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1. Zarys ogólny i proces opracowywania „Krajowego planu na rzecz
energii i klimatu na lata 2021-2030”
Niniejszy dokument wraz z załącznikami został opracowany w wypełnieniu obowiązku
wynikającego z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 z dnia 11 grudnia
2018 r. w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu, zmiany dyrektywy
94/22/WE, dyrektywy 98/70/WE, dyrektywy 2009/31/WE, rozporządzenia (WE) nr 663/2009,
rozporządzenia (WE) nr 715/2009, dyrektywy 2009/73/WE, dyrektywy Rady 2009/119/WE, dyrektywy
2010/31/UE, dyrektywy 2012/27/UE, dyrektywy 2013/30/UE i dyrektywy Rady (UE) 2015/652 oraz
uchylenia rozporządzenia (UE) nr 525/2013 i zostanie przedłożony do Komisji Europejskiej w związku z art.
3 ww. regulacji.
Projekt Krajowego planu był wynikiem pracy międzyresortowego zespołu roboczego pod
koordynacją Ministerstwa Aktywów Państwowych1. W skład zespołu roboczego wchodzili
przedstawiciele2: Ministerstwa Klimatu, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa
Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Gospodarki
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnika Rządu
ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, jak również Urzędu Regulacji Energetyki, Głównego
Urzędu Statystycznego, Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami.
Krajowy plan prezentuje zintegrowane podejście do wdrażania pięciu wymiarów unii energetycznej.

Obniżenie
emisyjności

Bezpieczeństwo
energetyczne

Wewnętrzny
rynek
energii

Badania
naukowe,
innowacje i
konkurencyjność

Rysunek 1. Filary unii energetycznej

Dokument przedstawia krajowe założenia i cele (rozdział 2) oraz polityki i działania (rozdział 3)
odnoszące się do ww. pięciu wymiarów. Analiza skutków planowanych polityk i środków została
przedstawiona w Załączniku 2 do niniejszego dokumentu, którego struktura odpowiada zakresowi
i numeracji z Załącznika I do rozporządzenia 2018/1999. Scenariusz odniesienia (tj. bez wdrożonych
polityk i środków) został przedstawiony w Załączniku 1.
1

Ministerstwo Energii zmieniło nazwę na Ministerstwo Aktywów Państwowych z mocą od dnia 15 listopada 2019 r.

2

Nazwy resortów dostosowano do stanu na listopad 2019 r., wobec zmian związanych z nowym podziałem
kompetencji poszczególnych ministerstw.
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Finalna wersja Krajowego planu została sporządzona po uwzględnieniu wniosków wynikających
z uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych, aktualizacji krajowych sektorowych strategii
rozwoju wynikających ze Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do 2020 r. (z perspektywą do
2030 r.), jak również konsultacji regionalnych oraz rekomendacji Komisji Europejskiej C(2019) 4421 z dnia
18 czerwca 2019 r. w sprawie projektu zintegrowanego krajowego planu w dziedzinie energii i klimatu
w Polsce obejmującego lata 2021–2030.
Projekt został opracowany w oparciu o obowiązujące krajowe strategie rozwoju zatwierdzone
na poziomie rządowym oraz projekty dokumentów strategicznych znajdujących się na zaawansowanym
etapie przygotowania. Powiązania pomiędzy Krajowym Planem i najistotniejszymi dla tego dokumentu
strategiami sektorowymi prezentuje poniższy graf.
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rozwoju
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2030 roku,

Polityka
energetyczna
Polski - strategia
rozwoju sektora
paliwowoenergetycznego
(projekt PEP2040,
listopad 2019 r.)

z dn. 24 września
2019 r.

KPEiK
Krajowa strategia
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regionalnego
2030, z dn. 17
września 2019 r.

Strategia
zrównoważonego
rozwoju wsi,
rolnictwa i
rybactwa 2030, z
dn. 15
października 2019
r.

Polityka
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Państwa 2030 –
strategia rozwoju
w obszarze
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i gospodarki
wodnej, z dn. 16
lipca 2019 r.

Programy
sektorowe

Rysunek 2. Powiązanie KPEiK ze strategiami rozwoju wynikającymi z SOR

W ww. strategiach zostały wskazane podmioty odpowiedzialne za realizację poszczególnych
działań/zadań, jak również zostały określone ramy finansowania.
W przypadku modyfikacji celów lub strategicznych kierunków zawartych w krajowych politykach
rozwoju, projektach strategii (np. w projekcie Polityki energetycznej Polski do 2040 r.), jak również
nowych przesądzeń unijnych dotyczących średnio- i długoterminowej polityki klimatycznoenergetycznej, Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 zostanie odpowiednio
dostosowany, jeżeli zaistnieje taka konieczność.
KPEiK prezentuje najistotniejsze narzędzia i środki, które nie są wyczerpującym i zamkniętym
katalogiem działań wykonawczych. Ze względu na dynamikę zmian w gospodarce (w tym w sektorze
energii), katalog ten może ulegać rozszerzeniu w dostosowaniu do uwarunkowań gospodarczych
i osiąganych efektów działań. KPEiK stanowi odpowiedź na dotychczas przyjęte prawodawstwo unijne.
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W związku z powyższym, ewentualna przyszła aktualizacja Krajowego planu zostanie opracowana
zgodnie z art. 14 ww. rozporządzenia 2018/1999, jak również może wynikać z modyfikacji celów
lub strategicznych kierunków interwencji zawartych w krajowych politykach rozwoju.

1.1. Konsultacje krajowego planu z podmiotami krajowymi i unijnymi
Projekt „Krajowego planu na rzecz energii i klimatu” podlegał szerokim konsultacjom w terminie
14 stycznia – 18 lutego 2019 r, do których zostało zaproszonych ponad 80 podmiotów, w tym instytucje,
izby i stowarzyszenia branżowe, związki pracodawców i pracowników, organizacje pozarządowe.
Projekt KPEiK został upubliczniony na stronie internetowej Ministerstwa Energii (obecnie Ministerstwa
Aktywów Państwowych), kierując otwarte zaproszenie do zgłaszania opinii. Odpowiedzi od podmiotów
zainteresowanych spływały do końca marca 2019 r. Do Ministerstwa wpłynęło ok. 1 100 uwag od ok. 80
podmiotów tj.: resortów i urzędów (7 resortów: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwo
Środowiska, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwo Infrastruktury,
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Obrony Narodowej) oraz 4 urzędy m.in.
takich jak Urząd Regulacji Energetyki, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska), wszystkich
najważniejszych spółek Skarbu Państwa z sektora energii (m.in. PGE S.A., Energa S.A., Tauron Polska
Energia, Enea S.A., LOTOS S.A., PKN ORLEN), operatorów systemów przesyłowych (tj. PSE.S.A., PERN S.A.,
Gaz-System S.A.), stowarzyszeń branżowych (np. Polski Komitet Energii Elektrycznej, Polskie Towarzystwo
Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie, Konfederacja
Pracodawców Lewiatan, Towarzystwo Obrotu Energią, Polskie Towarzystwo Nukleoniczne, Polskie
Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych, Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych),
organizacji pozarządowych (m.in. WWF Polska, Fundacja Client Earth – Prawnicy dla Ziemi,
Stowarzyszenie Energii Odnawialnej – SEO, Forum Energii, Instytut Spraw Obywatelskich INSPRO),
sektora samorządowego (np. Urzędy Marszałkowskie Województw – kujawsko-pomorskiego,
podlaskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, małopolskiego, podkarpackiego, łódzkiego,
zachodniopomorskiego, Związku Województw, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów) oraz indywidualnych
osób, które są zainteresowane tematyką. Przeważająca część uwag miała charakter szczegółowy,
ekspercki lub techniczny. Najczęściej zgłaszane uwagi przez zainteresowanych dotyczyły obszaru
„obniżenie emisyjności”, w tym rozwoju odnawialnych źródeł energii. W kolejnych obszarach Krajowego
planu uwagi najczęściej odnosiły się do efektywności energetycznej, roli ciepłownictwa i kogeneracji m.in.
w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, aspektów infrastruktury sieciowej (zwłaszcza w zakresie sieci
dystrybucyjnych) oraz wykorzystania paliw alternatywnych w transporcie, w tym elektromobilności,
napędu wodorowego, jak również magazynów energii.
W dniach 8-30 sierpnia 2019 roku w związku z wymogiem wynikającym z art. 12 rozporządzenia
(UE) 2018/1999 ws. zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu przeprowadzono
konsultacje regionalne projektu Krajowego planu na rzecz energii i klimatu. Prośbę o przekazanie
pisemnych uwag do projektu KPEiK skierowano do 8 państw, takich jak kraje Grupy V4 (Czechy, Słowacja,
Węgry), państwa z którymi Polska posiada połączenie transgraniczne (Niemcy, Szwecja, Litwa) oraz Danii
(ze względu na inwestycję Baltic Pipe) i Rumunii (ze względu na zgłoszone zainteresowanie w ramach
współpracy bilateralnej tj. grupy roboczej ds. energii). W ramach procesu konsultacji strona węgierska
zgłosiła opinię, w której uznała cele wyznaczone przez Polskę za realistyczne. Strona węgierska wykazała
zainteresowanie kwestią stworzenia przez Polskę centrum przesyłu i handlu gazem oraz realizacją
korytarza Północ – Południe, jak również pozytywnie odniosła się do realizacji projektu energetyki
jądrowej w Polsce, podkreślając, iż zwiększy to bezpieczeństwo dostaw energii. Strona węgierska jest
otwarta na wymianę doświadczeń w tym zakresie. Ponadto zgłoszono drobne uwagi rachunkowe
dotyczące obniżenia emisyjności z sektora ETS do 2030 r., które zostały uwzględnione w całości. O braku
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uwag poinformowały Czechy, Słowacja oraz Rumunia. Pozostałe państwa zaproszone do konsultacji nie
przekazały uwag.
Zagadnienia dotyczące projektów krajowych planów oraz konsultacji regionalnych odbyły się
również na forum grypy wysokiego szczebla HLG BEMIP w 2019 r., której członkiem jest Polska.
W dniu 18 czerwca 2019 r. Komisja Europejska wydała zalecenia w sprawie projektu
zintegrowanego krajowego planu w dziedzinie energii i klimatu w Polsce obejmującego lata 2021 – 2030
C(2019) 4421, zawierające 10 rekomendacji. Zalecenia KE – ze względu na obszerność podejmowanych
zagadnień oraz ich wpływ na gospodarkę w ujęciu strategicznym – poddane zostały analizie w
szczególności pod kątem interakcji pomiędzy poszczególnymi wymiarami unii energetycznej, biorąc pod
uwagę uwarunkowania krajowe, prognozy rozwoju gospodarki i poszczególnych sektorów, potencjał
rozwoju poszczególnych technologii, jak również ewolucyjny proces sprawiedliwej transformacji
energetycznej oraz jej społeczno-gospodarczy aspekt. Należy podkreślić, że zgodnie z rozporządzeniem
2018/1999 rekomendacje KE nie mają wiążącego charakteru.
Na wniosek złożony w trybie ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów
z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej
(Dz. U. Nr 213, poz. 1395), przygotowano projekt Stanowiska Rządu RP w odniesieniu do ww. zaleceń
Komisji Europejskiej. Projekt ten został przygotowany w ramach współpracy ówczesnych: Ministerstwa
Energii (wiodące), Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Inwestycji i
Rozwoju, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej i Ministerstwa Obrony Narodowej. W dniu
15 października 2019 r. Stanowisko RP zostało przyjęte przez Komitet do Spraw Europejskich. Stanowisko
zawiera kierunkowe odniesienie się do zgłoszonych rekomendacji.
Wnioski z konsultacji krajowych, regionalnych oraz rekomendacji Komisji Europejskiej zostały
uwzględnione podczas sporządzenia niniejszej wersji dokumentu.

1.2. Kontekst planu krajowego dotyczący krajowego i unijnego systemu
energetycznego oraz polityki energetycznej
Polski system energetyczny jest jednym z największych w ramach Unii Europejskiej. Plasuje się on
w pierwszej dziesiątce pod względem głównych wskaźników makroenergetycznych. Odpowiada
to potencjałowi polskiej gospodarki, która zajmuje siódme miejsce w Unii Europejskiej pod względem
wielkości PKB (w 2018 r. - 496,4 mld EUR w cenach bieżących), szóste miejsce pod względem liczby
ludności (37,9 mln). W kategorii wielkości zużycia energii pierwotnej i finalnej brutto w 2018 r.
Polska zajmuje 6 miejsce w UE.
Zużycie globalne energii ogółem wyniosło w 2018 r. 4490,7 PJ. Krajowe zużycie energii brutto na
mieszkańca wyniosło ok 116 GJ, nieznacznie odbiegając od średniej europejskiej wynoszącej 137,1 GJ.
Zużycie bezpośrednie energii wyniosło w 2018 r. 3551,8 PJ. Sektorem gospodarki, który miał
największy udział w zużyciu bezpośrednim energii był przemysł (34,5%). Drugim sektorem pod względem
wielkości zużycia był sektor transportu, którego udział systematycznie wzrastał w ostatnich latach i w
2018 r. wyniósł 27%. Gospodarstwa domowe w 2018 r. zużyły 23% energii, rolnictwo 4,6%, a pozostali
odbiorcy 9%3.

3

Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2017 i 2018, GUS, 2019
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Rysunek 3. Dynamika energochłonności pierwotnej i finalnej PKB w latach 1990-2017 (kgoe/eur00)

Energochłonność pierwotna i finalna PKB obniżyła się w roku 2017 w stosunku do roku 1990 o
odpowiednio 61,5 % i 57,3%, po uwzględnieniu korekty klimatycznej tempo poprawy było nieznacznie
wyższe. Spadek energochłonności w Polsce jest systematyczny, przy czy okresami w których doszło do
nieznacznego wzrostu energochłonności były lata 2010, 2016 i 2017. Malejąca energochłonność
pierwotna i finalna jest efektem wdrożenia działań proefektywnościowych, zwiększenia sprawności
procesów przemysłowych oraz szybszego wzrostu PKB od tempa zużycia energii.
W ujęciu historycznym, na przestrzeni ostatnich trzech dekad (1988-2018) obserwujemy w Polsce
zjawisko polegające na rozdzieleniu relacji pomiędzy wzrostem dynamiki PKB, a emisją gazów
cieplarnianych. Przyrastająca wartość PKB nie pociąga za sobą wzrostu poziomu emisji, co obrazuje
poniższy wykres. W latach 1988-2018 nastąpiła redukcja emisji GHG o 32%, przy niemal 3-krotnym
wzroście PKB.

Rysunek 4. Relacja dynamiki PKB do emisji i emisji gazów cieplarnianych (w latach 1988-2018)
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Sektory wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę oraz
w górnictwo i wydobycie tworzą około 4,5% wartości dodanej brutto polskiego PKB (zatrudniając ok. 258
tys. pracowników4). Jeśli chodzi o dynamikę zmian wartości dodanej w sektorze w 2018 roku,
podkategoria przemysłu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, c.w.u oraz parę wodną
odnotowała 3,6 % wzrostu w stosunku do roku poprzedniego.
Wielkość produkcji w polskim sektorze elektroenergetycznym w roku 2018 wyniosła ok. 170 TWh,
a zużycie krajowe energii elektrycznej uzyskało wartość ok. 175,7 TWh5. Import energii elektrycznej
wyniósł w omawianym roku 13,8 TWh, natomiast eksport 8,1 TWh. Stąd bilans roczny wymiany
międzynarodowej energii elektrycznej w przypadku Polski w roku 2018 wyniósł – ok. 5,7 TWh.
Struktura produkcji według nośników przedstawiona jest na poniższym wykresie.
OZE
13%

Inne
3%

Gaz
7%
Węgiel kamienny
48%

Węgiel brunatny
29%

Rysunek 5. Struktura produkcji energii elektrycznej wg nośników w 2018 r.

Powyższe dane wskazują, że podstawą produkcji energii elektrycznej jest węgiel, który zapewnia
Polsce odpowiedni poziom bezpieczeństwa energetycznego i stabilność wytwarzania. Sektor wydobycia
węgla w Polsce (węgiel brunatny i kamienny) odgrywa również bardzo ważną rolę społeczną. W 2018
roku łącznie branża wydobywcza węgla w Polsce dawała bezpośrednie zatrudnienie na poziomie ok. 135
tysiąca zatrudnionych (w porównaniu do 175 tys. zatrudnionych w 2010 r.). Zachodząca transformacja
energetyczna prowadzi do zmian na rynku pracy, skutkując przechodzeniem górników do innych branż.
Zmiany w krajowej elektroenergetyce skutkują wzrostem udziału OZE w strukturze mocy
zainstalowanych w KSE oraz w produkcji energii elektrycznej. W 2018 r. udział OZE w produkcji energii
elektrycznej wyniósł 12,7%. Moc zainstalowana w generacji opartej na źródłach odnawialnych w 2018 r.
wzrosła do poziomu ok. 8,5 GW całkowitej mocy zainstalowanej w KSE na poziomie ok. 44,3 GW w 2018r.
Na przestrzeni lat 2010-2018 nastąpiło 4-krotne zwiększenie mocy zainstalowanej OZE oraz podwojenie
produkcji energii elektrycznej z tych źródeł. Polska w 2018 r. przewyższała 16 krajów UE w wolumenie
mocy zainstalowanych w OZE6.
W kontekście struktury produkcji energii elektrycznej, której istotnym komponentem pozostaje
węgiel, jak również mając na uwadze transformacyjny charakter zachodzących zmian, należy wskazać na
relację pomiędzy emisyjnością z sektora elektroenergetycznego, a dynamiką produkcji energii
elektrycznej, którą przedstawia poniższy wykres. Dane pokazują, że pomimo utrzymującego się trendu
4

Rocznik statystyczny przemysłu, GUS, 2018
Statystyka elektroenergetyki polskiej 2018, ME/URE/ARE S.A., 2019
6
Renewable Energy Statistics, IRENA, 2019 r.
5
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wzrostowego produkcji energii elektrycznej w Polsce, począwszy od roku 2011 nie przekłada się to na
wzrost emisji CO2 z tego sektora, a wręcz przeciwnie emisje z ww. sektora uległy redukcji o ok. 7% na
przestrzeni lat 2011-2018. Zatem sukcesywnie spada emisyjność sektora elektroenergetycznego.

130 000
2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Emisja z sektora elektrowni cieplnych zawodowych w kt. CO2
Produkcja energii elektrycznej w Polsce w GWh
Rysunek 6. Dynamika produkcji energii elektrycznej na tle poziomu emisji gazów cieplarnianych
z sektora elektrowni cieplnych zawodowych (2006-2018)

W odniesieniu do rozwoju OZE, udział tych źródeł w końcowym zużyciu energii brutto wyniósł w
2018 r. ok. 11%, przy czym cel krajowy na 2020 r. wynosi 15%. Poniższe wykresy prezentują postępy we
wdrażaniu krajowych celów OZE na poziomie poszczególnych państw członkowskich. Realizacja tych
celów stanowi wyzwanie dla wielu krajów, nawet tych prowadzących najbardziej ambitną politykę
klimatyczno-energetyczną, jak Francja, Belgia, Holandia, Niemcy czy Wielka Brytania. Jedynie 11 spośród
28 krajów UE zrealizowało już swój cel krajowy dotyczący udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym
zużyciu energii brutto wyznaczony na 2020 r.

Rysunek 7. Postępy we wdrażaniu celów OZE na 2020 r. w poszczególnych państwach członkowskich UE
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Rysunek 8. Różnica pomiędzy udziałem OZE w 2018 r. a celem na 2020 r.

Wyhamowanie w ostatnich latach wzrostu udziału energii z OZE w finalnym zużyciu energii brutto
związane było częściowo ze wzrostem finalnego zużycia energii, wynikającego z dobrej koniunktury
polskiej gospodarki oraz znaczącego zwiększenia oficjalnego zużycia oleju napędowego i benzyny na
skutek zmniejszenia tzw. szarej strefy w obrocie tymi paliwami. Czasowa stagnacja rozwoju OZE
spowodowana była m.in. zmianą otoczenia regulacyjnego, związaną z wprowadzeniem ustawy z dnia 20
maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz wprowadzaniem nowego
mechanizmu wsparcia w postaci aukcji. Ze względu na warunki pogodowe, pomimo wzrostu mocy
zainstalowanej OZE, w 2018 r. nastąpił spadek produkcji energii elektrycznej. Ww. czynniki miały wpływ
na spowolnienie dynamiki przyrostu udziału OZE w finalnym zużyciu energii brutto.
W związku z dużym udziałem krajowych surowców energetycznych w krajowym bilansie
energetycznym, Polska należy do jednych z najbardziej niezależnych energetycznie krajów UE. Wskaźnik
zależności energetycznej (energy dependence) wyniósł w 2017 r. dla Polski 38%, przy średniej unijnej
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Rysunek 9. Wskaźnik zależności energetycznej w UE w 2017 r., Eurostat
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O polityce energetycznej państwa stanowią obecnie dwa strategiczne dokumenty ramowe.
Należą do nich: Polityka energetyczna Polski, która jest obecnie na etapie aktualizacji (zakończone zostały
krajowe konsultacje publiczne projektu Polityki energetycznej Polski do 2040 r. w ramach strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko, dalej: PEP2040) oraz Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
do roku 2020 – z perspektywą do 2030 (przyjęta w 2017, dalej: Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju,
Strategia lub SOR).
Głównym celem polityki energetycznej jest bezpieczeństwo energetyczne przy zapewnieniu
konkurencyjności gospodarki, efektywności energetycznej i zmniejszeniu oddziaływania sektora energii
na środowisko oraz optymalnym wykorzystaniu własnych zasobów energetycznych. Projekt PEP2040
przewiduje osiem kierunków strategicznych, do których należą: (1) optymalne wykorzystanie własnych
zasobów energetycznych, (2) rozbudowa infrastruktury wytwórczej i sieciowej energii elektrycznej,
(3) dywersyfikacja dostaw i rozbudowa infrastruktury sieciowej gazu ziemnego, ropy naftowej oraz paliw
ciekłych, (4) rozwój rynków energii, (5) wdrożenie energetyki jądrowej, (6) rozwój odnawialnych źródeł
energii, (7) rozwój ciepłownictwa i kogeneracji, (8) poprawa efektywności energetycznej gospodarki.
W zakresie struktury nośników energii planuje się utrzymać znaczącą rolę węgla, jednak z uwagi
na prognozowany wzrost zapotrzebowania na energię, konieczność ograniczenia emisji CO2, jak i zasadę
racjonalnego gospodarowania uwzględniającą m.in. analizę kosztów surowców, opłat za emisję CO2
i zastosowania nowoczesnych technologii, stopniowo dochodzić będzie do spadku procentowego udziału
tego paliwa w strukturze wytwarzania energii elektrycznej do ok. 56-60% w 2030 r. Ww. trend
utrzymywać się będzie w kolejnym dziesięcioleciu tj. do 2040 r. Równocześnie Polska będzie stawiać na
dywersyfikację nośników energii sukcesywnie zwiększając udział OZE (którego rola w elektroenergetyce
zwiększana będzie głównie za sprawą m.in. energetyki wiatrowej oraz fotowoltaiki), jak również
wprowadzając do bilansu energetycznego energetykę jądrową począwszy od 2033 r. Istotne będzie także
zwiększone wykorzystanie gazu ziemnego. Dostęp do zdywersyfikowanych źródeł i łatwość w pozyskaniu
gazu jako towaru po akceptowalnej dla odbiorcy końcowego cenie pozwoli na jego szersze wykorzystanie
w krajowej gospodarce w celach ciepłowniczych oraz produkcji energii elektrycznej. Spowoduje to
ograniczenie emisyjności gospodarki i jednocześnie będąc skutecznym narzędziem walki o czyste
powietrze.
Drugi z wymienionych dokumentów tj. Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju ma charakter
bardziej generalny. Wedle zapisów Strategii, główną misją sektora energetycznego jest zapewnienie
gospodarce, instytucjom i obywatelom stabilnych i optymalnie dostosowanych do potrzeb dostaw
energii, po akceptowalnej ekonomiczne cenie. Według zapisów SOR powinno to nastąpić przy
racjonalnym i efektywnym wykorzystaniu lokalnie dostępnych surowców, mających wartość
energetyczną odpadów oraz odnawialnych źródeł energii z wykorzystaniem potencjału innowacji w
wytwarzaniu, przesyle i dystrybucji energii. Na poziomie operacyjnym proponuje się zwiększanie udziału
stabilnych odnawialnych źródeł energii, w tym klastrów, spółdzielni energetycznych itp. oraz zachowanie
priorytetowej roli poprawy efektywności energetycznej gospodarki, w tym eliminowania emisji
szkodzących środowisku. Ponadto istotne jest również rozwijanie technologii magazynowania energii,
wprowadzanie inteligentnych sieci energetycznych, rozwój elektromobilności, wprowadzanie
energooszczędnych i wysokoefektywnych technologii. Strategia obejmuje również projekty wspierające
jej wykonanie, należą do nich: Rynek mocy, Regionalne centrum przesyłu i handlu gazem, Program
Rozwoju Elektromobilności, Rozwój i wykorzystanie potencjału geotermalnego w Polsce, Wykorzystanie
potencjału hydroenergetycznego, a także Restrukturyzacja sektora górnictwa węgla kamiennego.,
Zapisy zawarte w ww. dokumentach krajowych są zbieżne z pryncypiami polityki energetycznej
formułowanymi przez Unię Europejską. Należy do nich umacnianie bezpieczeństwa energetycznego,
wzrost efektywności energetycznej, budowa stabilnego i wydajnego rynku wewnętrznego, obniżanie
emisyjności, wzrost generacji energii z odnawialnych źródeł, a także rozwijanie innowacyjności w sektorze
energetycznym.
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Dotychczasowe strategiczne kierunki rozwoju sektora wprowadzane sukcesywnie od początku
obecnej dekady wraz z celami tej polityki w horyzoncie czasowym roku 2030 materializują się w postaci
unii energetycznej. Łączy ona dotychczasowe podejście z nowym, które ma określić politykę energetyczną
UE w perspektywie długoterminowej tj. do 2050 r. Unia energetyczna przyczynia się do zintegrowania
działań i poddania ich jednolitemu sposobowi zarządzania, ewaluacji i oceny.

1.3. Obecne polityki klimatyczno-energetyczne i środki obejmujące pięć wymiarów
unii energetycznej.
Polska prowadzi aktywną politykę klimatyczno-energetyczną, jak również podejmuje działania we
wszystkich wymiarach unii energetycznej.
Obszarem priorytetowym w ramach pięciu wymiarów unii energetycznej – z perspektywy
polskiej racji stanu i stabilnego rozwoju gospodarczego kraju – jest „bezpieczeństwo energetyczne”.
Musi być ono analizowane w dwóch głównych sferach tj. wytwarzania energii elektrycznej oraz dostaw
gazu i ropy naftowej. W ramach tej pierwszej Polska podejmuje działania w celu zapewnienia stabilności
i ciągłości produkcji energii elektrycznej – opartej na krajowych nośnikach energii – która ma za zadanie
zaspokoić popyt wewnętrzny. Podejmowane są środki o charakterze regulacyjnym oraz działania
w obszarze inwestycji infrastruktury wytwórczej, przesyłowej i dystrybucyjnej. W ramach działań
wspierających bezpieczeństwo elektroenergetyczne należy wymienić wprowadzenie rynku mocy, który
zagwarantuje finansowanie utrzymania dodatkowej mocy w chwilach zwiększonego zapotrzebowania
i okresach szczytowych (zima-lato) oraz zabezpieczenie niestabilnych źródeł energii (OZE). Mechanizm
ten będzie działał na korzyść stabilności całego systemu elektroenergetycznego. Dodatkowo,
prowadzone są działania mające na celu wsparcie rozwoju wysokosprawnej kogeneracji i odnawialnych
źródeł energii, jak również wdrożenie energetyki jądrowej. Inwestycje w te technologie w celu
odtwarzania i zwiększania mocy w systemie elektroenergetycznym zapewniają, że bezpieczeństwo
energetyczne będzie osiągane zgodnie z horyzontalnymi celami polskiej energetyki tj. ograniczaniem
emisji zanieczyszczeń z sektora elektroenergetyki, zwiększaniem efektywności energetycznej
i podwyższaniem konkurencyjności gospodarki. Dodatkowo, koniecznym elementem do zapewnienia
bezpieczeństwa dostaw jest modernizacja i rozbudowa infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej energii
elektrycznej. Powyższe umożliwi wyprowadzenie mocy z istniejących źródeł wytwórczych i przyłączanie
nowych mocy; poprawę pewności zasilania odbiorców, tworzenie bezpiecznych warunków pracy dla OZE,
zapewnienie możliwości redukcji nieplanowanych przepływów energii z systemów energetycznych
państw ościennych, a dzięki temu, także zwiększenie zdolności międzynarodowej wymiany energii oraz
wdrażanie jednolitego rynku energii elektrycznej w UE.
W 2017 r. na poziomie unijnym przyjęte zostały dwa akty ustawodawcze stanowiące obecnie
najważniejszy regulacyjny filar europejskiego bezpieczeństwa energetycznego, tj. Rozporządzenie
dotyczące środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego (2017/1938) oraz Decyzję
ustanawiając mechanizm wymiany informacji w odniesieniu do umów międzyrządowych i instrumentów
niewiążących w dziedzinie energii między państwami członkowskimi a państwami trzecimi (2017/684).
Pierwszy z dokumentów odnosi się bezpośrednio do bezpieczeństwa rynku gazu ziemnego, natomiast
tzw. Decyzja IGA przewiduje wymianę informacji obejmujących porozumienia międzyrządowe dotyczące
gazu ziemnego i ropy naftowej. W przepisach krajowych kwestie bezpieczeństwa dostaw surowca na
płaszczyźnie legislacyjnej regulują przepisy ustawy – Prawo energetyczne. Ostatnia regulacja wspierająca
ten kierunek to tzw. rozporządzenie dywersyfikacyjne1 (obowiązujące od 10 maja 2017 r.). Określa ono
maksymalny udział gazu ziemnego importowanego przez przedsiębiorstwo energetyczne z jednego
źródła w danym roku kalendarzowym. Do 2022 roku udział ten może stanowić 70%, jednak od stycznia
2023 roku nie będzie mógł on przekroczyć 33%.
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Jednym z kluczowych projektów zwiększających bezpieczeństwo energetyczne Polski jest realizacja
gazociągu łączącego Polskę z Danią, poprzez terytorium Danii ze złożami gazu na Norweskim Szelfem
Kontynentalnym, tzw. Baltic Pipe oraz rozbudowa terminalu skroplonego gazu zmiennego (liquefied
natural gas – LNG) w Świnoujściu. Projekty te są elementem szerszej inicjatywy infrastrukturalnej tzw.
Korytarza Północ-Południe7. Ponadto planowana jest budowa dwukierunkowych połączeń
transgranicznych ze Słowacją, Litwą, Czechami i Ukrainą. Ww. projekty umożliwią powstanie w Polsce
centrum przesyłu i handlu gazem dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej oraz państw bałtyckich.
Działania w zakresie bezpieczeństwa energetycznego będą uzupełniać sukcesywnie kolejne projekty
dywersyfikacyjne jak również intensyfikacja wydobycia surowca przez krajowe koncerny gazowe na
zagranicznych złożach.
Polska nie posiada znaczących zasobów ropy naftowej, dlatego popyt krajowy pokrywany jest przede
wszystkim importem (ok. 96%). Ropa naftowa stanowiąca surowiec dla przemysłu rafineryjnego
sprowadzana jest do Polski głównie z kierunku wschodniego, ale w ostatnim czasie nastąpiła znacząca
zmiana w strukturze kierunków tego importu. Jest to efekt skutecznej polityki handlowej, ale przede
wszystkim wzrostu technicznych możliwości odbioru i magazynowania surowca. Dla bezpieczeństwa
dostaw konieczne są dalsze działania umożliwiające realną dywersyfikację kierunków i dostaw.
Takie działania przewiduje dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 28 listopada 2017 r. jako
uchwała w sprawie przyjęcia Polityki Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym.
Głównym celem ww. Polityki jest określenie działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa
paliwowego RP. Mając na uwadze powyższe, zdefiniowano następujące cele cząstkowe:
1. Budowa i rozbudowa infrastruktury logistycznej, która zapewni dostawy węglowodorów do
odbiorców w sytuacjach kryzysowych oraz pozwoli na płynne prowadzenie działalności
handlowej przez spółki zajmujące się obrotem.
2. Budowa i rozbudowa infrastruktury logistycznej umożliwiającej dywersyfikację źródeł i dróg
dostaw ropy naftowej do RP.
3. Zapewnienie pełnej kontroli właścicielskiej spółek ze 100% udziałem Skarbu Państwa nad
najważniejszą dla bezpieczeństwa paliwowego państwa infrastrukturą przesyłową i magazynową
węglowodorów.
4. Dodatkowo zarówno w odniesieniu do ropy naftowej i paliw jak też gazu ziemnego
bezpieczeństwo RP zapewnia rozwinięty system zapasów interwencyjnych funkcjonujący w
oparciu o przepisy określone w ustawie o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu
ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego
państwa i zakłóceń na rynku naftowym.
Dywersyfikacja struktury polskiego bilansu energetycznego przy jednoczesnym zwiększeniu roli
nisko-, zeroemisyjnych i wysokoefektywnych technologii i rozwiązań we wszystkich sektorach gospodarki
sprzyjać będzie osiągnieciu pozytywnych efektów w ramach wymiaru „obniżenie emisyjności”.
W odniesieniu do celów redukcyjnych na 2020 r., tzw. Effort Sharing Decision określiła dla Polski „cel
pozytywny”, w ramach którego sektory nieobjęte systemem ETS mają możliwość zwiększenia swoich
emisji o 14% względem roku 2005. W powyższym kontekście ambitnym wyzwaniem będzie realizacja
krajowego celu redukcyjnego na 2030 r. w sektorach non-ETS, który został określony na poziomie -7% w
tzw. Effort Sharing Regulation opublikowanej w 2018 r. Osiągnięcie celów redukcyjnych wynikających z
regulacji UE, tj. ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 40% w porównaniu do poziomu z
1990 r., wymaga podjęcia odpowiednich działań również w sektorach tzw. non-ETS tj. m. in. w
transporcie, gdzie redukcja na poziomie unijnym do 2030 roku ma osiągnąć 30% względem roku 2005.
Aby zrealizować cele redukcyjne, a także sprostać prognozowanemu wzrostowi zapotrzebowania na
paliwa, Polska będzie wspierać rozwój niekoemisyjnego transportu, w tym poprzez rozwój paliw
alternatywnych w transporcie, przede wszystkim energii elektrycznej oraz LNG i CNG, które przyczynią
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się zarówno do obniżenia poziomu uzależnienia Polski od importu ropy naftowej, jak też ograniczenia
szkodliwości sektora transportowego dla środowiska naturalnego.
Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych stanowi ważny element działań na rzecz obniżenia
emisyjności, jak również dywersyfikacji energetycznej i pokrycia wzrastającego zapotrzebowania na
energię. Jest wyrazem dbałości o środowisko przyrodnicze i odpowiedzią na potrzeby promowania
rozwoju o charakterze zrównoważonym, a także wzmacniania siły regionów i społeczności lokalnych w
Unii Europejskiej. Podsektor zielonej energii ma za zadanie wspierać bezpieczeństwo energetyczne kraju.
Nie powinien również oznaczać nadmiernej eksploatacji środków budżetowych w sposób oderwany od
realnej korzyści dla społeczeństwa i gospodarki oraz całego systemu energetycznego. Polska wspiera
rozwój energii odnawialnej – zdefiniowanej w ten właśnie sposób – podejmując szereg konkretnych
działań. Środki te są wdrażane na podstawie ustawy o odnawianych źródłach energii poddawanej
sukcesywnym nowelizacjom (w latach 2016, 2017, 2019). Ustawa zawiera szereg rozwiązań, które mają
za zadanie tworzyć stabilne środowisko do wzrostu wytwarzania w sektorze odnawialnych źródeł energii.
Należą do nich: klastry energii, spółdzielnie energetyczne, system aukcyjny dla większości dominujących
obecnie technologii OZE, rozwiązania przejściowe od systemu zielonych certyfikatów, wsparcie dla
prosumentów, ponadto też ogół zasad i warunków wykonywania działalności w zakresie wytwarzania
energii elektrycznej, biogazu rolniczego, ciepła i biopłynów, a także instrumentów ich systemowego
wspierania. Dodatkowo polski rząd wspiera rozwój energetyki rozproszonej, zwłaszcza inicjatyw
klastrowych oraz spółdzielni energetycznych – czego wyrazem są zapisy ustawy – które z założenia są
neutralnym technologicznie narzędziem przeznaczonym do zastosowania w każdej społeczności lokalnej,
która ma szanse dzięki samoorganizacji zapewnić sobie niezależność energetyczną w obrębie regionu
rozwijanej współpracy.
Główną wartością płynącą z tego rodzaju uspołecznienia odnawialnych źródeł energii jest wkład
jaki wnosi ona w rozwój konkretnych regionów i lokalnych gospodarek oraz rozwój rynku pracy Dzieje się
to poprzez zagospodarowanie dostępnych lokalnie zasobów w postaci substratów energetycznych,
nośników energii oraz kapitału ludzkiego i finansowego. Powoduje to ich możliwie najefektywniejsze
wykorzystanie. Równocześnie, w rezultacie prowadzonych działań w postaci ułatwień regulacyjnych, jak
i alokacji dodatkowego finansowania – liczba powstających klastrów sukcesywnie rośnie. Docelowo
formuła klastra energetycznego ma być podstawową formą rozwijania energetyki rozproszonej z
odnawialnych źródeł energii w sektorze instalacji średnich i częściowo dużych (wybrane technologie).
Ministerstwo Aktywów Państwowych (wcześniej Ministerstwo Energii) od lutego 2019 r., w ramach
konsorcjum naukowego MENAG wspólnie z Akademią Górniczo-Hutniczą i Narodowym Centrum Badań
Jądrowych realizuje projekt badawczy pt. „Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER)”.
Głównym celem projektu jest wypracowanie „Strategii rozwoju klastrów energii w Polsce”. Wypracowane
rozwiązania umożliwia pełną implementację zapisów art. 21 i 22 dyrektywy (UE) 2018/2.
Kolejnym ważnym elementem unii energetycznej jest obszar „efektywność
energetyczna”. Najważniejszym obecnie aktem prawnym tego obszaru w Polsce jest ustawa o
efektywności energetycznej, na podstawie której podmioty zobowiązane są do realizacji przedsięwzięć
zwiększających efektywność energetyczną (lub w ograniczonej części zakupienia białych certyfikatów).
Ustawa obejmuje zarówno sektor prywatny, jak i sektor publiczny nakładając zobowiązania
oszczędnościowe na wszystkie podmioty. Wylicza ona środki poprawy efektywności energetycznej jakimi
mogą posłużyć się jednostki sektora publicznego, włączając w to rozwiązanie w postaci zawarcia umowy
o poprawę efektywności energetycznej. Zgodnie z zapisami ww. ustawy sektor prywatny, a w jego ramach
– duże przedsiębiorstwa obarczone są obowiązkiem wykonywania audytów energetycznych w odstępach
czteroletnich. System ten wprowadza do polskiego porządku prawnego zapisy legislacyjne przyjęte na
poziomie UE. Jego naczelnym zadaniem jest doprowadzenie do wypełnienia celu wzrostu efektywności
energetycznej o 20% w roku 2020 dla całej UE. Dla Polski został on ustanowiony na poziomie 13,6 Mtoe
w roku 2020 – w porównaniu do wartości odniesienia dla Polski obliczonego na podstawie scenariusza
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bazowego zawartego w prognozie wykonanej dla Komisji Europejskiej (PRIMES - Baseline 2007). Cel ten
przekłada się w ujęciu bezwzględnym na zużycie pierwotne na poziomie 96,4 Mtoe oraz zużycie finalne
osiągające wartość 71,6 Mtoe w roku 2020. Nowelizacja ww. ustawy w 2020 r. umożliwi implementację
do krajowego porządku prawnego przepisów dyrektywy (UE) 2018/2002 z dnia 11 grudnia 2018 r.
zmieniającą dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej. Krajowy Plan Działań
dotyczący efektywności energetycznej zostaje zastąpiony od roku 2019 przez niniejszy Krajowy plan na
rzecz energii i klimatu.
Kolejnym wymiarem unii energetycznej, na którym podejmowane są działania jest „wewnętrzny
rynek energii”, którego urzeczywistnienie polega na podjęciu działań w sektorze elektroenergetycznym i
gazowym. Obszar elektroenergetycznego rynku wewnętrznego UE wymaga dwutorowości działań i
synchronizacji. Polega ona na działaniach zapewniających energetyczną wystarczalność oraz równolegle
rozszerzaniu i intensyfikacji współpracy w ramach systemu paneuropejskiego.
Za sferę infrastruktury przesyłowej w polskim systemie elektroenergetycznym odpowiada spółka
Polskie Sieci Elektroenergetyczne PSE S.A., przez co jej działalność w dużej mierze determinuje
bezpieczeństwo całego systemu elektroenergetycznego Polski. Plany inwestycyjne polskiego operatora
systemu przesyłowego są określone w perspektywie krótko, średnio i długoterminowej. Są one
sformułowane w kilku dokumentach, do których należą: Roczny Plan Inwestycji Rzeczowych (PI) –
perspektywa jednoroczna; Plan Zamierzeń Inwestycyjnych (PZI) – pięcioletni horyzont, Plan Rozwoju Sieci
Przesyłowej (PRSP) – dziesięcioletni horyzont planu; Prognoza dotycząca stanu bezpieczeństwa
dostarczania energii elektrycznej – opracowywany na piętnaście lat. W perspektywie do 2030 r.
szczególnie istotne będzie usprawnienie przepływu na przekroju synchronicznym obejmującym Niemcy,
Czechy i Słowację oraz zakończenie synchronizacji systemów przesyłowych państw bałtyckich. Włączanie
i synchronizacja systemów elektroenergetycznych państw stowarzyszonych, które są na drodze
zacieśniania stosunków z UE powinno mieścić się w sferze zainteresowania państw członkowskich
budujących unię energetyczną.
W 2019 r. na podstawie podstawie art. 15 Rozporządzenia (UE) 2019/943 został opracowany
Plan działania, którego celem jest realizacja obowiązku udostępniania uczestnikom rynku
międzyobszarowych zdolności przesyłowych na poziomie nie niższym niż 70% zdolności przesyłowych
(tzw. cel CEP 70%). Przy zastosowaniu Planu działania ostatecznym terminem na osiągnięcie celu CEP 70%
jest 31 grudnia 2025 r. Plan działania został przygotowany dla profilu synchronicznego (granice: Polska Niemcy, Czechy, Słowacja) oraz jednej granicy asynchronicznej: Polska - Szwecja. Plan działania nie ma
zastosowania dla drugiej granicy asynchronicznej: Polska - Litwa. W związku z tym na granicy Polska –
Litwa cel CEP 70% zostanie zrealizowany od 1 stycznia 2020 r., co wynika ze zobowiązań
międzynarodowych.
Istotnym projektem na najbliższe lata w Polsce jest program budowy inteligentnej sieci
elektroenergetycznej. Włącza on prace nad rozwiązaniami organizacyjno-prawnymi, które umożliwią
zastosowanie nowych technologii takich jak wprowadzenie inteligentnego opomiarowania. Dopiero
wtedy możliwe zostanie wdrożenie mechanizmów zarządzania popytem na energię elektryczną, w
efekcie natomiast bardziej zrównoważone jej użytkowanie. Stanie się to możliwe dzięki uzupełnieniu luki
w wiedzy o działaniach i preferencjami pomiędzy konsumentami a producentami i dostawcami energii.
W odniesieniu do systemu gazu ziemnego operatorem infrastruktury przesyłowej jest Operator
Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Operator zapewnia rozwój infrastruktury przesyłowej, która
wzmacnia bezpieczeństwo energetyczne Polski. Zgodnie z wytycznymi unijnymi oraz art. 16.2 ustawy
Prawo energetyczne, GAZ-SYSTEM sporządza 10 letni plan rozwoju sieci o zasięgu krajowym.
Przedstawione w Planie Rozwoju na lata 2018-2027 działania związane z dywersyfikacją źródeł dostaw
gazu zakładają, że podstawowe, nowe źródła gazu importowanego będą zlokalizowane w północno –
zachodniej części kraju, tj. gazociąg Baltic Pipe o przepustowości interkonektora do 10 mld m3 rocznie
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oraz rozbudowany terminal LNG w Świnoujściu do przepustowości na poziomie 7,5 mld m3 rocznie.
Operator wskazuje również na rozwój połączeń międzysystemowych z państwami sąsiednimi Polski, tj.
Litwą, Słowacją, Czechami i Ukrainą oraz rozwój infrastruktury przesyłowej wewnątrzkrajowej.
Polska bierze aktywny udział w pracach legislacyjnych Rady Unii Europejskiej i jej ciał
pomocniczych nad projektami ustawodawczymi w zakresie rynków elektroenergetycznych i gazu
ziemnego. Podejmuje również współpracę z państwami sąsiednimi oraz organizacjami
międzynarodowymi w celu tworzenia bezpiecznego otoczenia energetycznego, m.in. Międzynarodowa
Agencja Energetyczna, Wspólnota Energetyczna, Traktat Karty Energetycznej, czy inicjatywa Partnerstwa
Wschodniego. Urząd Regulacji Energetyki, polski regulator rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego,
współpracuje ze swoimi odpowiednikami za pośrednictwem europejskiej agencji ACER – Agencja ds.
Współpracy Organów Regulacji Energetyki. Celem prac Agencji jest tworzenie sprawnie funkcjonującego
i przejrzystego wewnętrznego rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego w UE. Członkami stowarzyszeń
europejskich wpływających na kształt unijnego rynku energii są również polscy operatorzy systemów
elektroenergetycznego i gazu ziemnego. PSE S.A. jest członkiem Europejskich Sieci Operatorów
Elektroenergetycznych Systemów Przesyłowych (ENTSO-E), natomiast GAZ-SYSTEM S.A jest członkiem
Europejskich Sieci Operatorów Systemów Przesyłowych Gazu (ENTSO-G). Tuż po powstaniu ACER tj. w
2011 roku w wyniku prac ENTSO-E zaproponowano Model Docelowy Rynku (energia elektryczna). Polska
jest włączona w procesy implementacyjne tego modelu. Obecnie współpraca koordynowana jest
regionalnie, następnie powstać ma projekt obejmujący całą UE. Decyzją agencji ACER utworzony został
makroregion centralny koordynowania współpracy na rzecz wdrożenia obranego w 2011 modelu rynku.
Polska należy obecnie do rozszerzonego niedawno obszaru CORE zrzeszającego systemy energetyczne
trzynastu centralnie położonych państw Europy solidarnie współdziałając na rzecz ustanowienia
wspólnego rynku energii. Tożsama analiza została przeprowadzona przez Radę Europejskich Regulatorów
Energii (CEER) dla rynku gazu ziemnego, a jej efektem było opracowanie Modelu Docelowego Rynku
Gazowego (Gas Target Model) w 2011 r. Opracowanie było poświęcone kwestiom dostępu do
infrastruktury na rynku hurtowym oraz potrzebach rozwojowych. W 2014 r. analiza została
zaktualizowana przez ACER pod kątem wprowadzania elastycznych ram regulacyjnych na rynku
hurtowym gazu w celu zwiększenia jego płynności i opracowania narzędzi wspierających jego integrację.
Efektem analizy było rozpoczęcie prac nad przyjętymi w ubiegłych latach gazowymi kodeksami
sieciowymi, w których uregulowano m.in. kwestię: zarządzania ograniczeniami, mechanizmu alokacji
zdolności w sieciach przesyłowych, zasad bilansowania gazu w sieciach przesyłowych, struktury taryf
przesyłowych, interoperacyjność i wymiany informacji.
Obszar „badania naukowe, innowacje i konkurencyjność” to zagadnienie, którego znaczenie jest
sukcesywnie wzmacniane. Sektor energetyczny dostrzega coraz większą potrzebę rozwoju nowego
podejścia, którego najistotniejszymi narzędziami będą nowe technologie oraz innowacje procesowe.
Polska polityka w dziedzinie innowacji stawia na wdrożenia. Wykorzystywane są środki z budżetu
państwa w połączeniu z funduszami europejskimi oraz ze środkami własnymi przedsiębiorstw
energetycznych. Trendem wspierającym kierunek innowacje w energetyce jest aktywność
proinnowacyjna spółek energetycznych. W Polsce istnieje coraz silniejsza tendencja – wspierana przez
aktywność rządu – która polega na programach inkubacyjnych w stosunku do startup-ów, które tworzą
pomysły i rozwijają swoją działalność w sektorze energetycznym. Czołowe polskie spółki energetyczne
powołały do istnienia własne centra akceleracyjne dla nowopowstałych firm (inkubatory) jak również
spółki joint venture. Wśród powołanych podmiotów są: PGE Ventures (spółka powołana przez PGE S.A),
InnVento – inkubator technologiczny (podmiot powołany przez PGNIG S.A.), Tauron Magenta (utworzona
przez Tauron S.A), Enea Innovation (spółka venture capital powołana przez Enea S.A), ORLEN
Innowacje&Startupy (platforma i inkubator firmy ORLEN). Aktywność polskich przedsiębiorstw
energetycznych w sferze inkubacji i akceleracji nowych projektów, a także widoczna rola państwa w
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stymulowaniu działalności B&R w sektorze energetyki, pozwala oczekiwać w perspektywie najbliższych
kilku lat wzrostu poziomu innowacyjności polskiej energetyki.
Flagowym projektem w zakresie innowacyjnych rozwiązań, które są silnie związane z energetyką
jest projekt rozwoju elektromobilności. Jest on rozwijany z silnym udziałem państwa – w sferze
regulacyjnej i finansowania – jednak ma się urzeczywistnić przy intensywnej współpracy
z przedsiębiorstwami energetycznymi, z sektora transportowego i innych graczy o charakterze
prywatnym. Na chwilę obecną kierunek projektowi elektromobilności wyznacza dokument Strategia
Odpowiedzialnego Rozwoju, a w ślad za nim bardziej szczegółowo Plan Rozwoju Elektromobilności
„Energia do Przyszłości”. Następnie na poziomie wykonawczym projekt wdrażany jest w drodze Ustawy
o elektromobilności i paliwach alternatywnych, której przepisy weszły w życie 22 lutego 2018 r., a także
szeregu wspomagających aktów prawnych. Celem projektu jest stworzenie warunków do rozwoju
elektromobilności. Ma się to stać za pomocą: wsparcia rozbudowy podstawowej sieci infrastrukturalnej
oraz systemu zachęt do zakupu pojazdów elektrycznych, rozwoju przemysłu na rzecz samochodów o
napędzie alternatywnym. W perspektywie roku 2025 program wyznacza cel kierunkowy – ok. miliona
pojazdów napędzanych elektrycznie. Program przewiduje również wzrost liczby pojazdów napędzanych
gazem LNG oraz CNG, w tym budowę 4 instalacji do bunkrowania gazowego statków na polskim
wybrzeżu. Dodatkowym efektem oddziaływującym na polski system elektroenergetyczny ma być
stabilizacja sieci elektroenergetycznej. Wykorzystanie jej do ładowania tak wielu pojazdów, przy
zapewnieniu odpowiednich zachęt, które będą kreować pożądane zachowania użytkowników pojazdów
elektrycznych (np. taryfy nocne do ładowania pojazdów elektrycznych), działać będzie na rzecz
spłaszczenia krzywej zapotrzebowania na energię elektryczną i w efekcie jego stabilizację, co będzie
korzystne biorąc pod uwagę charakterystykę pracy podstawowych jednostek wytwórczych w polskim
systemie energetycznym. Opisany wyżej program jest jednym z głównych strategicznych programów
rozwojowych mającym na celu podniesienie innowacyjności sektora energetyczno-transportowego,
zmianę w kierunku bardziej zrównoważonego rozwoju kraju i dołączenie do państw liderów w dziedzinie
elektromobilności na świecie.

1.4. Struktura administracyjna
energetycznych

wdrażania

krajowych

polityk

klimatyczno-

Krajowy plan na rzecz energii i klimatu prezentuje kierunki spójne i komplementarne z horyzontalną
strategią rozwoju kraju tj. Strategią Odpowiedzialnego Rozwoju oraz jej zintegrowanymi strategiami
sektorowymi zaktualizowanymi w 2019 roku lub będącymi obecnie w procesie aktualizacji, w
szczególności z projektem Polityki energetycznej Polski do roku 2040, Polityką ekologiczną państwa 2030
- strategią rozwoju w obszarze środowiska i gospodarki wodnej, Strategią Zrównoważonego Rozwoju
Transportu do 2030 roku oraz Strategią zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030.
Za wdrażanie działań i środków służących realizacji celów określonych w Krajowym planie,
odpowiedzialnych jest szereg podmiotów administracji publicznej zależnie od ich właściwości,
jak również – na poziomie operacyjnym - podmioty prywatne.
Poniższy graf prezentuje strukturę podmiotów zaangażowanych w przygotowanie projektu KPEiK
oraz schemat dotychczasowego procesu jego opracowania.
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Ministerstwo
Aktywów Państwowych
(byłe Ministerstwo Energii)

o

o

Zlecenie wykonania analiz
prognostycznych:
o
o

o

Etap I (2017) – Scenariusz
Odniesienia (ODN, BAU)
Etap II (2018) – Scenariusz
Polityki KlimatycznoEnergetycznej (PEK, IA)
Etap III (2019) – aktualizacja
scenariuszy OND i PEK po
konsultacjach publicznych,
miedzyresortowychi
rekomendacjach KE

Wykonawca
zewnętrzny

Opracowanie projektu KPEiK
(2018)

Międzyresortowy Zespół
roboczy ds. opracowania
projektu Krajowego Planu

Przekazanie projektu KPEiK
do Komisji Europejskiej po
uzyskaniu akceptacji Komitetu
ds. Europejskich (styczeń 2019r.)



Przeprowadzenie uzgodnień
międzyresortowych i konsultacji
publicznych (I kwartał 2019 r.)






Implementacja wniosków
po konsultacjach i
rekomendacjach KE (II-IV
kwartał 2019 r.)






Przekazanie zaktualizowanego
projektu KPEiK do zatwierdzenia
przez KSE, a następnie do KE
(grudzień 2019 r.)

Wkłady resortów do
części Założenia i Cele
oraz Polityki
i Działania zgodnie
z szablonem KPEiK
Uzgodnienia wkładów
między resortami,
poszukiwanie synergii
między obszarami i
wzajemna korekta





Ministerstwo Klimatu,
Ministerstwo Infrastruktury,
Ministerstwo Gospodarki
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,
Ministerstwa Funduszy i Polityki
Regionalnej,
Ministerstwo Rozwoju,
Ministerstwo Rolnictwa i
Rozwoju Wsi,
Ministerstw Nauki i Szkolnictwa
Wyższego,
Ministerstwo Finansów,
Ministerstwo Spraw
Zagranicznych,
Biuro Obsługi Pełnomocnika
Rządu do spraw Strategicznej
Infrastruktury Energetycznej,
Krajowy Ośrodek Bilansowania
i Zarządzania Emisjami,
Główny Urząd Statystyczny,
Urząd Regulacji Energetyki
Stałe Przedstawicielstwo RP
przy UE

*Nazwy resortów dostosowano do stanu na
listopad 2019 r.

1.5. Pomioty wdrażające
Za wdrażanie Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 odpowiedzialnych jest szereg
podmiotów – organy administracji rządowej i samorządowej, instytucje rządowe, podmioty sektora
paliwowo-energetycznego, jak również podmioty gospodarcze, realizujące ustawowe obowiązki
oraz realizujące dobre praktyki w zakresie wykorzystania energii.
Poniżej przedstawiono podmioty szczególnie zaangażowane w realizację Krajowego planu. W przypadku
ewentualnej zmiany ustawy o działach administracji rządowej może ulec zmianie właściwość
kompetencyjna poszczególnych ministrów.






Minister właściwy ds. energii
Minister właściwy ds. środowiska
Minister właściwy ds. transportu
Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego
Minister właściwy ds. rolnictwa i rozwoju wsi
18

Wersja 4.1 z dn. 18.12.2019




















Minister właściwy ds. budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz
mieszkalnictwa
Minister właściwy ds. gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej
Minister właściwy ds. gospodarki
Minister właściwy ds. zagranicznych
Minister właściwy ds. finansów publicznych
Minister właściwy ds. rodziny, pracy i zabezpieczenia społecznego
Minister właściwy ds. nauki i szkolnictwa wyższego
Minister właściwy ds. oświaty i wychowania
Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej
Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw programu „Czyste Powietrze”
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
Prezes Państwowej Agencji Atomistyki
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Operatorzy systemów przesyłowych oraz operatorzy systemów dystrybucyjnych
Operator systemu magazynowania
Jednostki samorządu terytorialnego
Instytuty naukowo-badawcze i uczelnie wyższe
Przedsiębiorstwa
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1.6. Streszczenie
Krajowy Plan na Rzecz energii i klimatu przygotowany został z myślą o ustanowieniu stabilnych ram
będących sprzyjającym otoczeniem dla zrównoważonej, ekonomicznie efektywnej i sprawiedliwej
transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Dokument ten ma umożliwić synergię z realizacji
działań w powiązanych wzajemnie pięciu wymiarach unii energetycznej, z uwzględnieniem zasady
„efektywność energetyczna przede wszystkim”. W drugim rozdziale dokumentu opisano krajowe
założenia i cele Polski polskiej polityki energetyczno-klimatycznej, w trzecim natomiast – polityki i środki
mające służyć ich realizacji. Ze względu na to, że niektóre cele, a także polityki i środki służą wzmacnianiu
więcej niż jednego wymiaru, przyporządkowane zostały one do tych, w których szacowany jest ich
największy wpływ. Dla większej czytelności dokumentu założenia i cele oraz polityki i działania oznaczone
zostały kolorami przyporządkowanymi do poszczególnych wymiarów unii energetycznej.
Główne cele polityki energetyczno-klimatycznej Polski zawarte w dokumencie i stanowiące
przyszłą miarę jego realizacji przedstawione zostały na poniższym grafie. Należy w tym miejscu zaznaczyć,
że cel dotyczący wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych jest warunkowy, tzn. że jego realizacja na
poziomie 23% będzie możliwa w sytuacji przyznania Polsce dodatkowych środków unijnych, w tym
przeznaczonych na sprawiedliwą transformację. Krajowe cele stanowią wkład w zbiorczą realizację
unijnych zobowiązań klimatycznych w ramach Porozumienia Paryskiego oraz w kierunku dążenia do
neutralności klimatycznej.

Rysunek 10. Cele klimatyczno-energetyczne Polski do 2030 r.

Obniżenie emisyjności
W wymiarze obniżenie emisyjności ujęto zagadnienia związane zarówno z emisją i pochłanianiem
gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza, jak również dotyczące wykorzystania odnawialnych
źródeł energii. Ze względu na pojawiające się coraz częściej ekstremalne zjawiska pogodowe,
uwzględniono również zagadnienie adaptacji do zmian klimatu.
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Cel redukcyjny dla Polski w zakresie emisji gazów cieplarnianych w sektorach nieobjętych
systemem ETS został określony na poziomie -7% w 2030 r. w porównaniu do poziomu w roku 2005.
Podany cel ma być zrealizowany poprzez obniżenie emisji w transporcie, budownictwie i rolnictwie, przy
uwzględnieniu korzystnych efektów płynących z pochłaniania CO2 przez ekosystemy oraz elastyczności
związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem. Niezwykle ważna w tym
aspekcie jest również poprawa jakości życia mieszkańców Rzeczypospolitej Polskiej, szczególnie ochrona
ich zdrowia i warunków życia, z uwzględnieniem ochrony środowiska. Dotyczy to w szczególności
rozwiązania problemu tzw. „niskiej emisji” związanej z emisją zanieczyszczeń w transporcie oraz przez
indywidualne źródła ciepła.
W ramach realizacji ogólnounijnego celu na 2030 r. Polska deklaruje osiągniecie do 2030 r. 21-23%*
udziału OZE w finalnym zużyciu energii brutto (zużycie łącznie w elektroenergetyce, ciepłownictwie
i chłodnictwie oraz na cele transportowe). Ocenia się, że w perspektywie 2030 r. udział OZE
w ciepłownictwie i chłodnictwie będzie zwiększał się o 1,1 pkt proc. średniorocznie. W transporcie
przewiduje się osiągniecie 14% udział energii odnawialnej w perspektywie 2030 r. Aby umożliwić
realizację powyższych celów, planuje się wsparcie odnawialnych źródeł energii w postaci kontynuacji
obecnych i tworzenie nowych mechanizmów wsparcia i promocji. Zakłada się również wzrost
wykorzystania biopaliw zaawansowanych, rozwój morskiej energetyki wiatrowej oraz zwiększenie
dynamiki rozwoju mikroinstalacji OZE.
Efektywność energetyczna
Krajowy cel w zakresie poprawy efektywności energetycznej do 2030 r. ustalony został na poziomie
23% w odniesieniu do zużycia energii pierwotnej według prognozy PRIMES 2007, co odpowiada zużyciu
energii pierwotnej na poziomie 91,3 Mtoe w roku 2030. Działania mające na cele zmniejszenie zużycia
energii traktowane są w szczególny sposób, prowadzą one bowiem jednocześnie do dalszego
zmniejszenia emisji, wpływając na realizację celów energetyczno-klimatycznych. W tym kontekście
szczególnie ważne są: rozwój ekologicznych i efektywnych systemów ciepłowniczych, produkcji ciepła w
kogeneracji, inteligentnych sieci oraz funkcjonowanie mechanizmów stymulujących oszczędność
końcowego wykorzystania energii oraz zachowania prooszczędnościowe. Zarówno pod kątem
efektywności energetycznej, jak też poprawy warunków mieszkaniowych społeczeństwa, za istotną
uznawane jest opracowanie długoterminowej strategii renowacji krajowych zasobów budynków
mieszkalnych i niemieszkalnych, zarówno publicznych, jak i prywatnych, zgodnie ze znowelizowaną
dyrektywą 2010/31/UE. Planowane są również działania zwiększające efektywność energetyczną w
transporcie, za sprawą promowania bardziej zrównoważonych metod transportu towarów (np. transport
intermodalny, kolejowy) i społeczeństw (np. transport zbiorowy). W dokumencie przewidziano
zwiększenie efektywności energetycznej przez utworzenie spójnego, zrównoważonego, innowacyjnego i
przyjaznego użytkownikom systemu transportowego na poziomie krajowym, europejskim i globalnym.
Bezpieczeństwo energetyczne
Bezpieczeństwo energetyczne jest traktowane w Polsce priorytetowo. Z polskiego punktu widzenia
najistotniejsze w tym wymiarze jest pokrycie wzrastającego zapotrzebowania na paliwa i energię w
związku z prognozowanym wzrostem gospodarczym, przy zapewnieniu nieprzerwanych dostaw energii.
Istotną kwestią jest utrzymanie wysokiego wskaźnika niezależności energetycznej, dywersyfikacji miksu
energetycznego oraz dywersyfikacji kierunków dostaw paliw importowanych. Dotyczy do zarówno ropy

*

Cel 23% będzie możliwy do osiągnięcia w sytuacji przyznania Polsce dodatkowych środków unijnych,
w tym przeznaczonych na sprawiedliwą transformację.
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naftowej jak i gazu ziemnego, co powiązane jest również z koniecznością rozwoju infrastruktury w tych
sektorach.
Dla pokrycia rosnącego zapotrzebowania na moc elektryczną, konieczna będzie rozbudowa mocy
wytwórczych energii elektrycznej. Jako istotne z punktu widzenia zapewnienia stabilnych dostaw energii
elektrycznej, jak również dywersyfikacji źródeł pozyskiwania energii, wskazywane jest w krajowym planie
wdrożenie w Polsce energetyki jądrowej. Uruchomienie pierwszego bloku (o mocy ok. 1-1,5 GW)
pierwszej elektrowni jądrowej przewidziano na 2033 r. W kolejnych latach planowane jest uruchomienie
kolejnych pięciu takich bloków co 2-3 lata. (o łącznej mocy ok. 6-9 GW).
Biorąc pod uwagę dostępność krajowych złóż węgla kamiennego i brunatnego, przewiduje się
utrzymanie krajowego wydobycia węgla na poziomie pozwalającym na pokrycie zapotrzebowania przez
sektor energetyczny. Udział węgla w wytwarzaniu energii elektrycznej będzie jednak systematycznie
zmniejszany. W 2030 r. osiągnie poziom 56-60% i w perspektywie roku 2040 zachowany zostanie trend
spadkowy.
Wewnętrzny rynek energii
W ramach rozwoju wewnętrznego rynku energii, Polska będzie dążyć do zwiększenia dostępności
i przepustowości obecnych elektroenergetycznych połączeń transgranicznych oraz zintegrowania
krajowego systemu przesyłowego gazu ziemnego z systemami państw Europy Środkowej i Wschodniej
oraz państw regionu Morza Bałtyckiego. W kontekście tym, konieczne będą też dalsze inwestycje w
wewnętrzne sieci gazowe oraz elektryczne, które zapewnią bezpieczeństwo dostaw energii. W
odniesieniu do produkcji energii ze źródeł odnawialnych, podjęte będą działania w celu zagwarantowania
odpowiedniego poziomu elastyczności systemu energetycznego. Aby umożliwić rozwój konkurencyjnego
rynku, celem jest zwiększenie wiedzy konsumentów oraz zachęcenie ich do odgrywania aktywniejszej roli
na rynku energii, przy jednoczesnym ograniczeniu zjawiska ubóstwa energetycznego z uwzględnieniem
ochrony wrażliwych grup społecznych.
Badania naukowe, innowacje i konkurencyjność:
Badania naukowe, wdrażanie innowacji i działania związane z rozwojem konkurencyjności
gospodarki będą miały istotne znaczenie dla realizacji celów i polityk odwzorowanych w KPEiK. Wymiar
ten szczególnie przeplata się bowiem z innymi, dostarczając nowych technologii i rozwiązań sprzyjających
transformacji energetycznej. Głównym założeniem tego wymiaru jest zmniejszenie luki cywilizacyjnej
pomiędzy Polską, a krajami gospodarczo wysokorozwiniętymi oraz poprawa jakości życia polskiego
społeczeństwa. Polska planuje również zwiększanie konkurencyjności gospodarki poprzez pełniejsze
wykorzystanie zasobów społecznych i terytorialnych oraz automatyzację, robotyzację i cyfryzację
przedsiębiorstw. Wspierając rozwój innowacji energetycznych planowane jest zwiększenie
konkurencyjności polskiego sektora energii, a co za tym idzie maksymalizację korzyści dla polskiej
gospodarki. Kolejnym celem jest akceleracja sprzedaży technologii przez polskie firmy na rynkach
zagranicznych, łącząca się ze wzrostem znaczenia i konkurencyjności polskiej nauki na arenie
międzynarodowej. Fundamentem dla realizacji celów w tym zakresie są: wzrost nakładów na działalność
badawczo-rozwojową w Polsce (z 0,75% PKB w roku 2011 do 1,7% PKB w 2020 r. i 2,5% PKB w 2030) oraz
ustalenie nowych, lepiej dostosowanych do dzisiejszych warunków, zasad wykorzystania tych nakładów.
Aby maksymalizować korzyści, zasadne jest rozwijanie współpracy z Komisją Europejską i państwami
członkowskimi Unii Europejskiej dotyczącej Strategicznego Planu w dziedzinie technologii energetycznych
(SET-Plan). Jednym z głównych celów badań będzie określenie potencjału produkcji, wykorzystania oraz
rozwoju technologii wodorowych w Polsce.
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2.1. Wymiar „obniżenie emisyjności”
Cele i kierunki priorytetowe związane z wymiarem obniżenia emisji zostały określone w sektorowych strategiach rozwoju, przede wszystkim:
•

Polityce ekologicznej Państwa 2030 – strategii rozwoju w obszarze środowiska i gospodarki wodnej, z dn. 16 lipca 2019 r.

•

Strategii zrównoważonego rozwoju transportu do 2030 roku, z dn. 24 września 2019 r.

•

Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030, z dn. 15 października 2019 r.

•

Projekcie Polityki energetycznej Polski - strategii rozwoju sektora paliwowo-energetycznego (listopad 2019 r.).

2.1.1. Emisje i pochłanianie gazów cieplarnianych
a)

Wiążący dla danego państwa członkowskiego krajowy cel
w zakresie emisji gazów cieplarnianych w sektorach nieobjętych
systemem handlu uprawnieniami do emisji na rok 2030, roczne
krajowe wiążące limity zgodnie z rozporządzeniem (UE)
2018/8422 oraz zobowiązania wynikające z rozporządzenia (UE)
2018/8413;

1. Non-ETS (emisje gazów cieplarnianych z sektorów nieobjętych systemem handlu
uprawnieniami do emisji):
Na podstawie rozporządzenia (UE) 2018/842, cel redukcyjny dla Polski w zakresie
emisji gazów cieplarnianych w sektorach nieobjętych systemem ETS został
określony na poziomie -7% w 2030 r. w porównaniu do poziomu w roku 2005.
Sektory nieobjęte systemem EU ETS (przede wszystkim transport, rolnictwo, sektor
komunalno-bytowy, gospodarka odpadami, a także emisje przemysłowe poza ETS)
są źródłem ok. 50% całkowitych emisji gazów cieplarnianych (GC) w Polsce.
Na 2020 r. tzw. pakiet klimatyczno-energetyczny określił m.in. unijny 20% cel
redukcyjny emisji gazów cieplarnianych (względem 1990 r.), w tym dla sektorów
non-ETS na poziomie -10% w porównaniu do 2005 r. Decyzja ESD (Effort Sharing
Decision, tzw. decyzja non-ETS) wyznaczyła państwom członkowskim ich krajowe
cele na rok 2020, jako kontrybucje do realizacji ambicji ogólnounijnej. Polska zgodnie
z ww. regulacją ma możliwość zwiększenia do 2020 r. emisji w sektorach non-ETS do
poziomu +14% względem 2005 r.
Wraz z przyjęciem nowych ram polityki klimatyczno-energetycznej UE określono cel
redukcyjny na 2030 r. dla emisji gazów cieplarnianych na poziomie 40%
w porównaniu do 1990 r., w tym dla sektorów non-ETS jako 30% w porównaniu do
poziomu w 2005 r. Kontrybucja Polski do realizacji ww. celu w sektorach non-ETS

II. Krajowe założenia i cele – wymiar „obniżenie emisyjności”
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została określona w Załączniku I do rozporządzenia ESR4. Zaproponowany cel
redukcyjny na 2030 r. na poziomie -7% należy uznać za zobowiązanie ambitne.
2. Udział sektora LULUCF w wypełnianiu celów redukcyjnych do 2030 roku w UE
Rozporządzenie LULUCF określa zasady rozliczeniowe (zasady generowania
kredytów węglowych, którymi będzie można ewentualnie rozliczać krajowe emisje
gazów cieplarnianych w sektorze non-ETS) w oparciu o salda netto emisji
i pochłaniania gazów cieplarnianych dla zagospodarowanych gruntów leśnych,
uprawnych, trawiastych oraz zalesień i wylesień w okresie 2021-2030.
W rozporządzeniu LULUCF zaproponowano krajom członkowskim maksymalne
wielkości generowanych kredytów (limity rozliczeniowe) z kategorii „zarządzane
grunty leśne”. Limity te ograniczono do wysokości 3,5% emisji krajowej danego
kraju członkowskiego w roku bazowym. W ramach mechanizmu generowania
kredytów konieczne jest uwzględnienie poziomów odniesienia jako minimalnych
wartości pochłaniania dla zarządzanych gruntów leśnych. Osiągniecie tych
minimalnych wartości będzie warunkiem generowania ewentualnych kredytów.
Poziomy odniesienia ustanowione zostaną w oparciu o scenariusze rozwoju zasobów
leśnych opracowane na bazie efektu praktyk leśnych zaobserwowanych w okresie
2000-2009, które są w trakcie opracowywania na poziomie krajowym. Dokumentem
właściwym w tej kwestii jest „Krajowy Plan Rozliczeń dla Leśnictwa” opracowany
przez Ministerstwo Środowiska w 2018 r. Szczegółowe działania do podjęcia mające
na celu realizację art.4 rozporządzenia LULUCF są wymienione w Krajowym Planie
Rozliczeń dla Leśnictwa
W rozporządzeniu LULUCF, wprowadzono również mechanizm rekompensacji
ewentualnej emisji z zarządzanych gruntów leśnych w przypadku, gdyby kraj
nie osiągnął wielkości pochłaniania równoważnej poziomowi odniesienia.
Niemniej jego działanie oparto wyłącznie na jednym ograniczonym parametrze, tj.
na lesistości kraju członkowskiego (średniej lesistości dla okresu referencyjnego
2000-2009). Polsce przyznano limit rekompensacji na 10 lat (2021-2030) wynoszący
-22,5 mln t CO2eq (jest to całkowity maksymalny możliwy do wykorzystania limit
w przeciągu 10 lat).
II. Krajowe założenia i cele – wymiar „obniżenie emisyjności”
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Polska nie wyklucza skorzystania z mechanizmu elastyczności ESR/LULUCF.
Dla gruntów uprawnych i trawiastych proponowany jest poziom bazowy
do rozliczeń jako średnia z lat 2005-2009. Średnio wyniesie on łącznie dla gruntów
uprawnych i trawiastych ok. 1500 kt CO2 ekw. na cały okres rozliczeniowy – jest to
wartość wstępna (zgodna z Krajowymi Raportami Inwentaryzacyjnymi przekazanymi
do Sekretariatu UNFCCC). Jedynie rozliczenie bilansów dla zalesienia/wylesienia oraz
produktów z pozyskanego drewna (z wyłączeniem papieru) nie będą ograniczane ani
limitem ani poziomem odniesienia.
b)

W stosownych przypadkach inne krajowe założenia i cele
zgodne z istniejącymi długoterminowymi strategiami
niskoemisyjności. W stosownych przypadkach, inne założenia i
cele, w tym cele sektorowe i cele związane z przystosowaniem
się do zmiany klimatu.

1. Dążenie do ograniczenia emisji krajowych emisji gazów cieplarnianych, w tym CO2
Występujące w ostatnich kilku dekadach skutki zmieniającego się klimatu
pogłębiają się, zwłaszcza w odniesieniu do wzrostu częstotliwości i nasilenia
pogodowych zjawisk ekstremalnych. Stanowią tym samym zagrożenie dla rozwoju
społecznego i gospodarczego oraz dla zasobów przyrody. Konieczne jest zatem
podjęcie dalszych działań ograniczających emisję gazów cieplarnianych (mitygacja)
oraz równolegle także działań na rzecz dostosowania się (adaptacji) do
prognozowanych skutków zmian klimatu. W zakresie działań dotyczących
ograniczania emisji GHG, Polityka ekologiczna Państwa 2030 r. uwzględnia zasadność
kontrybuowania do realizacji celów polityki klimatycznej UE do 2030 r., jak również
postanowień Porozumienia paryskiego.
Wśród wskaźników realizacji Polityki ekologicznej Państwa 2030 r. wskazano
zmniejszenie krajowej dynamiki emisji gazów cieplarnianych do 77,1% względem
roku referencyjnego 1990.
Projekt Polityki energetycznej Polski do 2040 r. przewiduje dążenie do redukcji
krajowej emisji CO2 o 30% w perspektywie do 2030 r. (w porównaniu do 1990 r.).
2. Ograniczanie negatywnego wpływu transportu na środowisko, zgodnie z
kierunkami wskazanymi w Strategii zrównoważonego rozwoju transportu do 2030 r.:
 cel pośredni – od 2025 r. redukcja średniego poziomu emisji CO2 parku nowych
samochodów osobowych i lekkich samochodów dostawczych o 15%
w odniesieniu do roku 2021,
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 cel główny – od 2030 r. redukcja średniego poziomu emisji CO2 parku nowych
samochodów osobowych o 37,5% i nowych lekkich samochodów dostawczych
o 31% w odniesieniu do roku 2021.
Cele te wzmacniają presję na odchodzenie od pojazdów z konwencjonalnymi
silnikami spalinowymi i przechodzenie na pojazdy ekologicznie czyste (oraz
zminimalizowanie skutków rozwoju sektora transportu na środowisko, w tym m.in.
zahamowanie tempa wzrostu emisji gazów cieplarnianych).
Zadanie redukcji emisji w sektorze transportu będzie tym większym wyzwaniem, że
przewiduje się zarówno w Polsce, jak i w całej UE, dalszy znaczący wzrost przewozów,
szczególnie ładunków, jako nieodzowny skutek kontynuowanego rozwoju
gospodarczego. Oczekiwana redukcja emisji wymagać będzie optymalizacji zarówno
potrzeb transportowych, jak i wykorzystania potencjału systemu transportowego
oraz zwiększenia wykorzystania paliw alternatywnych.
3. Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego, z uwzględnieniem
zasad zrównoważonego rozwoju do 2030 r. poprzez wdrożenie Polityki ekologicznej
Państwa 2030, skutkującej m.in. następującymi efektami:
zwiększenie wskaźnika wydajności środowiskowej8 >70 pkt. w porównaniu do
64,11 pkt. w 2018 r.,
poprawę stanu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych,
zwiększenie odsetka ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej w stosunku
do ludności ogółem do 85% z 70,5% (w 2017 r.)
zwiększenie odsetka ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków do 86% z 73,6%
(w 2017 r.),
osiągnięcie poziomów dopuszczalnych i docelowych substancji określonych
w dyrektywie 2008/50/WE i 2004/107/WE, oraz utrzymanie ich na tych obszarach,
na których są dotrzymywane, a w przypadku pyłu PM2,5 także pułapu stężenia
ekspozycji oraz Krajowego Celu Redukcji Narażenia,
8 Environmental Performance Index, https://epi.envirocenter.yale.edu/. Wskaźnik wydajności środowiskowej składa się z szeregu mierników dotyczących zdrowia środowiskowego (np. jakość

powietrza, stan wód, wpływ środowiska na zdrowie ludzi) oraz zdrowotności i witalności ekosystemów (np. oczyszczanie ścieków, zanieczyszczenie azotanami, zmiana lesistości, zasoby ryb, ochrona
gatunków, poziom emisji gazów cieplarnianych).
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osiągnięcie w perspektywie do roku 2030 stężeń substancji w powietrzu
na poziomach wskazanych przez WHO oraz nowych wymagań wynikających
z regulacji prawnych projektowanych przepisami prawa unijnego
całkowitą redukcję liczby stref z przekroczeniami poziomu dopuszczalnego pyłu
PM10,
zwiększenie do 30 liczby aglomeracji i miast powyżej 100 tys. mieszkańców, w
których wartość wskaźnika średniego narażenia nie przekracza pułapu stężenia
ekspozycji na pył PM2,5 na poziomie 20 μg/m3 w porównaniu do poziomu
bazowego, który wynosi 11 miast,
zmniejszenie udziału obszarów zdegradowanych w ogólnej powierzchni kraju.
4. Adaptacja do zmian klimatu poprzez zapewnienie zrównoważonego
gospodarowania zasobami środowiska oraz efektywnego funkcjonowania
gospodarki i społeczeństwa w warunkach zmian klimatu, poprzez wdrożenie Polityki
ekologicznej Państwa 2030, skutkującej m.in. następującymi efektami:










II. Krajowe założenia i cele – wymiar „obniżenie emisyjności”

zwiększenie do 60% odsetka mieszkańców polskich miast objętych miejskimi
planami adaptacji (w porównaniu do wartości bazowej z 2015 r. wynoszącej
0%);
zwiększenie pojemności obiektów małej retencji wodnej do poziomu ok
844 836 dam3 (względem poziomu bazowego w 2016 r. wynoszącego
826 034,2 dam3),
wzrost poziomu lesistości kraju do 31% z obecnych 29,6%,
postęp w kierunku zrównoważonej gospodarki leśnej, poprzez wzrost
z 95,7% do 99% udziału powierzchni lasów, które mają zatwierdzoną
dokumentację urządzeniową w stosunku do całkowitej powierzchni gruntów
leśnych,
objęcie 100% obszarów Natura 2000, dla których ustanowione zostały plany
zadań ochronnych i plany ochrony,
poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów
komunalnych 60% wagowo.
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5. Ograniczenie emisji antropogenicznych zanieczyszczeń do atmosfery: dwutlenku
siarki (SO2), tlenków azotu (NOx), niemetanowych lotnych związków organicznych
(NMLZO), amoniaku (NH3) i pyłu drobnego (PM2,5) do 2030 r.
Zgodnie dyrektywą 2016/2284 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie redukcji
krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczeń atmosferycznych, zmiany
dyrektywy 2003/35/WE oraz uchylenia dyrektywy 2001/81/WE (dyrektywa NEC)
Polska została zobowiązana do osiągnięcia celów redukcji zanieczyszczeń w dwóch
okresach, które obejmują lata od 2020 roku do roku 2029 i od 2030 roku (względem
referencyjnego 2005 r.). Cele te wynoszą odpowiednio:






59% i 70% dla SO2,
30% i 39% dla NOx,
25% i 26% dla NMLZO,
1% i 17% dla NH3,
16% i 58% dla PM2,5.

6. Zmniejszenie udziału węgla kamiennego i brunatnego w produkcji energii
elektrycznej do 56-60% w 2030 roku i dalszy trend spadkowy do 2040 r.
Obecnie z węgla kamiennego i brunatnego wytwarzane jest ok. 77% energii
elektrycznej. Udział węglowych jednostek wytwórczych będzie się systematycznie
zmniejszał na skutek wycofywania starych wyeksploatowanych konwencjonalnych
jednostek wytwórczych niespełniających wymogów środowiskowych w zakresie
emisji zanieczyszczeń (tzw. konkluzji BAT), jak również wdrożenia wysokosprawnych
technologii konwencjonalnych. Wdrażanie technologii charakteryzujących się
wysoką efektywnością wytwarzania energii oraz redukujących straty (np. w przesyle)
ma istotny wpływ na zrównoważone wykorzystanie zasobów energetycznych oraz
redukcję emisji zanieczyszczeń. Konieczność zmiany w obrębie technologii
wytwarzania będzie prowadzić do sukcesywnego wzrostu udziału technologii nisko i
zeroemisyjnych, w szczególności OZE i energetyki jądrowej. Bardzo ważnym - w
warunkach polskich - paliwem transformacyjnym w okresie przejściowym będzie gaz,
którego znaczenie będzie rosło nie tylko w elektroenergetyce (w jednostkach
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rezerwowych dla OZE), ale również w ciepłownictwie (sieciowym i indywidualnym) i
w transporcie (jako paliwo alternatywne).
W wyniku zmian w sektorze wytwarzania energii elektrycznej, nastąpi zmniejszenie
emisji CO2.
Bardzo istotną kwestią w procesie transformacji energetycznej jest zapewnienie
możliwości finansowania inwestycji z uwzględnieniem zasady neutralności
technologicznej, nie ograniczając możliwości pozyskania finansowania w żadne
technologie zeroemisyjne, a także, w okresie przejściowym, w niskoemisyjne.
7. Sprawiedliwa transformacja energetyczna w kierunku niskoemisyjnym
Średnio- i długoterminowa transformacja energetyczna będzie prowadzona w Polsce
w sposób ewolucyjny, w sposób gwarantujący bezpieczeństwo energetyczne
i w tempie akceptowalnym w wymiarze społecznym, ekonomicznym i regionalnym.
Szczególny nacisk położony zostanie na przeprowadzenie tego procesu w sposób
najbardziej sprawiedliwy i po możliwie najniższych kosztach.
Polska znajduje się w specyficznej sytuacji na tle państw UE z uwagi na odmienny
punkt startowy, uwarunkowania gospodarcze, energetyczne i technologiczne,
potencjał redukcyjny i zdolności finansowe. W przypadku Polski, koszty transformacji
energetycznej będą należeć do najwyższych spośród państw członkowskich UE.
Strategie prowadzące do transformacji niskoemisyjnej w poszczególnych
sektorach będą uwzględniały zrównoważone podejście, w tym konieczność ochrony
konkurencyjności polskiej gospodarki i poszczególnych jej sektorów oraz
uwzględnienie wymiaru społecznego poprzez ograniczenie niewspółmiernych
kosztów transformacji zwłaszcza wśród osób o niskich dochodach. Działania te będą
oddziaływać na podaż pracy w powiązanych sektorach, kondycje regionów i
zamożność całego społeczeństwa. Transformacja energetyczna stanowi istotne
wyzwanie w warunkach polskich, ale również szansę gospodarczą dla inwestycji,
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, przynosząc konkretne korzyści w postaci
dywersyfikacji miksu energetycznego, czystszego powietrza, lokalnego rozwoju
gospodarczego i miejsc pracy. Warunkiem powodzenia tego procesu jest
odpowiednia polityka adaptacyjna, wspierana z funduszy krajowych i europejskich.
II. Krajowe założenia i cele – wymiar „obniżenie emisyjności”
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2.1.2. Energia ze źródeł odnawialnych (cel ramowy na rok 2030)
a)

Planowany udział energii ze źródeł odnawialnych w finalnym W ramach realizacji ogólnounijnego celu na 2030 r. Polska deklaruje osiągniecie do
zużyciu energii brutto w 2030 r. jako wkład do wiążącego celu 2030 r. 21-23% udziału OZE w finalnym zużyciu energii brutto (zużycie łącznie w
unijnego wynoszącego co najmniej 32 % w 2030 r.
elektroenergetyce, ciepłownictwie i chłodnictwie oraz na cele transportowe), przy
czym realizacja celu OZE na poziomie 23% będzie możliwa pod warunkiem
przyznania Polsce dodatkowych środków unijnych, w tym na sprawiedliwą
transformację.
Istotny wpływ na skalę wykorzystania OZE będzie mieć postęp technologiczny –
zarówno w zakresie aktualnie znanych sposobów wytwarzania energii, jak i w
zupełnie nowych technologiach, ale także w technologiach magazynowania energii.
Ocenia się, że w perspektywie 2030 r. udział OZE w ciepłownictwie i chłodnictwie
będzie zwiększał się o 1,1 pkt proc. średniorocznie tj. do poziomu ok. 28,4%.
W transporcie przewiduje się osiągniecie 14% udział energii odnawialnej w 2030 r.
Do 2030 r. przewiduje się wzrost udziału OZE do ok. 32% w elektroenergetyce.
Na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia
2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych Polska
została zobowiązana do osiągnięcia minimum 15% udziału energii ze źródeł
odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto do 2020 r. W 2018 r. udział energii
ze źródeł odnawialnych w finalnym zużyciu energii brutto w Polsce wyniósł 11%.
Mając na uwadze dotychczasowe postępy dotyczące rozwoju OZE, krajowe
zobowiązanie na 2030 r. należy uznać za ambitne.

b)

Liniowa trajektoria udziału energii ze źródeł odnawialnych w Przy udzieleniu dodatkowego wsparcia finansowego ze środków unijnych, realizacja
finalnym zużyciu energii brutto w latach 2021-2030
celu 23% udziału OZE w finalnym zużyciu energii brutto może odbywać się w
orientacyjnej trajektorii:
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2022 r.: 16,4%
2025 r.: 18,4%
2027 r.: 20,2%
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c)

Trajektorie sektorowego udziału energii ze źródeł Ze względu na szczegółowość danych, zawarto je w materiale analitycznym:
odnawialnych w końcowym zużyciu energii w sektorach Załącznik 2 do KPEiK - „Ocena skutków planowanych polityk i środków”
elektroenergetycznym,
ciepłowniczo-chłodniczym
oraz (Załącznik 2, Rozdział 5.1.2.2. Energia ze źródeł odnawialnych).
transportowym w latach 2021-2030

d)

Trajektorie według technologii energii ze źródeł odnawialnych,
których wykorzystanie przewiduje się w celu osiągnięcia
ogólnych i sektorowych trajektorii w zakresie energii ze źródeł
odnawialnych w latach 2021-2030, w tym łączne oczekiwane
krańcowe zużycie energii brutto według technologii i sektora,
wyrażone w Mtoe i łączna planowana moc zainstalowana
(z podziałem na nową moc i modernizacje) według technologii
i sektora, w MW

e)

Trajektorie dla popytu na bioenergię z podziałem na sektor Ze względu na szczegółowość danych, zawarto je w materiale analitycznym:
ciepłowniczy, elektroenergetyczny i transportowy oraz dla Załącznik 2 do KPEiK - „Ocena skutków planowanych polityk i środków” (Załącznik 2,
podaży biomasy z podziałem na surowce i pochodzenie Rozdział 5.1.2.2. Energia ze źródeł odnawialnych).
(rozróżnienie produkcji krajowej i importu).
1. W przypadku biomasy leśnej głównymi źródłami na cele energetyczne są: drewno
okrągłe i łupane, karpina oraz pozostałości drzewne z lasu i zadrzewień, a także
W przypadku biomasy leśnej – ocena jej źródła i wpływ na produkty uboczne z procesów przetwórstwa drzewnego.
pochłanianie gazów cieplarnianych przez sektor LULUCF
W kontekście rozliczania i raportowania emisji gazów cieplarnianych z biomasy leśnej
użytkowanej na cele energetyczne, należy wskazać iż jest ona uwzględniona przy
rozliczaniu i raportowaniu salda pochłaniania i emisji tych gazów w ramach kategorii
gruntów leśnych. Emisje związane z biomasą leśną użytkowaną na cele energetyczne
są raportowane i rozliczane jako efekt strat biomasy leśnej z gruntów leśnych.
2. Potencjał biomasy wykorzystywanej na cele energetyczne
Na cele energetyczne można przeznaczyć około 13%5 krajowego potencjału biomasy,
bez powodowania ujemnych skutków w postaci degradacji gleb, obniżania podaży
żywności oraz przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska, wynikających ze
Wspólnej Polityki Rolnej. Szacuje się, że potencjał energetyczny biomasy
pochodzenia rolniczego, do której zalicza się zarówno uprawy celowe, jak również
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produkty uboczne z rolnictwa oraz przetwórstwa rolno-spożywczego, wynosi
w Polsce ok. 900 PJ/rok6.
Najbardziej powszechnym surowcem możliwym do wykorzystania do celów
energetycznych jest słoma. Przeciętnie nadwyżka słomy na terenie kraju wynosi
około 3,1 mln ton i waha się od 2 do 4,5 mln ton w zależności od plonów zbóż w
danym roku7.
Zasoby biomasy z upraw energetycznych ocenia się na około 120-130 tys. ton suchej
masy, a drewna z sadów na około 88,7 tys. ton rocznie8.
Wraz z rozwojem sektora produkcji biogazu rolniczego, rośnie znaczenie
energetycznego wykorzystania produktów ubocznych z rolnictwa i pozostałości z
przetwórstwa rolno-spożywczego,. Potencjał energetyczny sektora rolnospożywczego w zakresie produkcji biogazu rolniczego szacuje się na ponad 7,8 mld
m3 rocznie.
f)

W stosownych przypadkach inne trajektorie i założenia, w tym
trajektorie i założenia długoterminowe i sektorowe (np. udział
zaawansowanych biopaliw, udział energii ze źródeł
odnawialnych w systemach ciepłowniczych, wykorzystanie
energii ze źródeł odnawialnych w budynkach, energia ze źródeł
odnawialnych wytwarzana przez miasta, kooperatywy
energetyczne i prosumentów energii odnawialnej).

1. Wzrost wykorzystania biopaliw zaawansowanych do poziomu 0,1% w 2020 r.
według wartości energetycznej
Zgodnie z zapisami dyrektywy RED (Renewable Energy Directive), państwa
członkowskie zostały zobowiązane do określenia udziału biopaliw zaawansowanych
(wytworzonych z surowców wskazanych w Cz. A zał. IX d dyrektywy) w roku 2020.
Rekomendowany udział tych biokomponentów ma wynosić 0,5% według wartości
energetycznej.
Zgodnie z przeprowadzonymi analizami, w Polsce cel ten nie jest możliwy do
wykonania z uwagi na ograniczony dostęp do technologii przetwarzających surowce
lignocelulozowe i algi oraz ograniczoną podaż surowców odpadowych. W związku
z powyższym, do przepisów ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych,
wprowadzono poziom tego obowiązku w wysokości 0,1%.
Jednocześnie z uwagi na konieczność promowania tego rodzaju biokomponentów
przewiduje się w latach 2021-2030 nastąpi intensywny wzrost udziału tych
biokomponentów – zgodnie z wymaganiami określonymi w Dyrektywie RED II.
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2. Zwiększenie dynamiki rozwoju mikroinstalacji OZE w lata 2020-2030
Na dzień 30 września 2019 r. do sieci 5 największych Operatorów Systemów
Dystrybucyjnych (OSD) przyłączonych było ponad 106 tys. mikroinstalacji OZE o
łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej ponad 684 MW. Dalszy rozwój
mikroinstalacji OZE (w tym przede wszystkim instalacji prosumenckich) stanowi
naturalny kierunek rozwoju sektora elektroenergetycznego wynikający ze
zmieniających się uwarunkowań legislacyjnych (na poziomie UE) oraz spadających
kosztów technologicznych. Zakłada się zwiększenie dynamiki rozwoju mikroinstalacji
OZE w całych okresie 2020-2030.
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2.2. Wymiar „efektywność energetyczna”
Cele i kierunki priorytetowe związane z wymiarem efektywność energetyczna zostały określone w sektorowych strategiach rozwoju, przede wszystkim:
•

Projekcie Polityki energetycznej Polski - strategii rozwoju sektora paliwowo-energetycznego (listopad 2019 r.),

•

Strategii zrównoważonego rozwoju transportu do 2030 roku, z dn. 24 września 2019 r.

W ww. strategiach zostały wskazane podmioty odpowiedzialne za realizację działań oraz ramy finansowania.
a)

Orientacyjny krajowy wkład w zakresie efektywności
energetycznej na drodze do realizacji unijnego głównego celu
poprawy efektywności energetycznej o 32,5% w 2030 r.,
o czym mowa w art. 1 ust. 1 i art. 3 ust. 4 dyrektywy
2012/27/UE zmienionej dyrektywą 2018/20029, w oparciu
o zużycie energii pierwotnej lub finalnej, oszczędności energii
pierwotnej lub finalnej, bądź też energochłonność; wyrażony w
formie bezwzględnego poziomu zużycia energii pierwotnej
i zużycia energii finalnej w latach 2020 i 2030, wraz z trajektorią
liniową tego wkładu, począwszy od 2021 r.; z uwzględnieniem
podstawowej metodologii oraz stosowanych współczynników
przeliczeniowych

Polska w swojej polityce energetycznej będzie kontynuować kierunki przyczyniające
się do wzrostu efektywności energetycznej.
Poprawa efektywności energetycznej ma charakter horyzontalny i przynosi
pozytywne efekty we wszystkich sektorach gospodarki, przyczyniając się do
wzmocnienia ich konkurencyjności. Poprawa efektywności energetycznej ogranicza
wzrost zapotrzebowania na paliwa i energię, przyczyniając się do zwiększenia
bezpieczeństwa energetycznego, na skutek zmniejszenia zapotrzebowania na
energię oraz zmniejszenia uzależnienia od importu, a także działa na rzecz
ograniczenia wpływu energetyki na środowisko poprzez racjonalne wykorzystanie
zasobów, redukcję emisji zanieczyszczeń i GHG oraz ograniczenie ilości odpadów.
Działania proefektywnościowe przynoszą realne efekty w postaci redukcji kosztów
zużycia energii. Wiążą się także z wdrażaniem nowych technologii i wzrostem
innowacyjności gospodarki, wpływając na jej atrakcyjność i konkurencyjność.
Na 2020 r. Polska potwierdza cel dot. redukcji zużycia energii pierwotnej na
poziomie 13,6 Mtoe – w porównaniu do wartości odniesienia zawartej w prognozie
Komisji Europejskiej (PRIMES - Baseline 2007). Cel ten przekłada się w ujęciu
bezwzględnym na zużycie pierwotne na poziomie 96,4 Mtoe oraz zużycie finalne
osiągające wartość 71,6 Mtoe w roku 2020.
Na podstawie analizy efektów i wpływu na PKB oraz potencjału oszczędności, Polska
deklaruje na 2030 r. krajowy cel w zakresie poprawy efektywności energetycznej
na poziomie 23% w odniesieniu do zużycia energii pierwotnej w porównaniu do

9

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2002 z dnia 11 grudnia 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2012/27/UIE w sprawie efektywności energetycznej (Dz. Urz. UE
L328 z dnia 21.12.2018).
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prognozy PRIMES 2007. Zgodnie z prognozami do niniejszego Krajowego planu na
rzecz energii i klimatu zużycie energii pierwotnej w 2030 r. kształtować się będzie na
poziomie ok. 91,3 Mtoe, a zatem w wartościach naturalnych ww. cel przekładać się
będzie na redukcję zużycia energii pierwotnej o ok. 27,3 Mtoe w porównaniu do
prognoz PRIMES 2007 (przewidującymi na ten rok zużycie energii pierwotnej na
poziomie ok. 118,6 Mtoe).
Prognozowane zużycie energii finalnej do 2030 r. wynosić będzie ok. 67 Mtoe, zatem
działania przewidziane w Krajowym planie prowadzić będą do redukcji zużycia
energii finalnej o ok. 18,4 Mtoe w porównaniu z prognozami PRIMES 2007.
Polska będzie kontynuować w latach 2021-2030 system zobowiązujący do
efektywności energetycznej w postaci białych certyfikatów.
Szczegółowe informacje nt. wartości bezwzględnego poziomu zużycia energii
pierwotnej i zużycia energii finalnej w latach 2020 i 2030, wraz z trajektorią liniową
tego wkładu zostały zawarte w materiale analitycznym „Ocena skutków
planowanych polityk i środków” stanowiącym załącznik do niniejszego dokumentu.
b)

Łączna wartość oszczędności energii, które mają zostać
osiągnięte w latach 2021-2030 zgodnie z art. 7 dyrektywy
2012/27/UE zmienionej dyrektywą 2018/2002, dotyczącym
zobowiązania do oszczędności energii

Przewiduje się, że całkowita skumulowana oszczędność energii finalnej w latach
2021-2030 wyliczona zgodnie z wytycznymi znowelizowanej dyrektywy EED z
wykorzystaniem prognoz dot. średniego rocznego zużycia energii końcowej z lat
2016-2018 wynosić będzie 30 635 ktoe. Informacja w sprawie metod i środków
stosowanych w Polsce służących wdrożeniu art. 7 dyrektywy 2012/27/UE w sprawie
efektywności energetycznej została wskazana w Załączniku 2 w rozdziale 5.1.3.3.

c)

Orientacyjne główne etapy długoterminowej strategii
renowacji krajowych zasobów budynków mieszkalnych
i użytkowych (zarówno publicznych, jak i prywatnych), plan
działania wraz z ustalonymi na szczeblu krajowym wymiernymi
wskaźnikami postępów, poparte dowodami szacunki
oczekiwanych oszczędności energii i szerszych korzyści oraz
wkład w unijne cele dotyczące efektywności energetycznej na

Zgodnie z art. 5 dyrektywy 2012/27/UE, 3% całkowitej powierzchni ogrzewanej lub
chłodzonej w budynkach będących własnością instytucji rządowych oraz przez nie
zajmowanych powinno być poddawane co roku renowacji w celu spełnienia
przynajmniej wymogów minimalnych dotyczących charakterystyki energetycznej,
które ustaliło przy zastosowaniu dyrektywy 2010/31/UE.
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Sprawozdanie za rok 2018 opracowane zgodnie z częścią 1 Załącznika XIV dyrektywy
2012/27/UE wykazało oszczędność na poziomie 4 945,85 MWh, na skutek działań
polegających na m.in. poprawie parametrów związanych z przenikalnością cieplną
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podstawie dyrektywy 2012/27/UE zgodnie z art. 2a dyrektywy
2010/31/UE

przegród zewnętrznych budynków użyteczności publicznej, wymianie stolarki
okiennej, wymianie źródeł oświetlenia, szkoleniach wewnętrznych dla pracowników
w zakresie oszczędności energii.
Polska przyjęła rozwiązanie alternatywne, zgodnie z którym przewidywana wartość
docelowa oszczędności energii na lata 2021-2030, związana z podjęciem działań
poprawiających charakterystykę energetyczną budynków powinna wynieść
43 440,1 MWh.
Cele w zakresie długoterminowej renowacji krajowych zasobów budynków
mieszkalnych zostały określone w Narodowym Programie Mieszkaniowym:




udział ocieplonych budynków mieszkalnych w całości zasobów
mieszkaniowych wyniesie 70% w 2030 roku (w porównaniem z 58,8% w
2015),
zmniejszenie liczby osób zamieszkujących w warunkach substandardowych
ze względu na przeludnienie, zły stan techniczny lub brak instalacji
technicznych do liczby 3 300 tys. w 2030 roku (z poziomu 5 360 tys. w 2011
r.).

W trakcie opracowywania jest strategia renowacji krajowych zasobów budynków
mieszkalnych i niemieszkalnych, zarówno publicznych, jak i prywatnych,
która będzie miała na celu zapewnienie poprawy efektywności energetycznej i
niskoemisyjności zasobów budynków, przez umożliwienie racjonalnego pod
względem kosztów przekształcenia istniejących budynków w budynki o niemal
zerowym zużyciu energii. Strategia zostanie przekazana do KE zgodnie
z wymaganiami znowelizowanej dyrektywy 2010/31/UE - jako oddzielny dokument,
niestanowiący załącznika do Krajowego planu na rzecz energii i klimatu.
d)

W stosownych przypadkach – inne krajowe cele, w tym
długoterminowe cele lub strategie oraz cele sektorowe.
Krajowe cele w takich obszarach jak efektywność energetyczna
sektora transportowego, a także w odniesieniu do ogrzewania
i chłodzenia.
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1. Rozwój ekologicznych i efektywnych systemów ciepłowniczych
W 2018 r. kryterium systemu efektywnego energetycznie spełnia tylko ok. 20%
spośród systemów ciepłowniczych lub chłodniczych, które dostarczają ok. 85%
ogólnego wolumenu ciepła systemowego w kraju. Przewiduje się, że w 2030 r. co
najmniej 85% spośród systemów ciepłowniczych lub chłodniczych, w których moc
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zamówiona przekracza 5 MW spełniać będzie kryteria efektywnego energetycznie
systemu ciepłowniczego.
Powyższemu celowi będą służyć następujące działania:
− rozwój kogeneracji;
− uciepłownianie elektrowni;
− zwiększenie wykorzystania OZE i gazuziemnego w ciepłownictwie
systemowym;
− zwiększenie wykorzystania odpadów na cele energetyczne 9;
− modernizacja i rozbudowa systemu dystrybucji ciepła i chłodu;
− popularyzacja magazynów ciepła i inteligentnych sieci;
− popularyzacja inteligentnych sieci;
− zapewnienie warunków zwiększenia wykorzystania ciepła systemowego
zwłaszcza poprzez:



uproszczenie procedur w obszarze prowadzenia inwestycji w zakresie
ciepłowniczej infrastruktury sieciowej;
zmianę modelu rynku ciepła i polityki taryfowej.

