energii, rozwój techniki związanej z produkcją 

energii na bazie źródeł odnawialnych oraz  polityka klimatyczna w znaczącym zakresie de-

terminują rozwój energetyki odnawialnej. Koszty produkcji energii elektrycznej na bazie tych 

źródeł są zróżnicowane i zależą w dużej mierze od zasobów odnawialnych dostępnych w po-

szczególnych regionach świata i w poszczególnych krajach. Obecnie produkcja ta w wielu 

krajach jest droższa od energii wytwarzanej na bazie surowców kopalnych. Dlatego rozwój tej 

energetyki musi być wspomagany przez państwo.    

 

Można stwierdzić, że najpoważniejszymi barierami rozwoju odnawialnych źródeł energii są w 

dużym stopniu aspekty ekonomiczne (wysokie koszty produkcji) i niekiedy społeczne (sprze-

ciw mieszkańców wobec lokalizacji niektórych inwestycji w pobliżu ich siedzib). Oznacza to 

konieczność zaangażowania wsparcia instytucjonalnego w obszarze zarówno B+R, jak i bez-

pośredniego zaangażowania kapitałowego.    Zaangażowanie to nie może być jednak chao-

tyczne  i dyskryminujące. Potrzebna jest zatem właściwa polityka energetyczna uwzględnia-

jąca wielowymiarowe korzyści i koszty możliwie wszystkich grup interesariuszy. Szansą na 

przyspieszenie rozwoju energetyki odnawialnej jest rozwój nowych technologii.     
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CONDITIONS FOR DEVELOPMENT OF ELECTRICITY PRODUCTION  

BASED ON RENEWABLE ENERGY SOURCES 

 

Key words: renewable sources of energy, electric power, conditions of development, energetic mix 

 

Summary. Electricity production based on renewable energy sources is growing steadily. It is more and more of 

ten  believed that in the long run they will replace traditional energy sources, which are fossil fuels and nuclear 

power. The purpose of this article is to identify technical and economic factors influencing the development of 

electricity production based on renewable energy sources. The attention was drawn to natural resources (conven-

tional and renewable), the advantages and disadvantages of renewable energy sources and the impact of national 

energy policy on the development of energy production based on these sources. 
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