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ENERGETYKA 2011 
Ustawa, której nie ma – rzecz o przebudowie energetyki, której rz ąd i 
korporacja unikaj ą, czyli dalej para w gwizdek1 
Jan Popczyk 

Ustawa o wspomaganiu OZE, harmonizująca polskie prawo z dyrektywą 2009/28 miała wejść 
w życie w grudniu 2010 roku. W grudniu 2011 przyszłość i kształt tej ustawy, o kluczowym 
znaczeniu, są jednak całkowicie niejasne. W ten sposób zmniejszają się szanse na jej 
wykorzystanie do ochrony bezpieczeństwa energetycznego w horyzoncie 2020 i ograniczenia 
bardzo groźnej dla Polski II fali stranded costs w horyzoncie 2050. 

Strategiczny postulat. Polski mix energetyczny w 2050 roku powinien być wynikiem 
inwestycji w energetyce WEK2, które zostały zrealizowane w ostatniej dekadzie (z resursami 
technicznymi bloków wytwórczych w elektroenergetyce zbliżającymi się do 300 tys. godzin) 
i dominujących już na świecie trzech nowych technologicznych trendów rozwojowych. 
Pierwszym są technologie proefektywnościowe, przede wszystkim budownictwo 
niskoenergetyczne i transport elektryczny. Drugim są technologie wytwórcze OZE i 
OZE/URE3, w tym biotechnologiczne (np. rolnictwo energetyczne i biotechnologia 
środowiskowa), a także technologie słoneczne (fotowoltaika, słoneczne układy hybrydowe).  
Trzecim są technologie zarządcze (smart grid). W nowej sytuacji technologie gazowe stają się 
technologiami ubezpieczającymi. 

Rozwój dotychczasowych technologii jądrowych (wielkoskalowych) będzie ograniczony 
(występuje tu związek z katastrofą Elektrowni Fukushima, z kryzysem na rynkach 
finansowych/kapitałowych, z redukcją zbrojeń atomowych i wieloma innymi czynnikami). Po 
decyzji Niemiec o zamknięciu wszystkich elektrowni jądrowych do 2022 roku bardzo 
symptomatyczna jest dynamiczna sytuacja we Francji. Mianowicie, od listopada 2011 roku 
istnieje tam silna koalicja polityczna, która po 40 latach narodowego wsparcia dla energetyki 
jądrowej przystąpi do wyborów prezydenckich w 2012 roku pod hasłami szybkiej redukcji tej 
energetyki (The Wall Street Journal, November 21, 2011). Nie mają też niestety perspektyw 
czyste technologie węglowe CCS i IGC (ze względu na wielkie koszty zewnętrzne samego 
górnictwa i technologii przetwarzania węgla, a także wyczerpany w dużym stopniu potencjał 
rozwoju termodynamiki). Odrębną sprawą są technologie mikro/mini-jądrowe, rozwijane 
zwłaszcza w USA (Hyperion Power Generation) i Japonii (Toshiba). W przypadku tych 
technologii istnieje istotny potencjał rozwojowy (Time, February 28, 2011). Jego 
wykorzystanie będzie zależało od potrzeb na konkurencyjnym rynku energii elektrycznej. 

Teza strategiczna. Rozwój energetyki OZE/URE, traktowanej łącznie z technologiami 
proefektywnościowymi i zarządczymi (smart grid), nie polega na prostym zastąpieniu 
energetyki WEK. Jest to natomiast część głębokich przemian społecznych: od społeczeństwa 
przemysłowego, poprzez postindustrialne i informacyjne (internetowe, z inżynierią 
masmediów ukierunkowanych na konsumpcjonizm), do społeczeństwa wiedzy 
ukierunkowanego na rozwój zrównoważony. Do tego ostatniego nie pasują korporacyjna 
(niedemokratyczna) energetyka węglowa ani naftowa. Nie pasuje także energetyka 
monopolistyczna (systemowa), czyli elektroenergetyka i gazownictwo. Jednak najbardziej nie 
pasuje paramilitarna energetyka jądrowa. Pasuje natomiast demokratyczna, prosumencka 
energetyka OZE/URE. Podkreśla się przy tym, że kryzys 2007/2011 (na początku 
                                                 
1 Artykuł jest analitycznym rozwinięciem zagadnień przedstawionych przez autora w pracach [1, 2]. 
2 WEK - Wielkoskalowa energetyka korporacyjna (obejmująca cały tradycyjny kompleks paliwowo-
energetyczny, w szczególności kopalnie, rafinerie, elektrownie i sieciowe systemy przesyłowe). 
3 URE – urządzenia rozproszonej energetyki (na wszystkich trzech rynkach końcowych: energii elektrycznej, 
ciepła, transportu), w tym smart EV (electric vehicle) i dom plus-energetyczny. 
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amerykański – na korporacyjnych rynkach finansowych; potem unijny – w sferze finansów 
publicznych), rozpatrywany jako część uwarunkowań powodujących przemiany społeczne, 
podciął ostatecznie podstawy rozwoju energetyki WEK, mianowicie zniszczył konieczne 
zaufanie do korporacji i polityków oraz źródła finansowania projektów wymagających 
nakładów inwestycyjnych idących w miliardy €, w dodatku charakteryzujących się bardzo 
dużym ryzykiem technologicznym4 i bardzo dużym czasem wyjścia z biznesu5. Z drugiej 
strony pojawiły się, szczęśliwie, technologie OZE/URE, które dają możliwość ochrony 
bezpieczeństwa energetycznego w nowej sytuacji (bez tych technologii światu groziłaby 
remonopolizacja energetyki, nawrót interwencjonizmu państwowego i regres demokracji, 
czyli cofnięcie się na drodze przemian społecznych).                 

Teza operacyjna. Dokonuje się przełom w ogólnym postrzeganiu energetyki WEK i OZE 
(OZE/URE)6. Przy tym przełom intelektualny na świecie praktycznie już nastąpił [3, 4]. W 
Europie trwa ofensywa przebudowy regulacji prawnych, a w Polsce rozpoczyna się przełom 
mentalnościowy. W wymiarze operacyjnym szczególnie ważny jest dla Polski przełom w 
cenach. Ma on wiele wymiarów, z których dwa mają znaczenie fundamentalne. Po pierwsze, 
energetyka WEK zwiększa własną nieefektywność kosztową, a energetyka OZE/URE 
zwiększa swoją konkurencyjność cenową. Po drugie, następuje nowy etap internalizacji 
kosztów zewnętrznych w energetyce: od internalizacji kosztów zewnętrznych środowiska 
(kosztów uprawnień do emisji CO2), poprzez internalizację kosztów sieciowych i 
systemowych (przeniesienie konkurencji dostawców paliw/energii z poziomu systemowego 
na poziom prosumencki) do internalizacji kosztów według koncepcji LCC, LCA (Life Cycle 
Cost, Life Cycle Assessment – podejście obejmujące użytkowanie i wytwarzanie energii, 
uwzględniające cały okres życia produktu „od kołyski do grobu”). 

Główne pytanie w polskiej perspektywie i krótka odpowiedź 
Opinia publiczna jest w Polsce pod nieustanną presją w obszarze energetyki, tworzoną przez 
korporacje energetyczne i rząd. Społeczeństwo jest szantażowane, że brak derogacji dla 
energetyki węglowej (czyli brak darmowych uprawnień wytwórców węglowych do emisji 
CO2) osłabi konkurencyjność polskiej gospodarki. Podobnie, że energetyka OZE jest droga i 
polskiej gospodarki nie stać na nią. 

Czy brak derogacji i energetyka OZE/URE są jednak naprawdę groźne dla konkurencyjności 
polskiej gospodarki? Odpowiedź jest jedna. Jeśli dynamika wzrostu PKB w Polsce zmniejszy 
się, to nie z powodu deficytu energetycznego, opłat za CO2 i wysokich cen energii ze źródeł 
OZE/URE, ale z powodu stranded costs (kosztów osieroconych) w energetyce WEK. 

Takie ryzyko obrazują przykłady dotyczące bieżących spraw w energetyce WEK i reakcji, z 
którymi mamy do czynienia w obszarze poza energetyką korporacyjną. Po pierwsze, ceny 
energii elektrycznej na rynku bilansującym w połowie listopada 2011 r. sięgały poziomu 1400 
zł/MWh. Działo się to z powodu kilkudziesięcio-megawatowego deficytu, przy całkowicie 

                                                 
4 Od prostego, choćby takiego jak ryzyko związane z jakością stali, które ujawniło się w blokach  
nadkrytycznych budowanych w Polsce (i nie tylko w Polsce), po ryzyko związane ze składowaniem paliwa 
wypalonego w elektrowniach jądrowych i ryzyko składowania CO2 w przypadku węglowych technologii CCS.   
5 W przypadku polskiego programu energetyki  jądrowej wyjście jest możliwe nie wcześniej niż w następnym 
wieku. 
6 Do bezpieczeństwa energetycznego ma generalnie zastosowanie to, co powiedział Amartya Sen – ekonomista, 
laureat Nagrody Nobla – w odniesieniu do bezpieczeństwa żywnościowego: „W strasznej historii głodu na 
świecie poważny problem tego typu nigdy nie wystąpił w niezależnym i demokratycznym kraju z relatywnie 
wolnymi mediami. Nie ma odstępstw od tej reguły, niezależnie od tego, gdzie byśmy ich szukali”. Na obecnym 
etapie rozwoju społeczeństw trzeba widzieć to stwierdzenie jako przesłankę przebudowy monopolistycznej 
(dominującej) energetyki WEK w zdemokratyzowaną (urynkowioną) energetykę OZE/URE. 
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niewykorzystanym potencjale odbiorców przemysłowych w zakresie usług systemowych 
DSM/DSR (na pewno przekraczającym 1000 MW), a także niewykorzystanym – w trybie 
usługi systemowej – potencjale pokrycia obciążenia szczytowego przez agregaty 
prądotwórcze (o łącznej mocy na pewno nie mniejszej od 1000 MW) posiadane przez 
odbiorców wrażliwych. 