Pokrycie potrzeb cieplnych powinno odbywać się przede wszystkim poprzez
wykorzystanie ciepła sieciowego. Zapewnia to wysoką efektywność wykorzystania
surowca, poprawia komfort życia obywateli i ogranicza problem niskiej emisji10.
Jeśli przyłączenie do sieci ciepłowniczej nie jest możliwe, należy dążyć do
wykorzystania źródeł indywidualnych o możliwie najniższej emisyjności.
W 2015 r. do sieci ciepłowniczej na obszarach miejskich przyłączonych było 61%
gospodarstw domowych - celem jest sukcesywne zwiększanie tego wskaźnika. Jako
cel przyjęto osiągnięcie w 2030 r. poziomu 70% gospodarstw domowych
przyłączonych do sieci ciepłowniczej w gminach miejskich.
Jako cel na 2040 r. wyznaczono, aby potrzeby cieplne wszystkich gospodarstw
domowych były pokrywane przez ciepło sieciowe oraz przez zero- lub
niskoemisyjne źródła ciepła.

10

Patrz też: kierunek 8.
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2. Rozwój produkcji ciepła w kogeneracji
Polska posiada potencjał znacznego zwiększenia produkcji ciepła w kogeneracji
dzięki zamianie kotłów ciepłowniczych na źródła kogeneracyjne. Zwiększenie
wykorzystania potencjału wysokosprawnej kogeneracji przyczyni się do dalszej
poprawy efektywności wykorzystania pierwotnych nośników energii, redukcji emisji
CO2 oraz zmniejszeniu surowcochłonności krajowej gospodarki.
Utrzymane zostanie wsparcie dla energii elektrycznej wytworzonej
w wysokosprawnej kogeneracji. System będzie aktywny tak długo, jak rynek będzie
wymagał interwencji. W dalszej perspektywie ciepło systemowe powinno być
wytwarzane przede wszystkim w CHP.

II. Krajowe założenia i cele – wymiar „efektywność energetyczna”
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2.3. Wymiar „bezpieczeństwo energetyczne”
Cele i kierunki priorytetowe związane z wymiarem bezpieczeństwo energetyczne zostały określone w sektorowych strategiach rozwoju, przede wszystkim:
•

w Projekcie Polityki energetycznej Polski - strategii rozwoju sektora paliwowo-energetycznego (listopad 2019 r.),

•

programach sektorowych.

W ww. strategiach zostały wskazane podmioty odpowiedzialne za realizację działań oraz ramy finansowania.
a)

b)

Krajowe cele w zakresie większej dywersyfikacji źródeł energii i 1. Wdrożenie energetyki jądrowej w Polsce
dostaw z państw trzecich mogącej służyć zmniejszeniu Uruchomienie pierwszego bloku (o mocy ok. 1-1,5 GW) pierwszej elektrowni
zależności od importu energii
jądrowej przewidziano na 2033 r. W kolejnych latach planowane jest uruchomienie
kolejnych pięciu takich bloków w odstępach 2-3 letnich (o łącznej mocy ok. 6-9
Krajowe cele dotyczące zmniejszenia uzależnienia od importu GW).
energii z państw trzecich

Wdrożenie energetyki jądrowej umożliwi pokrycie wzrastającego zapotrzebowania
na energię elektryczną, zwiększy dywersyfikację źródeł energii oraz pomoże
zredukować krajowe emisje gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń pyłowogazowych. Elektrownie jądrowe są stabilnym i niezawodnym źródłem energii,
pracującym w podstawie krajowego systemu elektroenergetycznego, co wzmacniać
będzie bezpieczeństwo elektroenergetyczne w perspektywie długoterminowej.
Wdrażanie energetyki jądrowej będzie realizowane zgodnie z działaniami
przewidzianymi w aktualizacji „Programu polskiej energetyki jądrowej’.
2. Zmniejszenie do 56-60% udziału węgla w wytwarzaniu energii elektrycznej w
2030 roku
Obecnie ok. 77% energii elektrycznej w Polsce wytwarzane jest z węgla kamiennego
i brunatnego. Ze względu na wycofywanie wyeksploatowanych jednostek
wytwórczych, konieczność spełnienia restrykcyjnych wymagań w zakresie ochrony
środowiska oraz pogarszającą się sytuację rynkową (w tym przede wszystkim w
wyniku wzrostu cen uprawnień do emisji CO2), udział węgla w strukturze produkcji
energii elektrycznej będzie się systematycznie zmniejszał.
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Z uwagi na konieczność zagwarantowania stabilnych i pewnych dostaw energii
wpływających na bezpieczeństwo energetyczne, jak również zasadność utrzymania
wysokiego poziomu niezależności energetycznej – węgiel pozostanie podstawowym
paliwem w sektorze elektroenergetyki do 2030 r. Konieczne jest w tym aspekcie
zapewnienie optymalizacji wydobycia i wykorzystania surowca.
3. Rozbudowa mocy wytwórczych energii elektrycznej zapewniających pokrycie
zapotrzebowania na moc elektryczną
Aktualnie poziom konwencjonalnych mocy wytwórczych pokrywa zapotrzebowanie
na moc w szczycie. Ze względu na spodziewany wzrost zapotrzebowania na energię
i moc, pomimo rozwoju połączeń transgranicznych, konieczny jest rozwój
infrastruktury wytwórczej i przesyłowej pozwalającej na zabezpieczenie dostaw
energii elektrycznej do odbiorców. W obszarze rozwoju infrastruktury wytwórczej
energii elektrycznej do 2030 r. przewidywane jest zwiększenie udziału OZE z
obecnych 14% do ok. 32%. W związku z koniecznością zagwarantowania źródeł
rezerwowych dla pogodozależnych OZE, następować będzie rozwój mocy gazowych,
a w perspektywie długoterminowej - również w oparciu o źródła alternatywne
wobec gazu importowanego z państw trzecich, np. metan z kopalń używany do
mieszanek gazowych, gaz syntezowy, biogaz, wodór. Nastąpi również rozwój
technologii magazynowania energii, w szczególności energii z niestabilnych OZE.
Dla pokrycia rosnącego popytu, w sytuacji znaczących wycofań jednostek
wytwórczych z systemu elektroenergetycznego, wdrożony został rynek mocy,
stanowiący impuls inwestycyjny dla zapewnienia stabilności dostaw. Mechanizm
ten będzie mieć kluczowe znaczenie dla rozbudowy aktualnego stanu mocy
wytwórczych, ale dla finalnego kształtu bilansu istotne będą także inne procesy
występujące na rynku.
4. Dywersyfikacja dostaw ropy naftowej oraz rozbudowa infrastruktury ropy i paliw
ciekłych.
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Zapewnienie, istniejącym magazynom na ropę naftową i paliwa ciekłe wraz z
towarzyszącą infrastrukturą technicznych możliwości wytłaczania surowca/paliw w
terminie umożliwiającym szybkie dostarczenie surowca do rafinerii, a paliw na rynek
Dalsza dywersyfikacja importu ropy naftowej wymaga rozbudowy infrastruktury
wewnętrznej, tak by zapewnić możliwość zwiększenia importu surowca drogą
morską. W perspektywie dalszego rozwoju rynku konieczne jest zapewnienie
możliwości zwiększenia poziomu magazynowania i separacji różnych gatunków ropy
importowanej drogą morską oraz sprawnego i bezpiecznego przesyłu wewnątrz
kraju. Celem nadrzędnym jest zapewnienie nieprzerwanych dostaw ropy naftowej
do polskich rafinerii oraz zaopatrzenia rynku w paliwa ciekłe na poziomie
zapewniającym jego normalne funkcjonowanie w sytuacji kryzysowej.
Wzrost znaczenia dostaw ropy drogą morską ma kluczowe znaczenie dla
dywersyfikacji dostaw surowca do polskich rafinerii. Z tych względów zasadna jest
budowa drugiej nitki rurociągu Pomorskiego do 2023 r.
Zapewnienie stabilnych dostaw paliw na rynek wymusza potrzebę utrzymania
odpowiednich pojemności magazynowych na ropę naftową) oraz na paliwa. W tym
kontekście muszą istnieć odpowiednie ramy umożliwiające zapewnienie
optymalnych warunków inwestowania w infrastrukturę magazynową. W obszarze
istniejącej infrastruktury zachodzi potrzeba zagwarantowania, aby wszystkie
funkcjonujące w Polsce magazyny posiadały techniczne zdolności szybkiego
dostarczenia surowca do rafinerii oraz wprowadzenia paliw na rynek. Tego typu
warunki są niezbędne, aby umożliwić sprawne funkcjonowanie rynku oraz
zapewnienie pełnej dostępności fizycznej zapasów w sytuacji kryzysowej.
Celem działań wykonywanych do 2030 r. jest zapewnienie ciągłości produkcji paliw
przez krajowe ośrodki rafineryjne oraz nieprzerwane dostawy paliw na rynek w
przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej.
W 2018 r. dostępność fizyczna zgromadzonych w magazynach paliw dla zbiorników
naziemnych wynosiła 90 dni, podziemnych – 90 dni, na ropę naftową w zbiornikach
naziemnych – 90 dni oraz podziemnych – 150 dni.
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Planuje się, że w 2024 r. dostępność fizyczna zgromadzonych w magazynach paliw
dla zbiorników naziemnych będzie wynosić 90 dni, podziemnych – 90 dni, na ropę
naftową w zbiornikach naziemnych – 90 dni i podziemnych – 90 dni.
5. Dywersyfikacja źródeł i kierunków dostaw gazu ziemnego oraz zwiększenie
możliwości dostaw gazu z kierunków alternatywnych do wschodniego
Dalsza dywersyfikacja kierunków i źródeł dostaw gazu odbywać się będzie poprzez
realizację kluczowych projektów – budowy gazociągu Baltic Pipe i rozbudowy
możliwości odbioru skroplonego gazu ziemnego na polskim wybrzeżu oraz
rozbudowę połączeń z państwami sąsiadującymi.
6. Utrzymanie poziomu wydobycia gazu ziemnego na terytorium Polski oraz próby
jego zwiększania przy wykorzystaniu innowacyjnych metod wydobycia
węglowodorów ze złóż
W 2016 r. w Polsce wydobyto ok. 4,2 mld m3 gazu ziemnego (w przeliczeniu na gaz
ziemny wysokometanowy), natomiast wydobycie gazu z odmetanowania kopalń i z
wydobycia podmorskiego wyniosło 240 mln m3 (w przeliczeniu na gaz ziemny
wysokometanowy). Według stanu na koniec 2016 r. zasoby wydobywalne
zagospodarowanych złóż gazu ziemnego wynoszą 98,9 mld m3, co stanowi 81%
ogólnej ilości zasobów wydobywalnych. Zasoby przemysłowe złóż gazu ziemnego w
2016 r. wyniosły 52,3 mld m3.
Głównym celem w segmencie do 2030 r. jest utrzymanie stabilnego wydobycia gazu
ziemnego, kontynuowanie poszukiwania nowych złóż, które zastąpią
wyeksploatowane złoża, a także zwiększanie efektywności wydobycia.
W 2017 r. w przeliczeniu na gaz wysokometanowy, wydobycie kształtowało się na
poziomie ok. 4 mld m³/rok. Oczekuje się, że w 2030 r. wydobycie utrzyma się na
podobnym poziomie. Nadal głównym sposobem pokrycia zapotrzebowania na gaz
ziemny będzie import.
7. Rozwój elektromobilności i paliw alternatywnych w transporcie
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Duże uzależnienie od dostaw ropy naftowej z importu wymaga prowadzenia
aktywnej polityki także w zakresie zarządzania popytem na paliwa ropopochodne.
Podstawą osiągnięcia powyższych celów jest popularyzacja paliw alternatywnych
w transporcie. Jednym z instrumentów wsparcia jest ustawa o elektromobilności i
paliwach alternatywnych. Ustawa ma stymulować rozwój elektromobilności oraz
zastosowania innych paliw alternatywnych (gazu ziemnego w formie LNG i CNG,
gazu płynnego LPG, biopaliw płynnych, wodoru, a także paliw syntetycznych i
parafinowych) w transporcie.
Zmniejszenie uzależnienia od importu ropy naftowej następować będzie poprzez
zwiększenie wykorzystania samochodów napędzanych paliwami alternatywnymi, w
tym elektrycznych, również poprzez rozbudowę infrastruktury (w tym sieci
bazowych) ładowania samochodów elektrycznych i tankowania CNG/LNG w
sektorze transportowym.
Rozwój pojazdów elektrycznych na ogniwa paliwowe ma istotny wpływ na
dekarbonizację transportu, który aktualnie opiera się w głównej mierze na oleju
napędowym i benzynie. Obecnie e-mobilność znacznie zmniejsza emisje
pochodzące z transportu, jednak planując całkowitą dekarbonizację tej gałęzi należy
myśleć o wdrożeniu pojazdów zeroemisyjnych, między innymi zasilanych wodorem.
Warto podkreślić, że potencjał wykorzystywania wodoru nie należy szukać jedynie
w transporcie samochodowym, ale również w przeznaczeniu kolejowym, lotniczym
oraz morskim.
8. Utrzymanie autonomii w zakresie importu energii elektrycznej z państw trzecich
Przewiduje się do 2030 r. utrzymanie niezależności od importu energii elektrycznej
z państw trzecich.
Krajowy System Elektroenergetyczny (KSE) jest połączony następującymi liniami
transgranicznymi z krajami trzecimi:
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linią jednotorową 750 kV Rzeszów-Chmielnicka (Ukraina), (linia nieczynna
od lat 80 XX wieku);
linią jednotorową 220 kV Zamość-Dobrotwór (Ukraina);
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linią dwutorową 110 kV Wólka Dobryńska-Brześć (Białoruś), (linia o zasięgu
lokalnym wyłączona z eksploatacji);

Import energii elektrycznej z krajów trzecich do Polski jest realizowany od 2011 r.
tylko za pośrednictwem jednej linii 220 kV Zamość-Dobrotwór, w wielkości
nieprzekraczającej 0,7% szczytowego zapotrzebowania na moc w kraju. Połączenie
to działa na warunkach rynkowych, a udostępnianie zdolności przesyłowych
dokonywane jest poprzez przetargi miesięczne.
c)

Krajowe cele w zakresie gotowości do radzenia sobie
z ograniczeniami lub przerwami w dostawach z danego źródła
energii (z uwzględnieniem gazu i energii elektrycznej) oraz,
w stosownych przypadkach, ramy czasowe realizacji celów10;

1. Dywersyfikacja źródeł i kierunków dostaw gazu ziemnego oraz zwiększenie
możliwości dostaw gazu z kierunków alternatywnych do wschodniego – cele ujęte
w pkt 2.3. a) ppkt 5.
Zgodnie z wdrożonymi regulacjami krajowymi w perspektywie do 2022 r.
maksymalny udział gazu ziemnego importowanego przez przedsiębiorstwa
energetyczne z jednego źródła w danym roku kalendarzowym może stanowić 70%.
Od 2023 roku udział ten nie może przekroczyć 33%. Ww. ograniczenia nie dotyczą
nabycia wewnątrzwspólnotowego.
2. Utrzymanie poziomu wydobycia gazu ziemnego na terytorium Polski oraz próby
jego zwiększania przy wykorzystaniu innowacyjnych metod wydobycia
węglowodorów ze złóż – cele ujęte w pkt 2.3. a) ppkt 6.
3. Utrzymanie w zakresie niezbędnym z punktu widzenia bezpieczeństwa
energetycznego Polski środków nierynkowych w rozumieniu Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1938 z dnia 25 października 2017 r.
dotyczące środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego
i uchylające rozporządzenie (UE) nr 994/2010
W przypadku nadzwyczajnie wysokiego zapotrzebowania na gaz lub znacznego
zakłócenia w dostawach, lub innego znacznego pogorszenia sytuacji w zakresie
dostaw gazu oraz w przypadku gdy zastosowano wszystkie stosowne środki
rynkowe, ale dostawy gazu są niewystarczające do zaspokojenia pozostałego
zapotrzebowania na gaz, konieczne jest wprowadzenie dodatkowo środków

I. Krajowe założenia i cele – wymiar „bezpieczeństwo energetyczne”

45

nierynkowych, aby zabezpieczyć dostawy gazu, w szczególności do odbiorców
chronionych.
W zależności od oceny sytuacji i działań niezbędnych do usunięcia skutków zakłóceń
w dostawach możliwe jest uruchomienie zapasów obowiązkowych lub
wprowadzenie ograniczeń w poborze gazu ziemnego.
d)

Krajowe cele dotyczące wykorzystania rodzimych źródeł energii 1. Zwiększenie możliwości dostaw gazu z kierunków alternatywnych do
(zwłaszcza odnawialnych źródeł energii)
wschodniego oraz utrzymanie poziomu wydobycia gazu ziemnego na terytorium
Polski oraz próby jego zwiększania przy wykorzystaniu innowacyjnych metod
wydobycia węglowodorów ze złóż – cele ujęte w pkt 2.3. a) ppkt 5 i 6.
2. Rozwój obszarów zrównoważonych energetycznie na poziomie lokalnym
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego wymaga dywersyfikacji źródeł,
surowców oraz sposobu wytwarzania i dystrybucji energii. W obszarze energii
elektrycznej – wymaga to rozwoju zrównoważonych z popytem źródeł energii
w oparciu o krajowy potencjał i tylko częściowo wspomaganego połączeniami
transgranicznymi. Odpowiedni dobór odnawialnych i innych źródeł wytwarzania
energii w ramach klastrów energii, spółdzielni energetycznych itp. może lokalnie
zapewnić samowystarczalność i tym samym zapewnić bezpieczeństwo
energetyczne.
Przewiduje się, że do 2030 r. powstanie 300 obszarów zrównoważonych
energetycznie na poziomie lokalnym (klastry energii, spółdzielnie energetyczne,
itp.).
3. Inwentaryzacja krajowych złóż uranu (konwencjonalnych i niekonwencjonalnych),
w tym przeprowadzenie badań złóż i wykonanie analizy możliwości ich wydobycia
pod względem techniczno-ekonomicznym (tzn. czy i w jakich warunkach byłoby to
opłacalne) do roku 2030
Z dotychczasowych analiz wynika, że Polska nie posiada przemysłowych ilości uranu
ze złóż konwencjonalnych, jednakże istnieje potencjał złóż niekonwencjonalnych
(np. w popiołach, odpadach powydobywczych miedzi). Ich eksploatacja wymaga
przeprowadzenia
szczegółowej
inwentaryzacji
złóż
konwencjonalnych
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i niekonwencjonalnych oraz analiz techniczno-ekonomicznych możliwości ich
wykorzystania dla potrzeb przemysłu krajowego, w tym energetyki jądrowej.
Planuje się przeprowadzenie do 2030 r. rozpoznania wielkości potencjalnych złóż
uranu, szczególnie niekonwencjonalnych oraz ocenę możliwości jego pozyskania, w
tym możliwość komercjalizacji wykorzystania uranu do produkcji paliwa jądrowego
dla polskich elektrowni jądrowych.
4. Utrzymanie krajowego wydobycia węgla na poziomie pozwalającym na pokrycie
zapotrzebowania przez sektor energetyczny
Krajowy węgiel kamienny stanowi w Polsce podstawowy nośnik energii elektrycznej,
ciepła oraz produkcji koksu. Polska energetyka oparta jest na węglu, a udział
produkcji energii elektrycznej z węgla w 2018 r. kształtował się na poziomie 77%
produkcji energii elektrycznej w kraju, przy udziale produkcji energii elektrycznej z
węgla kamiennego na poziomie ok. 48% produkcji w kraju. Udział zużycia energii
pierwotnej z węgla kamiennego w zużyciu energii pierwotnej to ok. 39%. Z tych też
względów, węgiel kamienny w Polsce jeszcze przez wiele lat decydował będzie o
obliczu szeroko pojętego rynku energetycznego. Niezbędne jest zagwarantowanie
jak najwyższej racjonalności wydobycia i wykorzystania surowca w celu zapewnienia
stabilnych dostaw węgla zarówno na potrzeby rynku energetycznego, rynku ciepła i
rynku koksu. Równocześnie, sektor winien zapewnić także dostawy na rynek
odbiorców drobnych i indywidualnych, w tym poprzez stworzone i rozwijane sieci
dystrybucji, przy czym oferta asortymentowa i jakościowa w tym przypadku winna
charakteryzować się wzrostem produkcji oraz dostaw węgli o wyższej wartości
dodanej, tj. węgli średnich i grubych oraz kwalifikowanych paliw niskoemisyjnych.
Popyt na węgiel będzie pokrywany z zasobów krajowych, a surowiec importowany
będzie miał charakter uzupełniający.
Planowane są działania ukierunkowane na zapewnienie rentowności sektora
górnictwa węgla kamiennego, racjonalną gospodarkę otwartych złóż, racjonalną
dystrybucję surowca, wykorzystanie lub sprzedaż ubocznych produktów wydobycia
(metan, wodór, kopaliny), innowacje w wydobyciu i wykorzystaniu surowca. W
kontekście zmniejszającej się roli węgla, istotne będzie przygotowanie planu
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dotyczącego restrukturyzacji rejonów górniczych zapewniającego ich sprawiedliwą
transformację.
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2.4. Wymiar „wewnętrzny rynek energii”
Cele i kierunki priorytetowe związane z wymiarem wewnętrzny rynek energii zostały określone w oparciu przede wszystkim o projekt Polityki energetycznej
Polski - strategii rozwoju sektora paliwowo-energetycznego (listopad 2019 r.), oraz regulacjach krajowych i unijnych.

2.4.1. Wzajemne połączenia elektroenergetyczne (cel ramowy na rok 2030)
a)

Poziom wzajemnych połączeń elektroenergetycznych, który
dane państwo członkowskie planuje osiągnąć w 2030 r.
w nawiązaniu do celu przyjętego na szczycie Rady Europejskiej
w październiku 2014 r.

Zwiększenie dostępności i przepustowości obecnych połączeń transgranicznych
Zwiększanie przepustowości elektroenergetycznych połączeń transgranicznych
pomiędzy państwami członkowskimi powinno następować w pierwszej kolejności
przez optymalne wykorzystanie połączeń istniejących i znoszenie barier blokujących
uczestnikom rynku dostęp do sieci, w tym likwidację wąskich gardeł w systemach
krajowych, czyli przez:





wypracowanie zasad podziału kosztów działań zaradczych stosowanych do
zarządzania przepływami w sieci,
budowę brakujących linii wewnątrz systemów krajowych,
optymalizację metod udostępniania tych zdolności uczestnikom rynku
(wprowadzenie metodyki FBA),
instalację przesuwników fazowych lub innych urządzeń optymalizujących
przesył, tam gdzie jest to konieczne.

W związku z powyższym do 2030 r. przewidywane są inwestycje związane
z rozwojem krajowej sieci przesyłowej i połączeń transgranicznych służące m.in.:
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usprawnieniu przepływu na profilu synchronicznym obejmującym Niemcy,
Czechy i Słowację;
budowie nowego podmorskiego połączenia kablowego pomiędzy Polską i
Litwą (Harmony Link) i zakończeniu synchronizacji systemów przesyłowych
państw bałtyckich z Europą kontynentalną poprzez polski system
przesyłowy.
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W perspektywie do 2030 r. przewidywane jest zwiększenie przepustowości
obecnych połączeń transgranicznych Polski, wynikające z realizacji działań.
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 w
sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej od 1 stycznia 2020 r. OSPe powinni
maksymalizować oferowane na potrzeby handlu transgranicznego zdolności
przesyłowe połączeń wzajemnych. W związku z tym Rozporządzenie 2019/943/UE
nałożyło na OSPe obowiązek udostępniania uczestnikom rynku transgranicznych
zdolności przesyłowych na poziomie nie niższym niż 70% zdolności przesyłowych dla
danej granicy lub pary krytyczny element – krytyczne wyłączenie (CNEC),
wyznaczonych z uwzględnieniem granic bezpieczeństwa pracy systemu (dalej „cel
CEP 70%”). Pozostałe 30% OSPe może wykorzystać na potrzeby marginesów
niezawodności, przepływów kołowych i przepływów wewnętrznych na każdym
krytycznym elemencie sieci.
Udostępnianie 70% zdolności przesyłowych jest wyzwaniem dla OSPe, gdyż
aktualnie na terenie polskiego obszaru rynkowego występują strukturalne
ograniczenia sieciowe. W związku z tym, podjęto decyzję o przygotowano Planu
działania, który najlepiej odpowiada na charakter strukturalnych ograniczeń
sieciowych w Polsce. Przy zastosowaniu Planu działania ostatecznym terminem na
osiągnięcie celu CEP 70% jest 31 grudnia 2025 r. Plan działania zostanie
zaimplementowany od 1 stycznia 2020 r. Środki przyjęte w ramach Planu działania
zostały zaplanowane na cztery lata (1.01.2020 – 31.12.2023).
Osiągnięcie celu podniesie poziom dywersyfikacji dostaw energii elektrycznej,
przyczyni się do wyrównania hurtowych cen energii elektrycznej w regionie oraz
zmityguje wpływ czynników zewnętrznych (np. cen uprawnień do emisji CO2 – EUA)
na cenę energii elektrycznej w Polsce.
Równocześnie, ograniczenie przepływów kołowych będzie skutkowało
zwiększeniem dostępności obecnych połączeń transgranicznych dla uczestników
Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Pozytywny wpływ powinien mieć
podział obszaru rynkowego AT/DE/LU na dwa obszary rynkowe AT oraz DE/LU (od
II. Krajowe założenia i cele – wymiar „wewnętrzny rynek energii”
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października 2018) wskutek wdrożenie decyzji ACER z 17 listopada 2016 r. w sprawie
ustanowienia regionów wyznaczania zdolności przesyłowych (CCR).
Należy przyjąć, że w ramach działań w powyższym zakresie przepustowość
transgraniczna połączeń Polski z państwami UE zostanie zwiększona.

2.4.2. Infrastruktura do przesyłu energii
a)

Kluczowe cele krajowe w zakresie infrastruktury przesyłu 1. Kluczowymi celami krajowymi dotyczącymi infrastruktury przesyłu energii
energii elektrycznej i gazu, które są niezbędne do realizacji elektrycznej są:
założeń
i celów
w ramach
dowolnego
z wymiarów  zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej – rozumianych jako
wymienionych w strategii na rzecz unii energetycznej;
zdolność systemu elektroenergetycznego do zapewnienia bezpieczeństwa



pracy sieci elektroenergetycznej oraz równoważenia dostaw energii
elektrycznej z zapotrzebowaniem na tę energię;
zapewnienie długoterminowej zdolności systemu elektroenergetycznego w
celu zaspokajania uzasadnionych potrzeb w zakresie przesyłania energii
elektrycznej w obrocie krajowym i transgranicznym, w tym w zakresie
rozbudowy sieci przesyłowej, a tam gdzie ma to zastosowanie, rozbudowy
połączeń z innymi systemami elektroenergetycznymi.

Aby zrealizować ww. cele, Operator Systemu Przesyłowego (OSP) tworzy sieć
szkieletową, która jest niezbędna do poprawnego funkcjonowania Krajowego
Systemu Elektroenergetycznego (KSE) i jednoczesnego zapewnienia:
 pewności zasilania odbiorców, w tym dużych aglomeracji miejskich poprzez
spełnienie kryteriów n-1 pewności zasilania i dotrzymanie parametrów
jakości pracy sieci,
 przyłączenia i wyprowadzenia mocy z istniejących i budowanych źródeł
wytwórczych, w tym OZE,
 spełnienia wymaganych przepisami zdolności wymiany mocy z krajami
sąsiednimi Unii Europejskiej.
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Sieć szkieletowa pozwala na elastyczne adaptowanie się do różnych scenariuszy
pracy KSE, nawet w przypadku ograniczenia roli sieci przesyłowej do funkcji
rezerwującej, która ma zagwarantować jedynie bezpieczeństwo pracy systemu.
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) planują rozwój sieci przesyłowej
adekwatnie do wzrastającego zapotrzebowania, wymagań rynku energii i potrzeb
użytkowników KSE.
Rozwój sieci najwyższych napięć (NN) przyczyni się do:
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realizacji strategicznych celów krajowych określonych w polityce
energetycznej,
integracji rynku, m.in. poprzez rozwój połączeń transgranicznych oraz
ograniczenie wąskich gardeł w infrastrukturze energetycznej,
bezpieczeństwa dostaw m.in. dzięki interoperacyjności, odpowiednim
połączeniom oraz bezpiecznemu i niezawodnemu funkcjonowaniu systemu,
zapewnienia wystarczających zdolności przesyłowych wynikających z
prognozowanego do 2025 r. zapotrzebowania na moc i energię elektryczną
poszczególnych obszarów KSE,
przyłączenia i wyprowadzenia mocy z nowych źródeł wytwórczych opartych
na technologiach konwencjonalnych posiadających wydane warunki
przyłączenia i/lub podpisane umowy przyłączeniowe,
zapewnienia zdolności przesyłowych do przyłączenia i wyprowadzenia mocy
zainstalowanej w farmach wiatrowych na poziomie pozwalającym na
spełnienie wymaganych wskaźników udziału OZE w bilansie energetycznym
kraju,
możliwości redukcji nieplanowych przepływów mocy,
zwiększenia pewności zasilania dużych centrów odbioru,
wzrostu zdolności do wymiany mocy z innymi systemami pracującymi
synchronicznie,
wzmocnienia roli systemu przesyłowego w KSE poprzez rozbudowę sieci 400
kV oraz częściowe i stopniowe przejmowanie funkcji przesyłowych z sieci
dystrybucyjnej 110 kV,
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zwiększenia zdolności do regulacji napięć,
stworzenia warunków bezpiecznej pracy KSE zapewniając współpracę
źródeł energii o zróżnicowanej technologii wytwarzania i różnych
charakterystykach pracy,
zwiększenia elastyczności ruchowej systemu przesyłowego umożliwiającej
odstawienie z ruchu do prac eksploatacyjnych i remontowych ważnych
elementów sieci, których wyłączenie przy obecnym kształcie i obciążeniu
sieci jest trudne,
poprawy efektywności wykorzystania energii elektrycznej,
stworzenia płaszczyzny do dalszej rozbudowy sieci (potencjalne kierunki
rozwoju).

2. Budowa, rozbudowa i modernizacja wewnętrznej gazowej sieci przesyłowej
Obowiązek rozwoju systemu przesyłowego wynika z konieczności zapewnienia
długoterminowej zdolności systemu gazowego do zaspokajania uzasadnionych
potrzeb w zakresie przesyłania paliw gazowych w obrocie krajowym
i transgranicznym poprzez jego rozbudowę, a tam gdzie ma to zastosowanie,
rozbudowy połączeń z innymi systemami gazowymi. Długość sieci przesyłowej, która
w 2017 r. wyniosła 11 744 km, nie pozwala na swobodny rozpływ gazu we wszystkich
kierunkach, sieć posiada wąskie gardła. Rozbudowa krajowej sieci przesyłowej
sprzyja budowie zintegrowanego i konkurencyjnego rynku gazu w Europie
Środkowo-Wschodniej. Wykorzystując geograficzne położenie Polski, krajowy
system przesyłowy będzie mógł pełnić nową tranzytową rolę, stanowiąc centrum
regionalne dystrybucji gazu.
3. Zintegrowanie krajowego systemu przesyłowego gazu ziemnego z systemami
państw Europy Środkowej i Wschodniej oraz regionu Morza Bałtyckiego
Obecnie Polska nie jest w dostateczny sposób zintegrowana pod względem systemu
przesyłowego gazu z sąsiednimi państwami. Planuje się, że do 2030 r. zostaną
zdywersyfikowane źródła i kierunki dostaw gazu do Polski poprzez budowę
gazociągu Baltic Pipe i rozbudowę możliwości odbioru skroplonego gazu ziemnego
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na polskim wybrzeżu (Terminal LNG w Świnoujściu, pływający terminal
regazyfikacyjny LGN w Zatoce Gdańskiej) oraz zwiększenie potencjału importowoeksportowego dzięki planowanej budowie połączeń transgranicznych z Ukrainą,
Słowacją, Litwą i Czechami.
Według stanu na koniec 2018 r. nie istnieją gazowe połączenia transgraniczne o
dużej przepustowości z Litwą, Czechami czy Słowacją.
b)

W stosownych przypadkach – główne przewidziane projekty 1. Realizacja dwukierunkowego połączenia gazowego Polska-Ukraina
infrastrukturalne inne niż projekty będące przedmiotem Głównym celem projektu połączenia Polska-Ukraina jest umożliwienie świadczenia
wspólnego zainteresowania (PWZ)11;
usługi fizycznego przesyłu gazu w kierunku Ukrainy w ilościach 5 mld m3/rok i w
kierunku Polski w ilościach 5 mld m3/rok (po 2022 roku). Nowe połączenie
systemów Polski i Ukrainy pozwoli na utworzenie korytarza transportu pomiędzy
Polską a Ukrainą oraz przyczyni się do zwiększenia zdolności eksportowych Polski
oraz zapewnienia warunków do zwiększenia stopnia wykorzystania zdolności
przesyłowych polskiego systemu przesyłowego.
Wartość wyjściowa (2017 r.): prace przygotowawcze.
Wartość docelowa (2030 r.): funkcjonujące połączenie.

2.4.3. Integracja rynku
a)

Krajowe cele dotyczące innych aspektów wewnętrznego rynku Integracja systemów elektroenergetycznych wymaga skoordynowanego
energii, takich jak integracja i łączenie rynków, wraz z ramami wyznaczania i udostępniania zdolności przesyłowych dla wymiany handlowej,
czasowymi, w których cele muszą zostać zrealizowane;
biorącego pod uwagę techniczne możliwości przesyłu mocy w systemach
połączonych oraz dotrzymania wymaganych standardów bezpieczeństwa i
niezawodności pracy systemów.
Konieczne jest opracowanie i wdrożenie skoordynowanej alokacji zdolności
przesyłowych obejmującej kraje Europy Kontynentalnej (CCR CORE) zgodnie z
metodyką FBA (flow-based approach) 12 .
Biorąc pod uwagę powyższe ograniczenia Polska będzie realizowała zobowiązania
wynikające z wdrażania wytycznych ramowych i kodeksów.
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Ponadto, Polska będzie prowadziła dodatkowe działania w zakresie wdrażania
mechanizmów łączenia rynków dnia bieżącego oraz mechanizmów związanych z
bilansowaniem systemu elektroenergetycznego:






b)

Krajowe cele w odniesieniu do zapewnienia odpowiedniości
systemu elektroenergetycznego, jak również elastyczności
systemu energetycznego w odniesieniu do produkcji energii ze
źródeł odnawialnych, wraz z ramami czasowymi, w których
cele muszą zostać zrealizowane;

II. Krajowe założenia i cele – wymiar „wewnętrzny rynek energii”

W odniesieniu do cen energii elektrycznej na rynku dnia następnego i rynku
dnia bieżącego, z dniem 1 lipca 2018 r. w Polsce nie są stosowane limity
ofert ani cen inne niż stosowane obecnie w procesie jednolitego,
europejskiego łączenia rynków dnia następnego i dnia bieżącego. Powyższe
pozostanie bez wpływu na stosowanie minimalnych i maksymalnych cen
zgodnie z art. 41 ust. 1 i 54 ust. 1 Rozporządzenia 2015/1222.
W odniesieniu do limitów cen na rynku bilansującym, od 1 stycznia 2019 r.
– są ustalone na poziomie nie niższym niż określony dla rynku dnia
bieżącego. Powyższe pozostanie bez wpływu na techniczne limity cen na
rynku bilansującym, stosowane w razie potrzeby zgodnie z art. 30 ust. 2
wytycznych w zakresie bilansowania (Electricity Balancing Guideline).
Od 1 stycznia 2021 r. ceny na rynku bilansującym będą wyznaczane jako
cena krańcowa określona w art. 30 ust. 1 lit. a wytycznych w zakresie
bilansowania (Electricity Balancing Guideline). Powyższe pozostanie bez
wpływu na możliwość zróżnicowania cen w polskiej strefie rynkowej w
zależności od lokalizacji, poprzez zastosowanie w procesie kształtowania
cen rozwiązania bazującego na pełnym modelu sieci przesyłowej. Jeżeli na
rynku bilansującym będą stosowane techniczne limity cen, będą one
uwzględniały minimalne i maksymalne ceny wyznaczane zgodnie z art. 30
ust. 2 wytycznych w zakresie bilansowania (Electricity Balancing Guideline).

1. Elastyczność systemu energetycznego w odniesieniu do produkcji energii ze
źródeł odnawialnych
Mała elastyczność polskiego rynku energii (po stronie popytu i podaży) wynika
przede wszystkim z faktu, że praktycznie nie funkcjonują w nim źródła regulacyjne
(za wyjątkiem elektrowni szczytowo-pompowych), które byłyby w stanie
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dynamicznie zmieniać poziom produkcji w zależności od poziomu popytu na energię
elektryczną.
Większość energii wytwarzanej w kraju pochodzi z węgla, ale równocześnie
pierwszeństwo w dostępie do sieci mają odnawialne źródła energii. W związku ze
wzrostem generacji z farm wiatrowych ciężar bilansowania zmiennego wytwarzania
z wiatru spada głównie na elektrownie węglowe. W takim układzie elektrownie
węglowe muszą pracować w obciążeniu bliskim minimów technicznych lub wręcz
odstawiać bloki, by za chwilę pracować z pełną mocą, do czego w zasadzie nie są
technicznie przystosowane. Na to wszystko nakłada się coraz bardziej zmienny
popyt na energię, który w szczególności w największych aglomeracjach w
szczytowych okresach osiąga rekordowe poziomy.
Poprawa elastyczności jest priorytetem, na który należy spojrzeć w ujęciu całego
łańcucha, począwszy od źródeł wytwórczych, poprzez przesył, dystrybucję, rynek
energii, kończąc na odbiorcach energii i całej stronie popytowej.
Inwestycje w gazową infrastrukturę wytwórczą i przesyłową są kluczowym
elementem zapewnienia elastyczności pracy systemu w świetle wzrastającej roli
OZE. Rozwijać będzie się udział aktywnych odbiorców i agregatorów, którzy także
dzięki wdrożeniu inteligentnych sieci będą mogli reagować w sytuacjach niedoboru.
W perspektywie długookresowej na znaczeniu może zyskać także rozwój
zarządzania popytem (DSR), magazynów energii, jak również klastrów energii, które
powinny cechować się możliwością samobilansowania.
W horyzoncie do 2030 r. przewiduje się zwiększenie elastyczności pracy systemu,
tak aby mógł on właściwie reagować na zmieniający się poziom popytu na energie
elektryczną oraz zwiększony udział źródeł niesterowalnych.
2. Rozwój i wykorzystanie potencjału morskiej energetyki wiatrowej w Polsce w
perspektywie 2030 r.
Istniejący w Polsce potencjał dla sektora morskiej energetyki wiatrowej (sektor
offshore) na Bałtyku stwarza realne szanse na rozwój tego sektora energetyki
odnawialnej po 2025 r.
II. Krajowe założenia i cele – wymiar „wewnętrzny rynek energii”
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W celu umożliwienia wyprowadzenia pełnej mocy generowanej przez sektor
morskiej energetyki wiatrowej oprócz elementów sieci elektroenergetycznej
niezbędnych do podania napięcia i przyłączenia, wymagana jest również
modernizacja oraz rozbudowa sieci przesyłowej.
Przedmiotowa modernizacja/rozbudowa sieci przesyłowej została już przez PSE S.A.
uwzględniona w Planie Rozwoju Sieci Przesyłowej i zaplanowana do realizacji.
Kwestia zapewnienia odpowiedniości systemu elektroenergetycznego, jak również
elastyczności systemu energetycznego w odniesieniu do produkcji energii ze
źródeł odnawialnych, w kontekście integracji rynków z definicji jest procesem
angażującym większą ilość podmiotów, zatem nie jest zasadne wyznaczanie celów
krajowych w tym zakresie. Ich realizacja będzie bowiem zależeć od innych
zaangażowanych w proces podmiotów.
Aktualnie, rozwój energetyki odnawialnej, w szczególności rozwój morskiej
energetyki wiatrowej (sektor offshore) wpisuje się m.in. w planowany rozwój
wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce.
Istniejący potencjał dla sektora morskiej energetyki wiatrowej (sektor offshore) na
Bałtyku, w związku z potrzebą zapewnienia adekwatnych możliwości
magazynowania oraz przesyłania tak wytworzonej energii stwarza szanse na rozwój
i wykorzystanie tej technologii po 2025 r. Do tego czasu rozbudowa poszczególnych
lokalnych źródeł OZE musi być skorelowana z modernizacją tradycyjnych mocy
wytwórczych oraz modernizacją infrastruktury energetycznej pozwalającej na
przesył energii wytworzonej przez sektor offshore w Polsce do odbiorców
końcowych.
Przewidywanym efektem w perspektywie 2030 r. będzie zainstalowanie ok. 3,8
GW mocy w morskich elektrowniach wiatrowych, a do 2040 r. ok. 8 GW.
c)

Krajowe cele dotyczące ochrony konsumentów energii 1. Zwiększenie wiedzy konsumentów oraz zachęcenie ich do odgrywania
i poprawy konkurencyjności sektora detalicznego obrotu aktywniejszej roli na rynku energii
energią.
Planuje się kontynuować w latach 2021-2030 działania mające na celu zwiększenie
wiedzy odbiorców końcowych zwłaszcza w zakresie:
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praw konsumenckich (dot. zawierania umów, zmiany sprzedawcy,
alternatywnych metod rozwiązywania sporów),
podejmowania aktywnej roli na rynku energii (prosument, korzystanie z
usług agregacji, liczników inteligentnych, kontraktów z ceną dynamiczną).

2. Liberalizacja rynku gazu – uwolnienie taryf w segmencie obrotu gazem
W ostatnich latach podjęto szereg działań sprzyjających rozwojowi konkurencji na
polskim rynku gazu ziemnego. Zmianą ustawy – Prawo energetyczne z dnia 26 lipca
2013 r. wprowadzone zostało obligo gazowe, którego celem było umożliwienie
utworzenia płynnego, hurtowego rynku gazu ziemnego w Polsce oraz urealnienie
prawa odbiorcy do zmiany sprzedawcy.
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) w drodze indywidualnych decyzji dokonał
zwolnienia z obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia podmiotów, które
złożyły odpowiednie wnioski w zakresie obrotu gazem ziemnym: na giełdzie
towarowej, na hurtowym rynku gazu i w postaci skroplonej LNG i CNG oraz
sprzedaży gazu ziemnego do operatorów systemów gazowych w celu realizacji ich
zadań.
W wyniku kolejnej zmiany ustawy – Prawo energetyczne w grudniu 2016 r.
uwolnione zostały ceny gazu dla przedsiębiorstw obrotu w zakresie sprzedaży: na
rynku hurtowym, w punkcie wirtualnym (w tym na giełdzie towarowej), sprężonym
gazem ziemnym CNG i skroplonym gazem ziemnym LNG oraz w trybie przetargów,
aukcji i zamówień publicznych. W dniu 1 października 2017 r. uwolnione zostały ceny
dla wszystkich pozostałych odbiorców poza odbiorcami w gospodarstwach
domowych. Ceny gazu ziemnego dla odbiorców gazu ziemnego w gospodarstwach
domowych podlegać będą regulowaniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
do dnia 31 grudnia 2023 r. (zgodnie z art. 62b ustawy – Prawo energetyczne).
Uwolnienie cen gazu ziemnego dla poszczególnych grup odbiorców pozwoli na
daleko idącą liberalizacj rynku gazu oraz rozwój konkurencji w segmencie obrotu
gazem.

II. Krajowe założenia i cele – wymiar „wewnętrzny rynek energii”

58

3. Rozwój konkurencyjnego rynku gazu w Polsce
Liczba zmian sprzedawcy jest prostym i wiarygodnym miernikiem rozwoju
konkurencyjnego rynku gazu. Zgodnie z zasadą TPA (Third Party Access),
uregulowaną w art. 4 ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne, odbiorcy końcowi mogą
indywidualnie korzystać z sieci lokalnego dostawcy w celu dostarczenia gazu lub
energii kupionej u dowolnego sprzedawcy. Na swobodę wyboru sprzedawcy wpływa
kilka istotnych czynników, m.in.: stopień świadomości klientów i ich motywacja do
zmiany sprzedawcy, a także łatwość dokonania zmiany czy ilość konkurencyjnych
ofert dostępnych na rynku. W związku z rozwojem detalicznego rynku gazu
przewiduje się wzrost zmian sprzedawcy gazu ziemnego.
Według danych Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki poziom wskaźnika zmiany
sprzedawcy gazu ziemnego wśród odbiorców w 2017 r. wyniósł 66 889.
Planuje się, że do 2030 r. liczba zmian sprzedawcy gazu ziemnego wyniesie
150 000.

2.4.4. Ubóstwo energetyczne
a)

Krajowe cele w odniesieniu do ubóstwa energetycznego, wraz 1. Ograniczenie zjawiska ubóstwa energetycznego z uwzględnieniem ochrony
z ramami czasowymi, w których cele muszą zostać wrażliwych grup społecznych
zrealizowane.
Przewiduje się stworzenie kompleksowej polityki państwa nakierowanej na
rozwiązanie problemu ubóstwa energetycznego. Efektem zaproponowanej
kompleksowej polityki publicznej będzie ograniczenie zjawiska ubóstwa
energetycznego oraz zwiększenie ochrony odbiorcy wrażliwego.
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2. Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej przez przyznawanie
zryczałtowanego dodatku energetycznego
W celu ochrony osób najbiedniejszych w nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne
z 26 lipca 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 984) zdefiniowany został odbiorca wrażliwy
energii elektrycznej oraz odbiorca wrażliwy paliw gazowych. Wprowadzony został
system wsparcia odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej w postaci dodatku
energetycznego.
W perspektywie do 2030 r. przewiduje się zmniejszenie liczby odbiorców wrażliwych
energii elektrycznej i paliw gazowych.

II. Krajowe założenia i cele – wymiar „wewnętrzny rynek energii”

60

2.5. Wymiar „badania naukowe, innowacje i konkurencyjność”
a)

Krajowe założenia i cele w zakresie finansowania publicznych
i – jeżeli są dostępne - prywatnych badań naukowych oraz
innowacji dotyczących unii energetycznej obejmujące, w tym
w stosownych przypadku harmonogram realizacji tych założeń.

1. Zmniejszenie luki cywilizacyjnej pomiędzy Polską, a krajami gospodarczo wysoko
rozwiniętymi oraz poprawa jakości życia polskiego społeczeństwa, a także realizacja
aspiracji rozwojowych obecnego i przyszłych pokoleń, zgodnie z zasadą
zrównoważonego rozwoju
Zwiększenie nakładów na działalność badawczo-rozwojową w Polsce do 1,7% PKB
w 2020 r. oraz 2,5% PKB w 2030 r.
Krajowe założenia i cele w zakresie finansowania badań naukowych oraz innowacji
ze środków budżetowych, w tym dotyczących unii energetycznej, realizowane są w
ramach polityki naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. Cele i założenia tej
polityki zostały określone w strategicznych kierunkach badań naukowych i prac
rozwojowych sformułowanych w przyjętym przez Radę Ministrów Krajowym
Programie Badań (KPB), który zostanie zaktualizowany w 2020 r.
Do wyboru strategicznych kierunków badań naukowych i prac rozwojowych w KPB
zastosowano przede wszystkim takie kryteria jak długookresowe potrzeby
gospodarki, wysoki poziom badań naukowych w ośrodkach krajowych –
konkurencyjność na poziomie światowym, rozwój innowacyjnych sektorów
przedsiębiorczości w skali mikro, małej i średniej, opartych na nowych polskich
technologiach czy priorytetowe kierunki rozwoju badań naukowych zawarte
w europejskich programach i strategiach badawczych (np. SET-Plan i Horyzont 2020).
Strategiczne kierunki badań naukowych i prac rozwojowych określone w KPB są
następujące:
1. Nowe technologie w zakresie energetyki,
2. Choroby cywilizacyjne, nowe leki oraz medycyna regeneracyjna,
3. Zaawansowane
technologie
informacyjne,
telekomunikacyjne
mechatroniczne,
4. Nowoczesne technologie materiałowe,
5. Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo,
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6. Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się
rynków,
7. Bezpieczeństwo i obronność państwa.
Zagadnienia odnoszące się w KPB do szeroko rozumianej problematyki energii i
klimatu, w tym technologii niskoemisyjnych, wchodzące w zakres filaru badania
naukowe, innowacje i konkurencyjność zgodnie z rozporządzeniem w sprawie
zarządzania unią energetyczną, uwzględnione są w aż trzech z ww. siedmiu
strategicznych kierunków badań naukowych i prac rozwojowych, tj.: (1.) Nowe
technologie w zakresie energetyki, (4.) Nowoczesne technologie materiałowe, (5.)
Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo.
Jak wskazano w opisie strategicznego kierunku KPB 1. Nowe technologie w zakresie
energetyki, badania prowadzone w tym zakresie powinny wspierać realizację polskiej
polityki energetycznej oraz celów polityki energetyczno-klimatycznej Unii
Europejskiej.
Ramy czasowe strategicznych kierunków badań naukowych i prac rozwojowych oraz
strategicznych programów badawczych są ustalone tak, aby zapewnić stabilność
prowadzonych prac naukowych. Powinny one jednak podlegać modyfikacji
wynikającej ze zmieniających się uwarunkowań, zadań oraz potrzeb gospodarki
i społeczeństwa. Strategiczne kierunki badań naukowych i prac rozwojowych należy
realizować przez okres 10-15 lat, a strategiczne programy badawcze w okresie 3-7
lat, uwzględniając realne poziomy finansowania.
Fundamentem dla realizacji tak określonego celu są w równym stopniu: wzrost
nakładów na działalność badawczo-rozwojową w Polsce oraz ustalenie nowych,
lepiej dostosowanych do dzisiejszych warunków, zasad wykorzystania tych
nakładów. Doprowadzi to m.in. do podniesienia poziomu i efektywności nauki w
Polsce, rozumianej jako dostarczanie wyników i produktów badań naukowych o
dużej jakości poznawczej i wysokiej użyteczności społeczno-gospodarczotechnologicznej. Łącznym skutkiem działań we wszystkich obszarach KPB jest
zwiększenie innowacyjności gospodarki oraz wzrost znaczenia i konkurencyjności
polskiej nauki na arenie międzynarodowej.
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Realizacja KPB przyczynia się do zwiększenia efektów badań w nowych rozwiązaniach
technologicznych, liczbie patentów i rozwoju innowacyjnej gospodarki. Uzyskanie
powyższego celu wymaga koncentracji wysiłku środowiska naukowego oraz
nakładów finansowych pochodzących z budżetu państwa na ograniczonej liczbie
wyodrębnionych obszarów priorytetowych.
Aktualizacja ww. krajowych strategicznych kierunków, priorytetów i celów w
obszarze badań i innowacji w zakresie energii i klimatu w ramach nowej polityki
naukowej państwa będzie spójna z nową polityką energetyczną kraju i przyczyni się
do jej realizacji.
2. Kierunki rozwoju innowacji energetycznych:

b)

W stosownych przypadkach, krajowe założenia , w tym cele
długoterminowe (2050 r.), dotyczące wykorzystywania
technologii niskoemisyjnych, z uwzględnieniem obniżania
emisyjności energochłonnych i wysokoemisyjnych gałęzi
przemysłu oraz, w stosownych przypadkach, odpowiedniej
infrastruktury na potrzeby transportu i magazynowania
dwutlenku węgla.

1) Zwiększenie konkurencyjności polskiego sektora energii poprzez:
 stałe podnoszenie zaawansowania technologicznego i jakości
funkcjonowania,
 wdrażanie konkurencyjnych modeli organizacyjnych i biznesowych,
 optymalizacja wykorzystania zasobów.
2) Maksymalizacja korzyści dla gospodarki polskiej płynących ze zmian w
sektorze energii poprzez:
 wykorzystanie innowacji w energetyce dla rozwoju przemysłowego,
 zmniejszenie jednostkowego zużycia energii i surowców,
 wspieranie budowania ścisłych relacji pomiędzy przedsiębiorstwami a
instytucjami publicznymi i nauką.
W 2017 r. resort energii opracował dokument nt. innowacji w sektorze energii pt.
Kierunki Rozwoju Innowacji Energetycznych. Dokument obejmuje innowacje
energetyczne zarówno od strony technologii, procesów, źródeł i modeli
finansowania, jak i implementacji nowych rozwiązań oraz zawiera listę wskaźników
związanych z innowacjami i rozwojem nowych modeli biznesowych.
Prowadzona jest współpraca z podmiotami sektora energii, której celem jest
zwiększenie zaangażowania sektora w projekty z obszaru innowacji a także z
organizacjami wspierającymi rozwój badań, innowacji i wdrożeń.
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Projekty implementujące Kierunki Rozwoju Innowacji Energetycznych wpisują się w
następujące obszary:




zintegrowany i połączony system energetyczny dający centralną rolę
użytkownikowi energii,
efektywne i elastyczne wytwarzanie energii oraz wykorzystanie surowców
łączące ograniczenie wpływu na środowisko z bezpieczeństwem
energetycznym,
dywersyfikacja technologii wytwarzania i wykorzystania energii,



ekologiczne i efektywne energetycznie miasto.



W kontekście B+R+I energetycznych istotne będzie wsparcie obszaru innowacji w
infrastrukturę (w tym technologii) wytwarzania, magazynowania oraz wykorzystania
wodoru (w tym poprzez wsparcie prac w zakresie paliw wodorowych i węglowych),
gazu syntezowego i metanolu na cele energetyczne. Istotne będą również prace
badawcze i rozwojowe, jak też wsparcie w procesie komercjalizacji w zakresie
tematyki ogniw węglowych oraz prace badawczo-rozwojowe i komercjalizacyjne nad
wykorzystaniem nanostruktur węglowych w obszarze magazynowania energii.
3. Akceleracja sprzedaży technologii w takich obszarach, jak: ochrona powietrza,
OZE, oszczędność energii, gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami oraz
ochrona bioróżnorodności przez polskie firmy na rynkach zagranicznych
Zwiększenie sprzedaży technologii przez polskie firmy na rynkach zagranicznych
będzie wspierane poprzez specjalistyczne szkolenia przeznaczone dla
przedsiębiorców, misje zagraniczne z udziałem przedstawicieli resortów, rządu RP,
czy Prezydenta RP, udział przedsiębiorców w międzynarodowych wydarzeniach,
targach, wystawach. Ten sposób pomocy pozwala na znaczne zwiększenie sprzedaży
technologii przez polskie firmy na rynkach zagranicznych przy stosunkowo małych
nakładach finansowych. Obecnie zaplanowana jest realizacja programu Greenevo w
latach 2018-2020.
Akceleracja sprzedaży na rynkach zagranicznych technologii polskich firm z takich
obszarów, jak: ochrona powietrza, OZE, oszczędność energii, gospodarka wodnoII. Krajowe założenia i cele – wymiar „badania naukowe, innowacje i konkurencyjność”
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ściekowa, gospodarka odpadami oraz ochrona bioróżnorodności. Zwiększenie
sprzedaży polskich technologii środowiskowych będzie wspierane poprzez inicjatywę
pn. „GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii”. W ramach akceleratora zostaną
zorganizowane szkolenia dla przedsiębiorców, przygotowujące ich do ekspansji
zagranicznej, oraz misje gospodarcze na takie wydarzenia, jak targi lub wystawy
międzynarodowe, a także spotkania towarzyszące wizytom zagranicznym
przedstawicieli rządu RP. Taka forma wsparcia pozwala na skuteczną promocję
polskich technologii środowiskowych na rynkach zagranicznych, przy stosunkowo
małych nakładach finansowych. Obecnie trwa realizacja edycji programu GreenEvo’
obejmujących lata 2018–2020. Program GreenEvo wspiera przedsiębiorców zgodnie
z zasadami udzielania pomocy publicznej de minimis. Po 2020 r. planuje się
kontynuację wsparcia zagranicznego transferu polskich technologii środowiskowych
poprzez wdrażanie kolejnych edycji GreenEvo oraz współpracę międzyresortową.
4. Określenie potencjału obszarów leśnych dla pochłaniania dwutlenku węgla oraz
uruchomienie badań dla wypracowania lepszych metod obliczania bilansu
dwutlenku węgla
W ramach projektu pilotażowego Leśne Gospodarstwa Węglowe (LGW),
dotyczącego weryfikacji możliwości mitygacyjnych obszarów leśnych wskutek
realizacji działań dodatkowych na tych obszarach, przewiduje się finansowanie
projektu badawczego. Oczekiwanym efektem tych prac będzie dostosowanie
modelu bilansu węgla w ekosystemie leśnym do warunków polskich, w celu
określenia zasobów zakumulowanego węgla we wszystkich warstwach lasu.
Celem ww. projektu ma być wypracowanie metod szacowania bilansu dwutlenku
węgla m.in. na potrzeby raportowania jak i ustalenie możliwości zastosowania
dodatkowych działań gospodarczych poprawiających bilans gazów cieplarnianych na
gruntach leśnych. Efektem uzyskanym w wyniku przeprowadzonego projektu
badawczego będzie opracowanie uszczegółowionych modeli rozwoju lasu dla
warunków krajowych umożliwiających bardziej precyzyjne szacowanie zmian bilansu
węgla dla ekosystemów leśnych Polski.
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5. Określenie potencjału produkcji, wykorzystania oraz rozwoju technologii
wodorowych w Polsce.
W ramach opracowywanego projektu Programu Rozwoju Technologii Wodorowych,
który jest odpowiedzią na rosnącą potrzebę ograniczenia udziału paliw
konwencjonalnych na rzecz paliw alternatywnych, przewiduje się określenie
podstawowych kierunków rozwoju potencjału technologii wodorowych.
Celem ww. prac jest poruszenie aspektów dotyczących produkcji, przesyłu,
wykorzystywania i magazynowania wodoru biorąc pod uwagę istniejący system
wsparcia oraz sytuację prawną na poziomie narodowym i unijnym.
Ze względu na swoje właściwości wodór może być istotnym obszarem rozwoju
polskiej gospodarki. Według Programu Rozwoju Technologii Wodorowych istnieją
nowe, potencjalne możliwości wykorzystania wodoru w:




energetyce;
transporcie;
sieci przesyłowej gazu ziemnego.

Wykorzystanie wodoru staje się istotnym kierunkiem badawczo-rozwojowym,
dlatego planowane są działania wspierające obszary gospodarki wodorowej oraz
działalności badawczo-rozwojowych.
b)

W stosownych przypadkach założenia krajowe w zakresie Zwiększanie konkurencyjności gospodarki poprzez:
konkurencyjności.
 innowacje, eksport i wzrost wartości kapitałów uruchamianych na
inwestycje w sektorze przedsiębiorstw (cel szczegółowy I SOR),
 pełniejsze wykorzystanie zasobów społecznych i terytorialnych (cel
szczegółowy II SOR) oraz
 przedsięwzięcia
zwiększające
efektywność
funkcjonowania
ogólnodostępnych instytucji państwa, służących przedsiębiorstwom i
obywatelom (cel szczegółowy III SOR),
 zwiększenie w sposób zrównoważony wykorzystania zasobów odnawialnych
w przemyśle,
 automatyzacja, robotyzacja i cyfryzacja przedsiębiorstw.
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Na bazie doświadczeń przewiduje się, że w latach 2021-2030 główne działania w
zakresie konkurencyjności będą skupiać się wokół inwestycji w obszarach
zapewniających zwiększenie wartości dodanej gospodarki i jej konkurencyjności na
rynkach zagranicznych.
Podstawowym elementem będą instrumenty wsparcia skierowane do
przedsiębiorstw w celu podjęcia i rozwoju (kontynuacji) działalności B+R+I, dzięki
której przedsiębiorstwa podniosą swoją konkurencyjność, zwłaszcza w obszarach
wpisujących się w priorytety gospodarcze, w tym:








wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania,
magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii,
inteligentne i energooszczędne budownictwo,
rozwiązania transportowe przyjazne środowisku,
minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia
oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne
metody odzysku),
optymalizacja gospodarowania surowcami nieodnawialnymi ze szczególnym
uwzględnieniem ich jakości, wartości i możliwości wielokrotnego użycia,
ekoinnowacje.

Planuje się wykorzystać instrumenty wsparcia prac badawczo-rozwojowych
prowadzących do
innowacji w zakresie technologii środowiskowych,
niskoemisyjnych oraz umożliwiających efektywne (oszczędne) gospodarowanie
zasobami.
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3. POLITYKI I DZIAŁANIA

Struktura rozdziału odwzorowuje systematykę i numerację z Załącznika I do rozporządzenia 2018/1999
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3.1. Wymiar „obniżenie emisyjności”
3.1.1. Emisje i pochłanianie gazów cieplarnianych (na potrzeby planu obejmującego lata 2021-2030, ramowy cel na rok 2030)
a)

Polityki i środki służące do realizacji celu
określonego zgodnie z rozporządzeniem [ESR],
o którym mowa w pkt 2.1.1, oraz polityki i środki
mające na celu spełnienie wymogów określonych
w rozporządzeniu [LULUCF], obejmujące wszystkie
najważniejsze sektory wysokoemisyjne oraz sektory
związane
ze
zwiększaniem
pochłaniania
z długoterminową wizją i celem zakładającym
przejście
na
gospodarkę
niskoemisyjną
w perspektywie 50 lat i osiągnięcie równowagi
między
emisjami
a pochłanianiem
zgodnie
z porozumieniem paryskim;

1. Realizacja celu redukcyjnego w obszarze non-ETS (ESR) do 2030 r.
Polska dokonała znaczących redukcji całkowitych emisji gazów cieplarnianych (GC) w
porównaniu do roku 1988 . Należy zwrócić uwagę, że głęboka redukcja miała miejsce przed
rokiem 2005: w okresie 1988-2005 spadek o ok. 30%, a w okresie 1990-2005 spadek o ok. 15%.
Od 2005 r. trend całkowitych emisji GC generalnie można uznać za stabilny, oscylujący wokół
wartości 400 mln ton CO2 ekw., z pewnymi wahaniami w poszczególnych latach.
Biorąc pod uwagę ww. trendy, osiągnięcie redukcji emisji GC w sektorach non-ETS objętych
ESR na poziomie -7% do 2030 r. względem poziomu w 2005 r. będzie stanowić dla Polski
ambitne wyzwanie. Z analizy aktualnych prognoz emisji GC do 2030 r. wynika, że sumaryczne
emisje w tych sektorach będą spadać.

W strukturze emisji GC Polski w sektorach non-ETS największy udział mają: gospodarstwa
domowe, czyli tzw. sektor komunalno-bytowy (ok. 30%), sektor transportu (ok. 27%), sektor
rolnictwa (ok. 15%). Z punktu widzenia wypełnienia celu ESR, kluczowymi sektorami dla
Podmioty odpowiedzialne/zaangażowane*:
poziomu emisji GC będą sektory: transport, rolnictwo, budownictwo i sektor przemysłowy poza
MK, MI, MRiRW, MR, MAP, MFiPR
EU ETS (odpowiedzialny za ok. 8% emisji GC w non-ETS). Trendy emisji w tych sektorach, jak i
* ewentualne zmiany mogą wynikać z nowelizacji ich faktyczne poziomy w latach 2021-2030 będą decydować o finalnym poziomie całkowitych
emisji w obszarze non-ETS.
ustawy o działach administracji rządowej
Od 1990 r. UE zdołała zmniejszyć swą całkowitą emisję CO2 o 23%, głównie dzięki redukcjom
w państwach Europy środkowo-wschodniej. W tym samym czasie emisja CO2 z transportu
samochodowego wzrosła o 20%. Od 2011 r. emisja GC z transportu w Polsce spadła z poziomu
ok. 48,8 mln ton CO2eq do ok. 44,1 mln ton CO2eq w 2013 r., po czym wzrosła do poziomu ok.
63,4 mln ton CO2eq w 2017 roku i stanowi ok. 15,3% całkowitej emisji krajowej (w UE średnio
transport emituje aż 25% emisji całkowitej W ramach emisji z sektora transportu w Polsce
zdecydowanie największy udział (ok. 98%) mają pojazdy drogowe, w szczególności osobowe i
dostawcze.
III. Polityki i działania – wymiar „obniżenie emisyjności”
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Działania mające na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych w sektorach: transportu i
rolnictwa (objętych non-ETS) zostały wskazane odpowiednio w Strategii zrównoważonego
rozwoju transportu do 2030 r. (SRT) oraz Strategii zrównoważonego rozwoju wsi rolnictwa i
rybactwa 2030 (SZRWRiR).
Działania związane z redukcją emisji w całej gospodarce zostały przewidziane w Polityce
ekologicznej Państwa 2030, która przewiduje opracowanie w 2020 r. polityki redukcji emisji
gazów cieplarnianych z sektorów non-ETS oraz wsparcie zidentyfikowanych działań na rzecz
redukcji emisji w sektorach non-ETS do 2030 r.

Cel redukcyjny w non-ETS będzie realizowany w oparciu o dotychczasowe oraz nowe polityki i
działania w poszczególnych sektorach nieobjętych systemem handlu uprawnieniami do emisji
gazów cieplarnianych, w tym przedstawione w kolejnych punktach rozdziału 3.1.1. O ile
zaistnieje taka potrzeba, do rozliczenia emisji GC w okresie 2021-2030 Polska zamierza
wykorzystać mechanizmy elastyczności przewidziane w rozporządzeniu ESR, tj.:
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elastyczność LULUCF (art. 7) – ESR uwzględnia elastyczność pomiędzy ESR a obszarem
LULUCF, która umożliwia wykorzystanie pewnej puli jednostek pochodzących z
pochłaniania w LULUCF do pokrycia emisji wynikających z ESR. Zgodnie z zał. III ESR
maksymalna wielkość tej puli dla Polski dla całego okresu 2021-2030 wynosi 21,7 mln
ton CO2 ekw. Wykorzystanie jednostek wygenerowanych przez sektor LULUCF do
rozliczenia realizacji celu ESR w okresie 2021-2030 będzie realizowane biorąc pod
uwagę ww. limit oraz zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu LULUCF.
dostosowanie – dodatkowa pula jednostek AEA (art. 10 ust. 2) – art. 10 ust. 2
przewiduje dostosowanie dla Polski, które będzie stanowiło pewną dodatkową pulę
jednostek jednorazowo powiększającą roczny limit, która będzie dodana w pierwszym
roku okresu rozliczeniowego. Wartość dla Polski zapisana w zał. IV rozporządzenia to
7 456 340 ton CO2 ekw.
przenoszenie, pożyczanie i transferowanie jednostek AEA (art. 5) – podobnie jak w
okresie rozliczeniowym 2013-2020, tak i w przyszłym okresie rozliczeniowym państwa
członkowskie mogą przenosić niewykorzystaną część swojego limitu AEA na kolejne
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lata okresu rozliczeniowego, pożyczać część swojego limitu AEA z przyszłych lat lub też
nabywać jednostki AEA od innych p. czł. Transfer jednostek między państwami może
być powiązany z realizacją projektów ograniczających emisje GC. Jeżeli będzie taka
konieczność, Polska zamierza skorzystać z ww. możliwości elastycznego dostępu
i wykorzystania własnych jednostek AEA, jak również nabycia jednostek
rozliczeniowych od innych państw członkowskich
rezerwę bezpieczeństwa (art. 11) – w przypadku gdyby pozostałe elastyczności
okazały się niewystarczające do pokrycia niedoboru AEA w latach 2026-2030, Polska
planuje skorzystać, na koniec okresu rozliczeniowego (w 2032 roku), z dodatkowej puli
jednostek pochodzącej z rezerwy bezpieczeństwa. Maksymalna, całkowita pula dla
wszystkich państw członkowskich, które spełnią określone warunki, wynosi 105 mln
ton CO2 ekw.

Szczegółowe podejście do sposobu realizacji celu redukcyjnego w sektorach non-ETS będzie
wynikać ze „Strategii zarządzania krajowym limitem”, która zostanie opracowana do 2022 r. i
zatwierdzona przez Radę Ministrów na podstawie art. 21d ustawy o systemie zarządzania
emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji. Celem tej strategii jest określenie założeń i
wytycznych dla rozliczania emisji w obszarze non-ETS z uwzględnieniem rzeczywistych
i prognozowanych emisji GC oraz sytuacji na rynku (podaż i popyt jednostek AEA).
W chwili obecnej nie można precyzyjnie określić wysiłku redukcyjnego potrzebnego do
wypełnienia celu non-ETS na 2030 r., ponieważ nie ma jeszcze kluczowych aktów
wykonawczych UE (w tym danych wejściowych do wyliczeń), które by precyzyjnie określały
wartość punktu odniesienia (poziom emisji w 2005 r.), ani limity emisji (przydziały jednostek
AEA) na poszczególne lata okresu 2021-2030. Zakłada się jednak, że realizacja celu na 2030 r.
będzie wymagała większego wysiłku niż osiągnięcie celu na rok 2020.
2. Zgodnie ze Strategią Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 r. ograniczanie
negatywnego wpływu transportu na środowisko, realizowane będzie poprzez wspieranie
m.in.:
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rozwiązań w zakresie promocji użytkowania niskoemisyjnych środków transportu, w tym
elektromobilności;
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różnorodności gałęziowej i komplementarności poszczególnych gałęzi sieci transportowej
oraz wsparciu dla tych rodzajów transportu, których oddziaływanie na środowisko jest
najmniejsze;
zarządzania popytem na ruch transportowy, w tym promowania wzorców zrównoważonej
mobilności;
wdrażania innowacyjnych systemów zarządzania ruchem transportowym;
modernizacji i rozbudowy infrastruktury transportowej odpowiadającej unijnym oraz
krajowym standardom i wymogom środowiskowym;
unowocześniania taboru wszystkich gałęzi transportu (pojazdów oraz innych niezbędnych
urządzeń i wyposażenia, w tym infrastruktury paliw alternatywnych) i doprowadzenia go
co najmniej do stanu odpowiadającego unijnym oraz krajowym standardom i wymogom
ochrony środowiska;
zarządzania popytem na przewozy ładunków poprzez łączenie wolumenów
transportowych;
transportu zbiorowego i systemów współdzielenia pojazdów i jednoczesnym ograniczaniu
używania indywidualnych pojazdów z napędem spalinowym;
zmiany podziału zadań przewozowych między poszczególne środki transportu (modal
split) i maksymalizacji udziału zero- oraz niskoemisyjnych gałęzi transportu;
dążenia do zmniejszenia presji na otoczenie poprzez rozwój infrastruktury transportowej
w oparciu o istniejącą strukturę przestrzenną z priorytetowym wykorzystaniem obszarów
tzw. brownfields i z uwzględnieniem wpływu na krajobraz;
realizacji Rekomendacji Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów pt. Program „Czyste
Powietrze", przyjętych przez Radę Ministrów w dniu 25 kwietnia 2017 r., związanych
transportem samochodowym, w tym związanych z ograniczaniem emisji spalin w ruchu
drogowym, wprowadzaniem ułatwień dla tworzenia stref czystego transportu oraz
zwiększeniem efektywności nadzoru nad jakością spalin emitowanych przez pojazdy
poprzez zmianę systemu nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów.

SRT przewiduje szereg działań dedykowanych ograniczaniu negatywnego oddziaływania
transportu na środowisko, o charakterze organizacyjno-systemowym, inwestycyjnym i
innowacyjno-technicznym.
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3. Realizacja Strategii zrównoważonego rozwoju wsi rolnictwa i rybactwa 2030 (SZRWRiR)
w kierunku interwencji dotyczącym ochrony środowiska.
Sektor rolny w Polsce odpowiada za ok. 12% emisji gazów cieplarnianych (w tym za około
połowę emisji gazów cieplarnianych innych niż CO2 związanych gównie z produkcją zwierzęcą
i gospodarką nawozową). O ile potencjał redukcji emisji w rolnictwie jest ograniczony
procesami biologicznymi, to jednocześnie sektor rolny ma znaczący potencjał wiązania i
magazynowania CO2 w biomasie i w glebie. Możliwości wkładu rolnictwa w cele polityki
klimatycznej związane są z: upowszechnieniem zrównoważonej struktury produkcji
gospodarstw, praktykami agrotechnicznymi, gospodarką nawozami, technikami precyzyjnego
rolnictwa, rozwojem biogospodarki o obiegu zamkniętym, ochroną trwałych użytków
zielonych, ochroną gleb organicznych i właściwą gospodarką wodną.
Należy podkreślić wagę ryzyka, że zbyt restrykcyjne wymogi i zbyt ambitne cele redukcji emisji
w rolnictwie europejskim, w tym polskim, mogłyby szybko prowadzić do zjawisk jego
przenoszenia do regionów świata o niższych standardach produkcji i wysokim śladzie
środowiskowym i klimatycznym (zjawisko ucieczki emisji).
SZRWRiR przewiduje szereg działań związanych z ochroną środowiska, w tym m.in.:
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dynamizację przedsięwzięć na rzecz likwidacji niskiej emisji z systemów grzewczych;
działania na rzecz wysokiej jakości powietrza na obszarach wiejskich w transporcie i
gospodarce przestrzennej;
utrzymanie, a w miarę dostępności gruntów do zalesienia, zwiększenie ogólnej
lesistości kraju oraz zwartości kompleksów leśnych i powierzchni zalesianych;
wsparcie rozwoju zielonej infrastruktury na wsi w celu adaptacji do zmiany klimatu;
rozwój rolnictwa ekologicznego, upowszechnianie prośrodowiskowych metod
produkcji rolnej i rybackiej oraz gospodarowania produktami ubocznymi
pochodzącymi z rolnictwa, rybactwa i przetwórstwa rolno-spożywczego;
ochrona jakości wód, w tym m.in. przez racjonalną gospodarkę nawozami i środkami
ochrony roślin oraz promowanie korzystnych dla ochrony jakości wód zabiegów
agrotechnicznych i równoczesnego prowadzenia produkcji roślinnej przy produkcji
zwierzęcej;

73







ochrona gleb użytkowanych rolniczo (przed erozją, zanieczyszczeniami, zakwaszeniem,
ubytkiem substancji organicznej);
wspieranie inwestycji sprzyjających ochronie środowiska w gospodarstwach rolnych i
rybackich;
upowszechnianie wiedzy na temat metod ochrony środowiska w rolnictwie i na
obszarach wiejskich i rybackich, np. przez doskonalenie i rozwijanie systemu
doradztwa i promocję dobrych praktyk rolniczych;
wsparcie badań naukowych w zakresie ochrony środowiska naturalnego na obszarach
wiejskich i rybackich.

Ważną polityką w działaniach na rzecz ograniczania emisji gazów cieplarnianych w produkcji
rolnej oraz adaptacji rolnictwa do zmian klimatu w okresie 2020-2030 będzie Wspólna Polityka
Rolna (WPR). Przedstawiony przez KE pakiet legislacyjny WPR 2020 zakłada m.in.
wprowadzenie minimalnego limitu wydatków na działania związane z klimatem w wysokości
40% alokacji budżetu WPR.
4. Obniżenie emisji CO2 w sektorze budownictwa
Jako jeden z podstawowych środków służących zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych w
tym sektorze należy wymienić stopniowe zwiększanie standardów energetycznych
oraz izolacyjności cieplnej, a także – wymuszone nowymi przepisami – zwiększenie
zastosowania odnawialnych źródeł energii (sposób formułowania wymagań energetycznych,
obowiązek dokonania analizy możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł zaopatrzenia
budynków w energię i ciepło) dla budynków nowobudowanych oraz budynków poddawanych
renowacji.
Równocześnie opracowywana jest strategia renowacji krajowych zasobów budynków
mieszkalnych i niemieszkalnych, zarówno publicznych, jak i prywatnych, której wdrożenie
przyczyni się do redukcji emisji z sektora budownictwa i zmniejszenia zużycia energii w ww.
obszarze, przyczyniając się równocześnie do realizacji celu w zakresie efektywności
energetycznej.
Ponadto, obowiązujące przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065) definiują m.in. maksymalne wartości współczynnika
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przenikania ciepła przegród oraz dopuszczalne wartości zapotrzebowania na energię.
Jednocześnie przepisy techniczno-budowlane, implementujące do prawa krajowego
postanowienia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010
r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, mają za zadanie sprawić, aby po 31
grudnia 2020 r. wszystkie nowe budynki były budynkami o niemal zerowym zużyciu energii.
Ww. działania wpłyną na obniżenie emisji z sektora budownictwa.
5. Obniżenie emisji CO2 w sektorze elektroenergetycznym i ciepłowniczym poprzez realizację
działań przewidzianych w Polityce ekologicznej Państwa 2030 oraz dokumentach
strategicznych dot. sektora energii (projekt Polityki energetycznej Polski do 2040 r.):
 modernizacja elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni, związana ze zmniejszeniem
emisji do powietrza - zastępowanie niskoefektywnych elektrowni węglowych nowymi
o wysokiej sprawności i spełniających restrykcyjne normy środowiskowe dotyczące
emisji zanieczyszczeń;
 wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii i związany z tym rozwój
rezerwowych
źródeł
gazowych,
jak
również
rozwój
infrastruktury
przesyłowej/dystrybucyjnej
 wdrożenie energetyki jądrowej;
 rozwój efektywnych energetycznie systemów ciepłowniczych oraz niskoemisyjnego
ciepłownictwa indywidualnego;
 rozwój transportu niskoemisyjnego, w tym elektromobilności;
 wzrost efektywności energetycznej.
Sektor energii (w inwentaryzacji określany jako Przemysły energetyczne) w 2017 r. był
odpowiedzialny za ok. 50% emisji CO213. Jest to zatem sektor posiadający duży udział w emisji
gazów cieplarnianych, w którym nawet niewielkie procentowe zmiany emisji przekładają się na
duże zmiany wielkości emisji w tonach CO2 i tonach ekwiwalentu CO2.
Projekt „Polityki energetycznej Polski do 2040 r.” z listopada 2019 r. przewiduje ewolucyjną
transformację sektora produkcji energii elektrycznej w kierunku mniej-emisyjnym, w tempie
gwarantującym bezpieczeństwo energetyczne oraz niezagrażającym konkurencyjności
gospodarki. Przewidywany jest wzrost udziału OZE w produkcji energii elektrycznej z obecnego
poziomu 14% do ok 32% w 2030 r. oraz dalszy rozwój ww. sektora w kolejnym dziesięcioleciu.
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Wzrost wykorzystania OZE, wycofywanie wyeksploatowanych, nisko-efektywnych i
niespełniających wymagań emisyjnych (z tzw. Konkluzji BAT) jednostek węglowych, jak również
wdrożenie energetyki jądrowej skutkować będzie redukcją średniej emisyjności CO2 na
jednostkę wyprodukowanej energii elektrycznej (kg CO2/MWh) o ok. 20% do 2030 r. i ok. 50%
do 2040 r. względem stanu obecnego.
Sektor energii w dużej części jest objęty systemem EU ETS, który – ograniczając na poziomie
UE wielkość emisji oraz wyceniając w euro każdą tonę CO2 – wpływa pośrednio na
systematyczną zmianę struktury paliwowej oraz poziomu technologii wykorzystywanych do
produkcji energii na poziomie unijnym i krajowym. Należy jednak podkreślić, że sam system EU
ETS z założenia nie nakłada krajowych celów redukcyjnych w zakresie emisji gazów
cieplarnianych. Wymusza on jednak dodatkowe działania wspierające redukcję emisji
funkcjonujące na poziomie poszczególnych państw członkowskich.
Wykorzystanie mechanizmów przewidzianych w dyrektywie EU ETS do wsparcia transformacji
sektora elektroenergetycznego zostało opisane poniżej w punkcie 3.1.1. c)
6. Uruchomienie działań mitygacyjnych i adaptacyjnych do zmian klimatu
Testowanie zwiększenia zdolności do retencji węgla w elementach ekosystemu leśnego
metodami rozszerzenia stosowanych technologii i zakresu prac hodowlano-gospodarczych dla
lasów wszystkich własności
W tym celu podjęte zostaną działania w projekcie pilotażowym Leśne Gospodarstwa Węglowe
realizowanym przez Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe”. W projekcie Leśne
Gospodarstwa Węglowe przewiduje się podjęcie próby uzyskania zwiększonego pochłaniania
dwutlenku węgla przez obszary leśne wskutek realizacji dodatkowych działań gospodarczoleśnych w ich zasięgu. W ramach prac już przeprowadzonych w okresie początkowym ustalono
rozmiar i lokalizację działań oraz uruchomiono pierwsze prace leśne. W oparciu o dane
inwentaryzacyjne dotyczące zaangażowanej powierzchni leśnej projektu LGW
przeprowadzono modelowanie rozmiaru przewidywanego efektu, czyli wielkości dodatkowej
akumulacji dwutlenku węgla.
Część pilotażowa Projektu obejmować będzie okres 10 lat (2017-2026) a okres modelowania
efektów jak i trwałości efektów przewiduje się na okres 30 lat. Efektem projektu Leśne
Gospodarstwa Węglowe, istotnym dla podniesienia jakości inwentaryzacji bilansu węgla w
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ekosystemach leśnych, jest przewidywane w projekcie udoskonalenie systemu pozyskania
danych dotyczących lasów dla raportowania emisji i pochłaniania poprzez uruchomienie
działań mających na celu budowanie modelu pochłaniania węgla przez lasy w warunkach
środkowej Europy. Dzięki pozyskanym danym będzie również można rozważyć szersze
wdrożenie dodatkowych działań w leśnictwie.
Działania związane z adaptacją do zmian klimatu
Prowadzone będą działania służące adaptacji do zmian klimatu poprzez zapewnienie
zrównoważonego rozwoju oraz efektywnego funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa w
warunkach zmian klimatu, w tym mające na celu:









zapewnienie
dobrego
stanu
środowiska,
promowanie
zwartych,
wielofunkcyjnych układów przestrzennych i policentrycznej struktury
urbanistycznej,
uwzględnienie ekologicznego i niskoemisyjnego sposobu zagospodarowania
przestrzennego w planowaniu przestrzennym,
rozwój transportu w warunkach zmian klimatu,
zapewnienie zrównoważonego rozwoju regionalnego i lokalnego z
uwzględnieniem zmian klimatu,
skuteczną adaptację do zmian klimatu na obszarach wiejskich,
stymulowanie innowacji sprzyjających adaptacji do zmian klimatu,
kształtowanie postaw społecznych sprzyjających adaptacji do zmian klimatu.

Wskazane obszary priorytetowe stanowią odpowiedź przede wszystkim na zachodzące zmiany
klimatu oraz ich obecne i przewidywane konsekwencje dla sektorów wrażliwych. Intensywność
działań adaptacyjnych będzie uzależniona m.in. od dynamiki zmian klimatu w perspektywie
2030 roku oraz w kolejnych dekadach. Ponadto gospodarka niskoemisyjna wymaga takiego
zagospodarowania przestrzennego, które zapewni efektywne wykorzystanie terenu i
infrastruktury oraz ograniczenie emisji z transportu i z indywidualnych źródeł ciepła., kierując
się w planowaniu przestrzennym ideą miasta zwartego i oszczędnego.
Prowadzone są prace nad opracowaniem zaktualizowanej strategii adaptacji do zmian klimatu
z działaniami i celami po 2020 roku (SPA2020). Planowany termin zakończenia prac nad
dokumentem to 2020 rok. Aktualnie poza SPA2020 kwestie adaptacji do zmian klimatu
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uwzględnione są m.in. w Polityce ekologicznej Państwa 2030, która została przyjęta Uchwałą
nr 67 Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2019 r.
Ze względu na brak jednoznacznych mierników na poziomie krajowym oraz europejskim
dotyczących działań adaptacyjnych, przewidywane efekty dla działań podejmowanych w
okresie 2021-2030 mają w ogólny, jakościowy charakter.
7. Racjonalizacja stosowania nawozów, w tym azotowych
Zagadnienia dotyczące przechowywania i stosowania nawozów zawierających azot, w tym
odchodów zwierzęcych, uregulowane są przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo
wodne oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia
„Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami
pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczaniu” tzw.
programu azotanowego wydawanego na podstawie art. 106 ustawy – Prawo wodne.
Ustawa - Prawo wodne wskazuje w szczególności, że zastosowana w okresie roku dawka
odchodów zwierzęcych wykorzystywanych rolniczo nie może zawierać więcej niż 170 kg azotu
w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych. Ponadto, w rozdziale 1.5 ww. rozporządzenia
Rady Ministrów określono obowiązek opracowania planu nawożenia azotem przez podmioty:
 posiadające gospodarstwo o powierzchni powyżej 100 ha użytków rolnych lub
 uprawiające uprawy intensywne na gruntach ornych na powierzchni powyżej 50 ha,
lub
 utrzymujące obsadę większą niż 60 dużych jednostek przeliczeniowych tzw. DJP wg
stanu średniorocznego.
Wszystkie podmioty zobowiązane będą więc do racjonalnego stosowania nawozów.
Wymagania programu azotanowego będą zobowiązywały podmioty prowadzące produkcję
rolną do podjęcia niezbędnych, a zarazem długotrwałych działań inwestycyjnych. Zgodnie z
ww. programem azotanowym prowadzący produkcję rolną oraz podmioty prowadzące
działalność, o której mowa w art. 102 ust. 1 ustawy – Prawo wodne są zobowiązani do
dostosowania powierzchni lub pojemności posiadanych miejsc do przechowywania nawozów
naturalnych (odchodów zwierzęcych) do wymogów podanych w programie, w terminie do:
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1) 31 grudnia 2021 r. – w przypadku podmiotów prowadzących chów lub hodowlę
zwierząt w liczbie większej niż 210 DJP, w tym podmioty prowadzące chów lub hodowlę
drobiu w liczbie większej niż 40 000 stanowisk lub chów lub hodowlę świń powyżej
2 000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior;
2) 31 grudnia 2024 r. – w przypadku podmiotów prowadzących chów lub hodowlę
zwierząt gospodarskich w liczbie mniejszej lub równej 210 DJP.
W celu dostosowania do nowych wymagań rolnicy muszą zapewnić odpowiednie środki
finansowe w budżecie gospodarstw. Dodatkowo, niezbędne jest zapewnienie środków na
wsparcie działań inwestycyjnych również w budżecie państwa. Ustawa – Prawo wodne
(wprowadzając zmiany do art. 400a ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo
ochrony środowiska) nałożyła na fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej obowiązek
finansowania przedsięwzięć związanych z wdrożeniem programu działań mających na celu
zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych.
W uzasadnieniu do ustawy wskazuje się, iż finansowanie przedsięwzięć związanych
z wdrożeniem programu azotanowego nastąpi poprzez instrumenty zwrotne, zgodnie
z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej. Dodatkowo, niektóre z działań związanych
z wdrażaniem programu azotanowego mogą być finansowane ze środków unijnych (w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich).
Biorąc pod uwagę przedstawione uwarunkowania oraz fakt, że program azotanowy zgodnie z
art. 102 ustawy – Prawo wodne będzie stosowany przez wszystkie podmioty prowadzące
produkcję rolną, w tym działy specjalne produkcji rolnej, oraz działalność, w ramach której są
przechowywane odchody zwierzęce, zastosowano następujące rozwiązania:
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przeniesiono dotychczasowe wymagania w zakresie przechowywania nawozów
naturalnych z ustawy o nawozach i nawożeniu (tj. 4-miesieczne przechowywanie
płynnych nawozów naturalnych), do programu azotanowego oraz określono, że będą
obowiązywać od dnia wejścia w życie tego programu,
rozłożono w czasie stopniowe dostosowanie się gospodarstw do odpowiednich
urządzeń do przechowywania płynnych nawozów naturalnych (szczelne dno i boki oraz
przykryte) oraz miejsc do przechowywania stałych nawozów naturalnych (szczelne dno
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i boki) zapewniających odpowiednio 6-miesięczne i 5-miesięczne przechowywanie
nawozów naturalnych (odchodów zwierzęcych).
Działania w tym obszarze będą miały charakter ciągły, obejmujący okres 2021-2030.
8. Działania na rzecz poprawy stanu jakości powietrza
W wyniku prowadzonej polityki w zakresie ochrony powietrza w ciągu ostatnich trzydziestu lat
odnotowano znaczące ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, w tym emisji pyłów
o ponad 80%, dwutlenku siarki o 70%, a tlenków azotu o 40%.
Niemniej jednak, zgodnie z raportem pn. Ocena jakości powietrza za rok 201814 spośród
wszystkich 46 stref w kraju, stwierdzono przekroczenia na obszarze: 39 stref ze względu na
przekroczenie poziomu dopuszczalnego PM10, 14 stref ze względu na przekroczenie poziomów
dopuszczalnych pyłu PM2,5. Z analiz wynika, że za ten stan rzeczy odpowiedzialny jest przede
wszystkim sektor bytowo-komunalny, transport oraz w niewielkim zakresie przemysł.
Poprawa stanu jakości powietrza stanowi jeden z priorytetów rządu Rzeczypospolitej Polskiej.
Szczegółowe działania związane z tym obszarem zostały wskazane w Polityce ekologicznej
Państwa 2030, która przewiduje m.in.:
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realizację projektu strategicznego Czyste Powietrze,
wsparcie samorządów w zakresie zarządzania wielokryterialnego emisjami
obszarowymi (systemy grzewcze) i liniowymi (transport) oraz lokalizacją inwestycji z
punktowymi emitorami,
wsparcie rozwoju transportu niskoemisyjnego,
redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez wdrażanie dyrektywy MCP i NEC,
wsparcie inwestycji prośrodowiskowych,
opracowanie polityki odorowej,
dostosowywanie ram prawnych w celu dalszego ograniczania emisji zanieczyszczeń do
powietrza, w tym zjawiska niskiej emisji,
stworzenie ogólnopolskiego systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego,
mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz
OZE,
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Rozwój i wsparcie finansowe Państwowego Monitoringu Środowiska w zakresie
pomiarów jakości powietrza.

Ww. wskazany projekt strategiczny Polityki ekologicznej Państwa 2030 pn. „Czyste powietrze”
polega na stworzeniu na poziomie krajowym mechanizmów prawno-finansowych
umożliwiających efektywną realizację programów ochrony powietrza na szczeblu
wojewódzkim i lokalnym, głównie w obszarze sektora bytowo-komunalnego oraz transportu,
przede wszystkim poprzez:
−
−
−

−
−

stworzenie i doskonalenie ram prawnych sprzyjających realizacji efektywnych działań
mających na celu poprawę jakości powietrza,
upowszechnienie mechanizmów finansowych sprzyjających poprawie jakości
powietrza,
włączenie społeczeństwa w działania na rzecz poprawy jakości powietrza poprzez
zwiększenie świadomości społecznej oraz tworzenie trwałych platform dialogu z
organizacjami społecznymi,
rozwój i rozpowszechnienie technologii sprzyjających poprawie jakości powietrza,
rozwój mechanizmów kontrolowania źródeł niskiej emisji, sprzyjających poprawie
jakości powietrza.

Od kilku lat na terenie kraju prowadzono szereg działań mających na celu likwidację tzw. niskiej
emisji, zarówno na szczeblu samorządowym, jak i rządowym. W pierwszej kolejności został
opracowany i przyjęty w dniu 9 września 2015 r. Krajowy Program Ochrony Powietrza15,
którego realizacja ma pozwolić na osiągnięcie dopuszczalnych poziomów pyłu zawieszonego
i innych szkodliwych substancji w powietrzu wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
Ponadto warto podkreślić, że aby wzmocnić skuteczność działań wynikających z programów
ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych samorządy otrzymały dodatkowe
narzędzie w ramach nowelizacji ustawy – Prawo ochrony środowiska (tzw. ustawa
antysmogowa) z dnia 10 września 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1593). Zgodnie z art. 96 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519, z późn. zm.)
sejmik województwa może, w drodze uchwały, w celu zapobieżenia negatywnemu
oddziaływaniu na zdrowie ludzi lub na środowisko, wprowadzić ograniczenia lub zakazy
w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Jednocześnie w uchwale
tej określa się rodzaje lub jakość paliw dopuszczonych do stosowania lub których stosowanie
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jest zakazane. Wg stanu na dzień 1 listopada 2019 r. tzw. uchwały antysmogowe zostały
podjęte w 11 województwach.
Ze względu na niezadawalający stan powietrza w Polsce Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów
w dniu 25 kwietnia 2017 r. przedstawił rekomendacje dla Rady Ministrów – Program „Czyste
Powietrze”, zawierające zestaw działań niezbędnych do poprawy jakości powietrza. Działania
te są sukcesywnie wdrażane. Podkreślenia wymaga, że działania na rzecz poprawy jakości
powietrza uwzględnione zostały także w innych kluczowych dla rozwoju Polski dokumentach,
w tym w Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju – projekt Czyste Powietrze, Planie
Rozwoju Elektromobilności „Energia dla Przyszłości”, „Polityce ekologicznej Państwa 2030”,
jak również w projekcie „Polityki energetycznej Polski do 2040 r.”.
Aktualnie obowiązuje rozporządzenie z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów
na paliwo stałe (Dz. U. poz. 1690). Regulacja ta nakłada na wprowadzających do obrotu kotły
na paliwo stałe o znamionowej mocy cieplnej nie większej niż 500 kW stosowanie wymagań
konstrukcyjnych zapewniających osiągnięcie określonych, granicznych poziomów emisji tlenku
węgla, organicznych związków gazowych oraz pyłu. Dodatkowo wprowadza zakaz stosowania
w konstrukcji kotłów rusztu awaryjnego. Podkreślenie wymaga fakt, że zostało wydane
rozporządzenie Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wymagań jakościowych
dla paliw stałych.
Poprawie jakości powietrza mają służyć również działania związane z rozwojem ciepłownictwa
systemowego (w szczególności sieci ciepłowniczych oraz efektywnych energetycznie systemów
ciepłowniczych opartych na źródłach kogeneracyjnych, OZE lub wykorzystującym ciepło
odpadowe z instalacji przemysłowych). Dodatkowo, jednym z podstawowych środków na rzecz
poprawy jakości powietrza będzie rozwój dystrybucji gazu na cele pokrywania potrzeb
cieplnych.
Został przygotowany program termomodernizacji i wymiany indywidualnych urządzeń
grzewczych dla osób najuboższych pn. SMOG STOP. Został on ogłoszony w dniu 22 lutego
2018 r. Docelowo program jest skierowany do 23 miejscowości, które znalazły się w rankingu
50 najbardziej zanieczyszczonych miast Europy przedstawionym przez Światową Organizację
Zdrowia.
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W 2018 r. został uruchomiony program wsparcia inwestycyjnego ”Czyste Powietrze”
finansowany ze środków NFOŚiGW - szeroki program rządowy związany z poprawą jakości
powietrza, w ramach którego możliwe jest udzielenie wsparcia dla termomodernizacji domów
jednorodzinnych oraz wymiany starych źródeł ogrzewania. Program ma na celu poprawę
efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń
do atmosfery, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych z
wykorzystaniem przestarzałych źródeł ciepła oraz niskiej jakości paliwa. Realizacja programu
planowana jest do 2029 r., a jego budżet wynosi 103 mld zł.
Ze względu na fakt, że sektor transportu w dużych miastach jest główną przyczyną przekroczeń
poziomu dopuszczalnego dwutlenku azotu w celu wypełnienia zadania określonego do
realizacji w Krajowym Programie Ochrony Powietrza przeprowadzona została ekspertyza pn.
Analiza możliwości ustanowienia stref ograniczonej emisji transportowej w Polsce. Wyniki
przedmiotowej analizy są podstawą do określenia efektywnych ekologicznie oraz kosztowo
rozwiązań, które przyczynią się skutecznie do ograniczenia emisji komunikacyjnej na danym
terenie oraz będą uzasadnieniem do podjęcia decyzji o tworzeniu w kraju stref ograniczonej
emisji transportowej. Wskazać przy tym również należy, że w ramach ustawy z dnia 11 stycznia
2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 317) już dziś
w związku z emisją zanieczyszczeń z transportu rada gminy w drodze uchwały, na podstawie
art. 39 tejże ustawy, może ustanowić na obszarze zwartej zabudowy mieszkaniowej z
koncentracją budynków użyteczności publicznej, w celu zapobieżenia negatywnemu
oddziaływaniu na zdrowie ludzi i środowisko, strefę czystego transportu, do której ogranicza
się wjazd pojazdów innych niż elektryczne, napędzane wodorem lub napędzane gazem
ziemnym.
Problem nieodpowiedniej jakości powietrza w miastach spowodowany jest również
nieodpowiednim planowaniem przestrzennym. W miastach następuje blokowanie
naturalnych korytarzy napowietrzających w centrach miast. Dlatego też kwestia ograniczenia
niepożądanego rozprzestrzeniania się zabudowy i blokowania klinów napowietrzających
została zasygnalizowana w reformie systemu planowania przestrzennego, nad którą pracuje
obecnie zespół ekspertów.
Problem nieodpowiedniego planowania przestrzennego obejmuje również kwestie budowy
tras tranzytowych w obszarach gęsto zamieszkanych. Należy wziąć pod uwagę ich wytyczanie
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poza obszarami miast, budowę obwodnic wyprowadzających ruch tranzytowy poza tereny
miejskie, budowę węzłów intermodalnych oraz rozbudowę sieci transportowej przyjaznej
dla środowiska (w tym kolejowej).
8. Sprawiedliwa transformacja energetyczna
Idea sprawiedliwej transformacji społecznej i infrastrukturalnej, związana z transformacją
regionów górniczych odgrywa istotną rolę dla osiągnięcia coraz bardziej restrykcyjnych celów
klimatycznych. Regiony górnicze w Polsce stają przed dużymi wyzwaniami transformacyjnymi,
takimi jak zmiany na rynku pracy, rekultywacja i rewitalizacja terenów poprzemysłowych.
Ważnym jest minimalizowanie kosztów społecznych, które będą towarzyszyły zmianom
ekonomicznym w kierunku gospodarek niskoemisyjnych. Oznacza to, że regiony narażone na
negatywne skutki transformacji powinny otrzymać wsparcie. Tempo transformacji
energetycznej musi być dostosowane do uwarunkowań gospodarczych i możliwości
finansowych regionów górniczych. Optymalne wypracowanie rozwiązań wspierających
sprawiedliwą transformację powinno odbywać się w ramach kontynuacji dialogu z partnerami
społecznymi i władzami lokalnymi, co ma istotne znaczenie w szczególności w procesie
restrukturyzacji rejonów górniczych, które są najbardziej narażone na obciążenia związane z
transformacją klimatyczno-energetyczną. Niezbędne jest wdrażanie programów rozwoju dla
takich regionów np. poprzez specjalne wsparcie przedsięwzięć rozwojowych, tworzenie
dogodnych warunków prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej, czy dodatkowych
mechanizmów rynku pracy, a także modernizację sektora, inwestycje w niskoemisyjne i
nieemisyjne źródła wytwórcze.
Ze względu na wyzwania stojące przed regionami wydobycia węgla, w 2020 r. zostanie
opracowany plan restrukturyzacji rejonów górniczych węgla kamiennego i brunatnego z
wykorzystaniem środków unijnych. W celu przygotowania ww. planu, zasadne będzie
przeprowadzenie pogłębionej analizy wpływu transformacji rejonów górniczych, w
szczególności na rozwój gospodarczy rejonów, społeczeństwo, zatrudnienie i umiejętności.
Polska dąży do zapewnienia adekwatnych środków finansowych na rzecz przyspieszenia
transformacji niskoemisyjnej sektora energetycznego (w tym górniczego) w ramach
modernizacji całej gospodarki. W grudniu 2017 r. Rząd RP uruchomił Program dla Śląska –
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strategiczny projekt rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Dodatkowo,
Polska aktywnie włączyła się w uruchomioną w grudniu 2017 r. przez Komisję Europejską
inicjatywę Programu Wsparcia Regionów Górniczych („Coal regions in transition”).
Początkowo, spośród wskazanych przez KE 6. regionów węglowych w Polsce, uczestniczył
jedynie Śląsk, który – będąc największym regionem górniczym w Unii Europejskiej, został
wytypowany jako tzw. region pilotażowy. W związku ze wzrostem zainteresowania programem
przez inne obszary węglowe Polski, obecnie w inicjatywie uczestniczy również Dolny Śląsk oraz
Wielkopolska. Trwają prace nad przyłączeniem do Platformy nowego regionu – Małopolski.
Istnieje również potencjał włączenia innych regionów w ww. inicjatywę. Polska dostrzega w
ww. Platformie szansę na wzmocnienie działań w zakresie transformacji społecznej i
infrastrukturalnej poprzez współpracę władz regionalnych, partnerów społecznych oraz
administracji rządowej.
Ponadto, funkcjonują regionalne strategie dotyczące transformacji regonów węglowych.
Wśród nich wymienić należy chociażby Strategia Sudety 2030 na Dolnym Śląsku oraz Program
Czyste Powietrze na terenie Małopolski. Ponadto trwają prace nad przygotowaniem
dokumentu określającego strategię transformacji regionu Wielkopolski.
Niezbędne jest zwiększenie transferu środków unijnych adresowanych rejonom produkcji
węgla kamiennego i brunatnego, celem wsparcia transformacji oraz minimalizacji negatywnych
skutków społeczno-gospodarczych w tych rejonach związanych z unijną polityką klimatycznoenergetyczną. Z powyższego względu Rząd RP zabiegać będzie o wypracowanie we współpracy
z UE instrumentów finansowych wspierających transformację energetyczną, takich jak
Fundusz Sprawiedliwej Transformacji (Just Transition Fund) oraz wykorzystanie tych środków
przez polskie rejony o wysokim nawęgleniu i znacznym zatrudnieniu w górnictwie.
W obszarze polityki zatrudnienia, kluczowe będzie podejmowanie działań na rzecz tworzenia
miejsc pracy wysokiej jakości i dostosowanie kwalifikacji zawodowych w związku z procesem
transformacji gospodarki w kierunku mniej emisyjnym. Niezbędne będą działania mające na
celu wspieranie sprawiedliwych przemian w regionach uzależnionych od węgla, tak aby ułatwić
pracownikom zmianę miejsca zatrudnienia oraz zdobywanie nowych i specjalistycznych
umiejętności, wpieranie inicjatyw zatrudnieniowych i start-upów, utrzymując dialog
z partnerami społecznymi. Istniejące tzw. „brudne miejsca pracy” nie powinny być
likwidowane, lecz dostosowane do wymagań gospodarki ekologicznej. Kluczowa jest głęboka
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modernizacja profilu umiejętności pracowników, w szczególności w regionach gdzie występuje
wydobycie węgla kamiennego i węgla brunatnego. Zmiany w gospodarce, w tym w sektorze
energetycznym oraz na rynku pracy należy rozpatrywać w kategorii szans rozwojowych.
Rząd RP przywiązuje dużą wagę do potencjału zatrudnienia związanego z odnawialnymi
źródłami energii. Rozwój wykorzystania OZE przełoży się na powstanie nowych miejsc pracy
w energetyce wiatrowej, słonecznej, w sektorze bioenergii i in. Rozwój energetyki odnawialnej
skutkować będzie korzyści dla krajowego oraz regionalnych i lokalnych rynków pracy.
b)

Współpraca regionalna w tym obszarze

1. Prace w zakresie międzynarodowego procesu negocjacyjnego Ramowej Konwencji
Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu

Polska jest stroną zarówno Konwencji NZ w sprawie zmian klimatu jak również, Protokołu z
* ewentualne zmiany mogą wynikać z nowelizacji Kioto jak i Porozumienia paryskiego (PP), które są międzynarodowymi instrumentami
prawnymi zobowiązującymi kraje do ograniczania emisji gazów cieplarnianych. Zgodnie z
ustawy o działach administracji rządowej
Porozumieniem paryskim wszystkie strony mają obowiązek regularnego opracowywania,
komunikowania i utrzymywania ustalonych na poziomie krajowym wkładów w realizację celów
Porozumienia paryskiego, a także obowiązek podejmowania krajowych działań na rzecz
ograniczania emisji w celu realizacji tychże wkładów.
Podmiot odpowiedzialny*: MK

Zarówno UE, jak i państwa członkowskie wywiązały się z tego obowiązku składając w 2015 r.
swój zamierzony, ustalony na poziomie krajowym wkład (NDC), który zakłada m.in. deklarację
UE do realizacji swoich wewnętrznych zobowiązań zakładających osiągnięcie w okresie od 2021
do 2030 r. redukcji emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 40% względem 1990 r. w całej
UE.
Porozumienie paryskie nie narzuca konkretnych rozwiązań, które mogłyby wpływać na
suwerenne decyzje stron Porozumienia, lecz dąży do zmniejszenia koncentracji CO2 w
atmosferze zarówno poprzez redukcję emisji, jak i wzrost jego pochłaniania przez lasy i gleby.
Przystąpienie przez Polskę do PP, oznacza deklarację ze strony Polski co do gotowości
zaciągania zobowiązań w postaci kolejnych wkładów ustalonych na poziomie krajowym (NDCs).
Nie będą one miały charakteru prawnie wiążącego, niemniej w przypadku Polski przedstawiane
będą one w ramach wspólnego NDC Unii Europejskiej, którego treść opierać się będzie na
ustaleniach wewnętrznych UE i jej państw członkowskich odnośnie przyszłych polityk
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energetyczno-klimatycznych UE (i tym samym wiążących wewnętrznym prawem UE celów
redukcji emisji, jakie będą w tych politykach ustalane).
Przewiduje się realizację ustalonego wkładu na poziomie krajowym, zgodnie z przyjętymi
wytycznymi.
Istotną kwestią w kontekście wkładu NDC UE do realizacji celów Porozumienia Paryskiego,
są przyjęte ma posiedzeniu Rady Europejskiej w grudniu 2019 r. rozstrzygnięcia dotyczące
neutralności klimatycznej do 2050 r.
c)

W stosownych przypadkach, bez uszczerbku dla
możliwości stosowania przepisów dotyczących
pomocy
państwa
środki
finansowe,
z uwzględnieniem wsparcia UE i wykorzystania
funduszy UE, w tym obszarze na szczeblu krajowym.

