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Podstawy prawne OZE 
• Co to jest energia odnawialna? 

 
• odnawialne źródło energii - źródło wykorzystujące w 

procesie przetwarzania energię wiatru, 
promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, 
prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię 
pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a 
także biogazu powstałego w procesach odprowadzania 
lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych 
szczątek roślinnych i zwierzęcych; 

 
• Po co wykorzystywać energię odnawialną? 



Podstawy prawne OZE 
• Prawo jako instrument, za pomocą którego 

można wymuszać odpowiednie zachowanie 
obywateli lub instytucji.  

• prawo to zbiór reguł zachowania o cechach 
generalności i abstrakcyjności, których 
nieprzestrzeganie jest zagrożone 
zastosowaniem przymusu państwowego 



Podstawy prawne OZE 
Źródła prawa powszechnie obowiązującego. 

 
Konstytucja 
Ustawa 
Rozporządzenie 
Akty prawa miejscowego 
Ratyfikowana umowa międzynarodowa 

 



Podstawy prawne OZE 
• Art. 87. 
• Źródłami powszechnie obowiązującego prawa 

Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, 
ustawy, ratyfikowane umowy 
międzynarodowe oraz rozporządzenia. 

• Źródłami powszechnie obowiązującego prawa 
Rzeczypospolitej Polskiej są na obszarze 
działania organów, które je ustanowiły, akty 
prawa miejscowego. 
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• Ustawa – normatywny akt prawny, wydawany 

przez organ władzy zwierzchniej w państwie, 
określany również jako akt prawny o 
charakterze powszechnie obowiązującym, 
uchwalany przez organ władzy ustawodawczej. 
Ustawa nie może być sprzeczna z Konstytucją.  
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• Rozporządzenie – akt normatywny wydany na 

podstawie szczegółowego upoważnienia 
zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. 
Warunkiem prawidłowego upoważnienia jest 
wskazanie organu, który powinien wydać 
rozporządzenie wykonawcze), zakres spraw 
przekazanych do uregulowania w 
rozporządzeniu oraz wytyczne dotyczące treści 
aktu. 
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• Akty prawa miejscowego – wydawane przez 

organy uchwałodawcze samorządu 
terytorialnego, obowiązują jedynie na 
obszarze działania tych organów.  
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• Art. 91. 
• Ratyfikowana umowa międzynarodowa, po jej ogłoszeniu w Dzienniku 

Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi część krajowego porządku 
prawnego i jest bezpośrednio stosowana, chyba że jej stosowanie jest 
uzależnione od wydania ustawy. 

• Umowa międzynarodowa ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną w 
ustawie ma pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli ustawy tej nie da się 
pogodzić z umową. 

• Jeżeli wynika to z ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską umowy 
konstytuującej organizację międzynarodową, prawo przez nią stanowione 
jest stosowane bezpośrednio, mając pierwszeństwo w przypadku kolizji z 
ustawami. 

• Art. 90 
• Rzeczpospolita Polska może na podstawie umowy międzynarodowej 

przekazać organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu 
kompetencje organów władzy państwowej w niektórych sprawach. 
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• Stosownie do art. 30 Konstytucji RP 

przyrodzona i niezbywalna godność człowieka 
stanowi źródło wolności oraz praw człowieka i 
obywatela. Jest nienaruszalna, a jej 
poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem 
władz publicznych. 



Podstawy prawne OZE 
Prawo Unii Europejskiej 

 
Rozporządzenia 

 
Dyrektywy 
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• Koncepcja zrównoważonego rozwoju 
• Wyzwaniem dla ludzkości jest 

zagwarantowanie sobie przetrwania, a także 
zabezpieczenie warunków dla życia kolejnym 
pokoleniom.  



Podstawy prawne OZE 
• Koncepcja zrównoważonego rozwoju została 

zasygnalizowana w uchwalonej w marcu 2000 r. 
Strategii Lizbońskiej. Strategia Lizbońska miała 
być zasadniczym programem gospodarczym na 
obszarze Unii Europejskiej. Celem Strategii było 
stworzenie do roku 2010 najbardziej rozwiniętej 
gospodarki w oparciu o cztery elementy:  

• innowacyjność,  
• liberalizację, 
• przedsiębiorczość i  
• spójność społeczną. 