Następnie, po corocznym „przedstawieniu” dla mediów polegającym na próbie sił między 
korporacjami a Urzędem Regulacji Energetyki ceny energii elektrycznej dla odbiorców 
wzrosną w 2012 roku nie o 8÷18%, jak tego chciała korporacja elektroenergetyczna, ale 
„tylko” o 7÷11%. Ma to miejsce przy inflacji rzędu 3% i przy „dofinansowaniu” energetyki 
WEK za pomocą ogromnych środków, które zgodnie z dyrektywą 2009/28 powinny być 
przeznaczone na rozwój innowacyjnych technologii OZE. Polska nieefektywność w tym 
zakresie staje się dramatyczna. Mianowicie, opłaty ponoszone przez odbiorców na rzecz 
rozwoju energetyki OZE w 2011 roku wyniosą około 4,5 mld zł. Tym samym będą o 50% 
wyższe niż w 2010 roku, kiedy to wynosiły około 3 mld zł. Podkreśla się, że dotychczas 
opłaty te wcale nie przyczyniły się do rozwoju innowacyjnych technologii OZE, bo były to 
dopłaty do energii elektrycznej produkowanej we współspalaniu, w dawno zbudowanych 
elektrowniach wodnych i nowych wielkoskalowych farmach wiatrowych. 

Spodziewane u odbiorców wzrosty cen gazu (uzyskiwanego z miksu gazu rosyjskiego i 
konwencjonalnego krajowego) na 2012 rok wynoszą z kolei 15%. Potrzeba wielkich 
podwyżek jest uzasadniana przez monopol gazowy (PGNiG) wielkimi inwestycjami w 
infrastrukturę. Ryzyko takiej polityki cenowo-inwestycyjnej jest oczywiste, jeśli uwzględni 
się uwiarygodniające się szybko informacje o potencjale (wydobywczym) polskiego gazu 
łupkowego i opłacalnych (dla inwestorów) cenach wydobycia. Mianowicie, chodzi o roczne 
wydobycie – przed 2020 r. – rzędu 30÷40 mld m3 (informacja podana przez prof. Stanisława 
Rychlickiego na I Forum Nowej Gospodarki, Kraków, listopad 2011 r.) albo 10÷15 mld m3 
[7]. Jest to wydobycie charakterystyczne dla opłacalnej, wynikającej z doświadczeń 
amerykańskich, ceny wydobycia gazu łupkowego 150 $/tys. m3 (cena gazu rosyjskiego dla 
krajów UE w latach 2008-2009 kształtowała się na poziomie 400÷500 $/tys. m3 [7]). 

Bieżącą sytuację dotyczącą podwyżek cen na rynkach energii elektrycznej i gazu ziemnego  
należy skonfrontować z informacjami dotyczącymi planowanych inwestycji w źródła WEK: 
gazowe, węglowe i jądrowe. Charakterystyczne inwestycje gazowe Tauronu z KGHM w 
Blachowni (800 MW) i z PGNiG w Stalowej Woli (400 MW), o umiarkowanych nakładach 
inwestycyjnych (2 mld zł i 1 mld zł, odpowiednio) i umiarkowanych emisjach CO2 (około  
0,35 t/MWh) można podciągnąć pod kategorię technologii ubezpieczających. Jednak trzeba 
zastrzec, że wielkość bloków powoduje duże ryzyko. Z drugiej strony trzeba też podkreślić, 
że ryzyko to jest w istotnym stopniu kompensowane przez fakt wykorzystania „starych” 
lokalizacji wytwórczych. 

O ile inwestycje gazowe można ogólnie (nie tylko wymienione powyżej) traktować jako 
racjonalne, to obraz działań korporacyjnych na rzecz inwestycji węglowych jest pozbawiony 
racjonalności. W połowie listopada 2011 r. została przedstawiona przez PGE publiczna 
informacja o wstępnie podpisanej umowie na budowę dwóch bloków węglowych w Opolu 
(2x850 MW; bez CCS – emisja CO2 około  0,85 t/MWh i nakłady inwestycyjne nie mniejsze 
niż 13 mld zł). Przyjmując energetyczne wykorzystanie gazu w rozproszonych technologiach 
combi (o sprawności 55%) można łatwo oszacować, że na rynku energii elektrycznej  
zrównoważenie (bilansowe) inwestycji w postaci tych bloków wymaga około 2 mld m3 gazu 
ziemnego i łącznych nakładów inwestycyjnych około 4,5 mld zł. Bardzo ważne jest przy tym, 
że w przypadku gazowych technologii combi nakłady inwestycyjne na pojedyncze bloki nie 
są wielkie, na przykład blok 10 MW można zbudować za 25 mln zł. W świetle danych o 
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potencjale gazu łupkowego widać zatem, że ryzyko inwestycji PGE związane z budową 
bloków węglowych jest bardzo duże. 

Najgorzej jest jednak w przypadku energetyki jądrowej, gdzie działania rządowo-
korporacyjne są całkowicie pozbawione racjonalności. Równolegle z informacją o umowie na 
budowę dwóch bloków węglowych w Opolu PGE ogłosiło informację o wyborze wstępnych 
lokalizacji (Żarnowiec, Choczewo lub Gąski) pierwszej elektrowni jądrowej o mocy 2x1600 
MW, wymagającej nakładów inwestycyjnych nie mniejszych niż 80 mld zł (uwzględniając 
rozłożenie kosztów wspólnej infrastruktury energetyki jądrowej na 2 bloki). Jej 
zrównoważenie na rynku energii elektrycznej wymaga rocznego wydobycia gazu około 4 mld 
m3, i łącznych nakładów inwestycyjnych na źródła combi około 9 mld zł. Czyli ryzyko PGE 
jest w tym przypadku ogromne. (Należy się zatem dziwić, że w takiej sytuacji Tauron 
deklaruje partnerstwo z PGE w realizacji programu jądrowego i zapowiada emisję obligacji 
na ten cel. Nie wiadomo tylko, kto je kupi po tym jak banki na obligacjach greckich, które 
oficjalnie nie były przecież obciążone ryzykiem, straciły 60%). W połowie grudnia (2011 r.)  
ryzyko zaangażowania się PGE w energetykę jądrową ujawniło się w sposób bezpośredni, 
kiedy to prezes stracił posadę na skutek braku polskiego zaangażowania w realizację 
Elektrowni Ignalina (tak było według doniesień prasowych). 

Struktura organizacyjna kompleksu paliwowo-energetycznego, presja na inwestycje w 
projekty energetyczne o wynaturzonej wielkości, skrajne upolitycznienie decyzji cofnęły 
Polskę w całym tym obszarze około 20÷30 lat (podobna sytuacja była w okresie  
wynaturzania się socjalizmu, w latach 1970. i 1980. [2]). Energetyczno-paliwową strukturę 
korporacyjną w Polsce symbolizuje wielkość przedsiębiorstw. Mianowicie, trzy pierwsze 
miejsca na polskiej liście największych przedsiębiorstw (lista „500”) należą do: PKN Orlen, 
PGNiG (po zakupie VHP przedsiębiorstwo to stało się jeszcze znacznie większe) oraz PGE. 
Warszawskie sieciowe przedsiębiorstwo ciepłownicze SPEC (Stołeczne Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej) jest drugie na świecie (Dalkia po przejęciu SPEC otwiera niebezpieczny 
etap koncentracji wpływów na rynek ciepła w Polsce). 

Podobnie jest tylko w Rosji, gdzie największe przedsiębiorstwa, to: paliwa płynne – Rosnieft 
(Jukos), Łukoil; energia elektryczna – RAO JES Rosija; gaz ziemny – Gazprom; ponadto 
pierwsze w światowych rankingach moskiewskie przedsiębiorstwo ciepłownicze. Taka 
dominacja przedsiębiorstw paliwowo-energetycznych jest charakterystyczna dla epoki 
przemysłowej, ale w żadnym wypadku nie jest ona właściwa dla społeczeństwa wiedzy. W 
USA od czasu absolutnej dominacji przedsiębiorstw energetycznych (np. Exxon Mobil) już 
kilka nowszych generacji przedsiębiorstw „tasowało się” na szczycie rankingu (General 
Motors, Microsoft, Apple…). Ostatnio jest to sieć supermarketów Wal-Mart Stores, co jest 
niezwykle symptomatyczne w aspekcie konfrontacji energetyki WEK i OZE/URE. To sieci 
supermarketów będą w nadchodzących latach sprzedawały urządzenia OZE/URE).  