1. Finansowanie likwidacji zjawiska tzw. niskiej emisji
W ramach zmniejszania emisyjności gospodarki podjęto działania mające na celu likwidację
problemu „niskiej emisji”, poprzez umożliwienie uzyskania finansowania dla inwestycji
polegających na:

 budowie instalacji do produkcji energii z odnawialnych źródeł energii lub instalacji
wysokosprawnej kogeneracji,
Podmioty odpowiedzialne/zaangażowane*:
 promowaniu efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach, budynkach użyteczności
MK, MR, MAP, MI, MFiPR
publicznej i mieszkalnych,
* ewentualne zmiany mogą wynikać z nowelizacji  poprawie efektywności dostaw ciepła do odbiorców,
ustawy o działach administracji rządowej
 rozwoju niskoemisyjnego transportu.
Planuje się wspierać ww. obszary również po 2020 roku.
Dodatkowo w kolejnych latach planuje się wprowadzić instrumenty wspierające ograniczenie
a następnie likwidację problemu niskiej emisji poprzez wypracowanie polityki ograniczania
ubóstwa energetycznego, podłączanie do sieci ciepłowniczych z uwzględnieniem optymalizacji
nakładów, rozwój infrastruktury sieciowej gazu ziemnego, wprowadzenie stref
niskoemisyjnych (aktualnie w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach
alternatywnych wprowadzono strefy czystego transportu).
2. Mechanizmy przewidziane w nowej dyrektywie EU ETS obowiązującej w latach 2021-2030
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Zgodnie z kluczem dystrybucji uprawnień do emisji w IV okresie EU ETS (lata 2021-2030)
wielkość polskiej puli aukcyjnej będzie wynosiła11 ok. 884,97 mln uprawnień.
Zgodnie z rozstrzygnięciem podjętym przez Radę Ministrów w dniu 30 lipca 2019 r. w zakresie
podziału puli aukcyjnej na lata 2021-2030 i możliwości skorzystania z przewidzianych w
dyrektywie mechanizmów, zrezygnowano z derogacji dla energetyki oraz przewidziano
sprzedaż całej puli aukcyjnej dostępnej dla Polski na aukcjach. Dochody ze sprzedaży 275 mln
uprawnień do emisji zostaną przeznaczone na zasilenie krajowego funduszu celowego na
modernizację sektora energetycznego, będącego w dyspozycji ministra właściwego ds. energii.
Dodatkowo zdecydowano o sprzedaży na aukcjach w latach 2020-2021 uprawnień do emisji
niewykorzystanych w ramach art. 10c w obecnym okresie rozliczeniowym. Uzyskane w ten
sposób środki stanowić mają dochody budżetu państwa, z zaznaczeniem, że środki finansowe
ze sprzedaży ok. 30 mln uprawnień do emisji zostaną przeznaczone na inwestycje w sektorze
energetycznym.
Fundusz Modernizacyjny przewidziany w dyrektywie EU ETS jest nowym instrumentem
europejskiej polityki energetycznej, którego funkcjonowanie zostało przewidziane na lata
2021-2030. Jego zasadniczym celem jest przejrzyste promowanie inwestycji służących
modernizacji sektora energetycznego (modernizacja systemów energetycznych, poprawa
efektywności energetycznej). Fundusz Modernizacyjny stanowić będą dochody ze zbycia puli
2% (opcjonalnie zwiększone o kolejne 0,5%) całkowitej liczby uprawnień do emisji. Polska
będzie znaczącym beneficjentem Funduszu Modernizacyjnego (udział Polski w FM wynosi
43,41%.). Cześć puli bazowej Funduszu Modernizacyjnego przydzielona Polsce (w wysokości
ok. 57,5 mln uprawnień) powinna być dedykowana podmiotom z sektora energetycznego.
Pozostała część puli bazowej Funduszu Modernizacyjnego powinna być przeznaczona na
realizację programów dedykowanych szerszemu gronu odbiorców.
Mając powyższe na uwadze kierunek polityki klimatyczno-energetycznej Polski oraz UE, środki
obu funduszy powinny zostać przeznaczone przede wszystkim na inwestycje mające na celu
realizację Krajowego Planu na rzecz energii i klimatu, w szczególności:

11

energetykę jądrową,

Wg szacunków MAP, we współpracy z MK i KOBiZE
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modernizację jednostek wytwórczych w sektorze energetycznym,
rozwój sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, w tym ciepłowniczych,
poprawę efektywności energetycznej, w tym w budownictwie,
OZE wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym budowle piętrzące umożliwiające
instalację elektrowni wodnych,
ograniczanie emisji z transportu, w tym elektromobilność,
magazynowanie energii,
rozwój wykorzystania paliw wodorowych,
zwiększenie połączeń międzysystemowych między państwami członkowskimi UE,
działania zapewniające sprawiedliwą transformację.

W roku 2023 ma nastąpić przegląd funkcjonowania mechanizmów i absorpcji środków,
w szczególności pod kątem wprowadzenia ewentualnych zmian w finansowanych programach.
3. Rozwój sieci ciepłowniczych i dofinansowanie przyłączania nowych odbiorców
Mając na uwadze konieczność podejmowania wieloaspektowych działań dla zapewnienia
jakości powietrza, rozwój sieci ciepłowniczych na obszarach zurbanizowanych w szczególny
sposób prowadzi do poprawy sytuacji i ograniczenia niskiej emisji z lokalnych nieefektywnych
kotłów.
Wykorzystanie wsparcia finansowego skierowanego na rozwój sieci ciepłowniczych ma na celu
zwiększenie jej zasięgu i umożliwienie przyłączenia nowych odbiorców ciepła. Działanie jest
niezbędne dla poprawy jakości powietrza w Polsce poprzez eliminację indywidualnych źródeł
ciepła i zastąpienie ich ciepłem sieciowym. Do rozważenia (zwłaszcza w kontekście środków
regionalnych) jest możliwość wsparcia finansowego modernizacji infrastruktury wewnątrz
budynku, niezbędnej do odbioru ciepła sieciowego.
Równoległym działaniem niezbędnym dla zwiększenia efektywności wykorzystywania
pierwotnych nośników energii, a tym samym zmniejszenie emisji CO2 z sektora ciepłowniczego,
jest zmniejszenie strat dystrybucyjnych sieci ciepłowniczych. Środki na to działanie powinny
być kierowane m. in. na modernizację węzłów cieplnych oraz wymianę rur ciepłowniczych na
preizolowane.
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Proponowana forma finansowania: dotacja lub preferencyjna pożyczka.
4. Wsparcie zagospodarowania metanu z pokładów węgla
Ok. 80% zasobów węgla kamiennego w Polsce znajduje się w złożach zakwalifikowanych jako
metanowe, a efekt cieplarniany metanu jest 21 razy większy niż CO2. Dlatego umiejętne
włączenie metanu w proces transformacji sektora energii może uczynić z tego gazu ważny
surowiec w polskim miksie energetycznym, wpływając na bezpieczeństwo energetyczne kraju
i jednocześnie przyczyniając się do istotnej redukcji emisji gazów cieplarnianych. Energetyczne
wykorzystanie metanu jest przykładem aktywności nie tylko korzystnej środowiskowo, ale
także gospodarczo (wartość opałowa metanu jest ponad dwukrotnie wyższa niż węgla)
i społecznie (poprawa bezpieczeństwa pracy górników).
Metan kopalniany jest już w pewnym stopniu wykorzystywany gospodarczo (głównie do
produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej) zarówno przez jego „producentów” czyli kopalnie
węgla kamiennego jak i kontrahentów zewnętrznych, którym jest przez kopalnie sprzedawany.
Zasadne jest prowadzenie działań, których efektem będzie wsparcie na rzecz zwiększenia
stopnia gospodarczego wykorzystanie metanu kopalnianego, gdyż obecnie jedynie ok. 20-25%
metanu wydzielonego w procesie eksploatacji węgla kamiennego podlega ostatecznemu
zagospodarowaniu.
Zagospodarowanie metanu jest zgodne z celami UE w zakresie podążania w kierunku
gospodarki o obiegu zamkniętym (circular economy), ponieważ obecnie duża część metanu
traktowana jest jako odpad, a może zostać wykorzystana jako paliwo.

3.1.2. Energia ze źródeł odnawialnych (cel ramowy na rok 2030)
a)

Polityki i środki w celu realizacji krajowych wkładów
do wiążącego ogólnounijnego celu w zakresie
energii ze źródeł odnawialnych na rok 2030 i
trajektorii
przedstawionych
w pkt
2.1.2,
z uwzględnieniem środków odnoszących się do
konkretnych sektorów i technologii16;
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Wsparcie odnawialnych źródeł energii
W oparciu o przepisy unijne dotyczące pomocy publicznej na energię, wsparcie odnawialnych
źródeł energii powinno opierać się o systemy konkurencyjne, promujące redukcję kosztów
związanych z osiąganiem celów. W Polsce wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w
sektorze elektroenergetyki odbywa się przy pomocy m.in. systemu aukcyjnego, co należy
uznać za rozwiązanie najbardziej efektywne z ekonomicznego punktu widzenia. Wsparcie
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przyznawane w wyniku rozstrzygnięcia aukcji oferuje stałe i stabilne warunki inwestowania w
nowe instalacje OZE. Przyjęty aukcyjny system wsparcia umożliwia kierowanie pomocy do
Podmioty odpowiedzialne/zaangażowane*:
wybranych obszarów i sektorów umożliwiając tym samym optymalizację miksu
MAP, MR, MFiPR, MGMiŻŚ, MRiRW, MK, URE
energetycznego w zakresie energii elektrycznej. Mechanizmy systemu aukcyjnego umożliwiają
* ewentualne zmiany mogą wynikać z nowelizacji pobudzanie rozwoju obszarów, w których istnieje potencjał do rozwoju odnawialnych źródeł
ustawy o działach administracji rządowej
energii w oparciu o warunki gospodarcze, środowiskowe i klimatyczne, oraz z uwzględnieniem
i poszanowaniem kwestii bezpieczeństwa energetycznego, kryteriów technicznych oraz
potrzeb lokalnych społeczności.
Tworzone mechanizmy wsparcia i promocji wytwarzania energii z OZE, podobnie jak horyzont
czasowy wsparcia, będą dostosowane do potrzeb rynkowych (choć przewiduje się, że będzie
ono koniecznie do ok. 2030 r.), a w uprzywilejowanej pozycji będą stawiać rozwiązania:
− zapewniające maksymalną dyspozycyjność (wysoka efektywność i współczynnik
wykorzystania, sterowalność, wykorzystanie magazynu energii), z relatywnie najniższym
kosztem wytworzenia energii;
− zaspokajające lokalne potrzeby energetyczne (ciepło, energia elektryczna, transport), ale
także związane z gospodarką odpadami (zgodną z hierarchią zagospodarowania odpadów)
i wykorzystaniem miejscowego potencjału.
Wsparcie będzie mieć postać zależną od rodzaju źródła i jego wielkości, co można podzielić na
następujące formy:
−

pierwszeństwo dostępu do sieci – aktualnie obejmuje wszystkie instalacje OZE i jest
kluczowym elementem wsparcia. Środek ten może ulec modyfikacjom w przyszłości, jednak
po 1 stycznia 2020 r. instalacje o mocach poniżej 400 kW (a od 1 stycznia 2026 r. poniżej
200 kW) będą nadal objęte pierwszeństwem dostępu, zgodnie z rozporządzeniem 2019/943
z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej.

− aukcje – przeznaczone są dla źródeł zawodowych, czyli zapewniających dyspozycyjność i
odpowiednio wysoką moc. Wybór wspieranych obszarów zależny jest od preferencji
pobudzenia rozwoju obszarów OZE, w oparciu o warunki gospodarcze, środowiskowe i
klimatyczne, z poszanowaniem bezpieczeństwa energetycznego;
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− system taryf gwarantowanych (ang. feed in tarriffs) oraz dopłat (ang. feed in premium) –
skierowane są do instalacji o stosunkowo niewielkiej mocy, służą zagospodarowaniu energii
niewykorzystanej przez niewielkiego wytwórcę;
− dotacje, pomoc zwrotna – mechanizm uzależniony od potrzeb lokalnych, dystrybuowany w
szczególności w regionach;
− gwarancje pochodzenia – to dokument poświadczający odbiorcy końcowemu, że określona
ilość energii elektrycznej wprowadzonej do sieci została wytworzona z OZE – mają charakter
certyfikatu, a popyt na nie kreują odbiorcy, którym zależy na postrzeganiu ich jako
ekologiczną firmę lub chcą wykazać wysoką efektywność energetyczną (np. zarządcy
budynków, MSP, czy operatorzy ładowarek do samochodów elektrycznych);
− mechanizmy pomocy skierowane do szczególnych technologii – to rozwiązanie
przeznaczone dla źródeł, które nie mają konkurencji na rynku, gdyż są nową technologią
(np. morska energetyka wiatrowa), ale z różnych względów ich wdrożenie na rynek jest
istotne dla kraju – np. duże wykorzystanie mocy w roku.
Postęp w zakresie OZE zostanie osiągnięty m.in. w wyniku wdrożenia szeregu rozwiązań
wynikającym z nowelizacji przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii, które weszły w
życie 29 sierpnia 2019 r. Ww. nowelizacja umożliwiła przeprowadzenie aukcji na zakup energii
elektrycznej z OZE w 2019 roku, dla których przewidziano wolumen mocy w wysokości ponad
3400 MW. Zakładano, że wyniki aukcji w 2019 r. umożliwią zwiększenie produkcji z OZE o ok.
9,2 TWh energii elektrycznej rocznie. Dodatkowo w ramach ww. nowelizacji wprowadzone
zostały rozwiązania na rzecz rozwoju energetyki prosumenckiej i spółdzielni energetycznych.
Ponadto, w celu przyspieszenia rozwoju energetyki prosumenckiej wdrożono dodatkowe
programy rozwoju, jak np. program „Mój Prąd” z pulą środków w wysokości 1 mld zł. Jego
celem jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł fotowoltaicznych. Program zakłada
dofinansowanie nowych mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy 2-10 kW. Przewiduje się, że
z dotacji skorzysta 200 tys. beneficjentów.
W 2019 r. uruchomiono również dodatkowe programy związane z OZE, finansowane ze
środków NFOŚiGW:
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Energia Plus - o puli środków 4 000 mln zł, z przeznaczeniem na przedsięwzięcia służące
zmniejszeniu negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko, w tym
m.in. na rozwój OZE,
Ciepłownictwo Powiatowe – pilotaż, o puli środków 500 mln zł, z przeznaczeniem na
przedsięwzięcia służące zmniejszeniu negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw
ciepłowniczych na środowisko, w tym m.in. na rozwój OZE,
Agroenergia - o puli środków 200 mln zł, którego celem jest kompleksowe wsparcie
związane z ograniczeniem negatywnego wpływu na środowisko prowadzonych
działalności rolniczych, w tym poprzez rozwój OZE,
Polska Geotermia Plus - o puli środków 600 mln zł, którego programu jest zwiększenie
wykorzystania zasobów geotermalnych w Polsce.

Intensyfikacja systemu wsparcia OZE w 2019 r. przyczyni się do osiągnięcia celu w zakresie
udziału energii ze źródeł odnawialnych na 2020 r. na poziomie 15%.
Stabilny i konkurencyjny system wsparcia OZE będzie zwiększał udział energii ze źródeł
odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto, jednocześnie nie powodując znaczącego
wzrostu cen oraz poważnych zaburzeń w funkcjonowaniu rynków energii. Stabilizacja regulacji
prawnych oraz konsekwentna realizacja długoterminowego planu działania obejmującego
wsparcie poszczególnych sektorów przyczyni się do dynamicznego wzrostu nowych inwestycji.
Optymalizacja systemu wsparcia umożliwi osiągnięcie wyznaczonego celu na 2030 r. przy
pomocy nowoczesnych, rozproszonych i efektywnych ekonomicznie inwestycji, zwiększających
bezpieczeństwo i elastyczność polskiego systemu elektroenergetycznego.
Rola poszczególnych technologii OZE w miksie energetycznym w podziale na źródła
sterowalne i niesterowalne
Przewiduje się, że rola niesterowalnych OZE będzie mieć następujący charakter:
−
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energii słonecznej (fotowoltaika) – atutem tej technologii jest dodatnia zależność między
intensywnością nasłonecznienia a dobowym popytem na energię elektryczną oraz
zwiększona generacja w okresie letnim skorelowana z zapotrzebowaniem na chłód. To
instalacje o stosunkowo małych mocach, ale całkowita moc zainstalowana będzie mieć
coraz większe znaczenie dla KSE. Jej wykorzystanie stanowi alternatywę dla wykorzystania
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terenów poprzemysłowych i słabej jakości gruntów, jak również dachów budynków. Mają
kluczowe znaczenie dla aktualnego dynamicznego rozwoju mikroinstalacji12,
wzmacnianego przez dedykowane programy wsparcia finansowego. Ocenia się, że źródła
fotowoltaiczne osiągną dojrzałość ekonomiczno-techniczną po 2022 r. tzn. po tym
terminie nie będą wymagały wsparcia operacyjnego. Zgodnie z projekcjami do Krajowego
planu na rzecz energii i klimatu przewiduje się wzrost mocy osiągalnej w instalacjach PV
do ok. 7,3 GW w 2030 r. i ok. 16 GW w 2040 r.
−

energii wiatru na morzu – wiatr na morzu osiąga stosunkowo duże prędkości oraz nie
natrafia na przeszkody (niska szorstkość terenu), dzięki czemu elektrownie wiatrowe na
morzu cechują się wyższą produktywnością od tych zlokalizowanych na lądzie.
Rozpoczęcie inwestycji w te moce uwarunkowane jest zakończeniem prac nad
wzmocnieniem sieci przesyłowej w północnej części kraju, tak aby możliwe było
wyprowadzenie mocy w głąb kraju. Przewiduje się, że pierwsza morska farma wiatrowa
zostanie włączona do bilansu elektroenergetycznego ok. 2025 r. Polska linia brzegowa
daje możliwość wdrażania kolejnych instalacji na morzu, ale kluczowe znaczenie dla
inwestycji będzie mieć możliwość ich bilansowania w KSE. Przewiduje się, że te źródła w
perspektywie 2040 r. będą odpowiadać za największą ilość energii elektrycznej
wytworzonej z OZE. Zgodnie z projekcjami do Krajowego planu przewiduje się wzrost
mocy osiągalnej w instalacjach wiatrowych off shore do ok. 3,8 GW w 2030 r. i ok. 8 GW
w 2040 r.

−

energii wiatru na lądzie – przewiduje się, że w średniej perspektywie wzrost udziału tej
technologii w bilansie energetycznym będzie mniej dynamiczny w porównaniu do
poprzednich lat. Istotnym utrudnieniem w wykorzystywaniu energetyki wiatrowej na
lądzie jest brak zależności między ich pracą a zapotrzebowaniem na energię, dlatego
tempo ich rozwoju powinno być zależne od kosztów i możliwości bilansowania.
Problemem jest także zróżnicowany poziom akceptacji dla budowy elektrowni wiatrowych
przez społeczność lokalną. Dla redukcji potencjalnych konfliktów, warto aby inwestorzy
tworzyli systemy partycypacji mieszkańców w realizację projektów. Zgodnie z projekcjami

12

Na koniec 2017 r. do sześciu głównych OSDe przyłączonych było ok. 28,8 tys. mikroinstalacji o łącznej mocy ok. 183 MW. Na koniec 2018 r. wielkości te uległa niemal powieleniu
do 54,2 tys. mikroinstalacji o mocy 343 MW, a po III kw. 2019 r. przekroczono poziom 106 tys. o łącznej mocy 684,8 MW.
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do Krajowego planu przewiduje się wzrost mocy osiągalnej w instalacjach wiatrowych na
lądzie do ok. 9,6 GW w 2030 r. i utrzymanie ww. wolumenu do 2040 r.
−

hydroenergii – ze względu na znikome wykorzystanie dostępnego potencjału
hydroenergetycznego zasadne jest zwiększenie wykorzystania energii wód płynących.
W horyzoncie długoterminowym na rozwój energetyki wodnej może wpłynąć rozwój
śródlądowych dróg wodnych oraz rewitalizacja piętrzeń wodnych, które są istotne z
punktu widzenia regulacji cieków i racjonalnego gospodarowania wodami
(przeciwdziałanie powodziom i suszom, zwiększenie retencji). Należy zauważyć,
że praca elektrowni przepływowych może być regulowana, choć w ograniczonym
zakresie. Wodne elektrownie szczytowo-pompowe nie są zaliczane do OZE, ale pełnią
funkcję regulacyjną dla KSE. Mając na uwadze potencjał regulacyjny hydroenergii,
warto poszukiwać nowych sposobów jej wykorzystania, także w małej skali.

W zakresie źródeł sterowalnych przewiduje się udział:
−

−
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energii z biomasy (i ciepła z odpadów) – to źródło dobrze sprawdzi się w
gospodarstwach domowych, jak i w kogeneracji; ma największy potencjał dla realizacji
celu OZE w ciepłownictwie ze względu na dostępność paliwa oraz parametry
techniczno-ekonomiczne instalacji. Jednostki wytwórcze wykorzysujące biomasę
powinny być lokalizowane w pobliżu jej powstawania (tereny wiejskie, zagłębia
przemysłu drzewnego, miejsca powstawania odpadów komunalnych) oraz w
miejscach, w których możliwa jest maksymalizacja wykorzystania energii pierwotnej
zawartej w paliwie, aby zminimalizować środowiskowy koszt transportu. Energetyczne
wykorzystanie biomasy przyczynia się również do lepszej gospodarki odpadami.
energii z biogazu – wykorzystanie biogazu będzie szczególnie użyteczne w skojarzonym
wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła. Atutem jest możliwość magazynowania
energii w biogazie, który może być wykorzystany w celach regulacyjnych. Głównym
czynnikiem decydującym o umiarkowanym wzroście mocy zainstalowanych w
biogazowniach są wysokie nakłady inwestycyjne. Jednakże, w ujęciu
ogólnogospodarczym wykorzystania biogaz stanowi dodatkową wartość dodaną, gdyż
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−

−

b)

W stosownych przypadkach specjalne środki na
rzecz
współpracy
regionalnej,
a także
–
nieobowiązkowo - szacunkowa nadwyżka produkcji
energii ze źródeł odnawialnych, którą można
przekazać do innych państw członkowskich w celu
realizacji
wkładu
krajowego
i trajektorii
przedstawionych w pkt 2.1.2

umożliwia zagospodarowanie szczególnie uciążliwych odpadów (np. zwierzęcych,
gazów wysypiskowych). Produkty energetyczne wytwarzane przez biogazownie będą
miały coraz szersze zastosowanie w energetyce. W zależności od lokalnego
zapotrzebowania biogazownie mogą dostarczać energię elektryczną, biometan, ciepło
lub chłód wykorzystując do ich produkcji lokalnie występujące zasoby. W przypadku
biogazowni rolniczych potencjał surowcowy zwiększa się co roku wraz z rozwojem
polskiego sektora rolnego.
energii geotermalnej – choć aktualnie jej wykorzystanie jest na stosunkowo niskim
poziomie, przewiduje się trend wzrostowy. Określenie potencjału geotermalnego
wymaga dużych nakładów finansowych przy dużym stopniu niepewności,
ale wykorzystanie tego typu energii może stanowić o rozwoju danego obszaru.
pomp ciepła – ich zastosowanie staje się coraz popularniejsze w gospodarstwach
domowych, a potencjał ocenia się na poziomie podobnym do energetyki geotermalnej.
Do ich wykorzystania niezbędna jest energia elektryczna, dlatego dobrym
rozwiązaniem jest powiazanie instalacji z innym źródłem OZE generującym energię
elektryczną.

Transfer statystyczny oraz realizacja wspólnych projektów energetycznych z zakresu OZE
W Polsce istnieją prawne możliwości transferu statystycznego do/z innych państw
członkowskich UE, a także realizacji wspólnych projektów energetycznych. Zakłada się, że
Polska do 2030 r. będzie realizowała wytyczone cele w oparciu o własne zasoby, z
uwzględnieniem wymaganych poziomów współpracy z innymi państwami. Jednocześnie nie
przewiduje się uzyskania nadwyżki produkcji energii ze źródeł odnawialnych, którą Polska
mogłaby przekazać do innych państw członkowskich w celu realizacji ich wkładu krajowego.

Podmiot odpowiedzialny*: MAP
* ewentualne zmiany mogą wynikać z nowelizacji
ustawy o działach administracji rządowej
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c)

W stosownych przypadkach specjalne środki
w zakresie wsparcia finansowego, w tym wsparcia
UE
i wykorzystania
funduszy
UE,
w celu
propagowania wytwarzania i wykorzystania energii
ze
źródeł
odnawialnych
w
sektorach
elektroenergetycznym, ciepłowniczo-chłodniczym
oraz transportowym

1. Wsparcie produkcji energii elektrycznej i ciepła z odnawialnych źródeł energii oraz
wsparcie produkcji biopaliw
Na wsparcie produkcji energii elektrycznej i ciepła z odnawialnych źródeł energii w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 przeznaczono 150 mln
euro. W ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) przeznaczano kwotę ok. 890
mln euro, w tym w formie instrumentów zwrotnych kwotę ok. 50 milionów euro. Wsparcie
produkcji biopaliw możliwe jest w ramach siedmiu RPO w ramach działań dedykowanych dla
OZE. Zgonie z zasadną „n+3” środki na powyższe cele mogą być wydatkowane do roku 2023.

Podmioty odpowiedzialne/zaangażowane*:

Dofinansowanie przedmiotowego obszaru w perspektywach finansowych 2021-2027 i 20282034 jest prawdopodobne, ale wysokość i zakres przedmiotowego wsparcia na obecnym
MAP, MFiPR, MK
etapie nie jest możliwy do określenia. Zakres wsparcia odnawialnych źródeł energii
* ewentualne zmiany mogą wynikać z nowelizacji
przewidziane jest także przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska w ramach środków
ustawy o działach administracji rządowej
krajowych.
2. Wsparcie innowacyjnych rozwiązań w zakresie wytwarzania biokomponentów II generacji
i innych paliw odnawialnych
Istotnym elementem działań związanych z wdrażaniem nowej dyrektywy ws. promowania
stosowania energii ze źródeł odnawialnych (tzw. RED II) będą kwestie dotyczące wykorzystania
biopaliw i energii elektrycznej w sektorze transportu, których udział w 2030 r. powinien
wynieść 14%. Wzrost obowiązku udziału energii z OZE w transporcie ponad dotychczasowe
zobowiązania (10% w 2020 r.), w połączeniu z ograniczeniem możliwości stosowania biopaliw
konwencjonalnych wytwarzanych z surowców spożywczych wskazuje na konieczność rozwoju
i znacznie szerszego niż dotychczas stosowania nowych technologii produkcji, co wiąże się z
koniecznością budowy zakładów w oparciu o innowacyjne technologie. W innym przypadku
będzie istniała konieczność nabycia znaczących ilości takich paliw spoza granic Polski.
Z uwagi na fakt, iż paliwa odnawialne stosowane w transporcie są droższe od paliw
konwencjonalnych (mineralnych), a zapotrzebowanie na nie wynika z prawnych regulacji
(wysokie ryzyko regulacyjne) – są to inwestycje o wysokim stopniu ryzyka. Dodatkowo, w
przypadku innowacyjnych technologii dochodzą wysokie koszty inwestycyjne istotnie
obniżające rentowność produkcji. Stąd zasadność wsparcia tego sektora.
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Proponowana forma wsparcia: dotacja, dopłaty, instrumenty zwrotne.
3. Rozwój energetyki rozproszonej
Dyrektywa o promowaniu stosowania energii ze źródeł odnawialnych (RED II), a także
dyrektywa rynkowa (Energy Market) wprowadzają nowe obowiązki w zakresie zwiększenia
udziału energii odnawialnej: REC (Renewable Energy Communities) i EC (Energy Communities),
co dodatkowo podkreśla znaczenie obszarów zrównoważonych energetycznie, a w
szczególności klastrów energii i spółdzielni energetycznych. Docelowo pewność
równoważenia popytu i podaży w klastrach powinna być tak wysoka, aby potrzeby
energetyczne tych obszarów nie były uwzględniane w rezerwie mocy planowanej przez
operatora systemu przesyłowego. Mając na uwadze powyższe, na poziomie aktów prawnych
szczegółowo uregulowana zostanie problematyka związana z rejestracją danych pomiarowych,
bilansowaniem ilości energii oraz dokonywaniem rozliczeń przez spółdzielnie energetyczne
oraz ich członków, a także udostępnianiem danych pomiarowych.
Wsparcie rozwoju energetyki rozproszonej w klastrach energii i spółdzielniach energetycznych
szczególnie istotne jest w zakresie budowy źródeł wytwórczych, sieci a także systemów
sterowania.
Szacuje się, że w 2030 r. na terenie kraju będzie funkcjonować ok. 300 obszarów
zrównoważonych energetycznie na poziomie lokalnym. Zadanie to wpisane zostało
do Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jako jeden z priorytetów w obszarze energii,
jak również zostało uwzględnione w projekcie „Polityki energetycznej Polski do 2040 r.”.
Proponowana forma finansowania: dotacje, pomoc zwrotna, fundusze gwarancyjne.
Co więcej, wdrożone zostaną zmiany regulacyjne mające na celu usprawnienie rozwoju
energetyki wykorzystującej energię promieniowania słonecznego na terenach pogórniczych,
wymagających rekultywacji, zdegradowanych, czy terenach składowisk odpadów
wydobywczych.
4. Rozwój technologii stabilizujących (wytwarzanie oraz magazynowanie) niesterowalne
źródła OZE
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Dyrektywa o promowaniu stosowania energii ze źródeł odnawialnych (tzw. RED II) wprowadza
nowe obowiązki w zakresie zwiększenia udziału energii odnawialnej. Warunkiem rozwoju OZE,
jak i zmian na rynku energii jest rozwój technologii magazynowania. Zbyt duża ilość
niestabilnych źródeł zagraża bezpieczeństwu pracy KSE oraz wpływa negatywnie na poziom
cen energii. Istotne będzie wsparcie dla stabilnych źródeł wytwórczych OZE, lub innych
technologii stabilizujących, które pozwolą na bilansowanie niesterowalnych źródeł OZE.
Proponowana forma finansowania: dotacje, pomoc zwrotna, fundusze gwarancyjne.
5. Rozwój instalacji do wytwarzania ciepła z OZE
Nowa dyrektywa o promowaniu stosowania energii ze źródeł odnawialnych (RED II)
wprowadza nowe obowiązki w zakresie zwiększenia udziału energii odnawialnej w sektorze
ciepłownictwa. Ciepło z uwagi na jego lokalny charakter generować będzie konieczność
inwestycji na poziomie samorządowym, co oznacza konieczność finansowania rozwoju źródeł
OZE głównie przez przedsiębiorstwa komunalne, których kondycja finansowa nie zawsze
gwarantuje zapewnienie nadwyżek finansowych na potrzeby inwestycyjne.
Proponowana forma finansowania: dotacje, instrumenty zwrotne, fundusze gwarancyjne.
6. Rozwój morskiej energetyki wiatrowej
Rozwój morskiej energetyki wiatrowej jest jednym z obszarów działań związanych
zagwarantowaniem bezpieczeństwa energetycznego kraju (pokrycia wzrastającego
zapotrzebowania na energię elektryczną) oraz komponentem realizacji celu OZE w finalnym
zużyciu energii brutto w 2030 r.
Przewidywane jest udzielenie wsparcia związanego z rozwojem morskiej energetyki wiatrowej.
Wsparcie w tym obszarze przyczyni się równocześnie do budowania współpracy regionalnej
w obszarze Morza Bałtyckiego.
d)

Specjalne środki w celu wprowadzenia jednego lub 1. Uzyskanie potwierdzenia kwalifikacji/kompetencji
większej
liczby
punktów
kontaktowych, funkcjonujące na rynku zawodowym
usprawnienia
procedur
administracyjnych,
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zapewnienia informacji i szkoleń oraz ułatwienia Odnośnie kwestii nadania państwowych uprawnień instalatorom źródeł wytwarzania energii
upowszechnienia się umów o zakup energii
OZE (wyłącznie kotłów i pieców na biomasę, systemów fotowoltaicznych, słonecznych
systemów grzewczych, pomp ciepła, płytkich systemów geotermalnych) minister właściwy ds.
energii wydał rozporządzenie, które stworzyło możliwość uzyskania potwierdzenia
Podmioty odpowiedzialne/zaangażowane*:
kwalifikacji/kompetencji posiadanych przez osoby funkcjonujące na rynku zawodowym.
MAP, URE
Przepisy rozporządzenia zapewniły ustandaryzowany montaż mikroinstalacji, małych instalacji
* ewentualne zmiany mogą wynikać z nowelizacji lub instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej
ustawy o działach administracji rządowej
niż 600 kW, bezstronny i niezależny przebieg postępowań w sprawie akredytacji organizatorów
szkoleń oraz certyfikacji instalatorów w danym rodzaju instalacji, oraz zapewniły właściwe
dokumentowanie i ewidencjonowanie, a także przechowywanie dokumentacji dotyczącej
postępowań certyfikacyjnych. Organem wykonawczym przepisów rozporządzenia jest Urząd
Dozoru Technicznego.
2. Usprawnienie obsługi wytwórców energii elektrycznej obejmowanych aukcyjnym
systemem wsparcia odnawialnych źródeł energii
Rozwiązania przyjęte przez Urząd Regulacji Energetyki gwarantują sprawną i nowoczesną
obsługę wytwórców energii elektrycznej obejmowanych aukcyjnym systemem wsparcia
odnawialnych źródeł energii – od procesu prekwalifikacji, poprzez udział w aukcji do obsługi po
aukcyjnej związanej z wypełnianiem obowiązków sprawozdawczych. Konieczne jest
utrzymanie oraz rozwój rozwiązań pozwalających na szybką i intuicyjną obsługę procesu przy
pomocy przeznaczonych do tego narzędzi informatycznych.
Umożliwienie sprawniejszego osiągnięcia celu w zakresie udziału odnawialnych źródeł energii
w sektorze elektroenergetyki poprzez efektywną obsługę podmiotów aplikujących o wsparcie
pozwoli na przyspieszenie realizacji inwestycji w zakresie procesu inwestycyjno-budowlanego.
e)

Ocena konieczności budowania nowej infrastruktury Zmieniające się otoczenie biznesowe oraz rozwój technologiczny stanowią istotne wyzwania
na potrzeby lokalnego ogrzewania i chłodzenia dla sektora ciepłowniczego. Do istotnych zagadnień, które w najbliższym okresie wymagać
wytwarzanego z odnawialnych źródeł energii
będą uregulowania należy zaliczyć min.: zmianę modelu rynku ciepła i polityki taryfowej,
rozwój inteligentnej infrastruktury sieciowej, uregulowania zasad zakupu ciepła z OZE,
zwiększenie wykorzystania chłodu sieciowego, itp.
Podmioty odpowiedzialne/zaangażowane*:
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MAP, URE

Projekt „Polityki energetycznej Polski do 2040 r.” jako jeden z kierunków strategicznych
* ewentualne zmiany mogą wynikać z nowelizacji przewiduje rozwój ciepłownictwa sieciowego. Mając powyższe na uwadze prowadzone będą
działania, mające na celu zapewnienie warunków rozwoju ekologicznych i efektywnych
ustawy o działach administracji rządowej
systemów ciepłowniczych przez wsparcie finansowe, organizacyjne i prawne m.in. :
− rozwoju kogeneracji,
− zwiększenia wykorzystania OZE i odpadów w ciepłownictwie systemowym,
− uciepłownienie elektrowni,
− modernizacji i rozbudowy systemów ciepłowniczych i rozwoju technologii
wytwarzania chłodu z ciepła sieciowego,
− popularyzacji magazynów ciepła i inteligentnych sieci.
Działanie powiązane z działaniem wskazanym w pkt. 3.2 lit. d w tym zakresie.
f)

W stosownych przypadkach specjalne środki W zakresie promocji wykorzystania energii z biomasy, zwłaszcza wykorzystania nowych
w zakresie
promocji
wykorzystania
energii rodzajów biomasy, polskie rolnictwo dysponuje znacznymi zasobami biomasy i produktów
z biomasy, zwłaszcza wykorzystania nowych ubocznych pochodzenia rolniczego lub przetwórstwa rolno-spożywczego, które powinny być
rodzajów biomasy, uwzględniające:
wykorzystane do celów energetycznych (produkcji biogazu). Rozwój nowych technologii
 dostępność biomasy, w tym zrównoważonej powinien uwzględniać potrzeby poszczególnych sektorów, w zakresie zarówno zaopatrzenia w
biomasy, zarówno potencjał krajowy, jak energię, jak i zagospodarowania tych rodzajów biomasy, które powstają jako produkt uboczny
z sektora rolno-spożywczego. Sposób zagospodarowania tego rodzaju biomasy powinien
i import z państw trzecich;
przyczyniać się do zachowania zrównoważonego rozwoju rolnictwa (utrzymanie żyzności gleb
 inne możliwości wykorzystania biomasy
– poziomu próchnicy, gospodarki wodnej, itp.).
w innych sektorach (rolnictwie, sektorach
Zmiany w produkcji rolnej to proces długotrwały, a wprowadzenie nowych gatunków roślin
związanych z leśnictwem); a także środki na
wymaga czasu oraz zmiany profilu produkcyjnego, co często związane jest także ze zmianą
rzecz zrównoważonej produkcji i wykorzystania
parku maszynowego. Dlatego projektowane zmiany przepisów prawnych wspierających
biomasy.
wykorzystanie biomasy pochodzenia rolniczego na cele energetyczne będą uwzględniać
odpowiedni okres dostosowawczy.
Podmioty odpowiedzialne/zaangażowane*:
MRiRW, MAP
* ewentualne zmiany mogą wynikać z nowelizacji
ustawy o działach administracji rządowej
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3.1.3. Inne elementy tego wymiaru
a)

W stosownych przypadkach, polityki i środki krajowe Uczestnictwo w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych – informacje
mające wpływ na sektor EU ETS oraz ocena ogólne.
komplementarności i wpływu na system EU ETS
System handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) to system, o charakterze rynkowym, mający
na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Podmioty objęte tym systemem rozliczają
ilość wyemitowanych gazów cieplarnianych bilansując je uprawnieniami do emisji. Do systemu
Podmioty odpowiedzialne/zaangażowane*:
kwalifikują się instalacje, które należą do określonych sektorów lub spełniają zdefiniowane
MK, KOBiZE, MAP, MR
warunki progowe, ustanowione w dyrektywie 2003/87/WE. Liczba instalacji objętych
* ewentualne zmiany mogą wynikać z nowelizacji systemem z roku na rok się zmienia (w Polsce ok. 800 instalacji). O ile sam system EU ETS
ustawy o działach administracji rządowej
z założenia nie nakłada krajowych celów redukcyjnych, to wprowadza dodatkowe mechanizmy
wymuszające redukcję emisji, działające na poziomie poszczególnych państw członkowskich.
Systematyczne zmniejszanie puli uprawnień do emisji gazów cieplarnianych (decyzja MSR)
dostępnych na aukcji czy też zmniejszanie liczby darmowych uprawnień przydzielanych
instalacjom objętym systemem, w połączeniu z rosnącymi kosztami uprawnień, wymusza
podejmowanie przez jednostki uczestniczące w systemie działań prowadzących do redukcji
emisji. W związku z tym konieczne jest podejmowanie działań modernizacyjnych w sektorach
objętych EU ETS, zwłaszcza w elektroenergetyce i ciepłownictwie.
Wprowadzenie od roku 2021 w ramach systemu EU ETS:



Funduszu Modernizacyjnego,
Funduszu Innowacyjnego.

Obecnie trwają prace nad najbardziej optymalnym zdefiniowaniem na forum krajowym
obszarów i sposobów wykorzystania mechanizmów wspierających innowacje, przewidzianych
w dyrektywie EU ETS.
Ramy dotyczące wykorzystania dochodów z aukcyjnej sprzedaży uprawnień do emisji CO2 w
ramach puli przyznanej Polsce zostały opisane w pkt. 3.1.1 c).
Warte podkreślenia jest, że zgodnie z dyrektywą EU ETS działania zmierzające do obniżenia
emisyjności gospodarki powinny częściowo być finansowane lub współfinansowane ze
środków pochodzących z aukcji uprawnień do emisji (przynajmniej 50% dochodów uzyskanych
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ze sprzedaży na aukcji uprawnień powinno być wykorzystane na co najmniej jeden z celów
środowiskowych wpisanych w dyrektywie EU ETS).
b)

W stosownych przypadkach polityki i środki na rzecz 1. Działania na rzecz dostosowania sektora gospodarki wodnej do zmian klimatu
osiągnięcia innych krajowych celów;
 Opracowanie i wdrożenie metod oceny ryzyka powodziowego na obszarach miejskich,
ze szczególnym uwzględnieniem powodzi błyskawicznych.
Podmioty odpowiedzialne/zaangażowane*:
 Zwiększenie odporności systemu zarządzania ryzykiem powodziowym na skutki zmian
klimatu, w tym zapewnienie infrastruktury krytycznej.
MK, MGMiŻŚ, MRiRW, MR, MAP, MI
 Zwiększenie możliwości retencyjnych i renaturyzacja cieków wodnych (w miejscach,
* ewentualne zmiany mogą wynikać z nowelizacji
gdzie nie stoi ona w sprzeczności z innymi ważnymi celami publicznymi).
ustawy o działach administracji rządowej
 Przywracanie i utrzymanie dobrego stanu wód, ekosystemów wodnych i od wody
zależnych, w tym realizacja działań wynikających z ustaleń planów gospodarowania
wodami na obszarach dorzeczy lub ich aktualizacji.
2. Działania na rzecz dostosowania sektora energetycznego do zmian klimatu
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Przygotowanie systemu energetycznego do zmienionych warunków z uwzględnieniem
szczytu zimowego i letniego zapotrzebowania na energię.
Zapewnienie awaryjnych źródeł energii oraz przesyłu w przypadkach, w których
zastosowanie podstawowych źródeł nie będzie możliwe.
Zabezpieczenie awaryjnych źródeł chłodzenia w elektrowniach zawodowych.
Projektowanie sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, w tym m.in. podziemnych oraz
naziemnych z uwzględnieniem ekstremalnych sytuacji pogodowych, w celu
ograniczenia ryzyka m.in. zalegania na nich lodu i śniegu, podtopień oraz zniszczeń
w przypadkach silnego wiatru.
Wspieranie rozwoju rozproszonych OZE, w szczególności mikroinstalacji w rolnictwie.
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3. Działania na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i gospodarki leśnej w kontekście
zmian klimatu
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Przygotowanie strategii, planów ochrony, programów ochrony lub planów zadań
ochronnych w zakresie ochrony przyrody z uwzględnieniem zmian warunków
klimatycznych.
Opracowanie programów adaptacji leśnictwa do zmian klimatycznych
z uwzględnieniem uwarunkowań i potrzeb przemysłu, energetyki, rolnictwa, turystyki
i rekreacji, rozwoju regionalnego, bioróżnorodności.
Zwiększanie lesistości zarówno w wyniku sztucznych zalesień, jak i sukcesji naturalnej,
oraz racjonalizacja użytkowania gruntów, zmniejszenie fragmentacji kompleksów
leśnych.
Wprowadzanie do gospodarki leśnej zasad leśnictwa ekosystemowego, dynamiczna
ochrona istniejącego zróżnicowania biologicznego wykorzystująca zarówno naturalne
procesy genetyczne (adaptacja), jak i działania człowieka, ukierunkowane
na zachowanie istniejącego zróżnicowania biologicznego, ukierunkowanie sztucznej
selekcji również na cechy przystosowawcze do zmieniających się warunków
klimatycznych.
Kontynuacja wdrażania oraz rozwijanie instrumentów ochrony przestrzeni rolniczej,
leśnej i zasobów glebowych dużej wartości produkcyjnej.
Zróżnicowanie drzewostanu, zwłaszcza w trakcie przebudowy, pod względem:
gęstości, składu gatunkowego (zwiększenie udziału gatunków liściastych), struktury
wysokości, wieku, płatowości/mozaikowatości.
Kontynuacja programu ochrony gleb przed erozją, kontynuowanie i rozszerzenie
programu małej retencji i retencji glebowej, zwłaszcza w lasach i użytkach zielonych.
Monitoring, kontrola i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się gatunków obcych,
które zagrażają rodzimym gatunkom lub siedliskom przyrodniczym.
Monitoring lasów pod kątem reakcji drzew na zmiany klimatyczne, m.in. obserwacje
fenologiczne, strefowe zmiany zasięgu gatunków, szczególnie w obszarach górskich.
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Monitoring w powiazaniu z naturalną dynamiką ekosystemów i okresowa ocena
przyrodniczych obszarów chronionych, utworzenie systemu gromadzenia
i przetwarzania danych.
Wzmocnienie ochrony przeciwpożarowej lasu poprzez rozwój systemów
monitorowania zagrożenia pożarowego oraz infrastruktury przeciwpożarowej
związanej z ochroną lasów.

4. Działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu na obszarach wiejskich







Rozwój systemów monitoringu i wczesnego ostrzegania o możliwych skutkach zmian
klimatycznych dla produkcji roślinnej i zwierzęcej.
Wsparcie inwestycyjne gospodarstw oraz szkolenia i doradztwo technologiczne
uwzględniające aspekty dostosowania produkcji rolnej do zwiększonego ryzyka
klimatycznego i przeciwdziałania zmianom klimatu.
Doskonalenie systemu tworzenia i zarządzania rezerwami żywności, materiału
siewnego i paszy na wypadek nieurodzaju.
Rozwój systemów upraw optymalizujących zapotrzebowanie na wodę oraz środki
nawozowe i ochrony roślin, w tym upraw pod osłonami.
Wprowadzanie do uprawy roślin odpornych na niedobory wody oraz o niższym
zapotrzebowaniu na nawozy azotowe.

Obszary wiejskie ze względu na prowadzoną tam działalność rolniczą i leśną są szczególnie
wrażliwe na zmiany klimatu. Konieczne jest podjęcie działań adaptacyjnych zarówno
w odniesieniu do ochrony ludności w sytuacjach kryzysowych, jak i niezbędnych dostosowań
w produkcji rolniczej i rybackiej oraz leśnictwie.
Przewiduje się utworzenie do 2030 r. lokalnych systemów monitorowania i ostrzegania przed
zagrożeniami oraz właściwe dostosowanie organizacyjne i techniczne działalności rolniczej
i rybackiej do zmian klimatu.
5. Działania na rzecz rozwoju transportu w warunkach zmian klimatu
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Uwzględnienie w procesie projektowania i budowy infrastruktury transportowej
zmienionych warunków klimatycznych.
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Utworzenie stałego monitoringu lub dostosowanie obecnych systemów monitoringu
dla kontrolowania elementów budownictwa i infrastruktury transportowej wrażliwych
na zmiany klimatu oraz utworzenie lub dostosowanie systemów ostrzeżeń dla służb
technicznych.
Przegląd lub stworzenie działań i planów opracowanych na potrzeby utrzymania
przejezdności tras komunikacyjnych lub zmiany tras i stosowania zastępczych środków
transportowych.

Większość elementów systemu transportu, zwłaszcza infrastruktura, narażona jest na
bezpośrednie oddziaływanie czynników klimatycznych, funkcjonując w bezpośrednim
kontakcie z czynnikami atmosferycznymi. Do podjęcia efektywnych działań adaptacyjnych
i zapobiegawczych niezbędna jest prawidłowa ocena wrażliwości infrastruktury transportowej
na czynniki klimatyczne będąca efektem analizy danych klimatycznych i pogodowych oraz ich
wpływu na stan infrastruktury.
Przewiduje się, że do 2030 r. zostaną wypracowane standardy konstrukcyjne, a także zostanie
wdrożony system zarządzania szlakami komunikacyjnymi, uwzględniające zmiany klimatu.
6. Działania na rzecz zapewnienia zrównoważonego rozwoju regionalnego i lokalnego
z uwzględnieniem zmian klimatu
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Przygotowanie strategii zarządzania ryzykiem na szczeblu krajowym, regionalnym
i lokalnym z uwzględnieniem działań adaptacyjnych.
Wdrożenie lokalnych systemów monitoringu, ostrzegania i reagowania przed
nadzwyczajnymi zjawiskami klimatycznymi (np. drożności kanalizacji i systemów
odwadniania budowli podziemnych, sytuacji sprzyjających wzrostowi zanieczyszczeń
powietrza i wody), w miastach.
Zapobieganie i ograniczanie skutków katastrof oraz zwiększenie skuteczności
reagowania.
Uwzględnienie w planach zagospodarowania przestrzennego miast koncepcji zielononiebieskiej infrastruktury, systemu korytarzy (klinów) napowietrzających
oraz określanie dopuszczalnych źródeł ciepła dla ogrzewania budynków,
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służących zwiększeniu odporności i poprawie funkcjonowania ekosystemów.
Rewitalizacja przyrodnicza, w tym przywracanie zdegradowanym terenom zieleni
i zbiornikom wodnym ich pierwotnych funkcji, ze szczególnym uwzględnieniem małej
retencji w miastach. Wymiana szczelnych powierzchni gruntu na przepuszczalne.
W świetle szeregu działań związanych bezpośrednio lub pośrednio z adaptacją wskazanych
w różnych dokumentach strategicznych, w kontekście rozwoju regionalnego i lokalnego
niezbędne jest zapewnienie właściwego monitoringu, ostrzegania, jak również reagowania.
Jednocześnie szczególnie istotna jest wrażliwość miast na zmiany klimatu i tym samym
ich znaczenie i priorytet w procesie adaptacji.
Do 2030 r. planuje się w pełni wdrożyć system monitoringu stanu środowiska oraz system
wczesnego ostrzegania i reagowania w kontekście zmian klimatu dla miast i obszarów
wiejskich. Jednocześnie prace w zakresie miejskiej polityki przestrzennej będą prowadzone
z uwzględnieniem aspektów zmian klimatu.
7. Działania na rzecz stymulowania innowacji sprzyjających adaptacji do zmian klimatu.
Promocja innowacyjnych rozwiązań w zakresie adaptacji do zmian klimatu.




Przeprowadzenie analizy potencjału polskiej gospodarki do wytwarzania i wdrażania
innowacyjnych technologii adaptacyjnych.
Konsolidacja/stworzenie nowych źródeł finansowania innowacyjnych technologii
adaptacyjnych w tym badań i wdrożeń.
Stworzenie platformy internetowej upowszechniającej informacje w zakresie polskich
technologii adaptacyjnych.

Konieczne są prace w kierunku rozwoju nowych, innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych
i technicznych wspierających adaptację. Podstawowym celem jest stymulowanie innowacji
technologicznych oraz wprowadzenie mechanizmów współpracy instytucji w sytuacjach
wielowymiarowych zagrożeń związanych ze zmianami klimatu. Niezbędne jest również
dostosowanie istniejących oraz opracowanie nowych źródeł finansowania badań nad
technologiami adaptacyjnymi i upublicznianie efektów prac.
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8. Działania na rzecz kształtowania postaw społecznych sprzyjających adaptacji do zmian
klimatu









Edukacja i zwiększanie świadomości w zakresie zmian klimatu i sposobów
minimalizowania ich skutków, wpływu inwazyjnych gatunków obcych oraz znaczenia
i konieczności oszczędzania zasobów.
Rozszerzenie programów dokształcania personelu medycznego o problematykę
chorób klimato-zależnych, tropikalnych i przenoszonych „wektorowo”.
Organizowanie szkoleń w zakresie: zmian klimatu oraz metod zapobiegania
i ograniczania ich skutków dla mieszkańców terenów zagrożonych powodziami,
osuwiskami i silnymi wiatrami.
Organizowanie szkoleń dla rolników w zakresie zmian klimatu oraz metod
zapobiegania i ograniczania ich skutków.
Włączenie lokalnych społeczności i administracji samorządowej do działań
zapobiegających skutkom zmian klimatu.
Wypracowanie kompleksowych rozwiązań w zakresie pomocy państwa udzielanej
na pokrycie strat w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz rozwijanie systemu
ubezpieczeń obejmujących ryzyko wynikające ze zmian klimatu.

Skuteczna adaptacja do zmian klimatu nie jest możliwa bez uzyskania odpowiedniego poziomu
świadomości zagrożeń i wyzwań wśród instytucji zaangażowanych w proces adaptacji
oraz w społeczeństwie. Konieczne jest zatem wdrożenie działań edukacyjnych zarówno
w ramach edukacji formalnej, jak i szerokiej edukacji poza formalnej przyczyniającej się
do podnoszenia świadomości społecznej odnośnie do ryzyk związanych ze zjawiskami
ekstremalnymi i metodami ograniczania ich wpływu. Podstawowym celem będzie także
zwiększenie zrozumienia wpływu procesów klimatycznych na życie społeczne i gospodarcze
oraz zapewnienie właściwej ochrony grup szczególnie narażonych przed skutkami
niekorzystnych zjawisk klimatycznych.
9. Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do nich oraz zapobieganie ryzyku klęsk
żywiołowych poprzez:
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Utworzenie ogólnodostępnej internetowej Bazy wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji
do ich skutków w kontekście zwiększania odporności gospodarki, środowiska i
społeczeństwa na zmiany klimatu oraz przeciwdziałania i minimalizowania skutków
nadzwyczajnych zagrożeń,
Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys.
mieszkańców,
Opracowanie i wdrożenie planów przeciwdziałania skutkom suszy,
Przegląd i aktualizacja oraz wdrożenie planów zarządzania ryzykiem powodziowym,
Wdrożenie Programu przeciwdziałania niedoborowi wody na lata 2021-2027 z
perspektywą do roku 2030,
Przegląd i aktualizacja wstępnej oceny ryzyka powodziowego oraz przeglądu i
aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego,
Przegląd i aktualizacja oraz wdrożenie planów gospodarowania wodami na obszarach
dorzeczy,
Rozwój infrastruktury przeciwpowodziowej w oparciu o inwestycje o wysokim stopniu
skuteczności i racjonalności ekonomicznej oraz odpowiednie planowanie
przestrzenne, w tym budowa wielofunkcyjnych, spójnych funkcjonalnie, zbiorników
małej i – w szczególnych przypadkach – dużej retencji poprzez realizację inwestycji
przeciwpowodziowych,
Ochrona przed erozją morską i powodzią od strony morza przez prowadzenie działań
ochronnych na brzegu morskim oraz strefie wód przybrzeżnych (m.in. sztuczne
zasilanie brzegu, wały przeciwsztormowe, opaski brzegowe, ostrogi brzegowe,
falochrony brzegowe, progi podwodne) wraz z monitoringiem brzegów morskich, w
tym strefy przybrzeżnej,
Zarządzanie wodami opadowymi na obszarach zurbanizowanych poprzez różne formy
retencji i rozwój infrastruktury zieleni,
Realizacja projektu strategicznego Adaptacja do zmian klimatu.
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Działania adaptacyjne będą polegały na opracowaniu i wdrożeniu dokumentów
strategicznych/planistycznych w zakresie gospodarowania wodami, wsparciu opracowania i
wdrażania planów adaptacji do zmian klimatu dla obszarów zurbanizowanych, budowie
niezbędnej infrastruktury przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji oraz realizacji
inwestycji mających na celu ochronę wybrzeża. Działania ukierunkowane będą również na
zarządzanie wodami opadowymi na obszarach zurbanizowanych poprzez różne formy retencji
i rozwój infrastruktury zieleni, rozwój zielonej i błękitnej infrastruktury obszarów
zurbanizowanych, ograniczenie zajmowania gruntów oraz zasklepiania gleby.
c)

Polityki i środki na rzecz mobilności niskoemisyjnej 1. Rozwój efektywnego energetycznie i niskoemisyjnego transportu
(w tym elektryfikacji transportu)
Oprócz rozwoju elektromobilności i wykorzystania paliw alternatywnych w transporcie,
na poziomie strategicznym, zaplanowano poprawę efektywności energetycznej transportu
i ograniczanie emisji. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku, wyznacza
Podmioty odpowiedzialne/zaangażowane*:
szereg działań dedykowanych ograniczaniu negatywnego oddziaływania transportu
MAP, MI, MGMiŻŚ, MFiPR, MR, MK
na środowisko, które można pogrupować w następujące kierunki interwencji o charakterze:
* ewentualne zmiany mogą wynikać z nowelizacji
 organizacyjno-systemowym m. in.:
ustawy o działach administracji rządowej
 wspieranie rozwiązań powodujących zmniejszenie transportochłonności gospodarki;
 promowanie efektywności energetycznej poprzez rozwój transportu intermodalnego
w przewozie ładunków, promowanie energooszczędnych środków transportu skutkujące
m.in. zmniejszeniem zależności sektora transportu od paliw bazujących na nieodnawialnych
źródłach energii, rozwijanie systemów wspomagających optymalizację logistyczną, w tym
pełniejsze wykorzystanie przestrzeni ładunkowych i pasażerskich środków transportu;
 wspieranie projektów z zakresu transportu przyjaznego środowisku (transport kolejowy,
transport morski oraz żegluga śródlądowa) oraz dążenie do stworzenia warunków
sprzyjających przenoszeniu przewozów z dróg na kolej lub żeglugę śródlądową, w
szczególności na odległości powyżej 300 km, promowanie ekologicznie czystych środków
transportu, zasilanych alternatywnymi źródłami energii, skutkujące m.in. redukcją emisji
zanieczyszczeń;
 zmniejszanie kongestii transportu, w szczególności w obszarach miejskich
poprzez: zwiększanie udziału transportu zbiorowego w przewozie osób, wydzielanie
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korytarzy transportowych zarezerwowanych dla transportu zbiorowego, zintegrowanie
transportu publicznego w miastach oraz obszarach aglomeracji miejskich wraz z budową
systemów parkowania P&R i B&R, optymalizację i integrację przewozów miejskich i
aglomeracyjnych oraz regionalnych systemów transportu osób, promocję ruchu pieszego
i rowerowego, organizację i rozwój systemów dostaw w jednostkach osadniczych
(logistyki miejskiej) oraz eliminację ciężkiego ruchu towarowego oraz przewozów
masowych ładunków niebezpiecznych przez tereny zurbanizowane, również z
wykorzystaniem transportu przyjaznego środowisku jakim jest transport wodny
śródlądowy, oddziaływanie na równomierny rozkład przewozów miejskich redukujący
zjawisko szczytu transportowego, realizację przewozów z wykorzystaniem różnych gałęzi
transportu, zwłaszcza mniej uciążliwych dla środowiska, takich jak transport szynowy oraz
wodny;
 upowszechnianie nowych form mobilności społeczeństwa poprzez: dostępność informacji
o podróży, zintegrowane taryfy, wydzielanie obszarów zamieszkania oraz stref
centralnych z ograniczonym dostępem dla samochodów, działania edukacyjnoinformacyjne w zakresie promocji zrównoważonego i zbiorowego transportu, zarządzanie
popytem na transport;
 wydzielanie stref o niskiej emisji spalin (ang. The Low Emission Zone – LEZ), o zaostrzonym
reżimie wjazdu i parkowania pojazdów spalinowych, głównie w centrach miast;
 rozwijanie systemu opłat i taryf stymulujących pożądane trendy w transporcie, m.in.
w zakresie ograniczania presji na środowisko.
 inwestycyjnym:
 modernizacja i rozbudowa infrastruktury transportowej (liniowej i punktowej) w celu
poprawy efektywności systemu transportu w sposób odpowiadający unijnym oraz
krajowym standardom i wymogom ekologicznym;
 unowocześnianie taboru wszystkich gałęzi transportu (pojazdów oraz innych niezbędnych
urządzeń i wyposażenia) w celu doprowadzenia go do stanu odpowiadającego unijnym oraz
krajowym standardom i wymogom ochrony środowiska, a także poprawy jego efektywności
energetycznej;
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 wdrażanie innowacyjnych systemów zarządzania ruchem transportowym w poszczególnych
gałęziach oraz interoperacyjnych, przyczyniających się do optymalizacji ruchu środków
transportu i przez to do zmniejszenia emisji generowanych przez transport.




 innowacyjno-technicznym m.in.:
zastosowanie nowych technologii, procedur oraz systemów zwiększających efektywność
energetyczną transportu i wpływających na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń
do środowiska – unowocześnianie i zapewnienie wewnętrznej interoperacyjności
systemów telematycznych obsługujących poszczególne gałęzie transportu, takich jak: ITS
(transport drogowy), ERTMS, SDIP, CBRK (transport kolejowy), SESAR (transport lotniczy),
VTMS (transport morski), RIS (transport wodny śródlądowy);
coraz szersze zastosowanie przyjaznych środowisku środków transportu: niskoemisyjnych
i efektywnych energetycznie samochodów oraz pojazdów miejskich (np. wykorzystujących
ogniwa paliwowe i wodór, napędy: elektryczny, gazowy, hybrydowy, sprężonym
powietrzem) – wraz ze stworzeniem, w szczególności w aglomeracjach miejskich i
obszarach gęsto zaludnionych oraz wzdłuż sieci bazowej TEN-T, sieci stacji ładowania lub
wymiany baterii elektrycznych oraz tankowania gazem ziemnym i wodorem w sytuacji
osiągnięcia efektywności kosztowej ; taboru kolejowego i samolotów przyjaznych
dla środowiska o niskiej emisji hałasu oraz CO2, statków żeglugi morskiej napędzanych
sprężonym lub ciekłym gazem ziemnym, statków śródlądowych nowej generacji (w tym
energooszczędnych i niskoemisyjnych kontenerowych statków śródlądowych),
stosowanie paliw i biopaliw II i III generacji przy wykorzystywaniu biokomponentów.

2. Budowa i wdrożenie jednostek wodnych śródlądowych na napęd oparty o paliwa
alternatywne
Znaczna część floty śródlądowej pływającej po polskich rzekach to maszyny mocno
przestarzałe, często niespełniające ambitnych norm spalania i emisji wskazywanych
dla nowszego typu jednostek.
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Aby w miejsce sprowadzanych starych i wysłużonych jednostek, wprowadzone zostały nowe
rozwiązania wykorzystujące napędy na paliwa alternatywne, na polskim rynku muszą pojawić
się mocne i konkretnie zdefiniowane zachęty finansowe.
Proponowane działania:









wypracowanie rozwiązań legislacyjnych o charakterze systemowym usprawniających
proces budowy i wdrożenia jednostek wodnych, w tym wprowadzenie zachęt
finansowych,
przeprowadzenie analiz ekonomicznych, gospodarczych, społecznych dla transportu
wodnego, w tym analiz w zakresie popytu i podaży ,
współpraca w zakresie przygotowania przez jednostki naukowo-badawcze prototypu
barek i pchaczy,
wsparcie instytucjonalne przygotowania infrastruktury towarzyszącej (wyposażenie
nabrzeży; stacje ładowania i tankowania),
współpraca w zakresie przygotowania przez jednostki naukowo-badawcze technologii
towarzyszących dla wykorzystania barek (np. metody utylizowania urobku
wydobywanego z miejsc akumulacji rumoszu w rzekach – w przypadku pogłębiarek
itp.),
wsparcie instytucjonalne dla rodzimej produkcji jednostek.

3. Rozwój infrastruktury paliw alternatywnych, wzrost bezpieczeństwa eksploatacji,
jak i rozwoju przemysłu elektromobilności oraz poprawy jakości powietrza i komfortu życia
społeczeństwa
Rynek pojazdów elektrycznych w Polsce znajduje się w fazie tworzenia.
Podstawy regulacyjne tych zmian wdraża przyjęta 11 stycznia 2018 r. ustawa o
elektromobilności i paliwach alternatywnych, która zakłada budowę sieci bazowej
infrastruktury dla paliw alternatywnych w aglomeracjach miejskich, na obszarach gęsto
zaludnionych oraz wzdłuż dróg należących do transeuropejskich korytarzy transportowych.
Ustawa wdraża do polskiego prawa dyrektywę europejską w sprawie rozwoju infrastruktury
paliw alternatywnych. Rozbudowa sieci bazowej pozwoli na swobodne przemieszczanie się
samochodów wykorzystujących paliwa alternatywne – bez obawy braku możliwości
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doładowania. Ustawa o elektromobilności zakłada również zniesienie akcyzy na samochody
elektryczne i hybrydy plug-in (PHEV), zwolnienie ich z opłat za parkowanie, a także większe niż
w przypadku samochodów spalinowych możliwości odpisów amortyzacyjnych dla firm. Oprócz
korzyści finansowych, ustawa przewiduje też pakiet rozwiązań przydatnych kierowcom na co
dzień. Planuje się, że do końca 2020 r. sieć bazową stworzy 6 tys. punktów ładowania energią
elektryczną o normalnej mocy i 400 punktów ładowania energią elektryczną o dużej mocy oraz
70 punktów tankowania CNG rozmieszczonych w 32 aglomeracjach miejskich i na obszarach
gęsto zaludnionych.
Wdrożone zostaną programy pilotażowe w celu intensyfikacji działań w zakresie budowy
infrastruktury oraz rozwoju przemysłu elektromobilności. Określone zostaną warunki
i narzędzia, których wdrożenie pozwoli rozpocząć wzmacnianie polskiego przemysłu
elektromobilności. Warunki rozwoju elektromobilności po stronie regulacyjnej zostały
stworzone w latach 2017-2019. Przewiduje się, że w latach 2020-2030 powstawać będą
prototypy pojazdu dostosowanego do potrzeb polskiego i europejskiego rynku oraz
uruchomiona zostanie produkcja krótkich serii pojazdów elektrycznych.
W późniejszych latach zaproponowane zostaną m.in. kolejne narzędzia służące integracji
pojazdów elektrycznych z siecią oraz wskazane instrumenty rozwoju infrastruktury ładowania,
co przyspieszy proces jej budowy Na podstawie uruchomionych projektów pilotażowych
sporządzony zostanie katalog dobrych praktyk komunikacji społecznej w zakresie
elektromobilności.
Oczekuje się, że prowadzenie ww. działań przyczyni się do zmiany w sferze świadomości
społecznej, które doprowadzą do postrzegania elektromobilności jako niezbędnej odpowiedzi
na wyzwania zmieniającej się rzeczywistości. Coraz większa popularność pojazdów
elektrycznych w gospodarstwach domowych i w transporcie publicznym doprowadzi
do wzmocnienia popytu na ekologiczny transport. Dodatkowym czynnikiem będzie też
zbudowana infrastruktura ładowania. Sieć będzie w pełni przygotowana na dostarczenie
energii dla 1 mln pojazdów elektrycznych i dostosowana do wykorzystania pojazdów jako
stabilizatorów systemu elektroenergetycznego. Administracja będzie wykorzystywać pojazdy
elektryczne w swoich flotach. Polski przemysł będzie wytwarzał podzespoły dla pojazdów
elektrycznych, produkował same pojazdy oraz niezbędne dla rozwoju elektromobilności
oprzyrządowanie i infrastrukturę.
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Fundusz Niskoemisyjnego Transportu ma za zadanie wspieranie rozbudowy infrastruktury
paliw alternatywnych oraz tworzenie rynku pojazdów na te paliwa. W perspektywie 10 lat,
Fundusz będzie dysponował środkami w wysokości ok. 6,7 mld zł.
Z Funduszu w latach 2018-2027 finansowane będzie:
1) wsparcie inwestycji w zakresie wytwarzania biokomponentów, biopaliw ciekłych lub
innych paliw odnawialnych;
2) wsparcie budowy lub rozbudowy infrastruktury dla dystrybucji lub sprzedaży
sprężonego gazu ziemnego (CNG) lub skroplonego gazu ziemnego (LNG), w tym
pochodzącego z biometanu, lub wodoru lub budowy lub rozbudowy infrastruktury do
ładowania pojazdów energią elektryczną, wykorzystywanych w transporcie;
3) pomoc dla wytwórców biokomponentów lub producentów biokomponentów, paliw
ciekłych, biopaliw ciekłych, innych paliw odnawialnych, sprężonego gazu ziemnego
(CNG) lub skroplonego gazu ziemnego (LNG), w tym pochodzącego z biometanu,
wykorzystywanych w transporcie;
4) wsparcie dla:
a) producentów środków transportu wykorzystujących do napędu energię
elektryczną, sprężony gaz ziemny (CNG) lub skroplony gaz ziemny (LNG), w tym
pochodzący z biometanu, lub wodór;
b) przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo
przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646) prowadzących działalność w zakresie produkcji
podzespołów do środków transportu, o których mowa w lit. a;
5) wsparcie publicznego transportu zbiorowego działającego w szczególności w
aglomeracjach miejskich, uzdrowiskach, na obszarach, na których ustanowione zostały
formy ochrony przyrody zgodnie z przepisami o ochronie przyrody, wykorzystującego
biopaliwa ciekłe, inne paliwa odnawialne, sprężony gaz ziemny (CNG) lub skroplony
gaz ziemny (LNG), w tym pochodzący z biometanu, wodór lub energię elektryczną;
6) dofinansowanie opłat portowych pobieranych za cumowanie przy nabrzeżu lub
przystani jednostek pływających zasilanych sprężonym gazem ziemnym (CNG) lub
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7)

8)

9)

10)

11)
12)

skroplonym gazem ziemnym (LNG), w tym pochodzącym z biometanu, lub wodorem,
lub wykorzystujących do napędu energię elektryczną;
wsparcie:
a) badań związanych z opracowywaniem nowych rodzajów biokomponentów,
biopaliw ciekłych, innych paliw odnawialnych, lub wykorzystaniem sprężonego
gazu ziemnego (CNG) lub skroplonego gazu ziemnego (LNG), w tym pochodzącego
z biometanu, lub wodoru, lub energii elektrycznej, wykorzystywanych w
transporcie lub związanych z tym nowych rozwiązań konstrukcyjnych,
b) wdrożeń eksploatacyjnych wyników badań, o których mowa w lit. a;
wsparcie programów edukacyjnych promujących wykorzystanie biopaliw ciekłych lub
innych paliw odnawialnych, sprężonego gazu ziemnego (CNG) lub skroplonego gazu
ziemnego (LNG), w tym pochodzącego z biometanu, lub wodoru, lub energii
elektrycznej, wykorzystywanych w transporcie;
wsparcie zakupu nowych pojazdów i jednostek pływających zasilanych biopaliwami
ciekłymi, sprężonym gazem ziemnym (CNG) lub skroplonym gazem ziemnym (LNG), w
tym pochodzącym z biometanu, lub wodorem, lub wykorzystujących do napędu
energię elektryczną;
wsparcie działań związanych z analizą i badaniem rynku biokomponentów, paliw
ciekłych, biopaliw ciekłych, innych paliw odnawialnych, sprężonego gazu ziemnego
(CNG) lub skroplonego gazu ziemnego (LNG), w tym pochodzącego z biometanu, lub
wodoru, lub energii elektrycznej, wykorzystywanych w transporcie;
promocja wytwarzania i wykorzystywania biokomponentów i biopaliw ciekłych;
oraz wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych ustawach.

Powstanie projektów dokumentów wiąże się z potrzebą eliminacji barier legislacyjnych,
stworzenia ram rynku (m.in. zdefiniowania nowej usługi ładowania pojazdów) oraz rozwoju
infrastruktury paliw alternatywnych.
Poprzez wprowadzenie nowych regulacji prawnych, dedykowanych elektromobilności,
przewidziano działania, które mają stymulować do realizacji następujących celów
kierunkowych na poziomie ogólnopolskim:
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na 2025 r.:
 w segmencie aut napędzanych energią elektryczną po drogach poruszać się będzie
1 mln pojazdów elektrycznych;
 w segmencie aut napędzanych gazem ziemnym w postaci CNG po drogach
poruszać się będzie 54 tys. pojazdów, będą dostępne 32 punkty ładowania wzdłuż
sieci bazowej TEN-T;
 w segmencie aut zasilanych LNG po drogach poruszać się będzie 3 tys. pojazdów,
powstanie 14 punktów tankowania LNG wzdłuż sieci bazowej TEN-T;
 będą funkcjonować instalacje do bunkrowania statków LNG w portach: Gdańsk,
Gdynia, Szczecin, Świnoujście;
w 2030 roku na poziomie ogólnopolskim w segmencie transportu zbiorowego będzie
funkcjonowało 3 tys. autobusów o napędzie elektrycznym.

Wspomniane korzyści oraz związane z nimi instrumenty oddziaływania przyczynią się zarówno
do zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji, jak i rozwoju przemysłu elektromobilności oraz
poprawy jakości powietrza i komfortu życia.
4. Program „Bezemisyjny Transport Publiczny”
Komunikacja publiczna jest istotnym segmentem rozwoju transportu zasilanego paliwami
alternatywnymi. Obecnie coraz więcej samorządów i przedsiębiorstw komunikacji
autobusowej w Polsce wprowadza autobusy elektryczne do swojej floty pojazdów bądź planuje
to zrobić w niedalekiej przyszłości. Autobusy elektryczne stanowią ciągle niewielką część
taboru komunikacji miejskiej w Polsce.
Transport publiczny jest tą częścią transportu, która może być polem do testów dla nowej
technologii, elementem powodującym rozwój transportu opartego na energii elektrycznej.
Transport publiczny stanowi również element strategii przechodzenia gospodarki na paliwa
alternatywne, a projekty wymiany floty stanowią doskonałe pole do rozwoju nowych
technologii i w konsekwencji całej gospodarki.
Samorządy decydując się na zakup autobusów elektrycznych kierują się głównie potrzebą
poprawy jakości powietrza, chęcią obniżenia poziomu hałasu czy koniecznością
systematycznego podnoszenia standardu usługi przewozu pasażerów. Częściowa wymiana
III. Polityki i działania – wymiar „obniżenie emisyjności”

117

floty na elektryczną odzwierciedla dążenie do unowocześniania się, a tym samym przyciąga
inwestorów i turystów. Cele te są spójne zarówno z rządowym Planem Rozwoju
Elektromobilności w Polsce, jak również unijnym Clean Mobility Package z 2017 r.
Wśród głównych barier elektryfikacji transportu wymienianych przez samorządy są wyższe
koszty zakupu pojazdów elektrycznych, brak dostępu do szybkiej infrastruktury ładującej oraz
przewlekły proces inwestycyjny. Żadna z tych barier nie może być przełamana bez
zaangażowania środków publicznych. Dlatego też planowane jest rządowe wsparcie finansowe
inwestycji mających na celu rozbudowę infrastruktury ładowania autobusów elektrycznych
realizowanych przez podmioty świadczące usługi w zakresie transportu zbiorowego. Wsparcie
zero- i niskoemisyjnego transportu publicznego jest jednym z priorytetów polskiego rządu
wymienionym w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. Segment ten wymaga wsparcia
z funduszy publicznych w obszarze nie tylko budowy infrastruktury dla transportu publicznego,
ale również wymiany taboru. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń i CO2 w sektorze transportu
publicznego powiązane z jego rozwojem, a przez to częściowym przynajmniej odwrotem
od indywidualnej motoryzacji na obszarach zurbanizowanych, może znacząco przyczynić się do
poprawy jakości powietrza w Polsce, redukcji emisji i osiągania celów klimatycznych oraz
ochrony zdrowia i środowiska naturalnego. Jednocześnie istnieje potrzeba wsparcia
finansowego jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wymiany taboru transportu
publicznego, co może się odbyć jedynie na drodze dofinansowania zakupów taboru zero- i
niskoemisyjnego pozwalających nie tylko na zrównanie TCO (ang. Total Cost of Ownership –
całkowity koszt posiadania) obu środków transportu, ale przede wszystkim na wyrównanie
ceny zakupu, która jest często decydująca przy świadczeniu usług publicznych.
Finansowanie zakupu autobusów niskoemisyjnych oraz budowa infrastruktury
ładującej/tankującej tego typu pojazdy zapewniona będzie m.in. ze środków Funduszu
Niskoemisyjnego Transportu (FNT). Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i
paliwach alternatywnych nakłada ona szereg obowiązków i zaleceń dla jednostek samorządu
terytorialnego, które mogą być w wielu przypadkach spełniane w oparciu o transport
napędzany paliwami metanowymi. Jednym z ważniejszych pod tym względem zapisów jest ten
mówiący o tym, że jednostki samorządu terytorialnego zamieszkałe przez ponad 50 tys.
mieszkańców od 1 stycznia 2025 r. muszą zlecać zadania publiczne firmom mającym co
najmniej 30-procentowy udział w użytkowanym taborze pojazdów elektrycznych lub zasilanych
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gazem ziemnym. Szacuje się, że w 2030 roku na poziomie ogólnopolskim w segmencie
transportu zbiorowego będzie funkcjonowało 3 tys. autobusów o napędzie elektrycznym.
5. Wsparcie ze środków polityki spójności UE systemów publicznego transportu zbiorowego
w miastach
Wsparcie systemów publicznego transportu zbiorowego w miastach wdrażane jest również ze
środków polityki spójności UE w programach operacyjnych na lata 2014-2020 (Program
Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Program Operacyjny Polska Wschodnia, Regionalne
Programy Operacyjne), np. ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
przeznaczono kwotę ok. 2,3 mld euro w formie dotacji na budowę i modernizację infrastruktury
oraz zakup i modernizację taboru niskoemisyjnego, w tym szynowego i elektrycznego w 13
miastach wojewódzkich realizujących Strategie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, a
także dla projektów konkursowych w zakresie taboru elektrycznego także w miastach średnich
tracących funkcje społeczno-gospodarcze. Dofinansowanie przedmiotowego obszaru w
perspektywie finansowej 2021-2027
jest prawdopodobne, ale wysokość i zakres
przedmiotowego wsparcia na obecnym etapie nie jest możliwy do określenia.
d)

W stosownych przypadkach krajowe polityki,
harmonogramy i środki zaplanowane w celu
stopniowego wycofywania dotacji w energetyce,
zwłaszcza do paliw kopalnych

W kontekście rozważań dot. potencjalnego wycofywania subsydiów w sektorze energii
kluczowe jest zastosowanie wyważonego podejścia, umożliwiającego zachowanie
konkurencyjności gospodarki krajowej i realizację celów rozwojowych. Proces wycofywania
subsydiów powinien być wspierany przez zastosowanie elastycznych środków przejściowych,
umożliwienie przedsiębiorstwom dostosowania się do nowego sposobu finansowania
produkcji oraz przygotowanie mechanizmów wspierających przedsiębiorstwa w
unowocześnianiu produkcji.
Wykaz środków wsparcia w sektorze energii, w tym dotacji, został zawarty w rozdziale I.
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3.2. Wymiar „efektywność energetyczna”
Planowane polityki, środki oraz programy na rzecz osiągnięcia orientacyjnego krajowego celu w zakresie efektywności energetycznej na 2030 r., a także
inne założenia przedstawione w pkt 2.2, z uwzględnieniem planowanych środków i instrumentów (również finansowych) mających na celu wspieranie
charakterystyki energetycznej budynków, szczególności w odniesieniu do następujących aspektów:
a)

Systemy zobowiązujące do efektywności
energetycznej i środki alternatywne zgodnie z art.
7a i 7b dyrektywy 2012/27/UE zmienionej
dyrektywą 2018/2002

1. System zobowiązujący do efektywności energetycznej, o którym mowa w art. 7a dyrektywy
2012/27/UE

Artykuł 7a dyrektywy 2012/27/UE stanowi, iż państwa członkowskie mogą zdecydować, że
wypełnią swoje obowiązki w zakresie osiągnięcia wielkości oszczędności energii wymaganej na
mocy art. 7 ust. 1 dyrektywy za pomocą systemu zobowiązującego do efektywności
energetycznej. W ramach systemu zobowiązującego do efektywności energetycznej państwa
Podmioty odpowiedzialne/zaangażowane*:
członkowskie zapewniają spełnienie wymogu osiągnięcia oszczędności końcowego zużycia energii
MAP, URE
przez podmioty zobowiązane, tj. dystrybutorów energii lub przedsiębiorstwa prowadzące
* ewentualne zmiany mogą wynikać z nowelizacji
detaliczną sprzedaż energii i działające na ich terytorium.
ustawy o działach administracji rządowej
Przewiduje się, że system będzie obowiązywał do 2030 r., czyli przez kolejne 10 lat, a coroczne
oszczędności energii w ramach systemu w tym okresie wyniosą średnio 445 ktoe. Wielkość
skumulowanych oszczędności energii końcowej wyniesie około 55 x 445 = 24 500 ktoe, co stanowi
80% łącznej wielkości wymaganych oszczędności energii, która wynosi 30 635 ktoe.
W Polsce system zobowiązujący do efektywności energetycznej został wprowadzony poprzez
ustawowe nałożenie obowiązku na podmioty zobowiązane począwszy od 1 stycznia 2013 roku.
Obecnie system ten funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2016 roku o efektywności
energetycznej.
W latach 2021-2030 przewiduje się funkcjonowanie mechanizmu stymulującego zachowania
prooszczędnościowe. Jego kształt i forma zależeć będzie od rozstrzygnięć w zakresie zmian
regulacji dotyczących efektywności energetycznej, w szczególności w kontekście implementacji
nowej dyrektywy ws. efektywności energetycznej przyjętej w 2018 r.
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Ustawa o efektywności energetycznej nakłada obowiązek pozyskania i przedstawienia do
umorzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki (URE) świadectw efektywności energetycznej,
zwanych białymi certyfikatami, na następujące grupy przedsiębiorców:






przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie
wytwarzania lub obrotu energią elektryczną, ciepłem lub gazem ziemnym i sprzedające
energię elektryczną, ciepło lub gaz ziemny odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci,
odbiorców końcowych przyłączonych do sieci, będących członkami giełdy w rozumieniu
ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych lub członkiem rynku
regulowanego, w odniesieniu do transakcji zawieranych we własnym imieniu na giełdzie
towarowej lub na rynku regulowanym,
towarowe domy maklerskie lub domy maklerskie, w odniesieniu do transakcji
realizowanych na giełdzie towarowej lub na rynku regulowanym, na zlecenie odbiorców
końcowych przyłączonych do sieci.

W myśl art. 30 ust. 1 ustawy o efektywności energetycznej ze świadectwa efektywności
energetycznej wynikają zbywalne prawa majątkowe, które są towarem giełdowym w rozumieniu
ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, a więc podlegają obrotowi. W
przypadku podmiotów, które zgodnie z ustawą są objęte obowiązkiem pozyskania świadectw
efektywności energetycznej, a nie uzyskają ich i nie umorzą lub nie zrealizują przedsięwzięć
służących poprawie efektywności energetycznej u odbiorcy końcowego udokumentowanych
audytem energetycznym, muszą uiścić opłatę zastępczą w odpowiedniej wysokości określonej
ustawą. W ramach systemu zobowiązującego do efektywności energetycznej podmioty
zobowiązane mają określone ustawowo ilości energii końcowej, które są obowiązane uzyskać i
przedstawić do umorzenia za każdy kolejny rok.
Świadectwa efektywności energetycznej można uzyskać tylko za przedsięwzięcia, których rodzaje
zostały określone w art. 19 ust. 1 ustawy. Zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej Prezes
URE wydaje świadectwa na wniosek podmiotu, u którego będzie realizowane przedsięwzięcie
służące poprawie efektywności energetycznej; lub podmiotu przez niego upoważnionego.
Wykaz wszystkich kwalifikowalnych działań/przedsięwzięć w ramach zgłoszonego przez Polskę
systemu zobowiązującego do efektywności energetycznej został ogłoszony przez ministra
właściwego ds. energii w drodze obwieszczenia i opublikowany w Dzienniku Urzędowym Monitor
Polski. Świadectwo efektywności energetycznej wydawane w ramach systemu stanowi
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potwierdzenie deklarowanej oszczędności energii wynikającej z realizacji przedsięwzięcia
służącego poprawie efektywności energetycznej.
Świadectwo efektywności energetycznej
otrzymać można za działanie, w wyniku którego roczna oszczędność energii finalnej jest nie
mniejsza niż 10 ton oleju ekwiwalentnego (toe) lub też za grupę działań tego samego rodzaju,
których łączny efekt przekroczy 10 toe. System białych certyfikatów wspiera realizację
przedsięwzięć inwestycyjnych m.in. takich jak np.: izolacja instalacji przemysłowych; przebudowa
lub remont budynku wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi; modernizacja lub wymiana
oświetlenia, urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych lub w procesach
energetycznych, telekomunikacyjnych lub też informatycznych, lokalnych sieci ciepłowniczych i
lokalnych źródeł ciepła. Warunkiem uzyskania świadectwa jest m.in. sporządzenie dla danego
przedsięwzięcia audytu efektywności energetycznej. Audyt ten jest przedkładany Prezesowi URE
przez podmiot zgłaszający przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej.
W ramach systemu zobowiązującego do efektywności energetycznej nie uwzględniono działań
adresowanych do gospodarstw domowych dotkniętych ubóstwem energetycznym, jak również
udziału oszczędności energii, które mają być osiągnięte w tych gospodarstwach domowych
zgodnie z art. 7 ust. 11 (zdecydowano, aby potrzeba zmniejszenia ubóstwa energetycznego
została zaadresowana w ramach alternatywnych środków z dziedziny polityki poprzez
wprowadzenie w programach dotyczących wspierania realizacji przedsięwzięć
termomodernizacyjnych i remontowych kwestii związanych z uwzględnieniem aspektów
społecznych).
W odniesieniu do możliwości przewidzianej w art. 7a ust. 6 lit. a) należy podkreślić, że podmioty
zobowiązane mogą zaliczać na poczet swoich zobowiązań poświadczone oszczędności energii
osiągnięte przez strony trzecie, ale nie odbywa się to w taki sposób, żeby strony te musiały
uzyskiwać oszczędności energii w imieniu podmiotów zobowiązanych. Świadectwa efektywności
energetycznej wydawane są na wniosek podmiotu, u którego realizowane jest przedsięwzięcie
służące poprawie efektywności energetycznej lub podmiotu przez niego upoważnionego.
Podmioty te działają na zasadach rynkowych i są niezależne od podmiotów zobowiązanych.
System nie przewiduje takiej możliwości, aby podmioty zobowiązane realizowały swój obowiązek
za pośrednictwem innych akredytowanych przez państwo podmiotów. Zgodnie z ustawą o
efektywności energetycznej prawa majątkowe wynikające ze świadectw są zbywalne i stanowią
towar podlegający obrotowi na giełdzie towarowej lub rynku regulowanym. Zatem podmioty
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zobowiązane mogą kupować te prawa majątkowe na rynku i przedstawiać je do umorzenia
Prezesowi URE w celu zaliczenia na poczet realizacji swojego obowiązku.
W wytycznych Komisji, tj. w rozdziale 4.1 stwierdzono, że: „państwa członkowskie mogą
przewidzieć możliwość „bankowania i pożyczania”, tj. umożliwić stronom zobowiązanym
uwzględnienie w obliczeniach oszczędności energii osiągniętych w danym roku, tak jakby zostały
one osiągnięte w dowolnym roku z czterech poprzednich lub trzech następnych lat, na podstawie
art. 7a ust. 6 lit. b) dyrektywy 2012/27/UE, przy czym należy zauważyć, że ta elastyczność:




ma zastosowanie wyłącznie do oszczędności energii wynikającej z systemów
zobowiązujących do efektywności energetycznej wdrożonych od 1 stycznia 2014 r., a nie
do alternatywnych środków z dziedziny polityki; oraz
jest ograniczona w czasie, tj. państwa członkowskie mogą zezwolić stronom
zobowiązanym na „bankowanie i pożyczanie” wyłącznie w okresie objętym obowiązkiem,
o którym mowa w art. 7 ust. 1 akapit pierwszy lit. a).

System zobowiązujący do efektywności energetycznej funkcjonujący w Polsce spełnia wszystkie
warunki odstępstwa określone w art. 7 ust. 8 dyrektywy 2012/27/UE. W związku z tym
„bankowanie i pożyczanie może być stosowane w Polsce, przy czym jego stosowanie będzie
ograniczone w czasie, tj. do celów art. 7 ust. 1 akapit pierwszy lit. a) dyrektywy 2012/27/UE – w
szczególności będą to oszczędności energii uzyskane po 2010 r., a przed 1 stycznia 2014 roku,
które będą zaliczane na poczet obowiązku za okres 2014 - 2020.
2. Środki alternatywne, o których mowa w art. 7b i art. 20 ust. 6 dyrektywy 2012/27/UE
Dyrektywa 2012/27/UE nie zawiera już wykazu alternatywnych środków z dziedziny polityki, ale
w art. 2 pkt 18 dyrektywy, w definicji środka z dziedziny polityki określa się taką niewyczerpującą
listę możliwych rodzajów środków, tj. są to: instrumenty o charakterze regulacyjnym,
finansowym, fiskalnym, dobrowolnym lub informacyjnym, które zostały formalnie ustanowione
i wdrożone w państwie członkowskim, aby stworzyć ramy wsparcia, wymóg lub zachętę dla
uczestników rynku do oferowania i nabywania usług energetycznych i do podejmowania innych
środków poprawy efektywności energetycznej.
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Po przeprowadzeniu analizy funkcjonujących w Polsce instrumentów i środków poprawy
efektywności energetycznej dokonano - na potrzeby drugiego okresu objętego obowiązkiem wyboru środków priorytetowych, które zapewnią osiągnięcie wymaganych w art. 7 ust. 1
dyrektywy 2012/27/UE oszczędności energii końcowej na 2030 r.
W związku z powyższym przewiduje się realizację w latach 2021-2030 następujących
alternatywnych środków z dziedziny polityki:
1)
Fundusz Termomodernizacji i Remontów;
2)
Ulga podatkowa dotycząca wydatków poniesionych na termomodernizację
jednorodzinnych budynków mieszkalnych;
3)
Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach.
FUNDUSZ TERMOMODERNIZACJI I REMONTÓW - służy wspieraniu inwestycji w zakresie
poprawy efektywności energetycznej istniejących budynków mieszkalnych. Podstawowym
celem jest finansowa pomoc inwestorom realizującym przedsięwzięcia termomodernizacyjne,
remontowe lub remonty istniejących budynków mieszkalnych jednorodzinnych z udziałem
kredytów zaciąganych w bankach komercyjnych. Przewiduje się zmiany w ustawie o wspieraniu
termomodernizacji i remontów, które umożliwią włączenie samorządów gminnych do realizacji
przedsięwzięć niskoemisyjnych na swoim terenie, finansowanych w części z Funduszu
Termomodernizacji i Remontów, skierowanych do osób ubogich energetycznie. Wprowadzenie
powyższych zmian spowoduje, iż Fundusz Termomodernizacji i Remontów stanowić będzie
środek z dziedziny polityki, w którym uwzględnia się działania adresowane do gospodarstw
domowych dotkniętych ubóstwem energetycznym. Beneficjentami pomocy państwa będą w
szczególności osoby, które spełniają określone kryteria dochodowe i/lub majątkowe, tj. pomoc
państwa na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych uwzględniać
będzie również aspekty społeczne, takie jak ubóstwo energetyczne.
Nazwa środka
Cel
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Fundusz Termomodernizacji i Remontów
Podstawowym celem Funduszu jest pomoc finansowa dla
inwestorów realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne i
remontowe
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Oszczędności
końcowej
Okres wdrażania

energii Przewiduje się oszczędności energii wynoszące: 70 ktoe/rok, a
ogółem w 10-letnim okresie: 10 x 70 = 700 ktoe
2021-2030

Instytucje i organy Bank Gospodarstwa Krajowego/ Minister Rozwoju
wdrażające/nadzorujące
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Beneficjenci

O premię termomodernizacyjną mogą się ubiegać właściciele lub
zarządcy:
 budynków mieszkalnych;
 budynków zamieszkania zbiorowego;
 budynków użyteczności publicznej stanowiących własność
jednostek samorządu terytorialnego i wykorzystywanych
przez nie do wykonywania zadań publicznych;
 lokalnej sieci ciepłowniczej;
 lokalnego źródła ciepła.
Z premii mogą korzystać inwestorzy, bez względu na status prawny,
a więc np.: osoby prawne (np. spółdzielnie mieszkaniowe i spółki
prawa handlowego), jednostki samorządu terytorialnego,
wspólnoty mieszkaniowe, osoby fizyczne, w tym właściciele domów
jednorodzinnych. Premia nie przysługuje jednostkom budżetowym
i zakładom budżetowym.

Opis/działania
kwalifikowane

Szczegółowy sposób dofinansowania w ramach każdej z premii
określa ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu
termomodernizacji i remontów. Premia termomodernizacyjna
przysługuje w przypadku realizacji przedsięwzięć, których celem
jest:
 zmniejszenie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i
podgrzewania wody użytkowej w budynkach
mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz budynkach
stanowiących własność jednostek samorządu
terytorialnego, które służą do wykonywania przez nie
zadań publicznych,
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zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do
ww. budynków - w wyniku wykonania przyłącza
technicznego do scentralizowanego źródła ciepła w
związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła,
zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach
ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach
ciepła,
całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła
odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej
kogeneracji - z obowiązkiem uzyskania określonych w
ustawie oszczędności w zużyciu energii.

ULGA TERMOMODERNIZACYJNA DLA JEDNORODZINNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH polega
na wprowadzeniu ulgi podatkowej, której celem jest stworzenie w podatku dochodowym
od osób fizycznych zachęty do termomodernizacji jednorodzinnych budynków mieszkalnych.
Dotychczasowe wsparcie państwa w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych
udzielane w ramach środków z budżetu państwa polegające m.in. na przyznawaniu premii
termomodernizacyjnej stanowiącej 20% kwoty kredytu zaciągniętego na realizację
przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, jest niewystarczające dla osiągniecia wymaganych
efektów w zakresie poprawy efektywności energetycznej. Stąd też obecnie w Polsce następuje
intensyfikacja działań państwa nakierowanych na poprawę jakości powietrza oraz efektywności
energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych poprzez ich termomodernizację, czyli
zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną i wynikające z tego zmniejszenie wielkości
emisji zanieczyszczenia z procesu spalania paliw do celów grzewczych.
Nazwa środka
Cel
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Ulga termomodernizacyjna
Podstawowym celem jest stworzenie w podatku dochodowym od
osób fizycznych zachęty do termomodernizacji jednorodzinnych
budynków mieszkalnych
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Oszczędności
końcowej
Okres wdrażania

energii Przewiduje się oszczędności energii wynoszące średnio: 200
ktoe/rok, a ogółem w 10-letnim okresie: 10 x 200 = 2 000 ktoe
2021-2030

Instytucje i organy Minister Finansów/ Minister Rozwoju
wdrażające/nadzorujące

III. Polityki i działania – wymiar „efektywność energetyczna”

Beneficjenci

Beneficjentami ulgi termomodernizacyjnej są podatnicy podatku
PIT opłacający podatek według skali podatkowej, 19% stawki
podatku
oraz
opłacający
ryczałt
od
przychodów
ewidencjonowanych, będący właścicielami lub współwłaścicielami
jednorodzinnych budynków mieszkalnych, ponoszący wydatki na
realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych, przy czym
podatnicy korzystający z innej pomocy państwa na przedsięwzięcia
termomodernizacyjne, np. podatnicy, którzy otrzymali dotację ze
środków NFOŚiGW/WFOŚiGW, nie mogą odliczyć wydatków
sfinansowanych tą dotacją (odliczeniu podlega tylko nadwyżka).

Opis/działania
kwalifikowane

Szczegółowy wykaz rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i
usług
związanych
z
realizacją
przedsięwzięć
termomodernizacyjnych
objętych
wsparciem
określa
rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia
2018 r. Ulga termomodernizacyjna przysługuje w szczególności na
następujące materiały budowlane, urządzenia i usługi:
 stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe
wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy
garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne,
 materiały budowlane wchodzące w skład instalacji
ogrzewczej, przygotowania ciepłej wody użytkowej,
systemu ogrzewania elektrycznego,
 pompa ciepła, kolektor słoneczny lub ogniwo
fotowoltaiczne wraz z osprzętem,
 montaż ww. materiałów i urządzeń,

127



uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin,
regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji,
demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.

