
Konferencja „Pokonywanie barier administracyjnych w rozwoju mikroźródeł energii 

odnawialnej jako podstawy energetyki obywatelskiej – doświadczenia w Polsce i w Unii 

Europejskiej”  

W konferencji zorganizowanej przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej                                      

w dniu 7 lipca br. w Grodnie koło Międzyzdrojów udział wzięli: Pan Adam Kalinowski – 

Dyrektor ZODR w Barzkowicach, Pan Krzysztof Duszkiewicz – II Zastępca Dyrektora ZODR 

Oddział w Koszalinie, Pani Aleksandra Urszula Kołodziej – starszy specjalista ds. OZE 

ZODR Oddział w Koszalinie, Pan Andrzej Czerwiński – główny specjalista ZODR Oddział 

w Koszalinie oraz Pani Anna Hnat – główny specjalista ZODR w Barzkowicach. 

W trakcie konferencji dyskutowano na tematy dotyczące strategii Unii Europejskiej                

i krajów członkowskich w zakresie odnawialnych źródeł energii i gospodarki niskoemisyjnej 

na obszarach wiejskich. Prowadzący odpowiadali również na pytania dotyczące wyzwań oraz 

szans rozwoju OZE i energetyki rozproszonej na terenach wiejskich, a także jak pokonać 

bariery administracyjne, które utrudniają rolnikom i małym przedsiębiorcom zakładanie 

własnych, przydomowych instalacji.  

Wśród prelegentów znaleźli się m.in. : Pan Krzysztof Jurgiel – Minister Rolnictwa             

i Rozwoju Wsi, prof. dr hab. Pan Jerzy Buzek – Przewodniczący Komisji ds. Przemysłu, 

Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego, Pan Krzysztof Tchórzewski – 

Minister Energii, Pan Grzegorz Wiśniewski – Prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej , 

a zarazem Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, Pan Miguel Arias 

Caňete – Komisarz UE ds. Polityki Klimatycznej i Energetycznej. 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawił programy rządowe: dokumenty 

strategiczne, tj. Polityka energetyczna Polski do 2020 r., Strategia na rzecz odpowiedzialnego 

rozwoju do 2020 r., projekt Energetyka rozproszona, programy wsparcia: PROW 2014-2020, 

POIiŚ, RPO, programy NFOŚiGW oraz funduszy wojewódzkich. Pan Krzysztof Jurgiel 

wskazał również zagrożenia dla rozwoju OZE na obszarach wiejskich: brak sprecyzowania roli 

OZE i  spójności różnych polityk UE oraz brak planów zagospodarowania przestrzennego. 

Minister wspomniał również o projekcie kolejnej zmiany ustawy o OZE. Optymistycznie 

brzmiały słowa Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który uważa, że energetyka odnawialna 

musi się opłacać a dzięki klastrom energetycznym i rolniczym spółdzielniom prąd może być 

tańszy.  



 Pan Krzysztof Tchórzewski - Minister Energii przypomniał o unijnym obowiązku dla 

Polski, takim jak udział OZE na poziomie 15%  do 2020 r., nieco mniejszy od założonego celu 

dla krajów UE (20%) ze względu na trudniejszy start dla Polski (99% energii pozyskiwane było 

ze źródeł konwencjonalnych). Podkreślił, że Polska nie jest w stanie odejść całkowicie od 

energetyki węglowej, gdyż jest to nasze główne źródło energii,  ale przyjęto założenia, że                    

w 2050 r. udział energii węglowej w ogólnym bilansie energii osiągnie poziom 50%. 

Pan Grzegorz Wiśniewski mówił o nowościach związanych z tematyką OZE. Przedstawił 

trudne pytania na bazie raportu dla DG Agri: „Impacts of RES on European Farmers”: 

 Dlaczego w polskim rolnictwie udział kosztów energii i paliw w stosunku do wartości 

produkcji rolnej jest jednym z najwyższych w UE? 

 Dlaczego rolnicy w UE-15 stawiają na energetykę słoneczną i wiatrową, a w Polsce na 

biopaliwa i biomasę? 

 Dlaczego w Niemczech rolnicy mają udział w  ok. 25% inwestycji fotowoltaicznych? 

 Jak najlepiej wykorzystać rolniczą przestrzeń produkcyjną w Polsce? 

Pan Grzegorz Wiśniewski - Prezes IEO odniósł się także do klastrów energii, obawiając 

się, że nie będą w nich uczestniczyć rolnicy, a jedynie podmioty z dużym kapitałem. 

Przypomnijmy, że Pan Grzegorz Wiśniewski jest autorem i współautorem dwóch patentów                 

w obszarze technologii energetyki słonecznej oraz kierował pracami nad kluczowymi dla 

energetyki odnawialnej ekspertyzami rządowymi. Jest współautorem krajowej „Strategii 

rozwoju energetyki odnawialnej” – pierwszego projektu ustawy o OZE, założeń do systemu 

zielonych certyfikatów, a także inicjatorem poprawki prosumenckiej. 

Na konferencji przedstawiono rodzaje barier w rozwoju mikroźródeł OZE. Są to bariery 

prawno-administracyjne, ekonomiczne i finansowe, środowiskowe, techniczne i informacyjne. 

W Polsce występuje wyjątkowo wysoka zmienność środowiska regulacyjnego                                              

i inwestycyjnego, co istotnie wpływa na niskie poczucie bezpieczeństwa i poziom zaufania 

inwestorów. Jest to kluczowa bariera na obszarach wiejskich. Niedawno wprowadzona tzw. 

ustawa odległościowa wstrzymała rozwój energetyki wiatrowej. Do tej pory brakuje jasnej 

wykładni prawnej i dobrego dostępu do informacji, a ryzyko inwestycyjne jest bardzo duże. 

Mieszkańcy wsi są uprzywilejowani jako posiadacze zasobów, które można wykorzystać                      

w energetyce odnawialnej, jednakże napotykają na wiele barier i mimo licznych zapowiedzi 

rządów RP i przygotowanych strategii, takich jak np. program rozwoju biogazowni rolniczych, 



nadal jest brak stabilności i warunków przyjaznych dla rozwoju mikroźródeł energii 

odnawialnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot.1. Pan Krzysztof Jurgiel - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot.2. Pan Grzegorz Wiśniewski - Prezes instytutu Energetyki Odnawialnej i członek Narodowej 
Rady Rozwoju przy Prezydencie RP 



 

Fot.3. Pan Adam Kalinowski – Dyrektor ZODR w Barzkowicach oraz Pan Krzysztof Duszkiewicz –                              
II Zastępca Dyrektora ZODR Oddział w Koszalinie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot.4. Pan Adam Kalinowski – Dyrektor ZODR w Barzkowicach, Pan Krzysztof Duszkiewicz –                         
II Zastępca Dyrektora ZODR Oddział w Koszalinie, Pani Anna Hnat – gł. specjalista ZODR                             

w Barzkowicach, Pani Aleksandra Urszula Kołodziej – st. specjalista ds. OZE w ZODR                            
Oddział w Koszalinie 