Podstawy prawne OZE 
• Zasada   zrównoważonego   rozwoju   

uznawana   jest   za   jedną   z   podstawowych   
koncepcji współczesnego prawa ochrony 
środowiska. 

• Zgodnie  z  art.  11 TFUE, „przy ustalaniu i 
realizacji polityk i działań Unii, w szczególności 
w celu wspierania zrównoważonego rozwoju, 
muszą być brane pod uwagę wymogi ochrony 
środowiska".  
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• Zgodnie  z  art.  5  „Rzeczpospolita  Polska  (...)  zapewnia  ochronę  

środowiska,  kierując  się zasadą zrównoważonego rozwoju".  
• Zgodnie z art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

ochrony środowiska, ochrona środowiska przewiduje m. in. 
„racjonalne kształtowanie środowiska i gospodarowanie zasobami  
środowiska  zgodnie  z  zasadą  zrównoważonego  rozwoju",  przy  
czym  art.  3  pkt  50  tej  ustawy definiuje  zrównoważony  rozwój  
jako  „taki  rozwój  społeczno  -  gospodarczy,  w  którym  następuje  
proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i  
społecznych,  z  zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz 
trwałości  podstawowych procesów przyrodniczych, w celu  
zagwarantowania możliwości  zaspokajania podstawowych potrzeb 
poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego 
pokolenia, jak i przyszłych pokoleń".  
 



Podstawy prawne OZE 
• Strategia  WE  w  sprawie  ograniczenia  emisji  

CO 2   oraz poprawy efektywności 
energetycznej 
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• Inicjatywa 3 x 20%, zakładająca osiągnięcie 

przez UE do 2020 r. następujących celów:  
• • 20% udziału energii odnawialnej w bilansie 

konsumpcyjnym energii, 2  
• • 20% redukcji emisji gazów cieplarnianych w 

stosunku do poziomu z 1990 r.,  
• • 20% oszczędności całkowitego zużycia 

energii.  
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• Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych 

w sprawie zmian klimatu   
• Protokół z Kioto do Ramowej konwencji 

Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian 
klimatu  
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• Dokumenty Unii Europejskiej dotyczące 

odnawialnych źródeł energii   
• −     Biała Księga „Energia dla przyszłości – 

odnawialne źródła energii” 
• Zielona Księga „O bezpieczeństwie 

energetycznym”  



Podstawy prawne OZE 
• Dyrektywa  2001/77/WE  Parlamentu  Europejskiego  

i  Rady  w  sprawie  wspierania  na  rynku 
wewnętrznym  produkcji  energii  elektrycznej  
wytwarzanej  ze  źródeł  odnawialnych 

• Dyrektywa  2001/80/WE  Parlamentu  Europejskiego  
i  Rady  w  sprawie  ograniczania  emisji niektórych  
zanieczyszczeń  do  powietrza  z  dużych  obiektów  
energetycznego  spalania  

• Dyrektywa  2003/30/WE  Parlamentu  Europejskiego  
i  Rady  w  sprawie  wspierania  użycia w transporcie  
biopaliw  lub  innych  paliw  odnawialnych 



Podstawy prawne OZE 
• Dokumenty polskiego systemu prawnego  
• Podstawowym dokumentem prawa krajowego, 

regulującym zagadnienia energetyki odnawialnej, jest 5 
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne  

• Zagadnienia  wspierania  przedsięwzięć  mających  na  
celu  zmniejszenie  zużycia  i  strat  energii dostarczanej  
do  odbiorców  oraz  zamianę  konwencjonalnych  
źródeł  energii  na  źródła  niekonwencjonalne reguluje  
Ustawa  z  dnia  21  listopada  2008r.  o  wspieraniu  
termomodernizacji  i  remontów 

• Ustawa z dnia 25  sierpnia  2006  r.  o  
biokomponentach  i  biopaliwach  ciekłych 
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• Projekt ustawy o OZE z dnia 26 lipca 2012 r. – 

ustawa stanowi uszczegółowienie 
dokumentów strategicznych dotyczących 
rozwoju energetyki w Polsce.  



MATEUSZ.JAN.KAROLAK@GMAIL.COM 

Dziękuję za uwagę! 
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