Właśnie w obszarze OZE/URE, na drugim biegunie względem energetyki WEK, dokonuje się 
rozstrzygający etap walki konkurencyjnej. Obniżka cen ogniw fotowoltaicznych, która 
nastąpiła na przełomie 2010/2011, zaskoczyła największych zwolenników tej technologii. 
Raporty [5, 6] prezentowały bardzo optymistyczny rozwój fotowoltaiki (PV) na świecie w 
oparciu o prognozowaną na 2010 r. cenę ogniw równą 2,5÷2,8 €/W. W końcu 2011 r. na 
rynku są już osiągalne ceny 1,5 €/W, a ceny promocyjne na świecie (Chiny, USA) spadły 
nawet do 1€/W. Z drugiej strony rośnie jednostkowa (MWh/kW) produkcja energii 
elektrycznej w tej technologii. Na przykład w największej polskiej elektrowni PV 
wybudowanej przez gminę Wierzchosławice (a nie przez wielkie przedsiębiorstwo 
korporacyjne), na razie o mocy 1 MW (trwa rozbudowa do 2 MW), uzyskuje się nie 1 
MWh/kW, jak to się dotychczas przyjmowało dla polskich warunków, a 1,2÷1,6 MWh/kW 
(informacja inwestora na I Forum Nowej Gospodarki, Kraków, listopad 2011). 
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Przyjmijmy ostrożnie cenę ogniwa PV (łącznie z przekształtnikiem DC/AC) równą 1,5 €/W i 
produkcję jednostkową 1,2 MWh/kW, a dalej czas życia ogniwa 25 lat i spadek wydajności 
ogniwa w tym czasie o 20%. Przy kursie 4,2 zł/€ uzyskujemy stałą cenę energii elektrycznej 
w okresie 25 lat – około 300 zł/MWh. Niezależnie od ułomności tego uproszczonego 
rachunku jest o czym myśleć, zwłaszcza w kontekście licznych ryzyk charakterystycznych dla 
energetyki WEK. 

Wprowadzenie do stranded costs 
Dwadzieścia lat temu, zwłaszcza po uchwaleniu w USA ustawy Energy Act w 1992 roku 
świat – za przyczyną zasady TPA – dowiedział się, co to są stranded costs (koszty 
osierocone) w elektroenergetyce. W połowie lat 1990. roczne obciążenie amerykańskiej 
gospodarki związane z tymi kosztami wynosiło 30 mld USD. W elektroenergetyce 
europejskiej zapoznaliśmy się ze stranded costs w spektakularny sposób – przy prywatyzacji 
ENEL-u, kiedy to włoski rząd musiał się pogodzić z utratą co najmniej 6 mld $ (jeszcze nie 
było €). Wśród krajów europejskich dotkniętych pierwszą falą stranded costs znalazła się 
także Polska, gdzie za uwolnienie rynku energii elektrycznej od KDT-ów odbiorcy musieli 
zapłacić około 15 mld zł (i jeszcze płacą). 

Jednak I fala stranded costs, która dotknęła elektroenergetykę po wprowadzeniu zasady TPA, 
jest tyko przygrywką do II fali, nadchodzącej w związku z wyścigiem technologicznym (piąta 
fala innowacyjności [8]) w obszarze energetyki OZE/URE. II fala stranded costs obejmie 
elektroenergetykę – nie tylko źródła wytwórcze, ale i sieci – i całą energetykę WEK: czyli też 
górnictwo, ciepłownictwo sieciowe i gazownictwo, ale przede wszystkim – w związku z 
rozwojem transportu elektrycznego – sektor paliw płynnych. Z tą falą musi się zmierzyć cały 
świat wysoko rozwinięty. 

Nie dotknie ona natomiast w istotny sposób Chin, które budują rynek samochodowy od 
podstaw, i to ze strategią globalnej dominacji w zakresie samochodów elektrycznych już w 
2020 r. W przypadku elektroenergetyki dlatego, że potencjał rozwojowy chińskiego rynku 
energii elektrycznej jest ogromny, a z drugiej strony Chiny są już absolutnym liderem w 
segmencie OZE/URE. I to zarówno po stronie inwestycji w krajową energetykę, jak i w 
rozwoju przemysłu produkującego urządzenia OZE/URE na potrzeby całego świata, 
szczególnie Afryki. Produkcja urządzeń OZE/URE, na przykład udział w globalnym rynku 
fotowoltaiki wynoszący już obecnie około 55% (Time, October 10, 2011), pozwoli zapewne 
Chinom zachować dotychczasowy status „fabryki świata” w kolejnych dziesięcioleciach. 
Trochę bardziej skomplikowana jest chińska sytuacja po stronie górnictwa węglowego, o 
rocznych zdolnościach wydobywczych wynoszących ponad 2 mld ton i rocznym zużyciu 
ponad 3 mld ton (Time, November 21, 2011). Ale nawet w tym wypadku stranded costs nie są 
groźne dla Chin ze względu na wielkość ich rynku popytowego. 

Ostatecznie trzeba pogodzić się z tym, że bezpowrotnie minęły dobre czasy energetyki WEK 
opartej na paliwach kopalnych. I nie chodzi tu o efekt klimatyczny, a w każdym razie nie jest 
to główna przyczyna nieuchronności przebudowy energetyki. Nie idzie też o to, że światu 
zabraknie paliw kopalnych i załamie się bezpieczeństwo energetyczne. Chodzi o to, że 
korporacje energetyczne utraciły zaufanie niezbędne do finansowania projektów 
inwestycyjnych wymagających nakładów idących w miliardy € (bloki węglowe 850 MW), a 
nawet w dziesiątki miliardów € (bloki jądrowe 1600 MW). Chodzi o koszty zewnętrzne 
energetyki WEK, związane z takimi czynnikami jak: ekstremalnie duże systemy sieciowe, 
niska sprawność energetyczna wytwarzania energii elektrycznej, bardzo wysoka 
energochłonność eksploatacyjna budynków, utylizacja wypalonego paliwa jądrowego, emisje 
CO2. Przede wszystkim zaś chodzi o wyścig technologiczny. Ten, kto wygra wyścig w 
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obszarze OZE/URE w obecnej dekadzie, będzie dominował w długim horyzoncie (2050). Kto 
nie włączy się w wyścig, zostanie trwale zdominowany. 

Konfrontacja inwestycji w bloki/elektrownie WEK i k onkurencyjne 
technologie energetyczne XXI wieku 
Jeśli Polsce grozi deficyt mocy wytwórczych na rynku energii elektrycznej, to jest jasne, że 
przyszłość polskiej elektroenergetyki (energetyki) trzeba rozpatrywać w kontekście 
inwestycji. Dlatego punktem wyjścia, który się tu przyjmuje do jej antycypowania, są bardzo 
zgrubne, ale szokujące szacunki przedstawione w tab. 1. Jest to nowa wersja tabeli w 
stosunku do przedstawionej w [1], ze zaktualizowanymi danymi w stosunku do danych 
przedstawionych w [2]. Uwzględnia ona  „ubezpieczające” technologie gazowe, lokujące się 
między technologiami jądrowymi (obciążonymi bardzo wielkim ryzykiem rynkowym) oraz 
czystymi technologiami węglowymi CCS i IGCC (także „pomostowymi” tradycyjnymi 
technologiami węglowymi), a „rozwojowymi” technologiami OZE/URE. Szacunki dotyczą 
nakładów inwestycyjnych dla ośmiu charakterystycznych technologii, uwzględniających 
źródła wytwórcze i niezbędną rozbudowę sieci związaną z inwestycjami w te źródła. 

Tab. 1. Porównanie nakładów inwestycyjnych, równoważnych w aspekcie rocznej sprzedaży 
energii elektrycznej dla odbiorców końcowych wynoszącej 11 TWh (opracowanie własne) 

Technologia Moc, GW 
Nakłady inwestycyjne, € Czas do efektu 

z pojedynczego 
projektu *  łączne jednostkowe 

Pojedynczy blok jądrowy, po 
Fukushimie 

1,6 11 mld 11 mld 15 lat 

2 bloki węglowe z instalacjami 
CCS 

1,7 6 mld 3 mld 20 lat 

40 farm wiatrowych, po 50 turbin o 
mocy 2,5 MW każda  

5 10 mld 250 mln 2 lata 

160 bloków combi, na gaz ziemny o 
mocy 10 MW każdy 

1,6 1 mld 6,5 mln 1 rok 

16 tys. źródeł trójgeneracyjnych na 
gaz ziemny o mocy 100 kWel każde 

1,6 4 mld 250 tys. 1 rok 

160 tys. mikrobiogazowni o mocy 
10 kWel każda 

1,6 7 mld 44 tys. 6 miesięcy 

1 mln układów hybrydowych 
M/O/A**  o mocy 5 kWp (M)+4,5 
kW (O) każdy 

4,5+5 10 mld 10 tys. 6 miesięcy 

2,5 mln instalacji fotowoltaicznych 
o mocy 4,5 kWp każda 

11 11 mld 4,5 tys. 3 miesiące 

*  Podane czasy dotyczą sytuacji, kiedy regulacje prawne związane z uzyskiwaniem pozwoleń 
administracyjnych są racjonalne (nie blokują w sposób biurokratyczny inwestycji).  

