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Strategiczne dylematyStrategiczne dylematy

19 grudnia 1996 roku przyjęta została przez Parlament 

Europejski i Radę Dyrektywa 96/92 WE ( DZ.Urz. WE 

L.27 z 30.01.1997, s.20) dotycząca wspólnych zasad 

rynku wewnętrznego energii elektrycznej. Po raz 

pierwszy energia elektryczna stała się towarem, a 

przestała być dobrem dostępnym każdemu obywatelowi 

Unii Europejskiej. Obowiązek transpozycji Dyrektywy do 

prawa krajowego unijnej piętnastki ustalony został na  

19 lutego 1999 roku, za wyjątkiem Belgii, Grecji i Irlandii, 

które uzyskały okresy przejściowe w stosowaniu 

wspólnych zasad rynku. 
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W 20 latach od przyjęcia pierwszej dyrektywy 
liberalizacyjnej, a następnie kolejnym podnoszeniu 
poprzeczki w polityce środowiskowej i klimatycznej 
polska elektroenergetyka zdołała zapewnić
gospodarce rozwój, ale sama znalazła się
w dramatycznym rozdarciu pomiędzy tym w co jest 
naturalnie bogatą, a wołaniem nowoczesności. 

Po 20 latach  znów narasta dyskusja 
o potrzebie nowej doktryny, wynikającej 
z niej polityki i strategii działania.
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Stan polskiej elektroenergetyki w 2016 roku: wiek elektrowni, konieczność

przebudowy sieci elektroenergetycznych, wyzwania inwestycyjne w źródła 

odnawialne, zasobność Polski w paliwa kopalne, w kontekście polityki 

klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej rodzą wiele dylematów:

•Jak wykorzystać krajowe zasoby węgla dla zapewnienia bezpieczeństwa i 

niezależności energetycznej, a jednocześnie pozostać w nurcie europejskiej 

transformacji ku gospodarce nieemisyjnej?

•Jakie źródła energii, jaki miks energetyczny, zapewni optymalny poziom cen 

energii i konkurencyjność dla gospodarki oraz gospodarstw domowych?

•Kiedy i jakie nowe technologie zmienią sposób produkcji i użytkowania 

energii  w perspektywie 2030 roku?

•Czy koszty produkcji, a więc i ceny  energii, podobnie jak ceny już dziś ceny 

płacone za udział globalnej sieć informacyjnej będą spadać do bardzo niskich 

poziomów i jaka wówczas będzie rola firm energetycznych?
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Fundamentalnych przeobrażeń w energetyce światowej nie można już dzisiaj  

zatrzymać ani odwrócić. Polska potrzebuje nowoczesnej energetyki, która 

zapewni dostęp przedsiębiorstw do taniej energii, dającej im przewagę

konkurencyjną i  zapewniającej inwestycje, energii dla gospodarstw 

domowych dającej poczucie komfortu z jej użytkowania i dobrobyt. Dlatego 

nie możemy pozwolić sobie na zatrzymanie się w procesie zmian. Główne 

kierunki polityki energetycznej w perspektywie 2030 roku to:

• Przygotowanie wieloletniego planu „Transformacji energetyki 

w kierunku mniej emisyjnej”, w którym pełne bezpieczeństwo energetyczne 

oparte zostanie o krajowe zasoby węgla,  ale który pozwoli pozostać w 

głównym światowym nurcie przekształceń obszaru energia,

• Program taki może być uzgodniony z Komisją Europejską i zapewni czas 

oraz środki pomocowe na zgodne z polskim interesem przekształcenia w 

górnictwie węgla kamiennego i brunatnego,
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• Kluczowym czynnikiem sukcesu dla gospodarki są niskie ceny energii i pewność

jej dostaw. Dla ich zapewnienia rynek energii elektrycznej powinien być otwarty 

na korzystanie z taniej energii z państw sąsiednich, przy jednoczesnym 

zapewnieniu pełnego pokrycia na moc i potrzebną produkcję w przypadku braku 

dostaw energii z nieciągłych źródeł odnawialnych i importu.  Dla tego niezbędne 

jest wdrożenie krajowego rynku mocy, pokrywającego koszty rezerwowania 

systemu przez elektrownie węglowe,

• W perspektywie 2020 roku w Polsce oddanych zostanie do eksploatacji ok 4,5 

GW nowych mocy węglowych. Niskie ceny energii, brak źródeł finansowania i 

ograniczenia regulacyjne nie pozwalają na podjęcie kolejnych decyzji 

inwestycyjnych. Dodatkowo stoimy przed dylematem co do technologicznych 

kierunków inwestowania, oraz tempa rozwoju magazynowania energii i 

energetyki prosumenckiej. Należy podjąć działania zmierzające do wydłużenia 

czasu eksploatacji istniejących elektrowni węglowych w perspektywie 2035 

roku, aby zapewnić możliwość wyboru optymalnych , przyszłych kierunków 

inwestowania i przywrócić zdolności finansowe koncernów energetycznych,
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• Polska rozpoczęła na początku lat 2000 przygotowania do realizacji programu  
energetyki jądrowej. Państwa europejskie mocno zróżnicowały swoje strategie co 
to tego kierunku inwestowania. Niemcy deklarują wycofanie starych elektrowni 
jądrowych, brytyjczycy rozpoczęli realizację budowy nowej elektrowni w Hinkley 
Point. Powinniśmy zachować gotowość do wprowadzenia energetyki jądrowej w 
Polsce, ale jej realizacja, z uwagi na wielkość nakładów inwestycyjnych, 
uzależniona  jest od wprowadzenia finansowego mechanizmu różnicowego na 
wzór brytyjski. 