ROZWÓJ PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W MIASTACH - wsparcie niskoemisyjnego
transportu publicznego w miastach ze środków Funduszu Spójności UE będzie kontynuowane w
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w okresie 2021-2027.
Nazwa środka

Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach

Cel

Podstawowym celem Programu będzie rozwój i większe
wykorzystanie niskoemisyjnego transportu miejskiego w obsłudze
mieszkańców obszarów funkcjonalnych miast

Oszczędności
końcowej
Okres wdrażania

energii Przewiduje się oszczędności wynoszące: 130 ktoe/rok, a ogółem w
całym okresie: 10 x 135 = 1 350 ktoe
2021- 2030

Instytucje i organy Centrum Unijnych Projektów Transportowych/ Minister Funduszy i
wdrażające/nadzorujące Polityki Regionalnej
W programie uczestniczyć mogą:
 jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki – miasta
wojewódzkie i ich obszary funkcjonalne oraz działające w ich
imieniu jednostki organizacyjne i spółki specjalnego
Beneficjenci
przeznaczenia;
 zarządcy infrastruktury służącej transportowi miejskiemu;
 operatorzy publicznego transportu zbiorowego.
Program obejmuje inwestycje infrastrukturalne: adaptacja,
budowa, przebudowa, rozbudowa sieci transportu miejskiego, w
tym m.in.:
 budowa, przebudowa, rozbudowa układu torowego na trasach,
Opis/działania
pętlach, bocznicach oraz zajezdniach,
kwalifikowane
 budowa linii metra,
 budowa, przebudowa, rozbudowa sieci energetycznej i
podstacji trakcyjnych tramwajowych, trolejbusowych,
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 przebudowa, rozbudowa dróg mająca na celu wprowadzenie
ruchu uprzywilejowanego lub uprzywilejowanie ruchu
istniejącego pojazdów publicznych transportu zbiorowego,
 wyposażenie dróg, ulic, torowisk w obiekty inżynieryjne i
niezbędne urządzenie drogowe/ zakup niezbędnego sprzętu
służącego bezpieczeństwu ruchu pojazdów transportu
publicznego,
 wyposażenie dróg, ulic w infrastrukturę służącą obsłudze
transportu publicznego (np. zatoki, podjazdy, zjazdy) oraz
pasażerów (np. przystanki, wyspy),
 budowa, przebudowa i rozbudowa węzłów przesiadkowych w
tym systemy parkingów dla samochodów „Parkuj i Jedź” („Park
& Ride”) oraz dla rowerów („Bike & Ride”),
 budowa systemów transportowych PRT (Personal Rapid
Transport).
Inwestycje taborowe: zakup, modernizacja taboru szynowego
(tramwajowego, metra), trolejbusowego i autobusowego wraz
z niezbędną infrastrukturą służącą do jego utrzymania (np. zaplecza
techniczne do obsługi i konserwacji taboru wraz z niezbędnym
sprzętem specjalistycznym, miejsca i urządzenia zasilania paliwem
alternatywnym).
b)

Długoterminowa strategia renowacji mająca na
celu wsparcie renowacji krajowych zasobów
budynków
mieszkalnych
i
użytkowych
17
(publicznych i prywatnych) , w tym polityki,
środki i działania mające stymulować gruntowne i
racjonalne pod względem kosztów renowacje
oraz polityki i działania ukierunkowane na
krajowe zasoby
budynków o najgorszej
charakterystyce energetycznej, zgodnie z art. 2a
dyrektywy 2010/31/UE;
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1. Poprawa warunków mieszkaniowych społeczeństwa, stanu technicznego zasobów
mieszkalnych oraz zwiększenia efektywności energetycznej
Działanie będzie obejmowało wspieranie inwestycji termomodernizacyjnych i remontowych,
w tym w ramach szerszych inwestycji podejmowanych w projektach rewitalizacji obszarów
zdegradowanych. Instrumenty te zakładają w szczególności finansowe wsparcie inwestycji
remontowych i termomodernizacyjnych, zarówno ze środków krajowych, jak i ze środków Unii
Europejskiej, wdrożenie instrumentów wspierających procesy rewitalizacyjne obszarów
zdegradowanych oraz przegląd regulacji dotyczących parametrów technicznych wpływających
na efektywność energetyczną w budynkach mieszkalnych.
Wskazane cele w zakresie długoterminowej renowacji krajowych zasobów budynków
mieszkalnych zostały określone przez Rząd RP w Narodowym Programie Mieszkaniowym.
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Podmioty odpowiedzialne/zaangażowane*:

Działania związane z renowacją krajowych zasobów budynków mieszkalnych i użytkowych
(publicznych i prywatnych), w tym polityki, środki i działania mające stymulować gruntowne i
MI, MR, MFiPR
racjonalne pod względem kosztów renowacje oraz polityki i działania ukierunkowane na krajowe
* ewentualne zmiany mogą wynikać z nowelizacji
zasoby
budynków o najgorszej charakterystyce energetycznej zostaną wskazane w
ustawy o działach administracji rządowej
opracowywanej strategii renowacji budynków, która zgodnie ze znowelizowaną dyrektywą
2010/31/UE powinna zostać przekazana do KE w 2020 r.
2. Promowanie budynków o niskim zużyciu energii, w tym w zakresie projektowania, budowy
i przebudowy budynków w sposób zapewniający ich energooszczędność oraz zwiększenia
pozyskania energii ze źródeł odnawialnych w nowych oraz istniejących budynkach
Krajowy plan mający na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii określa
działania administracji rządowej podejmowane w celu promowania budynków o niskim zużyciu
energii, w tym w zakresie projektowania, budowy i przebudowy budynków w sposób
zapewniający ich energooszczędność oraz zwiększenia pozyskania energii ze źródeł odnawialnych
w nowych oraz istniejących budynkach, a także określa harmonogram osiągnięcia założonych
celów.
Zgodnie z art. 9 ust. 3 lit. b dyrektywy 2010/31/UE, ww. krajowy plan zawiera między innymi
pośrednie cele służące poprawie charakterystyki energetycznej nowych budynków na rok 2015,
z myślą o przygotowaniu realizacji założeń, aby:



c)

Opis polityki i środków mających propagować
usługi energetyczne w sektorze publicznym oraz
środków mających na celu usunięcie barier
prawnych i pozaprawnych, które utrudniają
upowszechnianie
się
umów
o poprawę
efektywności energetycznej i innych modeli usług
z zakresu efektywności energetycznej18;

III. Polityki i działania – wymiar „efektywność energetyczna”

do dnia 31 grudnia 2020 r. wszystkie nowe budynki były budynkami o niemal zerowym
zużyciu energii oraz
po dniu 31 grudnia 2018 r. nowe budynki zajmowane przez władze publiczne oraz będące
ich własnością były budynkami o niemal zerowym zużyciu energii.

1. Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. 2016 poz. 831 z póź. zm.)
określa zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej.
Jednostki sektora publicznego realizują swoje zadania, stosując co najmniej jeden ze środków
poprawy efektywności energetycznej, którymi są:


realizacja i finansowanie
energetycznej;

przedsięwzięcia

służącego

poprawie

efektywności
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Podmioty odpowiedzialne/zaangażowane*:
MAP, MI, MFiPR, MR



* ewentualne zmiany mogą wynikać z nowelizacji
ustawy o działach administracji rządowej





nabycie urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii
oraz niskimi kosztami eksploatacji;
wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację
lub pojazd, lub ich modernizacja;
realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21
listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2014 r. poz. 712
oraz z 2016 r. poz. 615);
wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada
2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu
we Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje
Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE (Dz. Urz. UE L 342 z 22 grudnia 2009 r., str. 1, z
późn. zm.), potwierdzone uzyskaniem wpisu do rejestru EMAS, o którym mowa w art. 5
ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS)
(Dz. U. poz. 1060).

Ponadto na szczeblu rządowym – minister właściwy do spraw energii, minister właściwy do spraw
transportu oraz minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa:
1)
2)

organizują kampanie promujące stosowanie środków poprawy efektywności
energetycznej, w tym wprowadzanie innowacyjnych technologii;
prowadzą działania informacyjno-edukacyjne o dostępnych środkach poprawy
efektywności energetycznej.

Ponadto, art. 7 ustawy o efektywności energetycznej wskazuje wprost na możliwość stosowania
przez jednostkę sektora publicznego umów o poprawę efektywności energetycznej. Ustawa
precyzuje, iż umowa o poprawę efektywności energetycznej jest to umowa, która określa
w szczególności możliwe do uzyskania oszczędności energii w wyniku realizacji przedsięwzięcia
lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie efektywności energetycznej
z zastosowaniem środka poprawy efektywności energetycznej, a także sposób ustalania
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wynagrodzenia, którego wysokość jest uzależniona od oszczędności energii uzyskanej w wyniku
realizacji tych przedsięwzięć.
d)

Inne planowane polityki, środki oraz programy na
rzecz realizacji orientacyjnych krajowych
wkładów w zakresie efektywności energetycznej
na 2030 r., a także inne założenia przedstawione
w pkt 2.2 (np. środki mające propagować
wzorcową
rolę
budynków
publicznych
i zamówień
publicznych
uwzględniających
kwestie efektywności energetycznej, środki
mające na celu propagowanie audytów
energetycznych
i
systemów
zarządzania
19
energią , środki w zakresie informacji i szkoleń
dla odbiorców20, a także pozostałe środki na rzecz
efektywności energetycznej21);

1. Wprowadzenie nowego mechanizmu wsparcia wysokosprawnej kogeneracji oraz
systemowych zmian w obszarze sektora ciepłowniczego
Ustawą z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej
kogeneracji (Dz.U. z 2019 r. poz. 42 i 412) oraz pakietem aktów wykonawczych wprowadzony
został nowy mechanizmu wsparcia dla energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji,
którego celem jest zarówno stymulowanie budowy nowych jednostek kogeneracji
(w perspektywie do roku 2028 przewiduje się możliwość uzyskania wsparcia dla jednostek o
łącznej mocy 5,1 GWe), jak i utrzymanie produkcji energii elektrycznej z wysokosprawnej
kogeneracji w istniejących jednostkach, które bez wsparcia nie mogłyby funkcjonować z powodu
luki finansowej w kosztach operacyjnych.

Jednym z podstawowych celów wdrożenia nowego mechanizmu jest konieczność poprawy
jakości powietrza w miastach, która może zostać zapewniona poprzez rozwój ciepłownictwa
systemowego opartego o jak najmniej emisyjne źródła. W związku z powyższym, wsparcie na
całość energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji, która została
Podmioty odpowiedzialne/zaangażowane*:
wprowadzona do sieci i sprzedana, będzie dotyczyć jednostek kogeneracji, które dostarczą
MAP, MI, MFiPR, MR, MRiRW
minimum 70% ciepła użytkowego z kogeneracji do publicznej sieci ciepłowniczej. Dla jednostek
* ewentualne zmiany mogą wynikać z nowelizacji wprowadzających do sieci mniej niż 70% wytworzonego ciepła – wsparciem objęta będzie energia
elektryczna w proporcji odpowiadającej udziałowi ciepła wprowadzonego do sieci w cieple
ustawy o działach administracji rządowej
wytworzonym. Ponadto, wsparcie będzie przysługiwało tylko jednostkom, dla których
jednostkowy wskaźnik emisji dwutlenku węgla (EPS) będzie wynosił maksymalnie 450 kg/MWh
wytwarzanej energii (elektrycznej i cieplnej łącznie).
Projektowany system wsparcia będzie dedykowany w dużej mierze na potrzeby budowy
jednostek kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej do 50MWe. Niemniej jednak,
mechanizm przewiduje również możliwość wspierania produkcji w większych jednostkach
(powyżej 50MWe), m.in. w związku z koniecznością zastępowania starszych źródeł pracujących
na potrzeby dużych systemów ciepłowniczych (przewidzianych do odstawienia w wyniku np.
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zakończenia okresu trwania derogacji ciepłowniczej z dyrektywy ws. emisji przemysłowych (IED))
nowszymi – o niższym poziomie emisji CO2, SOx, NOx, pyłów i innych substancji.

2. Promowanie wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia
budynków w energię i ciepło
Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
poz. 462, z późn. zm.), opis techniczny projektu architektoniczno-budowlanego powinien
zawierać analizę możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów
alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło. Zalicza się do nich zdecentralizowane systemy
dostawy energii oparte na energii ze źródeł odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie lub
chłodzenie lokalne lub blokowe, w szczególności, gdy opiera się ono całkowicie lub częściowo na
energii ze źródeł odnawialnych oraz pompy ciepła. Zastosowanie tych systemów powinno być
rozważane na etapie sporządzania projektu budowlanego. Powyższe regulacje mają na celu
upowszechnienie stosowania rozwiązań alternatywnych tam, gdzie ma to ekonomiczne,
techniczne i środowiskowe uzasadnienie.
Powyższy wymóg koresponduje z wymaganiami techniczno-budowlanymi dot.
energooszczędności nowo projektowanych budynków określonymi w rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422, z późń. zm.). Wymagania
sformułowano przy użyciu wskaźnika określającego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na
nieodnawialną energię pierwotną w sposób, który powinien stymulować stosowanie
odnawialnych źródeł energii, o ile ma to techniczne uzasadnienie. W ww. rozporządzeniu oraz w
powiązanym z nim Krajowym Planie mającym na celu zwiększenie liczby budynków o niskim
zużyciu energii wskazano harmonogram osiągania celów dot. promowania budynków o niskim
zużyciu energii, w tym w zakresie projektowania, budowy i przebudowy budynków w sposób
zapewniający ich energooszczędność oraz zwiększenia pozyskania energii ze źródeł odnawialnych
w nowych oraz istniejących budynkach.
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3. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze transportu – działania w tym obszarze są
spójne z działaniami związanymi z ograniczeniem emisji z sektora transportu, które zostały
opisane w rozdziale 3.1.3.c)
e)

Opis środków mających na celu wykorzystanie 1. Rozwój inteligentnych sieci elektroenergetycznych
potencjału
efektywności
energetycznej W zakresie inteligentnego opomiarowania zostaną stworzone ramy prawne dotyczące
infrastruktury gazowej i elektroenergetycznej22
technicznych, prawnych i ekonomicznych aspektów rozpowszechnienia liczników inteligentnych.
Przewiduje się, że do 2028 r. 80% odbiorców będzie wyposażonych w inteligentne liczniki.
Podmioty odpowiedzialne/zaangażowane*:
MAP, operatorzy systemów dystrybucyjnych
energii
elektrycznej,
operator
systemu
przesyłowego elektroenergetycznego (PSE S.A.),
MFiPR,
MR,
operatorzy
systemów
dystrybucyjnych gazowych i operator systemu
przesyłowego gazowego (GAZ-SYSTEM S.A.)
* ewentualne zmiany mogą wynikać z nowelizacji
ustawy o działach administracji rządowej

Szczegółowe środki zostały opisane w punkcie 3.4.3 e)
2. Wsparcie finansowe działań w zakresie poprawy efektywności energetycznej w przesyle
i dystrybucji gazu oraz podziemnych magazynach gazu (PMG)
Przewiduje się działania w następujących obszarach:
System przesyłowy gazu:




modernizacja starych i wyeksploatowanych gazociągów przesyłowych;
minimalizacja strat gazu;
tłocznie – zastosowanie technologii do odzysku energii i efektywne sterowanie pracą
systemu przesyłowego.

System dystrybucyjny gazu:





rozbudowa i modernizacja gazociągów dystrybucyjnych niskich i wysokich ciśnień;
minimalizacja strat gazu;
zastosowanie inteligentnego opomiarowania;
zastosowanie inteligentnych reduktorów.

Podziemne magazyny gazu:



montaż ekspanderów na układach technologicznych;
odzysk energii ze spalin.

Wykorzystanie podziemnych magazynów gazu (PMG) w koncepcji SMART GRID:
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wykorzystanie PMG kawernowych do magazynowania wodoru z procesów P2G (Power
to Gas).

Infrastruktura gazowa na terenie kopalń:




zastosowanie ekspanderów na układach technologicznych;
zastosowanie obiektów wysokosprawnej kogeneracji;
zastosowanie technologii do odzysku energii.

Koncepcja SMART GRID sieci gazowych:





inteligentne opomiarowanie sieci – współpraca z odbiorcami końcowymi (Smart
Metering – SM);
interoperacyjność – współpraca z systemami elektroenergetycznymi;
wykorzystanie sieci do przesyłania gazów niekonwencjonalnych;
zarządzanie efektywnością energetyczną na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego.

Wobec poniesienia ambicji w zakresie ogólnounijnego celu dla efektywności energetycznej oraz
udziału OZE w finalnym zużyciu energii brutto na 2030 r. konieczne jest utrzymanie wsparcia ww.
opisanego obszaru w kolejnej perspektywie finansowej tj. na lata 2021-2027.
f)

Środki finansowe, w tym wsparcie UE 1. Współfinansowanie działań w zakresie efektywności energetycznej w przesyle i dystrybucji
i wykorzystanie funduszy UE, w tym obszarze na gazu oraz podziemnych magazynach gazu (PMG)
poziomie krajowym.
Na wsparcie działań w ramach efektywności energetycznej w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (POIŚ) przeznaczono kwotę około 1,4 miliarda
euro, a w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) kwotę ok. 2 miliardów euro. W
Podmioty odpowiedzialne/zaangażowane*:
ramach powyższej kwoty RPO przeznaczyło ok. 320 mln euro do udzielenia pomocy zwrotnej.
MAP, MFiPR, MR
Wsparcie dotyczy takich typów inwestycji jak efektywność energetyczna w budynkach,
* ewentualne zmiany mogą wynikać z nowelizacji efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach, wysokosprawna kogeneracja i efektywne
ustawy o działach administracji rządowej
energetycznie systemy ciepłownicze i chłodnicze. Zgonie z zasadną „n+3” środki na powyższe cele
mogą być wydatkowane do roku 2023.
W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 (POIR) wsparto ok. 150
projektów na wartość ok. 677 mln zł, które dotyczą inteligentnego i energooszczędnego
budownictwa.
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Wobec podniesienia ambicji w zakresie ogólnounijnego celu dla efektywności energetycznej oraz
udziału OZE w finalnym zużyciu energii brutto na 2030 r. konieczne jest utrzymanie wsparcia ww.
opisanego obszaru w kolejnej perspektywie finansowej tj. na lata 2021-2027.
2. Wsparcie przedsiębiorstw działających w dziedzinie efektywności energetycznej i OZE
z preferencją dla firm będących dostawcami usług energetycznych (działające w formule ESCO)
Znowelizowana dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej ustanawia, że państwo
członkowskie wpiera rynek usług energetycznych oraz dostęp małych i średnich przedsiębiorstw
do tego rynku, jak również wspiera sektor publiczny w przyjmowaniu ofert usług energetycznych
szczególnie w odniesieniu do modernizacji budynków.
Pomimo wdrożenia przepisów dyrektywy 2012/27/UE do prawodawstwa polskiego, nadal rynek
usług energetycznych nie znajduje się w dojrzałej fazie, zaś firmy działające w formule ESCO mają
trudności z funkcjonowaniem na rynku.
Dlatego w latach 2021-2030 podejmowane będą działania wspierające przedsiębiorstwa także z
sektora małych i średnich, w tym start-up’ów, zwłaszcza tych działających na rzecz administracji
publicznej tj. zarówno rządowej, jak i samorządowej.
3. Wsparcie rozwoju rozwiązań z obszaru efektywności w zarządzaniu energią przez powiązanie
systemów zarządzania energią w budynkach – BEMS (Building Energy Management Systems)
z narzędziem w postaci planowej redukcji popytu – DSR (Demand Side Response)
Wskazane rozwiązania powinny przyczynić się do wypłaszczenia krzywej popytu na energię oraz
bardziej efektywnego zarządzania energią, co pozwoli na zapewnienie odbiorcom dostępności
energii bez konieczności nadmiernego rozbudowywania mocy wytwórczych, sieci przesyłowych
i dystrybucyjnych. Wskazane powyżej działania będą miały pozytywne efekty ekonomiczne i
środowiskowe – ograniczenie potrzeb finalnych konsumentów pozwoli na redukcję w całym
łańcuchu energetycznym, a tym samym zmniejszy emisję z sektora energii i całej gospodarki.
Należy podkreślić, że potencjał łączenia BEMS z DSR jest szczególnie wysoki u odbiorców
przemysłowych z uwagi na ich charakterystykę odbioru, dużą przewidywalność, efekt skali
z uwagi na znaczne wolumeny konsumowanej energii, a także znaczenie dla systemu.
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4. Rozwój technologii racjonalizacji zużycia ciepła
Pośród technologii racjonalizacji zużycia ciepła, które potencjalnie mogą być wspierane
ze środków publicznych wymienić można następujące:
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izolacje i odwadnianie systemów parowych,
odnawialne źródła energii w tym systemy geotermalne, kolektory słoneczne, pompy
ciepła,
termomodernizację budynków przemysłowych i biurowych,
rekuperację i odzyskiwanie ciepła z procesów i urządzeń,
modernizację wewnętrznych sieci grzewczych,
wykorzystanie energii odpadowej z procesów przemysłowych,
budowę/modernizację własnych (wewnętrznych) źródeł energii w tym z uwzględnieniem
wysokosprawnej kogeneracji.
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3.3. Wymiar „bezpieczeństwo energetyczne23”
a)

Polityki i środki mające zrealizować cele określone 1. Wdrożenie „Polityki energetycznej Polski do 2040 r.” (PEP2040)
w pkt 2.324
Celem polityki energetycznej, zaprezentowanym w projekcie PEP2040, jest bezpieczeństwo
energetyczne, przy zapewnieniu konkurencyjności gospodarki, efektywności energetycznej
i zmniejszenia oddziaływania sektora energii na środowisko, przy optymalnym wykorzystaniu
Podmioty odpowiedzialne/zaangażowane*:
własnych zasobów energetycznych. Bezpieczeństwo energetyczne jest priorytetowym
MAP, URE, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej
komponentem ww. celu.
Infrastruktury Energetycznej, spółki działające w
Realizacja działań w ośmiu kierunkach strategicznych szczegółowo opisanych w projekcie PEP2040
sektorze energetycznym
prowadzić będzie do zagwarantowania bezpieczeństwa energetycznego kraju.
* ewentualne zmiany mogą wynikać z nowelizacji
ustawy o działach administracji rządowej
2. Wdrażanie Programu polskiej energetyki jądrowej (PPEJ)
Projekt „Polityki energetycznej Polski do 2040 r.” przewiduje wdrożenie energetyki jądrowej.
Uruchomienie pierwszego bloku (o mocy ok. 1-1,5 GW) pierwszej elektrowni jądrowej
przewidziano na 2033 r. W kolejnych latach w odstępach 2-3 letnich planowane jest uruchomienie
kolejnych pięciu bloków. Przewiduje się, że moc zainstalowana w jednostkach jądrowych wynosić
będzie ok. 6-9 GW.
W przypadku Polski dla wdrożenia energetyki jądrowej konieczna jest budowa infrastruktury
niezbędnej do rozwoju i funkcjonowania energetyki jądrowej (prawnej, organizacyjnej,
instytucjonalnej, zaplecza naukowo-badawczego, systemu szkolenia kadr). Wyczerpująca diagnoza
w zakresie poszczególnych zagadnień istotnych dla rozwoju energetyki jądrowej została
przedstawiona w Programie polskiej energetyki jądrowej (PPEJ), który podlegać będzie w
najbliższym czasie aktualizacji. PPEJ jest dokumentem strategicznym i określa cele, etapy (kamienie
milowe), narzędzia (prawne, organizacyjne, finansowe) i podmioty wdrażające energetykę jądrową
w Polsce. Do kamieni milowych w latach 2021-2030 należą:



III. Polityki i działania – wymiar „bezpieczeństwo energetyczne”

wybór technologii do 2021 r.
rozpoczęcie budowy części jądrowej (pierwszy beton jądrowy) do 2024 r.

138

3. Realizacja „Programu dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce 2016-2030”
Celem Programu dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce jest tworzenie warunków
sprzyjających budowie rentownego, efektywnego i nowoczesnego sektora górnictwa węgla
kamiennego, opartego na kooperacji, wiedzy i innowacjach, który działając w przyjaznym oraz
przewidywalnym otoczeniu programowo-prawnym, pozwala na efektywne wykorzystanie kapitału
zasobowego, społecznego i gospodarczego dla zapewnienia wysokiej niezależności energetycznej
Polski oraz wspierania konkurencyjności gospodarki narodowej.
Realizacja ww. programu odbywać się będzie w dostosowaniu do dynamicznie zmieniających się
uwarunkowań funkcjonowania sektora górniczego.
W 2020 r. zostanie opracowany plan restrukturyzacji rejonów górniczych węgla kamiennego i
brunatnego z wykorzystaniem funduszy unijnych.
4. Realizacja „Programu dla sektora górnictwa węgla brunatnego w Polsce”
Zasoby węgla brunatnego w obecnie eksploatowanych złożach umożliwiają utrzymanie stabilnego
poziomu wydobycia i pracy kompleksów tylko do około 2030 roku.
Realizacja ww. programu odbywać się będzie w dostosowaniu do dynamicznie zmieniających się
uwarunkowań funkcjonowania sektora górniczego.
W 2020 r. zostanie opracowany plan restrukturyzacji rejonów górniczych węgla kamiennego i
brunatnego z wykorzystaniem funduszy unijnych.
Dla zagospodarowania nowych złóż kluczową rolę odegrają ceny uprawnień do emisji CO2 i rozwój
nowych technologii. Innowacje mają posłużyć wdrażaniu niskoemisyjnych technologii oraz
alternatywnemu wykorzystaniu węgla brunatnego. Zgazowany surowiec (gaz syntezowy) cechuje
się mniejszą emisyjnością i umożliwia wykorzystanie zsynchronizowane z popytem. Z uwagi na
swoje cechy, węgiel brunatny jest predysponowany do procesu zgazowania a w dalszej
perspektywie również do uwodornienia dla wyprodukowania paliw płynnych. Syngaz może być
wykorzystany w elektroenergetyce i w ciepłownictwie, ale także do wytwarzania benzyn
syntetycznych i wielu produktów chemicznych.
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5. Monitorowanie rynku pod kątem realizacji przepisów rozporządzenia Rady Ministrów
z 24 kwietnia 2017 r. w sprawie minimalnego poziomu dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego z
zagranicy.
Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia dywersyfikacji podlegać będzie gaz importowany przy
wykorzystaniu infrastruktury przesyłowej na połączeniach z innymi państwami, tj. przywożony
do Polski z państw nienależących do UE oraz państw niebędących państwami EFTA, przy czym
dostawy z państw nienależących do UE drogą lądową (za pośrednictwem sieci gazociągów) należy
traktować łącznie. Uzasadnieniem zastosowania takiej konstrukcji jest fakt, że w chwili obecnej
wszystkie dostawy gazu przez punkty wejścia z państw nienależących do UE są realizowane
z kierunku wschodniego, wobec czego powinny podlegać obowiązkowi dywersyfikacji łącznie.
Dywersyfikacji podlegać będzie również gaz importowany w każdej innej formie, w tym
importowany gaz CNG i LNG, z wyłączeniem gazu importowanego przez terminal LNG w
Świnoujściu.
Wskazanie progów procentowych w ww. rozporządzeniu RM uwzględnia długoterminowe
zobowiązania kontraktowe przedsiębiorstw sektora gazu ziemnego istniejące w chwili wydawania
rozporządzenia. Uregulowanie progu po 2022 roku na poziomie 33% jest uzasadnione
analogicznymi regulacjami w innych państwach członkowskich UE oraz koniecznością
dywersyfikacji źródeł dostaw gazu ziemnego do Polski.
Oczekiwanym efektem jest przede wszystkim zwiększenie poziomu bezpieczeństwa dostaw gazu
ziemnego oraz konkurencji na krajowym rynku gazu ziemnego.
6. Realizacja zadań związanych z bezpieczeństwem dostaw gazu ziemnego, wskazanych w Planie
działań zapobiegawczych i Planie na wypadek sytuacji nadzwyczajnej (opracowanych przez
Ministerstwo Energii w związku z realizacją obowiązków wynikających z regulacji unijnych).
Plan Działań Zapobiegawczych zawiera propozycje działań, których realizacja przyczyni się do
poprawy bezpieczeństwa energetycznego Polski w sektorze gazu ziemnego. Wskazane w ww.
dokumencie działania zapobiegawcze są spójne z zaleceniami Międzynarodowej Agencji
Energetycznej.
Podmioty realizujące działania wskazane w Planie działań zapobiegawczych, zobowiązane są
do składania Ministrowi Energii kwartalnych sprawozdań z realizacji działań służących poprawie
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bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego. Sprawozdania te zawierają harmonogram prac,
przewidywany termin zakończenia inwestycji, zagrożenia dla realizacji inwestycji zidentyfikowane
przez podmiot realizujący oraz jej wpływ na scenariusze kryzysowe zidentyfikowane w Planie
działań zapobiegawczych.
Ponadto do dnia 1 września każdego roku operator systemu przesyłowego w porozumieniu
ze spółkami dokonującymi przywozu gazu ziemnego na terytorium Polski sporządza raport
dotyczący przygotowania systemu gazowego do sezonu zimowego z uwzględnieniem analizy
pokrycia szczytowego zapotrzebowania na gaz ziemny w warunkach bezawaryjnych.
Powyższe działania mają na celu zapewnienie stałych i niezakłóconych dostaw gazu ziemnego
do odbiorców.
7. Budowa bezpośredniego połączenia ze złożami gazu na norweskim szelfie kontynentalnym
oraz rozbudowę (zwiększenie możliwości odbioru i mocy regazyfikacyjnych) terminala LNG w
Świnoujściu
W ramach działań związanych z dywersyfikacją kierunków i źródeł dostaw gazu naturalnego
realizowane są projekty: budowy gazociągu Baltic Pipe, rozbudowy terminalu LNG w Świnoujściu,
budowy pływającego terminalu regazyfikacyjnego LNG w Zatoce Gdańskiej.
Przewiduje się, że do 2030 r. zostaną osiągnięte następujące cele:
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2022 r.: funkcjonujące, dwukierunkowe połączenie Polski przez Danię ze złożami
zlokalizowanymi na Norweskim Szelfie Kontynentalnym co umożliwi import ok. 10 mld m3
gazu ziemnego;
2021: funkcjonujący, rozbudowany terminal LNG w Świnoujściu o zdolności
regazyfikacyjnej 7,5 mld m3 rocznie (i ewentualnie dalsza rozbudowa zależna od warunków
rynkowych), wraz z dodatkowymi funkcjonalnościami umożliwiającymi bunkrowanie
statków oraz przeładunek LNG na kolej, statki oraz cysterny samochodowe w zwiększonych
ilościach,
2025 r.: budowa projektu FSRU w Zatoce Gdańskiej – pierwszy etap budowy zapewniający
przepustowość na poziomie co najmniej 4,5 mld m3.
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8. Budowa systemu przesyłowego umożliwiającego dostawy gazu ziemnego z kierunku
północnego, zachodniego i południowego oraz budowę połączeń międzysystemowych
realizujących postulat dywersyfikacji źródeł dostaw
Aktualne możliwości infrastruktury przesyłowej nie pozwalają na pełną zastępowalność źródeł
dostaw gazu ziemnego w przypadku wystąpienia zakłóceń w jego dostawach. Realizacja inwestycji
pozwoli na zwiększenie możliwości dostaw gazu ziemnego z nowych kierunków (LNG, Norweski
Szelf Kontynentalny, połączenia międzysystemowe).
Rozbudowa połączeń z państwami sąsiadującymi wraz z rozwojem krajowej sieci przesyłowej
i rozbudową magazynów gazu jest elementem strategii dywersyfikacyjnej dostaw gazu ziemnego,
co jednocześnie stworzy warunki do rozwoju rynku i wzrostu znaczenia Polski jako regionalnego
centrum handlu gazem. Aktualnie poza dostawami do terminala LNG do Polski trafia przede
wszystkim gaz rosyjski przez Białoruś i Ukrainę, a także realizowane są dostawy z terytorium
Niemiec i Czech. Dla zwiększenia możliwości importu i eksportu Polska będzie dążyć do budowy lub
rozbudowy połączeń ze:
−
−
−
−

Słowacją – do zdolności importu 5,7 mld m3 i eksportu 4,7 mld m3 rocznie (do 2021 r.),
Litwą (GIPL) – do zdolności importu 1,9 mld m3 i eksportu 2,4 mld m3 rocznie (do 2021 r.),
Czechami (Stork II) – do zdolności importu 6,5 mld m3 i eksportu 5 mld m3 rocznie (do 2022 r.),
Ukrainą – do zdolności importu i eksportu 5 mld m3 rocznie (do 2022 r.).

9. Rozbudowa pojemności magazynowych oraz mocy odbioru i zatłaczania gazu ziemnego do
podziemnych magazynów gazu (PMG) w Polsce
W Polsce łączna pojemność podziemnych magazynów gazu sięga wartości powyżej 3 mld m 3 przy
zdolności odbiorczej poniżej 50 mln m3/doba. Całkowita dostępna pojemność czynna podziemnych
magazynów gazu wysokometanowego w sezonie 2017/2018 wynosi 2 985,4 mln m3. Obok ww.
magazynów gazu wysokometanowego, funkcjonują dwa magazyny gazu zaazotowanego,
zarządzane przez PGNiG S.A.tj.:
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System gazu zaazotowanego jest systemem zamkniętym a ww. magazyny gazu zaazotowanego
wykorzystywane są do stabilizacji wydobycia tego gazu.
Zasadne jest kontynuowanie działań w zakresie budowy pojemności magazynowych w ramach
„Programu rozwoju pojemności czynnej PMG” polegającą na budowie Kawernowego Podziemnego
Magazynu Gazu (KPMG) Kosakowo, którego celem jest stabilizacja zasilania w paliwa gazowe rejonu
Trójmiasto-Koszalin. Po zakończeniu rozbudowy pojemność czynna KPMG Kosakowo wyniesie co
najmniej 250 mln m3. Zakończenie inwestycji planowane jest na 2021 r. Obecnie pojemność czynna
KPMG Kosakowo wynosi 145,5 mln m3.
Ponadto Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. (OGP Gaz-system S.A.) prowadzi
analizy związane z możliwością rozszerzenia działalności o segment podziemnego magazynowania
gazu zgodnie ze strategią spółki na lata 2016-2025. Podstawowym scenariuszem jest budowa
magazynu „Damasławek” zlokalizowanego w rejonie miejscowości Świątkowo (gmina Janowiec
Wielkopolski) i Ustaszewo (gmina Żnin) w województwie kujawsko-pomorskim, alternatywnym –
w Białogardzie w województwie pomorskim.
Rozważane są również inne projekty rozbudowy magazynów gazu, m.in. PMG Wierzchowice czy
KPMG Mogilno.
Przewidywane efekty działań do roku 2030, w przypadku uzyskania wystarczających wewnętrznych
i zewnętrznych źródeł finansowania to zwiększenie pojemności podziemnych magazynów gazu do
min. 4 mld m3 do sezonu zimowego 2030/2031 oraz zwiększenie aktualnej maksymalnej mocy
odbioru gazu z instalacji magazynowych z 48,7 mln m3 na dobę do min. 60 mln m3 na dobę.
Realizacja projektów budowy nowych i rozbudowy podziemnych magazynów gazu w znaczący
sposób przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju poprzez zwiększenie
pojemności magazynowych, które mogą zostać wykorzystane do utrzymywania zapasów
handlowych wykorzystywanych do bilansowania systemu oraz w sytuacjach awaryjnych.
10. Realizacja planów inwestycyjnych i strategii spółek z udziałem Skarbu Państwa zgodnie
z „Polityką Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym”
Budowa drugiej nitki rurociągu Pomorskiego (Płock-Gdańsk) jest przedsięwzięciem o istotnym
i niezbędnym znaczeniu dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Rzeczypospolitej
Polskiej. Wykorzystywana obecnie infrastruktura przesyłowa odcinka pomorskiego, pomimo
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rewersyjnego charakteru, stanowi tylko jedną arterię i z uwagi na brak zastępowalności inną
infrastrukturą logistyczną, jest najsłabszym ogniwem systemu transportu rurociągowego ropy
naftowej. Z tego powodu zasadnym i koniecznym jest dążenie do stworzenia infrastruktury
o charakterze redundantnym, która stanowić będzie dodatkowe zabezpieczenie dla transportu
ropy naftowej na odcinku pomorskim. Pojedynczy rurociąg uniemożliwia jednoczesne zaspokajanie
potrzeb rafinerii PKN ORLEN w Płocku i GRUPY LOTOS w Gdańsku. Ponadto, w przypadku
wystąpienia sytuacji kryzysowej lub kumulacji incydentów bezpieczeństwa na tym odcinku
rurociągu, istniej wysokie ryzyko długotrwałego zatrzymania tłoczenia ropy naftowej
i w konsekwencji destabilizacji łańcucha logistyki dostaw do najważniejszej polskiej rafinerii.
Wartość wyjściowa (2017 r.): Trzyelementowa infrastruktura do przesyłu ropy naftowej składająca
się z rurociągu „Przyjaźń” (Odcinek Wschodni – 240 km, Odcinek Zachodni – 416 km) oraz rurociąg
„Pomorski” (235 km)
Przewidywane efekty (2030 r.): Rozbudowa infrastruktury do przesyłu ropy naftowej – budowa
drugiej nitki rurociągu Pomorskiego (Płock-Gdańsk).
11. Opracowanie regulacji w zakresie zapasów ropy naftowej i produktów naftowych
W celu zapewnienia efektywnego systemu zapasów interwencyjnych w Polsce konieczna jest
zmiana regulacji prawnych prowadząca do zwiększenia roli Agencji Rezerw Materiałowych
w tworzeniu, utrzymywaniu i finansowaniu (za pomocą systemu opłaty zapasowej) zapasów
interwencyjnych.
Producenci i handlowcy tworzą i utrzymują zapasy obowiązkowe ropy naftowej lub paliw,
z wyłączeniem gazu płynnego (LPG), w wielkości odpowiadającej iloczynowi 53 dni i średniej
dziennej produkcji paliw lub przywozu ropy naftowej lub paliw zrealizowanych przez producenta
lub handlowca w poprzednim roku kalendarzowym.
Optymalizacja zarządzania systemem zapasów interwencyjnych ropy naftowej i paliw polegać
będzie na zmniejszeniu obciążeń administracyjnych spoczywających na producentach
i handlowcach zobowiązanych do tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy
naftowej i paliw.
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12. Rozwój zasad funkcjonowania rynku energii elektrycznej
Doświadczenia z funkcjonowania rynku jednotowarowego oraz opracowania teoretyczne
dotyczące rynków energii elektrycznej wskazują, że osiągnięcie „idealnego” jednotowarowego
rynku energii, na którym nie występuje problem brakujących przychodów (ang. missing money
problem), który następnie przekłada się na problem brakujących mocy (ang. missing capacity), jest
zadaniem trudnym. Dotyczy to zarówno aspektu rozwiązań merytorycznych, jak i uzyskania
akceptacji dla występujących okresowo wysokich cen energii, a nawet konieczności wprowadzania
ograniczeń w dostawach energii. Problem ten jest pogłębiany przez stosowane w Europie na dużą
skalę systemy wsparcia dla części technologii wytwarzania, które aktualnie ze względu na brak
rozwiniętych technologii magazynowania energii, nie są w stanie zapewnić bezpieczeństwa dostaw.
W związku z wynikami analiz w zakresie oceny wystarczalności mocy, które jednoznacznie
wskazywały na zagrożenie w najbliższych latach bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej
w Polsce, została podjęta decyzja o wdrożeniu rynku mocy mając na celu zaimplementowanie
skutecznego narzędzia dla zapewnienia bezpieczeństwa dostaw.
Efektywność działania rynku energii elektrycznej w dużej mierze zależy od rozwiązań przyjętych na
rynku bilansującym oraz rynku usług systemowych. Rynek bilansujący zapewnia bieżące
zbilansowanie zapotrzebowania na energię z jej wytwarzaniem, przy jednoczesnym spełnieniu
kryteriów bezpieczeństwa dostaw energii. Ceny energii kształtowane na tym rynku są
referencyjnymi dla rynków forward (bilateralnych i giełdowych) oraz dla rynków spot (day-ahead i
intraday), ponieważ odzwierciedlają wartość energii w okresie jej dostaw. Rynek usług
systemowych pozwala na zapewnienie krótkoterminowej nadwyżki mocy w systemie o określonych
parametrach technicznych, utrzymywanej w celu bilansowania systemu elektroenergetycznego.
Poprzez ceny energii bilansującej z rezerw mocy w pierwszej kolejności uwidacznia się napięta
sytuacja bilansowa (niedobór rezerw powoduje wzrost ich cen), co przekładając się na ceny energii
tworzy sygnały inwestycyjne. Ceny poszczególnych usług systemowych tworzą zachęty do rozwoju
źródeł mających określone zdolności techniczne, wspierające bezpieczne funkcjonowanie systemu
elektroenergetycznego, takie jak na przykład możliwość szybkiego zwiększenia lub zmniejszenia
ilości wytwarzanej energii, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem, lub możliwość pracy w szerokim
zakresie obciążeń. Z powyższych powodów poprawne kształtowanie cen na rynku bilansującym
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oraz na rynku usług systemowych jest istotnym czynnikiem wpływającym, na jakość
funkcjonowania mechanizmów rynkowych w elektroenergetyce.
Dla poprawy efektywności funkcjonowania rynku energii elektrycznej są prowadzone w Polsce
następujące prace:






regulacyjne usługi systemowe – kierunkiem zmian jest zastosowanie rynkowych
mechanizmów pozyskiwania rezerw mocy (usług systemowych), stwarzających sygnały
cenowe do rozwoju źródeł niezbędnych do efektywnego bilansowania systemu oraz
zakładających jednocześnie wzrost cen rezerw mocy w sytuacji ich deficytu;
mechanizm kształtowania cen energii bilansującej – kierunkiem zmian jest zastosowanie
mechanizmu kształtowania cen opartego na ofertach faktycznie wykorzystanych
do wytwarzania energii elektrycznej, a jednocześnie odzwierciedlającego różną wartość
energii w poszczególnych lokalizacjach systemu z powodu ograniczeń w zakresie
dostępnych zasobów sieciowych. Zastosowanie takiego podejścia stworzy odpowiednie
zachęty cenowe dla uczestników rynku do przeciwdziałania krótkoterminowym
trudnościom bilansowym w systemie;
rozwój udziału odbiorców w rynku bilansującym – kierunkiem zmian jest rozszerzenie
zakresu udziału odbiorców poprzez umożliwienie im oferowania zarówno dostaw energii,
jak i usług systemowych (rezerw mocy). W ramach oferowania swoich usług odbiorcy
powinni mieć możliwość określenia szczegółowych parametrów redukcji, takich jak czas
uruchomienia redukcji, maksymalny i minimalny okres oraz poziom redukcji, przerwy
między kolejnymi redukcjami, itp. Rozwiązanie takie zapewni warunki do maksymalizacji
dostępnego wolumenu redukcji obciążenia odbiorców oraz jej efektywne wykorzystywanie
przez operatora systemu dla potrzeb bilansowania systemu.

Wskazany powyżej zakres prac jest realizowany w ramach szerszego projektu, mającego na celu
wdrożenie
zaawansowanych
narzędzi
zarządzania
pracą
krajowego
systemu
elektroenergetycznego w warunkach rynkowych (Market Management System – MMS),
pozwalających na optymalizację jego funkcjonowania z wykorzystaniem dokładnych modeli
technicznych i kosztowych oraz technik uwzględniania niepewności wprowadzanych przez źródła
niestabilne.
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13. Wprowadzenie rynku mocy, jako rozwiązania pozwalającego na zapewnienie wystarczalności
generacji w perspektywie średnio i długoterminowej
Głównym celem rynku mocy jest zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej
do odbiorców końcowych w horyzoncie długoterminowym.
Rynek mocy jest mechanizmem rynkowym, którego celem jest zapewnienie wymaganego poziomu
bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, przy jednoczesnej minimalizacji kosztów z punktu
widzenia gospodarki.
Rynek mocy jest neutralny technologicznie, dzięki czemu stwarza jednolite warunki konkurencji
wszystkim technologiom produkcji energii elektrycznej, magazynom energii elektrycznej oraz DSR
(Demand Side Response)25, przy uwzględnieniu stopnia, w jakim poszczególne technologie
przyczyniają się do zapewnienia bezpieczeństwa dostaw oraz pod warunkiem spełnienia wymagań
określonych w przepisach ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy. Rynek mocy premiuje
jednostki rynku mocy, które dostarczają moc w okresach zagrożenia, czyli w okresach, w których
zostało zidentyfikowane ryzyko utraty ciągłości dostaw w Krajowym Systemie
Elektroenergetycznym (KSE).
Rynek mocy funkcjonuje równolegle do rynku energii elektrycznej i nie wprowadza ograniczeń
w kształtowaniu cen na rynku energii elektrycznej – ceny te są kształtowane na podstawie relacji
popytu i podaży na energię elektryczną.
Rynek mocy jest rynkiem terminowym, gdzie fizyczna dostawa mocy następuje po realizacji
głównych procesów handlowych. Rynek pierwotny ma formę aukcji z operatorem systemu
przesyłowego (OSP), jako jedynym kupującym. Rynek pierwotny składa się z aukcji głównej, która
odbywa się w piątym roku przed okresem dostaw oraz aukcji dodatkowych, które odbywają się w
roku poprzedzającym rok, na który przypadają okresy dostaw. Jako uzupełnienie rynku
pierwotnego, w celu umożliwienia ograniczenia ryzyka uczestników rynku mocy, funkcjonuje rynek
wtórny, na którym przedmiotem obrotu są obowiązki mocowe certyfikowanych jednostek rynku
mocy.
Rynek mocy to dodatkowy mechanizm rynkowy komplementarny do rynku energii:
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stwarza warunki do stabilnego funkcjonowania istniejących źródeł wytwórczych oraz do ich
modernizacji, o ile źródła te są niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa dostaw;
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zapewnia jasne sygnały cenowe mające na celu skoordynowanie podejmowania decyzji o
budowie nowych mocy wytwórczych, jak również wycofaniu z eksploatacji określonych
zasobów wytwórczych;
ogranicza zjawisko cyklu inwestycyjnego, widoczne w cenach energii dla odbiorcy
końcowego na jednotowarowym rynku energii elektrycznej, ponieważ decyzje
o inwestycjach i wycofaniach są koordynowane przez rynek mocy;
stwarza warunki do rozwoju usług redukcji zapotrzebowania (DSR), zarówno poprzez udział
DSR w procesach rynku mocy, jak również poprzez świadczenie usług DSR u odbiorców
przemysłowych w celu obniżenia ich szczytowego zapotrzebowania na moc, a tym samym
obniżenie ponoszonych kosztów funkcjonowania rynku mocy.

W 2018 i 2019 r. przeprowadzono cztery pierwsze aukcje główne w ramach rynku mocy na lata
dostawy: 2021, 2022, 2023, 2024.
Mechanizm rynku mocy zostanie zmodyfikowany w związku z przepisami art. 22 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku
wewnętrznego energii elektrycznej, które uniemożliwiają od 1 lipca 2025 r. otrzymywanie płatności
i zobowiązań w ramach rynku mocy jednostkom emitującym dwutlenek węgla powyżej 550 g/kWh.
Prowadzone będą prace mające na celu nowelizację ustawy rynku mocy, tak aby była on zgodna z
przepisami UE, a jednocześnie dalej zapewniała bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej do
odbiorców końcowych.
14. Środki zapewniające elastyczność systemu energetycznego w celu dostosowania się do
przewidywanych zmian KSE.
W świetle zwiększania wykorzystania OZE zależnych od warunków atmosferycznych i konieczności
zapewnienia dyspozycyjnych źródeł rezerwowych do produkcji energii elektrycznej, konieczne
wprowadzenia działań zapewniających elastyczność systemu elektroenergetycznego. Część tych
działań została już wprowadzona poprzez programy dla jednostek redukcji zapotrzebowania (DSR),
które są rozwijane przez operatora systemu przesyłowego (OSP) oraz poprzez rynek mocy.
Szczególną uwagę należy zwrócić na rynek mocy, który dopuszcza do startu w aukcji DSR oraz
magazyny energii. W aukcjach, które odbyły się w 2018 i 2019 r., umowy mocowe uzyskało niemal
3200 MW jednostek DSR i magazynów energii.
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Niemniej jednak zasadne jest przeprowadzenie analizy ewentualnych barier i ich zniesienia dla
interwencyjnych źródeł gazowych.
Dodatkowo, nowe regulacje wprowadzać będą ramy prawne dla funkcjonowania systemu
inteligentnego opomiarowania, co oddziaływać będzie na elastyczność systemu
elektroenergetycznego. W obszarze systemu inteligentnego opomiarowania przewiduje się
zainstalowanie do końca 2028 r. liczników zdalnego odczytu u co najmniej 80% odbiorców
końcowych przyłączonych do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV.
15. Identyfikacja przeszkód i wsparcie rozwoju obszarów zrównoważonych energetycznie na
poziomie lokalnym.
Identyfikowane będą przeszkody w realizacji inwestycji lokalnych w tym zwłaszcza wynikające z
braku akceptacji społecznej dla realizacji rozwoju lokalnej energetyki rozproszonej oraz ich
przyczyn. Analiza dotyczyć będzie braku akceptacji dla rozwoju np. siłowni wiatrowych, biogazowni
rolniczych, elektrociepłowni na biomasę itp. Podejmowane będą działania wyjaśniające oraz
wprowadzające ewentualne opomiarowanie obiektów energetycznych ze względu na potencjalną
emisję hałasu, odorów lub innych czynników mające na celu zmianę negatywnego nastawienia
lokalnych społeczności do inwestycji. Wyniki pomiarów na bieżąco będą dostępne dla lokalnych
społeczności.
b)

Współpraca regionalna w tym obszarze

1. Współpraca w ramach Grupy Wyszehradzkiej (V4)
W latach 2021-2030 planuje się w ramach współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej:

Podmioty odpowiedzialne/zaangażowane*:



MAP, MSZ,
* ewentualne zmiany mogą wynikać z nowelizacji
ustawy o działach administracji rządowej
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wspólne stanowiska na forum Unii Europejskiej w zakresie warunków dla rozwoju
energetyki,
współpracę w obszarze naukowo-badawczym,
wymianę doświadczeń w zakresie rozwoju energetyki, w tym w obszarze współpracy
z poszczególnymi dostawcami technologii, w szczególności jądrowych.
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2. Integracja rynków
Polska jest członkiem grup, takich jak: Grupa HLG Penta Plus „Sąsiedzi elektroenergetyczni” oraz
Grupa techniczna inicjatywa Penta ds. elastyczności (SG 3). Polska deklaruje dalszy udział w pracach
wyżej wymienionych grup i zaangażowanie w tworzeniu odpowiednich ram dla dalszej integracji
rynków.
Polska zakłada, że kontynuacja ww. działań będzie skutkowała osiągnięciem zakładanych celów w
zakresie integracji rynku poprzez porozumienie państw członkowskich UE w sprawach dotyczących
eliminacji wszelkich barier ograniczających elastyczność zarówno w obszarze wytwarzania, udziale
strony popytowej, a także rozwoju rynków spotowych i rynków bilansujacych na poziomie państw
członkowskich, regionalnym oraz całej Unii Europejskiej.
3. Współpraca z państwami UE i wymiana doświadczeń z wdrażania programów jądrowych
Polska prowadzi aktywny dialog z państwami UE posiadającymi zaawansowane programy jądrowe,
korzystając z ich doświadczeń zarówno w zakresie rozwijania projektów energetyki jądrowej, w tym
zwiększenia zaangażowania rodzimego przemysłu, jak również gospodarki odpadami
promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym. Prowadzone są również rozmowy w
obszarze rozwoju nowych technologii jądrowych.
Możliwe zawarcie dalszych Porozumień o współpracy w zakresie energetyki jądrowej z kolejnymi
państwami na poziomie Ministrów właściwych ds. energetyki jądrowej.
4. Współpraca z państwami „pro-nuclear like-minded”
W listopadzie 2017 roku Wielka Brytania wystąpiła z inicjatywą reaktywacji Grupy „pro-nuclear likeminded”. W skład reaktywowanej grupy wchodzą przedstawiciele Bułgarii, Czech, Francji, Finlandii,
Węgier, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Wielkiej Brytanii.
Dotychczas grupa wypracowała kilka wspólnych stanowisk w sprawach jądrowych skierowanych do
instytucji Unii Europejskiej.
Przewidywane efekty prac grupy:


III. Polityki i działania – wymiar „bezpieczeństwo energetyczne”

spotkania grupy na poziomie roboczym (2 spotkania/semestr na poziomie ambasadorów
przy UE, koordynacje robocze przed posiedzeniami Grupy Roboczej ds. Zagadnień
Atomowych (WPAQ), wyznaczenie państwa koordynującego prace grupy),
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c)

wspólne stanowiska na forum UE dot. optymalizacji warunków dla rozwoju energetyki
jądrowej,
koordynacja stanowisk w ważniejszych kwestiach na forum Grupy Roboczej ds. Zagadnień
Atmowych (WPAQ),
stworzenie koalicji na potrzeby głosowania nad zmianą rozporządzenia implementującego
art. 41 Euratom,
stworzenie koalicji na potrzeby ewentualnego głosowania ws. zmiany Traktatu Euratom,
wymiana informacji istotnych z punktu widzenia energetyki jądrowej w UE.

W stosownych przypadkach, środki finansowe, w 1. Środki finansowe na rzecz m.in. bezpieczeństwa energetycznego
tym wsparcie UE i wykorzystanie funduszy UE, elektroenergetycznym i gazowym zostały opisane w ramach pkt 3.4.2.
w tym obszarze na poziomie krajowym
Podmioty odpowiedzialne/zaangażowane*:
MAP, MFiPR, MR
* ewentualne zmiany mogą wynikać z nowelizacji
ustawy o działach administracji rządowej

sektorze

2. Rozwój wykorzystania infrastruktury LNG w Polsce
Obszar obejmuje następujące projekty:
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Budowa instalacji skraplających LNG z wykorzystaniem technologii wykorzystujących
potencjał sieci przesyłowej. Postępujący szybko rozwój rynku LNG w Polsce wymaga
wykorzystania wszystkich możliwości zaopatrywania w gaz zarówno przedsiębiorstw, jak i
floty pojazdów. Efektywne energetycznie instalacje skraplania gazu wykorzystując
potencjał gazociągów wysokiego ciśnienia pozwolą na zwiększenie efektywności
energetycznej systemu przesyłowego i zwiększyć zakres świadczonych usług.
Budowa i eksploatacja infrastruktury bunkrowania LNG na Morzu Bałtyckim-Bunkierka
LNG. Celem projektu jest rozbudowanie infrastruktury bunkrowania niskosiarkowym
paliwem LNG statków na terenie Morza Bałtyckiego. Planowany rozwój i modernizacja
systemów zasilania statków, związany z obowiązującymi regulacjami prawnymi i rozwojem
rynku LNG, będzie wymagał rozbudowy infrastruktury bunkrowana paliwem LNG. Z uwagi
na przewidywany wzrost popytu na usługę bunkrowania statków LNG należy zapewnić
możliwość szybkiego i niezawodnego bunkrowania LNG statków pływających po Morzu
Bałtyckim.
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CHP (Combined Heat and Power) – zwiększenie poziomu mocy regazyfikacji na terminalu
LNG w Świnoujściu. Cel projektu: Zwiększenie efektywności energetycznej terminalu
pozwoli na obniżenie kosztów eksploatacyjnych.
Intermodalna baza logistyczna LNG. Cel projektu: Zwiększenie promienia obsługi
logistycznej terminalu LNG w Świnoujściu. Możliwość implementacji usługi „wirtualnego
gazociągu”. Możliwość transportu wysokich wolumenów LNG na odległość. Wzrost
efektywności świadczonych usług terminalu LNG w Świnoujściu, tym samym wzrost jego
znaczenia w regionie CEE & Baltic. Dostarczenie niezbędnych wolumenów LNG do stacji
typu peak shaving, podporowych dla krajowego systemu przesyłowego (KSP) i satellite
regasification. Przesył surowca na cele realizacji pozostałych usług związanych
z zagospodarowaniem LNG np. dostawy dla stacji tankowania pojazdów, bunkrowania
statków itd.
Kontenery ISO. Cel projektu: Realizacja intermodalnych nośników gazu
Stacja regazyfikacyjna typu peak shaving. Cel projektu: Wykorzystanie LNG na cele
zasilenia obszarów infrastruktury GAZ-SYSTEM o niewystarczających zdolnościach
przesyłowych. Zapewnienie możliwości czasowego lub permanentnego zgazyfikowania
obszarów i klientów nie mających połączenia z KSP. Stworzenie podstaw
infrastrukturalnych (bazy przeładunkowe kontenerów ISO ) do dalszej dystrybucji gazu
ziemnego w postaci skroplonej.
Skid przeładunkowy LNG. Cel projektu: Zapewnienie możliwości szybkiego i niezawodnego
przeładunku i bunkrowania LNG,
Rozbudowa zdolności regazyfikacyjnych LNG na polskim wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Cel
projektu: Rozwijający się rynek LNG powoduje konieczność przygotowania infrastruktury
gazowej do zwiększonego odbioru gazu ziemnego w przypadku zainteresowania
rynkowego.

Realizacja projektów w omawianym obszarze przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa
energetycznego (nie tylko w wymiarze możliwości importu ale też zapewnienia dostaw gazu z
uwzględnieniem ograniczeń infrastruktury w kraju) oraz redukcji emisji szkodliwych zanieczyszczeń
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powietrza
oraz
gazów
Proponowana forma finansowania: Dotacja z CEF, Dotacja bezzwrotna.

cieplarnianych.

4. Podziemne magazynowanie gazu
Z punktu widzenia wzrostu krajowej konsumpcji gazu ziemnego, należy ubiegać się o możliwość
zapewnienia dofinansowania na inwestycje związane z budową i rozbudową podziemnych
magazynów gazu.
Prognozowany wzrost krajowej konsumpcji gazu wynika z:





inwestycji w bloki gazowe (w tym kogeneracyjne);
gazyfikacji nowych terenów oraz zastępowania gazem dotychczasowych źródeł ciepła;
wzrostu znaczenia gazu w transporcie drogowym i morskim;
wzrostu roli gazu jako źródła energii zabezpieczającego (back-up) funkcjonowanie sektora
energii niestabilnych źródeł odnawialnych.

Dodatkowo, Polska jako miejsce powstania planowanego centrum przesyłu i handlu gazem,
powinna mieć pojemności magazynowe na potrzeby prawidłowego funkcjonowania systemu
przesyłowego oraz na potrzeby podmiotów innych państw regionu.
Wsparciem powinny być objęte inwestycje w budowę lub rozbudowę kawernowych podziemnych
magazynów gazu, kluczowych obiektów służących zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw w sezonie
zimowym oraz w przypadku wstrzymania dostaw z dominujących kierunków importowych. Budowa
i rozbudowa kawernowych podziemnych magazynów gazu cechuje się wysoką kapitałochłonnością
i czasochłonnością. Powyższe czynniki oraz niska rentowność inwestycji, w przeważającej ilości
przypadków uniemożliwia budowę w oparciu o mechanizmy rynkowe. Niemniej realizacja jest
niezbędna dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu gazowego.
5. Wsparcie rozwoju wielkoskalowych magazynów energii, które pomogą równoważyć
zapotrzebowanie energii z jej produkcją tzw. bilans mocy
Mając na uwadze współczesne trendy rozwoju energetyki i nieuchronny wzrost wykorzystania
odnawialnych źródeł energii, istnieje potrzeba rozwoju technologii magazynowania energii,
która ułatwi integrację i rozwój rozproszonych OZE.
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Wsparcie z funduszy europejskich powinno obejmować zarówno zastosowanie i zakup technologii
magazynowania, jak i prace badawcze, rozwojowe i wdrożeniowe w tym zakresie. Przy obecnym
poziomie rozwoju technologii oraz aktualnej sytuacji gospodarczej nie ma bodźców do
intensywnego wdrożenia tego rozwiązań dot. magazynowania energii.
6. Poprawa bezpieczeństwa energetycznego kraju w zakresie dywersyfikacji dostaw ropy
naftowej i rozbudowy bazy magazynowej paliw płynnych
Obszar obejmuje następujące projekty (realizowane przez PERN S.A.):






II etap budowy Terminalu Naftowego w Gdańsku;
budowę dwóch zbiorników na ropę naftową w Bazie Magazynowej w Gdańsku/Górki;
budowę zbiorników na paliwa płynne;
budowę rurociągu II nitki Odcinka Pomorskiego;
budowę rurociągu paliwowego Boronów-Trzebinia.

Wymienione projekty wpisują się w realizację Polityki Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w
sektorze naftowym. Projekty mają na celu wsparcie dywersyfikacji dostaw ropy naftowej poprzez
rozbudowę systemu infrastruktury obsługującej dostawy ropy naftowej ze źródeł alternatywnych
do dostaw ropociągiem z Federacji Rosyjskiej. Projekty pozwolą na zwiększenie możliwości
magazynowania zapasów interwencyjnych, podwyższając regionalne bezpieczeństwo
energetyczne.
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3.4. Wymiar „wewnętrzny rynek energii”26
3.4.1. Infrastruktura elektroenergetyczna
a)

Polityki i środki dotyczące osiągnięcia docelowego 1. Zwiększenie dostępności obecnych połączeń transgranicznych będzie odbywać się poprzez
poziomu wzajemnych połączeń przedstawione optymalizację alokowania dostępnych transgranicznych zdolności przesyłowych dzięki
w pkt 2.4.
metodyce FBA (flow-based approach )27
Zakłada się, że przewidywane wdrożenie do ok. 2025 r. metodyki FBA, pozwoli na bardziej
precyzyjne kalkulowanie przepływów energii elektrycznej, dzięki lepszemu uwzględnieniu
MAP,
operator
systemu
przesyłowego uwarunkowań sieciowych (w tym ograniczeń). W związku z tym działaniem optymalizacyjnym
elektroenergetycznego (PSE S.A.), Pełnomocnik przewiduje się wzrost udostępnianych przez Polskę zdolności przesyłowych na potrzeby handlu
Rządu
ds.
Strategicznej
Infrastruktury transgranicznego.
Energetycznej, URE
Określenie planowanego na 2030 rok poziomu przepustowości wzajemnych połączeń
* ewentualne zmiany mogą wynikać z nowelizacji elektroenergetycznych jest uzależnione od realizacji planowanego harmonogramu inwestycji i
ustawy o działach administracji rządowej
postępów we wdrażaniu skoordynowanej metodyki wyznaczania zdolności przesyłowych.
Podmioty odpowiedzialne/zaangażowane*:

Ze względu na powyższe Polska nie może określić celu liczbowego na obecnym etapie. Należy
podkreślić, że przy określaniu wskaźnika interconnectivity, należy odpowiednio uwzględnić takie
zjawiska, jak niekontrolowane przepływy kołowe oraz niegrafikowe.
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 w sprawie rynku
wewnętrznego energii elektrycznej został przygotowany Plan działania dotyczący udostępnienia
70% zdolności przesyłowych, który odpowiada na charakter strukturalnych ograniczeń sieciowych
w Polsce. Przy zastosowaniu Planu działania ostatecznym terminem na osiągnięcie celu CEP 70%
jest 31.12.2025 r. Plan działania zostanie zaimplementowany od 1.01.2020 r. Środki przyjęte w
ramach Planu działania zostały zaplanowane na cztery lata (1.01.2020 – 31.12.2023).
2. W zakresie rozwoju sieci przesyłowej do roku 2030, w TYNDP2018 (dziesięcioletni plan
rozwoju sieci o zasięgu wspólnotowym), ujęto trzy poniższe projekty dotyczące rozwoju
krajowej sieci przesyłowej i połączeń transgranicznych:
1. GerPol Improvements
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2. GerPol Power Bridge I
3. „LitPol Link Stage II”
Polska zdaje sobie sprawę z konieczności zapewnienia sprawnej i dobrze rozwiniętej
infrastruktury sieciowej, dlatego też za niezwykle istotny uznaje obszar inwestycji związany
z infrastrukturą przesyłową.
Zwiększanie przepustowości połączeń transgranicznych pomiędzy państwami członkowskimi
powinno następować w pierwszej kolejności przez optymalne wykorzystanie połączeń
istniejących i znoszenie barier blokujących uczestnikom rynku dostęp do sieci, w tym likwidację
wąskich gardeł w systemach krajowych.
Celem projektu GerPol Improvements jest zwiększenie transgranicznych zdolności przesyłowych
na przekroju synchronicznym (obejmującym połączenia na granicy z Niemcami, Czechami i
Słowacją) poprzez przełączenie linii 220 kV Krajnik-Vierraden na napięcie 400 kV oraz instalację
przesuwników fazowych na istniejących połączeniach Polska-Niemcy. Realizacja projektu pozwoli
na wzrost zdolności importowych KSE o 500 MW oraz zdolności eksportowych o 1500 MW.
Celem projektu GerPol Power Bridge I jest dalsze zwiększenie transgranicznych zdolności
przesyłowych na polskim przekroju synchronicznym. W perspektywie do 2030 r. planowana jest
rozbudowa wewnętrznej sieci przesyłowej w zachodniej części kraju, która pozwoli zwiększyć
zdolności importowe Krajowego Systemu Elektroenergetycznego o 1500 MW oraz zdolności
eksportowe o 500 MW. Projekt GerPol Power Bridge I został umieszczony na czwartej liście PCI,
opublikowanej w 2019 r. i obejmuje następujące inwestycje:




wewnętrzna linia 400 kV Krajnik-Baczyna;
wewnętrzna linia 400 kV Mikułowa-Świebodzice;
wewnętrzna linia 400 kV Baczyna-Plewiska.

Projekt “LitPol Link Stage II” był kontynuacją budowy połączenia między Polską i Litwą w celu
osiągnięcia planowanej zdolności przesyłowej na poziomie 1000 MW w obu kierunkach.
W ramach tego projektu planowana była budowa dodatkowych obiektów sieci przesyłowej w
Polsce i na Litwie (w tym drugiej wstawki prądu stałego w stacji Alytus). Niemniej jednak, w 2016
r. rząd litewski podjął decyzję o rezygnacji z budowy drugiej wstawki, ze względu na toczący się
dialog w ramach HLG BEMIP na temat innego wariantu połączenia się z europejskim systemem
przesyłowym, który będzie obejmować wykorzystanie elementów projektu LitPol Link Stage II.
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Na trzeciej liście PCI ujęto inwestycję obejmującą budowę linii 400 kV Stanisławów-Ostrołęka.
Inwestycja ma zostać zrealizowana do końca 2023 r., a jej efektem będzie stworzenie warunków
do wymiany energii elektrycznej z litewskim systemem elektroenergetycznym, przy zapewnieniu
bezpiecznej pracy tego połączenia. W związku z porozumieniem politycznym państw bałtyckich
i Polski ws synchronizacji państw bałtyckich z dnia 28 czerwca 2018 r., Polska uznaje ten projekt
za niezbędny do integracji synchronicznej państw bałtyckich z systemem Europy kontynentalnej i
pomimo rezygnacji Litwy z projektu drugiej wstawki prądu stałego w Alytus, linia StanisławówOstrołęka będzie realizowana.
b)

Współpraca regionalna w tym obszarze28
Podmioty odpowiedzialne/zaangażowane*:

Popieranie w ramach forów regionalnych (Grupa HLG Penta Plus „Sąsiedzi
elektroenergetyczni”, Grupa techniczna inicjatywa Penta ds. elastyczności (SG 3)) wdrożenia
metodyki FBA dla kalkulacji i alokacji zdolności przesyłowych w całym regionie, uzgodnienia
sprawiedliwych zasad rozliczania kosztów działań zaradczych prowadzonych w regionie.

MAP,
operator
systemu
przesyłowego
W celu zwiększenia zdolności przesyłowych połączeń transgranicznych Polska zamierza rozwijać
elektroenergetycznego (PSE S.A.), Pełnomocnik
współpracę z państwami sąsiednimi, przede wszystkim z Republiką Litewską oraz Republiką
Rządu
ds.
Strategicznej
Infrastruktury
Federalną Niemiec. O dotychczasowych pozytywnych wynikach współpracy świadczyć może
Energetycznej
zakończona w 2015 r. budowa tzw. mostu elektroenergetycznego pomiędzy Polską i Litwą.
* ewentualne zmiany mogą wynikać z nowelizacji Projekt ten obejmował zbudowanie połączenia stacji Ełk Bis ze stacją Alytus na Litwie oraz
ustawy o działach administracji rządowej
równolegle, po stronie polskiej, budowane i modernizowane były linie oraz stacje
elektroenergetyczne na terenie trzech województw. W ramach Projektu zrealizowano 11 dużych
inwestycji w infrastrukturę sieciową, zbudowano 4 linie elektroenergetyczne 400 kV o łącznej
długości ok. 400 km oraz wybudowano 5 stacji elektroenergetycznych i zmodernizowano 2
już pracujące.
c)

W stosownych przypadkach, środki finansowe, w 1. Monitoring wykorzystania przez operatora przychodów wynikających z alokacji połączeń
tym wsparcie UE i wykorzystanie funduszy UE, wzajemnych
w tym obszarze na poziomie krajowym
Operator systemu przesyłowego będzie wykorzystywał przychody z alokacji połączeń zgodnie z
przepisami rozporządzenia 714/2009 i rozporządzenia je zmieniającego COM (2016)861. Prezes
Urzędu Regulacji Energetyki (URE) będzie monitorował realizację tego działania. Każdego roku,
Podmioty odpowiedzialne/zaangażowane*:
do dnia 31 lipca Prezes URE publikuje sprawozdanie zawierające:
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MAP, URE, MFiPR, MR



* ewentualne zmiany mogą wynikać z nowelizacji
ustawy o działach administracji rządowej





kwotę przychodów uzyskanych w okresie dwunastu miesięcy kończącym się 30 czerwca
danego roku,
sposób wykorzystania tego dochodu, wraz z weryfikacją, czy dochód ten został
wykorzystany zgodnie z przepisami znowelizowanego rozporządzenia 714/2009 i
rozporządzenia je zmieniającego COM (2016)861 i wytycznymi oraz
informacje czy łączna kwota dochodu z ograniczeń została przeznaczona na jeden lub
więcej spośród trzech zalecanych celów.

Przeznaczanie dochodów z alokacji połączeń wzajemnych przyczyni się do zapewnienia
pożądanego poziomu dostępnych zdolności przesyłowych wymiany transgranicznej oraz rozwoju
infrastruktury przesyłowej.
2. Wpisanie projektów, które mają przyczynić się do integracji regionalnych rynków na listę
projektów wspólnego zainteresowania (PCI) i skuteczna ich realizacja
Polska bierze aktywny udział w opracowywaniu list projektów wspólnego zainteresowania (PCI).
Na dotychczasowych listach znalazły się projekty, których Promotorem są Polskie Sieci
Elektroenergetyczne S.A.(PSE S.A.).
W latach 2021-2030 Polska będzie zabiegała o to by na kolejnych listach PCI znalazły się nowe
projekty, które przyczynią się do dalszej integracji regionalnych rynków.
3. Wsparcie inwestycji ze środków Connecting Europe Facility (CEF)
Polska zamierza korzystać z możliwości finansowania projektów infrastrukturalnych w ramach
instrumentu „Łącząc Europę” w ramach przyszłej perspektywy finansowej. Instrument CEF jest
dedykowany dla projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania (PCI), a Polska
będzie zabiegała o uzyskanie statusu PCI dla nowych projektów infrastrukturalnych.
4. Rozwój sieci przesyłowej gazu
Wsparciem środkami z funduszy UE powinien zostać objęty m.in. rozwój sieci przesyłowej gazu w
Polsce. W następstwie realizacji inwestycji przesyłowych, możliwe będzie zwiększenie
wolumenów gazu ziemnego przesyłanych do odbiorców przyłączonych zarówno do sieci
przesyłowej jak i dystrybucyjnej, w tym na terenach dotychczas niezgazyfikowanych.
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GAZ-SYSTEM planuje zrealizować do końca 2022 r., a więc w ramach obecnej perspektywy
finansowej, większość zaplanowanych inwestycji o charakterze międzysystemowym, tj.
rozbudowa terminala LNG w Świnoujściu oraz interkonektorów z sąsiednimi państwami
członkowskimi UE. Zgodnie z nowym Krajowym Planem Dziesięcioletnim (KPD) na lata 2018-2027,
szeroko zakrojony plan inwestycyjny ma mieć miejsce w pierwszym pięcioleciu tj. latach 20182022. W latach 2023-2028, a więc w rzeczywistym okresie realizacji przyszłej perspektywy
finansowej UE, plany inwestycyjne GAZ-SYSTEM koncentrują się na rozbudowie sieci przesyłowej
we wschodniej części Polski i innych regionach kraju.

3.4.2. Infrastruktura do przesyłu energii
a)

Polityki i środki dotyczące elementów
określonych w pkt 2.4.2, z uwzględnieniem –
w stosownych przypadkach – specjalnych
środków umożliwiających realizację projektów
będących
przedmiotem
wspólnego
zainteresowania i innych kluczowych projektów
infrastrukturalnych

1. Wpisanie projektów, które mają przyczynić się do integracji regionalnych rynków na listę
projektów wspólnego zainteresowania (PCI) i skuteczna ich realizacja
Polska bierze aktywny udział w opracowywaniu list projektów wspólnego zainteresowania (PCI)
dla inwestycji w obszarze energii elektrycznej i gazu ziemnego. Na dotychczasowych listach
znalazły się projekty, których Promotorem jest polski operator sieci przesyłowej energii
elektrycznej - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.(PSE S.A.) oraz polski operator sieci
przesyłowej gazu ziemnego – OGP GAZ-SYSTEM S.A.

W latach 2021-2030 Polska będzie zabiegała o to by na kolejnych listach PCI znalazły się nowe
Podmioty odpowiedzialne/zaangażowane*:
projekty, które przyczynią się do integracji regionalnych rynków, ich konkurencyjności,
MAP,
operator
systemu
przesyłowego bezpieczeństwa dostaw energii i zrównoważonego rozwoju.
elektroenergetycznego (PSE S.A.), operator
systemu przesyłowego gazowego (GAZ-SYSTEM 2. Wsparcie inwestycji ze środków Connecting Europe Facility (CEF)
S.A.), Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej
Uzasadnione jest pozostawienie możliwości finansowania projektów infrastrukturalnych w
Infrastruktury
Energetycznej,
operatorzy
ramach instrumentu „Łącząc Europę” w ramach przyszłej perspektywy finansowej. Instrument
systemów dystrybucyjnych energii elektrycznej i
CEF jest dedykowany dla projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania (PCI), a
gazu, URE
Polska będzie zabiegała o uzyskanie statusu PCI dla nowych projektów infrastrukturalnych.
* ewentualne zmiany mogą wynikać z nowelizacji
ustawy o działach administracji rządowej
3. Projekty elektroenergetyczne Polski uznane za projekty wspólnego zainteresowania (PCI)
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Projekty elektroenergetyczne Polski są uznane za projekty wspólnego zainteresowania na 1, 2 i 3
liście projektów wspólnego zainteresowania (PCI). Spośród nich zostały już zrealizowane projekty
znajdujące się w korytarzu Polska-Litwa oraz Polska-Niemcy (przesuwnik fazowy w stacji
Mikułowa).
Na opublikowanej w 2017 r. liście PCI znajdują się 3 polskie projekty w ramach grupy NSI East:
 3.14.2 Wewnętrzna linia Krajnik-Baczyna (przewidywany termin realizacji do końca 2023 r.);
 3.14.3 Wewnętrzna linia Mikułowa-Świebodzice ( przewidywany termin realizacji do końca
2023 r.);
 3.14.4 Wewnętrzna linia Baczyna-Plewiska ( przewidywany termin realizacji do końca
2023r.);
oraz 1 w ramach grupy BEMIP:
 4.5.2 Wewnętrzna linia Stanisławów-Ostrołęka (przewidywany termin realizacji do końca
2023 r.).
Przewiduje się, że powyższe projekty zostaną zrealizowane w ramach prowadzonych działań
inwestycyjnych służących rozwojowi sieci przesyłowej i połączeń transgranicznych do 2030 r.
4. Projekty gazowe Polski uznane za projekty wspólnego zainteresowania (PCI)
Na opublikowanej w 2019 r. liście PCI znajdują się 4 polskie projekty w ramach grupy NSI East
Gas:
–
–
–
–

6.2.1 Interkonektor Polska – Słowacja
6.2.2 Północno-południowy korytarz gazowy w Polsce Wschodniej
6.2.10 Interkonektor Polska – Czechy [„Stork II"]
6.2.11 Północno-południowy korytarz gazowy w Polsce Zachodniej

oraz 3 projekty w ramach grupy BEMIP Gas:
– 8.3.2 Interkonektor Polska – Dania [„Baltic Pipe”]
– 8.5 Interkonektor Polska – Litwa [„GIPL”]
– 8.7 – Rozbudowa terminalu LNG w Świnoujściu
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Realizacja zadań inwestycyjnych polegających na budowie infrastruktury umożliwiającej dostawy
gazu do Polski z nowych źródeł (Norwegia oraz LNG) oraz rozwoju krajowej sieci przesyłowej
wraz ze zwiększeniem pojemności i mocy odbioru i zatłaczania podziemnych magazynów gazu,
a następnie na budowie gazowych połączeń międzysystemowych integrujących krajowy system
przesyłowy z sąsiednimi rynkami.
Przewidywane efekty działań na 2030 r.: Funkcjonujące połączenia transgraniczne z sąsiednimi
państwami Unii Europejskiej i Ukrainą oraz rozbudowana i zmodernizowana sieć przesyłowa
umożliwiająca dostawy gazu dla klientów w Polsce i za granicą.
5. Monitorowanie realizacji przez operatorów inwestycji zawartych w planach rozwoju
w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię
Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych
lub energii sporządza dla obszaru swojego działania plan rozwoju w zakresie zaspokojenia
obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe lub energię, na okres nie krótszy niż 3
lata.
Zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 220), operator systemu
przesyłowego gazowego i operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego sporządzają
plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe
lub energię elektryczną na okres 10 lat. Plan ten w zakresie zapotrzebowania na paliwa gazowe
podlega aktualizacji co 2 lata, a w zakresie zapotrzebowania na energię elektryczną – co 3 lata.
Zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, operator systemu dystrybucyjnego
gazowego i operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego sporządzają plan rozwoju
w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe lub energię
elektryczną na okres nie krótszy niż 5 lat.
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) zobowiązany jest, na mocy art. 23 ust. 2a pkt 2 ustawy
– Prawo energetyczne, do sporządzania raportu przedstawiającego i oceniającego m. in. realizację
planów, o których mowa w art. 16 ust. 2 i 4 (tj. planów rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego
i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe lub energię Operatorów systemu przesyłowego i
dystrybucyjnego). Powyższy raport sporządzany jest, zgodnie z art. 23 ust. 2c ustawy – Prawo
energetyczne, co 2 lata i został opracowany w latach 2013, 2015 i 2017.
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Niezależnie od powyższego, w ramach realizowanych zadań corocznie dokonywane są analizy
wykonania wielkości planowanych, których wyniki wykorzystywane są w procesie uzgadniania
kolejnych edycji planów rozwoju lub ich aktualizacji. Niniejsze analizy dokonywane są na
podstawie corocznych sprawozdań z realizacji planu rozwoju, do których przedkładania
przedsiębiorstwa energetyczne są zobowiązane na podstawie art. 16 ust. 18 ustawy – Prawo
energetyczne.
W latach 2021-2030 Prezes URE będzie coroczne monitorował realizację planów rozwoju oraz
sporządzał co 2 lata raport przedstawiający i oceniający warunki podejmowania i wykonywania
działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej
oraz realizację planów rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania
na paliwa gazowe lub energię operatorów systemu przesyłowego i dystrybucyjnego.
b)

Współpraca regionalna w tym obszarze29

1. Integracja sieci przesyłowych energii elektrycznej państw bałtyckich

Podmioty odpowiedzialne/zaangażowane*:

W 2017 r. opublikowana została trzecia lista projektów wspólnego zainteresowania (PCI) w tym
projektów związanych z integracją sieci państw bałtyckich i projektów korytarza północ-południe
(N-S).

MAP,
operator
systemu
przesyłowego
elektroenergetycznego (PSE S.A.), operator
systemu przesyłowego gazowego (GAZ-SYSTEM
S.A.), Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej
Infrastruktury Energetycznej

Na ww. liście PCI w ramach korytarza Baltic Energy Market Interconnection Plan (BEMIP
Electricity) znalazł się polski projekt linii Stanisławów-Ostrołęka, oznaczony numerem 4.5.2.
Inwestycja zostanie zrealizowana przed rokiem 2030, a jej efektem będzie stworzenie warunków
do wymiany energii elektrycznej z litewskim systemem elektroenergetycznym, przy zapewnieniu
bezpiecznej pracy tego połączenia.

* ewentualne zmiany mogą wynikać z nowelizacji
W dniu 28 czerwca 2018 r., na marginesie Rady Europejskiej, zostało podpisane na szczeblu
ustawy o działach administracji rządowej
premierów Polski i Państw Bałtyckich oraz przewodniczącego Komisji Europejskiej porozumienie
ws. synchronizacji państw bałtyckich (PB) z systemem elektroenergetycznym Europy
Kontynentalnej w formie politycznej mapy drogowej (Political Road Map). Proces synchronizacji
będzie realizowany poprzez wykorzystanie istniejącej dwutorowej linii prądu przemiennego (AC)
między Polską a Litwą (LitPol Link) oraz budowę morskiego połączenia stałoprądowego (HVDC)
pomiędzy Polską a Litwą.
2. Budowa połączenia gazowego łączącego system przesyłowy Polski i Ukrainy
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Planowane jest uruchomienie dwukierunkowego połaczenia gazowego wysokiego ciśnienia
Hermanowice-Bilche Volytsia o rocznej przepustowości do 5 mld m3. Efektem realizacji
połączenia będzie zwiększenie zdolności eksportowych polskiego rynku gazu oraz zapewnienie
warunków do zwiększenia stopnia wykorzystania zdolności przesyłowych polskiego systemu
przesyłowego, a także umożliwienie polskim podmiotom korzystania z podziemnych magazynów
gazu zlokalizowanych na terytorium Ukrainy.
c)

W stosownych przypadkach, środki finansowe, 1. Wsparcie finansowe budowy infrastruktury przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej oraz
w tym wsparcie UE i wykorzystanie funduszy UE, przesyłu i dystrybucji gazu
w tym obszarze na poziomie krajowym.
Wobec wyznaczonego celu 15% elektroenergetycznych połączeń międzysystemowych konieczne
jest zapewnienie wsparcia tego obszaru w kolejnej perspektywie finansowej. Przyspieszenie
transformacji systemu energetycznego UE w kierunku niskoemisyjnym i rosnący udział
Podmioty odpowiedzialne/zaangażowane*:
odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym powoduje konieczność zapewnienia
MFiPR, MR, MAP
odpowiednich środków na inwestycje w elastyczne źródła wytwórcze i rozbudowę infrastruktury
* ewentualne zmiany mogą wynikać z nowelizacji gazowej oraz infrastruktury elektroenergetycznej w zakresie sieci dystrybucyjnych i sieci
ustawy o działach administracji rządowej
przesyłowej.
Dofinansowanie przedmiotowego obszaru w perspektywach finansowych 2021-2027 i 2028-2034
jest pożądane. Wysokość i zakres wsparcia dla projektów w obszarze dystrybucji powinien
uwzględniać konieczność ograniczenia zjawiska tzw. niskiej emisji oraz poprawy jakości
powietrza.
Wsparcie transgranicznych połączeń elektroenergetycznych i gazowych możliwe jest w ramach
instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) lub innych instrumentów finansowych UE funkcjonujących
po 2020 roku. Duża konkurencja ze strony państw członkowskich, przy ubieganiu się o środki na
rozbudowę infrastruktury przesyłowej powoduje, że ewentualne dofinansowanie w ramach tego
źródła otrzymają tylko nieliczne inwestycje.
W przypadku zaistnienia potrzeby, przewiduje się ubieganie o środki finansowe w ramach
instrumentu finansowego “Łącząc Europę” lub innych instrumentów finansowych UE
funkcjonujących po 2020 roku.
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2. Rozwój sieci przesyłowej energii elektrycznej
Wskazana kategoria obejmuje następujące obszary projektowe, realizowane przez Polskie Sieci
Elektroenergetyczne S.A.
Wymienione projekty podwyższają bezpieczeństwo energetyczne Polski. Realizacja wskazanych
inwestycji podwyższa efektywność energetyczną sieci przesyłowej energii elektrycznej w Polsce.
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Rozbudowa sieci przesyłowej w celu zwiększenia niezawodności wyprowadzenia mocy
z konwencjonalnych źródeł energii – lokalizacja projektu (województwo): dolnośląskie,
mazowieckie, śląskie
Rozbudowa sieci przesyłowej w celu zwiększenia niezawodności wyprowadzenia mocy z
odnawialnych źródeł energii – lokalizacja projektu (województwo): zachodniopomorskie,
wielkopolskie
Rozwój sieci przesyłowej w celu zwiększenia zdolności przesyłowych KSE – lokalizacja
projektu (województwo): dolnośląskie, lubuskie, łódzkie, świętokrzyskie
Zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej oraz poprawa warunków
zasilania z sieci przesyłowej – lokalizacja projektu (województwo): łódzkie, małopolskie,
mazowieckie, śląskie, zachodniopomorskie
Przyłączenie i wyprowadzenie mocy z pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce – budowa
elektrowni jądrowej będzie wiązała się z koniecznością dostosowania sieci przesyłowej
do bezpiecznego wyprowadzenia mocy z obiektu. Określenie potrzeb inwestycyjnych
będzie mogło nastąpić w po ustaleniu lokalizacji oraz podstawowych parametrów
obiektu.
Przyłączenie i wyprowadzenie mocy z morskich farm wiatrowych (w uwzględnieniem
budowy morskich sieci przesyłowych). Zakres niezbędnych inwestycji w ramach sieci
przesyłowych będzie uzależnionych od mocy zainstalowanej w ramach morskich farm
wiatrowych oraz przyjętego modelu przyłączenia tych obiektów do KSE.

164

3. Poprawa niezawodności dostaw energii elektrycznej do odbiorców, w tym zastępowanie
sieci napowietrznej SN liniami kablowymi na terenach zalesionych.
Ponad 41 tys. km linii napowietrznych SN znajduje się na terenach leśnych i zadrzewionych,
gdzie skablowanie ma szczególne znacznie dla ograniczenia przyczyn i skutków awarii.
Dla osiągniecia większej niezawodności pracy sieci konieczne jest sukcesywne skablowanie sieci
średniego napięcia. W tym celu w 2020 r. opracowany zostanie krajowy plan skablowania sieci
średniego napięcia do 2040 r. Ponadto za priorytet uznaje się również wyposażenie łączników
linii średniego napięcia w systemy zdalnego sterowania.
Konieczne jest zagwarantowanie odpowiedniego finansowania dla ww. inwestycji.
4. Gazyfikacja Polski poprzez rozwój sieci dystrybucyjnej oraz lokalne stacje zasilane LNG
W przypadku uzyskania finansowania ze środków UE w ramach Wieloletnich Ram Finansowych
na lata 2021-2027 na projekty w sektorze gazowym, cześć środków powinna trafić do sektora
dystrybucji gazu, rozumianego jako sieć dystrybucyjna oraz sieci lokalne wyposażone w lokalne
stacje regazyfikacyjne LNG, z uwypukleniem poniższych kwestii:




rozwój cywilizacyjny niezgazyfikowanych terenów wiejskich i Polski Wschodniej;
ograniczenie niskiej emisji – pyły zawieszone PM2,5 i PM10 (smog);
gaz jako paliwo niskoemisyjne w kontekście emisji CO2.

Pomimo, że w przeważającej ilości przypadków inwestycje w sieci dystrybucyjne są działaniami
uznawanymi za inwestycje o charakterze komercyjnym, zasadne jest przyspieszenie inwestycji
umożliwiających przyrost terenów zgazyfikowanych. W wyniku prowadzonych działań przewiduje
się, osiągnięcie poziomu zgazyfikowania w ok. 77% polskich gminach (aktualnie 65%).
W ramach oceny projektów aplikujących o dofinansowanie, równie istotnym kryterium co
dojrzałość (rozumiana jako możliwość realizacji inwestycji w perspektywie finansowej), powinien
być wpływ projektu na przeciwdziałanie zanieczyszczeniu powietrza pyłami zawieszonymi.
Priorytetowo powinny być traktowane plany gazyfikacyjne terenów obecnie uznanych
za najbardziej zanieczyszczone w oparciu o oficjalne dane Główny Inspektorat Ochrony
Środowiska (GIOŚ).
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5. Rozbudowa infrastruktury przesyłowej gazu
W przypadku przyznania finansowania ze środków UE na inwestycje w sektorze gazowym, obszar
obejmuje następujące projekty, planowane do realizacji przez Spółkę Operator Gazociągów
Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.:











Gazociąg DN 1000 Rembelszczyzna-Wronów,
Gazociąg o średnicy co najmniej DN 700 Rozwadów-Końskowola-Wronów,
Gazociąg o średnicy co najmniej DN 700 Jarosław-Rozwadów,
Gazociąg o średnicy co najmniej DN 700 Hermanowice-Jarosław,
Gazociąg DN 1000 Gustorzyn-Wronów,
Gazociąg DN 1000 Reszki-Gustorzyn,
Gazociąg o średnicy ca najmniej DN 500 Tworzeń-Oświęcim,
Gazociąg DN 1000 Damasławek-Mogilno-Odolanów
Gazociąg o średnicy co najmniej DN 700 Racibórz – Oświęcim,
Gazociąg STORK II (Kędzierzyn – Hat)

Projekty podwyższają efektywność energetyczną systemu przesyłu gazu ziemnego w Polsce.
Inwestycje realizują politykę wyrównywania międzyregionalnych różnic w obszarze sieciowej
infrastruktury energetycznej. Projekty mają na celu wsparcie dywersyfikacji dostaw gazu
ziemnego poprzez rozbudowę systemu infrastruktury przesyłowej, co pozwoli na podwyższenie
bezpieczeństwa energetycznego Polski.

3.4.3. Integracja rynku
a)

Polityki i środki dotyczące
określonych w pkt 2.4.3

elementów 1. Integracja oraz poprawa funkcjonowania rynku

Podmioty odpowiedzialne/zaangażowane*:
MAP, URE, operator systemu przesyłowego
elektroenergetycznego (PSE S.A.) i operator
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W ostatnich 4 latach Rząd RP zrealizował szereg działań zmierzających do integracji rynku energii
elektrycznej oraz poprawy funkcjonowania rynku. Przykładami takich działań jest:




zwiększenie obowiązku giełdowego z 15% do 30% (styczeń 2018 r.),
zwiększenie obowiązku giełdowego do 100% (styczeń 2019 r.),
zmiana limitów cen na Rynku Dnia Następnego, Rynku Dnia Bieżącego oraz Rynku
Bilansującym,
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systemu przesyłowego gazowego (GAZ-SYSTEM
S.A.), MK



* ewentualne zmiany mogą wynikać z nowelizacji
ustawy o działach administracji rządowej



znaczne ograniczenie barier technicznych limitujących handel transgraniczny
na przekroju synchronicznym,
występowanie w roli lidera w procesie synchronizacji systemów elektroenergetycznych
państw bałtyckich z systemem Europy kontynentalnej.

Polska obecnie prowadzi lub planuje podjąć w najbliższym czasie następujące działania:










realizacja inwestycji w sieci elektroenergetyczne, które pozwolą do roku 2025 na znaczne
zwiększenie zdolności wymiany międzysystemowej, udostępnianej do handlu oraz w
okresach zagrożenia (przy implementacji Planu działania),
przystąpienie Towarowej Giełdy Energii S.A. oraz OSP do europejskiego systemu
transakcyjnego XBID na rynku energii dnia bieżącego (RDB),
program poprawy płynności na giełdzie energii, poprzez wyznaczenie animatorów,
oparcie cen na rynku bilansującym na cenie krańcowej,
umożliwienie dostawcom usług bilansujących aktualizowania ofert zintegrowanego
grafikowania w czasie najbardziej zbliżonym do rzeczywistego (zamknięcie bramki na
RDB),
wdrożenie mechanizmu wyznaczania cen niedoboru (scarcity pricing),
zniesienie usług systemowych w zakresie zapewniania niezbędnej mocy w KSE:
Interwencyjna Rezerwa Zimna, Praca Interwencyjna, Gwarantowany Interwencyjny
Program DSR, Operacyjna Rezerwa Mocy.

2. Wdrażanie postanowień kodeksów sieciowych i wytycznych Komisji Europejskiej w zakresie
wdrażania mechanizmów wyznaczania zdolności przesyłowych oraz łączenia rynków w różnych
horyzontach czasowych
Uczestnictwo we wdrażaniu postanowień kodeksów sieciowych i wytycznych Komisji Europejskiej
opracowanych w formie rozporządzeń unijnych. Realizacja tych zadań będzie odbywała się
zgodnie z harmonogramami określonymi w tych rozporządzeniach.
Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/459 z dnia 16 marca 2017 r. ustanawiające kodeks sieci
dotyczący mechanizmów alokacji zdolności w systemach przesyłowych gazu i uchylające
rozporządzenie (UE) nr 984/2013, weszło w życie w dniu 6 kwietnia 2017 r.
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Najważniejsza zmiana znowelizowanego kodeksu sieci to uzupełnienie rozporządzenia o nowe
postanowienia ustanawiające ogólnoeuropejskie zasady identyfikacji popytu rynkowego na
rozbudowę istniejących połączeń międzysystemowych lub budowę nowych połączeń, oraz zasady
alokacji zdolności dodatkowej lub nowej, określanej jako zdolność przyrostowa (tzw. procedura
incremental).
Rozporządzenie uzupełnione zostało również o nowe terminy aukcji przepustowości
dla produktów rocznych i kwartalnych. W przypadku aukcji produktów kwartalnych zwiększona
została również częstotliwość ich organizacji. Doprecyzowano również zasady oferowania
zdolności ciągłej i przerywanej dla produktów długoterminowych.
Rozporządzenie UE 2019/943 rozszerzyło postanowienia dotychczasowych kodeksów sieci
i wytycznych KE wprowadzając m.in. cel w zakresie udostępnianych na potrzeby handlu
transgranicznego międzyobszarowych zdolności przesyłowych. Cel ten został nałożony na OSPe
jako obowiązek udostępniania uczestnikom rynku międzyobszarowych zdolności przesyłowych na
poziomie nie niższym niż 70% zdolności przesyłowych dla danej granicy lub pary krytyczny
element – krytyczne wyłączenie (CNEC), wyznaczonych z uwzględnieniem granic bezpieczeństwa
pracy systemu – od 1.01.2020 r. Jeśli na terenie obszaru rynkowego występują strukturalne
ograniczenia sieciowe, wtedy Państwo członkowskie może zdecydować o późniejszej realizacji
celu, zakładając że co roku będzie zwiększać udostępniane zdolności przesyłowe. Polska
zdecydowała o przygotowaniu Planu działania, w ramach którego, dzięki przyjęciu szeregu
środków, cel 70% zostanie osiągnięty do 31.12.2025 r.
W dniu 17 marca 2017 r. zostało opublikowane rozporządzenie Komisji (UE) 2017/460 z 16 marca
2017 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący zharmonizowanych struktur taryf przesyłowych
dla gazu. Rozporządzenie weszło w życie w dniu 6 kwietnia 2017 r. z terminem wdrożenia do 31
maja 2019 r.
Celem nowej regulacji jest zwiększenie transparentności procesu ustalania taryf za przesyłanie
gazu, jak również ujednolicenie ich struktur na obszarze Unii Europejskiej. Rozporządzenie
wprowadza również obowiązki konsultacyjne i publikacyjne w zakresie metodologii kalkulacji
i parametrów technicznych przyjmowanych do obliczania taryf przesyłowych, co ma zapewnić
użytkownikom unijnych systemów przesyłania gazu większą przewidywalność poziomu opłat
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oraz ich porównywalność. Przyjęte zostały również rozwiązania umożliwiające stosowanie rabatu
na wejściu z terminalu LNG do systemu przesyłowego.
Przyjęcie jednolitych standardów alokacji zdolności w systemach przesyłowych całej UE przyczyni
się do płynnego funkcjonowania rynku gazu, zwiększając bezpieczeństwo energetyczne.
Wdrożenie Kodeksu dotyczącego zharmonizowanych struktur taryf przesyłowych dla gazu
powinno przyczynić się do większej integracji europejskiego rynku gazu, zwiększenia
bezpieczeństwa dostaw i rozwoju połączeń międzysystemowych, co z kolei może poprawić
konkurencyjność przedsiębiorstw z krajów należących do UE i wpłynie na obniżenie rachunków
za gaz m.in. dla gospodarstw domowych.
3. Monitorowanie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i gazu ziemnego w różnych
horyzontach czasowych
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) zobowiązany jest na mocy art. 23 ust.2 pkt 20 ustawy –
Prawo energetyczne, do monitorowania m.in. funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
w zakresie bezpieczeństwa dostarczania energii elektrycznej, a na mocy art. 23 ust. 2a ustawy –
Prawo energetyczne, do sporządzania raportu przedstawiającego i oceniającego warunki
podejmowania oraz wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania
lub dystrybucji energii elektrycznej oraz realizację planów, o których mowa w art. 16 ust. 2 i 4 (tj.
planów rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa
gazowe lub energię Operatorów systemu przesyłowego i dystrybucyjnego).
W latach 2021-2030 przewiduje się utrzymanie dotychczasowych prerogatyw tj. Prezes URE
będzie monitorował funkcjonowanie systemu elektroenergetycznego w zakresie bezpieczeństwa
dostarczania energii elektrycznej i sporządzanie co 2 lata raportu przedstawiającego i
oceniającego warunki podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie
wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej oraz realizację planów, o których
mowa w art. 16 ust. 2 i 4. W zakresie sektora gazowego minister właściwy ds. energii będzie
oceniał corocznie bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego.
W zakresie sektora gazu ziemnego minister właściwy ds. energii na podstawie art. 15b ustawy –
Prawo energetyczne zobowiązany jest do corocznej oceny bezpieczeństwa dostaw paliw
gazowych w szczególności poprzez monitorowanie utrzymania stabilnych i nieprzerwanych
dostaw gazu ziemnego do kraju. Wyniki oceny przedstawiane są w Sprawozdaniu z wyników
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monitorowania bezpieczeństwa dostaw paliw gazowych, które publikowane jest na BIP resortu
oraz przekazywane KE. Ponadto minister właściwy ds. energii jako organ właściwy w rozumieniu
rozporządzenia 2017/1938 w sprawie środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu
ziemnego i uchylające rozporządzenie UE nr 994/2010 przygotowuje Ocenę ryzyka związanego z
bezpieczeństwem dostaw gazu ziemnego do Polski (aktualizowanej co 4 lata) oraz plany działań
zapobiegawczych i na wypadek sytuacji kryzysowej (aktualizowane co 2 lata).
4. Prowadzenie działań w celu zagwarantowania odpowiedniego poziomu elastyczności
systemu elektroenergetycznego poprzez:







rozbudowę sieci przesyłowej i dystrybucyjnej;
budowa nowoczesnych bloków wytwórczych o dużej regulacyjności;
modernizowanie małych i średnich bloków (przebudowa bloków termicznych,
pozwalająca pracę z minimalnym obciążeniem technicznym do 20-30%);
rozbudowa inteligentnych sieci energetycznych wraz z inteligentnym opomiarowaniem
pozwalająca na przesuwanie popytu na energię elektryczną;
przesuwanie popytu na energię elektryczną z okresów dużego zapotrzebowania w ciągu
dnia do okresów małego zapotrzebowania w nocy (dolin nocnych);
wykorzystanie regulacyjnych usług systemowych.

Zmieniająca się charakterystyka pracy krajowego systemu elektroenergetycznego (KSE), w tym w
szczególności wzrastający udział niesterowalnych źródeł odnawialnych, zwiększający się udział
prosumentów, a w przyszłości także pojazdów elektrycznych, przy jednoczesnych zmianach
w kształtowaniu się zapotrzebowania na moc w ciągu doby, wymuszają konieczność wdrożenia
działań nakierowanych na zwiększenie elastyczności systemu energetycznego.
Ponadto w polskim KSE praktycznie nie funkcjonują źródła regulacyjne (za wyjątkiem elektrowni
szczytowo-pompowych), które byłyby w stanie dynamicznie zmieniać poziom produkcji
w zależności od poziomu popytu na energie elektryczną.
Wdrożone działania przyczynią się do wzrostu elastyczności KSE i pozwolą operatorowi systemu
przesyłowego oraz operatorom systemu dystrybucyjnego na prowadzenie bezpiecznej i
efektywnej pracy systemu energetycznego.
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5. Wzmocnienie mechanizmów w zakresie ochrony praw konsumentów energii elektrycznej
na rynku detalicznym
Realizacja zadania będzie odbywać się poprzez usprawnienie już istniejących mechanizmów
ochrony konsumentów. Częściowo również poprzez implementację Dyrektywy PE i Rady
w sprawie zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej COM(2016)864 do polskiego porządku
prawnego. W tym zakresie rozbudowane zostaną nowe mechanizmy ochrony odbiorców z grupy
gospodarstw domowych. Rozbudowana zostanie platforma do porównywania ofert
sprzedawców. Ponadto zostanie poszerzony zakres informacji prezentowany na rachunkach, tak
aby odbiorcy końcowi poznali składowe opłat, które uiszczają w związku z korzystaniem z energii
elektrycznej. Równocześnie rachunki i informacje dodatkowe zostaną przedstawiane w sposób
bardziej czytelny dla odbiorców końcowych tak, aby zwiększyć ich wiedzę. Ponadto rozwijane i
usprawniane będą już wdrożone alternatywne metody rozwiazywania sporów, tak aby odbiorcy
mieli zapewniony dostęp do informacji na temat możliwych alternatywnych rozwiązań (np.
rozłożenia płatności, doradzanie w zarządzaniu zadłużeniem) z odpowiednim wyprzedzeniem
przed wstrzymaniem dostarczania energii elektrycznej lub paliw gazowych.
6. Wzmocnienie przepisów w zakresie zwiększenia aktywności odbiorców z grupy gospodarstw
domowych oraz zaprojektowanie nowych rozwiązań prawnych
Realizacja zadania będzie odbywać się poprzez usprawnienie już istniejących mechanizmów
zachęty odbiorców do odgrywania bardziej aktywnej roli na rynku energii elektrycznej. Zadanie
zostanie wykonane częściowo poprzez implementację Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
Rady w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej do polskiego porządku
prawnego.
Przewiduje się, że w latach 2021-2030 w ramach prac nad wzmocnieniem otoczenia prawnego
zachęcającego do podejmowania aktywniejszej roli na rynku energii elektroenergetycznej przez
odbiorców z grupy gospodarstw domowych, zostaną wprowadzone nowe mechanizmy oraz
rozbudowane zostaną te dotychczas istniejące.
Pierwszym rozwiązaniem będzie wprowadzenie regulacji zachęcających do oferowania przez
sprzedawców kontraktów z ceną dynamiczną. Dostępność tych usług związana będzie
z rozpowszechnieniem inteligentnych liczników.
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Ponadto, zostaną przygotowane przepisy dotyczące zachęcania do aktywności prosumenckiej tak,
aby odbiorca mógł mieć możliwość wytwarzania, magazynowania i sprzedaży wyprodukowanej
przez siebie energii. W związku z podejmowaniem aktywnej roli przez odbiorców konieczne
będzie przygotowanie otoczenia prawnego dla rozwoju usług agregacji popytu nie tylko
na poziomie podmiotów o większym popycie na energię elektryczną, ale również odbiorców
z grupy gospodarstw domowych. Co więcej, podejmowanie aktywności na rynku energii
elektrycznej przez gospodarstwa domowe może mieć formę nie tylko aktywności indywidualnej
(jako prosumenta), ale także zbiorową, przykładowo poprzez zaangażowanie w tworzenie
lokalnych wspólnot energetycznych.
Wzmocnienie otoczenia prawnego stanowiące dodatkową zachętę do realizacji inwestycji
prosumenckich, polegać będzie również na szczegółowym uregulowaniu wymagań technicznych,
warunków przyłączenia do sieci oraz współpracy mikroinstalacji OZE z systemem
elektroenergetycznym. Powyższe dokonane zostanie przy uwzględnieniu potrzeby zwiększania
udziału energii elektrycznej z mikroinstalacji w bilansie energetycznym państwa,
przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa i niezawodności funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.
Dodatkowo, uregulowane zostaną kwestie związane z rejestracją danych pomiarowych oraz
bilansowaniem ilości energii, dokonywaniem rozliczeń prosumentów energii odnawialnej, a także
udostępnianiem danych pomiarowych. Odnotować należy, że szczegółowe uregulowanie kwestii
bilansowania międzyfazowego przyniesie wymierne korzyści dla rozliczeń mikroinstalacji
i ostatecznego bilansu energii wytwarzanej z tych instalacji i pobieranej z sieci.
b)

Środki zwiększające elastyczność systemu
energetycznego w odniesieniu do wytwarzania
energii ze źródeł odnawialnych, np. inteligentne
sieci, agregowanie, DSR,
magazynowanie,
wytwarzanie rozproszone,
mechanizmy
sterowania, redysponowania i ograniczania mocy,
a także sygnały cenowe w czasie rzeczywistym,
w tym wprowadzenie łączenia rynków dnia
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Wdrażanie mechanizmów łączenia rynków dnia bieżącego oraz mechanizmów związanych
z bilansowaniem systemu elektroenergetycznego
Realizacja zadania będzie
w rozporządzeniach:



odbywała

się

zgodnie

z

harmonogramami

określonymi

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiające wytyczne
dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi
Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1719 z dnia 26 września 2016 r. ustanawiające
wytyczne dotyczące długoterminowej alokacji zdolności przesyłowych
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bieżącego
i
bilansujących;

transgranicznych

rynków



Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiające
wytyczne dotyczące bilansowania

Realizacja działań umożliwi zapewnienie bezpieczeństwa krajowego systemu energetycznego
przy jednoczesnej integracji w zakresie wymiany transgranicznej. Istotnym elementem integracji
Podmioty odpowiedzialne/zaangażowane*:
MAP, URE, operator systemu przesyłowego jest uwzględnienie specyfiki polskiego systemu bilansowania centralnie dysponowanego
przy wdrażaniu przepisów wytycznych dotyczących bilansowania. Zasady i harmonogram
elektroenergetycznego (PSE S.A.)
realizacji zadania mogą ulec zmianie w razie nowelizacji przepisów unijnych aktów prawnych 1-3,
* ewentualne zmiany mogą wynikać z nowelizacji
której wejście w życie planowane jest w 2020 r.
ustawy o działach administracji rządowej
c)

W stosownych przypadkach, środki służące
zapewnieniu niedyskryminacyjnego udziału
energii ze źródeł odnawialnych, DSR i
magazynowania, na wszystkich rynkach energii;
Podmioty odpowiedzialne/zaangażowane*:
MAP, URE

Zapewnienie priorytetowego dostępu i przesyłu energii ze źródeł odnawialnych lub z
wysokosprawnej kogeneracji za pomocą ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy o
odnawialnych źródłach energii
Do osiągnięcia celu w polskim porządku prawnym funkcjonuje zasada pierwszeństwa przyłączania
instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii do sieci elektroenergetycznej (art. 7 ust. 1
ustawy Prawo energetyczne), a także zasady priorytetowego przesyłu i dystrybucji energii
elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz kogeneracji (art. 9c ust. 6 ustawy Prawo
energetyczne).