**  Układ hybrydowy M/O/A (mikrowiatrak, ogniwo fotowoltaiczne, akumulator). 

Komentarze do tab. 1 przedstawione w [1,2] dotyczyły powodów, dla których nie dokonano 
oszacowania cen energii elektrycznej z poszczególnych technologii (poprzestano na 
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porównaniu nakładów inwestycyjnych). Zawierały także stwierdzenie, że chociaż tab. 1 nie 
zawiera oszacowania cen energii elektrycznej, to przesądza o perspektywach energetyki WEK 
i OZE/URE – na korzyść tej drugiej. Przedstawione w niniejszym artykule dodatkowe 
informacje (w części „Główne pytanie w polskiej perspektywie i krótka odpowiedź”) dobitnie 
potwierdzają to stwierdzenie. 

Fundamentalny problem dla Polski 
Jest on następujący: czy walczyć o derogację, czy o efektywność energetyki, budownictwa i 
transportu oraz o przewagę konkurencyjną przemysłu ICT, OZE/URE i rolnictwa. Otóż 
można już bez ryzyka stwierdzić, że to korporacje potrzebują derogacji w celu petryfikacji 
energetyki (jej zakonserwowania na kolejne lata). Gospodarce, i ogólnie społeczeństwu, 
derogacja przyniesie szkody. Krótki komentarz do tej tezy został przedstawiony w [1,2]. W 
szczególności podkreśla się tu dodatkowo, że aby zminimalizować ryzyko II fali stranded 
costs trzeba zamienić derogację na trade-off polegające na rezygnacji z derogacji w zamian za 
zgodę Komisji Europejskiej na utrzymanie po 2020 roku zasady, że środki z opłat za 
uprawnienia do emisji pozostaną w Polsce. Środki z opłat wytwórców za uprawnienia do 
emisji CO2 trzeba natomiast wykorzystać na pożyteczne cele, w szczególności do pobudzenie 
rozwoju energetyki OZE/URE. 

Takie pobudzenie wymaga nowatorskiej ustawy w sprawie stosowania energii ze źródeł OZE 
(dalej nazywanej w skrócie „ustawą”), harmonizującej polskie prawo z dyrektywą 2009/28. 
Poniżej przedstawia się kluczowe zagadnienia (propozycje/postulaty), związane z ustawą, 
uwzględniające brak decyzji Ministerstwa Gospodarki (i bardzo przedłużające się prace nad 
ustawą).     

Zagadnienia ogólne. Z samej istoty regulacji unijnych wynika, że każdy kraj członkowski 
powinien harmonizować z nimi swoje prawo mając na względzie własne cele. Inaczej, ustawa 
musi zapewnić realizację celów dyrektywy 2009/28 oraz polskich potrzeb w zakresie: 
stabilności prawa, celów społecznych, celów gospodarczych i innych. Poniżej przedstawia 
się, wywoławczo,  propozycję listy takich potrzeb. Jest ona następująca. 
1. Istnieje potrzeba zachowania paradygmatu stabilności prawa (nie odbiera się praw 

nabytych). Stąd wynika, że wiele złych rozwiązań w istniejącej ustawie Prawo 
energetyczne (jak choćby dotyczących współspalania i wielkich elektrowni wodnych) 
będzie miało niestety wpływ na nową ustawę. 

2. Nowa ustawa powinna być ustawą o wsparciu OZE, bo dyrektywa mówi o „promowaniu 
stosowania energii z OZE”. Ze względu na potrzebną konwergencję energetyki WEK i 
OZE (w tym OZE/URE) zagadnienia wspólne powinny pozostać w ustawie „matce” 
(ustawa Prawo energetyczne). Pod pojęciem zagadnień wspólnych rozumie się tu na 
przykład bardzo obszerny zakres zagadnień technicznych dotyczących integracji źródeł 
OZE z systemem elektroenergetycznym (a w pewnym stopniu także z sieciowymi 
systemami: gazowniczym i ciepłowniczym). 

3. Nowa ustawa powinna zapewnić konsolidację środków wsparcia na źródła OZE, 
dotychczas bardzo rozproszonych. Postulat ten ma uzasadnienie w planowanej generalnie 
konsolidacji środków pomocowych pochodzących z budżetu unijnego w perspektywie 
2014-2020. Odrębne, szersze uzasadnienie postulatu przedstawiono w dalszej części 
artykułu.  

4. Nowa ustawa powinna zapewniać konsolidację agencji/agend rządowych na rzecz 
rozwoju źródeł OZE. Agendami, które powinny zostać włączone na podstawie ustawy w 
obszar realizacji źródeł OZE są w szczególności takie agendy jak: Agencja 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (10 tys. zatrudnionych, oddziały w każdym 
powiecie), Agencja Rynku Rolnego (1300 zatrudnionych, oddziały w każdym 
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województwie), Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (500 
zatrudnionych), Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
(Fundusz w każdym województwie, zatrudnienie kilkadziesiąt osób w każdym)  oraz inne. 
Celem włączenia agend  do realizacji ustawy o systemie wsparcia OZE jest zapewnienie 
efektywnej realizacji ustawy, a ponadto przygotowanie ich do długoterminowej 
restrukturyzacji ukierunkowanej na działalność komercyjną. 

5. Nowa ustawa powinna pobudzić systemowe badania naukowe i rozwój technologiczny. 
Certyfikacja technologiczna powinna się stać jednym z głównych narzędzi przyspieszenia 
rozwoju energetyki OZE/URE. Wachlarz potencjalnych instytucji certyfikujących 
technologie (w tym biomasę, biogaz, biopaliwa płynne) jest bardzo szeroki i obejmuje w 
szczególności: uczelnie techniczne i rolnicze oraz specjalistyczne instytuty badawcze, a w 
szczególności Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Instytut Technologiczno-
Przyrodniczy, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Instytut Energetyki, Instytut 
Elektrotechniki, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Instytut Tele- i Radiotechniczny, 
Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy. 

Segmentacja źródeł OZE. Wprowadzenie przejrzystej segmentacji technologii/źródeł OZE 
jest kluczowe z punktu widzenia efektywności ich wsparcia. Poniżej przedstawia się 
propozycję listy segmentów. Uwzględnia ona 3 dotychczasowe (dominujące) segmenty 
(współspalanie, wielkie elektrownie wodne, wielkie farmy wiatrowe), a ponadto 7 dalszych 
segmentów „specjalistycznych”, które obejmują nie tylko produkcję energii elektrycznej, ale 
także ciepła (poza kogeneracją) i paliw transportowych. Lista jest następująca. 
1. Współspalanie (> 1 MW) – segment 1. 
2. Wielkie elektrownie wodne  (> 1 MW) – segment 2. 
3. Wielkie farmy wiatrowe (> 1 MW) – segment 3. 
4. Rolnictwo energetyczne (biogazownie o wydajności biogazu w przeliczeniu na czysty 

metan: 100 tys. m3 do 4 mln m3; moc elektryczna źródeł kogeneracyjnych 
zintegrowanych technologicznie z biogazowniami: 50 kW do 2 MW) – segment 4. 

5. Gospodarka odpadami (biogazownie przy oczyszczalniach ścieków i na składowiskach 
odpadów komunalnych o wydajności biogazu w przeliczeniu na czysty metan: powyżej 
100 tys. m3; moc elektryczna źródeł kogeneracyjnych zasilanych biogazem: powyżej 50 
kW; spalarnie: 50 do 500 tys. ton odpadów) – segment 5. 

6. Instalacje małej mocy, poza segmentami 4 i 5 (wydajność biogazu w przeliczeniu na 
czysty metan: 100 tys. m3 do 2 mln m3; moc elektryczna źródeł kogeneracyjnych 50 kW 
do 1 MW) – segment 6. 

7. Mikroinstalacje (wydajność biogazu w przeliczeniu na czysty metan: do 100 tys. m3; 
moc elektryczna źródeł kogeneracyjnych: do 50 kW; prosumenckie łańcuchy wartości z 
pompą ciepła oraz z samochodem elektrycznym) – segment 7. 

8. Ciepło poza kogeneracją (kotły na biomasę stałą i na biogaz, kolektory słoneczne, 
piece/kominki) – segment 8. 

9. Biopaliwa I i II generacji– segment 9. 
10. Inne technologie, wymagające certyfikatu technologicznego (Centrum Certyfikacji 

Technologicznej przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki) – segment 10. 

Finansowanie, systemy wsparcia. Uwzględniając paradygmat potrzeby ciągłości regulacji 
proponuje się pozostawienie obowiązującego systemu opłaty zastępczej i certyfikatów, 
oczywiście po zastosowaniu istotnej modyfikacji (por. „Dodatkowe uzasadnienie” oraz tab. 
2). Ponadto, proponuje się dołączenie do opłaty zastępczej i certyfikatów innych systemów 
wsparcia. W szczególności w przypadku segmentu mikroinstalacji (segment 7) proponuje się 
połączenie systemu wsparcia w postaci opłaty zastępczej i certyfikatów oraz wsparcia 
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inwestycyjnego i podatkowego, a w przypadku segmentu produkcji ciepła poza kogeneracją 
(segment 8) proponuje się połączenie systemu wsparcia inwestycyjnego i podatkowego. W 
rezultacie proponowany zakres konsolidacji finansowania i systemów wsparcia technologii 
(źródeł) OZE obejmuje.      
1. Opłaty zastępcze – prawa majątkowe (certyfikaty). 
2. Opłaty zastępcze – fundusze celowe (NFOŚiGW). 
3. Środki generowane w segmencie operatorskim (OSD). Opłata przesyłowa – formuła 

kosztów uzasadnionych (straty sieciowe i usługi systemowe) oraz kosztów unikniętych 
(usługi substytucyjne). 

