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Uwarunkowania zewnętrzne

• 20 czerwca 2019 r. Rada Europejska nie przyjęła nowego celu polityki klimatycznej, 
zakładającego neutralność klimatyczną gospodarki europejskiej w 2050 r. ( zerowy bilans 
emisji i neutralizacji gazów cieplarnianych), ale potwierdziła „ realizację działań już 
uzgodnionych, tak aby osiągnąć cele na 2030 r.”,

• … oznacza to odłożenie w czasie realizacji celów zaprezentowanego podczas szczytu 
klimatycznego w Katowicach przez  Komisję Europejską dokumentu  pt. „ A Clean Planet 
for all.  A European strategic long-term vision for a prosperous, modern, competitive and 
climate neutral economy”, który zakłada całkowitą dekarbonizację gospodarki
europejskiej do 2050 r.,

• … a także Raportu IPCC “ Global warming of 1.5 C”, który sporządzony został w wyniku 
decyzji COP 21 w Paryżu i zakładał wdrożenie cyklicznych, pięcioletnich planów państw 
sygnatariuszy na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

• Jednocześnie kandydatka na Przewodniczącą Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen, 
przedstawiając swój Program  w Parlamencie Europejskim, w rozdziale „ A European Green 
Deal”, zadeklarowała przedstawienie planu osiągnięcia redukcji emisji gazów 
cieplarnianych nawet o 55% w roku 2030, w rozsądny sposób.

• Ramy europejskiej polityki energetycznej wyznaczają dwa podstawowe  dokumenty, tj.: 
konkluzje Rady z października 2014 r., zwane II Pakietem klimatycznym, lub Pakietem 2030 
i postanowienia Unii Energetycznej.  
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Uwarunkowania zewnętrzne
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Uwarunkowania zewnętrzne
Niemiecki Program Ochrony Klimatu 2030

• Ograniczenie emisji CO2 o 55% w 2030 r., w odniesieniu do 1990 r.,

• Wzrost udziału energii odnawialnej do 65% w 2030 r.,

• Wprowadzenie opłat za emisję CO2 w sektorach ciepłownictwa
i transportu (non ETS) od 2021 r., docelowo aukcje - cena 35-60 EUR,

• Moce węglowe - 17 GW w 2030 r. i ostateczna likwidacja w 2038 r.,

• Ustalenie celu 7-10 mln samochodów elektrycznych i 1 mln stacji
ładowania w 2030 r.,

• Wprowadzenie systemu oceny realizacji i rewizji celów,

• Systemy rekompensat dla mniej zamożnych i dopłaty za dojazdy do pracy



Polska energetyka – stan spraw  

• Konkluzje BAT – program modernizacji elektrowni – nakłady rzędu 6-8 mld zł,

• Aukcje na rynku mocy – przychody dla wytwórców rzędu 40-50 mld zł 
w okresie 10 lat, ale

• … brak nowych projektów w moce wytwórcze (poza Ostrołęką), co budować?

• Projekt Polityki energetycznej 2040, ale nie przyjęty przez Rząd ?

• Krajowy Plan Energii i Klimatu, ale polskie cele niższe niż europejskie,

• Wzrost cen uprawnień do emisji CO2 – ceny energii na poziomie kosztów 
zmiennych elektrowni na węglu kamiennym,

• Z 2021 r. otwarcie rynku europejskiego na handel energią w rynku 
bilansującym, z obowiązkową alokacją zdolności przesyłowych,

• Od połowy 2025 r. elektrownie węglowe ( 20 GW) bez wsparcia z rynku 
mocy i do zamknięcia.



Polska energetyka – ograniczenia technologiczne
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Jednostkowa emisja dwutlenku węgla dla typowych paliw kopalnych w funkcji sprawności konwersji energii. 
Linia „Pakiet zimowy” odpowiada progowej wartości 550 kg/MWh, będącej granicą możliwości udzielania 

pomocy publicznej



Raport EPRI, 2015

Polska energetyka – ograniczenia technologiczne



Działania na czas transformacji energetyki w Polsce
Bezpieczeństwo energetyczne –jak je zdefiniować?

Bezpieczeństwo energetyczne Polski jest oparte w całości o 
krajowe lub gwarantowane przez rządy zasoby surowców 
energetycznych i źródeł energii, w tym odnawialnych,  zdolności 
wytwórcze i przesyłowe  energii. 

Jednocześnie w celu zapewnienia konkurencyjnych cen energii 
dla gospodarki i odbiorców indywidualnych rynek energii jest 
otwarty dla wszystkich  producentów i użytkowników, w tym 
także na wykorzystanie atrakcyjnej cenowo energii z 
tworzącego się jednolitego rynku europejskiego.



Działania na czas transformacji energetyki w Polsce
Polityka energetyczna – inna niż unijna?

• Polska polityka energetyczna winna pozostać w zgodzie z polityką 
europejską, ale realizować jednocześnie cele wzrostowe gospodarki 
krajowej  . Propozycje celów polityki klimatyczno-energetycznej 
zostały  w styczniu 2019 r. złożone przez Rząd do Komisji 
Europejskiej w dokumencie pt. Krajowy Plan Energii i Klimatu. 