* ewentualne zmiany mogą wynikać z nowelizacji
Unijne rozporządzenie 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku wewnętrznego energii
ustawy o działach administracji rządowej
elektrycznej od 1.01.2020 r. wprowadza limity mocowe, dla których obowiązkowe jest stosowanie
zasady pierwszeństwa dostępu do sieci.
d)

Polityki i środki mające na celu ochronę Prowadzenie działań informacyjnych względem konsumentów energii elektrycznej i gazu
konsumentów, szczególnie konsumentów słabych Prowadzenie na bieżąco działań informacyjnych względem konsumentów energii elektrycznej
ekonomicznie i, w stosownych przypadkach, i gazu w zakresie, w jakim obecnie realizowane są te zadania poprzez:
dotkniętych ubóstwem energetycznym oraz
 prowadzenie Punktu informacyjnego dla odbiorców energii elektrycznej i gazu,
wzmocnienie
konkurencyjności
 prowadzenie cenowego energetycznego kalkulatora internetowego,
i kwestionowalności detalicznego rynku energii;
 opracowywanie Zbioru praw konsumenta.
Podmioty odpowiedzialne/zaangażowane*:
MAP, URE
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Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) jest zaangażowany w prace mające na celu
opracowywanie wzorców umów zawieranych pomiędzy sprzedawcami i operatorami systemów
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* ewentualne zmiany mogą wynikać z nowelizacji elektroenergetycznych (tzw. generalne umowy dystrybucyjne), a także na bieżąco monitoruje
ustawy o działach administracji rządowej
detaliczny rynek energii.
W zakresie zwiększenia ochrony odbiorców z grupy gospodarstw domowych aktualnie istnieją
mechanizmy mające na celu ochronę tych odbiorców, m.in. poprzez udostępnienie przez URE
kalkulatora ofert lub alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Po rozbudowaniu kalkulatora
i uproszczeniu informacji rachunkowych odbiorcy z gospodarstw domowych będą mieć łatwiejszy
i szerszy dostęp do informacji o ofertach, a w konsekwencji większe możliwości podjęcia decyzji
o zmianie sprzedawcy. Ponadto dzięki upowszechnieniu aktywnych form uczestnictwa w rynku
energii elektrycznej, np. poprzez korzystanie z usług agregacji, podejmowania roli prosumenta,
korzystanie z kontraktów z ceną dynamiczną, będą mogli oddziaływać na rynek w celu zwiększenia
konkurencyjności na nim. Wyżej wymienione działania mają na celu wzmocnienie pozycji
słabszych ekonomicznie odbiorców i zachęcenie ich do podejmowania bardziej aktywnej roli
na rynku energii elektrycznej.
Przewidywane efekty na 2030 r.:







III. Polityki i działania – wymiar „wewnętrzny rynek energii”

zwiększenie świadomości konsumentów w obszarze zasad działania rynków energii
i paliw gazowych,
aktywizacja konsumentów w obszarze zmiany sprzedawcy energii elektrycznej między
innymi poprzez możliwość porównania ofert w kalkulatorze internetowym,
wzmocnienie pozycji konsumentów na rynku energii i gazu poprzez zwiększenie wiedzy
oraz świadomości konsumenckiej na temat przysługujących praw w relacjach
z przedsiębiorstwami energetycznymi,
prowadzenie akcji informacyjnych, mających na celu uświadamianie konsumentów
o przysługujących im prawach w relacjach z przedsiębiorstwami energetycznymi,
w związku z ustawowo określonym terminem uwolnienia cen paliw gazowych
w segmencie gospodarstw domowych planuje się uruchomienie internetowej
porównywarki ofert sprzedawców w tym segmencie.
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e)

Opis środków umożliwiających i rozwijających
regulację zapotrzebowania, w szczególności
środków dotyczących taryf w celu wspierania
dynamicznego ustalania cen30.

1. Zmiana instrukcji ruchu i eksploatacji sieci, które to instrukcje określają szczegółowe zasady
uczestnictwa w ramach usług systemowych strony popytowej

Podmioty odpowiedzialne/zaangażowane*:

Rozwój tych zasad będzie wspierany przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) w zakresie,
w jakim będą one spełniały warunki proporcjonalności i efektywności, w tym kosztowej, a także
w zakresie, w jakim będą one wynikały z wdrażania postanowień kodeksów sieciowych
i wytycznych opracowanych w formie rozporządzeń unijnych.

MAP, URE

Przewidywane efekty (2030 r.):

* ewentualne zmiany mogą wynikać z nowelizacji
ustawy o działach administracji rządowej




zwiększenie udziału usług systemowych strony popytowej w funkcjonowaniu rynku
energii,
zmniejszenie niedoborów energii podczas szczytowego zapotrzebowania.

2. Rozwój inteligentnych sieci elektroenergetycznych
Minister właściwy ds. energii przygotował projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne
wprowadzający system inteligentnego opomiarowania w Polsce. Projekt ustawy przewiduje m.in:








zainstalowanie do 2028 r. liczników zdalnego odczytu u co najmniej 80% odbiorców
końcowych przyłączonych do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym nie wyższym
niż 1 kV, zgodnie z określonym harmonogramem;
powołanie operatora informacji pomiarowych (OIP);
dokonywanie rozliczeń za energię elektryczną lub usługę dystrybucji energii elektrycznej
na podstawie danych pomiarowych uzyskanych od OIP;
możliwość zarządzania pracą urządzeń domowych funkcjonujących w ramach
Infrastruktury Sieci Domowej (tzw. Internet Rzeczy) oraz pomiaru energii elektrycznej
wprowadzanej do sieci przez prosumenta;
zapewnienie standardów bezpieczeństwa dotyczących ochrony danych pomiarowych
przed nieuprawnionym dostępem.

Korzyści z wdrożenia systemu wynikać będą głównie z:
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możliwości zarządzania poborem energii elektrycznej przez sterowanie instalacją –
załączanie i wyłączanie urządzeń w zależności od pory doby i roku oraz ceny energii,
umożliwienia korzystania przez odbiorców z taryf dynamicznych,
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możliwość rozliczenia odbiorcy wg danych o rzeczywistym zużyciu w terminie i za okres
rozliczeniowy dogodny dla stron,
poprawy parametrów jakościowych energii elektrycznej dostarczanej przez dostawcę z
korzyścią dla konsumenta i możliwości rozliczenia bonifikaty z tytułu niedotrzymania
parametrów jakościowych i przerw w dostawach energii elektrycznej,
uproszczenia i skrócenia procedury zmiany sprzedawcy energii elektrycznej,
wzrostu udziału świadomych konsumentów energii elektrycznej co obniży koszt
bilansowania systemu i wpłynie na finalny koszt zaopatrzenia w energię elektryczną,
zmniejszenia kosztów obsługi odbiorców,
wzrostu konkurencji na rynku energii elektrycznej,
umożliwienia rozwoju rozproszonych źródeł energii elektrycznej,
ograniczenia szczytowego zapotrzebowania na moc dzięki możliwości zarządzania
popytem (demand side response)
obniżenia różnicy bilansowej przez obniżenie poziomu strat handlowych (kradzieże),
redukcji kosztów analiz związanych z określaniem warunków przyłączenia do sieci,
polepszenia skuteczności planowania zadań eksploatacyjnych, remontów i prac
modernizacyjnych.

Ponadto, z zagadnieniem budowy inteligentnej sieci są nierozłącznie związane: zaawansowane
technologie monitoringu stanu sieci elektroenergetycznej, automatyzacja, zdalne sterowanie i
przebudowa systemów łączności w energetyce.
Realizacja Programu wpisuje się bezpośrednio w działania „Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego
Rozwoju”.

3.4.4. Ubóstwo energetyczne
a)

Polityki i środki mające zrealizować cele określone 1. Stworzenie definicji ubóstwa energetycznego oraz metodyki dostosowanej do polskich
w pkt 2.4.4.
uwarunkowań
Podmioty odpowiedzialne/zaangażowane*:
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Problem ochrony
odbiorcy wrażliwego przed ubóstwem energetycznym został ujęty
w Rekomendacjach Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów (KERM) pod nazwą Program
„Czyste Powietrze”.
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MR, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów Zgodnie z wytycznymi Programu, w 2018 r. zrealizowane zostały prace nad:
do spraw programu „Czyste Powietrze”, MAP,
 stworzeniem definicji ubóstwa energetycznego dostosowanej do polskich uwarunkowań,
MRPiPS, MK, URE
 opracowaniem spójnej metodyki diagnozowania ubóstwa energetycznego oraz
* ewentualne zmiany mogą wynikać z nowelizacji
 określeniem modelu statystycznego niezbędnego do monitorowania skali zjawiska w
ustawy o działach administracji rządowej
Polsce.
Na podstawie wyników prac zostanie określona liczba gospodarstw domowych dotkniętych
ubóstwem energetycznym. W przypadku gdy liczba ta stanowić będzie istotny udział w
odniesieniu do liczby gospodarstw domowych zostaną wskazane narzędzia w celu ograniczenia
ubóstwa energetycznego, które przyniosą najlepszy efekt.
Kwestia ochrony odbiorcy wrażliwego jest powiązana z problemem ubóstwa energetycznego.
Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej jest zdefiniowany w ustawie Prawo energetyczne (art. 3,
punkt 13c) i jest uprawniony do odbierania zryczałtowanego dodatku energetycznego. Wysokość
dodatku energetycznego jest ogłaszana corocznie przez ministra właściwego ds. energii i zależy
od iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy
w gospodarstwie domowym.
2. Monitoring liczby gospodarstw domowych dotkniętych ubóstwem energetycznym
Obecnie (IV kwartał 2019 r.) odebrany został raport obejmujący rekomendacje definicji ubóstwa
energetycznego oraz model do mierzenia i monitorowania zjawiska ubóstwa. Pozwolą one na
ilościowe określenie jego skali. Metodologia opiera się na aktualizowanych corocznie danych
pochodzących z badań statystycznych. W zależności od przyjętej definicji ubóstwa
energetycznego (i powiązanych z nim składników np. próg udziału kosztów energii w dochodzie
rozporządzalnym gospodarstw domowych) zostaną określone docelowe grupy wsparcia.
Zastosowanie monitoringu liczby gospodarstw domowych dotkniętych ubóstwem
energetycznym pozwoli na rzetelną ocenę skutków zaproponowanych rozwiązań. Monitoring
pozwoli ocenić, czy zaproponowane rozwiązania są efektywne, a które wymagają zmian (np.
nieefektywność narzędzia z powodu błędnego określenia potrzeb osób ubogich).
3. Kontynuacja i ewentualne dostosowanie do potrzeb odbiorców ubogich energetycznie
programów finansowanych ze środków publicznych (w tym UE), w szczególności programów
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pożyczkowych przeznaczonych na finansowanie działań w zakresie modernizacji związanej z
poprawą efektywności energetycznej
Budynki mieszkalne wielorodzinne
Krajowy instrument wsparcia poprawy efektywności energetycznej budynków jest regulowany
przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów.
Wsparcie z Funduszu Termomodernizacji i Remontów w postaci premii termomodernizacyjnej i
premii remontowej (wsparcie bezzwrotne) jest przeznaczone dla podmiotów posiadających
zdolność kredytową i w głównej mierze wykorzystywane jest przez spółdzielnie i wspólnoty
mieszkaniowe.
W ramach działalności Funduszu Termomodernizacji i Remontów w latach 2009-2019 przyznano
ponad 31 tys. premii. Łączna kwota przyznanego wsparcia przekroczyła kwotę 1,7 mld zł i objęła
460,8 tys. mieszkań. Wartość inwestycji objętych wsparciem w ramach funduszu wyniosła ponad
11,1 mld zł.
Trwają prace nad nowelizacją ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Zmiany
wprowadzone w tych przepisach pozwolą m.in. na ubieganie się przez gminy o wsparcie na
przeprowadzenia remontów w budynkach komunalnych (remont połączony m.in. z wymogiem
dostosowania do obowiązujących warunków technicznych dla budynków w zakresie izolacyjności
cielnej i energooszczędności). Jest to rozwiązanie ukierunkowane na ograniczenie zjawiska
ubóstwa energetycznego, gdyż budynki z zasobów komunalnych często charakteryzują się bardzo
niskim standardem energetycznym, co skutkuje wysokimi kosztami ich użytkowania, a
jednocześnie są zamieszkiwane przez osoby o najniższych dochodach. Większa intensywność
robót w tego rodzaju zabudowie ma zatem szansę nie tylko przyczynić się do poprawy jej
efektywności energetycznej, ale także wpłynąć na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń (wymiana
źródeł ciepła) oraz zmniejszać problem ubóstwa energetycznego (zmniejszenie kosztów
ogrzewania mieszkań).
Budynki jednorodzinne
Według wstępnych badań, około 60% osób ubogich energetycznie użytkuje mieszkania
jednorodzinne. Co więcej, znaczna część osób ubogich energetycznie nie posiada zdolności
kredytowej. W rezultacie znaczna cześć takich osób jest wyłączona z programów wsparcia.
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Dzięki programom dofinansowania, osoby ubogie energetycznie będą w stanie zrealizować
najbardziej kosztowne inwestycje (np. prace termomodernizacyjne), co przyczyni się do
znacznego zwiększenia efektywności wykorzystania energii i spadku udziału kosztów energii w
budżetach gospodarstw domowych.
Oprócz programów wsparcia termomodernizacji obecnie dostępne są również systemy wsparcia
wymiany źródeł grzewczych w nowobudowanych oraz już istniejących domach jednorodzinnych.
Program „Czyste Powietrze” oraz „Stop Smog” umożliwiają skorzystanie z dofinansowań oraz
kredytów preferencyjnych wspierających najuboższe gospodarstwa domowe. Klasyfikacja oraz
wypłacanie wsparć realizowane jest przez lokalne organizacje samorządowe, a koordynowane na
poziomie krajowego pełnomocnika rządu. Ponadto od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje ulga
termomodernizacyjna, czyli możliwość odliczenia od podstawy obliczenia podatku wydatków na
materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia
termomodernizacyjnego w jednorodzinnym budynku mieszkalnym.
W lutym 2019 r. weszły w życie przepisy ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu
termomodernizacji i remontów (Dz. U z 2019 r. poz. 51), na podstawie których został
uruchomiony rządowy Program „Stop Smog”. Program jest skierowany do osób ubogich
energetycznie zamieszkujących domy jednorodzinne. Program jest adresowany do wszystkich
gmin, które mogą wykazać się złą jakość powietrza na swoim terenie, tj. stężenia zanieczyszczeń
powietrza przekraczają normy UE.
Program obejmuje realizację w ww. gospodarstwach domowych przedsięwzięć polegających na:


wymianie urządzeń lub systemów grzewczych na spełniające standardy niskoemisyjne,



likwidacji urządzeń lub systemów grzewczych oraz przyłączaniu do sieci ciepłowniczej,
elektroenergetycznej lub gazowej,



kompleksowej termomodernizacji budynku.

Przedsięwzięcia są realizowane na rzecz beneficjenta końcowego przez gminę i finansowane ze
środków publicznej do 100% ich wartości. Gmina zapewnia 30% wkładu własnego (w przypadku
gmin powyżej 100 tys. mieszkańców wkład musi być wyższy). Pozostała część Programu (70%) jest
finansowana z budżetu państwa, poprzez Fundusz Termomodernizacji i Remontów. Program
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został obecnie zaplanowany do realizacji na lata 2019-2024, a jego łączny budżet (wkład budżetu
państwa i samorządów) wynosi 1,2 mld zł..
4. Budowa, rozbudowa i modernizacja sieci ciepłowniczych
Rozbudowa oraz modernizacja istniejących sieci ciepłowniczych w kierunku efektywnych
systemów ciepłowniczych i chłodniczych w bezpośredni sposób wpłynie na zmniejszenie
obszarów zagrożonych wystąpieniem zjawiska ubóstwa energetycznego oraz umożliwi skuteczną
walkę ze zjawiskiem niskiej emisji oraz smogiem.
5. Monitorowanie ochrony odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej i paliw gazowych
W celu ochrony osób najbiedniejszych w nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne z 26 lipca
2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 984) zdefiniowana została grupa odbiorców wrażliwych energii
elektrycznej i paliw gazowych oraz uregulowany został system wsparcia tej grupy.
Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej jest to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w
rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z
2017 r. poz. 180), która jest uprawniona do odbierania zryczałtowanego dodatku energetycznego.
Analogicznie zdefiniowano odbiorcę wrażliwego paliw gazowych.
Ponadto wprowadzono elementy systemu wsparcia (przewidziane ustawą z dnia 10 kwietnia
1997 r. Prawo energetyczne Dz.U. z 2019 r., poz. 1556):






instalacja przedpłatowego układu pomiarowo-rozliczeniowego (art. 6f),
zabezpieczenie przed wstrzymaniem dostaw (art. 6c, 6c ust.3, 6d),
możliwość wypowiadania zawartych umów bez ponoszenia dodatkowych opłat (art. 4j
ust. 3 i 3a),
możliwość dokonania zmiany sprzedawcy energii elektrycznej lub paliw gazowych (art. 4
ust. 2),
dostęp do zbioru praw konsumenta opracowanego przez Prezesa URE przy współudziale
Prezesa UOKIK (art. 5 ust. 6e);

6. Taryfa antysmogowa
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Celem wprowadzenia nowej taryfy było zachęcenie właścicieli gospodarstw domowych do
wymiany przestarzałych pieców i ogrzewania domów w nocy przy użyciu energii elektrycznej.
Powyższa taryfa została określona w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 29 grudnia 2017 r. w
sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią
elektryczną, które weszło w życie w dniu 30 grudnia 2017 r.
W wyniku wprowadzenia taryfy antysmogowej i jej korekty dokonanej przez spółki energetyczne
stawki taryfy za dystrybucję energii elektrycznej w godzinach nocnych zostały obniżone średnio
10-krotnie w porównaniu do stawek w jednostrefowej taryfie G11.
Również stawki za energią elektryczną, wraz jej obrotem, zostały obniżone w wyniki
wprowadzenia taryfy antysmogowej. Są one o 35÷50% niższe od stawek w najpowszechniej
stosowanej w Polsce taryfie G11.
Nowa taryfa przewiduje niższe stawki dystrybucyjne dla energii elektrycznej dodatkowo
zużywanej w godzinach od 22:00 do 6:00. Niższe stawki dotyczą zużycia energii elektrycznej
przewyższającego zużycie w analogicznym okresie poprzedniego roku. W pozostałych godzinach
doby odbiorca będzie płacił za energię tyle, co w taryfie G11 – czyli najpopularniejszej taryfie
wśród gospodarstw domowych (taryfie jednostrefowej o stałych stawkach w każdej godzinie
doby).
Biorąc pod uwagę powyższe, we wszystkich rozpatrywanych przypadkach koszt energii
elektrycznej w gospodarstwie domowym ogrzewającym się źródłami ciepła, zasilanymi energią
elektryczną, jest znacznie niższy, od kosztu ogrzewania liczonego według dotychczas
funkcjonujących taryf (G11, G12, G13).
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3.5. Wymiar „badania naukowe, innowacje i konkurencyjność”
a)

Polityki i środki, z uwzględnieniem polityk 1. Realizacja Polityki naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa
i środków mających zrealizować cele określone w Cele i założenia polityki naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa określone zostały w 7
pkt 2.5
strategicznych kierunkach badań naukowych i prac rozwojowych sformułowanych w przyjętym w
2011 r. przez Radę Ministrów Krajowym Programie Badań (KPB). Kierunki te są podstawą do
opracowywania przez Radę Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) strategicznych
Podmioty odpowiedzialne/zaangażowane*:
programów badań naukowych i prac rozwojowych, w ramach których dofinansowywane są
MNiSW, MAP, MR, MFiPR
projekty B+R. Strategiczne programy realizowane są sukcesywnie od 2011 r., w miarę dostępności
* ewentualne zmiany mogą wynikać z nowelizacji środków budżetowych, kolejno dla wszystkich 7 obszarów KPB.
ustawy o działach administracji rządowej
Z dniem 1 października 2018 r. weszła w życie ustawa reformująca system nauki i szkolnictwa
wyższego w Polsce, tj. ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.
U. poz. 1668). Zgodnie z nowymi przepisami KPB będzie obowiązywał do czasu uchwalenia przez
Radę Ministrów (nie później niż do dnia 31 marca 2020 r.) nowej polityki naukowej państwa, w
ramach której zaktualizowane zostaną priorytety i strategiczne programy badawcze.
Zaktualizowane strategiczne kierunki badawcze w zakresie energii i klimatu powinny być zgodne
ze Strategią Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), a w obszarze technologii niskoemisyjnych –
dodatkowo z nową Polityką energetyczną Polski do 2040 r.
Planuje się zwiększyć nakłady na działalność badawczo-rozwojową w Polsce do 1,7% PKB w 2020
r. oraz 2,5% PKB w 2030 r. oraz wdrożenie nowych, lepiej dostosowanych do panujących
uwarunkowań społeczno-gospodarczych, zasad wykorzystania tych nakładów w ramach
realizowanej od 2016 r. reformy nauki i szkolnictwa wyższego. Doprowadzi to m.in. do
podniesienia poziomu i efektywności nauki w Polsce, rozumianej jako dostarczanie wyników i
produktów badań naukowych o dużej jakości poznawczej i wysokiej użyteczności społecznogospodarczo-technologicznej. Łącznym efektem tych działań będzie zwiększenie innowacyjności
gospodarki oraz wzrost znaczenia i konkurencyjności polskiej nauki na arenie międzynarodowej.
2. Realizacja programu „Kierunki Rozwoju Innowacji Energetycznych”
W 2017 r. Ministerstwo Energii opracowało Kierunki Rozwoju Innowacji Energetycznych (KRIE).
Jest to dokument definiujący szerokie ramy działalności innowacyjnej dla sektora i jego instytucji
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wspomagających. Kierunki służą skorelowaniu dokumentów strategicznych na poziomie
administracji rządowej i agend państwowych w zakresie polityki rozwoju i innowacji w sektorze
energii. W realizacji KRIE istotne jest właściwe skierowane wydatków publicznych na najbardziej
atrakcyjne, a jednocześnie palące wyzwania oraz uaktywnienie czołowych podmiotów
gospodarczych działających w polskim sektorze energii i zwiększenie ich zaangażowania, w tym
finansowego, w działalność badawczo-rozwojową i wdrożeniową.
Zgodnie z założeniami ww. dokumentu, realizowane będą projekty z następujących obszarów:





zintegrowany i połączony system energetyczny dający centralną rolę użytkownikowi
energii;
efektywne i elastyczne wytwarzanie energii oraz wykorzystanie surowców łączące
ograniczenie wpływu na środowisko z bezpieczeństwem energetycznym;
dywersyfikacja technologii wytwarzania i wykorzystania energii;
ekologiczne i efektywne energetycznie miasto.

Kluczowe dla rozwoju i wdrażania innowacji jest zrozumienie poszczególnych typów innowacji
oraz faz rozwoju danej technologii. Innowacje nie obejmują jedynie nowych technologii, ale także
procesy i struktury organizacyjne, dlatego w KRIE wiele miejsca poświęconych zostało m.in.
nowym modelom biznesowym, które oparte są na aplikacji technologii w inny sposób lub w innym
segmencie rynku. Poza tym, dla zrozumienia zasadniczego problemu, tzw. „doliny śmierci”, z
którą mierzą się firmy nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie, dokonano podziału innowacji
według czasu i rodzaju:




aktualne projekty – innowacje krótkookresowe inkrementalne (do 2 lat),
projekty rozwojowe – innowacje średniookresowe inkrementalne (2-4 lata),
projekty przyszłości – innowacje długookresowe przełomowe (powyżej 4-5 lat).

W związku z powyższym w latach 2021-2030 należy przede wszystkim skupić działania na trzech
poziomach:
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wsparcie dla nowych pomysłów i inkubacji, gdzie warunkiem sukcesu jest
wygenerowanie jak największej liczby projektów o małym finansowaniu, obarczonych
dużym ryzykiem, szybkim czasem ich przetworzenia i decyzji oraz stworzenie społeczności
start-upów i ekosystemu innowacji;
183





wsparcie dla upowszechnienia i komercjalizacji, gdzie warunkiem sukcesu jest
zaangażowanie kapitału typu venture oraz dużych podmiotów jako klientów i odbiorców
produktów;
wsparcie dla ekspansji i rozwoju międzynarodowego, gdzie warunkiem sukcesu jest
współpraca dużych i średnich przedsiębiorstw oraz wsparcie ekspansji międzynarodowej
za pośrednictwem dyplomacji ekonomicznej.

Słabością polskiego systemu jest niewątpliwie faza rozwoju technologii i wdrożenia, która wiąże
się z koniecznością dokonania pilotażu i przeskalowania technologii. Stąd też szczególny nacisk w
funkcjonowaniu istniejących lub powoływanych instytucji zajmujących się innowacjami w
sektorze energii kładzie się na te właśnie zagadnienia.
Dla usprawnienia prac w obszarze innowacji sektora energii niezbędna jest koordynacja prac
wykonywanych w ramach zaplecza naukowego i analitycznego. Celem pozostaje optymalizacja
wykorzystania środków przeznaczonych na badania, rozwój i innowacje dzięki upomnieniu
działań różnych instytucji.
Współpraca pomiędzy uczelniami i przedsiębiorstwami powinna prowadzić do zwiększenia liczby
patentów, a także wymiany kadr między ośrodkami akademickimi i przemysłem. Istotnym
punktem jest zwiększenie wymiany wiedzy z ośrodkami zagranicznymi i realizacja programów
stażowych dla naukowców w podmiotach sektora energii. Jednym z narzędzi mogą być
sponsorowane i współtworzone przez podmioty rynkowe programy zajęć, prowadzonych przez
wykładowców pracujących na stałe w najbardziej renomowanych ośrodkach zagranicznych oraz
współpraca polskiego biznesu energetycznego z renomowanymi zagranicznymi ośrodkami
naukowo-badawczymi. Ponadto poza naukowcami większy kontakt z zagranicą powinni mieć
także pracownicy firm z sektora, poprzez wyjazdy studyjne lub programy kształceniowe w kraju
czy pracę w zagranicznych filiach podmiotów. Jest to szczególnie istotne dla stworzenia i rozwoju
ekosystemu innowacji, który powinien objąć także współpracę z sektorami pokrewnymi:
chemicznym, informatyczno-telekomunikacyjnym, motoryzacyjnym czy zbrojeniowym.
Ważną kwestią jest, aby w ramach obowiązujących regulacji, dotyczących zarówno sektora
energii (system taryfowy), jak też ponadsektorowych (Prawo zamówień publicznych),
premiowano podmioty inwestujące w Polsce w badania, rozwój i innowacje, np. przez
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uwzględnienie wydatków na B+R+I oraz współpracę z lokalnymi ośrodkami naukowymi. Istotnym
zadaniem jest także tworzenie przestrzeni dla wdrażania nowych rozwiązań.
Inwestycje w sektorze energii, w szczególności te o charakterze innowacyjnym, mogą stanowić
dźwignię rozwoju dla całej gospodarki i powinny być analizowane przez pryzmat maksymalizacji
korzyści dla polskiej gospodarki – nie tylko pod względem standardowych parametrów
ekonomicznych, ale także z perspektywy ich potencjału rozwojowego dla nauki i przemysłu.
Między sektorem energii a sektorami powiązanymi, np. chemicznym, teleinformatycznym,
transportowym, budowlanym występują naturalne synergie, których wykorzystanie przynosi
korzyści dla firm działających w tych branżach oraz daje nowe możliwości dla konsumentów.
Dlatego kryterium oceny podjęcia innowacji w energetyce powinna być maksymalizacja krajowej
wartości dodanej, w szczególności możliwości uzyskania zaawansowanych technologicznie
produktów i usług.
Wdrożenie do 2030 r. założeń wynikających z dokumentu strategicznego Kierunki Rozwoju
Innowacji Energetycznych doprowadzi do wzmocnienia efektu synergii w obszarze innowacji
między przedsiębiorstwami, instytucjami publicznymi i nauką, prowadząc między innymi do
przewidywanych skutków, m. in.:
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Wzrost o 200% nakładów na B+R+I w podmiotach sektora energii względem roku 2018;
25% przychodów w podmiotach sektora energii z nieistniejących w dotychczasowej
ofercie lub marginalnych w roku 2018 segmentów;
Wzrost liczby zgłaszanych innowacji pracowniczych w podmiotach sektora energii;
Zagospodarowanie 30% odpadów produkowanych w sektorze energii;
Zagospodarowanie przynajmniej 0,5 mld m3 metanu zawartego w pokładach węgla w
fazie przedeksploatacyjnej (ang. coal-bed methane – CBM) rocznie;
Wzrost o 100% zagospodarowania metanu w fazie eksploatacyjnej (ang. coal-mine
methane – CMM oraz ang. ventilation-air methane – VAM) i posteksploatacyjnej (ang.
abandoned-mine methane – AMM) względem roku 2018;
Zmniejszenie energochłonności budynków o 20% względem roku 2018;
Wyposażenie 10% budynków przemysłowych w BEMS (ang. Building Energy Management
System – system zarządzania energią w budynku).
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Wzrost o liczby zgłoszeń patentowych w podmiotach sektora energii oraz instytutach
badawczych;
Zmniejszenie jednostkowego zużycia energii w sektorze przemysłu o 20% względem roku
2018;
Wzrost liczby umów i porozumień między sektorem energii, przemysłu i jednostkami
naukowymi i badawczymi;
Wzrost zaawansowania technologicznego oraz konkurencyjności polskiego sektora
energii, a także zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko.

3. Wdrożenie projektu strategicznego „Systemu Weryfikacji Technologii Środowiskowych
(ETV)/Wdrażanie Programu Weryfikacji Technologii Środowiskowych (ETV) w Polsce”
Weryfikacja technologii środowiskowych (ETV – Environmental Technology Verification) to
system wspierający komercjalizację i upowszechnianie innowacyjnych technologii
środowiskowych, który polega na bezstronnym i wiarygodnym potwierdzeniu, że deklaracja
wytwórcy technologii dotycząca jej efektu działania i korzyści z jej zastosowania jest rzetelna,
kompletna, i oparta na wiarygodnych wynikach badań. System wdrażany jest w Polsce w formie
projektu strategicznego, ujętego w Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. ETV weryfikuje
innowacyjność rozwiązania w kontekście uzyskiwanego efektu ekologicznego technologii z
perspektywy jej cyklu życia. Pilotaż skierowany jest do przedsiębiorców oferujących technologie
z następujących obszarów: oczyszczanie i monitoring wody, materiały, odpady i zasoby,
technologie energetyczne .Kształt pełnowymiarowego programu ETV zależy od decyzji podjętych
na poziomie UE i od wyników ewaluacji Pilotażowego Programu ETV UE. Poza powyższymi
obszarami technicznymi planowane jest objęcie także: technologii monitoringu gleby i wód
podziemnych oraz oczyszczania gleb, technologii i procesów dla czystszej produkcji, technologii
ograniczających zanieczyszczenia powietrza oraz do monitorowania i ograniczania emisji ze źródeł
stacjonarnych, technologii środowiskowych dla rolnictwa.
4. Realizacja i wsparcie Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS)
Krajowe Inteligentne Specjalizacje to określone przez Państwa Członkowskie UE i ich regiony
priorytety gospodarcze w obszarze badań, rozwoju oraz innowacji (B+R+I) w ramach danej
perspektywy finansowej. Inteligentne specjalizacje mają za zadanie przyczynić się do
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transformacji gospodarki krajowej przez unowocześnienie, zróżnicowanie produktów i usług,
przekształcenie strukturalne oraz przez tworzenie innowacyjnych rozwiązań społeczno –
gospodarczych. W wyniku analiz w zakresie endogenicznych przewag gospodarczych oraz
współpracy z partnerami społeczno – gospodarczymi, utworzono listę 15 krajowych
inteligentnych specjalizacji (obowiązuje od 1 stycznia 2019 r.), z czego 3 bezpośrednio dotyczą
zrównoważonej energetyki:
















KIS1. Zdrowe społeczeństwo
KIS 2. Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśnodrzewnego
KIS 3. Biotechnologiczne i chemiczne procesy, bioprodukty i produkty chemii
specjalistycznej oraz inżynierii środowiska
KIS 4. Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania,
magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii
KIS 5. Inteligentne i energooszczędne budownictwo
KIS 6. Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku
KIS 7. Gospodarka o obiegu zamkniętym - woda, surowce kopalne, odpady
KIS 8. Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym
nanoprocesy i nanoprodukty
KIS 9. Sensory (w tym biosensory) i inteligentne sieci sensorowe
KIS 10. Inteligentne sieci i technologie informacyjno-komunikacyjne oraz geoinformacyjne
KIS 11. Elektronika drukowana, organiczna i elastyczna
KIS 12. Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych
KIS 13. Fotonika
KIS 14. Inteligentne technologie kreacyjne
KIS 15. Innowacyjne technologie morskie w zakresie specjalistycznych jednostek pływających,
konstrukcji morskich i przybrzeżnych oraz logistyki opartej o transport morski i śródlądowy.

Rezultatem opracowania KIS-ów jest system, który powinien zapewnić oddolne kreowanie
najbardziej rozwojowych obszarów, które stanowią priorytet w zakresie polityki naukowej i
innowacyjnej w kraju. Określenie wizji rozwoju polskiej gospodarki pozwala na odpowiednie
ukierunkowanie wsparcia finansowego na specjalizacje mające potencjał rozwojowy, co przyczyni
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się do poprawy innowacyjności oraz konkurencyjności polskiej gospodarki oraz do budowy
gospodarki opartej na wiedzy.
5. Przygotowanie i wdrożenie Foresightu technologicznego polskiej gospodarki do roku 2040
Przygotowanie Foresightu technologicznego ma na celu przeprowadzenie analiz stanu rozwoju
technologicznego polskiej gospodarki do 2040 roku, zidentyfikowanie trendów technologicznych
oraz technologii foresightu, a także opracowanie scenariuszy rozwojowych polskiej gospodarki.
Przed dokonaniem analizy foresightowej zostanie wykonana analiza zasobów, aktywności i
osiągnięć jednostek naukowych i przedsiębiorstw w dziedzinie tworzenia rozwoju technologii
oraz analiza w zakresie trendów technologicznych. Foresight technologiczny polskiej gospodarki
przyczyni się do wyłonienia najbardziej konkurencyjnych obszarów technologicznych, które w
perspektywie długookresowej wpłyną na przyspieszenie tempa rozwoju społecznogospodarczego oraz będą stanowiły specjalności polskiej gospodarki w perspektywie roku 2040.
Wyniki analizy będą stanowiły podstawę weryfikacji i aktualizacji listy i opisów krajowych
inteligentnych specjalizacji. Analiza pozwoli uzupełnić działania w ramach Krajowej Inteligentnej
Specjalizacji oraz Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju o konkretne zalecenia i działania,
ukierunkowane na wdrożenie wizji przyszłości w obszarze technologii.
b)

Współpraca w tym zakresie z innymi państwami
członkowskimi, z uwzględnieniem informacji
o sposobach przełożenia celów planu EPSTE i
polityk w kontekście krajowym;
Podmioty odpowiedzialne/zaangażowane*:

Współpraca z Komisją Europejską i krajami członkowskimi w ramach prac Grupy Sterującej SETPlan
Ze względu na obszar tematyczny: nauka-energetyka-przemysł, państwa członkowskie
reprezentowane są w Grupie Sterującej zarówno przez przedstawicieli ministerstw
odpowiedzialnych za politykę energetyczną, jak i za badania naukowe (Polska reprezentowana
jest przez przedstawiciela Ministerstwa Energii oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

Obecnie współpraca dotyczy przede wszystkim udziału w pracach tzw. TWG (temporary working
groups), przekształcanym sukcesywnie w IWG (implementation working groups), których
* ewentualne zmiany mogą wynikać z nowelizacji
głównym zadaniem jest opracowanie, a następnie wdrażanie planów implementacyjnych dla 10
ustawy o działach administracji rządowej
kluczowych działań/obszarów (key actions) określonych w przyjętym w dniu 19 września 2015 r.
Komunikacie Komisji pn. Communication on accelerating the European energy system
transformation – an integrated SET Plan (C(2015) 6317).
MNiSW, MAP, MR, MFiPR

Utworzono w sumie 15 TWG, odpowiadających tematyką 10 kluczowym obszarom określonym w
ww. Komunikacje (w ramach wybranych priorytetów utworzono po dwie różne grupy ze względu
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na złożoność zagadnień). Polska dotychczas przystąpiła do dwóch TWG: TWG Action 6 ‘Energy
efficiency in industry’ oraz TWG Action 10 ‘Nuclear’.
c)

W stosownych przypadkach, środki finansowe, w 1. Pozyskiwanie funduszy europejskich przez krajowe jednostki naukowe i przedsiębiorstwa na
tym wsparcie UE i wykorzystanie funduszy UE, projekty badawcze i innowacyjne
w tym obszarze na poziomie krajowym.
Analiza doświadczeń z dotychczasowych działań podejmowanych w ramach prowadzonej przez
Polskę polityki innowacyjności oraz doświadczenia z realizacji minionej i obecnej perspektywy
finansowej uwypukliły konieczność ukierunkowania wsparcia na obszary o największym
Podmioty odpowiedzialne/zaangażowane*:
potencjale konkurencyjnym i innowacyjnym dla polskiej gospodarki. Obecny udział polskich
MNiSW, MAP, MR, MI, MK, MFiPR
podmiotów w programie ramowym badań i innowacji Horyzont 2020 wynosi zaledwie niecały 1%.
* ewentualne zmiany mogą wynikać z nowelizacji
Wśród przyczyn niewystarczającego udziału Polski w programie ramowych należy wskazać m.in.
ustawy o działach administracji rządowej
niską zdolność polskich podmiotów do generowania projektów mogących skutecznie ubiegać się
o środki w warunkach konkurencji europejskiej. Niski poziom udziału jest skorelowany z niskimi
krajowymi nakładami na badania, rozwój i innowacje.
Na bazie tych doświadczeń należy skupić inwestycje w obszarach zapewniających zwiększenie
wartości dodanej gospodarki i jej konkurencyjności na rynkach zagranicznych.
Podstawowym instrumentem jest wsparcie skierowane do przedsiębiorstw w celu podjęcia i
rozwoju (kontynuacji) działalności B+R+I, dzięki której przedsiębiorstwa podniosą swoją
konkurencyjność, która dotyczy m.in. obszarów tj.:






wysokosprawne, niskoemisyjne, elastyczne oraz zintegrowane układy wytwarzania,
magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii,
inteligentne i energooszczędne budownictwo,
rozwiązania transportowe przyjazne środowisku,
minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz
wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku),
badania nad tzw. czystymi technologiami węglowymi.

Aktualnie finansowane są prace badawczo-rozwojowe prowadzące do innowacji w zakresie
technologii środowiskowych, niskoemisyjnych oraz umożliwiających efektywne (oszczędne)
gospodarowanie zasobami. Istnieje również możliwość wypracowania innowacyjnych rozwiązań
dla problemów w obszarze zrównoważonego rozwoju, w tym niskoemisyjnego transportu oraz
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energetyki odnawialnej, zidentyfikowanych przez sektor publiczny (np. poprzez mechanizm
przedkomercyjnych zamówień publicznych).
Ponadto nadzorowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego agencja wykonawcza –
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dofinansowuje udział polskich przedsiębiorstw w projektach
B+R ze środków Europejskich Funduszy Strukturalnych, co powinno zaowocować realizacją od
kilku do kilkunastu projektów sektorowych i tzw. wspólnych przedsięwzięć o charakterze
badawczym i innowacyjnym, w tym w obszarze technologii niskoemisyjnych.
2. Magazyny energii, w tym ogniwa oraz akumulatory do pojazdów elektrycznych
Rozwój elektromobilności jest zgodny z kierunkiem strategicznym UE przedstawionym m.in. w
Clean Mobility Package (inicjatywa związana z akumulatorami) oraz komunikacie KE
dedykowanym innowacjom w sektorze energii COM (2016) 763. Obszar ten potrzebuje objęcia
instrumentem wsparcia ze względu na dopiero rozwijający się rynek. Obecnie funkcjonujące
rozwiązania są drogie i nie spełniają oczekiwań użytkowników. Realizowane projekty w tym
obszarze charakteryzują się długą i obarczoną ryzykiem stopą zwrotu dlatego też sektor prywatny
nie jest skłonny do inwestycji na wymaganą skalę. Nowe technologie w tym obszarze mogą mieć
wielorakie zastosowanie, m.in. w energetyce i transporcie.
3. Wsparcie budowy lub rozbudowy infrastruktury dla dystrybucji lub sprzedaży paliw
alternatywnych wykorzystywanych w transporcie
Paliwa alternatywne są we wczesnej fazie rozwoju, fazie pilotażowej lub wręcz eksperymentalnej,
dlatego obszar ten wymaga szczególnego wsparcia finansowego. Z uwagi na niski poziom rozwoju
rynku, a także kluczowy element dla upowszechnienia pojazdów elektrycznych, infrastruktura do
ładowania i tankowania pojazdów powinna być w pierwszej kolejności wspierana z pieniędzy
publicznych. We wszystkich analizach rynkowych brak infrastruktury wskazywany jest jako
główna bariera, a z uwagi na duże różnice w rentowności projektów w różnych lokalizacjach,
istnieje potrzeba maksymalnej elastyczności form wsparcia. Polska zamierza być aktywnym
partnerem w tworzeniu europejskiej sieci stacji ładowania i tankowania paliwami alternatywnymi
zgodnie z wytycznymi Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia
22 października 2014 r., w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych oraz
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opublikowanego przez KE w listopadzie 2017 r., Clean Mobility Package. Ustawa o
elektromobilności i paliwach alternatywnych implementuje do polskiego prawa dyrektywę
Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju
infrastruktury paliw alternatywnych. Ustawa ma uregulować nowo powstający rynek dystrybucji
i sprzedaży paliw alternatywnych wykorzystywanych w transporcie oraz umożliwić wypełnienie
zobowiązania wobec UE.
Z uwagi na wyższe niż w większości państw UE zanieczyszczenie powietrza i emisję CO2 w polskich
miastach, intensywność wsparcia powinna być na tyle wysoka, a instrumenty na tyle elastyczne,
aby zapewnić możliwy szybki rozwój transportu zero- i niskoemisyjnego. Z uwagi na narastającą
globalną konkurencję na rynku pojazdów napędzanych paliwami alternatywnymi oraz
infrastrukturę i oprogramowanie do nich, Polska widzi potrzebę wsparcia publicznymi pieniędzmi
krajowego przemysłu w tej wczesnej fazie jego rozwoju. Jest to zgodne z przyjętymi na świecie
modelami bodźcowania, tzw. infant industries, a także znajduje swoje poparcie m.in.
w kierunkach wyznaczonych w komunikacie KE w zakresie przyspieszenia innowacji w dziedzinie
czystej energii COM (2016) 763.
4. Wdrożenie technologii z grupy Power-to-Gas
Wdrożenie i rozwój technologii Power-to-Gas pozwoli na:




zapobieganie przeciążeniom sieci elektroenergetycznej wynikającym z nadprodukcji
energii z niestabilnej pracy źródeł odnawialnych;
optymalizację wykorzystania sieci gazowej (po transformacji energii elektrycznej na
paliwo gazowe);
integrację systemów elektroenergetycznego i gazowego.

Technologia Power-to-Gas aktualnie wykorzystywana jest na wczesnym etapie rozwoju. Należy
założyć, ze wdrożenie technologii w skali mającej realny wpływ na sektor energii w Polsce, nie
będzie możliwe do sfinansowania mechanizmami rynkowymi.
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5. Budowa stacji regazyfikacyjnych małej skali z modułem odzysku energii chłodu
Celem projektu będzie budowa stacji regazyfikacyjnych małej skali z modułem odzysku energii
chłodu, które mogłyby pełnić również role stacji dosilających system przesyłowy/ dystrybucyjnych
w gaz ziemny. Realizacja projektu przyczyniłaby się do zwiększenia elastyczności pracy sieci
przesyłowej oraz poprawy efektywności energetycznej systemu przesyłowego gazu ziemnego w
Polsce. Projekt zwiększa wykorzystanie infrastruktury sprowadzającej LNG i promuje rozwój
niskoemisyjnych źródeł energii.
6. Wsparcie badań oraz wdrożeń związanych z wprowadzeniem do użytku pojazdów
autonomicznych lub częściowo autonomicznych napędzanych paliwami alternatywnymi
Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych wprowadza
możliwość wykorzystania dróg do testowania pojazdów autonomicznych, przez co przyczynia się
do rozwoju tej technologii.
Kwestia autonomizacji transportu jest także przedmiotem zainteresowania Komisji Europejskiej,
która w raporcie Autonomous cars: a big opportunity for European industry (opublikowanym w
styczniu 2017 r. w Digital Transformation Monitor) wskazała na główne obszary korzyści – nie
tylko dla gospodarki europejskiej, ale przede wszystkim dla obywateli UE. W pierwsze kolejności
należy wspomnieć o poprawie bezpieczeństwa (systemy ADAS – Advanced Driving Assistance
System) oraz upowszechnieniu inteligentnych i połączonych systemów transportowych (ITS –
Intelligent Transport Systems), czego spodziewanym efektem jest m.in. skrócenie czasu
transportu towarów w UE. Eliminując potrzebę kierowania pojazdem, samochody półautonomiczne zyskają około jednej wolnej godziny każdego dnia kierowcy. W związku z tym
spodziewane jest, że część aktywności związanej z pracą (work-related activities) byłaby możliwa
do wykonania już w samochodzie. Zdaniem części analityków może to wpłynąć na poprawę
produktywności pracowników nawet o 10%-15%.
7. Wsparcie recyklingu baterii z pojazdów napędzanych energią elektryczną
Obszar ten potrzebuje objęcia instrumentem wsparcia ze względu na rozwijający się rynek.
Pojazdy elektryczne pojawiły się na drogach stosunkowo niedawno i zgodnie z europejskimi
planami i trendem gospodarczym ich liczba będzie rosnąć. Biorąc pod uwagę surowce ziem
rzadkich, z jakich wykonana jest bateria, obecną i planowaną cenę, a także fakt, że po okresie
eksploatacji w pojeździe nadal zachowuje ona ok. 80% swojej początkowej wydajności, recykling
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baterii jest obszarem, który należy rozwinąć. Ponadto, kwestie związane z recyklingiem są
również spójne z polityką zrównoważonego rozwoju i gospodarki o obiegu zamkniętym
promowaną w Unii Europejskiej.

8. Zagospodarowanie odpadów powydobywczych i ubocznych produktów spalania
Minimalizacja wpływu na środowisko oznaczająca m.in. „ograniczanie powstawania odpadów u
źródeł” musi odnosić się do warunków i specyfiki poszczególnych branż. Branża wydobywcza ma
swoją charakterystykę i cele w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym (gospodarka obiegu
zamkniętego, cyrkularna, GOZ) powinny być do niej dostosowane.
Sektor górnictwa, wykorzystując zasoby naturalne jako główny surowiec, ma ograniczone
możliwości dążenia do stania się typowym obszarem działań typu cyrkularnego. Pomimo tego
przedsiębiorstwa górnicze powinny uwzględniać w swym średnio- i długoterminowym
funkcjonowaniu tych zmian otoczenia politycznego, legislacyjnego oraz rynkowego, które
w przyszłości rzutować będą na ich konkurencyjność, elastyczność, efektywność i innowacyjność.
W sektorze wydobywczym redukcja powstawania odpadów u źródła następuje już na etapie
projektowania eksploatacji kopalin oraz poprzez optymalizację zastosowanych technologii
wybierania złoża.
Odpady w postaci popiołów lotnych, żużli, mieszanki popiołowo-żużlowej i produktów
poreakcyjnych z instalacji oczyszczania spalin są przetworzonymi substancjami mineralnymi (MA),
których własności pucolanowe i hydrauliczne pozostają znane od lat. Mogą i powinny być one
wykorzystane w pełni przez budownictwo. Dzięki swoim specyficznym właściwościom uboczne
produkty spalania (UPS) oraz uboczne produkty wydobywcze, mogą zastąpić surowce naturalne,
redukując potrzebę ich wydobycia i związane z tym procesem emisje.
W Polsce istnieje duży potencjał wykorzystania przetworzonych substancji mineralnych w
procesie rekultywacji terenów powydobywczych. Obszar ten będzie się rozwijał w Polsce z uwagi
na znaczącą skalę wydobycia w ostatnich dziesięcioleciach (zarówno głębinowego, jak też
odkrywkowego) oraz wzrost nacisku na przywrócenie terenom powydobywczym uwarunkowań
środowiskowych zwiększających potencjał wykorzystania ich do innych celów.
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9. Tworzenie obszarów inwestycyjnych na terenach pokopalnianych
Zagospodarowanie terenów pokopalnianych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych
wraz z możliwością ich promocji.
Tereny pogórnicze są atrakcyjne gospodarczo ze względu na lokalizację (centra aglomeracji,
bliskość autostrady), uzbrojenie w media, posiadanie bocznic kolejowych, przeznaczenie wg.
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na tereny przemysłowe oraz dużą
powierzchnię.
Możliwe działania w tym zakresie będą polegały na kompleksowym przygotowaniu terenów pod
działalność gospodarczą. Celem będzie przygotowanie terenów inwestycyjnych, w tym stref
aktywności gospodarczej do potrzeb potencjalnych inwestorów.
Mogą być realizowane projekty zapewniające kompleksowe przygotowanie terenu
inwestycyjnego, a więc rozwiązania podnoszące atrakcyjność terenu dla inwestorów, np.:
rekultywacja, zabezpieczenie terenów pokopalnianych (np.: osuwisk), niwelacja, uzbrojenie lub
uzupełnienie uzbrojenia (tj. sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, sieci wodociągowe,
elektroenergetyczne, ciepłownicze, telekomunikacyjne, gazowe itp.). Wydatki na wewnętrzną
infrastrukturę komunikacyjną (drogi wewnętrzne) należy traktować jako uzupełniający element
projektu, tym samym mogą stanowić jedynie mniejszą część budżetu projektu. Dopuszcza się
inwestycje w infrastrukturę technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) niezbędną do
kompleksowego uzbrojenia terenu inwestycyjnego, polegające na wyposażeniu w sieć
teleinformatyczną przy wyłączeniu terenu, na którym realizowana jest inwestycja.
10. Wsparcie dla producentów środków transportu wykorzystujących do napędu paliwa
alternatywne
Z uwagi na narastającą globalną konkurencję na rynku pojazdów napędzanych paliwami
alternatywnymi Polska uznaje potrzebę wsparcia publicznymi pieniędzmi krajowego przemysłu
we wczesnej fazie jego rozwoju. Głównymi instrumentami stymulującymi rozwój produkcji
pojazdów powinny być mechanizmy zwrotne, czyli pożyczki, wejścia kapitałowe i nabywanie
obligacji. Instrumenty bezzwrotne powinny być stosowane jedynie w wyjątkowych
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i uzasadnionych przypadkach, szczególnie w stosunku do niewielkich inwestycji, dla których
element dotacyjny jest ostatnim pozwalającym na uzupełnienie montażu finansowego.

10. Wsparcie krajowych prac badawczych nad tzw. czystymi technologiami węglowymi
(CTW)
Polityka klimatyczno-energetyczna UE będzie wpływać na konkurencyjność energetyki
węglowej. Jednym z obiecujących rozwiązań jest alternatywne wykorzystanie węgla tj. zmiana
ze zwykłego spalania w kotłach energetycznych na zgazowanie węgla i wykorzystanie
powstałego podczas tego procesu gazu syntezowego dla pozyskania metanolu lub wodoru.
Powstałe produkty mogą być wykorzystane do wytwarzania energii elektrycznej przy
zastosowaniu innowacyjnych układów IGCC, a w dalszych etapach również do zasilania ogniw
paliwowych lub wodorowych.
Korzystanie z czystych technologii węglowych niesie za sobą wiele korzyści tj.:
- zapewnienie większego bezpieczeństwa energetycznego państwa,
- dywersyfikacja surowca krajowego przemysłu chemicznego,
- rozwój technologiczny, który wpłynie na rozwój gospodarczy i poprawę konkurencyjności
Polski.
12. Nowe kierunki wykorzystywania wodoru
Zgodnie z założeniami projektu Programu Rozwoju Technologii Wodorowych w Polsce, wdrożenie
w Polsce wykorzystania wodoru ma trzy główne cele:




zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw energetycznych;
podniesienie bezpieczeństwa energetycznego;
maksymalizacja korzyści dla polskiej gospodarki w związku ze zmianami w sektorze
energii.

Wyżej wspomniany Program nakreśla kierunki oraz potencjalne możliwości wykorzystania
wodoru m.in. w energetyce oraz transporcie. Jednym ze sposobów zastosowania wodoru w jest
pozyskiwanie pierwiastka chemicznego z instalacji power-to-gas (P2G), gdzie nadmiarowa
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energie elektryczna może być użyta do wytworzenia wodoru (najczęściej produkowanego z wody
w procesie elektrolizy). Obecnie tak uzyskiwany wodór wykorzystywany jest na trzy sposoby:





do sieci gazu ziemnego, gdzie wodór stosowany jest jako wsad do procesów
chemicznych, lub w czystej postaci, w ogniwach paliwowych;
do przekształcania dwutlenku węgla w metan, tak powstały gaz można wprowadzać
bezpośrednio do sieci lub produkować z niego energię elektryczną (poprzez moduł
kogeneracyjny);
do podniesienia jakości biogazu, który jest obiecującym sposobem na zwiększenie
wykorzystywania biometanu i zmniejszenia zależności od paliw kopalnych.
Kolejnym sposobem jest produkcja oparta na wodorze paliw płynnych (P2L), które mogą
być neutralne pod względem emisji CO2 i mogą przyczyniać się do znacznej redukcji emisji
gazów cieplarnianych przy jednoczesnym zachowaniu formy ciekłej. Zachowanie formy
ciekłej stanowi duże ułatwienie transportowania i magazynowania energii.
Interesującą alternatywą rozwoju, jest możliwość wykorzystania ogniw paliwowych i
wodoru w energetyce prosumenckiej, przeznaczonych dla małych układów hybrydowych
przyłączonych do sieci elektroenergetycznej lub pracujących samodzielnie w systemie
pracy wyspowej.
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I.

Środki wsparcia w dziedzinie energii, w tym dotacje – środki krajowe i pozakrajowe

Nazwa / Rodzaj

Obszar finansowania

wielkość środków

Systemy wsparcia OZE:
rozwój odnawialnych źródeł
a)„zielone certyfikaty” - numer
energii
środka pomocowego: SA.37345
(2015/NN),
b) aukcje OZE - numer środka
pomocowego: SA.43697 (2015/N),
c) taryfy FIT i FIP – numer środka
pomocowego: SA.51852 (2018/X).

a) 450 mln PLN
(rocznie)*
b) 40 000 mln PLN
c) 622,2 mln PLN

System wsparcia – rynek mocy
(RM) - numer środka
pomocowego: SA.46100 (2017/N)

ok. 4 000 mln PLN
(rocznie)

zapewnienie impulsu
inwestycyjnego dla stabilnych
i pewnych dostaw energii

horyzont
2040**

dodatkowe informacje
*Wielkość środków na „zielone certyfikaty” ma charakter
szacunkowy (nie jest również kwotą maksymalną), biorąc
pod uwagę okoliczność, że cena świadectw pochodzenia
jest ustalana na rynku.
** Systemy wsparcia zostały przyjęte na okres,
odpowiednio:
a)
do 30.06.2016 r.,
b)
do 30.06.2021 r. (możliwość organizowania aukcji),
c)
do 30.06.2021 r.,

2020-2042* Koszty mechanizmu będą zawarte w rachunkach za energię
elektryczną.
System wsparcia obowiązuje od III kw.2020 r. (koszt będzie
w tym roku niższy). System został zatwierdzony przez KE na
okres 10 lat licząc od daty pierwszej aukcji, jednakże same
wypłaty pomocy przyznanej w ramach tego systemu będą
dokonywane również po tym okresie.
Mechanizm rynku mocy został opracowany w celu
zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej do
odbiorców końcowych w horyzoncie długoterminowym.
Polski RM ma zapewnić wystarczalność generacji w
krajowym systemie od roku 2021. RM stwarza warunki do
stabilnego funkcjonowania istniejących źródeł wytwórczych
oraz do ich modernizacji, ale przede wszystkim zapewnia
jasne sygnały cenowe mające na celu skoordynowanie
decyzji o budowie nowych mocy wytwórczych. Wysokość
wynagrodzenia otrzymywanego w ramach mechanizmu
kształtowana jest w drodze aukcji. Aukcje mocy są otwarte
dla istniejących i nowych jednostek wytwórczych, bez
względu na rodzaj wykorzystywanego paliwa i stosowaną
technologię, oraz dla magazynów energii i podmiotów
reprezentujących
stronę
popytową.
Czynnikiem
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wielkość środków

horyzont

dodatkowe informacje
determinującym dopuszczenie do aukcji jest zdolność do
dostarczania mocy.

System wsparcia wysokosprawnej
kogeneracji – numer środka
pomocowego SA.51192 (2019/N)

rozwój wysokosprawnej
kogeneracji

Program pomocowy SA.52832
(2019/N) – Polska – Zmiana
pomocy państwa dla polskiego
sektora węglowego w latach 20152023

Pomoc na:
a)pokrycie kosztów
nadzwyczajnych oraz
b)zamknięcie jednostek
produkcyjnych*.

36 300 mln PLN

12 991,97 mln
PLN, w tym:
320,33 mln PLN
na zamknięcie
jednostek
produkcyjnych

2019-2048* Koszty mechanizmu będą zawarte w rachunkach za energię
elektryczną.
* System wsparcia został zatwierdzony przez KE na okres 10
lat, jednakże same wypłaty pomocy przyznanej w ramach
tego systemu będą dokonywane również po tym okresie.
Jednym z podstawowych celów wdrożenia ww. mechanizmu
jest konieczność poprawy jakości powietrza w miastach,
która może zostać zapewniona poprzez rozwój
ciepłownictwa systemowego opartego o jak najmniej
emisyjne źródła. Wsparcie na całość energii elektrycznej
wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji, która została
wprowadzona do sieci i sprzedana, będzie dotyczyć
jednostek kogeneracji, które dostarczą minimum 70% ciepła
użytkowego z kogeneracji do publicznej sieci ciepłowniczej.
Dla jednostek wprowadzających do sieci mniej niż 70%
wytworzonego ciepła – wsparciem objęta będzie energia
elektryczna w proporcji odpowiadającej udziałowi ciepła
wprowadzonego do sieci w cieple wytworzonym. Wsparcie
będzie przysługiwało tylko jednostkom, dla których
jednostkowy wskaźnik emisji dwutlenku węgla (EPS) będzie
wynosił maksymalnie 450 kg/MWh wytwarzanej energii
(elektrycznej i cieplnej łącznie).
2015-2023** * udzielania pomocy na zamknięcie jednostek
produkcyjnych węgla zaprzestano w roku 2016 r.
** pierwszej pomocy udzielono w 2014 r. w związku z tym,
że była ona udzielana zgodnie z podziałem na lata
produkcyjne, a nie kalendarzowe.
Pomoc państwa dla sektora górnictwa węgla kamiennego na
pokrycie kosztów nadzwyczajnych udzielana jest w formie:
dotacji; zwolnień z obowiązkowych opłat i kar, zwolnień z wpłat
wobec PFRON oraz opłat i kar wobec NFOŚiGW i PGWWP;
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wielkość środków

horyzont

dodatkowe informacje
zwolnień z podatku od czynności cywilnoprawnej (PCC);
zwolnień z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT);
zwolnień z wpłat z zysku; zwolnień z obowiązku uzyskiwania
koncesji na wydobywanie metanu
Jednostkami udzielającymi pomocy są:
- Minister Energii;
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej (NFOŚiGW);
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
(PFRON);
- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
- I Śląski Urząd Skarbowy w Sosnowcu.
- Minister Środowiska

Środki NFOŚiGW, m.in.:
a) Energia Plus
b) Ciepłownictwo Powiatowe –
pilotaż
c) Agroenergia
d) Polska Geotermia Plus
e) Mój Prąd*
f) Współfinansowanie projektów
finansowanych w I osi POIiŚ
2014-2020
g) Program „Czyste powietrze”**

działania poprawiające
efektywność energetyczną,
a) 4 000 mln PLN
niskoemisyjne źródła energii, w
b)
500 mln PLN
tym odnawialne źródła energii oraz c)
200 mln PLN
wysokosprawna kogeneracja
d)
600 mln PLN
ciepłownictwo systemowe
e) 1 000 mln PLN
edukacja ekologiczna
f) 2 000 mln PLN
inne zielone inwestycje
g) 103 000 mln PLN
poprawa jakości powietrza
transport niskoemisyjny

Fundusz Niskoemisyjnego
Transportu

rozwój elektromobilności oraz
transportu opartego na paliwach
alternatywnych, w tym CNG, LNG,
biokomponentów (m.in. na zakup
floty, infrastrukturę ładowania,
transport publiczny, działania
promocyjne i edukacyjne)

6 700 mln PLN

2019-2025

Szczegóły dotyczące źródeł zasilania NFOŚiGW dostępne na:
https://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/o-nas/
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/
* Program Mój Prąd zasilany z rachunku klimatycznego,
środki pochodzą z ETS a NFOŚiGW działa jako Krajowy
operator systemu zielonych inwestycji)
** Perspektywa wydatkowania środków do 2029 r.

2021-2025

Przychodami FNT są:
− dotacje celowe z budżetu państwa,
− środki przekazywane przez OSP,
− wpływy z tytułu opłaty zastępczej,
− wpływy z tytułu opłaty emisyjnej.
Dysponentem Funduszu jest minister właściwy ds. energii,
a zarządzanie nim powierzono NFOŚiGW.
https://www.gov.pl/web/energia/funduszniskoemisyjnego-transportu
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Fundusze europejskie
– programy operacyjne w
perspektywie finansowej 20142020

a) OZE
b) efektywność energetyczna
w budynkach
c) efektywność energetyczna
w przedsiębiorstwach
d) sieci ciepłownicze
e) wysokosprawna kogeneracja
f) infrastruktura
elektroenergetyczna
g) infrastruktura gazowa

a) 150,00 mln EUR
b) 486,54 mln EUR

a) OZE
b) efektywność energetyczna
w budynkach
c) efektywność energetyczna
w przedsiębiorstwach
d) sieci ciepłownicze
e) wysokosprawna kogeneracja
f) infrastruktura
elektroenergetyczna
g) infrastruktura gazowa

Fundusze europejskie
– programy operacyjne w
perspektywie finansowej 20212027

Fundusze europejskie
budowa i modernizacja
– Instrument “Łącząc Europę” (CEF infrastruktury energetycznej,
- ang. Connecting Europe Facility) inteligentne sieci
elektroenergetyczne, CCS
(w tym projekty wspólnego
zainteresowania – PCI, ang. Project
of Common Interest)
Fundusze europejskie
– Fundusz Sprawiedliwej

transformacja regionów górniczych

wielkość środków

horyzont

dodatkowe informacje

2014-2020

Środki w trakcie wydatkowania
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
https://www.gov.pl/web/energia/co-robimy-funduszeeuropejskie

Szacunkowo
powyżej 6 000 mln
EUR
(przypuszczalnie
ok.
3 000–4 000 mln
EUR w programach
krajowych
i podobna alokacja
w Regionalnych
Programach
Operacyjnych)

2021-2027

Środki na etapie montażu finansowego – nie są znane ani
całkowite ramy funduszy, ani podział na poszczególne
programy

4 700 mln EUR*
40,00 mln PLN

2014-2020
2021-2025

*Kwota do 2020 to całkowity budżet instrumentu
przeznaczony na bezzwrotne dotacje.
Kwota od 2021 r. widnieje w budżecie państwa
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/ofunduszach/zasady-dzialania-funduszy/program-laczaceurope/informacje-o-cef/

bd.

2021-2027

Środki w trakcie montażu finansowego.

c)

78,11 mln EUR

d)
e)
f)
g)

559,20 mln EUR
200,88 mln EUR
573,67 mln EUR
750,00 mln EUR
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dodatkowe informacje

Fundusz Modernizacyjny

modernizacja sektora
energetycznego

ok. 2 000 – 4 800
mln EUR

2021-2030

Fundusz będzie finansowany z aukcji 2% wszystkich
uprawnień do emisji w ramach systemu EU ETS. Wielkość
środków zależna od cen uprawnień. Z Funduszu będą mogły
skorzystać państwa UE, w których PKB per capita jest niższy
od 60% średniej UE, w tym Polska. Projekty dotyczące
wytwarzania energii z wykorzystaniem paliw stałych będą
wyłączone, z wyjątkiem ogrzewania sieciowego w Bułgarii i
Rumunii.

InvestEU

niskoemisyjna infrastruktura, B+R,
MŚP, budowanie kompetencji

Szacunkowo
powyżej 6 000 –
7 000 mln EUR
(trudna do
oszacowania
alokacja dla
sektora energii)

2021-2027

W ramach dotychczas obowiązującego programu
Investment Plan for Europe (Juncker Plan) dla inwestycji na
terenie Polski przyznano ponad 3,7 mld EUR na realizację
inwestycji o wartości prawie 18,6 mld EUR.

Horizon Europe

badania i rozwój

Program LIFE

Transformacji w ramach
„Zielonego Ładu dla Europy”

–

2021-27

Następca programu Horizon 2020

ochrona środowiska i klimatu

ok. 5 000 mln EUR

2021-27

Kontynuacja programu rozpoczętego w 1992 r.

Norweski Mechanizm Finansowy,
Mechanizm Finansowy EOG

wysokosprawna kogeneracja,
modernizacja sieci i źródeł w
systemach ciepłowniczych,
poprawa efektywności
energetycznej w szkołach,
geotermia, mała energetyka
wodna, projekty dotyczące
produkcji peletu

862,35 mln PLN

Kredyty z międzynarodowych
instytucji finansowych (np. Bank
Światowy, Europejski Bank
Inwestycyjny, Bank Rozwoju Rady
Europy)

w szczególności działania
antysmogowe, związane
transformacją i unowocześnieniem
sektora energii, poprawą
efektywności energetycznej

bd

2021-2025

bd

Kwota widniejąca w budżecie państwa, może być
zwiększona w ramach współfinansowania ze środków
NFOŚiGW. Mechanizm obejmujący szerszy zakres niż obszar
energia

Programy i mechanizmy powstają na bieżąco, jako
odpowiedź na obserwowane potrzeby
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wielkość środków

horyzont

System wsparcia „białe certyfikaty” poprawa efektywności
energetycznej przedsiębiorstw

bd

2030

Fundusz Termomodernizacji
i Remontów

bd

od 1999

przedsięwzięcia
termomodernizacyjne

dodatkowe informacje
Możliwe przedłużenie horyzontu
Fundusz zasilany z budżetu państwa. W latach 1999-2018
przekazano na Fundusz 2 575 mln PLN, dalsze kwoty w
trakcie montażu. https://www.bgk.pl/samorzady/funduszei-programy/fundusz-termomodernizacji-i-remontow/
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II.

Odniesienie się do zaleceń Komisji Europejskiej C(2019) 4421 z dnia
18 czerwca 2019 r. w sprawie projektu zintegrowanego krajowego
planu w dziedzinie energii i klimatu w Polsce obejmującego lata
2021–2030

Zgodnie z przepisami rozporządzenia 2018/1999 wszystkie państwa członkowskie powinny należycie
uwzględnić wszystkie zalecenia Komisji dotyczących projektów zintegrowanych krajowych planów w
dziedzinie energii i klimatu, a jeżeli państwo członkowskie nie uwzględnia zalecenia lub jego istotnej
części, powinno ono przedstawić swoje uzasadnienie i podać je do wiadomości publicznej. Powyższe
oznacza, że na mocy rozporządzenia 2018/1999 rekomendacje KE nie mają wiążącego charakteru.
Do danego PCz. należy zatem decyzja czy i w jakim zakresie zalecenia KE zostaną uwzględnione w finalnym
krajowym planie na rzecz energii i klimatu.
Zalecenie nr 1. Dostarczenie dodatkowych informacji na temat planowanych polityk i środków
mających na celu rozwiązanie problemu przewidywanej znaczącej różnicy w stosunku do celu na
rok 2030 zakładającego emisję gazów cieplarnianych w Polsce na poziomie -7% w porównaniu z
rokiem 2005 w odniesieniu do sektorów nieobjętych unijnym systemem handlu uprawnieniami do
emisji. Obejmuje to doprecyzowanie środków dotyczących transportu oraz uszczegółowienie
informacji na temat dodatkowych środków, zwłaszcza w sektorach budownictwa, rolnictwa i
użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa, a także stosowania zasad
rozliczania określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/8418.
W realizacji powyższego zalecenia KE, w KPEiK zostały wprowadzone korekty w części analitycznej
dotyczące roku bazowego dla prognoz emisji GHG oraz samych projekcji emisji. Doprecyzowano i
uzupełniono informacje dotyczące polityk i środków na rzecz redukcji emisji z sektorów nieobjętych
unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji w rozdziałach 2.1.1 oraz 3.1.1.
Zalecenie nr 2. Zwiększenie poziomu ambicji w perspektywie roku 2030 do co najmniej 25%
udziału energii ze źródeł odnawialnych jako wkładu Polski w realizację unijnego celu na
2030 r., zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku II do rozporządzenia (UE) 2018/1999.
Uwzględnienie w ostatecznym zintegrowanym krajowym planie w dziedzinie energii i klimatu
orientacyjnej trajektorii osiągania wszystkich punktów odniesienia wynikających z art. 4 lit.a) ppkt
2 rozporządzenia (UE) 2018/1999 zgodnie z tym udziałem, ze względu na konieczność zwiększenia
wysiłków na rzecz wspólnego osiągnięcia przedmiotowego celu. Przedstawienie szczegółowych
i wymiernych polityk i środków, zgodnych z obowiązkami określonymi w dyrektywie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2018/2019, aby umożliwić terminowe i racjonalne pod względem
kosztów osiągnięcie tego wkładu. Zagwarantowanie pełnej realizacji celu w zakresie energii ze
źródeł odnawialnych na 2020 r., określonego w załączniku I do dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/28/WE10, i zachowanie go jako poziomu bazowego od 2021 r., oraz
wyjaśnienie, w jaki sposób ten bazowy udział zostanie zrealizowany i utrzymany. Zwiększenie
poziomu ambicji w sektorze ogrzewania i chłodzenia w celu osiągnięcia orientacyjnego celu
zawartego w art. 23 dyrektywy (UE) 2018/2001 oraz wprowadzenie szczegółowych środków
służących realizacji celu dotyczącego transportu określonego w projekcie zintegrowanego
krajowego planu w dziedzinie energii i klimatu, zgodnie z art. 25 dyrektywy (UE) 2018/2001.
Przedstawienie dodatkowych informacji i środków w zakresie uproszczenia procedur
administracyjnych, ram wspomagających prosumpcję energii ze źródeł odnawialnych i
społeczności energetyczne działające w zakresie energii odnawialnej, zgodnie z art. 21 i 22
dyrektywy (UE) 2018/2001.
Zalecane przez Komisję Europejską zwiększenie udziału OZE w finalnym zużyciu energii brutto do 25% w
2030 r. jest zbyt ambitne biorąc pod uwagę warunkowania krajowe, prognozy rozwoju gospodarki i
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poszczególnych sektorów, potencjał rozwoju poszczególnych technologii, jak również ewolucyjny proces
sprawiedliwej transformacji energetycznej oraz jej społeczno-gospodarczy aspekt. Niemniej jednak, w
KPEiK wskazano cel 21-23% udziału OZE w 2030 r., przy czym osiągniecie 23% będzie możliwe w sytuacji
przyznania Polsce dodatkowych środków unijnych, w tym na sprawiedliwą transformację.
W realizacji pozostałej części zalecenia KE, uzupełniono treść KPEiK poprzez:





wskazanie orientacyjnej trajektorii osiągania wszystkich punktów odniesienia realizacji celu
OZE na 2030 r. – w pkt. 2.1.2 b) niniejszego dokumentu oraz w załączniku analitycznym,
zachowanie celu OZE, jako roku bazowego do analiz prognostycznych,
wyznaczenie celu przyrostu OZE w ciepłownictwie na poziomie 1,1 p.proc. średniorocznie
oraz uwzględnienie ww. celu w analizach prognostycznych,
wskazanie dodatkowych środków wdrożonych w 2019 r. na rzecz realizacji celu OZE
w 2020 r. oraz uzupełnienie polityk i środków prowadzących do realizacji celu OZE na 2030
r., w tym działań wspierających prosumpcję i społeczności energetyczne – w rozdziale 2.1.2
oraz 3.1.2.

Zalecenie nr 3. Weryfikacja wkładów i określenie dodatkowych polityk i środków, które mogłyby
przynieść dalsze oszczędności energii, mając na uwadze potrzebę zwiększenia wysiłków na rzecz
osiągnięcia unijnego celu w zakresie efektywności energetycznej na 2030 r. Proponowany poziom
ambicji w zakresie zmniejszania końcowego wkładu powinien zostać lepiej uzasadniony i wsparty
odpowiednimi i wymiernymi oszczędnościami wynikającymi z polityk i środków. Wsparcie polityk
i środków przy pomocy oceny skutków oraz dostarczenie bardziej szczegółowych informacji na
temat skali i ram czasowych wdrożenia. Pogłębiona analiza polityk i środków w zakresie
transportu, z uwzględnieniem oczekiwanego wzrostu potrzeb energetycznych tego sektora w
przyszłości.
W realizacji powyższego zalecenia KE, w KPEiK uzupełniono treść rozdziałów 2.2 i 3.2. oraz analizy
prognostyczne.
Zalecenie nr 4. Doprecyzowanie środków wspierających realizację założeń dotyczących
bezpieczeństwa energetycznego odnośnie do dywersyfikacji i zmniejszenia zależności
energetycznej, w tym środków zapewniających elastyczność systemu energetycznego w celu
dostosowania się do przewidywanych zmian w perspektywie roku 2030 i lat kolejnych.
W realizacji powyższego zalecenia KE, w KPEiK uzupełniono treść rozdziałów 2.3 i 3.3.
Zalecenie nr 5. Określenie dalekosiężnych założeń i celów dotyczących integracji rynku, w
szczególności środków służących ocenie wpływu obowiązków użyteczności publicznej, a zwłaszcza
magazynowania gazu i regulacji cen, na funkcjonowanie rynku, oraz wyjaśnienie, w jaki sposób
zostaną złagodzone negatywne skutki. Określenie strategii i harmonogramu dochodzenia do w
pełni rynkowych cen.
W celu realizacji powyższego zalecenia uzupełniono treść rozdziału 3.4.3.
Zalecenie nr 6. Wyjaśnienie krajowych założeń i celów dotyczących finansowania badań
naukowych, innowacji i konkurencyjności, w szczególności w związku z unią energetyczną, które
mają być realizowane od chwili obecnej do 2030 r., tak aby można je było łatwo zmierzyć i
dostosować pod kątem wsparcia realizacji celów w innych wymiarach zintegrowanego krajowego
planu w dziedzinie energii i klimatu. Oparcie tych założeń na konkretnych i odpowiednich
politykach i środkach, z uwzględnieniem tych, które mają zostać opracowane we współpracy z
innymi państwami członkowskimi, takich jak strategiczny plan w dziedzinie technologii
energetycznych.
Rekomendacje KE zostały wdrożone w KPEiK poprzez rozszerzenie treści rozdziałów 2.5 i 3.5.
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Zalecenie nr 7. Kontynuacja i rozszerzenie konsultacji z sąsiadującymi państwami członkowskimi
oraz współpracy regionalnej w ramach Grupy Wyszehradzkiej (Czechy, Węgry, Polska i Słowacja),
a także w ramach odpowiednich grup wysokiego szczebla. Wymiana regionalna mogłaby
koncentrować się na kwestiach dalszej integracji na wewnętrznym rynku energii, oceny
wystarczalności systemu w świetle planowanej kontynuacji rynku zdolności wytwórczych,
sprawiedliwej transformacji, dekarbonizacji i upowszechniania odnawialnych źródeł energii oraz
wpływu na system energetyczny i transgraniczny handel energią elektryczną.
Zalecenie KE zostało zrealizowane - informacje o konsultacjach regionalnych zawarto w rozdziale 1.1.
Zalecenie nr 8. Przedstawienie wykazu wszystkich dotacji w dziedzinie energii, w tym w
szczególności w zakresie paliw kopalnych, oraz podjętych działań, jak również planów
stopniowego wycofywania tych dotacji.
Zalecenie wdrożono poprzez uzupełnienie treści KPEiK w rozdziale 3.1.3. oraz poprzez sporządzenie
wykazu środków wsparcia w dziedzinie energii w rozdziale I.
Zalecenie nr 9. Uzupełnienie analizy interakcji z polityką w zakresie jakości powietrza i emisji do
powietrza, w tym z ilościowego punktu widzenia, oraz przedstawienie wpływu różnych
scenariuszy na zanieczyszczenie powietrza.
KPEiK w części prognostycznej został uzupełniony o wyniki analiz wpływu wdrożenia polityk i środków w
zakresie poprawy jakości powietrza na redukcję emisji zanieczyszczeń.
Zalecenie nr 10. Lepsze uwzględnienie aspektów sprawiedliwej i uczciwej transformacji, w
szczególności poprzez przedstawienie bardziej szczegółowych informacji na temat wpływu
planowanych założeń na społeczeństwo, zatrudnienie i umiejętności, a także polityk i środków. W
ostatecznym zintegrowanym krajowym planie w dziedzinie energii i klimatu należy w
szczególności uwzględnić wpływ transformacji na ludność żyjącą w regionach górniczych,
wzmocnić powiązanie z inicjatywą dla regionów górniczych w okresie transformacji oraz z
odpowiednimi krajowymi i regionalnymi planami transformacji, a także na ludność, której dotyczą
dostosowania w innych energochłonnych sektorach. Dalsze rozwijanie podejścia do kwestii
ubóstwa energetycznego, w tym poprzez określenie założeń i zamierzonych skutków planowanych
polityk i środków zgodnie z wymogami rozporządzenia (UE) 2018/1999.
Zalecenie KE dotyczące sprawiedliwej transformacji zostało uwzględnione poprzez rozszerzenie treści
rozdziałów 2.1 i 3.1, jednakże kompleksowa analiza wpływu transformacji energetycznej na rejony
górnicze (w tym na społeczeństwo, zatrudnienie i umiejętności), nie była możliwa w terminie
wymaganym na złożenie KPEiK. Analiza taka zostanie wykonana w ramach przewidzianego do
opracowania w 2020 r. planu restrukturyzacji rejonów wydobycia węgla kamiennego i brunatnego.
Kwestie dotyczące ubóstwa energetycznego zostały opisane w rozdziale 2.4.4 i 3.4.4.
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Wykaz skrótów
BAT
CNG
DSR
EJ
ENTSO-E

–
–
–
–
–

ENTSO-G –
EU ETS

–

FBA

–

FSRU
FTN
GUD
GUS
HTR
ICT
IOŚ
JWCD
KSE
LNG
MAP

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

MF

–
MFiPR
–
MGMiŻŚ –
MI
–
MNiSW –
MK/MŚ –
MR
–
MRPiPS
MRiRW
MSWiA
MSZ
NCW
nN
OIRE
OSDe
OSDg
OSPe

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

OSPg

–

OZE
PMG
PPEJ

–
–
–

najlepsze dostępne techniki, ang. best available techniques
gaz ziemny w postaci sprężonej, ang. compressed natural gas
zarządzanie popytem, odpowiedź strony popytowej, ang. demand side response
elektrownia jądrowa, energetyka jądrowa
Europejska Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych Energii Elektrycznej, ang. European
Network of Transmission System Operators for Electricity
Europejska Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych Gazowych, ang. European Network of
Transmission System Operators for Gas
europejski system handlu uprawnieniami do emisji CO 2, ang. European Union Emissions Trading
System
metoda wyznaczania i alokacji transgranicznych zdolności przesyłowych w oparciu o fizyczne
przepływy energii elektrycznej, ang. flow-based allocation
pływającego terminal regazyfikacyjny gazu ziemnego ang. floating storage regasification unit
Fundusz Transportu Niskoemisyjnego
generalne umowy dystrybucji
Główny Urząd Statystyczny
wysokotemperaturowy reaktor jądrowy, ang. high temperature reactor
technologie informacyjne i telekomunikacyjne, ang. information and communication technology
Instytut Ochrony Środowiska
jednostki wytwórcze centralnie dysponowane (przez OSP)
krajowy system elektroenergetyczny
gaz ziemny w postaci skroplonej, ang. liquefied natural gas
Minister Aktywów Państwowych (wg. stanu na grudzień 2019 r. kieruje działami administracji
rządowej – energia i gospodarka złożami kopalin).
minister właściwy ds. finansów publicznych
minister właściwy ds. rozwoju regionalnego
minister właściwy ds. gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej
minister właściwy ds. transportu
minister właściwy ds. nauki i szkolnictwa wyższego
minister właściwy ds. środowiska (Minister Klimatu wg. stanu na grudzień 2019 r.)
minister właściwy ds. rozwoju, gospodarki, budownictwa, planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa
minister właściwy ds. rodziny, pracy i zabezpieczenia społecznego
minister właściwy ds. rolnictwa i rozwoju wsi
minister właściwy ds. wewnętrznych oraz administracji publicznej
minister właściwy ds. zagranicznych
Narodowy Cel Wskaźnikowy (dotyczy udziału OZE w transporcie)
linie elektroenergetyczne niskiego napięcia
operator informacji rynku energii
operatorzy systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych
operatorzy systemów dystrybucyjnych gazowych
operator systemu przesyłowego elektroenergetycznej – Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
(PSE S.A.)
operator systemu przesyłowego gazowego – Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM
S.A.
odnawialne źródła energii
podziemne magazyny gazu
Polski program energetyki jądrowej
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PRMCzP – Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw programu „Czyste Powietrze”
PRSIE
– Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej
SAIDI
– wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy w dostawach energii, ang. System
Average Interruption Duration Index
SAIFI
– wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw w dostawach energii, ang. System Average
Interruption Frequency Index
SN
– linie elektroenergetyczne średniego napięcia
SOR
– Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
UE
– Unia Europejska
URE
– Urząd Regulacji Energetyki
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1 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie minimalnego poziomu dywersyfikacji dostaw gazu
ziemnego z zagranicy
2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/842 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wiążących rocznych redukcji
emisji gazów cieplarnianych przez państwa członkowskie od 2021 r. do 2030 r. przyczyniających się do działań na rzecz klimatu
w celu wywiązania się z zobowiązań wynikających z Porozumienia paryskiego oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 525/2013
(dalej: Effort Sharing Regulatrion, ESR).
3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie włączenia emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych w wyniku
działalności związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem do ram polityki klimatycznoenergetycznej do roku 2030 i zmieniające rozporządzenie (UE) nr 525/2013 oraz decyzję nr 529/2013/UE (dalej: rozporządzenie
LULUCF).
4 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rocznych wiążących ograniczeń emisji gazów cieplarnianych przez
państwa członkowskie w latach 2021–2030 na rzecz stabilnej unii energetycznej i w celu wywiązania się ze zobowiązań
wynikających z porozumienia paryskiego, oraz zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 525/2013 w
sprawie mechanizmu monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych oraz zgłaszania innych
informacji mających znaczenie dla zmiany klimatu.
5 Zgodnie z oceną Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (IERiGŻ) Państwowego Instytutu Badawczego (PIB)
wykonaną w ramach ekspertyzy na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW).
6 Szacunki Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (IERiGŻ).
7 Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, opracowanie pn. „Sprzedaży
słomy przez rolników na cele energetyczne i jej wpływu na żyzność i urodzajność gleb”.
8 Przedstawione szacunki biomasy stałej pochodzenia rolniczego wynikają z uzyskiwanych corocznie zbiorów, z uwzględnieniem
jej zapotrzebowania w rolnictwie.
9

Zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami oraz planami gospodarki odpadami, w zakresie odpadów
komunalnych działanie to może dotyczyć wyłącznie odpadów innych niż zebrane selektywnie w zakresie, w jakim nie mogą być
poddane recyklingowi
10 Spójność zapewnia się za pomocą planów działań zapobiegawczych i planów na wypadek sytuacji nadzwyczajnej zgodnie z
rozporządzeniem [zaproponowanym w dokumencie COM(2016) 52] dotyczącym środków zapewniających bezpieczeństwo
dostaw gazu ziemnego i uchylającym rozporządzenie (UE) nr 994/2010, oraz za pomocą planów gotowości do ryzyka zgodnie
z rozporządzeniem [zaproponowanym w dokumencie COM(2016) 862] w sprawie gotowości do ryzyka w sektorze energii
elektrycznej i uchylającym dyrektywę 2005/89/WE.
11 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 347/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie wytycznych
dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej, uchylające decyzję nr 1364/2006/WE oraz zmieniające
rozporządzenia (WE) nr 713/2009, (WE) nr 714/2009 i (WE) nr 715/2009 (Dz.U. L 115 z 25.4.2013, s. 39).
12 Podejście FBA (flow-based approach) to metoda wyznaczania zdolności przesyłowych, w której wymiany energii między
obszarami rynkowymi są ograniczone współczynnikami rozpływu energii elektrycznej i dostępnymi marginesami na krytycznych
elementach sieci. FBA umożliwia lepsze i bardziej efektywne ekonomicznie wykorzystanie dostępnych zdolności przesyłowych.
13 Źródło: Krajowy Raport Inwentaryzacyjny 2019, KOBiZE
14 Raport dostępny na stronie http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/content/show/1001777,
15 Program dostępny na stronie https://www.mos.gov.pl/srodowisko/ochrona-powietrza/krajowy-program-ochronypowietrza/, Stan na 10 kwietnia 2018r.
16 Planując powyższe środki, państwa członkowskie uwzględniają koniec cyklu eksploatacji istniejących instalacji i potencjał w
zakresie modernizacji.
17 Zgodnie z art. 2a dyrektywy 2010/31/UE wersja zmieniona zgodnie z wnioskiem [COM(2016) 765].
18 Zgodnie z art. 18 dyrektywy 2012/27/UE
19 Zgodnie z art. 8 dyrektywy 2012/27/UE.
20 Zgodnie z art. 12 i 17 dyrektywy 2012/27/UE
21 Zgodnie z art. 19 dyrektywy 2012/27/UE
22 Zgodnie z art. 15 ust. 2 dyrektywy 2012/27/UE.
23 Polityki i środki muszą odzwierciedlać zasadę „efektywność energetyczna przede wszystkim”.
24 Spójność zapewnia się za pomocą planów działań zapobiegawczych i planów na wypadek sytuacji nadzwyczajnej zgodnie z
rozporządzeniem [zaproponowanym w dokumencie COM(2016) 52] dotyczącym środków zapewniających bezpieczeństwo
dostaw gazu ziemnego i uchylającym rozporządzenie (UE) nr 994/2010, oraz za pomocą planów gotowości do ryzyka zgodnie
z rozporządzeniem [zaproponowanym w dokumencie COM(2016) 862] w sprawie gotowości do ryzyka w sektorze energii
elektrycznej i uchylającym dyrektywę 2005/89/WE.
25 Usługa Demand Side Response (DSR) polega na redukcji zapotrzebowania na moc za pomocą narzędzi do zarządzania
popytem energii.
26 Polityki i środki muszą odzwierciedlać zasadę „efektywność energetyczna przede wszystkim”.
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27 Podejście FBA – (flow-based approach) to metoda wyznaczania zdolności przesyłowych, w której wymiany energii między
obszarami rynkowymi są ograniczone współczynnikami rozpływu energii elektrycznej i dostępnymi marginesami na krytycznych
elementach sieci. FBA umożliwia lepsze i bardziej efektywne ekonomicznie wykorzystanie dostępnych zdolności przesyłowych.
28 Działania dodatkowe w stosunku do grup regionalnych PWZ ustanowionych zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 347/2013.
29 Działania dodatkowe w stosunku do grup regionalnych PWZ ustanowionych zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 347/2013.
30 Zgodnie z art. 15 ust. 8 dyrektywy 2012/27/UE.
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Wprowadzenie
Niniejszy dokument stanowi wkład analityczny w przygotowanie „Krajowego Planu na rzecz energii
i klimatu na lata 2021-2030” (KPEiK) – jest pierwszym z dwóch załączników analitycznych do KPEIK.
W opracowaniu zawarta jest analiza oddziaływania polityk i środków, które istniały do końca 2017 r.
(business as usual) – scenariusz bez wdrożenia polityk i działań pokreślonych po 31 grudnia 2017 r.
Jest to tzw. scenariusz Odniesienia (ODN) dla tzw. scenariusza Polityki Energetyczno-Klimatycznej (PEK),
który przedstawiony został w załączniku 2 do KPEiK – „Ocena skutków planowanych polityk i środków”.
Scenariusz PEK stanowi analizę oddziaływania polityk i środków, które wskazują w jaki sposób i z jakimi
skutkami zrealizowane zostaną cele klimatyczno-energetyczne oraz wdrażające unię energetyczną. Oba
dokumenty prezentują wieloaspektową analizę oddziaływania skutków wdrożenia do 2030 roku,
z horyzontem do 2040 roku.
Zawartość tej części raportu i zakres zaprezentowanych w nim informacji są zgodne z wytycznymi zawartymi
w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzania
unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu, zmiany dyrektywy 94/22/WE, dyrektywy 98/70/WE,
dyrektywy 2009/31/WE, rozporządzenia (WE) nr 663/2009, rozporządzenia (WE) nr 715/2009, dyrektywy
2009/73/WE, dyrektywy Rady 2009/119/WE, dyrektywy 2010/31/UE, dyrektywy 2012/27/UE, dyrektywy
2013/30/UE i dyrektywy Rady (UE) 2015/652 oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 525/2013.
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4. OBECNA SYTUACJA I PROGNOZY PRZY ISTNIEJĄCYCH POLITYKACH
I ŚRODKACH (stan na koniec 2017 r.)
4.1. Prognozowane stopniowe zmiany głównych czynników zewnętrznych mających
wpływ na rozwój systemu energetycznego i emisji gazów cieplarnianych – ogólne
parametry i zmienne
4.1.1. Liczba ludności
Szacunki, odnośnie liczby ludności rezydującej w Polsce zostały dokonane na podstawie spisu
powszechnego przeprowadzonego w 2011 r., natomiast dla lat kolejnych podstawę do wyliczeń stanowiły
dane z rejestrów administracyjnych dotyczące urodzeń, zgonów oraz długookresowych migracji
wewnętrznych i zagranicznych (w szacunku rezydentów nie są uwzględniane migracje
nieudokumentowane i nielegalne)1.
Tabela 1. Liczba ludności rezydującej [mln]
2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

Ogółem

38,1

38,1

38,0

38,1

37,9

37,5

37,1

36,5

Miasto

23,4

23,1

22,9

22,6

22,3

21,8

21,2

20,7

Wieś

14,7

14,9

15,1

15,4

15,6

15,7

15,8

15,8

Źródło: Prognoza ludności rezydującej Polski na lata 2015 – 2050. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, styczeń 2016 r.

Zaprezentowana projekcja demograficzna zakłada spadek liczby ludności rezydującej w rozpatrywanym
horyzoncie czasowym z obecnych 38 do 36,5 mln. Należy przy tym odnotować, że spadek dotyczy ludności
w aglomeracjach miejskich, przy jednoczesnym, sukcesywnym wzroście liczby ludności zamieszkałej na
obszarach wiejskich. Wynika to przede wszystkim z postępującego od mniej więcej 2000 r. kierunku
przemieszczeń ludności z miast na wieś, najczęściej do gmin podmiejskich skupionych wokół dużych
miast.

4.1.2. PKB
Scenariusz makroekonomiczny, na bazie którego powstała projekcja zapotrzebowania na energię
w Polsce w perspektywie 2040 r., został oparty na prognozach wzrostu PKB opublikowanych przez
Ministerstwo Finansów (MF)2 w maju 2017 r. Dostępne są obecnie nowsze projekcje, m.in. z maja 2019 r.,
jednakże po analizie zdecydowano o niewprowadzaniu zmian do założeń modelowych, które zostały
przeprowadzone na wcześniejszym etapie prac nad KPEiK ze względu na niewielkie różnice
w prognozowanych wielkościach, a tym samym niewielkim skutku dla poniższych analiz. Przyjętą do
obliczeń modelowych projekcję wzrostu PKB dla Polski w wartościach bezwzględnych przedstawiono
w tabeli 2, natomiast projekcje średniorocznych wzrostów w tabeli 3.

1

Rezydenci (ludność rezydująca), GUS, dostęp: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/rezydenci-ludnoscrezydujaca,19,1.html
2 „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków
finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – maj 2017 r.”, Ministerstw Finansów, Warszawa 2017 r.
https://www.gov.pl/web/finanse/wytyczne-sytuacja-makroekonomiczna
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Tabela 2. Produkt Krajowy Brutto [mln EUR’2016]
PKB

2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

317 010

400 114

462 370

551 249

649 661

748 029

843 849

938 089

Źródło: Eurostat, MF
Tabela 3. Prognoza PKB w latach 20162040 (średnioroczne dynamiki wzrostu)

PKB

2016-2020

2021-2025

2026-2030

2031-2035

2036-2040

2016-2040

103,6

103,3

102,9

102,4

102,1

102,9

Źródło: Ministerstwo Finansów, ARE SA

Z zaprezentowanych projekcji wynika, że średnioroczne tempo wzrostu PKB w Polsce w rozpatrywanym
okresie na poziomie 2,9%. Jest to tempo wyższe od założonego w scenariuszu Referencyjnym PRIMES3 o
ok. 0,7 pkt. proc. Rządową ścieżkę rozwoju gospodarczego Polski należy ocenić jako dość optymistyczną,
niemniej jednak możliwą do zrealizowania przy aktywnej roli państwa wspierającej konsumpcję
wewnętrzną, poprawę innowacyjności przedsiębiorstw oraz pobudzającej aktywność inwestycyjną.
Istotnym czynnikiem wzrostu gospodarczego w przyszłości ma być zapowiadana w rządowej „Strategii na
rzecz odpowiedzialnego rozwoju” reindustrializacja gospodarki.

4.1.3. Sektorowa wartość dodana brutto
Strukturę tworzenia wartości dodanej brutto wyznaczono na podstawie przyjętej ścieżki wzrostu PKB oraz
założeń makroekonomicznych pochodzących z modelu PRIMES (scenariusz Referencyjny)10.
Tabela 4. Sektorowa wartość dodana brutto [mln EUR’2016]
2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

Wartość dodana brutto

278 683

351 994

402 825

475 640

555 687

636 721

714 785

790 729

Przemysł

61 282

86 857

103 904

119 117

137 327

156 588

171 983

185 218

Rolnictwo

10 298

10 267

9 537

9 735

9 937

10 143

10 351

10 564

Transport

18 277

18 613

25 905

31 207

33 929

36 469

38 943

41 184

Budownictwo

22 971

29 885

35 389

35 166

38 852

42 636

44 560

46 727

Usługi

165 855

206 373

228 090

280 416

335 641

390 886

448 947

506 982

Źródło: Eurostat, MF, PRIMES Ref2016, ARE SA

Zgodnie z założoną projekcją wzrostu wartości dodanej, najszybciej rozwijającym się sektorem gospodarki
będą usługi (w rozpatrywanym okresie wartość dodana ulega podwojeniu). Wzrost znaczenia usług w
polskiej gospodarce odbędzie się głównie kosztem przemysłu. Udział tego sektora w tworzeniu PKB
zmniejszy się z 26% w 2015 r. do 23% w 2040 r. (rysunek poniżej).

3

Poland: Reference Scenario. Detailed Analytical Results. Primes Ver. 4 Energy Model. E3MLab, National Technical University of
Athens.
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Rysunek 1. PKB i struktura tworzenia wartości dodanej brutto w Polsce

4.1.4. Liczba i wielkość gospodarstw domowych
Na podstawie przewidywanej liczby ludności w kraju, sporządzono projekcje liczby gospodarstw
domowych (tabela 6) i przeciętnej liczby osób zamieszkujących jedno gospodarstwo domowe (tabela 7).
Oszacowań dokonano na podstawie analizy trendu historycznego oraz porównań z projekcjami
przygotowywanymi przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). Z zaprezentowanego zestawienia wynika, że
następować będzie stopniowa poprawa warunków mieszkaniowych w Polsce, przejawiająca się spadkiem
liczby osób przypadających na jedno gospodarstwo domowe. W 2015 r. na jedno gospodarstwo domowe
przypadało średnio 2,7 osoby. Przewiduje się poprawę tego wskaźnika w rozpatrywanym horyzoncie
czasowym do poziomu ok. 2,3 w 2030 r. i 2,2 w 2040 r.
Tabela 5. Liczba gospodarstw domowych
2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

Ogółem

12 776

13 471

13 962

14 742

15 443

16 044

16 530

16 922

Miasto

8 580

9 088

9 398

9 875

10 301

10 646

10 905

11 102

Wieś

4 196

4 383

4 564

4 867

5 142

5 398

5 625

5 820

Źródło: GUS, ARE SA
Tabela 6. Liczba osób przypadających na jedno gospodarstwo domowe
2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

Ogółem

3,0

2,8

2,7

2,6

2,5

2,3

2,2

2,2

Miasto

2,7

2,5

2,4

2,3

2,2

2,0

1,9

1,9

Wieś

3,5

3,4

3,3

3,2

3,0

2,9

2,8

2,7

Źródło: GUS, ARE SA

4.1.5. Dochód rozporządzalny gospodarstw domowych
Zgodnie z metodyką przyjętą przez Eurostat i zaimplementowaną do polskiej statystyki, dochód
rozporządzalny gospodarstw domowych (household’s available income), to suma rocznych dochodów
pieniężnych brutto wszystkich członków gospodarstwa domowego, pomniejszona o zaliczki na podatek
dochodowy, podatki od dochodów z własności, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, transfery
6
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pieniężne przekazane innym gospodarstwom domowym oraz rozliczenia z Urzędem Skarbowym (środki
pieniężne, które gospodarstwa domowe mogą przeznaczać na konsumpcję, inwestycje lub oszczędności).
Wskaźnik ten umożliwia ocenę realnej siły nabywczej gospodarstw domowych. Do celów pracy
wykorzystano dane prezentowane w publikacji GUS4, dotyczące poziomu przeciętnego miesięcznego
dochodu rozporządzalnego na osobę. Prognozę tego wskaźnika (tabela poniżej) sporządzono w oparciu
o założone projekcje wzrostu PKB w kraju i średniej liczby osób przypadających na jedno gospodarstwo
domowe.
Tabela 7. Projekcja dochodu rozporządzalnego gospodarstw domowych [EUR’2016]

Ogółem kraj

2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

8 640

11 111

10 731

12 700

14 383

16 019

17 607

19 493

Źródło: GUS, ARE SA

Zgodnie z zaprezentowaną projekcją, dochód rozporządzalny gospodarstw domowych ulega niemalże
podwojeniu w perspektywie 2040 r. w Polsce, w porównaniu do stanu obecnego. Wzrost tego wskaźnika
odzwierciedla poprawę sytuacji materialnej społeczeństwa i będzie między innymi determinował przyszły
wzrost zapotrzebowania na energię w kraju.