4. Fundusze unijne (spójnościowe/operacyjne, regionalne, z obszaru Wspólnej Polityki 
Rolnej). 

5. Środki z opłat za uprawnienia do emisji CO2. 
6. Wsparcie inwestycyjne, ulgi podatkowe w podatku PIT  (prosumenci: instalacje 

poligeneracyjne, wytwarzanie ciepła). 
7. W odniesieniu do biopaliw należy przyjąć, że stosowane dotychczas ulgi podatkowe w 

podatku akcyzowym będą likwidowane i będą zastępowane nowym wsparciem, 
zbudowanym na preferencjach zapisanych w dyrektywie 2009/28. Jest to na przykład 
mnożnik 2 stosowany w odniesieniu do biopaliw drugiej generacji przy ich rozliczaniu 
w aspekcie wymaganego udziału energii odnawialnej na rynku końcowym energii.   

Tab. 2. Wychodzenie z nieefektywnych systemów wsparcia poprzez degresję opłaty 
zastępczej. Pobudzanie rozwoju technologii innowacyjnych za pomocą współczynników 

certyfikacyjnych. Systemowe wychodzenie z pozarynkowego wsparcia technologii 
(źródeł) OZE (opracowanie własne) 

Segment 

2013 2016 2020 2025 
Opłata zastępcza, % 

100 78 56 28 
Współczynnik certyfikacyjny 

Współspalanie 1* 1 1 1 1 
Wielkie elektrownie wodne 2* 1 1 1 1 
Wielkie farmy wiatrowe 3 1 1 1 1 
Rolnictwo energetyczne (4) 1,3 1,2 1,1 1 
Gospodarka odpadami 5 1,3 1,2 1,1 1 
Instalacje małej skali 6 1,1 1,1 1 1 
Mikroinstalacje 7 1,5 1,3 1,1 1 
Wytwarzanie ciepła, poza kogeneracją 1,2 1,1 1 1 
Biopaliwa*  - - - - 
Inne technologie (odrębnie certyfikowane)*  - - - - 
* Wartości powinny być określone po skonstruowaniu współczynników certyfikacyjnych  przez właściwe 

centra certyfikacyjne.  

Koncesje, rejestry. Uwzględniając paradygmat potrzeby ciągłości regulacji proponuje się 
pozostawienie obowiązującego systemu koncesjonowania, ale praktycznie tylko w stosunku 
do segmentów 1 do 3. W przypadku pozostałych segmentów proponuje się system rejestrowy 
(dopuszczony przez dyrektywę 2009/28, stosowany już w Polsce w ograniczonym zakresie do 
biogazowi rolniczych (segment 4). W rezultacie proponowany system koncesjonowania i 
rejestracji obejmuje.  
1. Koncesjonowanie (bez istotnych zmian). 
2. Rejestr Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (prosumenci w miastach). 
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3. Rejestr Prezesa AMiRR (prosumenci w gminach wiejskich i wiejsko-miejskich). 
4. Rejestr Prezesa ARR (instalacje biopaliwowe, biogazownie rolnicze). 
5. Rejestr Prezesa NFOŚiGW (spalarnie odpadów komunalnych). 
6. Rejestry Prezesów WFOŚiGW (urządzenia grzewcze). 

Systemy certyfikacji. Systemy masowej certyfikacji powinny w szczególności zastąpić 
skomplikowane procedury indywidualne w segmentach 7 i 8 (wymagane obecnie w 
odniesieniu do poszczególnych źródeł), a także powinny zapewnić efektywne dołączanie 
nowych technologii do zbioru technologii wspieranych, co jest ważne ze względu na 
gwałtowny rozwój technologii OZE/URE. Powinny także zapewnić dobrą kalibrację w 
obrębie całego skonsolidowanego systemu wsparcia, tzn. powinny zapewnić dobrze 
skoordynowane wartości współczynników certyfikacyjnych przedstawionych wywoławczo w 
tab. 2. Proponuje się następujące segmenty certyfikacji.    
1. Centrum Certyfikacji Technologicznej przy Prezesie Urzędu Regulacji. 
2. Certyfikacja ARR (biopaliwa, współspalanie, biomasa). 
3. Certyfikacja NFOŚiGW (spalarnie). 
4. Sieciowe Centrum Certyfikacji Technologiczno-Ekonomicznej (instytuty badawcze, 

uczelnie). 
5. Certyfikacja instalatorów (domena stowarzyszeń inżynierskich). 

Rozporządzenia. Mimo dynamicznego rozwoju technologii/źródeł OZE nowa ustawa 
powinna być prosta i trwała. Dlatego specjalne znaczenie mają rozporządzenia do tej ustawy. 
Proponuje się następującą listę rozporządzeń.   
1. Zmodyfikowane obecne rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków 

uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty 
zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach 
energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej 
wytworzonej w odnawialnym źródle energii. 

2. Rozporządzenie (całkowicie nowe) w sprawie biokomponentów i biopaliw ciekłych. 
3. Rozporządzenie (całkowicie nowe) w sprawie inteligentnych sieci (smart grid). 
4. Rozporządzenie (całkowicie nowe) w sprawie certyfikacji.  

Dodatkowe uzasadnienie. Przedstawiona segmentacja i propozycje merytoryczne do ustawy 
wymagają rozwinięcia. Jest ono następujące. 
1. W części dotyczącej współspalania (segment 1), elektrowni wodnych (segment 2) i farm 

wiatrowych (segment 3) nie należy dokonywać radykalnych zmian procedur (zgodnie z 
paradygmatem ciągłości regulacji prawnych). Dla zwiększenia efektywności 
wykorzystania środków odbiorców pochodzących z dopłat do energii elektrycznej z OZE 
trzeba jednak wprowadzić zmiany w kształtowaniu opłaty zastępczej oraz wykorzystania 
środków z praw majątkowych do świadectw pochodzenia energii elektrycznej 
produkowanej w źródłach OZE. Powinny to być następujące zmiany. 

1.1.Proponuje się dwuodcinkową liniową redukcję opłaty zastępczej: od 100% w 2013 r. do 
50% w 2020 r., a następnie do 0 w 2030 r., tab. 2). To oznacza dwukrotny wzrost (z około 
10 TWh do 20 TWh) produkcji energii elektrycznej w źródłach OZE w 2020 r., przy 
stałym poziomie sumarycznych rocznych dopłat odbiorców (około 4,5 mld zł), a w 2030 
r. całkowite wyeliminowanie wspomagania OZE. Rozwiązanie ma na celu redukcję 
trwałego wspomagania OZE (jeśli określona technologia w tendencji nie jest 
konkurencyjna, to musi być eliminowana z rynku). 
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1.2. Proponuje się wykorzystanie przychodów ze sprzedaży praw majątkowych do 
świadectw pochodzenia energii elektrycznej produkowanej w elektrowniach wodnych 
(około 0,75 mld zł/rok), w części proporcjonalnej do stopnia amortyzacji elektrowni, na 
finansowanie nowych źródeł OZE (uzasadnieniem jest fakt, że właściciele w większości 
nie ponoszą kosztów zamortyzowanych już na ogół w całości elektrowni wodnych). 

1.3. Proponuje się wykorzystanie przychodów ze sprzedaży praw majątkowych do 
świadectw pochodzenia energii elektrycznej produkowanej we współspalaniu (około 2 
mld zł/rok), w części proporcjonalnej do nadwyżki nakładów inwestycyjnych 
podstawowego źródła węglowego nad nakładami inwestycyjnymi poniesionymi przez 
inwestora na instalację współspalania, na finansowanie nowych źródeł OZE 
(uzasadnieniem jest fakt, że nakłady inwestycyjne na instalacje współspalania są 
niewielkie, a wykorzystanie tej technologii do spalania biomasy jest nieracjonalne). 

2. W segmencie rolnictwa energetycznego (segment 4) proponuje się kumulację w systemie 
wspomagania projektów OZE przychodów ze sprzedaży praw majątkowych do 
świadectw pochodzenia energii produkowanej w tym segmencie oraz części środków 
dedykowanych rolnictwu (takich, którymi zarządza np. Agencja Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa). Biogazownie (także mikrobiogazownie, segment 7) 
zintegrowane z agregatami kogeneracyjnymi uznaje się tu za stabilne źródła lokalne na 
rynku energii elektrycznej, umożliwiające realizację usług dla operatorów OSD (w 
szczególności usługi substytucji inwestycji sieciowej, wycenianej według zasady kosztu 
unikniętego, respektowanej w mechanizmie kosztu uzasadnionego w opłacie 
przesyłowej).  