• Należy wynegocjować cele dla Polski, zapewniające z jednej strony  
rozwój gospodarki krajowej, a z drugiej europejskie cele 
neutralności klimatycznej, z  wykorzystaniem europejskich środków 
na zwiększone koszty transformacji polskiego sektora paliwowo-
energetycznego i przekształcenia w gospodarce. 



Działania na czas transformacji energetyki w Polsce
Miks energetyczny – czy można go ustalić?

• Nowa polityka energetyczna winna zawierać pewne wskazania co 
do przyszłego miksu energetycznego, ale w ostateczności 
o wyborach inwestorów decydować będą względy ekonomiczne 
i postęp technologiczny. 

• Zakładając, że paliwem przejściowym okresu transformacji, 
zastępującym węgiel, pozostanie gaz, miks energetyczny dopełniony 
będzie przez wielkoskalową morską i lądową energetykę wiatrową , 
parki słoneczne większej mocy i rozproszoną multigenerację o 
różnej skali i rodzajach paliw, w tym odnawialnych. 

• Inwestycje w nowe moce wytwórcze muszą być podjęte 
niezwłocznie.

• Pilnie uruchomić należy Program wodór dla energetyki i transportu.



Działania na czas transformacji energetyki w Polsce
Energetyka prosumencka – z dużym potencjałem!

• Duży potencjał posiada małoskalowa energetyka prosumencka, 
oparta o fotowoltaikę i domowe magazyny energii. Możliwy jest 
dynamiczny   wzrost mocy w systemie elektronergetycznym w tym 
segmencie.  Wzmocnić należy inicjatywy dla rozwoju 
prosumenckiej energetyki obywatelskiej, w tym uruchomienia 
atrakcyjnych inicjatyw podatkowych stymulujących jej rozwój.  

• W szczególności rozważyć należy wprowadzenie obowiązku 
zabudowy co najmniej jednej instalacji energii odnawialnej 
w nowych budynkach. 

• Wzmocnienia wymagają także działania regulacyjne wspierające  
inicjatywy  obywatelskie  w obrębie spółdzielni i klastrów 
energetycznych.



Działania na czas transformacji energetyki w Polsce
Energetyka jądrowa – tak, ale nie 2033!

• Polska rozpoczęła na początku lat 2000 przygotowania do realizacji 
programu  energetyki jądrowej. Państwa europejskie mocno 
zróżnicowały swoje strategie co to tego kierunku inwestowania. 

• Należy w strategii scenariuszowej  zachować gotowość do 
wprowadzenia energetyki jądrowej w Polsce, ale  rozpoczęcie 
budowy pierwszego bloku jądrowego w perspektywie najbliższych 
lat jest nadmiernie ryzykowne ze względów na trudności wyboru 
technologii i skali, partnerstwa biznesowego, negatywnych 
doświadczeń w realizacji bieżących projektów europejskich , 
wielkości nakładów inwestycyjnych i uzależnione od wprowadzenia 
finansowego mechanizmu różnicowego na wzór brytyjski.

• Nie jest możliwe  odpowiedzialne określenie kiedy w miksie
energetycznym pojawi się energia jądrowa.



Działania na czas transformacji energetyki w Polsce
Rola węgla – tyle i tak długo jak w interesie gospodarki!

• Węgiel kamienny i brunatny sukcesywnie zastępowany jest 
w generacji energii elektrycznej przez źródła odnawialne, gazowe 
i atrakcyjny cenowo import energii,

• ale przy dzisiejszej skali uzależnienia gospodarki od kopalnych 
surowców energetycznych, nie jest możliwe arbitralne podjęcie 
decyzji o wycofaniu węgla z produkcji energii w określonej dacie. 
Elektrownie węglowe będą pracowały coraz krócej, pełniąc coraz 
częściej funkcje regulacyjno-rezerwujące w systemie 
elektroenergetycznym, a ich ostateczne całkowite zamknięcie 
będzie wynikiem ekonomii, przy zachowaniu bezpieczeństwa 
energetycznego i realizacji optymalnego scenariusza dla gospodarki. 

• Węgiel w gospodarce i energetyce winien być wykorzystywany 
w takiej ilości i tak długo ile wynika z ekonomii i interesów 
gospodarki.

• Z uwagi na niepewność terminu uruchomienia pierwszej elektrowni 
jądrowej należy rozważyć przygotowanie rezerwowej odkrywki 
węgla brunatnego, dla zapewnienia bezpieczeństwa 
energetycznego w okresie przejściowym



Działania na czas transformacji energetyki w Polsce
Efektywność energetyczna – najtańsza energia!

• Efektywne użytkowanie energii i wykorzystanie surowców 
energetycznych prowadzi do tzw. zero-energetycznego wzrostu 
gospodarczego. Trendy te, biorąc pod uwagę cele efektywnościowe 
polityki europejskiej zostaną utrzymane w przyszłości. 