• Energetyka odnawialna jest już stałym elementem polskiego systemu 
elektroenergetycznego. Należy przywrócić sygnały inwestycyjne zarówno w 
obszarze energetyki wiatrowej, jak i biomasowej. Szczególnie biomasa może być
polską specjalnością w OZE, która pozostawia największą wartość dodaną w 
gospodarce krajowej,

• Promowanie przez Państwo energetyki prosumenckiej i obywatelskiej nie jest 
sprzeczne z interesami koncernów energetycznych. Wraz z rozwojem technologii 
fotowoltaicznych pokrycia dachów, okna będą generować energię elektryczną a 
ściany mogą stać się jej magazynami. Tak projektowane będą przyszłe domy. 
Nauczenie się przyszłych ról zarówno przez firmy jak i konsumentów jest w 
interesie obu stron,

7



Strategiczne działaniaStrategiczne działania

• Zastępowanie przez energię elektryczną innych nośników energii w różnych 
zastosowaniach w przemyśle i urządzeniach powszechnego użytku  spowoduje 
rewolucję technologiczną w różnych dziedzinach życia. Poszukiwać należy 
krajowych przewag konkurencyjnych w ich rozwijaniu, jak np. transport 
publiczny, urządzenia do produkcji rolnej i ogrodniczej itp.

• Transgraniczne sieci elektroenergetyczne wzmacniają bezpieczeństwo 
dostarczenia energii do konsumenta w dowolnym kraju UE . W związku z tym 
wspierać należy wzrost poziomu połączeń między systemami sąsiadujących 
państw (planowane 15%). Jednak pełne bezpieczeństwo energetyczne kraju 
zależy od zapewnienia  lokalnych źródeł zasilających system,

• Sieci średnich i niskich napięć wraz z rozwojem energetyki prosumenckiej i 
generacji nieciągłej ze źródeł odnawialnych muszą zmienić swoją rolę w systemie 
na tzw transmisję dwukierunkową, oraz bilansowanie lokalne w punktach z 
nadmiarem lub niedoborem energii. Wymaga to utrzymania strumienia 
inwestycji w przebudowę sieci na  tzw sieci inteligentne i zasobniki energii, 
zarówno domowe jak i w obrębie klastrów energetycznych.
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Zmienia się również otoczenie polityczne, co w realiach 2016 roku 
oznacza wzrost ryzyka dostaw surowców energetycznych, a także 
wykorzystywanie ich jako elementu szantażu gospodarczego. W Unii 
Europejskiej trwa dyskusja o przyszły kształcie Wspólnoty po 
opuszczeniu jej przez Wielką Brytanię. W obszarze energia 
dyskutowane jest bezpieczeństwo energetyczne całej UE, zawarte w 
projekcie Unii  Energetycznej i mechanizmy zarządzania  tą unią. Tak 
zwany pakiet zimowy zawiera propozycje zmian regulacji w obszarach 
integracji źródeł odnawialnych w systemach  elektroenergetycznych,  
funkcjonowania rynku, bezpieczeństwa energetycznego i zasad 
zarządzania unią energetyczną. Dla Polski  zagadnieniem 
strategicznym jest połączenie dyskusji o ograniczeniu emisji CO2 z 
zagadnieniem bezpieczeństwa energetycznego opartego o zasoby 
surowcowe zlokalizowane na terytorium UE. Uzyskamy wtedy szanse 
na korzystną dla polskiej gospodarki transformację energetyki 
węglowej ku nowej energetyce.
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Szeroko rozumiany obszar energia, a w szczególności energia 
elektryczna w ostatnim ćwierćwieczu  podlega głębokim 
przemianom technologicznym, rynkowym i 
świadomościowym. W 1996 roku decyzją Rady Europejskiej i 
Parlamentu energia elektryczna przestała być dobrem 
dostępnym dla każdego, a stała się towarem. Zbudowane 
zostały zręby rynkowe i regulacyjne, które objęły większość
gospodarek światowych. W 2016 roku na skutek wzrostu 
napięć międzynarodowych, ogromnego uzależnienia 
gospodarki i każdej dziedziny życia od energii należy 
popatrzeć na nowoczesną energetyką jako rozbudowany 
system różnej skali wytwórców i konsumentów energii, w 
którym mechanizmy rynkowe powodują, że energia 
podlega presji konkurencyjnej, ale dostępna jest w każdej 
chwili i dla każdego.
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Strategiczne szanse. Wnioski.Strategiczne szanse. Wnioski.

W polityce klimatycznej:

połączenie celów redukcji emisji CO2 z celami 

niezależności energetycznej od zasobów energii 

pierwotnej,

W bezpieczeństwie energetycznym:

otwarty, konkurencyjny rynek energii elektrycznej ale pełne 

pokrycie zapotrzebowania na moc z własnych źródeł,

W ewolucji od energetyki „jaka jest” do nowej, opartej o 

różnorodność form produkcji i użytkowania energii:

optymalnej formuły kosztów przemian dla przemysłu, 

sektora i gospodarstw domowych, z zapewnieniem 

powszechnej dostępności jako dobra, ale konkurencyjnej 

ceny.
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Dziękuję za uwagęDziękuję za uwagę

Zapraszam do dyskusji

Stanisław Tokarski