3. W segmencie gospodarki odpadami (segment 5) proponuje się zwiększenie 
zaangażowania FOŚiGW, w tym przede wszystkim w zakresie stworzenia możliwości 
realizacji projektów w postaci spalarni śmieci (w tym wypadku wymagana jest 
gospodarka odpadami na poziomie powiatów i związków powiatów). 

4. W segmencie mikroinstalacji (segment 7) zmiany podejścia do wspomagania OZE muszą 
być najgłębsze. Proponuje się tu następujące rozwiązania. 

4.1. Prosument jest głównym podmiotem na rynku energii w segmencie w segmencie 
mikroinstalacji energetycznych. 

4.2. Wprowadza się w horyzoncie 2020 zasadę pełnego pokrywania strat sieciowych 
(około 12 TWh/rok) operatorów OSD na rynku energii elektrycznej za pomocą energii 
elektrycznej z mikroinstalacji przyłączonych do sieci tych operatorów. Ustala się liniowy 
wzrost pokrycia, od 9% w 2013 r. do 100% w 2020 r. (patrz Załącznik 3, opracowanie 
własne). 

4.3. Wprowadza się zasadę wyposażania mikroinstalacji w (mikro) smart grid 
potrzebny do przyłączenia mikroinstalacji do sieci operatora OSD, finansowany ze 
środków operatora OSD kreowanych w oparciu o formułę kosztu uzasadnionego. 

4.4. Operator OSD na rynku energii elektrycznej jest wynagradzany za wzrost energii 
elektrycznej produkowanej w mikroinstalacjach prosumentów. 

4.5. Cele w zakresie mikroinstalacji określa się odrębnie dla poszczególnych 
województw (każde województwo opracowuje strategię rozwoju mikroinstalacji – 
budynków użyteczności publicznej plusenergetycznych, gospodarstw rolnych 
plusenergetycznych, domów plusenergetycznych itd.) na swoim obszarze w kontekście 
realizacji celów dyrektywy 2009/28, z wyprzedzającym/kierunkowym uwzględnieniem 
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celów dyrektywy 2010/31. Szczególne znaczenie w zakresie wspomagania rozwoju 
mikroinstalacji na obszarze województw powinny pełnić WFOŚiGW. 

Polski miks energetyczny 2050 
Czy dla Polski są groźne cele Pakietu 3x20, i dalej – Mapa Drogowa 2050? Szukając 
odpowiedzi na postawione pytanie trzeba wyjść od tego, że ludność Polski do 2050 r. będzie 
się zmniejszać prawie o 0,4% rocznie (w 2050 r. będzie wynosić około 33 mln). Uśredniony 
roczny wzrost PKB wyniesie nie więcej niż 2%. W takim razie obecny PKB wynoszący około 
1,4 bln zł w 2050 r. będzie równy około 3 bln zł, w cenach stałych. (W scenariuszu business 
as usual roczny wzrost PKB przyjmuje się na ogół na poziomie 3,5%. Trzeba jednak 
„zmniejszyć” ten wzrost z wielu powodów, na przykład o minimum 1% tylko z tytułu 
likwidacji zadłużenia Polski, które wynosi obecnie 55%). 

Dalsza analiza dotycząca miksu energetycznego 2050 jest prowadzona w kontekście Mapy 
Drogowej 2050, która w przypadku Polski oznacza (w dużym przybliżeniu) redukcję emisji 
CO2 do poziomu poniżej 60 mln ton. Potrzebne do analizy dane przyjmuje się w następujący 
sposób. Zakłada się, że program jądrowy nie zostanie zrealizowany, bo nie będzie ani 
środków na jego realizację, ani potrzeby jego realizacji. Nie zostaną także wdrożone 
technologie CCS i IGCC, bo po uwzględnieniu pełnych kosztów zewnętrznych okażą się 
niekonkurencyjne. Zakłada się też, że energetyka OZE/URE nie jest prostym zastąpieniem 
energetyki WEK, powoduje za to zmianę stylu życia, tzn. wejście w model trwałego rozwoju 
zrównoważonego. W konsekwencji nie ma np. powodu, aby Polska „ścigała” się w rocznej 
produkcji energii elektrycznej na jednego mieszkańca, mimo, że jest ona niska w porównaniu 
z wieloma krajami (w MWh jest to: Polska – 4, Norwegia – 30, USA – 15, Niemcy – 8). 

Jeśli Polsce nie jest potrzebny wyścig (duża produkcja w kondensacyjnych elektrowniach 
węglowych), to bez wątpienia konieczny jest wielki wzrost produkcji energii elektrycznej w 
źródłach OZE/URE (do zasilania samochodów elektrycznych, pomp ciepła, domów plus-
energetycznych, co wynika z dyrektyw 2009/28 oraz 2010/31). Szczegółowe dane w zakresie 
przemysłu, transportu, budownictwa i rolnictwa antycypuje się do 2050 r. w następujący 
sposób: 

1. Zużycie najważniejszego nośnika energii (jest nim energia elektryczna) w wielkim, 
średnim i małym przemyśle szacuje się w 2010 r. na około 55% całego zużycia, czyli na 
trochę ponad 60 TWh. Wykorzystanie potencjału efektywności energetycznej w scenariuszu 
business as usual (nie mniejszego niż 30%) i zmiana struktury przemysłu na mniej 
energochłonną spowodują, że zapotrzebowanie na energię elektryczną w przemyśle utrzyma 
się na niezmienionym poziomie. W miksie energetycznym 2050 co najmniej połowa tej 
energii elektrycznej będzie produkowana w wysokosprawnej autokogeneracji gazowej. Druga 
połowa będzie dostarczana przez elektroenergetykę WEK, z węglowych elektrowni 
kondensacyjnych i z gazowych bloków combi. 

2. Liczba samochodów na 1000 mieszkańców wzrośnie z obecnych 400 do 600; a udział 
samochodów elektrycznych w rynku wyniesie 50%. Ważny jest fakt, że jednostkowe zużycie 
energii elektrycznej przez samochód elektryczny jest 3,5 razy mniejsze od zużycia energii 
chemicznej przez samochód tradycyjny. W rezultacie obecne roczne zapotrzebowanie na 
energię końcową dla transportu wynoszące około 210 TWh zostanie zamienione w miksie 
energetycznym 2050 na około 160 TWh energii chemicznej w tradycyjnych paliwach 
transportowych i około 45 TWh energii elektrycznej ze źródeł OZE7. 

                                                 
7 Z punktu widzenia perspektyw rozwoju rynku samochodów elektrycznych charakterystyczne są informacje o 
nowych (nowego typu) koalicjach koncernów samochodowych i inwestorów w obszarze OZE. Przykładem jest 
koalicja Renault i przedsiębiorstwa CNR (Compagnie Nationale du Rhone, 3200 MW w OZE, planowany 
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3. Przyrost domów/mieszkań wyniesie 1,5 mln (z tego 1 mln w miastach) i będą to głównie 
domy plus-energetyczne. Nastąpi też modernizacja całej istniejącej substancji 
mieszkaniowej, w dużej części do standardu domu plus-energetycznego. Warto podkreślić 
potencjał wzrostu efektywności energetycznej w budownictwie. Mianowicie, zużycie ciepła 
w kWh/(m2 rok) w 2010 roku wynosi: 180 – średnie w istniejących zasobach, 120 – 
wymagane w nowych zasobach, 15 – możliwe w domach pasywnych. Uwzględniając ten 
potencjał przyjmuje się na potrzeby szacunków związanych z miksem energetycznym 2050, 
że zapotrzebowanie na ciepło wynoszące około 240 TWh zostanie zredukowane do około 
120 TWh8. Dalej przyjmuje się, że zapotrzebowanie to będzie pokryte w 40% przez pompy 
ciepła, a eksploatacyjna wartość COP dla pomp ciepła będzie równa 3. Czyli 
zapotrzebowanie wynoszące około 50 TWh zostanie pokryte przez ciepło z pomp ciepła, 
które trzeba zasilić energią elektryczną (ze źródeł OZE) równą około 15 TWh. Pozostałe 70 
TWh potrzebnego ciepła będzie pochodzić ze źródeł ciepła OZE/URE), ze źródeł 
kogeneracyjnych biomasowych oraz ze źródeł gazowych (i w bardzo niewielkiej części – 
węglowych). 

4. Produkcja rolnicza na potrzeby żywności nie wymaga w przyszłości większych zasobów 
gruntów ornych od obecnych (około 12 mln ha). Będzie natomiast systematycznie rosło 
wykorzystanie nadwyżek gruntów rolnych – minimum 3 mln ha – na cele energetyczne. 
Podkreśla się, że osiągalna (już obecnie, bez GMO) wydajność energetyczna gruntu rolnego 
wynosi około 80 MWh/ha. 

Synteza. Uwzględniając przedstawione dane antycypuje się zapotrzebowanie na 
paliwa/energię w 2050 r. na rynkach końcowych (najważniejszym rynku energii elektrycznej, 
a ponadto transportu i ciepła) w sposób następujący, tab. 3. 

1. Energia elektryczna – 180 TWh (przemysł – 60 TWh, ludność i usługi – 60 TWh, 
transport elektryczny – 45 TWh, pompy ciepła – 15 TWh). Podkreśla się, że to właśnie na 
tym rynku wystąpi, w kontekście Mapy Drogowej 2050, silne „napięcie bilansowe”. 