4.1.6. Praca przewozowa transportu pasażerskiego
Popyt na pracę przewozową jest podstawowym czynnikiem wpływającym na poziom zapotrzebowania
na paliwa i energię i w konsekwencji na poziom emisji w sektorze transportu.
Prognozy tego popytu bazują na wstępnych danych za 2015 r. i zostały skonfrontowane
z założeniami z tego obszaru przyjętymi do modelu PRIMES5 oraz wielkościami pochodzącymi ze „Strategii
Rozwoju Transportu…”6. Są one wynikiem zastosowania podejścia „bottom-up” w modelu
prognostycznym, w którym przyjęto następujący ogólny sposób obliczeniowy:
praca przewozowa danego środka transportu [pskm]
= liczba pojazdów danego typu [szt.] * średni roczny przebieg [km] * liczba przewożonych osób

Zgodnie z przyjętą do obliczeń projekcją, liczba zarejestrowanych samochodów osobowych
w kraju wzrośnie z 20,7 mln sztuk w 2015 r. do 28,3 mln sztuk w 2030 r. i do 30,3 mln sztuk w 2040 r.
Należy w tym miejscu zwrócić uwagę na to, że Polsce mamy do czynienia ze specyficzną sytuacją, gdzie
całkowita liczba zarejestrowanych pojazdów jest o kilka milionów wyższa od liczby pojazdów faktycznie
użytkowanych (w prognozach zużycia paliw ten fakt został uwzględniony, dlatego liczba samochodów
osobowych faktycznie użytkowanych została pomniejszona zgodnie szacunkami Instytutu Badań Rynku
Motoryzacyjnego SAMAR7). Prognozy średnich przebiegów zostały opracowane w oparciu o analizy
eksperckie bazujące na danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) oraz szacunków
dokonanych przez Instytut Transportu Samochodowego (ITS)8. Do określenia liczby pojazdów danego
typu wykorzystano w dedykowanych modelach ekonometrycznych informacje dotyczące liczby

4

„Budżety gospodarstw domowych w 2016 r.”, GUS, Warszawa 2017.
Ibidem
6 Uchwała nr 6 Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r.
(z perspektywą do 2030 r.) – Monitor Polski, Warszawa, 14 lutego 2013 r.
7 Park pojazdów 2014. Strefa Biznesu, IBRM SAMAR, Warszawa 2015.
8 Waśkiewicz J., Chłopek Z., Pawlak P., „Prognozy eksperckie zmian aktywności sektora transportu drogowego (w kontekście
ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji)”, Instytut Transportu Samochodowego,
Warszawa 2012.
5
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i struktury ludności, wysokości dochodu rozporządzalnego na osobę, preferencji użytkowników
w wyborze form transportu, jakości usług oferowanych w ramach transportu zbiorowego
i prognozy jego rozwoju, a także dostępność i warunki eksploatacji pojazdów indywidualnego transportu
drogowego.
Tabela 8. Praca przewozowa transportu pasażerskiego [mld pskm]
2005

2010

2015*

2020

2025

2030

2035

2040

Samochody osobowe (indyw.)

b.d.

281,0

332,5

389

442

489

526

558

Motocykle (indyw.)

b.d.

5,1

6,7

8

10

12

14

16

Skutery, motorowery, rowery

b.d.

1,5

1,7

1,9

2,1

2,2

2,4

2,6

Autobusy (miejskie)

b.d.

11,7

11,7

12

12

12

12

12

Autobusy (pozamiejskie)

21,6

21,5

21,5

20

19

19

18

17

Kolej (publ.)

18,2

17,9

17,4

18

22

30

31

31

Samoloty

8,5

8,3

13,5

17

20

22

24

26

Statki (żegluga śródlądowa)

b.d.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

Pojazdy szynowe (tramwaje, trolejbusy,
metro)

b.d.

3,2

3,5

4

5

6

6

7

Razem

b.d.

350

408

470

532

592

633

671

*dane szacunkowe
Źródło: Primes Ver. 4 Energy Model. National Technical University of Athens, 2013-01-07, "Transport - wyniki działalności" - GUS.
Warszawa, 2011,2012,2013,2014,2015, "Strategia rozwoju transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030)" - Monitor Polski.
Warszawa, 2013 oraz szacunki ARE SA.

W ujęciu syntetycznym, popyt na pracę przewozową transportu pasażerskiego wzrasta w latach 2015 –
2040 z 408 mld pskm do 671 mld pskm, czyli o ok. 64%. W układzie gałęziowym, największa część popytu
koncentruje się na indywidualnym transporcie samochodowym, który wzrasta z poziomu 332 mld pskm
w 2015 r. do 558 mld pskm w 2040 r. Istotny wzrost popytu odnotowuje również transport kolejowy
(co jest związane poprawą jakości świadczonych usług i rozwojem kolei dużych prędkości) oraz transport
lotniczy (w wyniku rosnącej dostępności i popularności tej formy transportu).

4.1.7. Praca przewozowa transportu towarowego
Czynnikami kształtującymi wielkość popytu na przewozy ładunków, obok wzrostu gospodarczego
mierzonego szeregami wskaźników makroekonomicznych, są przede wszystkim zmiany wskaźników
transportochłonności działalności gospodarczej, (które na ogół mają tendencję malejącą wraz ze
wzrostem udziału towarów wysoko przetworzonych i usług), wielkość polskiego handlu zagranicznego,
zmiany relacji międzygałęziowych w transporcie, oraz koniunktura na międzynarodowych rynkach
transportowych. Projekcje popytu na pracę przewozową transportu towarowego zaimplementowane do
prognoz energetycznych, pochodzą bezpośrednio z modelu bazującym na następującym algorytmie
obliczeniowym:
praca przewozowa danego środka transportu [tkm]
= masa przewożonych ładunków [tona]* średnia odległość przewozy 1 tony ładunku [km]

Zgodnie z przyjętą w prognozie projekcją, popyt na przewozy ładunków zaspokajany przez polskich
przewoźników wzrośnie z 1 824 mln t w 2015 r. do 2 398 mln t w 2030 r. i do 2 437 mln t w 2040 r.
Prognozy średniej odległości przewozu ładunków danymi środkami transportu zostały sporządzone na
8
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podstawie analizy trendów historycznych. W tabeli 9 zestawiono projekcje pracy przewozowej transportu
towarowego wygenerowane w zastosowanym do celów pracy modelu „bottom-up”.
Tabela 9. Praca przewozowa transportu towarowego [mld tkm]
2005

2010

2015*

2020

2025

2030

2035

2040

Transport kolejowy

50,0

48,9

50,7

66

73

80

83

86

Transport samochodowy

119,7

214,2

273,1

302

331

357

369

373

Transport rurociągowy

25,4

24,2

21,8

24

25

27

27

27

Żegluga śródlądowa

1,3

1,0

2,2

1,4

1,4

1,3

1,2

1,1

Żegluga morska

b.d.

112

158

180

200

220

235

245

Transport lotniczy

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

Razem

b.d.

400

506

574

631

686

715

732

*dane szacunkowe
Źródło: ARE SA, Primes Ver. 4 Energy Model. National Technical University of Athens, 2013-01-07, "Transport - wyniki działalności" - GUS.
Warszawa, 2011,2012,2013,2014,2015, "Strategia rozwoju transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030)" - Monitor Polski. Warszawa,
2013.

Zgodnie z zaprezentowanymi wynikami, popyt na pracę przewozową transportu towarowego wzrasta
z 506 mld tkm w 2015 r., 686 mld tkm w 2030 r. i 732 mld tkm w 2040 r. W układzie gałęziowym,
największa część popytu na przewozy ładunków przypada na transport samochodowy, którego udział w
pracy przewozowej wynosi ok. 51% w całym rozpatrywanym horyzoncie prognozy.

4.1.8. Międzynarodowe ceny importowe paliw
Przyjęte do obliczeń modelowych projekcje cen paliw w imporcie do Unii Europejskiej, zaprezentowane
w tabeli 10 i rysunku 2 są najnowszą projekcją Międzynarodowej Agencji Energii (MAE)9 – World Energy
Outlook 2017, scenariusz „New Policies". Projekcje te posłużyły jako podstawa do określenia trendów
rozwoju projekcji cen paliw na rynku krajowym.
Tabela 10 .Ceny paliw w imporcie do UE [EUR’2016/GJ (NCV)]
2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

Ropa naftowa

7,73

9,94

6,83

8,0

10,7

12,1

13,3

14,3

Gaz ziemny

5,17

6,28

6,64

5,5

6,9

7,6

8,0

8,4

Węgiel kamienny

2,18

2,66

1,97

2,2

2,6

2,7

2,7

2,7

Źródło: ARE SA na podstawie BŚ, MFW, KE oraz scenariusza „New Policies” MAE z 2016 r.

9

World Energy Outlook 2017, International Energy Agency, Paris 2017.
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Rysunek 2. Ceny paliw w imporcie do UE

4.1.9. Ceny uprawnień do emisji CO2 w ramach systemu EU ETS
Projekcje cen uprawnień do emisji CO2 w systemie EU ETS (EUA), w celu zachowania spójności, przyjęto
również na podstawie najnowszej długoterminowej prognozy Międzynarodowej Agencji Energii (World
Energy Outlook 2017, scenariusz „New Policies")15. Prognoza ta zakłada istotny wzrost cen EUA
w rozpatrywanym horyzoncie czasowym. Przyjęte w analizie projekcje cen uprawnień do emisji CO2
przedstawiono w tabeli 11. W okresach pomiędzy latami brzegowymi założono liniowy wzrost kosztu
uprawnień do emisji CO2.
Tabela 11. Ceny uprawnień do emisji CO2 w systemie EU ETS [EUR’2016/tCO2]

Cena za 1 uprawnienie

2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

0

12

8

17

21

30

35

40

Źródło: ARE SA na podstawie MAE, KE, Thomson Reuters, KfW Bankengruppe

Założono, że cena uprawnień do emisji CO2, będzie stopniowo wzrastać do 40 EUR'2016/t CO2 w 2040 r.,
co jest zgodne z celem Komisji Europejskiej ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 40 proc. do 2030 r.
oraz długoterminowym ambitnym celem obniżenia emisji gazów cieplarnianych o 80-95% w stosunku do
poziomu emisji w 1990 r. w perspektywie 2050 r.10 Jednym z decydujących mechanizmów wpływających
na wzrost cen uprawnień do emisji CO2 powinien być mechanizm rezerwy stabilizacyjnej (MSR). Założone
ceny uprawnień są do ok. 2030 r. zgodne z rekomendacjami Komisji Europejskiej w zakresie stosowania
wskaźników na potrzeby przygotowania krajowych planów11. W latach 2030-2040 natomiast, przyjęty wg
MAE wzrost cen uprawnień do emisji CO2 jest nieco wolniejszy niż w scenariuszu Referencyjnym KE (co
np. może stać się w następstwie wzrostu wolumenów oferowanych na aukcjach pozwoleń, w wyniku
obniżenia poziomów emisji z powodu presji cenowej w poprzednich latach).

15

Ibidem.
European Commission, Energy Roadmap 2050 (COM(2011) 885 final of 15 December 2011.
11 European Commission: EU Reference Scenario 2016. Energy, transport and GHG emissions trends to 2050, July 2016.
10
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4.1.10.Kursy wymiany walut
Kursy wymiany walut przyjęto zgodnie z rekomendacjami Komisji Europejskiej w zakresie przygotowania
KPEiK. Zakłada się w nich stabilizację pary USD/EUR na poziomie 1,2 oraz pary PLN/EUR na poziomie 4,25.
Dane historyczne dla lat 2005-2015 pochodzą z danych archiwalnych NBP.
Tabela 12. Kursy wymiany walut
2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

USD/EUR

1,245

1,328

1,120

1,16

1,20

1,20

1,20

1,20

PLN/EUR

4,023

3,995

4,184

4,25

4,25

4,25

4,25

4,25

Źródło: NBP, Rekomendacje Komisji Europejskiej

4.1.11.Liczba stopniodni grzania i chłodzenia
Założenia dotyczące liczby stopniodni grzania w perspektywie prognozy zostały przyjęte na podstawie
rekomendacji Komisji Europejskiej w zakresie przygotowywania KPEiK. Dane historyczne dla lat 20052015 pochodzą z baz danych Eurostat. Projekcje zakładają stopniowe ocieplanie się klimatu w strefie
klimatycznej, w której znajduje się Polska.
Tabela 13. Liczba stopniodni grzania HDD

HDD

2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

3 547

3 881

3 113

3 442

3 430

3 418

3 408

3 399

Źródło: Eurostat, Rekomendacje Komisji Europejskiej
Tabela 14. Liczba stopniodni chłodzenia CDD

CDD

2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

216

197

220

223

226

229

231

233

Źródło: Eurostat, Rekomendacje Komisji Europejskiej

4.1.12. Założenia dotyczące kosztów technologii wykorzystywane w tworzeniu modeli dla
najważniejszych technologii
Przedstawione w tabeli 15 parametry nowych jednostek wytwórczych sporządzono
w oparciu o najnowsze dostępne publikacje renomowanych ośrodków badawczych. W analizach
modelowych założono, że dostępne będą wyłącznie technologie wytwarzania energii elektrycznej
i cieplnej znajdujące się obecnie w ofertach komercyjnych. Do zestawienia włączono również technologie
wychwytu i składowania CO2 (CCS, ang. carbon capture and storage).
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Tabela 15. Parametry techniczno-ekonomiczne technologii wytwarzania i przesyłowych

paliwo / technologia

okres
uruchomienia

koszty

nakłady
inwest. OVN

sprawność
netto elektr
/całkowita

techniczny
czas życia

wskaź.
emisji CO2

stałe

zmienne

tys.EUR/M
Wnet

tys.EUR/M
Wnet

EUR/MW
hnet

%

lata

kg/GJ

1.1. węgiel brunatny – PL

2016-2040

1800

48

3,4

44

40

110

1.2. węgiel brunatny – PL+CCS

2030-2040

3250

72

8.6*

38

40

14

1.3. węgiel brunatny – FBC

2020-2040

2050

50

3,4

40

40

106

2.1. węgiel kamienny – PC

2016-2040

1650

44

3,2

46

40

94

2.2. węgiel kamienny – IGCC

2025-2040

2250

58

5,0

48

40

12

2.3. węgiel kamienny – IGCC+CCS

2030-2040

3250

78

7.2*

40

40

12

2.4. węgiel kamienny – CHP

2016-2040

2250

48

3,2

30/80

40

94

2.5. węgiel kamienny – CHP+CCS

2030-2040

3500

76

10*

22/75

40

12

3.1. gaz ziemny – GTCC

2016-2040

750

18

1,8

58-62

30

56

3.2. gaz ziemny – GTCC+CCS

2030-2040

1350

38

4.0*

50-52

30

6

3.3. gaz ziemny – TG

2025-2040

500

16

1,4

40

30

56

3.4. gaz mikro CHP

2016-2040

2350

97

-

20/90

25

56

4.1. jądrowa – PWR

2030-2040

4500

85

0,8

36

60

0

5.1. wiatrowe na lądzie

2016-2020

1350

50

-

-

25

0

5.2. wiatrowe na lądzie

2021-2040

1350↓1250

50

-

-

25

0

5.3. wiatrowe na morzu

2020-2030

2450↓2250

90

-

-

25

0

5.4. wiatrowe na morzu

2031-2040

2250↓2075

90

-

-

25

0

5.5. duże wodne

2020-2040

2500

35

-

-

60

0

5.5. małe wodne

2016-2040

2000

75

-

-

60

0

5.6. geotermalne

2020-2040

7000

160

-

0,12

30

0

5.7. ogniwa fotowoltaiczne

2016-2020

1100↓900

16

-

-

25

0

5.8. ogniwa fotowoltaiczne

2021-2040

900↓700

16

-

-

25

0

5.9. ogniwa fotowoltaiczne dachowe

2016-2020

1250↓1150

20

-

-

25

0

5.10. ogniwa fotowoltaiczne dachowe

2021-2040

1100↓800

20

-

-

25

0

5.11. biogaz rolniczy – CHP

2016-2040

3250↓2750

220

-

36/85

25

0

5.12. biogaz z oczyszczalni ścieków – CHP

2016-2040

3500

135

-

34/85

25

0

5.13. biogaz składowiskowy – CHP

2016-2040

1800

80

-

40/85

25

0

5.14. biomasa stała – CHP

2021-2040

2950↓2750

120

-

30/80

30

0

5.15. kocioł ciepłowniczy – węgiel

2016-2040

350

1

1,4

0,9

30

94

5.16. kocioł ciepłowniczy – gaz ziemny

2016-2040

150

1

0,4

0,96

30

56

5.18. kocioł ciepłowniczy – olej opałowy

2016-2040

200

1

0,5

0,95

30

74

5.19. kocioł ciepłowniczy – biomasa

2016-2040

500

1

1,4

0,9

30

0

5.20. elektroenerg. sieć przesyłowa WN

2016-2040

190

5.21. elektroenerg. sieć dystrybucyjna SN

2016-2040

250

5.22. elektroenerg. sieć dystryb. NN

2016-2040

500

*włącznie z transportem i magazynowaniem CO2
CHP – kogeneracja, skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej ang. combined heat and power
PC
– elektrownie kondensacyjne z kotłami pyłowymi na węgiel kamienny, ang. pulverized coal
PL
– elektrownie kondensacyjne z kotłami pyłowymi na węgiel brunatny, ang. pulverized lignite
CCS – sekwestracja (wychwytywanie i składowanie) dwutlenku węgla, ang. carbon capture and storage
GTCC – elektrownie gazowo-parowe na gaz ziemny, ang. gas turbine combined cycle
IGCC – elektrownie spalające gaz ze zintegrowanej z elektrownią instalacji zgazowania węgla kamiennego, ang. integrated gasification
combined cycle
FBC – elektrownie z kotłami fluidalnymi, ang. fluidized bed combustion
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PWR
SN
NN
WN

– reaktor wodny ciśnieniowy, ang. pressurized water reactor
– średnie napięcia
– najwyższe napięcia
– wysokie napięcia

Źródło: ARE SA na podstawie:
World Energy Outlook, International Energy Agency, Paris 2016;
WEIO 2014-Power Generation Investment Assumptions, International Energy Agency, Paris 2014;
The Power to Change: Solar and Wind Cost Reduction Potential to 2025", International Renewable Energy Agency, Bonn 2016;
Energy and Environmental Economics – "Recommendations for WECC’s 10- and 20-Year Studies", San Francisco 2014;
World Energy Perspective Cost of Energy Technologies, World Energy Council, Project Partner: Bloomberg New Energy Finance,
2013;
Lazard's Levelized Cost of Energy Analysis – Version 9.0, Lazard, New York 2015;
Scenarios for the Dutch electricity supply system, Frontier Economics, London 2015;
Energy Technology Reference Indicator projections for 2010-2050, European Commission JRC Institute for Energy and Transport,
Brussels 2014;
Projected Cost of Generating Electricity 2015 Edition, International Energy Agency, Nuclear Energy Agency, Organization for
Economic Co-operation and Deployment, Paris, 2015;
Cost and Performance Characteristics of New Generating Technologies, Annual Energy Outlook 2016, U.S. Energy Information
Administration, Washington 2016.

W tabeli 16 zamieszczono przyjęte do obliczeń modelowych parametry techniczno-ekonomiczne
technologii centralnego ogrzewania (CO) i ciepłej wody użytkowej (CWU) stosowanych
w gospodarstwach domowych i małych przedsiębiorstwach usługowych. Dane te pochodzą z wielu
różnych źródeł, w tym z oficjalnych stron producentów i dystrybutorów tych urządzeń w Polsce.
Tabela 16.Parametry techniczno-ekonomiczne technologii CO i CWU
Koszt zakupu
[EUR'2016]

Koszt zakupu
dodatkowych
instalacji
[EUR'2016/kW]

Opis dodatkowych
instalacji

Sprawność
[%]

Piece lub grzejniki elektryczne - zainstalowane

24

brak

nie dotyczy

100

Piece lub grzejniki elektryczne - ruchome

12

brak

nie dotyczy

100

Elektryczne ogrzewanie podłogowe

143

48

sterowanie i
automatyka

100

Elektryczny ogrzewacz wody (bojler, terma)

17

brak

nie dotyczy

100

Kocioł centralnego ogrzewania na gaz ziemny

48

179

grzejniki
wodne+przyłącze

90-97

Ogrzewacz wody (bojler, terma) na gaz ziemny

18

60

przyłącze

90

Dwufunkcyjny kocioł (co + cw) na gaz ziemny

72

179

grzejniki
wodne+przyłącze

90-97

Kocioł centralnego ogrzewania na gaz ciekły (propan - butan)

48

239

grzejniki
wodne+zbiornik

90-97

Ogrzewacz wody na gaz ciekły (propan - butan)

18

2

butla

90

Dwufunkcyjny kocioł (co + cw) na gaz ciekły (propan - butan)

72

239

grzejniki
wodne+zbiornik

90-97

Kocioł centralnego ogrzewania na olej opałowy

48

131

grzejniki
wodne+zbiornik

90-95

Dwufunkcyjny kocioł (co + cw) na olej opałowy

72

131

grzejniki
wodne+zbiornik

90-95

Kocioł centralnego ogrzewania na paliwa stałe

48

119

grzejniki wodne

60-80

Ogrzewacz wody (bojler, terma) na paliwa stałe

18

48

piec na paliwo stałe

60-80
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Dwufunkcyjny kocioł (co +cw) na paliwa stałe

66

119

grzejniki wodne

60-80

Piece na paliwa stałe w pomieszczeniach

24

brak

nie dotyczy

40-80

Kominek na paliwa stałe z otwartym wkładem kominkowym

24

72

obudowa

40-80

Kominek na paliwa stałe z zamkniętym wkładem kominkowym

24

72

obudowa

50-80

Kominek na paliwa stałe z płaszczem wodnym

96

191

obudowa+grzejniki
wodne

60-80

Kuchnia na paliwa stałe

24

brak

nie dotyczy

30-80

Pompa ciepła

717

119

grzejniki wodne

3,5-5,4*

* W przypadku pomp ciepła zamiast sprawności podany współczynnik wydajności chłodniczej (COP, ang. coefficient of performance)

Źródło: ARE SA na podstawie danych zebranych od producentów i dystrybutorów urządzeń

Z uwagi na złożoność procesów produkcyjnych w przemyśle i znaczne zróżnicowanie w odniesieniu do
stosowanych technologii i rozwiązań, sektor przemysłu w modelu energetycznym potraktowany został
w sposób uproszczony. W modelu zdefiniowano pięć głównych kierunków użytkowania energii: ciepło
piecowe, para technologiczna, napędy elektryczne, ogrzewanie pomieszczeń i oświetlenie. Para
technologiczna wytwarzana jest w elektrociepłowniach przemysłowych, dla których parametry
techniczno-ekonomiczne zostały zestawione w tabeli 16. Z kolei ciepło piecowe wykorzystywane
w procesach przemysłowych, takich jak wypalanie produktów ceramicznych, topienie masy bitumicznej,
szkła, suszenie etc., jest wytwarzane w technologiach piecowych których parametry technicznoekonomiczne zostały zaprezentowane w tabeli 17. Dodatkowo tabela zawiera dane dla powszechnie
stosowanych w przemyśle silników elektrycznych, których zadaniem jest przetwarzanie energii
elektrycznej na mechaniczną.
Tabela 17.Parametry techniczno-ekonomiczne technologii przemysłowych
technologia

paliwo

kierunek
użytkowani
a

koszt zakupu
[EUR'2016/k
W]

koszty operacyjne
O&M
[EUR'2016/GJ]

techniczny
czas życia

wskaźnik
emisji CO2
[kg/GJ]

piece/kotły przemysłowe do
produkcji ciepła
technologicznego

gaz
wielkopiecowy

ciepło
piecowe

1 200

0,30

25

260

piece/kotły przemysłowe do
produkcji ciepła
technologicznego

gaz
koksowniczy

ciepło
piecowe

1 611

0,40

25

44

piece/kotły przemysłowe do
produkcji ciepła
technologicznego

koks

ciepło
piecowe

500

0,12

25

107

piece/kotły przemysłowe do
produkcji ciepła
technologicznego

energia
elektryczna

ciepło
piecowe

1 200

0,30

25

0

piece/kotły przemysłowe do
produkcji ciepła
technologicznego

węgiel

ciepło
piecowe

1 611

0,40

25

94

piece/kotły przemysłowe do
produkcji ciepła
technologicznego

ciężki olej
opałowy

ciepło
piecowe

1 611

0,40

25

77

piece/kotły przemysłowe do
produkcji ciepła
technologicznego

lekki olej
opałowy

ciepło
piecowe

1 611

0,40

25

77

piece/kotły przemysłowe do
produkcji ciepła
technologicznego

LPG

ciepło
piecowe

1 200

0,30

25

63
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piece/kotły przemysłowe do
produkcji ciepła
technologicznego

gaz ziemny

ciepło
piecowe

1 200

0,30

25

56

silniki elektryczne

energia
elektryczna

napędy
elektryczne

400

0,18

10

0

Źródło: ARE SA na podstawie danych wsadowych do modelu MARKAL 12 i wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących
przygotowywania KPEiK

W tabeli 18 zestawiono parametry technologii stosowanych w transporcie, jednakże zakres ograniczono
tylko do samochodów osobowych.
Tabela 18. Parametry techniczno-ekonomiczne technologii stosowanych w transporcie
Koszt zakupu nowych pojazdów
[EUR'2016/pojazd]

Jednostkowe zużycie
paliw/energii
[l/100km]
20152040

Samochody os. (benzyna <1399 cm3)

8 200

5,4  3,6

Samochody os. (benzyna 1400 -1900 cm3)

10 600

6,6  4,3

Samochody os. (benzyna >1900 cm3)

12 900

8,5  5,5

Samochody os. (ON <1399 cm3)

11 800

4,6  3,0

Samochody os. (ON 1400 -1900 cm3)

15 300

5,9  3,8

Samochody os. (ON >1900 cm3)

17 600

6,9  4,5

Samochody os. (LPG <1399 cm3)

8 900

6,4  4,3

Samochody os. (LPG 1400 -1900 cm3)

11 300

8,1  7,0

Samochody os. (LPG >1900 cm3)

13 600

10,7  7,1

17 400  12 000

3,8  2,8

[EUR'2016/pojazd]

[m3/100km]

Samochody os. (CNG)

16 500

7,1  6,5

Samochody ciężarowe o masie do 3,5t (CNG)

31 000

11,910,5

[EUR'2016/pojazd]

[kWh/100km]

Samochody os. (elektr.)

20 000  14 000

23,0  21,0

Samochody ciężarowe o masie do 3,5 t (elektr.)

70 000  50 000

33,0  28,0

[EUR’2016/pojazd]

l/100km

Samochody ciężarowe o masie do 3,5t (benzyna)

24 000

12,08,5

Samochody ciężarowe o masie do 3,5t (ON)

31 000

9,67,0

Samochody ciężarowe o masie do 3,5t (LPG)

29 000

12,110,6

Samochody ciężarowe o masie do 3,5t (CNG)

31 000

11,98,7

Samochody ciężarowe o masie pow. 3,5t (ON)

94 000

45,0  34,0

Samochody os. (hybrydowe)

12

UK MARKAL Model Documentation, Kannan R., Strachan N., Pye S., Anandarajah G., Balta-Ozkan N. 2007, dostęp:
www.ucl.ac.uk/energy-models/models/uk-markal.
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[EUR'2016/pojazd]

[toe/rok]

Ciągniki rolnicze

40 000

1,15  1,02

Siloso-kombajny

135 000

4,5  3,96

Kombajny zbożowe

63 500

1,42  1,25

Źródło: ARE SA na podstawie rekomendacji KE, danych uzyskanych od producentów oraz organizacji branżowych (m.in. ITS, SAMAR). W rolnictwie:
Pawlak Jan, Instytut Budownictwa Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa – „Nakłady inwestycyjne i koszty energii w rolnictwie polskim”.
Warszawa, 2007.
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4.2. Wymiar „obniżenie emisyjności”
4.2.1. Emisje i pochłanianie gazów cieplarnianych
Trendy w zakresie emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych
Obserwowane trendy w zakresie emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych zostały określone na
podstawie „Krajowego Raportu Inwentaryzacyjnego 2019, Inwentaryzacji gazów cieplarnianych dla lat
1988-2017, wykonanej na potrzeby Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian
klimatu oraz Protokołu z Kioto.” W niniejszym opracowaniu przedstawiono ogólne tendencje w
zakresie zmian emisji w poszczególnych sektorach, zgodnie z metodyką raportowania przyjętą w
ramach UNFCCC i klasyfikacji IPCC, poszerzając informacje dla niektórych ważniejszych działalności."
W 2017 r. ogólna emisja gazów cieplarnianych w Polsce (bez uwzględnienia LULUCF – użytkowanie
gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwo), przeliczona na ekwiwalent CO2, wynosiła 413,78
MtCO2eq i była mniejsza o 28,3% od emisji z roku 1988 (rok bazowy dla Polski wg Protokołu z Kioto)
oraz większa o 2,5% od emisji w 2005 r. Odpowiednio z uwzględnieniem LULUCF wielkość emisji w roku
2017 wynosiła 379,93 MtCO2eq i była mniejsza w stosunku do roku bazowego o 32,37% oraz większa
niż w roku 2005 o 6,48%.

Emisje gazów cieplarnianych z instalacji objętych europejskim systemem handlu emisjami (EU
ETS) oraz emisje z pozostałych działalności objętych regulacją nt. podziału wysiłków dla
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych (ESD)
Udział emisji z instalacji objętych ETS w Polsce stanowi ok. 50% całkowitej emisji w latach 2005-2017.
W roku 2017 bez uwzględniania LULUCF emisja ta wyniosła 202,2 MtCO2eq. Dominujący udział w tej
emisji miał sektor energii, procesy przemysłowe i użytkowanie produktów.
Emisja non-ETS, w roku 2017 wynosiła 211,5 MtCO2eq., emisja ta jest większa od emisji ETS w 2017
roku, do wzrostu tej emisji przyczynił się wzrost zużycia paliw w sektorze transportu.
Krajowa emisja gazów cieplarnianych wykazuje trend spadkowy, przy czym mniej więcej od 2000 r.
można mówić o bardzo łagodnym tempie tego spadku, w tym występują lata, w których następuje
niewielki wzrost emisji. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że od 2013 r. wykaz instalacji wchodzących
do systemu ETS rozszerzony został o instalacje z sektora produkcji chemicznej oraz zaczęto uwzględniać
w ogólnym bilansowaniu gazów cieplarnianych dodatkowe gazy.
Wśród gazów dominuje CO2, którego emisja w 2017 r. stanowiła 81,34%.
Pozostałe gazy stanowiły: CH4 – 11,94% w przeliczeniu na CO2eq, N2O – 5,03%, F-gazy – 1,69%.
W tabeli 4.20 i 4.21 przedstawiono emisję gazów cieplarnianych w Polsce w podziale na poszczególne
gazy, wyrażoną w tonach ekwiwalentnych dwutlenku węgla.
Szczegółowe dane dotyczące emisji gazów cieplarnianych, z uwzględnieniem poszczególnych gazów,
w przeliczeniu na ekwiwalent dwutlenku węgla (CO2eq) oraz z podziałem na ETS i non-ETS,
przedstawiono poniżej na rysunku. Emisję gazów cieplarnianych w Polsce w podziale na poszczególne
gazy, wyrażoną w tonach ekwiwalentnych CO2 przedstawiono w tabeli 19.
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Rysunek 3. Trendy emisji gazów cieplarnianych w latach 1988 – 2017, bez uwzględniania LULUCF
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Tabela 19. Emisje gazów cieplarnianych w latach 1988 – 2017 wg poszczególnych gazów [ktCO2eq]
GHG

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

CO2 (z uwzg. LULUCF)

452 009,34

427 659,20

345 109,66

349 996,26

361 756,76

356 252,01

351 033,10

342 138,18

337 758,79

329 286,14

294 031,06

288 016,40

280 849,33

285 739,12

268 259,34

CO2 (bez LULUCF)

471 978,71

452 353,09

376 959,60

374 274,37

364 681,59

365 106,95

360 746,15

362 428,12

376 447,49

367 768,47

338 542,58

328 855,51

318 209,19

314 602,34

306 731,15

CH4 (z uwzg. LULUCF)

75 771,37

75 437,15

69 886,38

64 982,81

63 175,71

61 285,35

60 534,72

59 041,76

58 162,76

57 890,17

55 769,87

54 533,42

53 146,15

54 915,81

53 313,01

CH4 (bez LULUCF)

75 727,24

75 393,12

69 842,33

64 937,82

63 131,20

61 243,14

60 493,79

58 995,85

58 126,36

57 852,23

55 735,53

54 496,32

53 113,60

54 883,23

53 278,29

N2O (z uwzg. LULUCF)

33 626,27

34 933,14

32021,29

27 192,16

25 678,87

26 973,62

26 605,72

23 518,14

23 625,28

23531,64

27 353,49

26 658,23

27 013,99

23 150,84

22 041,74

N2O (bez LULUCF)

29 404,57

30 671,15

27 406,31

22 936,71

21 368,33

22 334,55

22 239,90

23 173,87

23 295,31

23 202,95

22 945,85

22 235,06

22 583,39

22 739,63

21 640,32

HFC

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

164,31

335,49

481,02

569,32

780,47

1 366,50

1 925,34

2 505,93

PFC

147,26

147,51

141,87

141,31

134,63

144,86

152,78

171,97

161,07

173,36

174,86

168,71

176,68

197,34

207,33

Miks HFC I PFC

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

SF6

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

13,27

29,12

23,80

22,91

23,94

23,50

23,07

22,86

23,29

NF3

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

561 554,23

538 177,00

447 159,20

442 312,55

450 745,97

444 655,84

438 339,59

425 063,49

420 067,19

411 385,23

377 922,53

370 180,73

362 575,71

365 951,32

346 350,64

577 257,78

558 564,86

474 350,11

462 290,21

449 315,75

448 829,50

443 654,88

444 963,25

458 389,54

449 500,94

417 992,08

406 559,57

395 472,42

394 370,74

384 386,31

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Emisja całkowita
(z uwzg. LULUCF)
Emisja całkowita
(bez LULUCF)

GHG

2003

2004

2005

CO2 (z uwzg. LULUCF)

278 535,18

271 383,94

271 331,36

291 037,81

297 288,07

290 822,03

279 578,92

298 727,57

291 554,74

284 370,62

278 067,70

274 087,76

280 636,39

290 441,13

299 116,92

CO2 (bez LULUCF)

319 481,21

323 644,72

322 545,79

335 658,25

335 610,49

328 822,02

315 452,05

333 457,41

333 013,09

325 488,27

321 169,32

308 729,39

312 320,56

323 021,90

336 556,77

CH4 (z uwzg. LULUCF)

53 420,88

53 127,48

53 523,18

53 793,38

52 972,71

52 832,68

51 554,07

51 411,63

50 245,40

49 974,61

50 119,22

49 494,14

50 049,94

49 528,88

49 450,36

CH4 (bez LULUCF)

53 383,96

53 093,21

53 489,69

53 754,30

52 942,99

52 798,04

51 524,23

51 379,98

50 214,32

49 942,83

50 082,23

49 458,93

50 015,99

49 486,83

49 412,83

N2O (z uwzg. LULUCF)

22 253,79

22 771,51

27 191,60

27 609,46

28 432,00

28 275,74

24 747,95

24 450,18

24 822,28

24 966,39

25 097,52

24 989,92

20 124,32

26 287,43

24 380,35

N2O (bez LULUCF)

21 839,65

22 341,57

22 618,00

23 090,14

23 854,09

23 244,71

20 121,67

19 772,53

20 128,37

20 119,94

20 304,37

19 854,46

19 030,58

19 792,08

20 824,17

HFC

3 078,00

3 733,23

4 556,73

5 408,05

6 009,80

6 334,89

6 289,67

7 006,36

7 622,60

7 959,91

8 356,09

8 978,00

8 987,24

6 730,80

6 893,27

PFC

201,08

205,07

187,41

193,58

184,63

163,12

17,97

17,07

16,22

15,41

14,64

13,90

13,21

12,55

11,92

Miks HFCi PFC

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

SF6

20,72

22,36

26,80

33,20

31,16

32,87

37,60

35,37

39,02

41,92

47,54

52,79

77,03

78,38

82,43

NF3

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

357 509,64

351.243,59

356 817,09

378 075,48

384 918,37

378 461,33

362 226,18

381 648,18

374 300,27

367 328,86

361 702,70

357 616,51

359 888,13

373 079,17

379 935,26

398 004,61

403 040,15

403 424,42

418 137,52

418 633,15

411 395,64

393 443,18

411 668,71

411 033,61

403 648,28

399 974,18

387 087,47

390 444,60

399 122,53

413 781,40

Emisja całkowita
(z uwzg. LULUCF)
Emisja całkowita
(bez LULUCF)

Źródło: KOBiZE
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Emisje i pochłanianie gazów cieplarnianych z podziałem na sektory
Ogólne trendy w zakresie emisji z głównych sektorów (wg IPCC) przedstawiono na rysunku 4 i w tabeli 20.

Rysunek 4. Trendy emisji gazów cieplarnianych w latach 1988 – 2017, według sektorów (bez LULUCF), Źródło: KOBiZE
Gospodarka odpadami

Rolnictwo

Procesy przemysłowe

Energia

Największym udziałem w emisji gazów cieplarnianych charakteryzuje się sektor energii. Znacznie mniejszy
udział w emisji odnotowuje się w rolnictwie, procesach przemysłowych i gospodarce odpadami.
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Tabela 20. Emisje gazów cieplarnianych w latach 1988-2017 według sektorów [kt CO2eq]

Sektor IPCC

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

476 219,67

455 827,71

382 821,05

380 884,64

372 178,41

373 802,81

367 497,72

367 832,29

383 036,35

372 991,82

343 513,83

334 874,00

322 170,47

323 174,53

315 763,38

2. Procesy przemysłowe

31 198,21

30 235,92

22 701,35

20 099,25

19 701,64

19 316,79

21 307,17

22 727,00

22 046,66

22 962,82

21 386,60

20 589,43

23 796,89

22 468,63

20 817,90

3. Rolnictwo

47 908,81

50 620,63

47 244,30

40 192,79

36 587,85

35 272,74

34 852,81

34 776,64

34 044,50

34 631,23

34 379,22

32 649,91

31 049,14

30 653,18

29 977,79

-15 703,55

-20 387,87

-27 190,91

-19 977,66

-1 430,23

-4 173,66

-5 306,29

-19 899,76

-38 322,34

-38 115,71

-40 069,55

-36 378,83

-32 896,71

-28 419,43

-38 035,67

21 931,10

21 880,60

21 583,41

21 113,54

20 847,85

20 437,16

19 988,18

19 627,31

19 262,03

18 915,07

18 712,42

18 446,22

18 455,91

18 074,40

17 827,25

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

RAZEM (z uwzg. LULUCF)

561 554,23

538 177,00

447 159,20

442 312,55

450 745,97

444 655,84

438 339,59

425 063,49

420 067,19

411 385,23

377 922,53

370 180,73

362 575,71

365 951,32

346 350,64

RAZEM (bez LULUCF)

577 257,78

558 564,86

474 350,11

462 290,21

449 315,75

448 829,50

443 645,88

444 963,25

458 389,54

449 500,94

417 992,08

406 559,57

395 472,42

394 370,74

384 386,31

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1. Energia

4. Użytkowanie gruntów,
zmiany użytkowania
gruntów
5. Odpady
6. Inne

Sektor IPCC
1. Energia

327 240,06

330 922,34

331 239,12

343 045,78

340 513,84

334 912,06

323 791,27

340 898,85

337 601,73

331 678,57

327 958,19

314 089,59

318 446,48

328 953,87

342 088,54

2. Procesy przemysłowe

23 692,37

25 490,79

25 467,11

27 997,58

30 553,23

29 128,36

23 092,39

25 000,46

27 851,08

26 797,56

26 471,15

28 111,23

28 508,35

26 415,56

26 998,20

3. Rolnictwo

29 393,51

29 378,23

29 656,05

30 332,52

30 953,25

30 967,78

30 302,04

29 727,52

30 126,13

29 991,62

30 556,32

30 455,71

29 612,74

30 293,26

31 739,73

-40 494,97

-51 796,56

-46 607,33

-40 062,04

-33 714,78

-32 934,31

-31217,00

-30020,54

-36 733,35

-36 319,42

-38 271,48

-29 470,96

-30 556,47

-26 043,36

-33 846,14

17 678,67

17 248,78

17 061,48

16 761,64

16 612,84

16 387,45

16 257,48

16 041,89

15 454,67

15 180,53

14 988,52

14 430,93

13 877,03

13 459,84

12 954,93

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

RAZEM (z uwzg. LULUCF)

357 509,64

351 243,59

356 817,09

378 075,48

384 918,37

378 461,33

362 226,18

381 648,18

374 300,27

367 328,86

361 702,70

357 616,51

359 888,13

373 079,17

379 935,26

RAZEM (bez LULUCF)

398 004,61

403 040,15

403 424,42

418 137,52

418 633,15

411 395,64

393 443,18

411 668,71

411 033,61

403 648,28

399 974,18

387 087,47

390 444,60

399 122,53

413 781,40

4. Użytkowanie gruntów,
zmiany użytkowania
gruntów
5. Odpady
6. Inne

Źródło: KOBiZE
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4.2.1.1

Emisje i pochłanianie gazów cieplarnianych w sektorze energii – stan obecny

Cały sektor energii stanowił ok. 93% emisji w roku 2017. Największa część emisji pochodzi z sektora
spalania paliw, podsektorów 1A i 1B, których udział w emisji ogólnej jest na poziomie ok. 81,53%. W
całkowitej emisji CO2 dominuje sektor spalania paliw 1.A (92,5%), w tym przemysł energetyczny
1.A.1(48,7%), transport 1.A.3 (18,6%), przemył wytwórczy i budownictwo 1.A.2 (9,2%) inne sektory
1.A.4 (16,0%).
Trendy w zakresie emisji z sektora energii oraz podział emisji na podsektory przedstawiają poniższe
rysunki.

Rysunek 5. Trendy emisji gazów cieplarnianych w sektorze energii, Źródło: KOBiZE

Rysunek 6. Trendy emisji w sektorze energii wg podsektorów: 1A1 – przemysł energetyczny, 1A2 – przemysł i budownictwo,
1A3 – transport, 1A4 – inne (w tym: handel, mieszkalnictwo i rolnictwo)

– Transport
Udział sektora transportu w ogólnej emisji gazów cieplarnianych w 2017 r. wynosił ok. 15,31%. Emisja
ta głównie pochodziła z transportu drogowego (ok 97%) oraz z transportu kolejowego, lotniczego i
wodnego. Udział poszczególnych rodzajów transportu w ogólnej emisji gazów cieplarnianych oraz
trendy zmian przedstawiono na poniższym wykresie.
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Po znaczącym wzroście emisji do 2011 r. nastąpiła stabilizacja emisji z transportu do roku 2015. W
okresie lat 2015-2107 nastąpił skok emisji, spowodowany wzrostem zużycia paliw o 37.1%. Poza
skuteczną walką z nielegalnym obrotem paliwami płynnymi przyczynił się też do tego wzrostu dodatni
wyniki gospodarki i wzrost ilości samochodów poruszających się po kraju.

Rysunek 7. Emisja gazów cieplarnianych z transportu w latach 1988 – 2017,, Źródło: KOBiZE

– Inne sektory (w tym mieszkalnictwo)
W zakresie emisji wszystkich gazów cieplarnianych z mieszkalnictwa notuje się od 2010 r. stały spadek.
Wynika to w dużym stopniu z działań na rzecz podniesienia efektywności energetycznej budynków i
zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza. Należy jednak zauważyć, że emisja z tego podsektora zależy,
w dużej mierze, od występujących warunków klimatycznych.

Rysunek 8. Trendy emisji w sektorze energii wg podsektorów: 1A4a – handel i usługi,
1A4b – mieszkalnictwo i 1A4c – rolnictwo, leśnictwo rybactwo, Źródło: KOBiZE

 Procesy przemysłowe i użytkowanie produktów
Ogólna emisja gazów cieplarnianych z tego sektora przedstawiona została na wykresie zamieszczonym
poniżej (rysunek 4.11).
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Rysunek 9 Emisja gazów cieplarnianych z sektora procesów przemysłowych i użytkowania produktów

– Rolnictwo
Ogólna emisja z sektora rolnictwa w 2017 r. wynosiła ok. 31,74 MtCO2eq i stanowiła ok 7,7% całkowitej
emisji gazów cieplarnianych. Trendy zmian emisji z tego sektora przedstawiono na poniższym wykresie
poniżej.
W zakresie emisji podtlenku azotu dominuje emisja z gleb, która ma ogólnie tendencję,
w niewielkim stopniu, rosnącą z maksymalnymi wzrostami w latach 2008 i 2013, przy emisji z
gospodarki obornikiem z tendencją słabo malejącą. Tendencje te wynikają z gospodarki nawozami.
Udział w emisji poszczególnych podsektorów w 2017 r., jak i podział na poszczególne, emitowane gazy,
przedstawiono na wykresie poniżej.
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Rysunek 10. Trendy emisji gazów cieplarnianych z sektora rolnictwa z podziałem na podsektory: A – fermentacja
jelitowa, B- odchody zwierzęce, D – gleby rolne, F- spalanie resztek roślinnych, G – wapnowanie, H –
zastosowanie mocznika

– Użytkowanie gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwo (LULUCF)
Działalność w zakresie analizowanego sektora, w 2017 r. spowodowała redukcje emisji netto w
wysokości ok. 29,2 MtCO2eq. Trendy w tym zakresie z podziałem na poszczególne podsektory
przedstawione są na wykresie niżej – zanotować można trend zmniejszenia pochłaniania wynikający
głównie z zajmowania obszarów leśnych i rolniczych pod zabudowę.
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Rysunek 11. Emisje i pochłanianie w ramach LULUCF z podziałem na podsektory: A – lasy, B – uprawy rolne, C – łąki, D –
mokradła, E – obszary zabudowane, G – produkty z drewna22

– Odpady
Ogólna emisja gazów cieplarnianych z sektora odpadów w 2017 r. wynosiła 10,56 MtCO2eq. Tendencje
w zakresie zmian tej emisji oraz podział emisji z odpadów wg podsektorów przedstawiono na
poniższym wykresie (rysunek 12).

Rysunek 12. Emisja gazów cieplarnianych z odpadów z podziałem na podsektory: 5.A – składowanie odpadów, 5.B –
biologiczna obróbka odpadów, 5.C- spalanie odpadów w tym otwarte spalanie odpadów, 5.D – Oczyszczanie ścieków22

Przedstawione dane wskazują na trendy spadkowe emisji gazów cieplarnianych
we wszystkich podsektorach z wyjątkiem spalania odpadów. Trendy są najbardziej widoczne w zakresie
składowania, co związane jest ze zmniejszeniem ilości odpadów odprowadzanych na składowiska, jak

22
22

Ibidem
Ibidem
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też z oczyszczaniem ścieków. W zakresie spalania odpadów notuje się tendencję wzrostową, co
związane jest ze zwiększającym się stopniem termicznego wykorzystania odpadów.

Prognozy emisji przy prognozowanych zmianach w sektorach
Projekcje emisji gazów cieplarnianych do 2040 r, opracowano na podstawie następujących źródeł
danych:
1) Prognoz dotyczących aktywności, przygotowanych przez ARE SA na potrzeby przygotowania
ZKPEiK, zamieszczonych w punkcie 4.3 i 4.4 raportu. Jako rok bazowy dla prognoz przyjęto rok
2015;
2) „Projektu Czwartego raportu dwuletniego dla UNFCCC” (BR4), Instytut Ochrony Środowiska –
Państwowy Instytut Badawczy, KOBiZE, 2019.
W prognozach uwzględniono realizacje aktualnych polityk i przepisów w zakresie: poprawy
efektywności energetycznej, zwiększenie bezpieczeństwa dostaw paliw i energii, dywersyfikację
struktury paliw w energetyce, rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, rozwój
konkurencyjnych rynków paliw i energii, ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko.
Prognozy opracowano dla następujących sektorów według klasyfikacji źródeł IPCC oraz przy
uwzględnieniu poniższych założeń metodycznych:




Energia (w tym Transport) – podstawę do obliczenia emisji gazów cieplarnianych stanowiły
prognozy ARE S.A. w zakresie krajowego zapotrzebowania na paliwa i energię do roku 2040
(w zakresie transportu – obliczenia i prognozy przedstawione w „Projekcie Czwartego raportu
dwuletniego dla UNFCCC” (BR4), Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy,
KOBiZE, 2019);
Procesy przemysłowe i użytkowanie produktów, Rolnictwo oraz Odpady, a także Użytkowanie
gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwo – obliczenia i prognozy emisji przyjęto na
podstawie wyników projekcji przedstawionych „Projekcie Czwartego raportu dwuletniego dla
UNFCCC” (BR4), Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, KOBiZE, 2019.

Poniżej zaprezentowano syntetyczne wyniki prognozowanych dla lat 2020-2040 emisji gazów
cieplarnianych w Polsce, wg sektorów IPCC, w zestawieniu z emisją w latach 2005-2015 – tabele 23
i 24.
Tabela 21. Projekcje emisji gazów cieplarnianych według sektorów
Emisje GHG [kt CO2 eq]
Kategoria źródeł

2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

Ogółem
bez
uwzględnienia LULUCF

403 424,42

411 668,71

390 444,60 397 810,50 403 635,22 404 739,60 370 476,24 333 869,76

Ogółem
uwzględnieniem
LULUCF

356 817,09

381 648,18

359 888,13 366 032,83 376 297,59 383 046,67 352 733,59 319 848,48

1. Energia

331 239,12

340 898,85

318 446,48 328 559,44 334 754,34 336 041,69 301 769,43 265 070,74

2. Procesy przemysłowe
i
użytkowanie
produktów

25 467,77

25 000,46

28 508,35

24 419,97

24 039,81

23 941,76

23 985,41

24 245,59

3. Rolnictwo

29 656,05

29 727,52

29 612,74

31 751,72

32 452,22

32 880,91

33 169,74

33 249,44

z
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4. Użytkowanie gruntów,
zmiany
użytkowania
gruntów i leśnictwo
(LULUCF)

-46 607,33

-30 020,54

-30 556,47

-31 777,68

-27 337,63

-21 692,93

-17 742,64

-14 021,28

5. Odpady

17 061,48

16 041,89

13 877,03

13 079,37

12 388,85

11 875,23

11 551,66

11 303,98

450 000,00
400 000,00
350 000,00
5. Odpady

GHGs [ktCO2eq]

300 000,00
250 000,00

3. Rolnictwo

200 000,00

2. Procesy przemysłowe i
użytkowanie produktów

150 000,00

1. Energia

100 000,00
50 000,00
0,00
2020

2025

2030

2035

2040

Rysunek 13. Projekcje emisji gazów cieplarnianych wg sektorów bez uwzględnienia LULUCF, Źródło: KOBiZE

Przewidywany jest w perspektywie 2030 r. nieznaczny wzrost emisji gazów cieplarnianych ogółem o
ok. 0,3% względem 2005 r. Po tym okresie emisja zaczyna spadać, aby osiągnąć poziom ok. 334 mln
ton w 2040 r., co oznacza redukcję w okresie 2005 – 2040 o ok. 17%.
W 2040 r. największe wolumeny emisji nadal pochodzić będą z sektora energii, w tym ze spalania paliw,
aczkolwiek emisja w tym sektorze będzie się stopniowo obniżać. W sektorze procesów przemysłowych
i użytkowania produktów przewiduje się lekką tendencję wzrostową.
W rolnictwie emisja gazów cieplarnianych będzie lekko wzrastać do roku 2040. Natomiast emisja w
sektorze odpadów, ulega stałemu zmniejszeniu od roku 2005. Największe redukcje emisji są
spodziewane w sektorze energii.
Przewidywane tendencje zmian emisji w podziale na ETS i non-ETS (ESD) przedstawiono na wykresie
poniżej.
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Rysunek 14. Projekcja emisji gazów cieplarnianych w podziale na ETS i non-ETS

Zarówno w zakresie ETS jak i non-ETS, po roku 2030 emisja gazów cieplarnianych będzie się
zmniejszała, przy czym spadek będzie bardziej widoczny w przypadku ETS.
Tabela 22. Prognozowane emisje CO2 wg sektorów
CO2 [kt]
Kategoria źródeł

2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

Ogółem
bez
uwzględnienia
LULUCF

322 545,79

333 457,41

312 320,56

320 891,78

327 460,66

329 096,36

297 857,60

263 494,32

Ogółem
uwzględnieniem
LULUCF

271 331,36

298 727,57

280 636,39

287 197,08

298 153,48

305 492,03

278 194,34

247 678,42

1. Energia

304 748,07

315 601,31

292 619,07

299 811,62

306 048,20

307 374,60

275 888,63

241 262,11

A. Spalanie paliw

301 576,50

312 796,48

288 368,88

296 255,06

302 596,82

304 014,46

272 608,13

238 052,14

1.
Przemysły
energetyczne

177 290,03

172 262,80

162 622,03

153 952,81

158 627,24

160 216,23

131 813,73

100 712,41

2.
Przemysł
wytwórczy
i
budownictwo

33 790,32

29 455,75

27 738,32

28 866,51

28 026,75

27 134,12

26 233,60

25 352,32

3.

Transport

35 613,78

48 659,65

47 367,83

61 281,97

64 538,07

66 296,70

65 494,01

64 409,44

4.

Inne sektory

54 882,37

62 418,29

50 640,71

52 153,77

51 404,77

50 367,41

49 066,80

47 577,97

B. Emisja lotna z
paliw

3 171,57

2 804,83

4 250,19

3 556,56

3 451,38

3 360,15

3 280,50

3 209,97

1.

Paliwa stałe

2 019,08

1 747,97

2 221,01

1 812,22

1 707,03

1 615,81

1 536,16

1 465,62

2. Ropa naftowa i
gaz ziemny

1 152,49

1 056,85

2 029,18

1 744,34

1 744,34

1 744,34

1 744,34

1 744,34

2.
Procesy
przemysłowe
i
użytkowanie
produktów

16 091,78

16 642,81

18 484,19

19 327,17

19 622,99

19 909,94

20 129,36

20 344,52

A.
Produkty
mineralne

8 355,79

9 849,54

10 088,59

10 554,14

11 061,04

11 569,50

11 899,01

12 393,28

B.
Przemysł
chemiczny

4 886,78

4 335,42

5 141,13

5 473,54

5 894,83

5 872,39

5 872,39

5 872,39

C.
metali

2 216,99

1 784,33

2 576,81

3 261,14

3 393,12

3 536,29

3 531,73

3 521,05

z

Produkcja
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CO2 [kt]
Kategoria źródeł

2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

D.
Produkty
nieenergetyczne ze
zużycia paliw i
rozpuszczalników

632,22

673,53

677,66

696,92

696,92

696,92

696,92

696,92

1 291,94

790,01

736,36

1 013,16

1 041,93

1 064,27

1 092,06

1 140,15

G. Wapnowanie

944,90

391,55

373,84

420,43

420,43

420,43

420,43

420,43

H.
Stosowanie
mocznika

347,04

398,46

362,52

423,41

450,44

468,46

468,46

468,46

4.
Użytkowanie
gruntów,
zmiany
użytkowania
gruntów i leśnictwo
(LULUCF)

-51 214,43

-34 729,84

-31 684,16

-33 694,70

-29 307,18

-23 604,33

-19 663,26

-15 815,90

5. Odpady

414,00

423,27

480,95

739,83

747,54

747,54

747,54

747,54

C.
Spopielanie i
otwarte
spalanie
odpadów

414,00

423,27

480,95

1 811,08

1 863,68

1 863,68

1 860,21

1 856,65

19 803,98

30 442,05

34 962,70

41 228,70

42 222,21

45 167,75

47 522,40

50 028,71

3. Rolnictwo

Emisja
CO2
biomasy

z

Największa emisja CO2 pochodzić będzie z sektora energii. Jednakże przewiduje się systematyczny
spadek po roku 2030. Na kolejnym miejscu znajduje się emisja z sektora procesów przemysłowych i
użytkowania produktów, która będzie rosła, ze względu na rozwój gospodarczy.

350 000,00
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CO2 [kt]

250 000,00
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Rysunek 15. Emisja CO2 w podziale na sektory
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Prognozowane emisje N2O przedstawiono w poniżej zamieszczonej tabeli 25. Największa emisja
podtlenku azotu pochodzi z sektora rolnictwa, a następnie w dużo mniejszej skali z sektora energii
i z odpadów. W sektorze rolnictwa przewiduje się stały stopniowy wzrost emisji do roku 2040.
Tabela 23. Prognozowane emisje N2O według sektorów
N2O [kt]
Kategoria źródeł

2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

Ogółem
bez
uwzględnienia LULUCF

75,90

66,35

63,86

67,97

69,18

70,42

70,99

70,52

Ogółem
uwzględnieniem
LULUCF

91,25

82,05

67,53

74,31

75,69

76,73

77,34

76,44

1. Energia

8,80

8,46

8,05

6,61

6,85

7,10

6,70

6,29

A. Spalanie paliw

8,80

8,46

8,05

6,61

6,85

7,10

6,70

6,29

1.
Przemysły
energetyczne

2,61

2,68

2,60

2,48

2,50

2,59

2,13

1,69

2. Przemysł wytwórczy
i budownictwo

0,48

0,50

0,60

0,59

0,59

0,58

0,57

0,57

3.

Transport

1,57

1,97

1,83

2,39

2,62

2,81

2,87

2,92

Inne sektory

4,13

3,31

3,02

1,15

1,14

1,13

1,12

1,11

B. Emisja lotna z paliw

0,0016

0,0015

0,0018

0,0017

0,0017

0,0017

0,0017

0,0017

2. Ropa naftowa i gaz
ziemny

0,0016

0,0015

0,0018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Procesy przemysłowe
i
użytkowanie
produktów

15,29

4,15

2,96

3,04

3,05

3,07

3,08

3,09

B. Przemysł chemiczny

14,87

3,71

2,51

2,82

3,30

3,29

3,29

3,29

G.
Produkcja
i
użytkowanie
innych
wyrobów

0,43

0,44

0,44

0,44

0,44

0,44

0,44

0,44

3. Rolnictwo

49,18

50,92

49,68

55,07

56,02

57,02

58,03

58,00

B. Odchody zwierzęce

7,57

7,26

6,97

6,96

7,01

7,02

6,90

6,81

D. Gleby rolne

41,58

43,63

42,67

46,12

47,50

48,43

48,18

47,87

F. Spalanie odpadów
roślinnych

0,03

0,03

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

4.
Użytkowanie
gruntów,
zmiany
użytkowania gruntów i
leśnictwo (LULUCF)

15,35

15,70

3,67

6,34

6,51

6,31

6,35

5,92

5. Odpady

2,63

2,82

3,17

3,25

3,26

3,23

3,18

3,13

B.
Biologiczne
unieszkodliwianie
odpadów stałych

0,13

0,19

0,44

0,46

0,50

0,50

0,50

0,50

C.
Spopielanie
i
otwarte
spalanie
odpadów

0,06

0,09

0,18

0,21

0,21

0,21

0,21

0,21

D.
ściekami

2,43

2,54

2,55

2,56

2,54

2,50

2,46

2,40

4.

z

Gospodarka
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Prognozowane trendy emisji CH4 przedstawiono w poniższej tabeli 26. Największe emisje CH4
pochodzą z sektora energii mniejsze z rolnictwa i odpadów. W sektorach energii i odpadów przewiduje
się zmniejszenie emisji, natomiast w sektorze rolnictwa niewielki stały wzrost.
Tabela 24. Prognozowane emisje CH4 według sektorów
CH4 [kt]
Kategoria źródła
Ogółem bez uwzględnienia
LULUCF
Ogółem z uwzględnieniem
LULUCF
1. Energia
A. Spalanie paliw
1.

Przemysły energetyczne

2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

2 139,59

2 055,20

2 000,64

2 018,26

1 991,31

1 964,06

1 836,77

1 746,71

2 140,93

2 056,47

2 002,00

2 019,39

1 992,49

1 965,24

1 837,96

1 747,89

954,77

911,02

937,14

987,30

972,80

961,27

848,03

765,59

141,08

172,69

145,89

148,09

143,53

139,52

135,86

132,58

2,51

3,92

4,70

4,81

4,74

5,22

5,40

5,60

2.
Przemysł wytwórczy i
budownictwo

3,37

3,52

4,27

4,29

4,28

4,24

4,20

4,18

3.

Transport

6,87

6,24

4,58

3,52

3,09

2,90

2,75

2,51

4.

Inne sektory

128,33

159,01

132,34

135,46

131,43

127,16

123,52

120,30

B. Emisja lotna z paliw

813,69

738,33

791,25

839,21

829,28

821,75

712,17

633,01

1. Paliwa stałe
2.
Ropa naftowa i gaz
ziemny

719,82

651,44

690,01

741,37

731,44

723,91

614,33

535,17

93,87

86,89

101,24

97,84

97,84

97,84

97,84

97,84

2. Procesy przemysłowe i
użytkowanie produktów

1,89

2,50

2,62

2,97

3,04

3,10

3,15

3,20

B. Przemysł chemiczny

1,39

2,03

2,02

1,97

2,93

2,91

2,91

2,91

C. Produkcja metali

0,50

0,46

0,60

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

3. Rolnictwo

548,33

550,50

562,87

573,15

588,70

593,03

591,34

592,96

A. Fermentacja jelitowa

471,12

479,57

496,78

499,30

492,19

482,67

478,08

481,19

B. Odchody zwierzęce

76,43

70,08

65,14

74,09

102,86

112,25

113,95

116,25

F.
Spalanie
roślinnych

0,77

0,85

0,95

0,94

0,97

1,00

1,03

1,06

1,34

1,27

1,36

1,13

1,18

1,18

1,18

1,18

5. Odpady

634,60

591,18

498,00

454,84

426,77

406,65

394,25

384,96

A.
Składowanie odpadów
stałych

474,16

444,05

387,76

329,58

329,88

327,66

327,69

329,58

B.
Biologiczne
unieszkodliwianie odpadów
stałych

2,15

3,13

7,34

7,73

8,34

8,34

8,34

8,34

C.
Spopielanie i otwarte
spalanie odpadów

0,000005

0,000002

0,000006

0,00062

0,00065

0,00065

0,00065

0,00065

158,30

143,99

102,90

28,61

26,40

23,31

19,40

15,01

odpadów

4. Użytkowanie gruntów,
zmiany użytkowania gruntów i
leśnictwo (LULUCF)

D. Gospodarka ściekami
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4.2.2. Energia ze źródeł odnawialnych
 Odnawialne źródła energii – stan obecny
Zgodnie z celami wykorzystania energii odnawialnej w ostatecznym zużyciu energii brutto przyjętymi
w dyrektywie 2009/28/WE, w 2020 roku udział ten dla Polski wyznaczony został na poziomie 15%. W
celu realizacji tego zobowiązania w roku 2010 przyjęty został Krajowy plan działań w zakresie energii
ze źródeł odnawialnych (KPD), który zakłada osiągnięcie udziału OZE w zużyciu energii brutto przez
gospodarkę krajową na poziomie 15,5% w 2020 roku. Dane prezentowane dla roku 2018 są danymi
wstępnymi i mogą ulec zmianie.

Rysunek 16.Porównanie udziału OZE w krajowej gospodarce z przedstawioną w KPD trajektorią rozwoju OZE,
Źródło: ARE S.A., KPD

Całkowity udział energii ze źródeł odnawialnych w 2005 roku wyniósł 6,9%. W wyniku prowadzonej
polityki względem źródeł odnawialnych w 2010 roku udział OZE w krajowym zużyciu energii brutto
wyniósł 9,25%, czyli 0,33% poniżej przyjętego w KPD pułapu. Już od następnego roku wykorzystanie
OZE przekraczało cele określone w KPD i stan ten utrzymał się do 2014 roku, kiedy to energia
odnawialna w ostatecznym zużyciu energii brutto stanowiła 11,5% (wobec celu 11,45%). W 2016 i 2017
roku obserwujemy znaczny spadek udziału OZE w zużyciu energii brutto. Jest to pochodną dwóch
głównych czynników – zmiany systemu wsparcia dla elektroenergetyki opartej na OZE oraz znacznym
spadku wykorzystania biopaliw w transporcie. To pierwsze w znaczący sposób ograniczyło tempo
oddawania inwestycji wykorzystujących OZE w okresie 2016-2017. Z kolei spadek wykorzystania
biopaliw jest wynikiem wzrostu eksportu biopaliw, co przełożyło się na spadek dostępności tego paliwa
na rynku krajowym.
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Rysunek 17. Porównanie udziałów OZE w poszczególnych sektorach gospodarki
z przedstawioną w KPD trajektorią rozwoju OZE. Źródło: ARE S.A., KPD

W przypadku poszczególnych celów sektorowych w 2010 roku tylko w sektorze transportu udział OZE
przekraczał wyznaczony w KPD pułap. W sektorze ciepłownictwa i chłodnictwa w 2010 roku 11,73%
energii zużytej pochodziło ze źródeł odnawialnych. W 2015 roku OZE stanowiło 14,54% energii
zużywanej w sektorze ciepłownictwa i chłodnictwa, a sektor ten jest jedynym, w którym w 2016 roku
wykorzystywano więcej energii z OZE niż zakładano w KPD. Jest to pochodną popularyzacji między
innymi biomasy jako ekologicznego paliwa grzewczego. W latach 2017 i 2018 obserwujemy spadek
udziału OZE w sektorze ciepłownictwa i chłodnictwa, do poziomów odpowiednio 14,49% oraz 14,58%,
co stanowi różnicę o 0,53% oraz 1,1% w porównaniu z KPD. W sektorze transportu w 2010 roku 6,57%
energii pochodziło z odnawialnych źródeł energii. Maksymalny udział OZE w transporcie został
osiągnięty w 2011 roku, po czym osiągnął poziom 4,20% w 2017 roku. W sektorze elektroenergetyki w
2010 roku OZE stanowiły 6,65%, w 2015 roku 13,43%, w 2017 roku 13,09 %, a w 2018 roku 13,03%. W
wyniku wspomnianej wcześniej zmiany systemu wsparcia w 2016 i 2017 roku nastąpiło zahamowanie
oddawania nowych inwestycji co przełożyło się na zatrzymanie wzrostu wykorzystania OZE w
elektroenergetyce.

 Prognozy produkcji i zużycia energii z odnawialnych źródeł
Zaprezentowane w niniejszym podrozdziale trajektorie krajowego i sektorowego udziału OZE zakładają
kontynuację obecnych trendów i w konsekwencji nie uwzględniają możliwości wykorzystania
nadzwyczajnych środków na rzecz zwiększenia udziału, poza określonymi do tej pory w prawodawstwie
krajowym. Zastosowane podejście „business as usual” nie uwzględnia możliwości intensyfikacji działań
ze strony administracji rządowej zmierzającej do osiągnięcia wymaganego regulacjami unijnymi
udziału OZE w finalnym zapotrzebowaniu brutto na 2020 r. Przyjęto, że podstawowymi mechanizmami
wsparcia produkcji energii elektrycznej z OZE, funkcjonującymi w rozpatrywanym okresie będą
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systemy: świadectw pochodzenia (system stopniowo wygaszany) oraz aukcyjny (przewidywany do
końca 2035 r. dla wszystkich technologii OZE wymienionych w ustawie13 za wyjątkiem elektrowni
wiatrowych na morzu, dla których wsparcie przewidziane jest do końca 2040 r.). W obydwu systemach
założono maksymalny 15-letni okres subsydiowania technologii.
Założono również, że technologiami preferowanymi w ogłaszanych w przyszłości aukcjach na dostawy
energii z OZE, będą głównie źródła charakteryzujące się stabilnym trybem pracy i te, które mogą
stanowić wartościowe uzupełnienie dla dotychczas zainstalowanych jednostek wytwarzania.
Obliczenia oparto na danych prezentowanych w formularzach Eurostat SHARES, wykorzystywanych do
raportowania przez państwa członkowskie poziomu wykonania celów w zakresie udziału OZE w
perspektywie 2020 r. Jako rok bazowy przyjęto rok 2015, uwzględniając jednocześnie dostępne na
etapie pracy dane statystyczne za rok 2016 i częściowo 2017, odnoszące się do poziomu
zapotrzebowania na energię finalną brutto i poziomów produkcji z poszczególnych jednostek
wytwórczych zaliczanych do OZE. W sektorze transportu udział OZE obliczono zgodnie
rekomendacjami zawartymi w dyrektywie OZE.
W obliczeniach przyjęto, że udział OZE równa się ilości energii z OZE zużytej w transporcie podzielonej
przez całkowitą ilość energii zużytej w transporcie14.
Do celów pracy, określono przewidywane krajowe zapotrzebowanie na energię finalną brutto oraz
produkcję z poszczególnych jednostek wytwórczych zaliczanych do OZE. Szczegółowy opis projekcji
wzrostu zapotrzebowania na energię wykorzystanej do obliczeń zawarto w dalszej części dokumentu.
W przypadku elektrowni wodnych oraz wiatrowych, zaprezentowane w tabeli xx wartości dotyczące
produkcji są wielkościami znormalizowanymi zgodnie z metodyką rekomendowaną przez Eurostat15.


Elektrownie wiatrowe – w okresie 2017-2020 maksymalne średnioroczne tempo budowy mocy
nowych mocy przyjęto w wysokości 100 MW, w celu odzwierciedlenia zmian preferencji
subsydiowania technologii OZE, zgodnie z dotychczas ogłoszonych oraz proponowanych
wolumenów aukcji. W okresie 2020-2025 r. tempo przyrostu nowo oddawanych do użytku
jednostek (łącznie na lądzie i morzu) ograniczono do poziomu 200 MW, zwiększając go do 500
MW w okresie 2026-2030, 750 MW w okresie 2031-2035 oraz 1000 MW w latach 2036-2040.
Trzeba podkreślić, że w okresie 2031-2040 duża ilość obecnie pracujących jednostek wiatrowych
osiągnie zakładany okres eksploatacji i będzie zastępowana nowymi jednostkami, więc w efekcie
zakładane maksymalne tempo przyrostu mocy netto jest znacznie niższe (500 MW w okresie 20312035 oraz 250 MW w latach 2036-2040). W odniesieniu do elektrowni wiatrowych na morzu

13

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2017 r. poz. 1148 i 1213, z późn. zm.)
licznik – stanowią wszystkie rodzaje energii ze źródeł odnawialnych, zużyte w transporcie. Udział energii elektrycznej
produkowanej z OZE i zużywanej przez wszystkie rodzaje pojazdów i do produkcji odnawialnych paliw ciekłych i gazowych,
przy czym państwa wybierają albo przeciętny udział energii elektrycznej z OZE w UE28 albo udział energii elektrycznej z OZE
we własnym kraju (w obliczeniach przyjęto pierwszą opcję z uwagi na lepszy wskaźnik). Ponadto do udziału energii
elektrycznej z OZE zużywanej przez transport kolejowy uznaje się zużycie równe pomnożonej przez 2,5 wartości energetycznej
przypadającej na pobraną energię elektryczną z OZE. Do obliczania udziału energii elektrycznej z OZE zużywanej w transporcie
drogowym uznaje się zużycie równe pomnożonej przez 5 wartości energetycznej przypadającej na pobraną energie
elektryczną z OZE. Do obliczania biopaliw, w liczniku udział energii z biopaliw wyprodukowanych z roślin zbożowych
i innych wysokoskrobiowych, cukrowych i oleistych i energetycznych nie może przekraczać 7% końcowego zużycia energii
w sektorze transportu. Biopaliwa II generacji liczone są ze współczynnikiem 2.
mianownik – stanowi całkowita ilość energii zużytej w transporcie (benzyna, olej napędowy i biopaliwa, a także energia
elektryczna, w tym energia elektryczna zużyta do produkcji odnawialnych ciekłych i gazowych paliw transportowych).
15 W przypadku elektrowni wodnych normalizacja polega na korekcji poziomu produkcji w oparciu o uśredniony na przestrzeni
ostatnich 15 lat wskaźnik wykorzystania mocy zainstalowanej. W odniesieniu do elektrowni wiatrowych zastosowano
analogiczną metodę, tylko z wykorzystaniem średniej z okresu 5 lat.
14
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założono, że z uwagi na ograniczenia prawne i techniczne nie ma możliwości wybudowania tego
typu jednostki w najbliższych latach. Założono, że do 2025 r. poprzez aukcje uruchomione będą
pierwsze farmy wiatrowe na morzu o sumarycznej mocy zainstalowanej 400 MW. Sumaryczna
zainstalowana moc elektrowni wiatrowych jest wynikiem procesu optymalizacji kosztowej
(konkurencyjności odnośnie źródeł alternatywnych), przy założeniu subsydiowania tej technologii
na poziomie pozwalającym na uzyskanie oczekiwanych przez inwestorów stóp zwrotu.


Elektrownie wodne – w odniesieniu do małych elektrowni wodnych (o mocy poniżej 10 MW), dla
całego rozpatrywanego okresu założono maksymalne średnioroczne tempo przyrostu mocy
w wysokości 10 MW. Ponadto przyjęto również minimalne tempo budowy w wysokości 7
MW/rok. W odniesieniu do elektrowni wodnych o mocy powyżej 10 MW nie zakładano wzrostu,
z wyjątkiem budowy elektrowni wodnej w Siarzewie na Wiśle o mocy 80 MW (oddanie do użytku
w 2028 r.16).



Biomasa – w zakresie wszystkich technologii wykorzystujących biomasę w procesach spalania
zarówno do produkcji energii elektrycznej jak i ciepła, założono kontynuację obserwowanych
trendów. Przewiduje się przede wszystkim kontynuację rozwoju elektrowni i elektrociepłowni
z kotłami dedykowanymi o mocy poniżej 50 MWel i 150 MWt, (które będą wspierane systemem
aukcyjnym i preferowane w tym systemie z uwagi na stabilny charakter pracy), a także w
jednostkach rozproszonych wykorzystujących lokalne zasoby. Maksymalne łączne tempo budowy
elektrowni i elektrociepłowni na biomasę do 2020 r. założono w wysokości 30 MW, w latach
następnych 75 MW/rok, natomiast minimalne tempo budowy przyjęto o połowę mniejsze.
Przyjęcie założenia o kontynuacji trendów skutkuje jednak ograniczonym wzrostem zużycia
biomasy w lokalnych ciepłowniach, gdzie występuje znaczący, nie wykorzystany do tej pory
potencjał. Dodatkowo w analizie założono, zgodny z występującym w ostatnich latach trendem,
wzrost zużycia biomasy w paleniskach indywidualnych, powodowany m.in. zastępowaniem
starych kotłów węglowych nowymi, przystosowanymi do spalania pelletu (w ramach walki ze
smogiem). Wyniki prognoz w odniesieniu do biomasy bazują na analizie potencjału tego surowca
oraz licznych opracowaniach branżowych17. Wypływa z nich jednak wniosek, że bez dodatkowych
form zachęt, istotne zwiększenie wykorzystania biomasy jest mało prawdopodobne.



Współspalanie biomasy z węglem – w analizie założono, że współspalanie odbywa się tylko w
istniejących jednostkach węglowych, przy czym wielkość produkcji będzie wynikiem optymalizacji
w modelu MESSAGE. Ponieważ obowiązująca formuła systemu wsparcia dla współspalania nie
generuje wystarczających zachęt dla wytwórców do powrotu do tej formy produkcji energii
elektrycznej, w analizie zakładano możliwość powrotu opłacalności współspalania w ramach
funkcjonujących systemów wsparcia w celu podniesienia udziału OZE w 2020 r. Po tym roku nie
zakładano kontynuacji wsparcia współspalania.



Instalacje biogazowe – zakładany wzrost w obrębie tej technologii (minimalny 30 MW/rok,
maksymalny 50 MW/rok) przyjęto na postawie danych historycznych oraz proponowanych
dotychczas wolumenów aukcyjnych. Zakładany jest przede wszystkim wzrost wykorzystania
biogazu rolniczego, z powodu ograniczonego potencjału niezagospodarowanych odpadów
organicznych pochodzących z wysypisk odpadów i oczyszczalni ścieków.



Instalacje fotowoltaiczne – minimalne przyjęte w analizie tempo przyrostu nowych mocy: dla
dużych instalacji przyłączanych do sieci elektroenergetycznej w wysokości 75 MW/rok oraz dla

16

Inwestycja uznana za priorytetowe przedsięwzięcie wodne w skali kraju.
Recommendations”, Chalmers University of Technology 2011

17 “Biomass Energy Europe. Executive Summary, Evaluation and
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małych instalacji o charakterze prosumenckim (instalacje dachowe) w wysokości 50 MW/rok,
bazuje na analizie tempa budowy obserwowanego w ostatnich latach oraz uwzględnieniu
dotychczas ogłoszonych oraz proponowanych wolumenów aukcji.


Kolektory słoneczne – w zakresie tej technologii przewidziano kontynuację trendu rozwojowego
obserwowanego w kraju w latach 2012-2016. Założono dalsze funkcjonowanie wsparcia dla
indywidualnych instalacji w postaci dopłat do kredytów.



Pompy ciepła – założono zwiększone średnie tempo rozwoju tej technologii w stosunku do
obserwowanego w ostatnich sześciu latach (ilościowo przeciętnie był to przyrost ok. 15% rocznie),
z uwagi na przewidywany wzrost efektywności technicznej i ekonomicznej tych urządzeń, jak
również rosnącą popularność i wsparcie w postaci dotacji.



Biopaliwa – przyjęto, że ich zużycie warunkowane będzie koniecznością osiągnięcia wyznaczonych
prawodawstwem polskim, celów w zakresie procentowych udziałów w sprzedaży paliw, przy czym
uwzględniono ograniczenia techniczne związane z domieszkowaniem paliw konwencjonalnych
i wymagania unijne w zakresie maksymalnego udziału biopaliw pochodzących z upraw
żywnościowych. Prawodawstwo unijne określa wymagany udział energii ze OZE we wszystkich
rodzajach transportu w 2020 r. na poziomie min. 10% końcowego zużycia energii w transporcie w
każdym państwie członkowskim. Konsekwencją tego było wprowadzenie do prawodawstwa
krajowego18 wymagań dotyczących minimalnego udziału biokomponentów i innych paliw
odnawialnych zużytych we wszystkich rodzajach transportu w ogólnej ilości paliw ciekłych i
biopaliw ciekłych zużywanych w ciągu roku kalendarzowego w transporcie drogowym i
kolejowym, liczonego według wartości opałowej. Na 2020 r. Narodowy Cel Wskaźnikowy został
zdefiniowany na poziomie 8,5% – w prognozie założono wykonanie tego obowiązku i utrzymanie
wspomnianego
udziału
w niezmienionym kształcie w perspektywie 2040 r.



Energia elektryczna z OZE – wykorzystanie energii elektrycznej w transporcie kolejowym
drogowym i rurociągowym zostało określone w modelu symulacyjnym STEAM-PL.

W prognozie założono, że do 2030 r. po polskich drogach będzie poruszało się ok. 870 tys., a w 2040 r.
ok. 2 mln 400 tys. pojazdów z napędem elektrycznym, zużywających odpowiednio: 1,2 TWh i 3,0 TWh.
Szacunki odnośnie tempa i zakresu rozwoju e-Mobility zostały sporządzone w oparciu o założenie, że
jedynym rodzajem wsparcia na jaki mogą liczyć potencjalni nabywcy są zwolnienia z akcyzy. Głównym
czynnikiem wpływającym na uzyskane tempo przyrostu aut tego typu jest tempo redukcji kosztów
technologii, obarczone jednak istotnym poziomem niepewności.
W tabelach 27-30 zaprezentowano krajowe i sektorowe prognozy udziału OZE, wynikające z opisanych
powyżej założeń. Z projekcji tych wynika, że kontynuacja polityki (stan na koniec 2017 r.) w zakresie
wsparcia dla OZE nie gwarantuje wypełnienia obowiązku określonego w unijnej dyrektywie na 2020 r.
Zwiększanie udziału w Polsce, z uwagi na ograniczony potencjał (stosunkowo niskie poziomy
wietrzności, małe nasłonecznienie, niekorzystne warunki hydrologiczne – kraj nizinny o stosunkowo
niewielkich opadach), jest procesem wymagającym zaangażowania drogich mechanizmów wsparcia
(OZE stają się konkurencyjne dopiero w warunkach rosnących cen uprawnień do emisji CO2 i znacznej
redukcji kosztów technologii, która zachodzi wolniej niż pierwotnie zakładano). Obecny udział OZE
w finalnym zużyciu brutto (2015 r.) wynosi 11,9%.

18

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. 2014 r. poz. 1643 ze zm.)
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Optymalizacja kosztowa, a także analiza możliwości rozwojowych oparta na dotychczasowych
trendach oraz przy braku działań nadzwyczajnych wybiegających poza dotychczasowe ramy prawne
i regulacyjne (zgodnie z założeniem scenariusza), wskazuje na możliwy do osiągnięcia poziom udziału
OZE w finalnym zużyciu energii finalnej brutto w 2020 r. do 13,2%, w 2030 r. – 15,2% oraz 18% w 2040
r. Sektorem, w którym udział OZE rośnie najszybciej jest sektor elektroenergetyczny. Udział OZE
wzrasta w tym sektorze z 15% w 2020 r. do 19,4% w 2030 i 25,9% w 2040 r. W sektorze ciepłownictwa
i chłodnictwa, gdzie występuje stosunkowo duży potencjał, wzrost jest nieznaczny z uwagi na mniejszy
zakres wsparcia. Umiarkowany wzrost w sektorze transportu jest konsekwencją przyjęcia założenia o
utrzymaniu w latach 2020-2040 Narodowego Celu Wskaźnikowego na poziomie 8,5%.
Tabela 25. Prognoza całkowitego i sektorowego zużycia energii końcowej brutto ze źródeł odnawialnych [ktoe] oraz udziału
zużycia OZE – całkowitego i w sektorach [%]
[ktoe]
końcowe zużycie energii brutto (denominator RES-OS)
zużycie energii końcowej brutto z OZE
zużycie OZE w elektroenergetyce
zużycie OZE w ciepłownictwie i chłodnictwie
zużycie OZE w transporcie
[%]
udział energii z OZE w zużyciu końcowym energii
brutto
udział energii z OZE w elektroenergetyce
udział energii z OZE w ciepłownictwie i chłodnictwie
udział energii z OZE w transporcie (z multiplikatorami)

2005
2010
2015
61573,8 69156,4 64596,0
4245,4 6399,3 7664,4
331,7
890,3
1894,3
3867,6 4641,6 5116,7
95,2
916,2
721,2

2020
75021
9882
2322
5880
1680

2025
78057
10876
2736
6320
1820

2030
80329
12232
3412
6885
1936

2035
81138
13707
4378
7367
1961

2040
81464
14651
4911
7776
1965

2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

6,9%

9,3%

11,9%

13,2%

13,9%

15,2%

16,9%

18,0%

3,1%
10,2%
1,6%

7,0%
11,7%
6,6%

13,4%
14,5%
6,4%

15,0%
15,6%
10,0%

16,5%
16,5%
10,4%

19,4%
17,7%
11,2%

23,9%
18,8%
12,1%

25,9%
19,7%
13,0%

Źródło: Opracowanie własne ARE S.A., Eurostat
Tabela 26. Prognoza wytwarzania energii końcowej brutto ze źródeł odnawialnych w sektorze elektroenergetycznym w
podziale ma technologie [ktoe] oraz udziału zużycia energii elektrycznej z OZE z poszczególnych technologii [%]
produkcja en. elektrycznej z OZE wg technologii [ktoe]
końcowe zużycie energii elektrycznej brutto
(denominator RES-E)
elektrownie wodne*
elektrownie wiatrowe*
elektrownie fotowoltaiczne
elektrownie biomasowe
elektrownie biogazowe
odnawialne odpady komunalne
udział technologii w zużyciu energii z OZE
w elektroenergetyce [%]
elektrownie wodne
elektrownie wiatrowe
elektrownie fotowoltaiczne
elektrownie biomasowe
elektrownie biogazowe
odnawialne odpady komunalne

2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

15466

16584

17620

18308

18993

202,4
833,0
4,9
776,2
77,9
0,0

210,1
1182,7
41,5
806,5
138,3
44,9

223,9
1538,0
95,4
767,0
199,1
52,5

251,2
1999,3
148,3
900,9
258,3
51,3

265,9
2769,8
200,9
1044,6
291,4
52,6

280,7
3093,1
248,7
1203,9
322,2
54,5

12396,7 13390,8 14102,1
184,3
17,5
0,0
120,4
9,6
0,0

202,0
146,2
0,0
507,8
34,3
0,0

2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

55,6%
5,3%
0,0%
36,3%
2,9%
0,0%

22,7%
16,4%
0,0%
57,0%
3,9%
0,0%

10,7%
44,0%
0,3%
41,0%
4,1%
0,0%

9,0%
50,9%
1,8%
34,7%
6,0%
1,9%

8,2%
56,2%
3,5%
28,0%
7,3%
1,9%

7,4%
58,6%
4,3%
26,4%
7,6%
1,5%

6,1%
63,3%
4,6%
23,9%
6,7%
1,2%

5,7%
63,0%
5,1%
24,5%
6,6%
1,1%

Źródło: Opracowanie własne ARE S.A., Eurostat
Tabela 27. Prognoza zużycia energii końcowej brutto ze źródeł odnawialnych w ciepłownictwie i chłodnictwie wg źródeł [ktoe]
oraz udział poszczególnych rodzajów źródeł w zużyciu energii z OZE w ciepłownictwie i chłodnictwie [%]
zużycie energii końcowej brutto ze źródeł
odnawialnych w ciepłownictwie i chłodnictwie wg
źródeł [ktoe]
końcowe zużycie energii brutto w ciepłownictwie
i chłodnictwie (denominator RES-H&C)

2005

2010

2015

38064,0 39558,3 35202,3

2020

2025

2030

2035

2040

37656

38376

38944

39282

39377

38

Obecna sytuacja i prognozy przy politykach i środkach istniejących na koniec 2017 r. (scenariusz ODN – bez wdrożenia KPEiK)

geotermia
słońce
biomasa stała
biogaz
pompy ciepła
odnawialne odpady komunalne
udział technologii w zużyciu energii z OZE
w ciepłownictwie i chłodnictwie [%]
geotermia
słońce
biomasa stała
biogaz
pompy ciepła
odnawialne odpady komunalne

11,4
0,1
3814,5
40,9
0,0
0,7

13,4
10,0
4554,6
50,8
9,9
2,9

21,7
45,0
4896,0
88,4
25,6
39,9

28,6
90,4
5464,8
110,1
104,9
81,4

30,3
244,3
5632,7
133,6
184,5
94,3

31,5
425,8
5847,5
160,3
309,0
110,5

32,4
540,5
6041,2
187,3
441,2
124,5

33,1
564,1
6252,1
220,0
563,7
142,6

2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

0,3%
0,0%
98,6%
1,1%
0,0%
0,0%

0,3%
0,2%
98,1%
1,1%
0,2%
0,1%

0,4%
0,9%
95,7%
1,7%
0,5%
0,8%

0,5%
1,5%
92,9%
1,9%
1,8%
1,4%

0,5%
3,9%
89,1%
2,1%
2,9%
1,5%

0,5%
6,2%
84,9%
2,3%
4,5%
1,6%

0,4%
7,3%
82,0%
2,5%
6,0%
1,7%

0,4%
7,3%
80,4%
2,8%
7,3%
1,8%

Źródło: Opracowanie własne ARE S.A., Eurostat
Tabela 28. Prognoza zużycia energii końcowej brutto z OZE w sektorze transportu w podziale na technologie [ktoe] oraz udział
technologii w zużyciu OZE w transporcie [%]
zużycie energii końcowej brutto z OZE w sektorze
transportu w podziale na technologie [ktoe]
końcowe zużycie energii brutto w transporcie
(denominator RES-T)

2005

2010

2015

10178,7 14951,0 14488,0

2020

2025

2030

2035

2040

20523

21881

22770

22787

22419

energia elektryczna

49,1

48,8

67,8

101,9

140,1

197,4

246,9

292,3

biopaliwa I generacji/HVO/CHVO I generacji

46,1

867,4

653,4

1358,3

1460,1

1518,2

1494,1

1452,6

biopaliwa II generacji lub HVO/COHVO II generacji

0,0

0,0

0,0

220,0

220,0

220,0

220,0

220,0

zużycie energii elektrycznej na cele transportu
drogowego zakwalifikowane do OZE
zużycie energii elektrycznej na cele transportu
kolejowego zakwalifikowane do OZE
zużycie energii elektrycznej w transporcie
rurociągowym zakwalifikowane do OZE

0,3

0,3

0,5

3,2

14,6

43,9

81,6

116,2

43,7

43,3

61,1

90,1

114,9

141,7

152,9

163,5

5,2

5,1

6,3

8,7

10,5

11,9

12,4

12,6

całkowite zużycie energii elektrycznej w transporcie

343,0

289,0

267,1

307,2

369,3

480,7

573,6

646,8

1,8

2,0

1,9

9,6

38,5

106,8

189,6

257,1

na cele transportu kolejowego

305,2

256,8

240,6

271,5

302,9

345,0

355,3

361,8

w transporcie rurociągowym

36,0

30,2

24,7

26,1

27,8

28,9

28,7

27,8

[%]

2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

udział energii elektr. w zużyciu energii z OZE
w transporcie

51,6%

5,3%

9,4%

6,1%

7,7%

10,2%

12,6%

14,9%

udział biopaliw w zużyciu energii z OZE w transporcie

48,4%

94,7%

90,6%

93,9%

92,3%

89,8%

87,4%

85,1%

0,5%

0,7%

0,7%

3,1%

10,4%

22,2%

33,1%

39,8%

89,0%

88,8%

90,1%

88,4%

82,0%

71,8%

61,9%

55,9%

10,5%

10,5%

9,2%

8,5%

7,5%

6,0%

5,0%

4,3%

w tym: na cele transportu drogowego

udział energii elektrycznej na cele transportu
drogowego
udział energii elektrycznej na cele transportu
kolejowego
udział energii elektr. na cele innych rodzajów
transportu

Źródło: Opracowanie własne ARE S.A., Eurostat
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 Prognozy wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w budynkach
Wyniki prognoz w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w budynkach19 są pochodną procesu
optymalizacji kosztowej przeprowadzonej w modelu MESSAGE, uwzględniającej obecne uregulowania
prawne odnoszące się do rozwoju energetyki rozproszonej opartej na OZE i przewidywania w zakresie
potencjału spadku kosztów technologii. W modelu tym, źródła rozproszone konkurują z ceną
detaliczną energii elektrycznej. Istotną zaletą stosowania tego rodzaju rozwiązań technologicznych jest
możliwość wykorzystania wyprodukowanej energii na miejscu, bez konieczności przesyłania na duże
odległości. Bez wątpienia energetyka prosumencka jest elementem systemu, który może przyczynić
się do poprawy lokalnego bezpieczeństwa energetycznego oraz dalszej dywersyfikacji dostaw energii.
W Polsce dopiero zaczyna się rozwijać i przewiduje się, że wzorem państw zachodnich w przyszłości
będzie odgrywać coraz większą rolę. Zaprezentowane poniżej wyniki, dotyczące potencjalnej wielkości
produkcji z małych instalacji i mikroinstalacji opartych na OZE, zostały wygenerowane przy założeniu
stopniowego spadku kosztów technologii, rosnących cen detalicznych energii elektrycznej (głównie w
wyniku wzrostu kosztów zakupu uprawnień do emisji CO2 przez jednostki bazujące na paliwach
kopalnych), jak również sposobów wsparcia, polegających głównie na częściowym pokryciu kosztów
inwestycyjnych, możliwości korzystania z pożyczek udzielanych na preferencyjnych warunkach oraz
możliwości odbierania nadwyżek wprowadzonej do sieci przez prosumentów energii z zachowaniem
zasad systemu opustów, określonych w ustawie OZE. Z uzyskanych rezultatów wynika, że najszybciej
rozwijającą się technologią wśród małych instalacji i mikroinstalacji w budynkach będzie fotowoltaika
(charakteryzująca się największą dynamiką redukcji kosztów).
W tabelach poniżej zaprezentowano odpowiednio projekcje wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej
z OZE w małych instalacjach i mikroinstalacjach w budynkach, z uwzględnieniem danych dotyczących
energii wytworzonej, zużytej na własne potrzeby i wprowadzonej do sieci. Udział energii
wprowadzanej do sieci w poszczególnych okresach został określony na podstawie analizy danych
historycznych podawanych przez URE20. Projekcje produkcji ciepła z mikroinstalacji uzyskano za
pomocą symulacyjnego modelu STEAM-PL, gdzie pod uwagę brane są takie elementy jak: poziom
zapotrzebowania na energię użyteczną, występujący potencjał, koszty technologii, poziom dopłat,
preferencje użytkowników, dotychczasowe tempo rozwoju, przewidywania instytucji branżowych i
uznanych ośrodków badawczych w kraju i za granicą.

Tabela 29. Wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w budynkach [GWh]
Produkcja brutto [GWh]
Biogazownie

Fotowoltaika

Elektrownie wiatrowe

2015

230

157

50

Małe elektrownie wodne
69

2020

694

401

111

155

2025

1159

653

166

242

2030

1488

885

211

328

19

W rozumieniu art. 2 ust. 1 dyrektywy 2010/31/UE.
informacje dotyczące wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji lub małej
instalacji za 2016 r. (art. 17 ustawy OZE)” – Raport URE. Warszawa, kwiecień 2017.
20„Zbiorcze
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2035

1851

1102

255

414

2040

230

157

50

69

Biogazownie

Fotowoltaika

Elektrownie wiatrowe

Małe elektrownie wodne

2015

0

5

0

0

2020

0

5

0

0

2025

184

92

13

7

2030

556

235

30

15

2035

928

382

45

23

2040

1191

518

57

32

Małe elektrownie wodne

Zużycie na własne potrzeby [GWh]

Energia wprowadzona do sieci [MWh]
Biogazownie

Fotowoltaika

Elektrownie wiatrowe

2015

0

4

0

0

2020

46

65

36

62

2025

138

166

81

140

2030

231

271

122

218

2035

296

367

154

296

2040

369

457

186

374

Źródło: Opracowanie własne ARE SA (STEAM-PL, MESSAGE-PL)

Tabela 30. Wytwarzanie ciepła z odnawialnych źródeł energii w budynkach [ktoe]
Produkcja brutto [ktoe]
Biogazownie

Kolektory słoneczne

Kotły na biomasę

Pompy ciepła

Geotermalne

2015

0

45

1069

26

0

2020

105

90

1236

105

0

2025

381

244

1348

185

0

2030

657

426

1460

309

0

2035

822

541

1583

441

0

2040

1098

564

1716

564

0

Biogazownie

Kolektory słoneczne

Kotły na biomasę

Pompy ciepła

2015

0

45

1069

26

0

2020

105

90

1236

105

0

2025

381

244

1348

185

0

2030

657

426

1460

309

0

2035

822

541

1583

441

0

2040

1098

564

1716

564

0

Biogazownie

Kolektory słoneczne

Kotły na biomasę

Pompy ciepła

2015

0

0

0

0

0

2020

0

0

0

0

0

2025

0

0

0

0

0

2030

0

0

0

0

0

2035

0

0

0

0

0

2040

0

0

0

0

0

Zużycie na własne potrzeby [ktoe]
Geotermalne

Energia wprowadzona do sieci [ktoe]
Geotermalne

Źródło: Opracowanie własne ARE SA (STEAM-PL, MESSAGE-PL)
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4.3. Wymiar „efektywność energetyczna”
Polska zrealizowała z nadwyżką krajowy cel w zakresie oszczędnego gospodarowania energią
rozumiany jako osiągnięcie w 2016 r. oszczędności energii finalnej w ilości nie mniejszej niż 9%
średniego krajowego zużycia tej energii z lat 2001-2005. Spadek energochłonności w Polsce jest
systematyczny, jedynym rokiem, kiedy doszło do wzrostu energochłonności był rok 2010. Malejąca
energochłonność pierwotna i finalna jest efektem szybszego wzrostu PKB od tempa zużycia energii. W
latach 2006-2015 średnioroczne tempo poprawy energochłonności przekraczało 3%. Po uwzględnieniu
korekty klimatycznej tempo poprawy było nieznacznie niższe.
W latach 2005-2015 zanotowano wzrost udziału w finalnym zużyciu energii sektorów transportu i usług
oraz spadek udziału przemysłu, gospodarstw domowych i rolnictwa. Udział transportu wzrósł z 22% do
28%, a usług z 12% do 13%. Gospodarstwa domowe pozostały największym konsumentem pomimo
spadku udziału z 35% do 31%. Udział przemysłu obniżył się z 26% do 24%, a rolnictwa z 8% do 5%.
Zmiany te odzwierciedlają kierunki rozwoju gospodarki (np. wzrost wymiany handlowej z zagranicą), a
także działania podejmowane w sektorze przemysłowym (racjonalizacja zużycia związana z rosnącymi
cenami nośników energii). Największa zmiana miała miejsce w sektorze transportu, w którym wzrost
zapotrzebowania na energię był wynikiem istotnego zwiększenia wolumenu przewozów zarówno
towarowych (pochodna wzrostu aktywności gospodarczej), jak i osobowych (wzrost zamożności
społeczeństwa, wzrost nasycenia rynku samochodów osobowych). Dystans Polski do średniej
europejskiej w zakresie najważniejszych wskaźników efektywności energetycznej obniżył się do
kilkunastu procent, jednakże w stosunku do najefektywniejszych gospodarek ciągle pozostaje
znaczący.

4.3.1. Zużycie energii pierwotnej i finalnej
W tabeli i na rysunku poniżej zestawiono historyczne i prognozowane zużycie energii pierwotnej i
finalnej w kraju. Z uzyskanych danych, wynika umiarkowany wzrost zapotrzebowania na energię
pierwotną w kraju z 95,7 Mtoe do 110,0 Mtoe w 2030 r. (wzrost o niecałe 15%) i następnie niewielki
spadek do poziomu 108,1 Mtoe w 2040 r. Z kolei finalne zużycie energii wzrasta w rozpatrywanym
okresie z poziomu 66,4 Mtoe do 83,2 Mtoe w 2030 r. i 84,9 Mtoe w 2040 r. Prognoza zapotrzebowania
została sporządzona przy założonej w tabelach 13 i 14 liczbie stopniodni grzania i chłodzenia.
Tabela 31.Zużycie energii pierwotnej i finalnej ogółem [ktoe]
2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

zużycie energii pierwotnej*

92 560

101 558

95 739

103 929

107 328

110 098

108 538

108 134

zużycie energii finalnej ze zużyciem
nieenergetycznym

62 080

70 199

66 409

77 719

80 808

83 185

84 280

84 889

zużycie energii finalnej

57 472

65 230

60 775

72 117

75 078

77 327

78 300

78 784

*ze zużyciem nieenergetycznym

Źródło: Opracowanie własne ARE S.A., Eurostat
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* ze zużyciem nieenergetycznym

Rysunek 18. Zużycie energii pierwotnej i finalnej ogółem [ktoe]

4.3.2. Zużycie energii finalnej w podziale na sektory
W ujęciu sektorowym wzrost finalnego zapotrzebowania na energię dotyczy przede wszystkim
transportu. Znaczący wpływ miało wprowadzenie w lipcu 2016 r. pakietu ustaw ograniczających „szarą
strefę” w obrocie paliwami transportowymi, co przełożyło się na ujawnienie w statystyce krajowej
dodatkowych wolumenów w sprzedaży i zużyciu paliw, będących przed 2016 r. poza możliwością
ewidencjonowania. Kolejnym z sektorów, w którym należy oczekiwać istotnego zwiększenia zużycia
energii jest dynamicznie rozwijający się sektor handlowo-usługowy. W latach 2015-2030 przewiduje
się wzrost zużycia energii w tym sektorze o ok. 35%. Znacznie wolniej, aczkolwiek bardziej stabilnie
wzrastać będzie zużycie w przemyśle i gospodarstwach domowych (w latach 2015-2030 rośnie
odpowiednio o 16,8% i 14%). W rolnictwie w zasadzie mamy do czynienia ze stabilizacją zużycia na
poziomie 3,3-3,6 Mtoe.
Tabela 32. Zużycie energii finalnej w podziale na sektory (bez zużycia nieenergetycznego) [ktoe]
2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

Przemysł

14 616

13 498

14 096

16 088

16 271

16 462

16 645

16 831

Transport

12 221

17 187

16 559

23 495

24 897

25 790

25 744

25 434

w tym: pasażerski

b.d.

b.d.

8 985

10 996

11 215

11 144

11 063

10 949

towarowy

b.d.

b.d.

7 494

12 417

13 598

14 560

14 594

14 398

pojazdy spec. przezn.

b.d.

b.d.

79

82

84

86

87

87

Gospodarstwa domowe

19 467

21 981

18 948

20 267

20 989

21 615

22 071

22 415

Usługi

6 730

8 833

7 842

8 811

9 431

9 936

10 286

10 518

Rolnictwo

4 438

3 730

3 330

3 457

3 491

3 523

3 555

3 585

RAZEM

57 472

65 230

60 775

72 117

75 078

77 327

78 300

78 784

Źródło: Opracowanie własne ARE SA (STEAM-PL), Eurostat
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Rysunek 19. Zużycie energii finalnej w podziale na sektory (bez zużycia nieenergetycznego)

4.3.3. Zużycie energii finalnej w podziale na paliwa
W finalnym zużyciu energii następują stopniowe zmiany w strukturze paliwowej. Znacząco spada
zużycie węgla (jego udział spada z 18% w 2015 r. do ok. 13% w 2030 r.), natomiast rośnie stopniowo
zużycie energii elektrycznej, gazu ziemnego oraz energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii. W
oparciu o przyjęte założenia przewidywany jest stosunkowo niewielki wzrost zapotrzebowania na
ciepło sieciowe, co oznaczałoby odwrócenie wieloletniego trendu spadkowego, na skutek
intensyfikacji działań związanych z przyłączaniem nowych odbiorców do sieci w ramach walki ze
smogiem w miastach i wspierania wysokosprawnej kogeneracji. Spadek zużycia węgla kamiennego
związany jest głównie z postępującym powoli ale stopniowo procesem unowocześniania zakładów
produkcyjnych (w sektorze przemysłu), częściowo na skutek funkcjonowania w systemie ETS, czego
konsekwencją jest przechodzenie na paliwa i nośniki takie jak: gaz czy energia elektryczna. W następnej
kolejności na spadek zużycia węgla wpływać będzie również proces wymiany starych, nieefektywnych
kotłów zasypowych w gospodarstwach domowych, wspierany dopłatami. W 2017 r. weszło również w
życie rozporządzenie w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe21, wprowadzające obowiązek
spełniania norm dla pieców produkowanych i instalowanych w Polsce o mocy poniżej 500 kW.
Prognoza uwzględnia założenie, że wszystkie nowe kotły spełniają wskazane we wspomnianym
rozporządzeniu kryteria.