• Po stronie podażowej (generacyjnej) oznacza to inwestowanie 
w źródła multigeneracyjne, o najwyższej sprawności konwersji 
energii pierwotnej w użytkową ( energia elektryczna, ciepło, chłód). 

• Po stronie popytowej z kolei budownictwo energooszczędne, w tym 
obowiązek wyposażenia nowych domów w jedną instatalację do 
produkcji energii na potrzeby własne, efektywne sposoby 
wytwarzania produktów i usług, a także nawyki konsumenckie. 

• Efektywność, czyli obniżanie jednostkowego zużycia energii jest 
najtańszym sposobem zastępowania starych mocy wytwórczych.



Działania na czas transformacji energetyki w Polsce
Elektryfikacja ciepłownictwa – stop smog!

• Problemem niezwykłej wagi jest zła jakość powietrza, zwłaszcza w 
aglomeracjach miejskich i jej wpływ na zdrowie mieszkańców. 
Głównymi przyczynami smogu jest spalanie węgla w nieefektywnych 
paleniskach domowych i emisja liniowa pochodząca od samochodów. 

• Należy niezwłocznie podjąć  działania naprawcze w następujących 
obszarach: 1) jakości paliw i wymiany pieców, 2) efektywnego 
budownictwa/ termomodernizacji, 3) rozbudowy systemów 
ciepłowniczych, a także elektryfikacji i gazyfikacji ciepłownictwa, 4) 
zastosowania OZE i systemów multigeneracyjnych różnej skali, 5) 
wprowadzenia mechanizmów finansowania, kontroli  i egzekucji w 
obszarze jakości powietrza. 

• Elektrownie i elektrociepłownie mogą spalać węgiel nie emitując 
zanieczyszczeń i nie wpływając na pogorszenie jakości powietrza. 

• Należy wykorzystać ciepło sieciowe, a tam gdzie to niemożliwe 
energię elektryczną do ogrzewania, po specjalnej taryfie 
antysmogowej, przesuwając miejsce spalania węgla z palenisk 
domowych do elektrowni i elektrociepłowni.



Działania na czas transformacji energetyki w Polsce
Elektryfikacja transportu – jaka polska specjalizacja?

• Elektromobilność, to obok elektryfikacji ciepłownictwa drugi duży 
obszar gospodarki, w którym tradycyjne paliwa będą zastępowane 
energią elektryczną. Jeżeli nawet w pierwszym okresie będzie to 
energia produkowana z węgla, to i tak wpłynie niezwykle korzystnie 
na ograniczenia smogu w obszarach miejskich.

• Niezbędne jest przyjęcie krajowych priorytetów w zakresie rozwoju 
elektromobilności, którymi powinny być: 1) budowa infrastruktury 
do ładowania samochodów, 2) elektryfikacja komunikacji miejskiej 
z wykorzystaniem krajowych producentów taboru, 3) udział, wraz z 
określeniem miejsca, w europejskim programie recyklingu i 
wytwarzania  baterii do samochodów, 4) rozwijanie technologii 
wodorowych dla transportu.

• Program budowy polskiego elektrycznego samochodu osobowego 
ma dużą konkurencję  i  obarczony jest nadmiernym ryzykiem.



Działania na czas transformacji energetyki w Polsce
Sieci elektroenergetyczne - klucz sukcesu dla prosumentów!

• 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 do poziomu zakładanych15%.

• Zgodnie z regułami wprowadzanymi  kodeksami sieciowymi, od 2021 r. 
zagraniczni operatorzy jednostek wytwórczych rynków połączonych 
będą mogli oferować energię elektryczną na rynkach dnia bieżącego 
i bilansującym, mając jednocześnie zapewniony dostęp do zdolności 
przesyłowych połączeń transgranicznych. 

• 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. 

• Należy utrzymać dotychczasową politykę regulacyjną, która zakłada 
zwrot z zainwestowanego kapitału w taryfie i przeznaczyć środki na 
inwestycje w infrastrukturę i inteligentne opomiarowanie wraz 
z możliwością sterowania i zarządzania popytem.



Podsumowanie

• Pomimo nie przyjęcia przez Radę Europejską celu neutralności 
klimatycznej w 2050 r. kolejne państwa UE przestawiają swoje cele na 
całkowitą dekarbonizację gospodarki,

• Polska polityka energetyczna nie może być niezgodna z unijną, ale mamy 
prawo rekompensaty za większe koszty transformacji gospodarki,

• Rola węgla w okresie transformacji : w rozumieniu bezpieczeństwa 
energetycznego - tyle i tak długo jak to wynika z interesu gospodarki, 
w rozumieniu rynku i konkurencyjności – tyle ile niezbędne,

• Energetyka węglowa jest w końcowej fazie eksploatacji. Decyzje 
inwestycyjne, w tym technologiczne muszą być podejmowane 
niezwłocznie,

• Potrzebna jest doktryna i polityka energetyczna Państwa ponad 
podziałami. Co skorygować w projekcie PEP 2040 z 2018 r.?



Dziękuję za uwagę

Stanisław Tokarski