2. Transport (bez elektrycznego, tylko energia chemiczna w tradycyjnych paliwach 
transportowych) – 160 TWh. Czyli zużycie paliw ropopochodnych obniży się, mimo 
założonego znacznego wzrostu liczby samochodów (z dużym prawdopodobieństwem będzie 
on w rzeczywistości mniejszy) o około 25% w stosunku do zużycia w 2010 roku (obniżenie 
zapotrzebowania nastąpi za przyczyną samochodu elektrycznego). W rezultacie transport 
będzie miał udział w emisji CO2 na poziomie 30 mln ton. 

3. Ciepło (bez ciepła produkowanego przez pompy ciepła) – 70 TWh. Podkreśla się przy 
tym, że w polskim miksie energetycznym 2050 istnieje wielka nadwyżka potencjału 
produkcyjnego (rynkowego potencjału podażowego) w źródłach OZE/URE nad takim 
zapotrzebowaniem. Potencjał ten tworzy konkurencyjny rynek źródeł samego ciepła 
OZE/URE (kolektory słoneczne, kotły i piece/kominki na biomasę stałą), a także rynek 
kogeneracyjnych źródeł biomasowych (biogazownie, mikrobiogazownie, układy ORC, silniki 

                                                                                                                                                         
wzrost do 4500 MW w 2015 roku). Celem tej koalicji jest realizacja projektu „smart EV + OZE”, czyli 
integracja rynku samochodów elektrycznych (Renault wprowadził już na rynek samochody elektryczne Fluence 
Z.E. i Kangoo Z.E.) i rynku energii elektrycznej produkowanej w źródłach OZE, z wykorzystaniem 
infrastruktury smart grid. 
8 Pojawiają się szczegółowe raporty, według których zużycia ciepła w budownictwie można zmniejszyć w 
Polsce o około 80%. Przykładem jest raport „Wpływ kompleksowej termomodernizacji na rynek pracy w 
Polsce", który analizuje gospodarcze i środowiskowe skutki realizacji programu termomodernizacji budynków w 
Polsce (raport został wykonany przez międzynarodowy zespół ekspertów z Central European University i z 
Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii). Zgodnie z raportem realizacja programu skutkowałaby 
powstaniem 350 tysięcy nowych miejsc pracy. 
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sterlinga, spalarnie śmieci, oczyszczalnie ścieków). W związku z tym można uznać, bez 
szczegółowych analiz, że za 40 lat polskie ciepłownictwo może być bezemisyjne. 
(Ciepłownictwo szwedzkie, znajdujące się w niekorzystnych warunkach klimatycznych, 
praktycznie wyeliminowało paliwa kopalne w ciągu 30 lat, w wyniku działań podjętych po 
kryzysie naftowym w latach 1973-1974). 

Tab. 3. Polski mix energetyczny 2050 (opracowanie własne) 

Lp. Rodzaj zasobu 

Wielkość 

zasobu/rynku 

[TWh/rok] 

1. 
Redukcja rynku końcowego ciepła o 50% (za pomocą 
termomodernizacji i innych technologii, zwiększających 
efektywność systemów grzewczych i wentylacyjnych) 

20ch + 60cOZE 

+ 15elOZE 

2. 
Zapotrzebowanie transportu na energię elektryczną (wzrost liczby 
samochodów na 1 tys. mieszkańców o 50%, przejście w 50% na 
transport elektryczny) 

160ch + 45elOZE 

3. 
Zapotrzebowanie na węgiel kamienny i brunatny – energia 
chemiczna (zmniejszenie o 70%) 

240ch 
* 

4. 
Zapotrzebowanie na gaz ziemny – energia chemiczna 

(zwiększenie wykorzystania energetycznego o 20%)  
120ch 

** 

5. Zapotrzebowanie na paliwa transportowe (zmniejszenie o 25%) 160ch 

6. Hydroenergetyka 5el 

7. Farmy wiatrowe 20el 

8. 
Rolnictwo energetyczne (3000 biogazowni, około 200 tys. 
mikrobiogazowni, paliwa drugiej generacji, biomasa stała) 

60el+70c 

9. Produkcja OZE związana z gospodarką leśną 10el+15c 

10. Produkcja OZE związana z gospodarką odpadami 10el+15c 

11. Pompy ciepła  45c 

12. Kolektory słoneczne 10c 

13. Mikrowiatraki 10el 

14. Ogniwa fotowoltaiczne 10el 

* 100% węgla wykorzystane do zasilania elektrowni kondensacyjnych. 
**  90% gazu wykorzystane do zasilania źródeł combi, 10% do zasilania źródeł kogeneracyjnych. 
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Napięcie bilansowe na rynku energii elektrycznej, któremu trzeba poświęcić szczególną 
uwagę, jest związane z ryzykiem stranded costs w elektroenergetyce węglowej, 
wynikających z limitu emisji CO2 (około 30 mln ton w segmencie ETS) dla całej 
elektroenergetyki. W rzeczywistości może to być jeszcze mniejszy limit, jeśli uwzględni się 
emisje w ciepłownictwie i w przemyśle, zwłaszcza w cementowniach i hutach. Dla 
uniknięcia dużych stranded costs w elektroenergetyce węglowej problem alokacji produkcji 
między źródła węglowe a gazowe należałoby postawić następująco: zakładamy całkowite 
wstrzymanie inwestycji w energetykę węglową, a inwestycje w źródła gazowe realizujemy 
według strategii mającej na celu dotrzymanie limitu. Oczywiście, mimo wstrzymania 
inwestycji w 2050 r. będzie na rynku jeszcze około 5 tys. MW w źródłach węglowych, bez 
CCS (będą to np. istniejące moce w elektrowniach Turów i Opole, w blokach Pątnów II, 
Łagisza, Bełchatów II). Emisja CO2 z tych źródeł będzie wynosić około 25 mln t/rok. 
Przydzielenie pozostałych 5 mln ton emisji źródłom gazowym (combi w energetyce WEK i 
autokogeneracji w przemyśle) umożliwiłoby ulokowanie na rynku w 2050 r. około 20 TWh 
energii elektrycznej. 

Aby można było mówić o prawdziwym rynku paliw/energii w kontekście Mapy Drogowej 
2050, potencjał podażowy w energetyce OZE (OZE/URE) musi przekraczać antycypowane 
zapotrzebowanie wynoszace: 70 TWh na rynku ciepła i 130 TWh na rynku energii 
elektrycznej. Otóż potencjał taki istnieje, jak pokazuje tab. 3. 

1. W szczególności w miksie energetycznym 2050 można liczyć co najmniej na 240 
TWh energii chemicznej z rolnictwa energetycznego. Jest to energia o bardzo dużym 
potencjale konwersji na rynki końcowe; w przypadku powszechnego zastosowania 
technologii biogazowych i kogeneracyjnych (technologicznie zintegrowanych) można byłoby 
uzyskać około 90 TWh energii elektrycznej plus 110 TWh ciepła (znacznie więcej niż 
potrzeba). Uwzględniając miks technologii biogazowych i kogeneracyjnych, paliw płynnych 
(pierwszej i drugiej generacji) oraz biomasy można bez najmniejszego ryzyka oszacować 
potencjał rolnictwa energetycznego na 60 TWh na rynku energii elektrycznej plus 70 TWh na 
rynku ciepła. 

2. Poza rolnictwem energetycznym istnieje wielki potencjał „domykający” potrzebną 
podaż energii/paliw ze źródeł OZE (OZE/URE). W obecnej perspektywie są to przede 
wszystkim farmy wiatrowe, z rocznym potencjałem nie mniejszym niż 20 TWh. Dalej 
fotowoltaika, z podobnym potencjałem (wynikającym z dostępniej powierzchni dachów, 
elewacji i innych powierzchni odpowiednich do instalowania ogniw fotowoltaicznych). 
Następnie są to zasoby związane z gospodarką leśną (nie mniej niż 10 TWh energii 
elektrycznej i półtora razy więcej ciepła). Są to też: energetyka mikrowiatrowa (nie mniej niż 
10 TWh) i hydroenergetyka (nie mniej niż 5 TWh). Są to również zasoby związane 
bezpośrednio z ochroną środowiska (spalarnie śmieci, oczyszczalnie ścieków). 

Podsumowanie 
Na progu 2012 r. Polsce potrzebne są działania na rzecz zminimalizowania stranded costs w 
horyzoncie 2050 r. W tym kontekście Pakiet 3x20 i Mapę Drogową 2050 trzeba widzieć w 
podwójnej roli: jako regulacje i jako strategie, które będą się przyczyniać z jednej strony do 
polskich stranded costs, a z drugiej strony tworzą warunki do przebudowy polskiej 
gospodarki i do powstania polskich przewag konkurencyjnych w nowoczesnej energetyce 
OZE/URE. Aby zminimalizować zagrożenia i zmaksymalizować szanse należy: 

1. Derogację zamienić na trade-off, a środki z opłat wytwórców za uprawnienia do emisji 
CO2 wykorzystać na cele wskazane w artykule [1,2]. 
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2. Zdefiniować technologie pomostowe (technologie wytwórcze WEK w elektroenergetyce, 
rafinerie, kopalnie, a w pewnym zakresie również sieciowe systemy przesyłowe: 
elektroenergetyczny i gazowy). 