21

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe.
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Tabela 33. Zużycie energii finalnej w podziale na paliwa i nośniki [ktoe]
2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

Energia elektryczna

9 028

10 206

10 990

12 241

13 247

14 255

15 151

16 019

Ciepło sieciowe

6 634

6 547

5 462

5 759

6 013

6 202

6 376

6 558

Węgiel

12 340

13 733

11 218

11 936

11 081

10 291

9 591

8 969

Produkty naftowe

17 563

20 213

18 646

24 621

25 656

26 178

25 890

25 407

Gaz ziemny

7 917

8 884

8 487

9 877

10 819

11 583

12 053

12 293

40

48

78

90

104

121

142

170

3 755

4 306

4 639

5 146

5 324

5 469

5 610

5 744

Biopaliwa

46

867

653

1 579

1 681

1 739

1 715

1 673

Odpady komunalne i przemysłowe

136

378

486

666

704

714

725

738

Kolektory słoneczne, pompy ciepła,
geotermalne

12

48

116

203

450

777

1 047

1 213

57 472

65 230

60 775

72 117

75 078

77 327

78 300

78 784

Biogaz
Biomasa stała

RAZEM

Źródło: Opracowanie własne ARE SA (STEAM-PL), Eurostat

Rysunek 20. Zużycie energii finalnej w podziale na paliwa i nośniki

4.3.4. Zużycie nieenergetyczne
Zużycie nieenergetyczne to ilość nośników energii zużyta na potrzeby technologiczne produkcji
niektórych wyrobów (np. zużycie gazu do produkcji nawozów sztucznych, albo węgiel kamienny do
produkcji elektrod). W prognozie zakłada się umiarkowany wzrost zużycia wszystkich stosowanych do
tej pory nośników energii na cele nieenergetyczne zgodnie z obserwowanym w historii trendem.
Wzrost ten jest w dużym stopniu skorelowany ze wzrostem gospodarczym.
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Tabela 34. Zużycie nieenergetyczne w podziale na paliwa [ktoe]
2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

Węgiel

52

54

102

118

119

119

120

121

Koks

39

1

0

0

0

0

0

0

Torf

90

30

0

0

0

0

0

0

Nafta

672

986

1 048

1 085

1 131

1 173

1 212

1 249

LPG

73

81

144

103

103

107

115

124

Pozostałe produkty naft.

1 664

2 156

2 222

2 146

2 201

2 256

2 309

2 365

Gaz ziemny

2 017

1 661

2 120

2 151

2 176

2 202

2 223

2 245

RAZEM

4 608

4 969

5 635

5 602

5 729

5 858

5 979

6 106

Źródło: Opracowanie własne ARE SA (STEAM-PL), Eurostat

4.3.5. Intensywność zużycia energii pierwotnej
Tabela poniżej przedstawia wskaźnik intensywności zużycia energii pierwotnej względem PKB.
Wskaźnik ten ulega stopniowemu obniżaniu w całym rozpatrywanym okresie, co odzwierciedla
zachodzące w polskiej gospodarce procesy poprawy efektywności wykorzystania energii i w dużej
mierze jest pochodną postępującej w kraju transformacji rynkowej, zapoczątkowanej jeszcze w latach
dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Z porównań wynika, że energochłonność liczona na jednostkę
PKB zmniejszała się w Polsce w ciągu ostatnich kilkunastu lat ponad dwa razy szybciej niż w średnio
w krajach UE (w stosunku do 2005 r. obniżyła się o ok. 30%). Obliczona dla 2015 r. energochłonność
pierwotna PKB wynosząca 206 [toe/mlnEUR’2016] nadal jest prawie dwukrotnie wyższa od średniej
unijnej (z danych Eurostat wynika, że o ok. 89%). Stąd wniosek, że nadal występuje pewien potencjał
do dalszej poprawy efektywności, ale na pewno nie jest on przesadnie duży i możliwy do uzyskania w
prosty sposób. Osobną kwestią jest, że zdecydowanie lepszym wskaźnikiem do tego rodzaju porównań
jest wskaźnik energochłonności liczony wg parytetu siły nabywczej (PPP), który w 2014 r. był wyższy
o 17% od średniej unijnej.
Tabela 35. Wskaźniki intensywności zużycia energii pierwotnej względem PKB [toe/mln EUR’2016]

Ogółem kraj

2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

292

254

207

190

167

148

130

116

Źródło: Opracowanie własne ARE SA

4.3.6. Intensywność zużycia energii finalnej w podziale na sektory
Tabela poniżej przedstawia wskaźniki intensywności zużycia energii finalnej w podziale na sektory.
Wskaźniki te ulegają stopniowej poprawie w rozpatrywanym horyzoncie czasowym we wszystkich
sektorach gospodarki krajowej. Pewne odstępstwo od tej reguły dotyczy jedynie sektora transportu,
w którym skorygowaniu na skutek wprowadzenia z dniem 1 lipca 2016 r. tzw. pakietu paliwowego
uległa wielkość zużycia paliw (skokowy wzrost zużycia paliw w legalnym obrocie w wyniku likwidacji
„szarej strefy”, powoduje urealnienie wskaźnika intensywności w okresie 2015-2020).
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Tabela 36. Wskaźniki intensywności zużycia energii finalnej w podziale na sektory [toe/mln EUR’2016]
2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

Ogółem kraj

196

175

144

141

124

111

100

90

Przemysł

225

156

139

138

123

110

103

97

Transport

677

930

644

757

738

711

664

621

w tym: pasażerski

b.d

b.d

347

352

331

306

284

266

towarowy

b.d

b.d

289

398

401

399

375

350

Usługi

41

43

34

32

29

26

24

21

Rolnictwo

431

363

349

355

351

347

343

339

Gospodarstwa domowe [toe/gosp.dom.]

1524

1632

1357

1 375

1 359

1 347

1 335

1 325

Źródło: Opracowanie własne ARE SA

4.3.7. Wsad paliwowy w wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej
Tabela poniżej ilustruje projekcje zużycia paliw na potrzeby wytwarzania energii elektrycznej i ciepła.
Zaprezentowane wielkości zużycia dla okresu 2020-2040 są pochodną wyznaczonej w dedykowanym
modelu (MESSAGE-PL), optymalnej struktury mocy i produkcji energii elektrycznej i ciepła w kraju,
opisanej szczegółowo w punkcie 4.4.5 i 4.4.6 pracy. Kluczowym wnioskiem wypływającym z
otrzymanych wyników jest przewidywane stopniowe ograniczanie wykorzystania węgla (zarówno
kamiennego jak i brunatnego) w sektorze elektroenergetyki i ciepłownictwa, wymuszane głównie
rosnącym kosztem zakupu uprawnień do emisji CO2, koniecznością trwałego odstawiania
wyeksploatowanych jednostek, najczęściej nie mogących wypełnić wymagań środowiskowych, a także
występowaniem generalnie nie sprzyjających warunków w otoczeniu regulacyjnym i rynkowym dla
jednostek wysokoemisyjnych. Odbywa się to kosztem zwiększania udziału paliw i technologii
obciążających środowisko naturalne w mniejszym stopniu (OZE, gaz, energia jądrowa). Dzięki
wprowadzeniu rynku mocy i funkcjonowaniu pewnych mechanizmów łagodzących skutki transformacji
sektora (co zostało uwzględnione w modelu), istotny spadek zużycia węgla następuje dopiero po 2030
r. Założone w modelu prognostycznym zgodnie z rekomendacjami KE ceny uprawnień do emisji CO 2
wzrastają w tym okresie do poziomu 30-40 EUR/tCO2, co powoduje szybkie wypychanie z krzywej merit
order jednostek węglowych. Istotnym elementem niepewności uzyskanych wyników jest tutaj jednak
poziom cen uprawnień do emisji CO2.
Tabela 37. Wsad paliwowy na potrzeby wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej [ktoe]
2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

Elektrownie
Węgiel

2 265

1 118

507

5 096

6 248

6 201

6 201

5 684

Produkty naftowe

10

4

1

2

2

2

2

1

Gaz

1

0

0

0

0

0

0

0

OZE, odpady

6

61

441

438

436

397

397

289

34 392

33 935

32 375

25 232

24 926

25 347

17 197

9 418

555

558

403

139

147

142

112

87

1 182

1 093

1 347

2 666

3 241

3 462

6 484

8 624

435

1 547

2 021

2 275

2 296

2 817

3 208

3 745

0

0

0

0

0

0

2668

8003
1 875

Elektrociepłownie
Węgiel
Produkty naftowe
Gaz
OZE, odpady
Paliwo jądrowe
Ciepłownie
Węgiel

3 060

3 337

2 394

2 196

2 045

1 960

1 788

Produkty naftowe

51

36

16

19

17

15

13

12

Gaz

295

277

209

185

174

171

160

188

OZE, odpady

40

47

42

47

56

72

81

92
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Źródło: Opracowanie własne ARE SA (MESSAGE-PL)

4.3.8. Wsad paliwowy w pozostałe procesy konwersji
Do sektora przemian energetycznych zaliczane są zakłady przemysłowe, w których realizowane są
procesy technologiczne, w których jedna postać energii (przeważnie nośniki energii pierwotnej, np.
węgiel) zamieniane są na inną, pochodną postać energii (np. energię elektryczną ciepło, koks, gaz
z procesów technologicznych, itp.). Poza elektrowniami, elektrociepłowniami i ciepłowniami,
wymienionymi w poprzednim podpunkcie, do sektora przemian energetycznych zaliczane są także:
rafinerie, petrochemie, gazownie, koksownie, brykietownie oraz wielkie piece. Tabela poniżej ilustruje
łączne zużycie paliw w wymienionych jednostkach. Z zaprezentowanych danych wynika stopniowy
wzrost zużycia paliw, związany z rosnącymi potrzebami rozwijającej się gospodarki. Przewiduje się
wzrost zużycia wszystkich zdefiniowanych w tabeli kategorii paliw, zużywanych jako wsad paliwowy
w procesach konwersji.
Tabela 38. Wsad paliwowy w pozostałe procesy konwersji [ktoe]
2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

Ropa naftowa

18432

23188

26537

28 078

29 683

30 825

31 237

31 403

Węgiel

9519

10559

11063

10 887

11 078

11 236

11 380

11 515

Produkty naftowe

1085

1703

1906

1 969

2 086

2 176

2 229

2 268

Gaz

204

308

638

709

754

782

774

760

0

0

0

0

0

0

0

0

OZE, odpady

Źródło: Opracowanie własne ARE SA (STEAM-PL)

4.3.9. Udział wytwarzania skojarzonego w produkcji energii elektrycznej i ciepła
Niepodważalną zaletą układów skojarzonych jest ich wysoka sprawność energetyczna, pozwalająca na
istotne ograniczenie zużycia paliw pierwotnych, co w rezultacie przekłada się na redukcję emisji CO2 i
innych zanieczyszczeń. Podstawowe oszczędności energetyczne występujące w układach
skojarzonych, polegają na pełniejszym wykorzystaniu energii dostarczanej w paliwie dzięki
zagospodarowaniu ciepła odpadowego, towarzyszącemu procesowi rozdzielonego wytwarzania ciepła
użytkowego i energii elektrycznej. Obecnie ok. 66%22 ciepła użytkowego pochodzi z kogeneracji,
natomiast pozostała część ciepła produkowana jest w kotłach wodnych (ciepłownie i kotły
ciepłownicze energetyki zawodowej). Występuje więc w kraju znaczny potencjał, który może zostać
wykorzystany dzięki przebudowie niespełniających wymogów środowiskowych kotłów wodnych na
jednostki kogeneracyjne. Ponadto, istnieją techniczne możliwości wykorzystania ciepła odpadowego
powstającego w spalarniach śmieci, instalacjach przemysłowych lub innych instalacjach generujących
ciepło odpadowe. Jeszcze innym rozwiązaniem jest rozwój mikrokogeneracji oraz energetyki
prosumenckiej. Z analiz przeprowadzonych m.in. przez ARE SA wynika, że Polska posiada potencjał na
zainstalowanie kolejnych od 7,5 do 10 GW mocy w kogeneracji23,24.
W symulacjach modelowych tempo rozwoju kogeneracji w Polsce określono stosownie do prognozy
zapotrzebowania na ciepło użytkowe z uwzględnieniem czynników ekonomicznych, oraz przy założeniu

22

„Gospodarka paliwowo-energetyczna”, GUS, Warszawa 2016
„Raport o stanie kogeneracji w Polsce w latach 2007-2014”, ARE SA. Warszawa 2015.
24 „Kogeneracja – wczoraj, dziś, jutro", ARE SA. Warszawa 2016.
23
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kontynuacji wsparcia wysokosprawnej kogeneracji. Wyniki obliczeń modelowych (tabela 41) wskazują
na możliwość zwiększenia udziału energii elektrycznej produkowanej w wysokosprawnej kogeneracji z
16,0% w 2015 r. do 20,5% w 2030 r. oraz 26,5% w 2040 r. Przy określonych w pracy założeniach,
technologią rozwijającą się najszybciej są duże elektrociepłownie gazowe (faktem przemawiającym za
wyborem takiego rozwiązania jest proekologiczny charakter tych jednostek, dostępność paliwa oraz
konkurencyjność w warunkach rosnących cen uprawnień do emisji CO2).
Tabela 39. Procentowy udział wytwarzania skojarzonego w produkcji energii elektrycznej i ciepła

Udział skojarzenia

2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

12,9%

17,6%

16,2%

19,7%

20,6%

20,8%

25,9%

26,7%

Źródło: Opracowanie własne ARE SA (MESSAGE-PL)

4.3.10. Produkcja energii cieplnej w elektrowniach, elektrociepłowniach
i ciepłowniach
Prognozy produkcji ciepła z elektrociepłowni są wynikiem optymalizacji kosztowej przeprowadzonej
w modelu MESSAGE-PL. Wytwarzanie ciepła sieciowego będzie wzrastać, do czego w sposób
szczególny przyczyni się wytwarzanie w elektrociepłowniach.
Tabela 40. Produkcja energii cieplnej w elektrowniach, elektrociepłowniach i ciepłowniach [TJ]
2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

elektrociepłownie

219 883

205 851

186 626

200 060

218 230

230 000

244 539

247 396

ciepłownie

116 508

129 980

94 767

93 662

62 828

53 635

43 070

46 404

RAZEM

336 391

335 831

281 393

293 722

281 058

283 635

287 609

293 800

Źródło: Opracowanie własne ARE SA (MESSAGE-PL)

4.3.11. Potencjał zastosowania wysokosprawnej kogeneracji oraz sprawnego
lokalnego ogrzewania i chłodzenia
Poniżej przedstawiono ocenę potencjału zastosowania wysokosprawnej kogeneracji oraz efektywnych
systemów ciepłowniczych i chłodniczych wykonaną w roku 2017 przez zespół badawczy Politechniki
Warszawskiej25.

Potencjał rozwoju kogeneracji w kraju jest zależny od wielkości zapotrzebowania na ciepło użytkowe.
W wykonywanych ocenach wyróżnia się następujące poziomy potencjału:




potencjał całkowity, równy całkowitemu zapotrzebowaniu na ciepło użytkowe
potencjał techniczny = część potencjału całkowitego, która może być faktycznie wykorzystana
przy bieżącym poziomie techniki i technologii
potencjał ekonomiczny = część potencjału technicznego, której faktyczne wykorzystanie jest
uzasadnione ekonomicznie

Według innego kryterium potencjał całkowity dzieli się na:


potencjał już wykorzystany = część ciepła użytkowego, która jest obecnie wytwarzana
w instalacjach kogeneracyjnych

25 „Analiza krajowego potencjału ciepłownictwa i chłodnictwa. Aktualizacja na rok 2017”, Politechnika Warszawska, Warszawa 2017.
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potencjał dodatkowy = część ciepła użytkowego, która jest obecnie wytwarzana
za pomocą innych technik

Obecne całkowite roczne zapotrzebowanie Polski na ciepło użytkowe (całkowity potencjał kogeneracji)
jest oceniane na 973 PJ (Wahania pogody mogą powodować zmiany rocznego zapotrzebowania
sięgające ± 10%), z tego:





256 PJ to ciepło pozyskiwane przez wszystkie sektory z sieci ciepłowniczych;
402 PJ to potrzeby sektora gospodarstw domowych, pokrywane ze źródeł własnych – obecnie
wytwarzane w ok. 70% z paliw stałych, w ok. 25% z gazu ziemnego oraz w ok. 5% ze źródeł
innych,
w tym z paliw ciekłych i w formie ogrzewania elektrycznego; stanowi to całkowity potencjał
dodatkowy zastosowania kogeneracji w tym sektorze;
315 PJ to potrzeby sektorów gospodarczych (przemysł, usługi, rolnictwo), pokrywane ze źródeł
własnych – w znacznej części wytwarzane we własnych instalacjach kogeneracyjnych zakładów
przemysłowych. Potencjał dodatkowy jest relatywnie mały, szczególnie ok. 60 PJ ciepła jest
wytwarzane w formie odzysku w przemyśle i koksowniach, która to technika jest bardzo tanią
formą pozyskiwania ciepła odpadowego.

Pod względem technicznym dostępne są obecnie technologie kogeneracyjne w pełnym zakresie mocy,
od kilku kW (małe domy mieszkalne) do setek MW (wielkie elektrociepłownie). Stąd, jako potencjał
techniczny kogeneracji przyjmuje się całkowite roczne zapotrzebowanie kraju na ciepło użytkowe,
pomniejszone jedynie o odzysk ciepła w przemyśle i koksowniach, w których to przypadkach
zastąpienie odzysku jakąkolwiek technologią kogeneracyjną byłoby bezcelowe. Wielkość potencjału
technicznego kogeneracji w kraju jest więc oszacowana na 973 – 60 = 913 PJ.
Dla realnego planowania przyszłego rozwoju kogeneracji właściwą kategorią jest dodatkowy potencjał
ekonomiczny, tj. ilość ciepła użytkowego, która nie jest obecnie wytwarzana w instalacjach
kogeneracyjnych, a której wytwarzanie w takich instalacjach uznaje się, po przeprowadzeniu
szczegółowej analizy, za uzasadnione ekonomicznie. W praktyce możliwość rozwoju kogeneracji
polega na wykorzystaniu dodatkowego potencjału technicznego, który po skorygowaniu wynosi 191
PJ. Korekta potencjału technicznego polega na odjęciu dwóch kategorii ciepła produkowanego bez
kogeneracji, a należących do dodatkowego potencjału technicznego:




ciepła wytwarzanego w elektrociepłowniach poza procesem kogeneracji (56 PJ), ponieważ jest
to ciepło wytwarzane z reguły tylko w okresach bardzo niskich temperatur powietrza, przy
bardzo krótkich czasach wykorzystania mocy ciepłowniczych
ciepła wytwarzanego z biomasy (11 PJ)

Obliczenie dodatkowego potencjału ekonomicznego rozwoju kogeneracji przeprowadzono
na podstawie analizy ekonomicznej skutków wdrożenia kogeneracji zamiast rozdzielonego
wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła. Efektywność inwestycji kogeneracyjnych oceniono z
wykorzystaniem metody sumy zdyskontowanych przepływów finansowych (NPV). Uwzględniono także
koszty zewnętrzne wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, tj. koszty społeczne nieprzeniesione w
cenach nośników energii.
Obliczenia wykonano dla następujących technologii, które uznawane są za reprezentatywne dla
przyszłego rozwoju kogeneracji:




technologie dla dużych i średnich systemów ciepłowniczych (moc ≥ 20 MW)
o blok parowo-gazowy o mocy elektrycznej 50 MW
o blok parowy z kotłem fluidalnym o mocy elektrycznej 100 MW
technologie dla małych systemów ciepłowniczych (1 MW ≤ moc < 20 MW)
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o turbina gazowa o mocy elektrycznej 5 MW
o blok parowy o mocy elektrycznej 5 MW
o silnik gazowy o moc elektrycznej 5 MW
technologie mikrokogeneracyjne (moc < 1 MW)
o silnik gazowy o mocy elektrycznej 0,5 MW
o turbina gazowa o mocy elektrycznej 0,3 MW

Uzyskane wyniki dodatkowego potencjału ekonomicznego wskazują, że inwestycje kogeneracyjne są
społecznie opłacalne (NPV > 0) już przy relatywnie krótkim czasie wykorzystania mocy (nawet poniżej
2700 godzin rocznie). Dla racjonalizacji rentowności przyjęto typowe dla elektrociepłowni czasy
wykorzystania mocy zainstalowanej – 4600 h rocznie dla elektrociepłowni generujących ciepło na
potrzeby ogrzewania budynków i CWU oraz 6000 h rocznie dla elektrociepłowni przemysłowych
Całkowity dodatkowy potencjał ekonomiczny CHP oszacowano na poziomie 185 PJ, co niewiele różni
się od dodatkowego potencjału technicznego skorygowanego, wynoszącego 191 PJ. Aby w pełni
wykorzystać ten potencjał, należałoby wybudować instalacje kogeneracyjne o całkowitej mocy
elektrycznej 10 243 MW i całkowitej mocy cieplnej 11 112 MW. Instalacje te produkowałyby rocznie
185 PJ ciepła i 47 TWh energii elektrycznej, która to produkcja w technologii kogeneracyjnej
pozwoliłaby rocznie zaoszczędzić 253 PJ energii pierwotnej i zredukować emisję CO2 o 26 mln t.
Całkowite nakłady inwestycyjne na budowę instalacji kogeneracyjnych o wymienionej charakterystyce
wyniosłyby 41,5 mld PLN.
Przeprowadzona analiza umożliwiła też rekomendowanie konkretnych technologii kogeneracyjnych,
najbardziej opłacalnych przy obecnych relacjach cenowych:




dla dużych systemów ciepłowniczych – układy gazowo-parowe lub bloki parowe na węgiel
dla mniejszych systemów – silniki wewnętrznego spalania lub turbiny gazowe
dla systemów mikrokogeneracyjnych w budynkach mieszkalnych – mikroturbiny, silniki
wewnętrznego spalania lub silniki Stirlinga

Obok ciepła pochodzącego z kogeneracji, jako perspektywicznie korzystną z punktu widzenia
efektywności energetycznej ocenia się również produkcję chłodu sieciowego. Istniejące urządzenia
klimatyzacyjne są z reguły lokalne, zasilane energią elektryczną, a sieciowa dystrybucja chłodu znajduje
się w Polsce na etapie testów lub bardzo skromnych zastosowań. Sytuacja klimatyzowanych budynków
jest pod tym względem analogiczna do sytuacji budynków ogrzewanych własnymi indywidualnymi
źródłami energii cieplnej. Krajowy potencjał całkowity wytwarzania chłodu, ograniczony do jego
podstawowego zastosowania, tj. do sektora usług, został oceniony na 19 PJ, czyli dwukrotnie mniej niż
potrzeby grzewcze budynków tego sektora.

Tabele 43-45 przedstawiają bieżący stan zastosowania wysokosprawnej kogeneracji w Polsce, tzn.
w trzech ujęciach – wielkość produkcji w podziale organizacyjnym wytwórców; wielkość produkcji w
podziale technicznym określonym w art. 9l ustawy – Prawo energetyczne; udział wielkości produkcji
w całkowitej produkcji krajowej.
Tabela 41. Produkcja energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji w podziale organizacyjnym
wyszczególnienie

2007

2010

2015

2018
28 180

GWh

Ogółem kraj

24 930

26 885

26 183

Elektrownie zawodowe kondensacyjne

2 174

2 255

1 896

1 643

Elektrociepłownie zawodowe

16 975

17 449

16 080

17 201

Elektrociepłownie niezależne

536

795

978

1 203

Elektrociepłownie przedsiębiorstw ciepłowniczych

68

345

568

826
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Elektrociepłownie przemysłowe

5 177

6 041

6 513

7 307

Źródło: ARE SA

Tabela 42. Produkcja energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji w podziale technicznym
2007

wyszczególnienie

2015

2018

26 183

28 180

GWh

Ogółem kraj

24 930
jednostki o mocy < 1 MW
opalane gazem

w tym

2010

opalane metanem lub biogazem
pozostałe jednostki
w tym

26 885

7

166

161

301

2 511

4 050

2 492

6287

–

556

377

923

22 413

21 411

19 894

20 669

elektrownie kondensacyjne

1 896

2 255

1 663

1 643

elektrociepłownie

19 515

21 483

18 232

19 027

Źródło: ARE SA
Tabela 43. Produkcja energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji w podziale technicznym
Rok
Wyszczególnienie

2007

2010

2015

2018

GWh
Produkcja energii elektrycznej kraj

159 348

157 658

164 944

170 039

Produkcja energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji
brutto kraj

24 930

26 885

26 183

28 180

15,65

17,05

15,87

16,6

1,58

1,91

2,56

3,9

–

0,09

0,34

0,54

14,07

15,06

12,98

12,3

Udział w produkcji krajowej – ogółem
Udział w produkcji krajowej – jednostki
o mocy < 1 MW i opalane gazem
Udział w produkcji krajowej – jednostki opalane metanem lub
biogazem
Udział w produkcji krajowej – pozostałe jednostki

%

Źródło: ARE SA

Na wielkość produkcji w poszczególnych latach wpływają trzy główne czynniki: (1) wieloletni malejący
trend zapotrzebowania na ciepło, związany z termomodernizacją budynków i racjonalizacją gospodarki
ciepłowniczej, (2) warunki pogodowe w sezonach grzewczych, powodujące odchylenia od trendu
(3) funkcjonowanie systemu wsparcia kogeneracji.
Dominującą technologią kogeneracji są w Polsce turbiny parowe upustowo-kondensacyjne, ale
wykorzystuje się także turbiny parowe przeciwprężne, turbiny gazowe w układzie kombinowanym,
silniki spalinowe. W kraju funkcjonują także turbiny gazowe z odzyskiem ciepła i organiczny obieg
Rankina, ale ich udział w rynku nie przekracza 1%.

4.3.12.Optymalne pod względem kosztów poziomy wymagań minimalnych dotyczących
charakterystyki energetycznej
Ze względu na to, że na budynki przypada blisko 40% końcowego zużycia energii
i niemal 36% emisji gazów cieplarnianych w skali Unii Europejskiej mają one zasadnicze znaczenie dla
unijnej polityki w zakresie poprawy efektywności energetycznej, szczególnie w odniesieniu do realizacji
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długookresowych celów przewidzianych w europejskich ramach polityki w dziedzinie klimatu i energii
na okres od 2020 r. do 2030 r. a także w dalszej perspektywie.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/WE z dnia 19 maja 2010 r. promuje poprawę
charakterystyki energetycznej budynków nakłada na państwa członkowskie obowiązek obliczania
optymalnego pod względem kosztów poziomu wymagań minimalnych dotyczących charakterystyki
energetycznej przy użyciu metodologii porównawczej oraz parametrów, takich jak warunki
klimatyczne, czy praktyczna dostępność infrastruktury energetycznej.
Poziom optymalny pod względem kosztów został zdefiniowany w art. 2 ust. 14 dyrektywy
i oznacza charakterystykę energetyczną budynku (wyrażoną w kWh/m² energii pierwotnej), która
skutkuje najniższym kosztem w trakcie szacunkowego cyklu życia budynku (30 lat
dla budynków mieszkalnych i 20 lat dla budynków niemieszkalnych).
Najniższy koszt określany jest z uwzględnieniem kosztów inwestycyjnych, kosztów utrzymania i
eksploatacji (w tym kosztów energii i oszczędności, kategorii odnośnego budynku, zysków z
wytworzonej energii – w stosownych przypadkach) związanych z energią oraz – w stosownych
przypadkach – kosztów usunięcia. Szacunkowy ekonomiczny cykl życia określany jest natomiast
indywidulanie przez każde państwo członkowskie i odnosi się do pozostałego szacunkowego
ekonomicznego cyklu życia budynku.
W przypadku Polski optymalne pod względem kosztów poziomy wymagań minimalnych dotyczących
charakterystyki energetycznej zostały określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422).
Zgodnie ww. rozporządzeniem budynek oraz jego instalacje (ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne,
ciepłej wody użytkowej, a w przypadku budynków użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego,
produkcyjnych, gospodarczych i magazynowych – również oświetlenia wbudowanego) powinny być
zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniający spełnienie wymagań minimalnych wartości
wskaźnika EP [kWh/(m2 · rok)] określającego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną
energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej,
a w przypadku budynków użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych,
gospodarczych i magazynowych – również do oświetlenia wbudowanego, obliczona według przepisów
dotyczących metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków.
Przegrody oraz wyposażenie techniczne budynku powinny odpowiadać przynajmniej wymaganiom
izolacyjności cieplnej określonym w załączniku nr 2 do ww. rozporządzenia. Podobnie powierzchnia
okien, drzwi balkonowych i drzwi zewnętrznych powinna przyjmować określone w załączniku nr 2
wartości współczynnika przenikania ciepła U.
Poniżej na wykresach przedstawiono porównania zgłoszonych przez kraje poziomów optymalnych pod
względem kosztów z minimalnymi wymaganiami dot. charakterystyki energetycznej dla ważniejszych
renowacji istniejących budynków, budynków nowych oraz elementów budynków.
W przypadku budynków istniejących/po renowacji minimalne wymagania dot. charakterystyki
energetycznej ustalono na poziomie nieprzekraczającym poziomu optymalnego pod względem
kosztów o więcej niż 15% w przypadku 9 krajów. W przypadku Polski średnia różnica w odniesieniu do
ważniejszych renowacji była znacznie powyżej progu 15%.
W odniesieniu do nowych budynków minimalne wymagania dotyczące charakterystyki energetycznej
zostały ustalone na poziomie nieprzekraczającym poziomu optymalnego pod względem kosztów o
więcej niż 15% w 13 krajach. Polska w tym przypadku różnica ta była nieco powyżej progu 15%.
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W przypadku odtwarzania elementów budynków (np. ściany, dach, podłogi, okna) minimalne
wymagania dotyczące charakterystyki energetycznej zostały ustalone na poziomie nieprzekraczającym
poziomu optymalnego pod względem kosztów o więcej niż 15% w 11 krajach (na 22). W przypadku
Polski średnia różnica w odniesieniu do odtwarzania elementów budynków była powyżej progu 15%
(blisko 40%).

Rysunek 21. Średnia różnica między minimalnymi wymaganiami dot. charakterystyki energetycznej a poziomami optymalnymi
pod względem kosztów w odniesieniu do ważniejszych renowacji
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Rysunek 22. Średnia różnica między minimalnymi wymaganiami dot. charakterystyki energetycznej a poziomami optymalnymi
pod względem kosztów w odniesieniu do nowych budynków

Rysunek 23. Średnia różnica między minimalnymi wymaganiami dotyczącymi charakterystyki energetycznej a poziomami
optymalnymi pod względem kosztów w odniesieniu do odtwarzania elementów budynków
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Część postanowień ww. dyrektywy została transponowana do krajowego porządku prawnego Ustawą
z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. poz. 1200 oraz z 2015 r.
poz. 151).Art. 39 ust. 3 ustawy był podstawą do opracowania Krajowego planu mającego na celu
zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii.

Krajowy plan zawiera w szczególności definicję budynków o niskim zużyciu energii oraz ich
szczegółowe cechy; działania administracji rządowej podejmowane w celu promowania
budynków o niskim zużyciu energii, w tym w zakresie projektowania, budowy i przebudowy
budynków w sposób zapewniający ich energooszczędność, oraz zwiększenia pozyskania
energii
ze źródeł odnawialnych w nowych oraz istniejących budynkach; harmonogram osiągania
celów
Powstanie Krajowego planu związane jest z dążeniem do osiągnięcia celu głównego określonego w art.
9 ust. 1 dyrektywy 2010/31/UE, który stanowi, aby:



do dnia 31 grudnia 2020 r. wszystkie nowe budynki były budynkami o niemal zerowym zużyciu
energii
po dniu 31 grudnia 2018 r. nowe budynki zajmowane przez władze publiczne oraz będące ich
własnością były budynkami o niemal zerowym zużyciu energii.

Najważniejszym elementem Krajowego planu jest zdefiniowanie budynków o niskim zużyciu energii w
Polsce przy uwzględnieniu stanu istniejącej zabudowy oraz możliwych do osiągnięcia i jednocześnie
uzasadnionych ekonomicznie środków poprawy efektywności energetycznej.
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa dokonuje okresowego przeglądu przepisów określających
minimalne wymagania dotyczące charakterystyki energetycznej budynków. Analizy te prowadzone są
m. in w oparciu o ekspertyzy Instytutu Techniki Budowlanej, Politechniki Krakowskiej oraz stanowiska
uczestników rynku budowlanego.
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4.4. Wymiar „bezpieczeństwo energetyczne”
4.4.1. Krajowe zasoby energetyczne
Węgiel kamienny
Udokumentowane zasoby bilansowe złóż węgla kamiennego wg stanu na dzień 31.12.2016 r. wynoszą
58 578 mln t. Prawie ¾ zasobów wszystkich zasobów to węgle energetyczne, ¼ to węgle koksujące, a
inne typy węgli stanowią około 2% wszystkich zasobów węgla. Zasoby złóż zagospodarowanych
stanowią obecnie 37,9% zasobów bilansowych i wynoszą 22 222 mln t. Zasoby przemysłowe wyniosły
2 983 mln t. Wydobycie węgla kamiennego w 2016 r., według danych prezentowanych przez
Państwowy Instytut Geologiczny, wyniosło 66,5 mln t.26
Pomimo spadającego od początku lat dziewięćdziesiątych wydobycia węgla kamiennego (rysunek
poniżej) nie przewiduje się w ramach niniejszej analizy występowania ograniczeń w dostawach tego
surowca. Przy założeniu wydobycia na poziomie z 2016 r. zasoby przemysłowe wystarczą na ok. 40 lat.
Przyjęto, że przyszłe zapotrzebowanie będzie pokrywane w możliwym zakresie węglem krajowym
i uzupełniane importem. Węgiel kamienny ze względu na lokalizację zasobów na terenach wolnych od
konfliktów zbrojnych i politycznych, wysoką skuteczność sieci logistycznej, możliwości udostępniania
nowych złóż i dostępność wysokorozwiniętych technologii wydobycia, powinien pozostawać dostępny
w długim okresie, a jego cena powinna być stabilna.

Rysunek 24. Zasoby i wydobycie węgla kamiennego w Polsce w latach 1990 – 2016, Źródło: PIG

Węgiel brunatny
Geologiczne zasoby bilansowe węgla brunatnego wg stanu na 31.12.2016 r. wynoszą 23 451mln t.
Zasoby złóż zagospodarowanych stanowią obecnie 6% zasobów bilansowych i wynoszą 1 354 mln t.
Zasoby przemysłowe węgla brunatnego wg stanu na koniec 2016 r. wynoszą 1 065 mln t. W

26

„Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce, wg stanu na 31.XII.2016.”, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 2017.
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porównaniu z 2015 r. zasoby przemysłowe uległy zmniejszeniu o 64,49 mln t w wyniku wydobycia i
strat eksploatacyjnych. Wydobycie w 2016 r. według danych podawanych przez PIG wyniosło 60 mln
t.

Rysunek 25. Zasoby i wydobycie węgla brunatnego w Polsce w latach 1990 – 2016, Źródło: PIG

Jeśli brać pod uwagę wytwarzanie energii elektrycznej bazujące na tym paliwie, występuje konieczność
rozpoczęcia eksploatacji węgla brunatnego w nowych odkrywkach, ze względu na ograniczone zasoby
w obecnie eksploatowanych polach wydobywczych (po 2030 r. przewidywany jest gwałtowny spadek
podaży tego surowca w istniejących odkrywkach).
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Rysunek 26. Obecnie dostępne opcje budowy nowych kompleksów paliwowo-energetycznych opartych na węglu brunatnym,
Źródło: „Węgiel brunatny – oferta dla polskiej energetyki. Możliwości rozwoju działalności węgla brunatnego w Polsce do
2050 r.”, red. Tajduś A., Kraków 2014.

W analizie założono, że uruchomiona zostanie odkrywka Złoczew, zapewniająca ciągłość dostaw
surowca dla bloku 14 Elektrowni Bełchatów oraz kontynuację pracy części bloków elektrowni
Bełchatów poza 2040 r. (nie zakładano możliwości budowy nowych bloków). Założono również
uruchomienie odkrywki Ościsłowo, pomimo tego że na etapie realizacji pracy nie zapadła jeszcze
decyzja co do jej uruchomienia. Zapewni to kontynuację pracy zmodernizowanych bloków
w elektrowni Pątnów do 2030 r. W pracy przyjęto również, że nowe, duże odkrywki (najbardziej
prawdopodobna eksploatacja złóż: Gubin, Legnica) będą dostępne nie wcześniej niż po 2030 r.

Gaz ziemny
Zgodnie z danymi podanymi przez PIG, stan wydobywalnych zasobów bilansowych gazu ziemnego na
dzień 31 grudnia 2016 r. wyniósł 120 mld m3. Całkowite zasoby wydobywalne zagospodarowanych złóż
gazu ziemnego wyniosły 98 mld m3, co stanowi 82% ogólnej ilości zasobów wydobywalnych. Zasoby
przemysłowe złóż gazu ziemnego w 2016 r. kształtowały się na poziomie 52 mld m3.

Rysunek 27. Zasoby i wydobycie gazu ziemnego w Polsce w latach 1990 – 2016, Źródło: PIG

Zasoby krajowe gazu ziemnego stanowią istotne, z punktu widzenia bezpieczeństwa dostaw,
uzupełnienie gazu importowanego lecz dla całości gospodarki mają ograniczone znaczenie. Największa
część krajowego zapotrzebowania na gaz ziemny pokrywana jest dostawami z zagranicy. Całkowity
przywóz gazu ziemnego do Polski w 2016 r. wyniósł 13,9 mld m3 [157 086 GWh] z tego:




import gazu ziemnego z kierunku wschodniego (w tym poprzez gazociąg Jamał – Europa) – 10,3
mld m3 [116 671 GWh] (co stanowi 74,3% całkowitego przywozu);
nabycie wewnątrzwspólnotowe gazu ziemnego z Niemiec – 2,5 mld m3 [28 299 GWh] (co stanowi
18% całkowitego przywozu);
nabycie wewnątrzwspólnotowe gazu ziemnego z Republiki Czeskiej – 0,049 mld m3
[55,5 GWh] (co stanowi 0,00035% całkowitego przywozu);
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import gazu ziemnego z Kataru – 0,963 mln m3 [11 134 GWh] (co stanowi 7,1% całkowitego
przywozu).
import gazu z Norwegii – 0,078 mld m3 [927 GWh] tj. 0,59% całkowitego przywozu.

Eksport gazu ziemnego z Polski w 2016 r. wyniósł 839,3 mln m3 [9 248 GWh].
Ze względu na mało obiecujące wyniki rozpoznawania złóż gazu niekonwencjonalnego
w prognozie nie uwzględniono jego szerszego zastosowania. Przygotowana przez Państwowy Instytut
Geologiczny analiza, za najbardziej prawdopodobny dla wielkości zasobów gazu łupkowego w Polsce
uznaje przedział 346-768 mld m3. Na obecnym etapie rozwoju technologii wydobywania gazu
łupkowego, czynnikiem ograniczającym rozwój są kwestie ekonomiczne.

Paliwo jądrowe
Polska nie posiada złóż rudy uranowej w ilości, dla której byłoby obecnie opłacalne wydobycie, choć
nie wyklucza się w przyszłości eksploatacji tych złóż. Na rynku światowym paliwo jądrowe jest
powszechnie dostępne, (dotyczy to zarówno rudy uranowej, jak i zdolności przeróbczych na
sześciofluorek uranu oraz zdolności zakładów wzbogacania i produkcji elementów paliwowych do
reaktorów). W związku z tym, przyjęto założenie, że zasoby paliwa jądrowego nie będą ograniczać
tempa
rozwoju
energetyki
jądrowej
w perspektywie prognozy i eksploatacji EJ, a jego cena pozostanie względnie stabilna.

Biomasa
Zakłada się, że dostawy tego surowca nie będą ograniczały rozwoju technologii opartych o paliwa
biomasowe, aczkolwiek w rzeczywistości nie można całkowicie wykluczyć wystąpienia takiej sytuacji,
ponieważ rozwój tego sektora w kraju warunkowany jest funkcjonowaniem określonego systemu
wsparcia i jest z nim ściśle powiązany.
Biomasa w Polsce ma największy potencjał techniczny ze wszystkich krajowych źródeł energii
odnawialnej. Potencjał techniczny uwzględniający biomasę stałą leśną, z rolnictwa (uprawy
energetyczne oraz odpady roślinne), przetwórstwa spożywczego oraz biogazu szacuje się na ok. 610
PJ/rok w 2020 roku i 910 PJ/rok w 2030 roku27. Realny potencjał ekonomiczny biomasy w Polsce
szacowany jest na poziomie ponad 600 PJ w roku 2020, potencjał rynkowy zaś na poziomie 533,1 PJ
(dane wg Instytutu Energetyki Odnawialnej)28. Na potencjał rynkowy składają się następujące rodzaje
biomasy:





odpady stałe 149 338 TJ,
odpady mokre (z przeznaczeniem na biogaz) 72 609 TJ,
drewno opałowe 24 452 TJ,
plantacje energetyczne 286 718 TJ.

27

„Ocena zasobów odnawialnych źródeł energii możliwych technicznie i ekonomicznie do wykorzystania w celu produkcji
energii elektrycznej”. Raport dla Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej wykonany przez Badania Systemowe EnergSys sp. z
o.o. Warszawa 2008
28 „Możliwości wykorzystania OZE w Polsce do roku 2020” – Instytut Energii odnawialnej. Warszawa 2007.
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Biogaz rolniczy
Zasoby krajowej odpadowej biomasy mokrej pochodzenia rolniczego możliwej do wykorzystania
lokalnie do produkcji energii elektrycznej w biogazowniach rolniczych umożliwiają w perspektywie
2030 r. osiągnięcie poziomu produkcji na poziomie ok. 4,4 TWh oraz do 5,1 TWh w 2040 r. Zasoby
krajowej biomasy mokrej pozwalają także na znaczący rozwój biogazowni rolniczych produkujących
energię cieplną w kogeneracji. Potencjał produkcji ciepła w perspektywie 2030 r. jest szacowany na 45
PJ, natomiast dla 2040 r. na 105 PJ.29

Biogaz pozostały
Występujący potencjał w zakresie wykorzystania biogazu wysypiskowego i z oczyszczalni ścieków do
produkcji energii elektrycznej szacuje się na ok. 1,3 TWh do 2030 r. i 1,7 TWh do 2040 r. W przypadku
zastosowania biogazu pozostałego do produkcji ciepła w kogeneracji, przewiduje się potencjalne
możliwości na poziomie 6,2 PJ w perspektywie 2030 r. natomiast do 2040 r. 8,2 PJ.38

Geotermia
Teoretyczne zasoby energii geotermalnej w Polsce są nieograniczone, jednakże stosunkowo niewiele
jest w miejsc, w których jej zastosowanie ma sens ekonomiczny. Potencjał produkcji ciepła
pochodzącego z instalacji innych niż pompy ciepła wykorzystujących ciepło skał głębokich oceniono z
uwzględnieniem znaczących ograniczeń ekonomicznych w ich wykorzystaniu. Potencjały te określono
w perspektywie 2030 r. na poziomie 45 PJ, oraz 105 PJ w 2040 r.

Pompy ciepła
Zasoby energii cieplnej możliwej do pobrania przy pomocy pomp ciepła, podobnie jak w przypadku
energii geotermalnej, są ograniczone przede wszystkim względami ekonomicznymi. W pracy założono,
że możliwy do wykorzystania potencjał w perspektywie 2030 r. jest wysoki i wynosi 45 PJ, natomiast
dla 2040 jest to 105 PJ. Wykorzystanie tego potencjału będzie jednak bardzo trudne i przede wszystkim
kosztowne, niemniej jednak głównym motorem rozwoju tej technologii w kraju będą dopłaty.30

Woda
Zasoby hydroenergetyczne w Polsce szacuje się na około 12 TWh31 rocznie (zasoby techniczne), z czego
obecnie wykorzystywane jest zaledwie 2,1 TWh rocznie. Stopień wykorzystania tych zasobów jest
znacznie niższy niż w przypadku kraju o podobnej budowie geomorfologicznej jakim są Niemcy, które
z posiadanego rocznego potencjału na poziomie 25 TWh wykorzystują 19 TWh.

29

„Opracowanie prognoz zapotrzebowania na energię końcową, rozwoju OZE i poprawy efektywności energetycznej na lata
2021-2030”, EY. Warszawa, listopad 2017 r.
30 Ibidem.
31

Dane Towarzystwa Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych
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Wiatr
Zgodnie z szacunkami firmy EY, Polska posiada zasoby wiatrowe tworzące potencjał ekonomiczny
zainstalowania nawet do ok. 30 GW mocy w farmach wiatrowych na lądzie. W ocenie realnego
potencjału należy jednak wziąć pod uwagę występowanie ograniczeń systemowych, społecznych,
środowiskowych, infrastrukturalnych oraz regulacyjnych. Realny potencjał budowy farm wiatrowych
na morzu, określony przez ww. instytucję opiera się na możliwościach występujących przy polskich
wybrzeżach Bałtyku oraz analizie tempa i perspektyw rozwoju tej technologii w innych krajach. Wg
tych danych, do 2030 r. realny potencjał takich jednostek wynosi ok. 5 GW, natomiast do 2040 r. jest
to 10 GW32.

Słońce
Na podstawie przeprowadzonych analiz odnośnie rozwoju dużych instalacji PV w innych krajach
europejskich oraz obserwowanych trendów kosztowych, realny potencjał rozwoju tej technologii
oceniono na 5 GW do 2030 r. i 10 GW do 2040 r. Większy potencjał w zakresie technologii PV występuje
w małych instalacjach „dachowych”. Zgodnie z szacunkami EY wynosi on ok. 7 GW do 2030 r. i 12,5 GW
w 2040 r.33

Krajowy koszyk energetyczny 2005-2016
Produkcja energii pierwotnej utrzymuje się od 2010 r. na poziomie ok. 66-67 Mtoe. Znaczny spadek
produkcji, o ponad 10%, miał miejsce w latach 2005-2010. W produkcji energii pierwotnej dominuje
węgiel, ale jego wydobycie maleje szybciej niż całkowita produkcja energii pierwotnej. Udział węgla w
całkowitej produkcji energii pierwotnej spadł z 88% w 2005 r. do 78% w 2016 r. Energia odnawialna
jest jedyną grupą nośników energii, której produkcja wzrosła wyraźnie w latach 2005-2016. Produkcja
energii z OZE uległa podwojeniu w tym okresie, a jej udział w całkowitej produkcji energii pierwotnej
wzrósł z 6% w 2005 r. do 14% w 2016 r.
Import netto energii podwoił się w latach 2005-2010 i pozostał stabilny, na poziomie około
30 Mtoe, w latach 2010-2016. Na jego zwiększenie miał istotny wpływ zarówno wzrost importu ropy i
paliw ciekłych (o ponad 15%), gazu ziemnego (o 35%), jak również spadek eksportu węgla kamiennego.
Saldo importowo-eksportowe węgla kamiennego utrzymuje się po roku 2010 na poziomie bliskim zera,
ale Polska pozostaje eksporterem netto paliw stałych dzięki wysokiemu eksportowi koksu.
Zużycie krajowe brutto energii wahało się w latach 2005-2016 w przedziale 92-101 Mtoe, a główne
powody tej niestabilności to: nierównomierny wzrost PKB, poprawa efektywności energetycznej i
zmienne warunki pogodowe. W strukturze zużycia krajowego brutto energii w latach 2005-2016 wzrósł
udział paliw ciekłych (z 24 do 27%), gazu ziemnego (z 13 do 15%) i energii odnawialnej (z 5 do 9%). Z
kolei udział paliw stałych spadł w tym okresie z 59 do 49%. Zużycie końcowe energii ulegało w latach
2005-2016 wahaniom podobnym, jak zużycie krajowe brutto i jego udział w zużyciu brutto kształtuje
się w ostatnich latach na poziomie około 66%.
Zależność Polski od importu energii wzrosła znacząco w latach 2005-2010, wraz z podwojeniem
importu netto, i od 2010 r. pozostaje na poziomie zbliżonym do 30%. Zależność importowa jest
najwyższa dla paliw ciekłych (ok. 97% – poziom stabilny w okresie wieloletnim) i wysoka dla gazu

32
33

Ibidem.
Ibidem.
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ziemnego (ponad 70% – trend łagodnie rosnący). Całkowita zależność importowa jest zmniejszona
dzięki znacznemu eksportowi netto paliw stałych, głównie koksu.
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Tabela 44. Krajowy bilans energii 2005-2016 (Mtoe)
2005

2010

2015

2016

77,9

66,7

67,3

66,4

68,4

55,1

53,6

52,1

ropa naftowa

0,9

0,7

0,9

1,0

gaz ziemny

3,9

3,7

3,7

3,6

energia odnawialna

4,5

6,8

8,6

9,0

inne

0,2

0,4

0,5

0,7

15,9

31,5

28,0

30,3

w tym: paliwa stałe

-13,0

-2,8

-5,6

-5,9

paliwa ciekłe

21,5

25,2

23,3

24,8

gaz ziemny

8,5

8,9

9,9

11,5

energia odnawialna

0,0

0,4

0,4

-0,3

inne

0,0

0,0

0,0

0,0

92,2

100,7

95,4

99,9

w tym: paliwa stałe

54,6

54,6

48,3

49,1

paliwa ciekłe

21,7

25,7

23,9

26,5

gaz ziemny

12,2

12,8

13,8

14,6

energia odnawialna

4,5

7,3

9,0

8,8

inne

0,2

0,4

0,5

0,7

58,5

66,3

62,3

66,7

17,2%

31,3%

29,3%

30,3%

paliwa stałe

-23,9%

-5,2%

-11,6%

-12,0%

paliwa ciekłe

97,5%

97,0%

96,8%

92,9%

gaz ziemny

69,7%

69,3%

72,2%

78,8%

6,9%

9,3%

11,8%

11,3%

Całkowita produkcja energii pierwotnej
z tego: węgiel kamienny i brunatny

Import netto energii

Zużycie krajowe brutto energii

Zużycie końcowe energii
Zależność importowa – ogółem

Udział energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu końcowym energii brutto

Źródło: Eurostat, ARE S.A.

Rysunek 28. Krajowy bilans energii 2005-2016, Źródło: ARE S.A.
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4.4.2. Produkcja krajowa z podziałem na rodzaj paliwa
Tabela poniżej ilustruje wielkość krajowej podaży poszczególnych paliw i nośników energii
w perspektywie 2040 r. Z uzyskanych wyników można sformułować następujące wnioski:


Wydobycie węgla kamiennego (bez węgla koksującego) w latach 2015-2030 ulega
umiarkowanemu spadkowi – z poziomu 32,1 Mtoe do 30,6 Mtoe (w jednostkach naturalnych jest
to odpowiednio: 59,2 mln ton i 56,4 mln ton). W okresie 2030-2040 przewidywany poziom
wydobycia węgla kamiennego ulega istotnemu obniżeniu do 21,8 Mtoe (40,1 mln ton).
Ograniczenie produkcji wiąże się ze spadkiem zapotrzebowania we wszystkich sektorach
gospodarki krajowej. Po 2030 r. spodziewane jest przyspieszenie procesu trwałych odstawień z
wyeksploatowanych jednostek wytwórczych. Budowa nowych bloków opalanych węglem (oprócz
tych, co do których decyzja inwestycyjna została już podjęta) w warunkach wzrostu cen uprawnień
do emisji CO2, ciągle zaostrzających się wymagań środowiskowych oraz kierunków polityki
energetyczno-klimatycznej UE, nie ma uzasadnienia ekonomicznego. Technologie węglowe
wyposażone w instalacje CCS mogą być konkurencyjne jedynie w warunkach wysokich cen
uprawnień do emisji CO2 przekraczających 50 EUR/t.
Spadek popytu na węgiel w sektorze przemysłu następuje głównie w wyniku procesu
unowocześniania procesów produkcyjnych. W gospodarstwach domowych i usługach – w ramach
walki ze smogiem – następować będzie stopniowa wymiana nieefektywnych kotłów zasypowych
na kotły spełniające najwyższe normy środowiskowe (o wysokich sprawnościach przemian
energetycznych) oraz zamiana technologii węglowych na bardziej przyjazne środowisku (OZE, gaz,
ciepło systemowe).



Wydobycie węgla koksującego utrzyma się na stabilnym poziomie ok. 10 Mtoe (ściśle związane z
produkcją koksu). Ze względu na niestabilność rynku koksu oceniono, że rzeczywisty poziom
produkcji może ulegać znaczącym odchyleniom od prognoz.



Podaż węgla brunatnego znacząco spada po 2030 r. Do prognoz przyjęto uruchomienie odkrywek
Złoczew i Ościsłowo, które zostaną wykorzystane przez istniejące elektrownie – nie powstają
żadne nowe jednostki poza budowanym blokiem w Turowie (450 MW). Budowa nowych
odkrywek węgla brunatnego umożliwiająca uruchomienie nowych jednostek przed 2040 r.
(podobnie jak w przypadku węgla kamiennego) nie okazuje się konkurencyjna dla innych źródeł
tj. energia jądrowa, OZE, gaz.



Wydobycie ropy naftowej utrzyma się na stałym (stosunkowo niewielkim) poziomie (ok. 1 Mtoe),
podobnie jak krajowe wydobycie gazu ziemnego (ok. 3,6 Mtoe – 5-5,3 mld m3).



Przewiduje się wzrost produkcji krajowej biopaliw (głównie HVO/COHVO I generacji), ze względu
na rosnące zapotrzebowanie w sektorze transportowym oraz właściwościami tych substancji,
umożliwiającymi zastępowanie nimi paliw konwencjonalnych bez znaczących ograniczeń
technicznych.



W latach 2015-2040 przewiduje się wzrost pozyskania biomasy stałej o 34% – to wzrost
umiarkowany, w ograniczonym stopniu wykorzystujący potencjał krajowy. Zapotrzebowanie na
biomasę będzie rosło we wszystkich sektorach. Wraz ze wzrostem cen uprawnień do emisji CO 2 ,
w sektorze elektroenergetycznym i ciepłowniczym rosła będzie opłacalność wykorzystania
biomasy zarówno w kotłach dedykowanych, układach hybrydowych, jak i instalacjach
współspalania z węglem. W gospodarstwach domowych i usługach większe niż do tej pory
wykorzystanie biomasy wiązać się będzie z zastępowaniem starych pieców węglowych
nowoczesnymi, opalanymi pelletem.
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Nie przewiduje się wydobycia rudy uranowej i jej przerobu na paliwo jądrowe na terenie kraju.
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Tabela 45. Produkcja krajowa z podziałem na rodzaj paliwa [ktoe]
2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

Węgiel kamienny

45 736

35 302

32 136

31 868

31 082

30 605

25 000

21 768

Węgiel koksujący

9 948

8 216

9 155

10 089

10 183

10 261

10 336

10 410

Koks

5 721

6 701

6 666

7 198

7 358

7 491

7 610

7 722

Węgiel brunatny

12 736

11 559

12 299

10 336

10 915

10 906

8 106

2 829

840

681

922

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

3 884

3 693

3 683

3 595

3 627

3 653

3 675

3 694

0

0

0

0

0

0

0

0

117

446

936

1 100

1 171

1 212

1 195

1 167

4 166

5 866

6 268

7 022

7 078

7 535

7 951

8 400

Ropa naftowa
Gaz ziemny
Paliwo jądrowe
Biopaliwa
Biomasa stała

Źródło: Opracowanie własne ARE SA (STEAM-PL)

4.4.3. Import netto z podziałem na rodzaj paliwa
Wartość salda importowo-eksportowego odgrywa istotną rolę przy określaniu sposobów pokrycia
zapotrzebowania i wyznaczaniu struktury generacji energii elektrycznej, jak również wpływa na poziom
cen tego nośnika na rynku hurtowym.
Od 2014 r. obserwowane są Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (KSE) wyraźne tendencje do
wzrostu udziału energii elektrycznej sprowadzanej z zagranicy. Jest to wynik rosnących zdolności
importowo-eksportowych oraz intensywnego dotowania niestabilnych źródeł energii OZE w krajach
sąsiadujących.
Należy oczekiwać, że w okresie mniej więcej do 2023 r., o ile nie wystąpią nadzwyczajne okoliczności
skutkujące zmianą dotychczasowych relacji cenowych na połączeniach międzysystemowych, Polska
będzie importerem netto energii elektrycznej. Z przeprowadzonej analizy wynika, że ok. 2020 r. import
netto wyniesie ok. 129 ktoe (1,5 TWh). Planowane zakończenie procesu likwidacji elektrowni
jądrowych w Niemczech w 2023 r. oraz ogólne zmniejszenie nadwyżki mocy produkcyjnych w Europie
Środkowo-Zachodniej w wyniku likwidacji i wymiany konwencjonalnych zdolności wytwórczych, będzie
prowadzić do wzrostu cen na europejskich rynkach energii. Wprowadzenie rynku mocy oraz oddanie
nowych inwestycji (Opole, Jaworzno, Turów, Ostrołęka) wpłynie na poprawę bezpieczeństwa
elektroenergetycznego w Polsce. Dlatego w pozostałym okresie prognozy saldo importowoeksportowe energii elektrycznej jest bliskie zeru.
Należy jednak podkreślić, że dokładne określenie przyszłych wielkości wymiany na istniejących i
planowanych połączeniach wiąże się z wysokim poziomem niepewności, szczególnie w odniesieniu do
prognozowanych poziomów cen energii elektrycznej na rynkach hurtowych w krajach ościennych,
które determinują kierunek i wielkość wymiany międzysystemowej – są one silnie uzależnione od
warunków pogodowych, uwarunkowań prawnych i regulacyjnych oraz wielu innych czynników o
charakterze losowym.
Tabela 46. Saldo importowo-eksportowe netto energii elektrycznej [ktoe]

Energia elektryczna

2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

-962

-116

-29

129

0

0

0

0

znak "-" przed wartością oznacza eksport
znak "+" przed wartością oznacza import
Źródło: Opracowanie własne ARE SA (MESSAGE-PL), Eurostat
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W tabeli poniżej zestawiono stan obecny oraz prognozy w zakresie importu netto pozostałych
nośników energii. Z zaprezentowanych danych wynika konieczność istotnego zwiększenia importu
ropy naftowej i gazu ziemnego w przyszłości. Negatywną konsekwencją zwiększenia udziału gazu w
krajowej strukturze zużycia energii w ramach realizowanej polityki klimatyczno-energetycznej jest
pogorszenie warunków samowystarczalności energetycznej. Wyzwaniem w najbliższych latach będzie
dywersyfikacja źródeł dostaw tego surowca, w celu zmniejszenia stopnia uzależnienia od dostaw z
jednego kierunku. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku ropy naftowej, gdzie niemalże 100%
importowanej ropy pochodzi od jednego dostawcy (spoza UE). W zakresie dywersyfikacji dostaw ropy
naftowej możliwości są dużo bardziej ograniczone. Scenariusz odniesienia uwzględnia rozbudowę
Terminala Naftowego w Gdańsku przewidującą wykonanie dodatkowych pięciu zbiorników
magazynowych ropy naftowej wraz z infrastrukturą technologiczną niezbędną do ich użytkowania o
pojemności 362 tys. m3. (przewidywany termin zakończenia inwestycji to koniec 2020 r.) oraz budowę
drugiej nitki Ropociągu Pomorskiego.
Tabela 47. Saldo importowo-eksportowe netto [ktoe]
2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

Węgiel kamienny

-8 161

489

-1 588

-382

-315

-240

-755

-1 019

Węgiel koksujący

-1 801

944

275

57

148

223

286

342

Koks

-3 068

-4 227

-4 333

-4 597

-4 759

-4 893

-5 006

-5 105

-2

-19

16

14

14

14

11

4

Ropa naftowa

17 741

22 484

26 311

27 363

28 971

30 115

30 529

30 697

Gaz ziemny

8 531

8 874

9 947

13 053

14 612

15 584

19 008

21 371

0

0

0

0

0

0

2 668

8 003

-65

427

-144

480

511

529

522

509

0

0

506

517

522

567

607

651

Węgiel brunatny

Paliwo jądrowe
Biopaliwa
Biomasa stała

Źródło: Opracowanie własne ARE SA (STEAM-PL, MESSAGE-PL), Eurostat

Stopień uzależnienia od importu z państw trzecich został zdefiniowany jako całkowity wolumen
importu energii z państw spoza UE przez krajowe zużycie brutto energii.
Tabela 48. Uzależnienie od importu z państw trzecich
2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

Energia elektryczna

1,4%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Węgiel kamienny

4,2%

13,1%

8,6%

9,2%

9,2%

9,2%

9,2%

9,2%

Węgiel koksujący

0,3%

18,3%

17,0%

14,5%

15,3%

15,9%

16,5%

16,9%

Koks

0,5%

1,2%

2,1%

3,4%

3,7%

3,9%

4,1%

4,2%

Węgiel brunatny

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Ropa naftowa

95,7%

95,9%

99,0%

97,3%

97,4%

97,5%

97,5%

97,6%

Gaz ziemny

67,7%

61,8%

52,6%

58,6%

56,1%

53,5%

52,3%

50,7%

Paliwo jądrowe

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

Biopaliwa

0,0%

0,0%

6,5%

5,6%

5,6%

5,6%

5,6%

5,6%

Biomasa stała

0,0%

0,0%

8,5%

7,9%

7,9%

7,9%

7,9%

7,9%

Źródło: Opracowanie własne ARE SA
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4.4.4. Główne źródła importu (państwa)
W odniesieniu do głównych źródeł importu zastosowano podejście eksperckie, bazujące na analizie
dotychczasowych kierunków dostaw i perspektywach pojawienia się nowych źródeł importu. W
związku z tym, w odniesieniu do większości paliw i nośników energii poddanych analizie, nie przewiduje
się znaczących zmian w odniesieniu do głównych źródeł importu (czynnikiem decydującym o
kierunkach importu są trudne do przewidzenia zmiany relacji cenowych w wymiarze globalnym).
Wyjątek stanowią dostawy gazu ziemnego, które do tej pory były zdominowane przez jednego
dostawcę. Strategia rządowa przewiduje dywersyfikację źródeł dostaw tego surowca poprzez
realizację inwestycji umożliwiającej transport gazu z Norwegii oraz intensyfikację zakupu gazu
skroplonego ze Stanów Zjednoczonych.
Tabela 49. Główne źródła importu (państwa)
2005
Energia
elektryczna

Węgiel
kamienny

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

Niemcy

Niemcy

Niemcy

Niemcy

Niemcy

Niemcy

Niemcy

Niemcy

Ukraina

Szwecja

Szwecja

Szwecja

Szwecja

Szwecja

Szwecja

Szwecja

Białoruś

Czechy

Czechy

Litwa

Litwa

Litwa

Litwa

Litwa

Rosja

Rosja

Rosja

Rosja

Rosja

Rosja

Rosja

Rosja

Ukraina

Czechy

Czechy

Ukraina

Kolumbia

Kazachstan
Węgiel
kamienny
koksujący
Koks
Węgiel brunatny

Ropa naftowa

Gaz ziemny

Czechy

USA

Australia

Australia

Australia

Australia

Australia

Australia

Australia

Czechy

Czechy

USA

USA

USA

USA

USA

Niemcy

Australia

USA

Rosja

Rosja

Rosja

Rosja

Rosja

Czechy

Czechy

Rosja

Rosja

Rosja

Rosja

Rosja

Rosja

-

Niemcy

Czechy

Niemcy

Niemcy

Niemcy

Niemcy

Niemcy

Rosja

Rosja

Rosja

Rosja

Rosja

Rosja

Rosja

Norwegia

Norwegia

Norwegia

Norwegia

Rosja
Niemcy
Rosja

Norwegia

Irak

Rosja

Rosja

Rosja

Rosja

Uzbekistan

Niemcy

Niemcy

Niemcy

Kazachstan
Paliwo jądrowe

Biopaliwa
Biomasa stała

Rosja

Rosja

Rosja

Rosja

Niemcy

Niemcy

Niemcy

Niemcy

-

-

-

-

-

-

b.d.

b.d.

-

b.d.

Niemcy

Niemcy

Niemcy

Niemcy

Niemcy

Niemcy

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

-

-

Holandia

-

-

Szwajcaria

-

b.d.

b.d.

Źródło: Opracowanie własne ARE SA
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4.4.5. Zużycie krajowe brutto paliw i energii
Krajowe zużycie brutto poszczególnych paliw i nośników energii, przedstawione w tabeli poniżej34.
Z zaprezentowanych danych wynikają następujące wnioski:


Wzrost krajowego zużycia energii elektrycznej w latach 2015-2030 o 29% oraz 34%
w latach 2015-2040. Średnioroczne tempo wzrostu tej kategorii wynosi w całym rozpatrywanym
okresie prognozy 1,2%. Zużycie energii elektrycznej wzrasta we wszystkich sektorach. Usługi, jako
najszybciej rozwijający się sektor gospodarki, odznaczać się będą największym tempem wzrostu
konsumpcji energii elektrycznej. Wraz z rozwojem usług komercyjnych zwiększać się będzie
nasycenie urządzeniami, w tym urządzeniami klimatyzacyjnymi.



Umiarkowany charakter wzrostu zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych,
wynika z rosnącego poziomu dobrobytu społeczeństwa (mierzony wysokością dochodu
rozporządzalnego), rosnącej liczba mieszkań i coraz bogatszym ich wyposażeniem w różne
urządzenia oraz coraz większej intensywności ich wykorzystania, a z drugiej strony – na
ograniczenie wzrostu zużycia energii wpłynie zmniejszającą się elektrochłonność tych urządzeń.



Wzrost zużycia energii elektrycznej w przemyśle wiązał się będzie głównie z rosnącą produkcją
wyrobów przemysłowych oraz unowocześnianiem i mechanizacją zakładów produkcyjnych.



Również w transporcie przewiduje się zwiększenie wykorzystania energii elektrycznej. W
transporcie kolejowym związany będzie głównie z poprawą jakości usług pasażerskich przewozów
kolejowych i wzrostem popularności tej gałęzi transportu, a w transporcie drogowym z rozwojem
e-mobility. W prognozie założono, że do 2030 r. po polskich drogach będzie poruszało się ok. 870
tys., a w 2040 r. ok. 2 mln 400 tys. pojazdów z napędem elektrycznym, zużywających
odpowiednio:
1,2 TWh i 3,0 TWh. Szacunki odnośnie tempa i zakresu rozwoju e-mobility zostały sporządzone w
oparciu o założenie, że jedynym rodzajem wsparcia na jaki mogą liczyć potencjalni nabywcy są
zwolnienia z akcyzy. Głównym czynnikiem wpływającym na uzyskane tempo przyrostu aut tego
typu jest tempo redukcji kosztów technologii, obarczone jednak istotnym poziomem niepewności.



Przewiduje się nieznaczny wzrost zużycia ciepła z sieci, warunkowany tempem przyłączania
nowych odbiorców i tempem procesu termomodernizacji o przeciwstawnym działaniu. Założono
w prognozie, że zabiegi podejmowane w ramach walki z tzw. niską emisją wygenerują bodźce do
inwestycji w rozwój sieci ciepłowniczych.



Przewiduje się spadek zużycia węgla kamiennego i brunatnego w rezultacie realizacji
dotychczasowej polityki energetyczno-klimatycznej i ograniczania zużycia węgla w budynkach.
Spadek zużycia węgla w elektroenergetyce i ciepłownictwie istotnie przyspiesza w okresie 20302040.



Przewiduje się dalszy wzrost zużycia ropy naftowej i produktów naftowych. Siłą sprawczą wzrostu
zapotrzebowania w tym sektorze jest wzrost gospodarczy. Czynnikiem hamującym ten wzrost jest

34

Zużycie krajowe brutto paliw i energii zostało obliczone zgodnie z następującym algorytmem:
(+) Zużycie finalne
(+) Zużycie w sektorze energii
(+) Zużycie w sektorze przemian energetycznych
(-) Straty przesyłu i dystrybucji
(+/-) Różnice statystyczne
(=) Krajowe zużycie brutto energii
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poprawa efektywności wynikająca z postępu technologicznego, podejmowane działania na rzecz
lepszej organizacji usług przewozowych (wdrażanie systemów zintegrowanego zarządzania
ruchem, intermodalności, przewozów zbiorowych) oraz rozwój infrastruktury transportowej (sieci
autostrad i dróg ekspresowych).


Przewiduje się dalszy stopniowy wzrost zapotrzebowania na odnawialne nośniki energii takie jak:
biomasa, biogaz, biopaliwa i odnawialne odpady komunalne i przemysłowe.

Tabela 50. Krajowe zużycie brutto paliw i energii [ktoe] – Scenariusz odniesienia
2005
Energia elektryczna

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

12 532

13 440

14 154

15 466

16 584

17 620

18 308

18 993

8 032

8 021

6 721

7 015

7 298

7 497

7 682

7 872

Węgiel kamienny

37 651

39 774

31 248

31 486

30 767

30 365

24 245

20 749

Węgiel koksujący

7 891

8 700

9 489

10 146

10 331

10 484

10 622

10 752

Koks

2 318

2 074

2 228

2 601

2 599

2 598

2 604

2 617

Węgiel brunatny

12 726

11 576

12 283

10 349

10 929

10 920

8 117

2 833

Ropa naftowa

18 459

23 184

26 506

28 078

29 683

30 825

31 237

31 403

Produkty naftowe

21 987

25 956

24 074

30 773

32 035

32 752

32 611

32 261

Gaz ziemny

12 235

12 805

13 776

16 648

18 239

19 237

22 683

25 066

1 447

1 707

1 704

1 741

1 760

1 776

1 788

1 798

Gaz wielkopiecowy

560

526

632

668

661

649

632

614

Pozost. paliwa gazowe

161

149

163

172

151

145

144

139

4 166

5 866

6 884

7 539

7 600

8 102

8 558

9 051

Biogaz

54

115

229

268

282

299

320

347

Biopaliwa

54

868

664

1 580

1 682

1 741

1 717

1 676

0

0

0

0

0

0

2 668

8 003

157

400

564

717

759

773

789

806

Ciepło sieciowe

Gaz koksowniczy

Biomasa stała

Paliwo jądrowe
Odpady komunalne i przemysłowe

Źródło: Opracowanie własne ARE SA (STEAM-PL, MESSAGE-PL), Eurostat

4.4.6. Produkcja energii elektrycznej i ciepła
Tabela 53 i rysunek 29 prezentują dane dotyczące produkcji energii elektrycznej i ciepła sieciowego
brutto w Polsce. Zgodnie z uzyskanymi wynikami prognoz, przewiduje się wzrost krajowej produkcji
energii elektrycznej z poziomu 164,9 TWh w 2015 r. do 204,9 TWh w 2030 r. oraz do 220,9 TWh w 2040
r. Procentowy wzrost w okresie 2015-2030 wynosi 24% natomiast w okresie 2015-2040 – 34%.
Produkcja krajowa ciepła sieciowego z kolei, wzrasta z poziomu 281,4 PJ w 2015 r. do 329,6 PJ w 2040
r., co oznacza zwiększenie o 17% w rozpatrywanym okresie. Przytoczone tutaj wyniki prognoz bazują
na założeniu większej niż obserwowanej do tej pory intensyfikacji działań na rzecz przyłączania nowych
odbiorców do sieci ciepłowniczych i umiarkowane tempo termomodernizacji budynków.
Tabela 51. Produkcja energii elektrycznej i ciepła sieciowego brutto
2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

Energia elektryczna [GWh]

156 935

157 658

164 944

178 374

192 875

204 915

212 924

220 887

Ciepło sieciowe [TJ]

336 292

335 831

281 393

293 722

305 532

313 902

321 635

329 578

Źródło: Opracowanie własne ARE SA (STEAM-PL, MESSAGE-PL), Eurostat
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Rysunek 29. Produkcja energii elektrycznej i ciepła sieciowego brutto

4.4.7. Produkcja energii elektrycznej brutto z podziałem na paliwo
Produkcję energii elektrycznej w podziale na paliwa przedstawiono w tabeli 55 i na rysunku 30. Wyniki
przeprowadzonej analizy kierunków rozwoju krajowego sektora elektroenergetycznego, wskazują na
stopniowe zmiany jakie będą zachodzić w strukturze produkcji energii elektrycznej, wynikające
z uwarunkowań prawnych i rynkowych, determinowanych głównie unijną polityką klimatycznoenergetyczną. Wymuszany administracyjnie rozwój odnawialnych źródeł energii oraz nałożenie na
jednostki wytwórcze oparte na paliwach węglowych obowiązku zakupu odpowiednich ilości uprawnień
do emisji CO2 w ramach systemu ETS, powodować będzie stopniowe zmniejszanie się udziału tego typu
elektrowni w strukturze produkcji energii elektrycznej. Przewiduje się w przyszłości zmniejszenie
udziału jednostek węglowych w strukturze wytwarzania z ok. 80% w 2015 r. do ok. 69% w 2030 r. i do
ok. 31% w 2040 r. W okresie 2030-2040 udział jednostek węglowych w ogólnej produkcji energii
elektrycznej ulega więc gwałtownemu obniżeniu. Głównym czynnikiem wpływającym na wspomniany
proces jest określony na podstawie deklaracji przedsiębiorstw energetycznych zakres trwałych
odstawień z eksploatacji jednostek węglowych oraz obniżający się czas pracy jednostek węglowych
m.in. z powodu przewidywanego w tym okresie wzrostu wykorzystania źródeł niskoemisyjnych.
Niemniej jednak, pomimo istotnego spadku udziału, elektrownie węglowe pozostaną znaczącym
producentem energii elektrycznej w kraju. W dużym stopniu przyczynią się do tego będące obecnie na
etapie budowy jednostki wytwórcze w Kozienicach, Opolu i Jaworznie oraz planowany blok w
Ostrołęce. Udział produkcji w jednostkach gazowych (nowe jednostki to głównie wysokosprawne bloki
parowo-gazowe) w strukturze wytwarzania wzrośnie z 3,9% w 2015 r. do ok. 9% w 2030 r. i następnie
ulegnie niemalże potrojeniu w perspektywie 2040 r. (udział wzrośnie do ok. 24%). Przyjęta polityka
klimatyczna i energetyczna państwa będzie wymuszała wdrażanie nowych niskoemisyjnych źródeł,
z których dużą część stanowić będą niesterowalne źródła odnawialne charakteryzujące się zmiennością
produkcji (elektrownie wiatrowe i fotowoltaika). Występowanie tego rodzaju źródeł wytwarzania w
przewidywanych ilościach wymagać będzie inwestowania w elastyczne źródła (np. gazowe),
magazynowanie energii itp. niezbędne dla ich integracji w systemie elektroenergetycznym. Udział OZE
w produkcji energii elektrycznej netto zostanie podwojony w rozpatrywanym okresie analizy. Bardzo
ważnym elementem polityki redukcji emisji dwutlenku węgla jest rozwój energetyki jądrowej w Polsce.
Przewiduje się, że pierwszy blok elektrowni jądrowej powstanie pomiędzy 2031 a 2035 r. Dwa kolejne
powinny powstać pomiędzy 2036 a 2040 r.
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Proces transformacji polskiej energetyki w kierunku niskoemisyjnej, będzie procesem długotrwałym i
bardzo kosztownym, dlatego musi zostać rozłożony w czasie, w taki sposób, aby możliwym było
łagodzenie skutków gospodarczych i społecznych z niego wynikających, także ze względu na możliwe
pogłębienie problemu ubóstwa energetycznego w kraju.
Należy podkreślić, że przedstawiony dynamiczny rozwój energetyki jądrowej, gazowej i OZE w okresie
2030-2040 uwarunkowany jest w dużym stopniu kosztem uprawnień do emisji CO2, i to nie tylko w
danym okresie, ale przede wszystkim w okresie życia jednostki pozostałym po 2040 r. Dlatego też, w
celu uniknięcia zniekształcenia wyników analizy odnośnie podejmowanych decyzji inwestycyjnych pod
koniec okresu modelowania, horyzont analizy w modelu MESSAGE był przedłużony do roku 205035
Tabela 52. Produkcja energii elektrycznej brutto [TWh]
2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

Węgiel brunatny

54,8

48,7

52,8

46,0

49,2

49,2

36,9

13,0

Węgiel kamienny*

88,2

89,2

79,4

87,3

89,6

91,6

69,0

55,8

Paliwa gazowe**

5,2

4,8

6,4

13,6

17,3

18,8

38,1

52,8

Olej opałowy

2,6

2,5

2,0

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

Paliwo jądrowe

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11,8

35,5

Biomasa

1,4

5,9

9,0

9,4

8,9

10,5

12,2

14,0

Biogaz

0,1

0,4

0,9

1,6

2,3

3,0

3,4

3,8

Energia wodna

2,2

2,9

1,8

2,4

2,6

2,9

3,1

3,3

Z wody przepompowanej

1,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

Energia wiatru

0,1

1,7

10,9

13,8

17,9

23,3

32,2

36,0

Energia słoneczna

0,0

0,0

0,1

0,5

1,1

1,7

2,3

2,9

Pozostałe***

0,7

1,1

1,0

1,6

1,7

1,6

1,7

1,7

156,9

157,7

164,9

178,4

192,9

204,9

212,9

220,9

Razem

* Łącznie z gazem koksowniczym i wielkopiecowym
** Gaz ziemny wysokometanowy i zaazotowany, gaz z odmetanowania kopalń, gaz towarzyszący ropie naftowej
*** Nieorganiczne odpady przemysłowe i komunalne
Źródło: Opracowanie własne ARE SA (MESSAGE-PL), Eurostat

35

Odnośnie cen paliw po 2040 r. założono ich wzrost zgodnie z trendem z okresu 2030-2040, natomiast przyjęto że cena
uprawnień do emisji CO2 stopniowo wzrośnie do 50 EUR'2017/t w 2050 r.
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* Łącznie z gazem koksowniczym i wielkopiecowym
** Gaz ziemny wysokometanowy i zaazotowany, gaz z odmetanowania kopalń, gaz towarzyszący ropie naftowej
*** Nieorganiczne odpady przemysłowe i komunalne
Rysunek 30. Produkcja energii elektrycznej brutto w Polsce z podziałem na paliwa

4.4.8. Zdolności wytwórcze energii elektrycznej z podziałem na źródła
Wyniki przeprowadzonych analiz wskazują, że należy spodziewać się daleko idących zmian w strukturze
wytwarzania energii elektrycznej w Polsce w perspektywie 2040 r. (tabela 55 i rysunek 31). Moc
osiągalna netto źródeł wytwarzania wzrośnie z 37,3 GW w 2015 r. do ok. 51 GW w roku 2040 (wzrost
o ok. 37%). Znacząco zmniejszy się rola jednostek systemowych zasilanych paliwami węglowymi – ich
udział w mocy zainstalowanej netto ulegnie redukcji. Wzrośnie wyraźnie udział źródeł odnawialnych
oraz instalacji zasilanych gazem ziemnym. W strukturze mocy wytwórczych pomiędzy 2030 a 2035 r.
pojawia się pierwszy blok elektrowni jądrowej o mocy ok. 1 500 MW. Dwa kolejne o łącznej mocy 3
000 MWnetto powstają pomiędzy 2035 a 2040 r.
Tabela 53. Moc osiągalna netto źródeł wytwarzania energii elektrycznej wg technologii [MW]
el. na węgiel brunatny – stare

2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

8 197

8 145

8 643

7 669

7 060

7 060

4 827

2 492

el. na węgiel brunatny – nowe

0

0

0

455

455

455

455

455

el. na węgiel kamienny – stare

14 613

14 655

13 617

11 975

11 672

9 408

5 005

2 450

el. na węgiel kamienny – nowe

0

0

0

3 497

4 422

4 422

4 422

4 422

el. na gaz ziemny

0

0

0

0

0

0

700

1 989

el. jądrowe

0

0

0

0

0

0

1 500

4 500

el. wodne

1 064

935

964

1 002

1 049

1 175

1 225

1 275

el. pompowe

1 256

1 405

1 405

1 405

1 405

1 405

1 405

1 405

1 925

1 975

1 879

1 745

1 810

1 836

4 046

4 291

4 169

3 876

3 232

2 426

928

2 687

3 137

3 297

5 481

6 319

553

649

873

1 146

1 416

1 763

216

319

439

556

649

707

ec. przemysłowe
ec. na węgiel kamienny
ec. na gaz ziemny
el. i ec. na biomasę

6140

6126

760

807

102

140

el. wiatrowe

121

1 108

4 886

6 088

7 625

10 004

12 688

13 910

fotowoltaika

0

0

108

613

1 238

1 863

2 488

3 037

turb.gaz./ zimna rez./ import m.

0

0

0

0

0

0

1 116

1 965

ec. na biogaz
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razem

32 253

33 320

37 290

42 624

45 424

46 412

48 419

50 950

Rysunek 31. Moc osiągalna źródeł wytwarzania energii elektrycznej wg technologii
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4.5. Wymiar „wewnętrzny rynek energii”
4.5.1. Połączenia międzysystemowe
Jak wskazano we wprowadzeniu scenariusz ODN wskazuje sytuację i prognozy na koniec 2017 r. Polska
zdecydowała o niepublikowaniu prognoz dotyczących połączeń międzysystemowych, które są
nieaktualne i mogą wprowadzać w błąd – zarówno w obszarze elektroneneegtcyznym i gazowym.
Informacje aktualne zamieszczono w rozdziale 5 w Załączniku 2 do KPEiK.

4.5.2. Infrastruktura do przesyłu energii
 Energia elektryczna – kluczowe parametry istniejącej infrastruktury przesyłowej
Operatorem systemu przesyłowego (OSP) – zdefiniowanym w ustawie Prawo energetyczne – jako
przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem energii elektrycznej, jest spółka Polskie
Sieci Elektroenergetyczne S.A. Wynika to z koncesji wydanej przez Prezesa URE w dniu 16 czerwca 2014
r., na okres od 2 lipca 2014 r. do 31 grudnia 2030 r.
PSE S.A. jest właścicielem i zarządzającym siecią przesyłową najwyższych napięć, którą tworzyło na
początku 2017 r.:





256 linii o łącznej długości 14 126 km, w tym 1 linia o napięciu 750 kV, o długości 114 km,90 linii o
napięciu 400 kV, o łącznej długości 6 139 km, 165 linii o napięciu 220 kV, o łącznej długości 7 873
km,
106 stacji najwyższych napięć (NN),
podmorskie połączenie 450 kV DC Polska – Szwecja, o całkowitej długości 254 km,
z czego 127 km należy do PSE S.A.

Charakterystykę głównych pozycji infrastruktury technicznej krajowego podsektora przesyłu oraz
dystrybucji energii elektrycznej przedstawia tabela poniżej. Aktualny schemat sieci
elektroenergetycznej najwyższych napięć, przedstawia rysunek poniżej.
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Tabela 54. Charakterystyka krajowych sieci przesyłowych i dystrybucyjnych
Wyszczególnienie

Jednostka
miary

2005

2010

2016

2018

DŁUGOŚĆ LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH NAPOWIETRZNYCH
– wysokie napięcia (NN+WN)

km

45 378

46 112

47 432

48 187

750 kV

km

114

114

114

114

400 kV

km

4 831

5 303

6 139

6 813

220 kV

km

8 123

8 088

7 873

7 831

110 kV

km

32 310

32 607

33 229

33 429

– średnie napięcia (SN)

km

233 855

234 741

230 743

229 218

– niskie napięcia (nN)

km

286 994

289 977

311 044

312 755

Razem wszystkie napięcia

km

566 227

570 830

589 142

590 160

DŁUGOŚĆ LINII KABLOWYCH:
– wysokie napięcia (NN+WN)

km

79

164

528

648

– średnie napięcia (SN)

km

61 988

68 998

80 861

86 185

– niskie napięcia (nN)

km

125 776

140 320

159 098

171 193

Razem wszystkie napięcia

km

187 843

209 482

240 487

258 026

– 400 i 750 kV

szt.

31

35

44

45

– 220 kV

szt.

67

67

64

63

– 110 kV

szt.

1 356

1 405

1 537

1 556

– średnie napięcia (SN)

szt.

236 067

246 562

261 169

265 690

Razem wszystkie napięcia

szt.

237 521

248 069

262 814

267 354

– NN/(NN + WN)

szt.

168

185

211

214

– WN / SN

szt.

2 527

2 553

2 791

2 832

– SN / SN

szt.

264

1 215

1 179

1 185

– SN / nN

szt.

237 595

247 479

261 079

264 622

Razem

szt.

240 554

251 432

265 260

268 853

– NN/(NN + WN)

MVA

37 812

42 302

56 470

58 360

w tym OSD

MVA

640

730

1 710

2 040

– WN / SN

MVA

46 904

49 700

57 923

60 259

– SN / SN

MVA

1 055

5 280

5 346

5 396

– SN / nN

MVA

40 858

44 135

49 521

51 006

Razem

MVA

126 629

141 417

169 260

175 021

5 633

5 635

5 462

5 460

LICZBA STACJI O GÓRNYM NAPIĘCIU :

LICZBA TRANSFORMATORÓW SIECIOWYCH O PRZEKŁADNI:

MOC TRANSFORMATORÓW SIECIOWYCH O PRZEKŁADNI:

LICZBA PRZYŁĄCZY:
– napowietrznych

tys. szt.

– kablowych

tys. szt.

719

989

1 347

1 534

Razem

tys. szt.

6 352

6 624

6 810

6 994

119 829

120 595

114 387

113 674

DŁUGOŚĆ PRZYŁĄCZY:
– napowietrznych

km

– kablowych

km

23 837

32 320

47 640

54 657

Razem

km

143 666

152 915

162 027

168 331

Źródło: ARE S.A. na podstawie wyników Badania 1.44.02.
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Rysunek 32. Schemat sieci przesyłowej z naniesionymi obszarami działania poszczególnych Oddziałów PSE S.A
(stan na 31.12.2018 r.)

Na realizację zadań i zamierzeń inwestycyjnych Polskie Sieci Elektroenergetyczne w 2016 roku poniosły
nakłady inwestycyjne w wysokości 1 216,9 mln PLN. W latach 2005-2016 nominalne nakłady
inwestycyjne w sieć przesyłową KSE wzrosły więc ponad 2,5 krotnie, z 481,9 mln PLN, jakie OSP wydał
na rozwój i modernizację sieci w 2005 roku. Najistotniejsze wydatki w 2016 roku w wysokości 1 024,3
mln PLN, poniesiono na budowę i rozbudowę stacji i linii elektroenergetycznych, a 136,5 mln PLN na
ich
modernizację.
Przeprowadzone
inwestycje
zwiększyły
niezawodność
systemu
elektroenergetycznego oraz dostosowały stacje do nowych warunków pracy (zdalny nadzór,
sterowanie i monitoring, praca bezobsługowa). Zainstalowane dodatkowo autotransformatory
przyczynią się do pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną oraz zwiększenie pewności
zasilania Konsumentów. Nowo budowane lub rozbudowywane obiekty zwiększą zdolność Krajowej
Sieci Przesyłowej (KSP) oraz kompensację mocy biernej i regulacji napięć w KSE. Dzięki podjętym w
2016 r. działaniom inwestycyjnym wybudowano blisko 78 km nowych linii 400 kV i 10 km linii 220 kV,
a zmodernizowano prawie 240 km linii 400 kV i 400 km linii 220 kV. Ponadto PSE wybudowały 270 km
traktów światłowodowych i 3 186,8 m2 budynków technologicznych. Bardzo istotną inwestycją
zrealizowaną w 2016 r. były przesuwniki fazowe w stacji Mikułowa. Celem przedsięwzięcia była
poprawa warunków międzysystemowej wymiany mocy na przekroju synchronicznym z Niemcami oraz
uniknięcie zwiększenia przepływów kołowych z systemu niemieckiego poprzez system polski.
Technologia zastosowana w przesuwnikach jest unikatowa w skali światowej. Są to pierwsze takie
przesuwniki w Europie.

78

Obecna sytuacja i prognozy przy politykach i środkach istniejących na koniec 2017 r. (scenariusz ODN – bez wdrożenia KPEiK)

Rok 2018 był dla PSE rekordowy pod względem wartości zrealizowanych inwestycji. W 2018 roku
wydatki na ten cel osiągnęły ponad 1,8 mld zł, z czego około 1,7 mld zł przeznaczono na modernizację
i budowę infrastruktury sieciowej. Ukończono również 16 z ponad 140 projektów inwestycyjnych
zaplanowanych na najbliższe lata: dwa związane z budową nowych linii i 14 polegających na
rozbudowie i modernizacji istniejącej infrastruktury
Tabela 55. Nakłady inwestycyjne w OSP ogółem [mln PLN]
Nakłady inwestycyjne

2005

2010

2015

2016

2018

OSP

481,9

492,6

1 536,1

1 216,9

1 810,2

Źródło: ARE S.A.

 Gaz ziemny – kluczowe parametry istniejącej infrastruktury przesyłowej
Operatorem systemu przesyłowego gazu ziemnego w Polsce jest spółka GAZ-SYSTEM S.A. Operator
gazociągów przesyłowych został wyznaczony decyzją Prezesa URE z 2006 roku. Jego głównymi
zadaniami są: zarządzanie krajową siecią przesyłową oraz zapewnienie ciągłego niezawodnego
przesyłania gazu pomiędzy źródłami i odbiorcami w Polsce. Koncesja operatora systemu przesyłowego
GAZ-SYSTEM S.A. jest ważna do 6 grudnia 2068 roku.
W 2017 roku spółka GAZ-SYSTEM S.A. zarządzała siecią gazociągów przesyłowych, o długości prawie
12 tys. km. W systemie przesyłowym operowało 67 wejść (zarówno importowe jak i krajowe, czyli
punkty dostaw gazu z kopalń lub tłoczni gazu) oraz 983 wyjścia z systemu (głównie połączenia z
systemami dystrybucyjnymi i punktami odbioru gazu przez odbiorców końcowych). Jeżeli chodzi o
strukturę wiekową gazociągów, ponad 53% gazociągów jest starszych niż 30 lat. Tylko 10% całkowitej
długości gazociągów przesyłowych, zostało oddanych do użytku w ciągu ostatnich 5 lat.
Tabela 56.Charakterystyka techniczna Krajowego Systemu Przesyłowego
Element Systemu Przesyłowego
Gazociągi systemowe

Jednostka
km

Węzły systemowe
Stacje gazowe
Tłocznie gazu

szt.

2011

2018
9 853

10 743

57

34

869

848

14

15

Źródło: GAZ-SYSTEM S.A.

Krajowy System Przesyłowy (KSP) złożony jest z dwóch podsystemów gazu ziemnego:
wysokometanowego E i zaazotowanego Lw.
System gazu ziemnego wysokometanowego E, tworzy układ magistralny obejmujący:








System Gazociągów Tranzytowych;
magistralę wschodnią na trasie Jarosław – Wronów – Rembelszczyzna;
magistralę południową na trasie Jarosław – Pogórska Wola – Tworzeń – Odolanów;
nową magistralę północnozachodnią: Lwówek – Szczecin – Terminal LNG
w Świnoujściu – Szczecin – Gdańsk;
układ zasilania centralnej Polski na trasie Hołowczyce – Rembelszczyzna i dalej wzmocniony na
trasie – Gustorzyn – Odolanów;
układ zasilania północnej Polski na trasie Gustorzyn – Gdańsk;
układ przesyłowy na terenie Dolnego Śląska.
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System przesyłowy gazu ziemnego zaazotowanego obejmuje trzy województwa w zachodniej Polsce:
lubuskie, wielkopolskie oraz dolnośląskie. System ten jest zasilany gazem ze złóż na Niżu Polskim, z
kopalni gazu Kościan-Brońsko, Radlin, Białcz, Roszków i Kaleje. Dodatkowo gaz z kopalni Wielichowo
jest mieszany z gazem wysokometanowym w mieszalni gazu w Grodzisku Wielkopolskim, aby
następnie zostać wprowadzonym do systemu gazu zaazotowanego. Poglądowy układ systemów
przedstawiony został na poniższym rysunku.

Rysunek 33. Główne magistrale gazu E (po lewej) oraz gazu Lw (po prawej), Źródło: Krajowy dziesięcioletni plan rozwoju
systemu przesyłowego na lata 2020-2029, GAZ-SYSTEM S.A.

Istotnym elementem infrastruktury gazowej są magazyny gazu wysokometanowego. Pozwalają one na
podniesienie bezpieczeństwa energetycznego kraju poprzez magazynowanie gazu na wypadek
okresowego obniżenia importu i/lub wydobycia gazu. Obecnie funkcjonuje w Polsce siedem
magazynów gazu ziemnego. Ich parametry techniczne zostały przedstawione w poniższej tabeli.
Tabela 57. Maksymalne zdolności instalacji magazynowych w sezonie 2018/2019
Pojemność czynna
Magazyn

mln m3

Maksymalna moc zatłaczania

GWh

mln m3/dobę

Maksymalna moc odbioru

GWh/dobę

mln m3/dobę

GWh/dobę

Podziemne magazyny gazu w wyeksploatowanych złożach gazu ziemnego
Wierzchowice

1 200

13 200

6

67,2

9,6

105,6

Husów

500

5 625

4,15

46,7

5,76

64,6

Strachocina

360

4 050

2,64

29,7

3,36

37,9

Swarzów

90

1 008

1

11,2

0,93

10,4

Brzeźnica

100

1 125

1,44

16,2

1,44

16,1

2 250

14 325

15,23

171

21,09

234,6

Razem

Kawernowe podziemne magazyny gazu w wyługowanych kawernach w złożach soli
Mogilno

589,85

6 570,9

9,6

106,9

18

200,5

145,5

1 622,3

2,4

26,8

9,6

107

Razem

735,35

8 193,2

12

133,7

27,6

307,5

Całość

2 985,35

33 201,2

27,23

304,7

48,69

542,1

Kosakowo*

*w rozbudowie, planowana pojemność czynna 250 mln m3
Źródło: Krajowy dziesięcioletni plan rozwoju systemu przesyłowego na lata 2020-2029, GAZ-SYSTEM S.A.
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Sumaryczne zdolności magazynowe wyniosły niecałe 3 mld m3. Jest to niemal dwukrotny wzrost
zdolności magazynowej względem roku 2010. Sumaryczna zdolność wyniosła wówczas 1,6 mld m 3.
Zmiana ta wynika z szeregu czynników:






Zwiększenia pojemności czynnej magazynu Wierzchowice z 575 mln m3
do 1 200 mln m3;
Zwiększenia pojemności czynnej magazynu Strachocina ze 150 mln m3 do 360 mln m3;
Zwiększenia pojemności czynnej magazynu Husów z 350 mln m3 do 500 mln m3;
Zwiększenia pojemności czynnej magazynu Mogilno z 370 mln m3 do 589,85 mln m3;
Uruchomienia pod koniec 2014 roku magazynu Kosakowo, który w 2018 roku mógł
zmagazynować 145,5 mln m3, docelowa pojemność instalacji to 250 mln m3.

 Ropa naftowa i paliwa ciekłe – kluczowe parametry istniejącej infrastruktury
Polska jest uzależniona od zewnętrznych dostaw ropy naftowej z uwagi na niewielkie zasoby surowca,
które pozwalają pokryć tylko 4% krajowego zapotrzebowania. Kluczową rolę w imporcie ropy naftowej
do polskich rafinerii odgrywa Rosja, której udział w strukturze dostaw wynosi obecnie około 80%.
Mimo tej niekorzystnej zależności, w aspekcie technicznym bezpieczeństwo paliwowe kraju jest
zapewnione w szczególności poprzez rozbudowaną infrastrukturę przesyłową (rurociąg „Przyjaźń”,
rurociąg „Pomorski”) oraz terminal naftowy w Gdańsku, którego przepustowość jest wystarczająca do
pełnego pokrycia zapotrzebowania polskich rafinerii.
Istotne znaczenie dla zapewnienia ciągłości dostaw ma funkcjonujący system zapasów
interwencyjnych ropy naftowej i paliw, który stanowi gwarancję skutecznej reakcji rządu w chwili
wystąpienia sytuacji kryzysowej. W systemie zapasów interwencyjnych zmagazynowano ok. 6 mln t
ropy naftowej i paliw, co pozwala na zaspokojenie popytu krajowego na paliwa przez okres
przekraczający 3 miesiące przy normalnym poziomie zużycia.
Krajowe pojemności magazynowe na ropę naftową i paliwa przekraczają 13 mln m3 i są wystarczające
do utrzymywania zapasów interwencyjnych, jak również pokrycia potrzeb handlowych i operacyjnych
podmiotów rynkowych. Niezbędne jest jednak zapewnienie pełnej dostępności fizycznej zapasów
w sytuacji kryzysowej, co wymaga dodatkowych inwestycji, realizowanych obecnie.

Rynek paliw w Polsce jest w pełni konkurencyjny. Funkcjonuje rozbudowana sieć detalicznej
sprzedaży paliw, zróżnicowana pod względem struktury właścicielskiej. Większą koncentracją
charakteryzuje się rynek hurtowy z dwoma dominującymi rafineriami. Większość zużycia paliw
pokrywana jest produkcją krajową, a import ma znaczenie uzupełniające. Dla utrzymania
bezpieczeństwa ciągłości zaopatrzenia rynku w paliwa niezbędne jest zagwarantowanie, aby krajowy
popyt na paliwa był w maksymalnym stopniu pokrywany krajową produkcją. Obserwowane od kilku
lat problemy sektora rafineryjnego w Europie (niska marża rafineryjna) spowodowane zarówno
czynnikami wewnętrznymi (m.in. spadek zużycia paliw), jak i zewnętrznymi (m.in. wydobycie ropy
naftowej ze złóż niekonwencjonalnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, zwiększony eksport paliw
do państw UE spoza Europy, niższe koszty środowiskowe rafinerii poza unijnych) w coraz większym
stopniu będą dotyczyły także polskich rafinerii.
Wobec ograniczonych krajowych zasobów ropy naftowej bezpieczeństwo energetyczne Polski w
zakresie sektora naftowego jest uwarunkowane w szczególności istniejącą infrastrukturą naftową,
zdolnościami przerobowymi krajowych rafinerii oraz pojemnościami magazynowymi. Ich
niezawodność, modernizacja i ewentualna dalsza rozbudowa będą miały kluczowy wpływ na
utrzymanie poziomu bezpieczeństwa energetycznego w przyszłości. Istotne jest w tym względzie
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utrzymanie kontroli państwa nad kluczowymi spółkami naftowymi, a przez to możliwość aktywnego
oddziaływania rządu na sektor naftowy. Celowe jest zatem zachowanie udziału państwa w kluczowych
przedsiębiorstwach sektora co najmniej na dotychczasowym poziomie.
W ciągu ostatnich dwóch lat podejmowane były kroki w celu większego geograficznego zrównoważenia
struktury dostaw ropy naftowej. Główne ograniczenia w tym zakresie wynikały dotychczas jednak z
przesłanek ekonomicznych. Potwierdzają to m.in. trudności związane z budową trzeciej drogi dostaw
ropy naftowej do Polski (projekt ropociągu Odessa-Brody-Płock)36.
Podstawą polskiego systemu rurociągów dla paliw ciekłych są instalacje spółki PERN S.A. –
jednoosobowej spółki skarbu państwa, mieszczącej się w Płocku. Spółka zajmuje się eksploatacją ma
terenie kraju sieci rurociągów tzw. rurociąg „Przyjaźń”, transportujących ropę naftową z Rosji dla
producentów paliw w Polsce oraz w Niemczech i magazynowaniem ropy naftowej.
Transport rosyjskiej ropy odbywa się poprzez dwie nitki rurociągu „Przyjaźń”, biegnące
z Adamowa położonego przy granicy Polski z Białorusią do Płocka, a następnie do niemieckiego,
przygranicznego miasta Schwedt. Firma posiada także sieć rurociągów produktowych,
wykorzystywanych do transportu paliw płynnych wyprodukowanych przez rafinerie. Sieć ta rozchodzi
się promieniście z Płocka, w kierunku Warszawy, Poznania oraz Częstochowy. Sieć rurociągów ropy,
której operatorem jest PERN składa się z trzech odcinków: Wschodniego, Zachodniego i Pomorskiego.
Odcinek Wschodni, za pośrednictwem trzech nitek rurociągów, łączy Adamowo przy granicy
z Białorusią z Miszewkiem Strzałkowskim koło Płocka. Transportowana jest nim ropa naftowa trafiająca
do PKN Orlen oraz pośrednio do Grupy Lotos, a także rafinerii niemieckich.
Długość trasy wynosi 233 km; przepustowość maksymalna, po zakończeniu budowy trzeciej nitki
rurociągu (w październiku 2016 r.) na tej trasie sięga 56 mln ton ropy naftowej rocznie.
Odcinek Zachodni, za pomocą dwóch nitek, łączy z kolei Miszewko Strzałkowskie z rafineriami
niemieckimi TRM Spergau i PCK Schwedt. Długość trasy na terenie Polski to 416 km; przepustowość
nominalna wynosi 27 mln ton ropy naftowej rocznie.
Na odcinku Miszewko Strzałkowskie – Żółwieniec pierwsza nitka rurociągu pracuje w trybie
rewersyjnym, umożliwiając tłoczenie ropy naftowej w dwóch kierunkach, czyli do Niemiec i do Płocka.
Odcinek łączący Żółwieniec z należącym do Inowrocławskich Kopalni Soli (IKS Solino) Podziemnym
Magazynem Ropy i Paliw w Górze należy do PKN Orlen.
Odcinek Zachodni łączy także system rurociągów PERN z bazami kopalnianymi PGNiG zlokalizowanymi
w miejscowościach Wierzbno oraz Dębno. Spółka transportuje polski surowiec wydobywany w pobliżu
tych miejscowości.
Trzecia z części rurociągu, czyli Odcinek Pomorski łączy Miszewko Strzałkowskie z Gdańskiem. Tą drogą
przesyłana jest rosyjska ropa naftowa przeznaczona dla gdańskiej rafinerii Grupy Lotos oraz ropa
przywieziona drogą morską dla rafinerii PKN Orlen. Odcinek Pomorski pracuje w trybie rewersyjnym,
co umożliwia tłoczenie w obydwu kierunkach (kierunek rewersyjny wykorzystywany jest do tłoczenia
ropy naftowej do PKN Orlen i w razie potrzeby – do rafinerii niemieckich). Ponadto w połączeniu z
infrastrukturą gdańskiego Naftoportu konstrukcja taka umożliwia eksport ropy naftowej

36

Rurociąg Odessa-Brody o długości 675 km łączy Morze Czarne z rurociągiem naftowym Przyjaźń i zarazem
kończy bieg w pobliżu polskiej granicy. Rurociąg, który budowano w latach 1996–2001 łączy ukraińskie miasta
Odessę i Brody zaplanowany był jako pierwszy etap budowy ropociągu dostarczającego ropę naftową z Morza
Czarnego nad Morze Bałtyckie. W tym celu planowano wybudować jego przedłużenie z Brodów do Płocka,
a stamtąd do Gdańska. Projekt przedłużenia ropociągu ma być dofinansowany ze środków Unii Europejskiej
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transportowanej przez rurociąg „Przyjaźń”, jak również import surowca drogą morską i jego dalsze
tłoczenie systemem rurociągów należących do PERN. Długość Odcinka Pomorskiego to 235 km;
przepustowość nominalna wynosi 27 mln ton lub 30 mln ton ropy naftowej rocznie (odpowiednio w
kierunku północnym i południowym).
PERN dysponuje także siecią rurociągów produktowych służących do transportu produktów naftowych
(benzyn, oleju napędowego oraz opałowego) w trzech kierunkach:





Płock – Nowa Wieś Wielka – Rejowiec. Długość trasy wynosi ok. 208 km; przepustowość
nominalna – 2,1 mln ton i 1,4 mln ton paliw rocznie (odpowiednio Płock – Nowa Wielka Wieś
i Nowa Wielka Wieś – Rejowiec).
Płock – Mościska – Emilianów. Długość trasy wynosi ok. 163 km; przepustowość nominalna –
1,15 mln ton paliw rocznie.
Płock – Koluszki – Boronów. Długość trasy wynosi ok. 265 km; przepustowość nominalna – 3,8
mln ton i 1 mln ton paliw rocznie (odpowiednio Płock – Koluszki i Koluszki – Boronów).