3. Zdefiniować cele w zakresie przebudowy struktury rynków końcowych (energia 
elektryczna, ciepło, paliwa transportowe). 

4. Zdefiniować technologie rozwojowe (obszar: energetyka + smart grid, budownictwo, 
transport, rolnictwo energetyczne; inaczej jest to energetyka OZE/URE, w szczególności 
przemysł ICT). 

5. Zdefiniować technologie ubezpieczające (technologie gazowe: konwencjonalny gaz 
ziemny, gaz łupkowy – polskie zasoby nawet 5,3 bln m3, wg U.S. EIA). 

6. Uchwalić regulacje startowe. Wykorzystać do tego celu w szczególności ustawy o 
systemie wsparcia OZE oraz ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (ustawy 
znajdują się na etapie uzgodnień społecznych). Zapoczątkować alokację regulacji w zakresie 
energetyki OZE/URE z poziomu rządowego na poziom samorządowy. 

7. Wykorzystać wielką szansę, którą Polska ma w horyzoncie 2050, związaną z 
intensywnym rozwojem na świecie: technologii proefektywnościowych (np. budownictwo 
niskoenergetyczne, transport elektryczny), technologii wytwórczych OZE i OZE/URE, w tym 
biotechnologicznych (np. rolnictwo energetyczne i biotechnologia środowiskowa) oraz ICT 
(fotowoltaika, słoneczne układy hybrydowe), a także technologii zarządczych (smart grid). 
We wszystkich trzech kierunkach Polska ma bardzo dobre uwarunkowania (możliwość 
wykorzystania renty zapóźnienia w energetyce i budownictwie, unikatowe zasoby w 
rolnictwie, kadry w biotechnologii, elektronice i teleinformatyce). 
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Załącznik 1 
Produkcja energii elektrycznej w segmencie mikroinstalacje OZE (segment 7) na pokrycie 
strat sieciowych. 



 
 

17 

Zaproponowane rozwiązanie oznacza produkcję energii elektrycznej w segmencie 
mikroinstalacji OZE w 2013 r. na poziomie około 1 TWh, a następnie jej coroczny wzrost o 
około 1,6 TWh. Jest to trudne zadanie, ale w pełni realistyczne, jeśli uwzględni się 
różnorodność możliwych do zastosowania technologii. W kontekście wybranych technologii 
wygląda to następująco. 

1. Gdyby zadanie rozpatrywać tylko w kontekście mikrobiogazowni instalowanych w 
gospodarstwach rolnych, to w 2013 r. operatorzy OSD powinni przyłączyć do sieci nN około 
6,5 tys. mikrobiogazowni o mocy elektrycznej 20 kW każda, pracujących z rocznym czasem 
użytkowania mocy zainstalowanej około 7,5 tys. godzin. W każdym kolejnym roku liczba 
takich mikrobiogazowni musiałaby się zwiększać o około 10,5 tys. W 2020 roku łączna liczba 
mikrobiogazowni w Polsce musiałaby wynosić około 80 tys. Tym samym zrestrukturyzuje się 
za pomocą mikrobiogazowni około 45% gospodarstw rolnych nadających się do takiej 
restrukturyzacji (80 tys. gospodarstw o powierzchni 15÷20 ha i 100 tys. gospodarstw o 
powierzchni 20÷50 ha).  

2. W wypadku wykorzystania prosumenckich instalacji hybrydowych M/O/A – z 
mikrowiatrakami o mocy jednostkowej 4 kW pracujących z rocznym czasem mocy 
zainstalowanej 1500 h/rok i ogniwami fotowoltaicznymi o mocy jednostkowej 4 kWp (około 
25 m2 powierzchni czynnej) pracujących z rocznym czasem mocy „pik” 1000 h/rok – 
wiązałoby się z koniecznością przyłączenia do sieci nN około 100 tys. instalacji w 2013 r. i 
około 160 tys. instalacji w każdym kolejnym roku. W 2020 r. łączna liczba instalacji M/O/A 
w Polsce musiałaby wynosić około 1,2 mln. (około 25% łącznej liczby gospodarstw rolnych i 
domów jednorodzinnych). 

3. Gdyby wprowadzić zasadę, że do pokrycia start sieciowych wykorzystuje się efekt 
związany z rozwojem rynku samochodów elektrycznych (smart EV), co jest rozwiązaniem 
racjonalnym, to prognoza 5% samochodów elektrycznych w 2020 r. jest realna, a to jest 1 mln 
samochodów. Takiej liczbie samochodów odpowiada roczny przyrost 125 tys. samochodów 
w okresie 2013÷2020, o jednostkowym zużyciu 3 MWh każdy. To daje rocznie około 0,55 
TWh zaliczonej do celu (współczynnik przeliczeniowy 2,5 - 1 = 1,5). 

Załącznik 2 
Kryzys 2007-2011 stawia w nowym świetle pytanie: czy mamy do czynienia z końcem 
liberalizmu, czy potrzebą naprawy relacji w trójkącie: państwo – rynek – korporacje? Przecież 
kryzys spowodowany został przez korporacje finansowe, działające w sojuszu z politykami. 
Mianowicie, korporacje spowodowały kryzys, bo nie były zdolne do samoograniczenia swojej 
pazerności. Z drugiej strony ze strony polityków zabrakło regulacji zdolnych ograniczyć tę 
pazerność. W rezultacie regulacji (złych i brakujących) korporacje przeszły od działań 
spekulacyjnych (z takimi mamy do czynienia, kiedy rynek jest silniejszy od wszystkich 
graczy, co jest podstawą liberalizmu) do działań „gangsterskich” charakterystycznych dla 
sytuacji, kiedy rynek jest słabszy od niewielkiej części graczy i o żadnym liberalizmie nie 
może być mowy. 

Sojusz korporacyjno-polityczny w energetyce ma podobną anatomię do sojuszu 
korporacyjno-politycznego w finansach, a proces degeneracji jest tylko parę lat opóźniony w 
czasie. Jeśli chodzi w szczególności o energetykę, to UE może mieć problem z polską 
energetyką węglową podobny do obecnego finansowego problemu greckiego (mechanizmy 
petryfikacji nieefektywności polskiej energetyki węglowej mają wiele cech wspólnych z 
mechanizmami petryfikacji nieefektywności całej gospodarki greckiej). Z tego punktu 
widzenia trzeba zauważyć, że UE nie ma, w kontekście Mapy Drogowej 2050, problemu 
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energetyki węglowej, bo poza Polską technologie węglowe albo już nie mają znaczenia, albo 
są zdefiniowane, np. w Niemczech, jako technologie pomostowe. 

Petryfikacja nieefektywności polskiej energetyki węglowej objawia się między innymi w 
postaci walki o derogację. Ta walka zastępuje działania na rzecz obniżki kosztów całej 
energetyki, poprawy efektywności energetycznej budownictwa i transportu, energetycznego 
wykorzystania rolnictwa oraz na rzecz budowy przewagi konkurencyjnej przemysłu ICT, 
OZE/URE. Proces budowania systemowej nieefektywności elektroenergetyki w Polsce w 
ciągu ostatnich 15 lat można w uproszczeniu przedstawić następująco: 

1. KDT – kontrakty długoterminowe stały się w okresie 2007-2010, i malejąco do 2022 
roku, głównym narzędziem transferu środków od odbiorców do wytwórców WEK łącznie na 
kwotę około 15 mld zł. 

2. Konsolidacja stała się źródłem wielkich kosztów pakietów socjalnych (nieefektywnie 
wydawane pieniądze), przede wszystkim jednak zablokowała dopływ innowacyjnych kadr do 
skonsolidowanych przedsiębiorstw. 

3. Polityka energetyczna (przyjęta w listopadzie 2009 r.) umożliwia elektroenergetyce 
podtrzymanie jej dominacji w gospodarce, w szczególności zaś wprowadza energetykę WEK 
na ścieżkę paramilitaryzacji (energetyka jądrowa), zamiast na ścieżkę innowacji. 

4. Bardzo wielkim problemem jest transfer środków przeznaczonych na rozwój OZE/URE 
do energetyki WEK. Już obecnie jest to 3 mld zł/rok, z tego na współspalanie przypada 
połowa (12÷13 zł/GJ w węglu, to za drogo, ale 35 zł/GJ w biomasie do współspalania, której 
zużywamy już 4 mln ton rocznie, to niewielkie pieniądze, M. Bieliński). 

5. Rządowy sposób prywatyzacji elektroenergetyki: tanio sprzedać, drogo kupić. Można to 
łatwo przeanalizować na procesie: wejście do Polski Vattenfalla → prywatyzacja Tauronu 
(cena Grupy obniżona w połowie 2010 roku przez ministra skarbu o około 50% ze względu 
na „złe” uwarunkowania na rynkach finansowych) → wyjście Vattenfalla z Polski w połowie 
2011 roku (sprzedaż polskich aktywów w okresie załamania się rynków finansowych za cenę 
trzykrotnie wyższą od ceny nabycia). 

6. Derogacja jako rozwiązanie ukierunkowane na transfer do wytwórców WEK w okresie 
2013-2020 około 50 mld zł na pokrycie kosztów uprawnień do emisji CO2, zamiast na rozwój 
energetyki OZE/URE. 