Integralną częścią systemu rurociągów należących do PERN są również zbiorniki magazynowe ropy
naftowej. Spółka posiada, wliczając Terminal Naftowy w Gdańsku, cztery bazy magazynowe zbiorników
ropy naftowej: Adamowo (15 zbiorników magazynowych o łącznej pojemności ok. 770 tys. m3);
Miszewko Strzałkowskie (29 zbiorników magazynowych o łącznej pojemności ok. 1,464 mln m 3);
Gdańsk (18 zbiorników magazynowych o łącznej pojemności magazynowej ok. 900 tys. m 3); Terminal
Naftowy w Gdańsku (6 zbiorników magazynowych o łącznej pojemności magazynowej ok. 375 tys. m³).
W 2016 r. w Porcie Gdańskim PERN oddał do użytku Terminal Naftowy przeznaczony do przeładunku i
magazynowania ropy naftowej, który odgrywa dużą rolę w zakresie bezpieczeństwa energetycznego
Polski. Wyróżnia się bardzo dobrym położeniem, czyli sąsiedztwem Naftoportu, ale także możliwością
zbudowania dodatkowego pirsu przeładunkowego, bliskością infrastruktury przesyłowej, kolejowej
oraz drogowej.
Ropa naftowa przyjmowana jest do Terminala Naftowego rurociągiem z Bazy Gdańsk a za jej
pośrednictwem z rurociągu „Pomorskiego”. Z kolei terminal przesyła ropę naftową rurociągami do
Bazy Gdańsk a za jej pośrednictwem do rurociągu „Pomorskiego” i Rafinerii Lotos S.A. a także obsługuje
Naftoport. Aktualny system rurociągów ropy naftowej w Polsce prezentuje poniższa mapa.

Rysunek 34. Aktualny system rurociągów ropy naftowej w Polsce, Źródło: PERN
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Głównymi założeniami długookresowej strategii PERN do 2020 r. są inwestycje skierowane m.in. w
transport i magazynowanie ropy naftowej. Spółka rozbudowuje pojemności magazynowe, w tym w
Terminalu Naftowym w Gdańsku, i przygotowuje projekt rewersyjnego tłoczenia surowca rurociągiem
Odcinka Wschodniego, czyli transportu ropy w odwrotnym kierunku, z bazy pod Płockiem do
Adamowa. Plany budowy rewersu dot. dwóch części do 2020 r., i do 2022 r. Założenie jest takie, by
przepustowość rewersu wynosiła 15 mln ton w pierwszym etapie, a w drugim około 22 mln t w ciągu
roku.
O podjęciu projektu rewersyjnego wykorzystania Odcinka Wschodniego zadecydowała konieczność
dostosowania usług logistycznych PERN w transporcie i magazynowaniu ropy naftowej do nowych
potrzeb rafinerii – w ramach dywersyfikacji coraz częściej korzystają one bowiem z nowych kierunków
dostaw surowca, drogą morską.
Polskie i niemieckie rafinerie szukają ropy z różnych kierunków. Pojawiły się dostawy tankowcami do
Lotosu i Orlenu z Arabii Saudyjskiej, Iraku, Iranu, Kanady czy USA. Te dostawy będą się zwiększały. W
związku z dywersyfikacją dostaw przez klientów PERN, w Adamowie okresowo mogą się pojawiać
wolne pojemności magazynowe. W takiej sytuacji rewers umożliwi pełniejsze wykorzystanie tej bazy
do magazynowania ropy dostarczanej nie tylko z kierunku wschodniego.
Oprócz projektu rewersyjnego tłoczenia surowca rurociągiem Odcinka Wschodniego PERN planuje
zwiększenie przepustowości rewersyjnego rurociągu Odcinka Pomorskiego, łączącego bazy
magazynowe spółki pod Płockiem i w Gdańsku, o blisko 10%. Inwestycja, która zakłada zmianę
parametrów stacji pomp i zwiększenie przez to ilości transportowanej ropy naftowej, ma zostać
zrealizowana w perspektywie 2020 roku. Z kolei najpóźniej do 2022 roku wyznaczono termin
rozbudowy Terminala Naftowego w Gdańsku o nowe zbiorniki, co spowoduje podwojenie tamtejszych
możliwości magazynowych.
W procesie przerobu ropy naftowej, produkcja paliw ciekłych prowadzona jest głównie
w rafineriach należących do Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. oraz Grupy Lotos S.A.
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. wraz ze spółkami tworzącymi Grupę Kapitałową ORLEN jest
liderem przemysłu rafineryjnego i petrochemicznego w Europie Środkowo-Wschodniej. Grupa ORLEN
obejmuje PKN ORLEN jako jednostkę dominującą oraz podmioty zlokalizowane na terenie Polski,
Niemiec, Czech, Litwy, Malty, Szwecji, Holandii, Słowacji, Węgier, Estonii i Łotwy oraz USA i Kanady. Na
dzień 31 grudnia 2018 roku w skład Grupy ORLEN wchodziło 67 spółek, w tym 57 spółek zależnych.
W 2018 roku łączny przerób ropy naftowej w PKN ORLEN wyniósł 33,4 mln ton/rok. Struktura
rafineryjna i przetwórcza Grupy obejmuje rafinerie w Polsce, Czechach i na Litwie o łącznej zdolności
przerobu ropy 35,2 mln ton/rok oraz zakłady przerobu ropy naftowej, w tym:







Rafinerię PKN ORLEN w Płocku, która stanowi jeden z najnowocześniejszych, zintegrowanych
zakładów produkcyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej o mocach przerobowych na
poziomie 16,3 mln ton/rok. W obszarze produkcji petrochemicznej kluczowa instalacja Olefin
posiada maksymalne moce wytwórcze około 700 tys. ton etylenu i około 380 tys. ton
propylenu.
Pozostałe polskie rafinerie w ORLEN Południe zlokalizowane w Trzebini i Jedliczu specjalizujące
się w produkcji biokomponentów, baz olejowych, olejów opałowych, parafin
hydrorafinowanych oraz prowadzące regenerację olejów przepracowanych.
Rafineria ORLEN Lietuva w Możejkach o mocach produkcyjnych 10,2 mln ton/rok jest jedynym
tego typu zakładem na rynku państw bałtyckich (Litwa, Łotwa i Estonia).
Rafinerie z Grupy Unipetrol zlokalizowane w Kralupach i Litvinovie dysponują łącznymi mocami
produkcyjnymi na poziomie 8,7 mln ton/rok. Grupa Unipetrol posiada również aktywa
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petrochemiczne o mocach produkcyjnych w wysokości około 600 tys. ton/rok (320 tys. ton
polietylenu oraz około 280 tys. ton polipropylenu). Realizowana jest również budowa nowej
instalacji Polietylenu 3 o mocy około 270 tys. ton/rok, która umożliwi wyższe wykorzystanie
instalacji Olefin oraz głębszą integrację produkcji petrochemicznej i rafineryjnej.
Anwil we Włocławku jest jedynym wytwórcą polichlorku winylu (PCW) w Polsce
oraz jednym z największych producentów nawozów sztucznych i wodorotlenku sodu
w kraju. Potencjał produkcyjny wynosi około 1,0 mln ton/rok nawozów azotowych, 0,4 mln
ton/rok PCW i granulatów oraz 0,2 mln ton/rok wodorotlenku sodu. Dzięki planowanej
budowie trzeciej instalacji produkcyjnej nawozów azotowych zdolności produkcyjne spółki
ANWIL po 2021 roku zwiększą się do około 1,5 mln ton/rok.
Basell ORLEN Polyolefins w Płocku – największy zakład tworzyw sztucznych
w Polsce i jedyny krajowy wytwórca poliolefin; posiada instalacje o łącznych mocach
wytwórczych na poziomie 900 tys. ton (420 tys. ton polietylenu i 480 tys. ton polipropylenu),
a produkty dystrybuowane są zarówno w kraju, jak i na rynkach zagranicznych.
W Polsce stacje paliw działają pod marką ORLEN w segmencie premium oraz Bliska w
segmencie ekonomicznym (jedynie 3% sieci), w Republice Czeskiej głównie pod marką Benzina
i Benzina Plus (głównie segment premium), natomiast na Litwie pod marką ORLEN (segment
premium). Na rynku niemieckim spółka ORLEN Deutschland zarządza stacjami ekonomicznymi
pod marką star, a uzupełnieniem sieci jest kilkanaście stacji przymarketowych Famila.

Grupa Kapitałowa LOTOS jest drugim, co do wielkości producentem paliw w Polsce. Jako jedyny
podmiot prowadzi wydobycie węglowodorów w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej Morza
Bałtyckiego. Prace w zakresie eksploatacji złóż ropy naftowej prowadzone są także, w ramach GK
LOTOS, w obszarze Norweskiego Szelfu Kontynentalnego i na lądowych złożach ropy naftowej na
terytorium Litwy. Rafineria Grupy LOTOS w Gdańsku jest jednym z najmłodszych i najbardziej
zaawansowanych technologicznie kompleksów rafineryjnych w Europie o mocach przerobowych około
10,5 mln ton ropy naftowej rocznie.
Działalność GK LOTOS koncentruje się na wydobyciu i przerobie ropy naftowej oraz hurtowej i
detalicznej sprzedaży produktów naftowych, do których należą: paliwa (benzyna bezołowiowa, olej
napędowy i lekki olej opałowy), ciężki olej opałowy, asfalty, paliwo lotnicze, benzyna pirolityczna, gaz
płynny propan-butan (LPG) i oleje bazowe. Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku w skład Grupy
Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. wchodziły Grupa LOTOS S.A. jako podmiot dominujący oraz 18 spółek
ze znakiem LOTOS. Trzy z nich mają swoją siedzibę poza terytorium Polski: na Litwie, w Norwegii oraz
w Wielkiej Brytanii.
W 2018 roku, średnie dzienne wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego przez Grupę LOTOS wyniosło
20,4 tys. boe / dzień (baryłek ekwiwalentu ropy), co oznacza potencjał roczny na poziomie blisko 1 mln
toe (ton ekwiwalentu ropy).74% łącznego wolumenu, tj. 15,2 tys. boe / dzień, pochodziło ze złóż
norweskich. Na koniec 2018 roku, Grupa LOTOS dysponowała łącznymi potwierdzonymi rezerwami
ropy naftowej i gazu ziemnego w kategorii 2P (ang. proved and probable) na poziomie 89,8 mln boe,
uwzględniając 69,8 mln boe ropy naftowej (78% łącznych rezerw 2P) oraz 20,1 mln boe gazu ziemnego
(22% łącznych rezerw 2P).
Dominującym gatunkiem przerabianej ropy, podobnie jak w latach ubiegłych, była rosyjska ropa Ural.
Jej udział wyniósł około 73,1 % i był nieco niższy niż w latach poprzednich. Pozostałą część surowca
stanowiły ropy naftowe importowane z innych kierunków, w tym około 197 tys. ton ropy dostarczonej
przez Grupę Kapitałową LOTOS Petrobaltic.
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4.5.3. Rynki energii elektrycznej i gazu, ceny energii


Obecna sytuacja na rynku energii elektrycznej

W analizowanym okresie krajowa produkcja energii elektrycznej zachowuje trend wzrostowy osiągając
w 2017 r. poziom 170,5 TWh, a w 2018 r. 170,0 TWh, co stanowi dotychczas najwyższy wynik w historii
polskiej elektroenergetyki. W tym samym czasie widoczny jest również, po ograniczeniu będącym
wynikiem spowolnienia gospodarczego jakie nastąpiło w 2009 roku, wzrost zużycia energii
elektrycznej, które od 2016 r. przewyższa poziom produkcji. Rosnące zużycie energii elektrycznej w
2018 r. zostało uzupełnione importem w wysokości 5,7 TWh, tj. co stanowi 3,3% zużycia krajowego
(rys. poniżej).
Struktura hurtowego rynku energii elektrycznej przedstawiona została w oparciu o analizę kierunków
sprzedaży energii.
W roku 2016 wytwórcy energetyki zawodowej sprzedali ogółem 144,1 TWh energii, tj. o niecałe 1,8%
mniej niż w roku 2015 (146, 6 TWh), a podstawową formą handlu hurtowego energią elektryczną w
elektrowniach i elektrociepłowniach zawodowych, podobnie jak w roku poprzednim była sprzedaż w
ramach rynków regulowanych, gdzie dominujące znaczenie miała giełda energii oraz sprzedaż do
przedsiębiorstw obrotu. Na wzrost popularności giełdowego obrotu energią elektryczną w Polsce,
wpłynęła przede wszystkim nowelizacja w 2010 r. ustawy PE, wprowadzającej tzw. obligo giełdowe.
Zgodnie z przepisami ustawy na wytwórców energii elektrycznej nałożony został obowiązek sprzedaży
15% wytworzonej energii elektrycznej za pośrednictwem giełdy towarowej. W odniesieniu do
wytwórców pobierających rekompensaty z tytułu przedwczesnego rozwiązania kontraktów
długoterminowych na zakup energii elektrycznej (tzw. KDT), obligo giełdowe dotyczy całości
wytworzonej energii, za wyjątkiem m.in. energii elektrycznej wytworzonej w kogeneracji, na potrzeby
własne oraz w jednostkach o mocy zainstalowanej elektrycznej nie wyższej niż 50 MWe.

Rysunek 35. Produkcja ogółem energii elektrycznej w latach 2005-2018, Źródło: ARE S.A.

Zarówno w roku 2005, jak 2010 ilość energii elektrycznej pochodzącej z węgla kamiennego
utrzymywała się na zbliżonym poziomie, natomiast w ostatnich latach nastąpił dosyć istotny spadek
generacji energii z tego paliwa.
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Rysunek 36. Produkcja energii elektrycznej wg nośników energii w latach 2005, 2010, 2015, 2016 Źródło: ARE S.A.

Głównym kanałem sprzedaży energii elektrycznej przez wytwórców w 2018 r. była sprzedaż
do przedsiębiorstw obrotu (PO) z ponad 66% udziałem w całkowitym obrocie a udział tego
kierunku w sprzedaży energii zwiększył się w stosunku do roku 2015 o 22,7 pkt procentowe.
W ramach kontraktów bilateralnych przeszło 90% wolumenu stanowił obrót w ramach własnej
grupy kapitałowej. Na Towarowej Giełdzie Energii S.A. sprzedano 24,3% energii elektrycznej.
Dla porównania udział giełdy w rynku w 2005 r. wynosił 0,7%, w 2010 r. 4,2% a, w 2015 48,2%.
Pozostała sprzedaż była realizowana w przeważającej mierze na rynku bilansującym (6%), w
tym, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa pracy krajowego systemu
elektroenergetycznego, a tylko w niewielkim stopniu do odbiorców końcowych i na eksport .
Strukturę sprzedaży energii elektrycznej przedstawiono w tabeli 68, a sprzedaż energii elektrycznej
odbiorcom końcowym37 w tabeli 69.
Tabela 58. Struktura sprzedaży energii elektrycznej w elektrowniach zawodowych cieplnych
Sprzedaż energii elektrycznej
w tym:
Lata
Ogółem

przedsiębiorstwa
obrotu

rynek giełdowy
TGE

1)

GWh

1) w

z tego:
rynek terminowy

odbiorcy
końcowi

SPOT

rynek
bilansujący

%

2005

145 031,0

87,32

0,72

.

.

3,59

8,37

2010

141 253,1

88,05

4,21

1,12

3,10

1,85

5,87

2015

146 588,5

43,65

48,17

45,21

2,94

2,41

5,39

2018

144 017,0

66,36

24,30

21,80

2,49

2,14

5,99

roku 2005 obejmuje sprzedaż do PSE S.A.

Źródło: ARE S.A.

37

Odbiorca dokonujący zakupu paliw lub energii na własny użytek; do własnego użytku nie zalicza się energii elektrycznej
zakupionej w celu jej zużycia na potrzeby wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej.
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Tabela 59. Sprzedaż energii elektrycznej odbiorcom końcowym
2005
Wyszczególnienie

2010

2015

2016

ilość

śr. cena

ilość

śr. cena

ilość

śr. cena

ilość

śr. cena

GWh

EUR2016/
MWh

GWh

EUR2016/
MWh

GWh

EUR2016/
MWh

GWh

EUR2016/
MWh

Elektrownie cieplne PW 1)

5 359

35,6

1 363

60,7

2 856

49,9

2 692

56,8

w tym: odbiorcy posiadający umowy
kompleksowe

1 025

42,6

388

62,5

2 232

50,7

2 243

56,9

Ec. niezależne

-

-

1 501

60,2

1 057

51,1

1 089

47,5

w tym: odbiorcy posiadający umowy
kompleksowe

-

-

-

-

836

50,4

1 001

46,1

3 969

34,4

6 308

57,6

13 907

49,6

14 539

51,7

-

-

-

-

10

52,5

91

59,1

odbiorcy posiadający umowy sprzedaży

3 969

34,4

6 308

57,6

13 898

49,6

14 448

51,5

w tym:

- na WN+NN

2 752

34,5

2 218

55,9

2 073

42,5

16 04

49,9

- na SN

1 213

34,1

3 764

58,0

7 874

50,2

11 961

50,2

- na nN

3

100,6

325

63,9

3 950

52,1

4 392

54,7

Przedsiębiorstwa obrotu POSD

98 705

37,7

108 954

63,8 107 517

55,2

111 833

52,3

odbiorcy posiadający umowy kompleksowe

95 531

37,7

86 802

65,3

60 512

60,9

59 037

58,0

- na WN+NN

14 311

34,3

7 588

58,0

3 629

47,4

2 312

45,6

- na SN

33 392

35,7

27 439

65,1

16 400

55,3

14 775

51,6

- na nN

47 796

40,3

51 775

66,5

40 484

64,3

40 924

61,1

odbiorcy posiadający umowy sprzedaży

3174

33,9

22 152

57,9

47 005

47,8

52 796

46,7

Przedsiębiorstwa obrotu PO
odbiorcy posiadający umowy kompleksowe

- na WN+NN

3139

33,9

12 965

55,5

16 849

41,0

23 185

41,6

- na SN

35

34,2

7 328

60,7

21 080

50,2

24 878

48,7

- na nN

-

-

1 858

63,0

9 076

55,0

10 529

53,0

108 036

37,5

118 126

63,4 125 339

54,4

138 548

52,3

RAZEM 2)
1) – w
2)

2005 r. łącznie z ec. niezależnymi

– łącznie z elektrowniami wodnymi zawodowymi

Źródło: ARE S.A. na podstawie wyników badania 1.44.02

Sprzedaż energii elektrycznej odbiorcom końcowym w kraju sukcesywnie rośnie.
W prezentowanym przedziale czasowym (lata od 2005 do 2018) odnotowano ponad 28%
wzrost. Głównym sprzedawcą energii pozostają przedsiębiorstwa obrotu „zasiedziałe”
powstałe po wydzieleniu operatora systemu dystrybucyjnego z byłych spółek dystrybucyjnych,
które realizują 84% ogółu umów sprzedaży. Coraz większy udział w sprzedaży odbiorcom
końcowym uzyskują pozostałe niezależne przedsiębiorstwa prowadzące działalność obrót
energią elektryczną. Sprzedaż energii prowadzona jest zarówno w ramach umów
kompleksowych jak i umów sprzedaży. W prezentowanym okresie wystąpił zdecydowany
wzrost udziału odbiorców TPA na rynku energii. Poniżej przedstawiono liczbę odbiorców TPA
oraz udział sprzedanej w ten sposób energii elektrycznej.

88

Obecna sytuacja i prognozy przy politykach i środkach istniejących na koniec 2017 r. (scenariusz ODN – bez wdrożenia KPEiK)

 Obecna sytuacja na rynku gazu ziemnego
W grudniu 2012 roku nastąpił ważny krok w kierunku liberalizacji polskiego rynku gazu poprzez
uruchomienie na Towarowej Giełdzie Energii giełdy gazu. Była to realizacja zapisów ustawy – Prawo
energetyczne art. 49b, który zobowiązywał przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się obrotem
paliwami gazowymi do obowiązkowej sprzedaży części gazu ziemnego wysokometanowego
wprowadzonego w danym roku do sieci przesyłowej na giełdach towarowych. W 2013 r. obowiązek
ten wynosił 30% wolumenu gazu wprowadzonego do sieci przesyłowej przez przedsiębiorstwo
zajmujące się obrotem gazem ziemnym, natomiast od 2015 roku wynosi już 55%. TG E S.A. w 2015 roku
prowadziła na rynku sprzedaży paliw gazowych: Rynek Dnia Bieżącego, Rynek Dnia Następnego, Rynek
Terminowy Towarowy, a także sprzedaż gazu ziemnego w systemie aukcji.
Rynek gazu w Polsce działa na dwóch poziomach:

 rynku hurtowego – sprzedaż gazu dla dużych odbiorców przyłączonych do sieci
przesyłowej lub do spółek dystrybucyjnych bądź też spółek obrotu (na koniec 2018 r.
koncesje na obrót paliwami gazowymi na rynku hurtowym posiadały 197 podmiotów,
z czego 102 przedsiębiorstwa aktywnie uczestniczyły w obrocie gazem ziemnym),
 rynku detalicznego – sprzedaż gazu dla odbiorców końcowych przyłączonych do sieci
dystrybucyjnej.
W 2015 r. sprzedaż gazu do odbiorców końcowych nadal zdominowana była przez przedsiębiorstwa z
grupy kapitałowej PGNiG S.A. W 2014 roku wprowadzony został podział, w wyniku którego odbiorcy
hurtowi oraz odbiorcy końcowi o rocznym zużyciu gazu ziemnego powyżej 25 mln m3 zaopatrywani byli
przez PGNiG S.A., natomiast pozostali odbiorcy końcowi – przez PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.
W 2015 r. nastąpił wzrost udziałów sprzedawców alternatywnych na rynku detalicznym. Udział grupy
kapitałowej PGNiG S.A. w sprzedaży gazu do odbiorców końcowych wyniósł ponad 88% w 2015 r.
Pozostała sprzedaż gazu do odbiorców końcowych realizowana było przez inne spółki obrotu
dokonujące sprzedaży w kraju oraz przez spółki sprzedające gaz głównie na rynku niemieckim
bezpośrednio do dużych odbiorców końcowych, którzy samodzielnie sprowadzili ten gaz do Polski W
2015 r. przedsiębiorstwa gazownicze sprzedały do odbiorców końcowych 150 192 GWh gazu
ziemnego, w 2010 r. było to 157 211 GWh.
Tabela 60. Sprzedaż gazu ziemnego (GWh)
2005
Sprzedaż ogółem

2010

2015

153 200

157 211

150 192

Odbiorcy przemysłowi

93 504

95 816

95 390

Gospodarstwa domowe

41 698

45 788

40 783

Źródło: ARE S.A.
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Rysunek 37. Sprzedaż gazu ziemnego odbiorcom przemysłowym i gospodarstwom domowym
w latach 2005, 2010, 2015 (GWh) Źródło: ARE S.A.

Rysunek 38. Struktura sprzedaży gazu odbiorcom końcowym w podziale na sektory (GWh)
– stan na koniec roku 2015 Źródło: ARE S.A.

Krajowe wydobycie gazu ziemnego wynosiło w 2015 roku 47 591 GWh (47 414 GWh w 2010 r.). Całkowity
przywóz gazu ziemnego, tj. suma importu i nabycia wewnątrz-wspólnotowego, wyniósł w 2015 roku
128 762 GWh (2010 r. – 115 136 GWh).
Import gazu ziemnego ze wschodu wyniósł w 2015 roku 93 432 GWh (w 2010 r. – 103 174 GWh). Nabycie
wewnątrzwspólnotowe gazu wyniosło w 2015 roku 33 950 GWh (11 962 GWh w 2010 r.). W grudniu
2015 r. po raz pierwszy zaimportowano do Polski skroplony gaz ziemny z Kataru, który został
dostarczony drogą morską do terminala w Świnoujściu w ramach kontraktu PGNiG z Qatargas.
Tabela 61.Wydobycie i import gazu ziemnego w latach 2005, 2010, 2015
2005

2010

2015

GWh
Wydobycie krajowe

50 194

47 414

47 591

Import całkowity

110 708

115 162

129 123

Import ze wschodu

101 382

103 204

93 731

3 929

11 958

34 013

Nabycie wewnątrzwspólnotowe

Źródło: ARE S.A.
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1 stycznia 2017 r. weszły w życie przepisy ustawy – Prawo energetyczne znoszące nadzór Prezesa URE
nad taryfami na sprzedaż gazu do odbiorców hurtowych, sprzedaż gazu LNG i CNG, na sprzedaż tego
paliwa do odbiorców końcowych dokonujących zakupu jego zakupu w punkcie wirtualnym oraz w
trybie przetargów, aukcji i zamówień publicznych. W dniu 1 października 2017 r. zniesiony został
obowiązek przedkładania do zatwierdzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki taryf na sprzedaż
gazu ziemnego wysokometanowego i zaazotowanego odbiorcom końcowym niebędącym
gospodarstwami domowymi. Do końca 2023 r. Prezes URE prowadził będzie nadzór nad taryfami (tj.
cenami maksymalnymi) dla gazu sieciowego sprzedawanego do gospodarstw domowych.
W 2017 r. znowelizowana została ustawa o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu
ziemnego, w wyniku której zapasy gazu ziemnego będą musiały być magazynowane w sposób fizyczny,
w konkretnie wskazanych instalacjach oraz w sposób spełniający ściśle określone warunki. Wykluczona
została możliwość realizacji obowiązku magazynowania poprzez skorzystanie przez Podmioty
Zobowiązane z usługi tzw. "wirtualnego magazynu". Nowelizacja ustawy mówi także o tym, iż uchylenie
koncesji, jej wygaśnięcie albo zaprzestanie przywozu gazu ziemnego w trakcie trwania danego roku
gazowego nie zwalnia Podmiotu Zobowiązanego od utrzymywania obowiązkowych zapasów gazu
ziemnego aż do dnia jego zakończenia.

 Ceny energii elektrycznej w podziale na sektory
Projekcje cen dla odbiorców końcowych powstały na bazie projekcji uśrednionych kosztów
systemowych z uwzględnieniem oszacowań odnośnie kosztów związanych z funkcjonowaniem
poszczególnych systemów wsparcia w Polsce, poziomu opodatkowania oraz stawek opłat
przesyłowych i dystrybucyjnych. W zaprezentowanych projekcjach cen energii elektrycznej, zawarty
jest pełny koszt związany z funkcjonowaniem systemów wsparcia dla energii produkowanej w
odnawialnych źródłach energii, w kogeneracji oraz dla przedsięwzięć służących poprawie efektywności
wykorzystania energii. W analizie założono również wprowadzenie mechanizmu płatności za moc.
Obliczenia odnośnie poziomu cen dla odbiorców końcowych i poszczególnych składników cen, oparto
na danych gromadzonych w formularzu statystycznym G-11e, którego przedmiotem jest badanie cen
energii elektrycznej wśród poszczególnych kategorii standardowych odbiorców końcowych w
gospodarstwach domowych i u pozostałych odbiorców (w tym odbiorców przemysłowych),
zdefiniowanych zgodnie z nową metodyką zbierania danych, opracowaną i zaleconą przez Komisję
Europejską. Przez odbiorcę końcowego należy rozumieć odbiorcę zużywającego energię elektryczną na
własny użytek.
Kategorie standardowych odbiorców końcowych są określane według rocznego zużycia energii
elektrycznej. W formularzu sprawozdawczym występuje 12 kategorii odbiorców końcowych: 5
kategorii standardowych odbiorców wśród gospodarstw domowych i 7 kategorii standardowych
odbiorców przemysłowych i usługowych.
Tabela poniżej przedstawia projekcje cen energii elektrycznej trzech zdefiniowanych grup odbiorców
końcowych. Zaprezentowane ceny są średnimi cenami oferowanymi w ramach umów kompleksowych
i rozdzielonych, zawierającymi podatki (w obliczeniach przyjęto wysokość akcyzy na poziomie 0,02
PLN/kWh w cenach bieżących oraz podatku VAT na poziomie 23% w całym horyzoncie prognozy).
Zgodnie z uzyskanymi wynikami przewiduje się stopniowy wzrost cen energii elektrycznej we
wszystkich trzech rozpatrywanych grupach odbiorców końcowych. Wzrost cen rozkłada się
równomiernie na sektory, co jest konsekwencją założenia o proporcjonalnym rozkładzie kosztów
funkcjonowania wszystkich systemów wsparcia, z wyjątkiem wsparcia dla OZE (przemysł podlega
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częściowemu zwolnieniu z kosztów opłaty OZE). Głównym czynnikiem determinującym prognozowany
wzrost są rosnące w czasie koszty zakupu uprawnień do emisji CO2 oraz koszty rozwoju technologii
bezemisyjnych.
Podatek VAT dla odbiorców przemysłowych jest refundowany przez Skarb Państwa, zatem prezentacja
cen energii elektrycznej zawierających ten podatek dla wspomnianej grupy odbiorców ma jedynie
charakter poglądowy.
Tabela 62. Ceny energii elektrycznej z podziałem na sektor [EUR'2016/kWh] – Scenariusz odniesienia

Gospodarstwa domowe
Usługi
Przemysł

2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

0,1142

0,1453

0,1504

0,160

0,179

0,180

0,188

0,189

b.d.

b.d.

0,1346

0,142

0,160

0,162

0,169

0,170

0,066

0,1001

0,0823

0,101

0,115

0,116

0,122

0,118

 Krajowe ceny detaliczne paliw
W symulacjach modelowych rozróżniano ceny węgla loco odbiorca dla energetyki, przemysłu i
drobnych odbiorców wg krajowej struktury cen z danych statystycznych z lat 2005-2015. Podobnie w
przypadku gazu ziemnego uwzględniono koszty i udział gazu wydobywanego w kraju oraz średnie
koszty transportu sieciowego, a także koszty wynikające z inwestycji infrastrukturalnych (sieciowych i
budowy gazoportu). Projekcje cen gazu ziemnego, węgla i produktów ropopochodnych bazują na
trendach światowych cen nośników energii.
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Tabela 63. Krajowe ceny detaliczne paliw [EUR’2016/ktoe]

Lata
2005
2010
2015
2020
2025
2030
2035
2040

Lata
2005
2010
2015
2020
2025
2030
2035
2040

Industry
(Total
price)

Industry
(excise
tax)

212 271
379 524
339 968
291 002
327 425
350 711
373 211
382 210

0
0
2 832
2 666
2 666
2 666
2 666
2 666

Natural gas
Steam coal
Electricity Electricity
Electricity
Industry generation generation Households Households Households Industry
Households Households Households
generation
(VAT)
(Average (Nitrogen- (Total price) (Excise tax)
(VAT)
(Total price)
(Total price) (Excise tax)
(VAT)
(Total price)
price)
rich gas)*
EUR'2016/ktoe
0
175 216
418 771
0
75 428
96 360
87 981
222 767
0
40 154
0
243 484
645 043
0
116 229
147 186
129 740
299 987
0
54 089
0
238 394
332 803
636 686
567
119 527
117 657
106 019
318 345
0
59 532
0
215 286
304 723
621 916
0
116 293
106 616
97 046
318 830
0
59 619
0
242 481
343 215
700 476
0
130 983
118 462
107 829
354 256
0
66 243
0
259 868
367 815
750 703
0
140 375
125 231
113 990
374 499
0
70 028
0
276 667
391 598
799 232
0
149 450
127 770
116 301
382 090
0
71 448
0
283 386
401 114
818 643
0
153 080
130 308
118 611
389 681
0
72 867

Light fuel oil
Diesel
Industry Industry
Commercial Commercial Non-comm Non-comm Non-comm
Households Households Households
(Total (Excise
use
use
use
use
use
(Total price) (Excise tax) (VAT)
price)
tax)
(Total price) (Excise tax) (Total price) (Excise tax) (VAT)
EUR'2016/ktoe
613 425 79 188 796 974
79 188
143 761 1 031 865 406 181 1 258 889 406 181
227 024
730 719 74 717 929 669
74 717
167 791 1 130 529 415 357 1 379 244 415 357
248 825
671 381 65 730 860 111
65 730
160 925 1 037 404 415 847 1 276 007 415 847
238 563
745 110 61 857 739 697
61 857
138 278 1 120 631 391 342 1 378 376 391 342
257 745
832 689 61 857 783 969
61 857
146 554 1 194 244 391 342 1 468 920 391 342
274 676
907 442 61 857 831 194
61 857
155 382 1 257 075 391 342 1 546 203 391 342
289 127
942 429 61 857 881 569
61 857
164 799 1 286 483 391 342 1 582 374 391 342
295 891
992 172 61 857 935 305
61 857
174 845 1 328 292 391 342 1 633 800 391 342
305 507

Źródło: Opracowanie własne ARE SA, Eurostat – „Energy prices and taxes”

Cooking coal
Industry (Total
price)

154 630
224 466
138 406
142 442
158 269
167 313
170 704
174 096

Gasoline
LPG
Non-comm Non-comm Non-comm
Non-comm Non-comm Non-comm
Commercial use
use
use
use
use
use
use
(Total price)
(Total price) (Excise tax) (VAT)
(Total price) (Excise tax) (VAT)
1 457 052
1 573 408
1 408 693
1 479 352
1 557 631
1 624 446
1 655 717
1 700 177

573 547
573 598
507 954
478 021
478 021
478 021
478 021
478 021

262 861
283 685
269 651
276 627
291 264
303 758
309 606
317 919

704 947
792 309
612 179
716 135
779 024
832 702
857 826
893 545

860 478
966 616
752 980
834 678
889 807
936 862
958 885
990 196

206 607
199 271
178 755
168 221
168 221
168 221
168 221
168 221

155 070
174 417
140 779
156 078
166 387
175 186
179 304
185 159

Koszty inwestycji związanych z energią
– Nakłady inwestycyjne na rozwój infrastruktury w sektorze gazowym
Tylko 11 projektów strategicznych, które znalazły się na liście POIŚ ma kosztować 4,4 mld PLN. Oprócz
nich w Krajowym Dziesięcioletnim Planie Rozwoju Systemu Przesyłowego Gazu, GAZ-SYSTEM S.A.
uwzględnił kolejne 20 projektów w infrastrukturę przesyłową.
W „Strategii Grupy PGNiG na lata 2017-2022, z perspektywą do 2026r.”, założono nakłady inwestycyjne
na poziomie 10 mld PLN, w okresie 2017-2022 na rozwój sieci dystrybucyjnych. W wyniku tych inwestycji,
Grupa zakłada przyłączenie do sieci dystrybucyjnej ponad 300 tysięcy nowych odbiorców gazu ziemnego
i zwiększenie wolumenu dystrybucji gazu o 16%. Ponadto, GK PGNiG przewiduje inwestycję około 300
mln PLN w sektorze magazynowania i obrotu. Największym przedsięwzięciem inwestycyjnym tej kategorii
w najbliższych latach jest rozbudowa KPMG Kosakowo, do pojemności 250 mln m3.
Przedsiębiorstwa działające na rynku gazu zmieniły wiele ze sowich projektów, dlatego nie jest celowe
wskazywanie nieaktualnych danych szczegółowych. Aktualnych danych dostarcza załącznik 2 do KPEiK.
– Nakłady inwestycyjne na rozwój infrastruktury w sektorze elektroenergetycznym
Prognozowane nakłady inwestycyjne na odtworzenie wycofywanych oraz budowę nowych jednostek
wytwórczych oraz modernizacje wymagane przez Dyrektywę IED zawarte w Konkluzjach BAT z 17 sierpnia
2017 r. przedstawiono w tabeli poniżej. Nakłady inwestycyjne na źródła w elektroenergetyce wyznaczono
na podstawie wyników modelu MESSAGE przy uwzględnieniu jednostkowych nakładów inwestycyjnych
przedstawionych wcześniej. Wielkość nakładów na dostosowanie elektroenergetyki zawodowej do
wymagań Konkluzji BAT przyjęto na podstawie analizy EY38.
Oszacowane łączne potrzeby inwestycyjne w sektorze wytwórczym (tabela poniżej), niezbędne do
zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej przy jednoczesnym spełnieniu zaostrzonych
wymogów ochrony środowiska, wynoszą ok. 79 mld EUR’2016 do 2040 r. Przekłada się to na
średnioroczne nakłady inwestycyjne w wysokości ok. 3,2 mld EUR’2016.
Tabela 64. Prognozowane nakłady inwestycyjne w sektorze wytwórczym w latach 2016-2040 [mld EUR’2016]
Sektor wytwarzania
Łącznie

2016-2020

2021-2025

2025-2030

2031-2035

2036-2040

2016-2040

14.3

7.7

6.8

20.7

29.5

79.0

Elektrownie

9.8

5.1

3.9

15.4

25.0

59.2

Elektrociepłownie

4.5

2.6

2.9

5.3

4.5

19.8

1.15

0.55

0

0

0

0

Węglowe

9.4

2.7

0.7

0.0

0.0

12.7

Gazowe

2.1

0.5

0.4

4.3

2.4

9.8

Jądrowe

0.0

0.0

0.0

8.3

16.5

24.8

Inne paliwa

0.0

0.0

0.3

0.1

0.0

0.5

Źródła odnawialne

2.8

4.5

5.5

8.1

10.5

31.2

– Wodne

0.1

0.1

0.4

0.1

0.1

1.0

– Wiatrowe

1.4

2.6

2.9

5.7

6.5

19.1

– Fotowolraiczne

0.6

0.6

0.6

0.5

0.5

2.7

– Biomasa

0.3

0.5

0.6

0.6

1.1

3.1

– Biogaz

0.4

0.7

0.9

1.1

2.3

5.3

Dostosowanie do dyr. IED
(nowe BAT)
Wg paliw

38

„Koszty dostosowania sektora energetycznego do wymagań Konkluzji BAT oraz metodyka oceny odstępstw” – EY, Warszawa,
12 lipca 2017 r.
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Gros nakładów inwestycyjnych (ponad 60%) przypada na okres 2030-2040, średniorocznie ok. 5 mld
EUR’2016, kiedy wycofywana jest większość istniejących bloków węglowych, które zastępowane będą
jednostkami jądrowymi, gazowymi oraz źródłami odnawialnymi. W tym samym okresie trzeba będzie
wymienić ok. 5 000 MW obecnie pracujących jednostek wytwarzających energię ze źródeł
odnawialnych39. Wymagane nakłady inwestycyjne na źródła odnawialne dla całego okresu 2016-2040
oszacowano na ok. 40% całkowitych nakładów inwestycyjnych.

Rysunek 39. Nakłady inwestycyjne na realizację prognozowanej struktury źródeł wytwórczych wg paliw

Prognozowane nakłady inwestycyjne w podsektorze przesyłu i dystrybucji są to koszty rozbudowy lub
wzmocnienia sieci związane z wprowadzeniem nowych mocy do systemu. Ocena wielkości tychże
kosztów jest zadaniem wyjątkowo trudnym, gdyż koszt modernizacji sieci zależy od stanu istniejącej
infrastruktury, lokalizacji źródeł oraz rodzaju technologii, terenu, długości i mocy znamionowej linii
elektroenergetycznych. Ogólnie rzecz biorąc, im bardziej zdecentralizowany jest system
elektroenergetyczny, tym większe jest zapotrzebowanie na wzmocnienie sieci dystrybucyjnej, a tym
samym większe związane z tym koszty.
Dla potrzeb niniejszej analizy zastosowano oszacowanie bazujące na przyjętych jednostkowych kosztach
inwestycyjnych dla sieci przesyłowej (WN) oraz dla sieci dystrybucyjnych (SN i NN), wyrażonych w mln
EUR/MW dodatkowej mocy jednostek wytwórczych podłączonych do odpowiedniej sieci. Jednostkowe
inwestycyjne koszty sieciowe przyjęto wg modelu PRIMES (tabela 4.15), z wyjątkiem odpowiednich
kosztów sieciowych dla elektrowni wiatrowych na morzu, które przyjęto w wysokości 0.7 mln EUR/MW
zainstalowanej mocy elektrowni. Oszacowane nakłady inwestycyjne w podsektorze przesyłu i dystrybucji
w okresie 2016-2040 przedstawiono poniżej w poniżej.
Tabela 65. Prognozowane nakłady inwestycyjne w podsektorze przesyłu i dystrybucji [mld EUR’2016]

39

W analizie przyjęto, że istniejące jednostki po osiągnięciu zakładanego czasu życia będą zastępowane nowymi, chociaż
przepuszczalnie pewna część poprzez głęboką modernizację przedłuży okres eksploatacji poza 2040 r.
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Przesył i dystrybucja

2016-2020

2021-2025

2025-2030

2031-2035

2036-2040

2016-2040

Łącznie

1.8

1.4

1.2

3.3

3.4

11.1

Sieć przesyłowa

1.2

0.8

0.2

2.3

1.9

6.3

Sieć dystrybucyjna

0.6

0.6

1.0

1.0

1.5

4.8

Szacunkowo zapotrzebowanie inwestycyjne na rozwój krajowej sieci elektroenergetycznej w okresie
2016-2040 wynosi nieco ponad 11 mld EUR’2016, z czego ok. 43% to nakłady na rozwój sieci
dystrybucyjnej.

4.6. Wymiar „badania naukowe, innowacje i konkurencyjność”
4.6.1. Obecna sytuacja sektora technologii ograniczających emisje i jego pozycja na rynku
globalnym
W Polsce działania ograniczające emisje zanieczyszczeń prowadzone są przede wszystkim w energetyce40,
która jest odpowiedzialna za 42% emisji krajowej. Wynika to z dominacji węgla w strukturze paliwowej
źródeł energii i niskiej sprawności jednostek wytwarzania. Nie jest możliwa szybka zmiana tej węglowej
struktury i z tego względu przede wszystkim rozwijane są technologie podwyższające sprawność
przetwarzania energii pierwotnej w jednostkach węglowych wytwarzania energii elektrycznej i ciepła.
Węglowe elektrownie są obok źródeł gazowych niezbędne w systemie jako źródła systemowe
gwarantujące stabilną pracę systemu, zwłaszcza wobec zwiększającego się udziału odnawialnych źródeł
energii o niestabilnych charakterystykach (elektrownie wiatrowe i fotowoltaiczne). Jako systemowe
źródła mogą być wykorzystane również elektrownie jądrowe, których tempo rozwoju jest jednak
ograniczone.

Czyste technologie węglowe
4.6.1.1

Wysokosprawne elektrownie na węgiel kamienny i brunatny

Podstawowym sposobem ograniczania emisji zanieczyszczeń w nowych węglowych jednostkach
wytwórczych energii elektrycznej jest podwyższanie sprawności wytwarzania i obniżanie jednostkowych
emisji zanieczyszczeń poprzez podwyższanie parametrów pary świeżej (temperatury i ciśnienia). Bloki
węglowe w Opolu i Jaworznie o mocy 900-1000 MW wybudowane zostały w technologii na parametry
nadkrytyczne, w których temperatura pary wynosi 580–600°C, ciśnienie 260–300 bar. W grudniu 2017
roku oddany do eksploatacji został blok w elektrowni Kozienice, o mocy 1075 MW i sprawności 45,6%.
Przygotowywane do budowy są bloki na parametry supernadkrytyczne, w których temperatura pary
wynosi ok. 620°C, ciśnienie 315 bar, a sprawność netto takich elektrowni zawiera się w przedziale 43–
46%. Wzrost parametrów pary do tzw. parametrów ultranadkrytycznych, tj. ciśnienia 350 bar
i temperatury pary około 700°C, umożliwiające osiągnięcie sprawności netto elektrowni na poziomie
powyżej 48%, wymaga opracowania nowych gatunków stali, które obecnie są opracowywane w
światowych ośrodkach technologicznych. Moc elektryczna budowanych bloków węglowych zawiera się
zazwyczaj w przedziale 850 – 1000 MWe.

40

„Narodowy program rozwoju gospodarki niskoemisyjnej”, Ministerstwo Energii, Warszawa 2015.
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4.6.1.2

Elektrownie węglowe z instalacjami zgazowania węgla IGCC

Alternatywą dla elektrowni ultranadkrytycznych mogą być elektrownie gazowo-parowe, zintegrowane ze
zgazowaniem węgla (ang. Integrated Gasification Combined Cycle – IGCC). W jednostkach tych w
pierwszym etapie następuje zgazowanie paliwa, po czym otrzymany gaz syntezowy po oczyszczeniu
wykorzystywany jest w układzie gazowo-parowym. Bloki IGCC mogą osiągać sprawność powyżej 50%.
Obecnie w Europie pracują jedynie obiekty demonstracyjne (Vresova – 400 MW, Republika Czeska;
Schwarze Pumpe – 200 MWt, Niemcy; Buggenum – 250 MW, Holandia oraz Puertollano – 350 MW,
Hiszpania). Poza Europą technologia IGCC również pozostaje w sferze pojedynczych instalacji
demonstracyjnych. Jako odpowiedź na pytanie, dlaczego tak się dzieje, może posłużyć przypadek
instalacji w Missisipi. Elektrownia w hrabstwie Kemper miała być największą jednostką energetyczną
wykorzystującą technologie zgazowania węgla w warunkach komercyjnych (582 MW mocy
zainstalowanej), jednak ze względów ekonomicznych w połowie 2017 roku, podjęta została decyzja o
przystosowaniu instalacji do spalania gazu ziemnego. W sytuacji, gdy łatwo dostępne paliwo gazowe jest
tanie, brak jest presji na opracowanie nowych, a przez to ryzykownych technologii.
4.6.1.3

Elektrownie węglowe z instalacjami CCS i CCUS

Podwyższenie sprawności źródeł wytwarzania energii elektrycznej i ciepła dla gospodarki niskoemisyjnej
ma uniwersalny charakter, gdyż wpływa na obniżenie jednostkowej emisji wszystkich zanieczyszczeń.
Odrębnie traktowane są działania mające na celu obniżenie emisji gazów cieplarnianych (GHG), które
wpisują się w politykę klimatyczną.
Zalecana przez Komisję Europejską technologia czystego wykorzystywania paliw kopalnych w procesie
wytwarzania energii obejmowała zastosowanie technologii CCS (Carbon Capture and Storage).
Technologie CCS, okazały się jednak bardzo trudne do szerokiego zastosowania. Większy potencjał
dostrzegany jest w rozwoju technologii przetwarzania CO2 w zagospodarowaniu tego gazu w karbochemii
oraz w produkcji paliw z CO, w tym także biopaliw. Uwzględniając powyższe, zalecany jest rozwój
technologii wychwytywania, zagospodarowania i składowania CO2 (Carbon Capture Utilization and
Storage – CCUS)41. Zastosowanie tej technologii przy spalaniu paliw kopalnych uważane jest, zwłaszcza
przez organy Unii Europejskiej, za najlepszą a w przyszłości jedyną dopuszczalną formę energetyki opartej
na paliwach kopalnych. Nie jest sprawą przesądzoną, kiedy technologie te będą komercyjnie dostępne,
zważywszy, że ostatnie 10 lat nie przyniosły znaczącego postępu, zwłaszcza w zakresie redukcji kosztów.
Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej koszty wychwytywania CO2 wynoszą od 20–80 USD/t
CO2, transportu: USD 1–10/t CO2 na odległość 100 km, zatłaczania i monitoringu zatłoczonego gazu: 2–5
USD /t CO2. Ich weryfikacja nie jest możliwa, gdyż do tej pory nie działa żadna instalacja przemysłowa
tego typu. Unia Europejska wymaga jednak, by nowe jednostki energetyczne spalające paliwa kopalne
były budowane według statusu „CCS – ready” lub CCU – ready”, co ma pozwolić na uruchomienie
technologii, gdy tylko osiągnie ona dojrzałość komercyjną. Przewiduje się, że może to nastąpić
najwcześniej w 2030 r. i to przy założeniu, że ceny uprawnień do emisji gazów cieplarnianych osiągną
poziom co najmniej 50 EUR/tCO2. Mimo szerokiego zakresu prac badawczych technologii CCS, uzyskanie
dojrzałości komercyjnej będzie niezwykle trudne.
Prace badawczo-rozwojowe technologii CCS i CCUS koncentrują się na:


41

technologiach wychwytywania CO2 ze spalin powstających podczas spalania w powietrzu,
pierwotnych nośników energii, przede wszystkim węgla. Takie systemy mogą być

„Nowe technologie i przyszłość energetyki” - Prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak, Centrum Energetyki AGH.
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dobudowywane do istniejących elektrowni oraz uwzględnione w nowobudowanych
elektrowniach;
technologiach wychwytywania CO2 przed procesem spalania, w których paliwa występują w
postaci gazu syntezowego lub gazu ziemnego z wydzieleniem strumienia CO2 i wodoru. Wodór
może by wówczas wykorzystany do wytwarzania energii elektrycznej lub jako paliwo w ogniwach
paliwowych, a strumień CO2 zostaje przekształcony do postaci dogodnej do składowania lub
sekwestracji;
technologiach spalania paliw w atmosferze wzbogacanej tlenem (Oxy-fuel combustion), w
których w procesie spalania zamiast powietrza stosowany jest tlen. W rezultacie powstają spaliny
zawierające głównie H2O i CO2, który może być, po skondensowaniu pary wodnej łatwo
wychwycony;

W przypadku tej technologii wychwytywania CO2 ze spalin powstających podczas spalania w powietrzu
wykorzystuje się proces absorpcji chemicznej dwutlenku węgla. Jest to technologia najbliższa osiągnięcia
pełnej, dojrzałości komercyjnej. Jednak aby technologia ta mogła być stosowana w energetyce, konieczne
jest około 50-krotne zwiększenie wydajności obecnie badanych instalacji42 oraz rozwiązania kilku
problemów technicznych z obniżeniem koncentracji innych zanieczyszczeń gazowych (SO2 i NOx). Może
to wpłynąć na znaczne podwyższenie kosztów instalacji CCS i opłacalności ich stosowania. Ostatnie oceny
opłacalności przemysłowego wykorzystania technologii CCS w energetyce, nie są optymistyczne43.
Technologie wychwytywania CO2 przed procesem spalania wymaga uprzedniego zgazowania paliwa
stałego. Zgazowanie paliw kopalnych jest procesem dobrze znanym i dostępnym w skali przemysłowej od
wielu lat, lecz niezbyt szeroko stosowanym do celów energetycznych. Instalacje IGCC wymagają dalszych
prac rozwojowych, aby usunąć wiele istniejących jeszcze problemów technicznych. Brak również na rynku
wysokosprawnej turbiny wodorowej, dostosowanej do potrzeb CCS.
Technologia spalania w atmosferze wzbogacanej tlenem polega na tym, że z powietrza usuwany jest azot,
z zastosowaniem tradycyjnej technologii separacji powietrza. Paliwo następnie spalane jest w
mieszaninie tlenu i CO2. W wyniku takiego spalania otrzymuje się spaliny składające się głównie z CO2 i
pary wodnej. Spaliny te mogą zostać zagęszczone tak, aby otrzymać strumień silnie stężonego CO 2.
Spalanie w czystym tlenie, zmieszanym z CO2, jest dobrze rozpoznane w małej skali, istnieje także wiele
instalacji przemysłowych ze spalaniem w tlenie. Jednakże dla przypadków, gdy paliwem jest węgiel, a
procesy mają zachodzić w bardzo dużych instalacjach, spalanie takie wciąż nie jest dopracowane z punktu
widzenia realizacji procesu potrzebnej skali.
W kilku krajach europejskich powstały instalacje demonstracyjne (Włochy, Holandia, Niemcy), które
zakończyły się niepowodzeniem. W Polsce podjęto próbę wdrożenia technologii CCS w budowanym bloku
w Bełchatowie o mocy 858 MW na węgiel brunatny. Przewidywana ilość CO2 która miała być zatłaczana
do magazynu w ciągu 10 lat: 16,6 mln ton CO2. Wydajność instalacji miała odpowiadać mocy elektrycznej:
260 MW (30% mocy zainstalowanej bloku). Sprawność wychwytywania 85%, a redukcja mocy bloku
związku z poborem pary do CCS: 28,6 MWe. Analiza ekonomiczna wykazała niezasadność budowy tej
instalacji i odstąpiono od jej realizacji.

„Możliwości redukcji emisji CO2 i jej wpływ na efektywność, koszty wytwarzania energii z węgla”, Krzysztof
Stańczyk, Marek Bieniecki, Górnictwo i Geoinżynieria, Zeszyt 2 2007
43
„Polska energetyka wczoraj i dziś, prezentacja na Kongresie innowacji w energetyce”, Chmielniak, 2017.
42
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Elektrownie gazowo-parowe na gaz ziemny
Elektrownie gazowo-parowe na gaz ziemny (GTCC) uzyskują coraz większe znaczenie w polskim systemie
elektroenergetycznym i stanowią najbardziej typową technologię wytwarzania energii elektrycznej w
oparciu o paliwa gazowe. Wysoka sprawność tego typu bloków, przekraczająca w chwili obecnej 61%,
osiągana jest dzięki połączeniu dwóch obiegów: otwartego układu turbiny gazowej i zamkniętego układu
parowego. W pierwszym obiegu gaz ziemny spalany jest w turbinie gazowej, napędzającej generator
energii elektrycznej. Spaliny trafiające do części gazowej z temperatury na jej wlocie 1600°C (1700°C za
komorą spalania) ochładzają się do około 500 – 650 °C. Kierowane są następnie do kotła odzysknicowego,
gdzie ich energia wykorzystywana jest do produkcji pary, stanowiącej czynnik roboczy drugiego obiegu.
Wytworzona para zasila turbinę parową napędzającą generator energii elektrycznej. Układ ten pozwala
na odzyskanie w obiegu parowym część energii spalin z turbiny gazowej, która w obiegu otwartym turbiny
gazowej jest tracona.

W porównaniu do bloków węglowych bloki gazowo-parowe charakteryzują się wyższą sprawnością,
niższymi kosztami inwestycyjnymi i eksploatacyjnymi, stosunkowo krótkim czasem budowy oraz niską
emisyjnością. Podstawowym komponentem kształtującym koszty wytwarzania energii elektrycznej w
blokach gazowo-parowych jest koszt paliwa, którego udział może wynosić do 80% całości kosztów
wytwarzania, natomiast jednostkowe nakłady inwestycyjne kształtują się na niskim poziomie (do 850 tys.
EUR/MW). Biorąc pod uwagę znaczne inwestycje w infrastrukturę przesyłową gazu, a także dążenie Polski
do zdywersyfikowania źródeł dostaw (np. poprzez projekty Baltic Pipe i Terminalu LNG), możemy
spodziewać się zwiększenia podaży surowca na polskim rynku.

Kogeneracja
Kogeneracja jest bardzo efektywnym sposobem podwyższenia sprawności przetwarzania energii
pierwotnej na finalną, co oznacza jednocześnie obniżenie jednostkowej emisji zanieczyszczeń. W związku
z tym Polska powinna zwiększać udział kogeneracji w produkcji energii elektrycznej, jednocześnie dbając
o rozwój rodzimych technologii w tym obszarze. Potencjał innowacyjności dotyczy szczególnie
opracowania technologii kogeneracji energii elektrycznej i ciepła a także chłodu sieciowego skojarzonego
z technologiami produkcji paliw gazowych i płynnych wykorzystujących metody fermentacji lub
zgazowania biomasy, odpadów rolnych, zwierzęcych, komunalnych, ściekowych itp., a więc surowców
nisko- lub wręcz bezkosztowych.
Rozbudowa sieci ciepłowniczej połączona z likwidacją indywidualnych źródeł ciepła powinna
gwarantować wypełnienie przepisów art. 7b Ustawy Prawo energetyczne, stanowiącego o konieczności
przyłączenia obiektu o mocy nie mniejszej niż 50 kW do sieci ciepłowniczej, poza przypadkiem odmowy
przez przedsiębiorstwo energetyczne z powodu nieopłacalności ekonomicznej. Odpowiednie
mechanizmy wsparcia finansowego rozbudowy sieci ciepłowniczej mogą zmienić rachunek ekonomiczny
inwestycji sieciowych, a tym samym przyczynić się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń.
Istotne jest również wsparcie rozwoju innowacyjnych technologii produkcji chłodu z ciepła sieciowego
(chłodziarki adsorpcyjne, instalacje w budynkach) oraz wypracowanie odpowiednich mechanizmów
komercjalizacji tego rozwiązania, które poza odciążeniem sieci elektroenergetycznej w upalne dni oraz
umożliwieniem pracy jednostek kogeneracji w porze letniej przyczyni się również do zmiany efektywności
ekonomicznej inwestycji w sieci ciepłownicze.
Wsparcie systemowe dla takich rozwiązań powinno obejmować zarówno przedsiębiorstwa ciepłownicze
(w zakresie budowy węzłów cieplnych), jak również odbiorców końcowych. Opracowanie systemu
wsparcia inwestycyjnego dedykowanego technologii trójgeneracji, jest istotne ze względu na potencjał
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rozwoju produkcji chłodu z ciepła sieciowego w dużych systemach ciepłowniczych, a tym samym obniżenie
zapotrzebowania na moc szczytową w systemie elektroenergetycznym w sezonie letnim oraz zwiększenie
rocznego czasu wykorzystania mocy bloków energetycznych pracujących w trybie kogeneracji i
trójgeneracji, tym samym poprawienie ich rentowności.

Metan na cele energetyczne
Dla uzyskania wzrostu wykorzystania metanu na cele energetyczne niezbędne są następujące działania:




Identyfikacja istniejących zasobów metanu, które mogą zostać odzyskane/pozyskane
na cele energetyczne.
Wdrożenie na szeroką skalę technologii odmetanowywania złóż poprzez podwyższenie
skuteczności systemu wsparcia wytwarzania energii elektrycznej z metanu.
Wdrożenie na szeroką skalę technologii wychwytywania metanu z powietrza wentylacyjnego oraz
pozyskiwania metanu dzięki szczelinowaniu pokładów węgla kamiennego przed rozpoczęciem
eksploatacji pokładów węgla.

Zwłaszcza odmetanowywanie złóż węglowych metodą szczelinowania jest kierunkiem jaki przyjęły spółki
odpowiedzialne za wydobycie surowców. Według szacunków PGNiG S.A. możliwe do pozyskania z
Górnośląskiego Zagłębia Węglowego jest pomiędzy 150 a 200 mld m 3 gazu ziemnego. W ramach
programu Innowacyjne Gazownictwo INGA, na innowacyjne technologie w obszarze odmetanowywania
złóż węgla przeznaczone zostanie około 60 mln PLN.

Biomasa
Biomasa jest najpopularniejszym źródłem energii odnawialnej w Polsce, przede wszystkim do celów
ogrzewania. W procesach spalania i współspalania biomasy nie emituje się do atmosfery dodatkowej ilości
dwutlenku węgla, ponieważ ilość wytwarzanego dwutlenku węgla bilansuje się z ilością pochłanianą przez
spalane rośliny w czasie ich wzrostu. Jednak w krótkiej perspektywie spalanie biomasy powoduje emisję
do atmosfery dwutlenku węgla.
W celu bardziej zrównoważonego wykorzystywania biomasy na cele energetyczne istotne jest:




Odejście od współspalania jako nieefektywnego sposobu wytwarzania energii elektrycznej.
Dalsze zwiększenie wykorzystania biomasy lokalnie i ograniczenie importu biomasy.
Nowe podejście do zagospodarowywania terenów pod biomasę z uwzględnieniem bilansu emisji
i pozyskiwania CO2 z terenów zielonych.

Biogazownie
Biogazownie stanowią istotną technologię w obszarze OZE. Jednak ze względu na wysokie koszty
inwestycyjne wymagają możliwości stymulacji ich rozwoju. W celu upowszechnienia biogazowni w Polsce
potrzebne jest:






Usuwanie barier społecznych utrudniających inwestycje w biogazownie rolnicze.
Recykling organiczny odpadów biodegradowalnych w celu pozyskania surowców
do produkcji energii.
Promowanie wykorzystania mikro i małych instalacji biogazowych w rolnictwie
i przetwórstwie rolno-spożywczym.
Wykorzystanie istniejących obiektów wodno-kanalizacyjnych na gminne biogazownie
Przegląd i dostosowanie instrumentów finansowych dla małych biogazowni.
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Obecnie największym rynkiem biogazowni są Niemcy. W 2015 roku łącznie zainstalowane było ponad 4
GW mocy w niecałych 9 tysiącach instalacji. Jednak ze względu na wysokie koszty tej technologii, w
połączeniu z powolnym (w porównaniu z innymi technologiami odnawialnymi) spadkiem kosztów,
spodziewane jest spowolnienie w inwestycjach w biogaz.

Energetyka wiatrowa
Lądowa energetyka wiatrowa odnotowywała w Polsce najwyższe tempo rozwoju dzięki sprzyjającemu
systemowi wsparcia, który bazował na zielonych certyfikatach. Szacowany przez Międzynarodową
Agencję Energii Odnawialnej potencjał wykorzystania energii wiatru na lądzie umożliwia zainstalowanie
teoretycznie do 2030 r. do 15 000 MW mocy. Morska energetyka wiatrowa to obiecujący obszar rozwoju
OZE, którego potencjał teoretyczny wynikający z dostępności lokalizacji pod projekty morskich farm
wiatrowych oraz warunki wietrzne i maksymalna produktywność morskich farm wiatrowych szacowana
jest na 8 GW zainstalowanej mocy i 48-56 TWh energii rocznie.
Potencjał rynkowy energetyki wiatrowej na lądzie uwzględniający uwarunkowania systemowe,
gospodarcze, ekonomiczne, prawne i społeczne oraz realne plany inwestycyjne to ok. 10 GW mocy
zainstalowanej do 2030 r., względem niecałych 5 GW zainstalowanych w 2015 roku.
Zgodnie z danymi podanymi przez Wind Europe, energetyka wiatrowa jest najszybciej rozwijającym się
sektorem energetyki odnawialnej. W roku 2000 w energetyce wiatrowej zainstalowane było jedynie 2,4%
(12,9 GW) mocy europejskiego systemu elektroenergetycznego. W 2015 roku było to już 15,6% (141,6
GW), o 0,1% więcej niż hydroenergetyce. Zgodnie z prognozami tej samej organizacji do 2030 roku moc
zainstalowana w farmach wiatrowych na lądzie może ulec podwojeniu.

Fotowoltaika
Fotowoltaika to drugi po energetyce wiatrowej obszar istotnego rozwoju OZE w Polsce. Panele/moduły
fotowoltaiczne stanowią najważniejszy element systemu odpowiedzialnego za wytwarzanie prądu w
ramach domowej elektrowni słonecznej. Zbudowane są z ogniw słonecznych wykonanych z
półprzewodników. Ich zadaniem jest przetwarzanie energii słonecznej w prąd stały. System
fotowoltaiczny wykorzystuje co najmniej kilka paneli – tak aby uzyskać liczbę wystarczającą do produkcji
odpowiedniej ilości prądu przeznaczonego do zasilania urządzeń elektrycznych. Panele fotowoltaiczne
montowane są zazwyczaj na stelażach umiejscowionych na dachach lub na konstrukcji położonej na
ziemi. Ważne jest, aby lokalizacja zabezpieczała powierzchnię paneli przed wpływem czynników, które
mogą je uszkodzić czy zanieczyścić w sposób obniżający efektywność.

Magazynowanie energii
Niezależnie od przystosowania systemu elektroenergetycznego do zwiększonego udziału niestabilnych
OZE niezbędny jest rozwój technologii magazynowania energii44. Magazynowanie energii elektrycznej
stanowi ważny element rynkowego podejścia do równoważenia popytu i podaży energii, przy
jednoczesnym zapewnieniu niezawodności, efektywności oraz bezpieczeństwa dostarczania energii
elektrycznej. Jako element sieci inteligentnej (smart grid) będzie również stanowiło uzupełnienie
generacji rozproszonej ze źródeł odnawialnych, szczególnie narażonej na niestabilność wytwarzania

44

„Magazynowanie energii elektrycznej”, Hajdrowski K., Enea Operator („Energia Elektryczna” – nr 11/2012).
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wskutek zmiennych warunków pogodowych. Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna IEC, globalna
organizacja opracowująca i publikująca międzynarodowe normy z zakresu technik elektrycznych i
elektronicznych oraz dziedzin z nimi związanych, opublikowała w grudniu 2011 r. Białą Księgę dotyczącą
systemów magazynowania energii elektrycznej (Electrical Energy Storage – White Paper). Dokument
porządkuje tematykę magazynowania energii, ze szczególnym uwzględnieniem dostępnych systemów
oraz najpopularniejszych trendów ich zastosowania.
Obecnie ponad 99% magazynów energii na świecie to elektrownie szczytowo-pompowe. Całkowita moc
tych elektrowni przekracza 100 GW, podczas gdy całkowita moc wszystkich pozostałych magazynów
energii nie przekracza 1 GW. Efektywność odzyskiwania energii w takim procesie jest rzędu 80%. Czas
reakcji na zmiany zapotrzebowania zwykle nie przekracza minuty. Wadą takich elektrowni jest
konieczność wykorzystania dwóch zbiorników wody o dużej różnicy wysokości, co zwykle nie jest możliwe
na terenach nizinnych.
Innym rodzajem magazynów energii opartych o zasoby wodne są duże zbiorniki wody utworzone przez
zapory przy hydroelektrowniach. W czasie małego zapotrzebowania woda może gromadzić się w
rezerwuarze, a w czasie dużego zapotrzebowania być uwalniana. Sumaryczny efekt jest wtedy taki, jak
przy elektrowniach szczytowo-pompowych, ale bez strat energii na pompowanie.
Technologicznie najprostsze magazyny energii to akumulatory. Akumulatory umożliwiają
przechowywanie energii w postaci elektrochemicznej, łatwej do odzyskania. Są wygodnym magazynem
energii elektrycznej, ponieważ ich ładowanie i rozładowywanie nie wymaga dodatkowej infrastruktury.
Pozwalają odzyskać do 85% włożonej energii. Ich wadą jest wysoka cena i ograniczona żywotność.
Rozpowszechnienie pojazdów elektrycznych umożliwiłoby stosowanie ich akumulatorów jako
rozproszonych magazynów energii. Ponieważ przeciętny samochód spędza 95% czasu bezczynnie, jego
właściciel może wykorzystywać w tym czasie pojemność jego baterii jako magazyn energii, ładując go w
nocy, gdy energia jest tania i wykorzystując tę energię w dzień. Akumulator w pojedynczym samochodzie
może przechowywać 20-50 kWh energii elektrycznej, co zaspokaja 2-5 dni zapotrzebowania przeciętnego
gospodarstwa domowego.
Nowoczesną formą technologii magazynowania są instalacje wodorowe. Wodór może być potencjalnie
wykorzystywany do przechowywania energii na dużą skalę. Można go wytwarzać w dużych ilościach z
metanu i pary wodnej poprzez reforming parowy, bądź poprzez elektrolizę wody. Uzyskiwany w ten
sposób wodór wykorzystywany jest jako wysokoenergetyczne paliwo w silnikach spalinowych bądź w
ogniwach paliwowych.

Kolektory słoneczne do ogrzewania wody
Upowszechnienie wykorzystania kolektorów słonecznych obok korzyści gospodarczych, wiąże się z
pozytywnym wpływem na stan środowiska i zdrowia społeczeństwa. Kolektory stanowią bowiem
ekonomicznie interesującą alternatywę dla gospodarstw domowych, które nie są podłączone do ciepła
sieciowego i energię cieplną pozyskują z przydomowych instalacji napędzanych niskiej jakości węglem lub
spalanymi odpadami.
Wykorzystanie kolektorów w słonecznych rozwija się w Polsce dość dynamicznie, chociaż
w 2013 r. zainstalowano w naszym kraju mniej kolektorów (274 tys. m²) niż rok wcześniej (ponad 300 tys.
m²). Jest to pierwszy spadek dynamiki rozwoju polskiego rynku kolektorów od 2000 r., czyli od momentu,
od którego Instytut Energetyki Odnawialnej bada jego rozwój. Rozwój rynku kolektorów był do tej pory
napędzany przez program dopłat realizowany w latach 2010-2014 przez Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).
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W przypadku gospodarstw domowych, które energię cieplną pozyskują z energii elektrycznej, wyposażenie
budynku w kolektor będzie się wiązało ze znacznym ograniczeniem popytu na prąd, co w skali całego kraju
przełoży się na poprawę bezpieczeństwa systemu elektroenergetycznego, a także obniżenie emisji
zanieczyszczeń.

Pompy ciepła
Podobnie jak w wypadku kolektorów słonecznych, wzrost na rynku pomp ciepła będzie stymulował rozwój
nowoczesnych gałęzi przemysłu i usług w Polsce oraz przyczyni się do ograniczenia wykorzystania
brudnych paliw do ogrzewania pomieszczeń i produkcji ciepłej wody użytkowej. Szersze wykorzystanie
pomp ciepła i gruntowych wymienników ciepła dla celów grzewczych wymaga:






Monitorowania jakości instalowanych dotychczas pomp ciepła.
Upowszechnienia wiedzy o korzyściach z instalowania pomp ciepła w powiązaniu
z przekazywaniem informacji o właściwej eksploatacji zainstalowanych pomp.
Przeglądu istniejącej legislacji dotyczącej pomp ciepła w celu stworzenia stabilnych ram prawnych
dla rozwoju tego rynku.
Przeglądu instrumentów wsparcia (innych niż wynikające z ustawy o OZE).
Stworzenia otoczenia naukowego zaangażowanego w rozwój pomp ciepła

Geotermia
Polska ma dobre warunki geotermalne do budowy i eksploatacji instalacji dostarczających ciepłą wodę
do ogrzewania oraz wykorzystania np. w ośrodkach geotermalnych. Aż 80% powierzchni kraju jest
pokryte przez 3 prowincje geotermalne: centralnoeuropejską, przedkarpacką i karpacką. Możliwości
wykorzystania wód geotermalnych dotyczą jednak tylko 40% obszaru kraju (wydobycie jest opłacalne,
gdy do głębokości 2 km temperatura osiąga 65 °C, zasolenie nie przekracza 30 g/l a także gdy wydajność
źródła jest odpowiednia). Temperatura wody dla tych obszarów wynosi od 30-130°C a głębokość
występowania w skałach osadowych od 1 do 10 km. Naturalny wypływ zdarza się bardzo rzadko (Sudety
– Cieplice, Lądek Zdrój). Pierwszy w Polsce Zakład Geotermalny w Bańskiej-Białym Dunajcu powstał w
latach 1989-1993. Od 2001 z odwiertów i instalacji korzysta PEC Geotermia Podhalańska SA, która
pokrywa 35% zapotrzebowania na ciepło w Zakopanem. Koszt wybudowania instalacji o mocy około 10
MW wystarczającej do podłączenia około 1000 domów jednorodzinnych wyniósł w przypadku jednego z
odwiertów na Podhalu 20 mln PLN.

Wykorzystanie odpadów
Transformacja niskoemisyjna nie będzie możliwa bez dokonania zmian w zakresie gospodarki odpadami
w taki sposób, aby wykorzystywać, w celu dopełnienia systemu gospodarki odpadami opartego na
recyklingu, frakcje resztkowe odpadów w niskoemisyjnych procesach energetycznych, zgodnie z planami
gospodarki odpadami. Efektywnym gospodarczo sposobem zagospodarowania odpadów jest ich
ponowne wykorzystanie. Wykorzystanie odpadów, jako paliwa w spalarniach lub współspalarniach
odpadów jest sposobem zagospodarowania frakcji resztkowej odpadów komunalnych (nieprzydatnych
do recyklingu), zwłaszcza w kontekście regulacji unijnych ograniczających składowanie. Jednakże z
odpadów powinny być przede wszystkim odzyskiwane cenne surówce, co pozwoli na realizację unijnych
celów w zakresie ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych i opakowaniowych oraz
ograniczy zużycie pierwotnych zasobów, wpisując się tym samym w zasady gospodarki o obiegu
zamkniętym.
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Elektromobilność
Niezależnie od niskoemisyjnych źródeł wytwarzania energii niezbędne jest wykreowanie ekosystemu
elektromobilności, którego elementami będą producenci i użytkownicy pojazdów oraz sektor
energetyczny świadczący usługi na rzecz elektromobilności. Umożliwi to obniżenie emisji ze środków
transportu, która stanowi 12% ogólnej emisji gazów cieplarnianych. Wymaga to działań na kilku
płaszczyznach – począwszy od świadomości potencjalnych użytkowników poprzez wprowadzenie
systemu korzyści dla użytkownika pojazdu elektrycznego, stymulowanie rozwoju producentów w
segmencie elektromobilności, regulacje warunkujące rozwój elektromobilności, aż po dostosowanie sieci
energetycznych do potrzeb pojazdów.
Chcąc odpowiedzieć na te wyzwania, w Ministerstwie Energii powstał Pakiet na Rzecz Czystego
Transportu, na który składają się Plan Rozwoju Elektromobilności, tworzący warunki dla rozwoju
pojazdów napędzanych energią elektryczną; Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw
alternatywnych wskazujące cele i narzędzia w zakresie rozbudowy infrastruktury niezbędnej do
korzystania z pojazdów na paliwa alternatywne oraz ustawa powołująca Fundusz Niskoemisyjnego
Transportu, którego celem jest wspieranie rozbudowy infrastruktury paliw alternatywnych, a także
tworzenie rynku pojazdów na te paliwa.
W Pakiecie na Rzecz Czystego Transportu priorytetem jest elektromobilność, gdyż obok zmniejszenia
emisji gazów cieplarnianych przez pojazdy spalinowe można je będzie wykorzystywać jako magazyny
energii elektrycznej. Warunkiem będzie stworzenie odpowiedniej infrastruktury w zakresie ładowania
akumulatorów samochodowych i pobierania zakumulowanej energii do sieci energetycznej.
Ważnym narzędziem rozwoju elektromobilności będzie koncentracja publicznych środków finansowych
na tym obszarze – oprócz powołania Funduszu Niskoemisyjnego Transportu, istotną role będą odgrywać
programy badawcze w NCBiR dedykowane elektromobilności oraz utworzenie programu wspierającego
popyt na pojazdy elektryczne w ramach NFOŚiGW. Rolą Narodowego Funduszu może być jednocześnie
budowanie przyszłych konsumentów pojazdów elektrycznych poprzez uruchamianie projektów
pilotażowych.

Energetyka jądrowa
Budowa elektrowni jądrowych
Wszystkie kraje, w których są eksploatowane lub budowane EJ, uznały energetykę jądrową jako
ekonomiczną i wystarczająco bezpieczną technologię wytwarzania energii. W wielu innych krajach z tych
samych względów podtrzymano zamierzenia rozwoju energetyki jądrowej w przyszłości.
Niezależnie od tych wydarzeń następuje rozwój technologii elektrowni jądrowych, w tym przede
wszystkim reaktorów, ukierunkowany na podwyższenie stopnia wykorzystania paliwa uranowego oraz
bezpieczeństwa działania tych obiektów, aby zmniejszyć obawy przed tą technologią, nawet te
nieracjonalne. Tym bardziej, że jest to technologia wpisująca się w powszechnie akceptowany kierunek
rozwoju energetyki o niskiej emisji gazów cieplarnianych.
Rozwijane są przede wszystkim reaktory lekkowodne (LWR), ciśnieniowe (PWR) i wrzące (BWR), które
dominują w EJ eksploatowanych i budowanych na świecie (ponad 80%). W reaktorach LWR generacji III+
są wprowadzone pasywne układy awaryjnego chłodzenia rdzenia reaktora, które nie wymagają
zewnętrznego źródła zasilania w ciągu co najmniej 72 godzin po wystąpieniu najcięższej awarii.
Jednym z priorytetowych kierunków rozwoju technologii EJ jest skonstruowanie jednostek
o mniejszej mocy (poniżej 700 MW) o konkurencyjnych kosztach wytwarzania energii przy zachowaniu
wszystkich wymagań bezpieczeństwa jądrowego. Perspektywicznym rozwiązaniem są tzw. reaktory
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modułowe umożliwiające składanie wymaganej mocy z szeregowych jednostek o mocy 150-300 MW.
Obiecującą technologią są modułowe reaktory gazowe wysokotemperaturowe (HTGR), które mogą
znaleźć zastosowanie nie tylko do produkcji energii elektrycznej, ale również ciepła procesowego na
potrzeby przemysłu chemicznego.
Składowanie odpadów nisko- i średnioaktywnych jest opanowane na świecie i nie stanowi istotnego
problemu. W Europie prawie we wszystkich krajach są eksploatowane składowiska takich odpadów. W
Polsce eksploatowane jest Krajowe Składowisko Odpadów Promieniotwórczych w Różanie nad Narwią,
które powoli się zapełnia i nie jest przystosowane do odbierania odpadów wysokoaktywnych. Dlatego
przewidywana jest budowa nowego składowiska odpadów nisko- i średnio-aktywnych. Większym
problemem, aczkolwiek również opanowanym w skali globalnej, jest składowanie paliwa wypalonego i
odpadów wysokoaktywnych, zwłaszcza z zakładów przerobu paliwa wypalonego. Planowane składowisko
odpadów wysokoaktywnych zostanie oddane do eksploatacji w czasie adekwatnym do cyklu paliwowego
i postprocesingu paliwa.
W dostawach reaktorów i całych jądrowych układów wytwarzania pary w elektrowniach jądrowych
dominują wielkie koncerny, które tradycyjnie konkurują ze sobą na rynku światowym. One będą również
konkurować aby dostarczyć technologie do EJ w Polsce. Są to przede wszystkim:




Framatome, który oferuje EJ z reaktorami ciśnieniowymi EPR o mocy brutto 1 650 MW.
General Electric, którego firma GE Hitachi oferuje EJ z reaktorami wrzącymi typu ABWR o mocy 1
350 MW i reaktorami ESBWR o mocy 1 535 MW.
Koreański koncern KHNP oferujący EJ z reaktorami PWR o mocy 1 400 MW.

Polska jako członek Unii Europejskiej musi przestrzegać wymagań wspólnotowych. W zakresie energetyki
jądrowej są to zapisy traktatu i dokumentów normatywnych Euroatomu. Zgodnie z wymaganiami
Euroatomu wszystkie obiekty jądrowe budowane w UE muszą być notyfikowane i uzyskać pozytywną
opinię Komisji Europejskiej.
Mimo zaostrzonych wymagań w zakresie bezpieczeństwa elektrownie jądrowe są konkurencyjne w
odniesieniu do źródeł na paliwo organiczne, zwłaszcza jeśli uwzględni się koszty zakupu uprawnień do
emisji CO2.
W Polsce został opracowany i przyjęty przez rząd Program polskiej energetyki jądrowej45. Jest to pierwszy
kompleksowy dokument dotyczący energetyki jądrowej w Polsce. Celem głównym Programu PEJ jest
wdrożenie w Polsce energetyki jądrowej, co przyczyni się do zapewnienia dostaw odpowiedniej ilości
energii elektrycznej po akceptowalnych dla gospodarki i społeczeństwa cenach, przy równoczesnym
zachowaniu wymagań ochrony środowiska, zwłaszcza zerowej emisji CO2.
Realizacji celu głównego będą służyć następujące cele szczegółowe:
1. Opracowanie i aktualizowanie ram prawnych dla rozwoju i funkcjonowania energetyki jądrowej.
2. Zapewnienie najwyższego osiągalnego poziomu bezpieczeństwa elektrowni jądrowych.
3. Wprowadzenie racjonalnego i efektywnego systemu postępowania z odpadami
promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym, w tym budowa nowego składowiska
odpadów nisko- i średnioaktywnych.
4. Rozwój instytucjonalnego zaplecza energetyki jądrowej.
5. Wzrost i utrzymanie poparcia społecznego dla rozwoju energetyki jądrowej m.in. poprzez
podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa w tym zakresie.

Uchwała nr 15/2014 Rady Ministrów z dn. 28 stycznia 2014 r. w sprawie programu wieloletniego pod nazwą
„Program polskiej energetyki jądrowej” (M.P. z 2014 r., poz. 502)
45
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6. Wzmocnienie krajowego systemu reagowania na zdarzenia radiacyjne pod kątem
funkcjonowania energetyki jądrowej, w tym wzmocnienie krajowego systemu monitoringu
radiacyjnego.
7. Zapewnienie wykwalifikowanych kadr dla rozwoju i funkcjonowania energetyki jądrowej.
8. Stworzenie silnego, efektywnego zaplecza naukowo-badawczego dla energetyki jądrowej.
9. Zwiększenie innowacyjności i poziomu technologicznego polskiego przemysłu.
10. Zapewnienie warunków dla stabilnych dostaw paliwa do elektrowni jądrowych.
11. Przygotowanie Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) do rozwoju EJ.
12. Stworzenie stabilnych warunków ekonomiczno-finansowych dla rozwoju energetyki jądrowej.
„Program polskiej energetyki jądrowej” stanowi szansę dla rozwoju nowych technologii, poprzez
stowarzyszone projekty badawcze i rozwojowe. Podobnie jak w przypadku Wielkiej Brytanii, projekty
takie mają podwójny cel. Z jednej strony jest to odpowiedź na przyszłe potrzeby energetyczne, z drugiej
zaś działanie nakierowane na rozwój rodzimych kompetencji, technologii i produktów.

Pozyskiwanie i wykorzystanie gazu zamkniętego
Perspektywicznym surowcem, który może być alternatywą dla węgla i gazu ziemnego wydobywanego w
sposób konwencjonalny, jest gaz zamknięty (ang. tight gas), występujący w zwięzłych, słabo
przepuszczalnych piaskowcach. Może on być wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej i ciepła z
niską emisją zanieczyszczeń atmosfery. Według szacunków Państwowej Służby Geologicznej jego zasoby
wynoszą w Polsce 1,5-1,9 mld m3 (na podstawie przeanalizowanych kompleksów geologicznych w
regionach: poznańsko-kaliskim, wielkopolsko-śląskim i w zachodniej części basenu bałtyckiego).

4.6.2. Obecny poziom nakładów publicznych i prywatnych na badania naukowe
i innowacje w zakresie technologii niskoemisyjnych, obecna liczba patentów oraz
obecna liczba osób prowadzących badania naukowe
Dane na temat inwestowania w innowacje podawane są przez Międzynarodową Agencję Energetyczną,
która podaje periodycznie dane na temat inwestycji ze środków publicznych (zdefiniowanych jako środki
finansowe z budżetów państwowych oraz spółek kontrolowanych przez centralny rząd) w obszar
określany jako Badania, Rozwój i Demonstracja nowych technologii w sektorze energetycznym (ang.
Research, Development and Demonstration, RD&D). Całkowite nakłady na RD&D są dzielone na siedem
głównych obszarów: efektywność energetyczna, paliwa kopalne, odnawialne źródła energii, energetyka
jądrowa, wodór i ogniwa paliwowe, inne technologie wytwarzania i magazynowania energii, inne
międzydyscyplinarne technologie energetyczne. Podział ten jest odmienny od stosowanego w
raportowaniu przez Komisję Europejską, w związku z czym nawet w przypadku podobnie
scharakteryzowanych obszarów badań, jak na przykład energetyka jądrowa, raportowane nakłady
inwestycyjne różnią się pomiędzy oboma źródłami.

106

Rysunek 40. Całkowite nakłady inwestycyjne na innowacje w Badania, Rozwój i Demonstrację w wybranych krajach w latach
2005, 2010, 2015 Źródło: MAE

Na powyższym rysunku zaprezentowano poziom nakładów publicznych na RD&D wybranych światowych
gospodarek. Na przestrzeni lat 2010-2015 nie obserwujemy znaczących zmian poziomu inwestycji w
innowacje. Według raportu MAE nakłady na innowacje w sektorze energetyki w Japonii i USA pozostały
na zbliżonym poziomie, w latach 2013-2015. Poszczególne kraje różnią się również podziałem nakładów
finansowych na poszczególne sektory RD&D.

Rysunek 41. Całkowite nakłady inwestycyjne na innowacje w Badania, Rozwój i Demonstrację
w wybranych krajach w latach 2005, 2010, 2015 Źródło: MAE

Jak widać na zaprezentowanym powyżej zestawieniu i zgodnie z danymi prezentowanymi również przez
Komisję Europejską, poszczególne kraje przeznaczają środki finansowe na inwestowanie w obszary o
szczególnym znaczeniu strategicznym. Dla przykładu kraje o rozwiniętej energetyce jądrowej
przeznaczają istotny procent swoich funduszy na RD&D w obszarze energetyki jądrowej (w 2015 roku:
44% – Francja, 39% – Japonia, 33% – Wielka Brytania, 26% – Niemcy). USA przeznacza jedynie 14,5%
swojego budżetu RD&D w sektorze energetycznym na projekty energetyki jądrowej, jednak ponieważ jest
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to największy budżet spośród porównywanych krajów, w wartościach nominalnych USA zajmuje drugie
miejsce (za Japonią) w takim zestawieniu. W przypadku Polski widoczny jest również znaczący udział
sektora paliw kopalnych w RD&D, 34% środków finansowych jest przekazywanych na badania w tym
sektorze. Jest to pochodną znaczącego udziału węgla w polskim miksie paliwowym.
Na poniższym wykresie zaprezentowano porównanie pomiędzy wydatkami ponoszonymi w sferze RD&D
przez kraje będące zarówno członkami UE jak i MAE, oraz wydatkami ponoszonymi przez Komisję
Europejską, rozumianymi tutaj jako wydatki z budżetu Komisji Europejskiej, przeznaczone na badania
i rozwój w ramach programów, grantów i projektów, takich jak na przykład program Horyzont 2020.
Największe różnice widać pomiędzy nakładami na energetykę jądrową. Wiąże się to jednak z priorytetami
inwestycyjnymi przyjętymi przez Komisję Europejską, która stawia większy nacisk na nowoczesne,
odnawialne i zrównoważone źródła energii.

Krajowe nakłady na sferę B+R46
W strategii Europa 2020 został wskazany cel dostosowany do możliwości realizacyjnych poszczególnych
państw członkowskich, który dotyczy zwiększenia nakładów na B+R. W ramach tej strategii Polska została
zobowiązana do przeznaczenia 1,7% PKB na badania i rozwój w 2020 r. (2010 r. – 0,72% PKB, 2015 r. –
1% PKB)47. Unia Europejska zobowiązała się w ramach tej strategii, aby łącznie przeznaczyć 3% PKB na
B+R w 2020r. wobec 1,93% PKB w 2010 r.48
Statystyki krajowe podają informacje dotyczące łącznych nakładów na badania i prace rozwojowe, bez
wyszczególniania danych dla technologii niskoemisyjnych, czy poszczególnych obszarów priorytetowych
unii energetycznej.
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2015 r. w obszarze „Nauka i technika” łączne nakłady
inwestycyjne wyniosły 18,06 mld PLN i w porównaniu z 2011 r. wzrosły aż o 54,5%.
Natomiast według danych przedstawionych w publikacji Joint Research Centre (JRC) na potrzeby
monitorowania postępów krajów członkowskich w analizowanym obszarze, pod tytułem „Energy R&I
financing and patenting trends in the EU”, Polska przeznaczyła na badania i innowacje 88 mln EUR, z czego
aż 42,6 mln EUR na inwestycje w obszarze zintegrowanych systemów energetycznych. Drugim
największym obszarem inwestycji były źródła odnawialne i bioenergia z 16,4 mln EUR zainwestowanymi
w badania i innowacje. Poziom nakładów inwestycyjnych w obu tych obszarach spadł znacząco od 2011
roku (odpowiednio o 19% i 57%). W pozostałych analizowanych obszarach, jak np. efektywność
energetyczna w przemyśle, czy CCUS, nakłady inwestycyjne pozostały na relatywnie zbliżonym poziomie.
Podobnie jak w reszcie Wspólnoty i w Polsce, nakłady inwestycyjne w sektorze prywatnym przewyższają
nakłady ze środków publicznych. Największą równicę można zauważyć pomiędzy inwestycjami z
nakładów publicznych a tymi w sektorze prywatnym w obszarze źródeł energii odnawialnej. W sektorze
prywatnym nakłady te są ponad dziesięciokrotnie wyższe niż w sektorze publicznym. Podobnie ma się
sytuacja w nakładach inwestycyjnych na innowacje w zakresie paliw odnawialnych (trzykrotnie większe
inwestycje w sektorze prywatnym) i technologii efektywności energetycznej w przemyśle (sześciokrotnie
większe inwestycje).
Zgodnie ze statystyką MAE, Polska przeznaczyła na RD&D 88,2 mln EUR. Jest to zbliżona kwota do tej
przedstawionej przez JRC, jednak obie te instytucje wykazują różne priorytety badawcze. Dla przykładu,
według MAE 34% środków zostało zainwestowane w obszarze paliw kopalnych, kategorii, która nie jest
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Nauka i technika w 2015 r., Główny Urząd Statystyczny.
Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce, Główny Urząd Statystyczny
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monitorowana w zestawieniu wykonanym przez JRC. W rozwój innowacji w zakresie źródeł odnawialnych
zgodnie z danymi MAE przeznaczono 22% środków publicznych, tj. około 19 mln EUR.

Krajowe nakłady na innowacje w priorytety unii energetycznej
Zgodnie z danymi GUS w 2015 r. nakłady na innowacje polskich przedsiębiorstw przemysłowych wynosiły
31,1 mld PLN, z czego nakłady przedsiębiorstw dużych49 (stanowiących 27,2% ogólnej liczebności badanej
zbiorowości) stanowiły 93%. W sektorze usług w grupie badanych przedsiębiorstw oszacowano te
nakłady na poziomie 12,6 mld PLN, z czego nakłady przedsiębiorstw dużych (stanowiących 16,7% ogólnej
liczebności badanej zbiorowości) udział ten wynosił 93,8%.
Przedsiębiorstwa przemysłowe największe nakłady poniosły na środki trwałe (77,3% ogółu nakładów na
innowacje), większość przeznaczono na zakup maszyn i urządzeń technicznych, środków transportowych,
narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia (51,2%) oraz na działalność badawczo-rozwojową, na
którą przeznaczono 5,1 mld PLN (16,5% ogółu nakładów na innowacje). Przedsiębiorstwa sektora usług
największe nakłady przeznaczyły na środki trwałe (38,5% ogółu nakładów na innowacje) i na działalność
badawczo-rozwojową (4,1 mld PLN), co stanowiło 32,7% ogółu nakładów na innowacje.
W 2015 r. w grupie przedsiębiorstw dużych udział nakładów na innowacje, mających swoje źródło w
działalności badawczej i rozwojowej, kształtował się w przemyśle na poziome 16,7%, a w badanych
działach sektora usług (sekcji G-U) – 32,1% (w 2014 r. odpowiednio 19,6% i 24,2%). Głównym źródłem
finansowania nakładów na działalność innowacyjną w 2015 r. były środki własne przedsiębiorstw. W
przedsiębiorstwach przemysłowych stanowiły one 62,0%, a w usługowych – 73,0% wszystkich nakładów.

Kadry w sferze B+R
Liczba osób zatrudnionych w działalności badawczej i rozwojowej (B+R) w Polsce w 2015 r. osiągnęła
poziom 157,9 tys. osób, z czego pracowników naukowo-badawczych (badaczy) zatrudnionych było 118,5
tys. osób. Zatrudnienie w działalności B+R w ekwiwalentach pełnego czasu pracy wyniosło 109,2 tys., w
tym pracowników naukowo-badawczych – 82,6 tys. EPC (w przeliczeniu na pełne etaty). Intensywność
prac B+R, czyli udział nakładów wewnętrznych na badania i prace rozwojowe w PKB w 2015 r. sięgała
1,00%, co jest wzrostem wobec 0,75% w 2011 roku. W 2015 r. na 1 000 pracujących ogółem – w B+R
zatrudnionych było 6,8 (w EPC). Wskaźnik ten w 2014 r. był prawie dwukrotnie niższy niż dla UE (13,0).
W 2014 r. Polska była sklasyfikowana na 23 pozycji wśród krajów Unii pod względem wielkości
zatrudnienia w działalności badawczej i rozwojowej (w EPC) na 1 000 pracujących ogółem oraz na 22
pozycji pod względem zatrudnienia badaczy (w EPC) na 1 000 pracujących ogółem. W 2014 r. Polska
klasyfikowana była na 20. pozycji wśród krajów Unii Europejskiej pod względem wskaźnika intensywności
prac B+R, który był dla Polski dwukrotnie niższy niż dla całej Unii.

Patenty w Polsce
W Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r. dokonano 4 815 zgłoszeń wynalazków, co
oznacza wzrost o 17,6% w porównaniu z rokiem poprzednim. W latach 2000-2005 łączna liczba zgłoszeń
wynalazków kształtowała się na poziomie 6-8 tys. rocznie. Od 2006 r. obserwujemy zmianę struktury
zgłoszeń w stosunku do okresu 2000-2005 na rzecz zgłoszeń przez podmioty krajowe. W 2015 r. w
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Zatrudniających powyżej 49 osób.
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Urzędzie Patentowym RP odnotowano 4 676 zgłoszeń wynalazków dokonanych przez podmioty krajowe,
tj. o 18,7% więcej niż w roku poprzednim.
Zgodnie z przywołanym wcześniej badaniem Joint Research Centre, najwięcej patentów w Polsce jest
zgłaszanych w obszarze efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii (odpowiednio 40 i 39
w 2013 roku). Te dwa obszary były najbardziej aktywne pod względem liczby patentów w okresie 20082013. Trzecim obszarem aktywności patentowej w tym okresie były innowacje w paliwa odnawialne.
Łącznie w obszarach priorytetowych unii energetycznej zgłoszono w 2013 roku 146 patentów (spadek o
16 względem 2012 roku, niemal czterokrotny wzrost względem 2008 roku).

4.6.3. Obecny poziom kosztów energii z uwzględnieniem kontekstu międzynarodowego
Z uwagi na rolę, jaką energia odgrywa w procesach produkcyjnych oraz w szeroko pojętych usługach,
koszty energii są kluczowym czynnikiem przy rozpatrywaniu konkurencyjności. Analizując koszty energii,
należy brać pod uwagę zarówno poziom cen energii jak i energochłonność. W 2014 roku zakup energii
stanowił 2,1% całkowitej wartości wyprodukowanych dóbr w sektorze wytwarzania. Wartość ta jest
jednak silnie zróżnicowana pomiędzy różnymi sektorami gospodarki.
Od 2010 r., z wyjątkiem niektórych krótkich okresów, ceny hurtowe energii elektrycznej w USA były niższe
niż w Europie. W pierwszej połowie 2016r. ceny w USA były o 35% niższe niż średnia w UE. Różnica wynika
głównie z niskich kosztów produkcji energii w USA. W ciągu ostatnich kilku lat niskie ceny gazu ziemnego
spowodowały wzrost produkcji energii elektrycznej z tego paliwa, częściowo wypierając węgiel z
produkcji energii. Ze względu na rosnącą zależność od generacji opartej na gazie ceny energii w USA są
bardziej zmienne niż w Europie. W ostatnich latach koszty produkcji energii elektrycznej spadły również
w UE, czemu sprzyjały: zmniejszony popyt, spadające ceny paliw kopalnych i stopniowe przenikanie
energii ze źródeł odnawialnych do miksu energetycznego. W ciągu ostatnich kilku lat japońskie hurtowe
ceny energii elektrycznej były znacząco wyższe niż w UE. Różnica cen osiągnęła maksimum po awarii
elektrowni jądrowej w Fukushimie, kiedy to tanie elektrownie jądrowe zostały czasowo zastąpione
elektrowniami opalanymi gazem. Jednak od 2014 r., w związku ze spadającymi cenami importowanego
LNG i ponownym uruchomieniem niektórych reaktorów jądrowych, koszty wytwarzania energii
zmniejszyły się, wywierając presję na hurtowe ceny energii elektrycznej. Do 2016 r. japońskie hurtowe
ceny energii elektrycznej powróciły do poziomu sprzed wydarzeń w Fukushimie, ale pozostały znacznie
powyżej cen europejskich.
W pierwszej połowie 2016 r. ceny w Japonii były prawie dwukrotnie wyższe niż w UE. Hurtowe ceny
energii elektrycznej w Polsce pozostawały na poziomie niewiele niższym od średniej europejskiej, od
końca 2010 do początku 2014 roku. W pierwszej połowie 2016 roku średnia cena europejska spadła do
poziomu około 30 euro/MWh, podczas gdy ceny hurtowe w Polsce pozostawały na relatywnie stałym
poziomie, około 39 euro/MWh. Taki poziom cen w Polsce utrzymał się w 2017 r., natomiast lata 2018 i
2019 przyniosły wzrost cen energii elektrycznej na rynku hurtowym.
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*Ceny energii elektrycznej dla Polski zostały przedstawione w ujęciu kwartalnym
Źródło: Trinomix et altri study (2018); bazy danych ARE SA

Rysunek 42. Ceny hurtowe energii elektrycznej w UE i wybranych krajach w latach 2010-2018
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Rysunek 43. Ceny hurtowe gazu ziemnego w wybranych krajach na świecie, w latach 2008-2016
Źródło: Platts, Thomson Reuters

Na powyższym rysunku przedstawione są ceny hurtowe gazu w trzech punktach: Stany Zjednoczone
(Henry Hub), Zjednoczone Królestwo (hub NBP) i Japonia (cena spot JKM). W latach 2010-2013 nastąpiła
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wyraźna rozbieżność cen. Z kolei od 2014r. ceny hurtowe znacznie spadły we wszystkich regionach,
prowadząc do zbliżenia poziomów cen regionalnych.
Jak wspomniano wcześniej, popyt na gaz w Japonii wzrósł po wypadku w Fukushimie, powodując wzrost
cen LNG. Jednak od 2014r. ceny LNG znacznie spadły, a ceny w Japonii spadły o prawie 80% w okresie od
lutego 2014r. do kwietnia 2016r. Od 2010r., wraz z nadejściem boomu na gaz łupkowy, ceny gazu w USA
były konsekwentnie niższe niż ceny w Europie i Azji. Od stycznia 2015 roku średnia miesięczna cena Henry
Hub pozostała poniżej 3 USD/mmbtu, a przejściowo spadła poniżej 2 USD/mmbtu. Ceny gazu przekroczyły
w tym hubie 3 USD/mmbtu jedynie w okresie grudzień 2016-styczeń 2017, oraz kwiecień-maj 2017.
Spadek ceny ropy z kolei obniżył produkcję gazu związanego z ropą naftową, co przełożyło się na
konkurencyjność gazu z łupków. Europejskie ceny również znacznie spadły od 2014 r., w wyniku
połączenia kilku czynników: niski popyt, stały import LNG i spadające ceny ropy naftowej wywierają presję
na ceny w hubach. Dewaluacja euro względem dolara amerykańskiego również przyczyniła się do tego
trendu, obniżając ceny europejskie wyrażone w dolarach amerykańskich. W rezultacie różnica między
ceną NBP a ceną Henry Hub spadła do średnio 2 USD/mmbtu w pierwszych dziewięciu miesiącach 2016.
Zarówno ceny energii elektrycznej jak i kopalnych nośników energii różnią się jednak znacząco pomiędzy
poszczególnymi krajami UE. Wpływ na to mają głównie zróżnicowane moce wytwórcze i różna
dostępność paliw na potrzeby energetyczne.
Ceny energii elektrycznej w sektorze przemysłu (z podatkami)
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Rysunek 44. Ceny końcowe energii elektrycznej w sektorze przemysłu, bez podatków w wybranych krajach od 2012 roku
do pierwszej połowy 2019 roku (dane wg MAE)

Ceny dla odbiorców przemysłowych (nie uwzględniając podatków) w Polsce i Niemczech wykazują dużą
zbieżność. Wiąże się to przede wszystkim z sąsiedztwem tych krajów, w efekcie tego wymiana
międzysystemowa energii elektrycznej powoduje wzajemne odziaływanie obu tych rynków na siebie
nawzajem. Po uwzględnieniu obciążeń podatkowych w powyższym zestawieniu cena energii w
Niemczech jest wyższa również od ceny w Wielkiej Brytanii, podczas gdy cena dla sektora przemysłowego
w Polsce pozostaje na zbliżonym poziomie (średni podatek według danych MAE w analizowanym okresie
był mniejszy niż 5 EUR/MWh). Widoczne różnice w cenach energii elektrycznej obserwujemy w przypadku
krajów niepołączonych wzajemnie ze sobą, jak na przykład USA, Niemcy i Japonia. W takim porównaniu
głównymi czynnikami są właśnie koszty nośników energii i przesyłu energii. Na konkurencyjność
gospodarki wpływają jednak nie tylko koszty samej energii, ale również energochłonność.
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Koszty energii oraz energochłonność łączy w sobie wskaźnik określający rzeczywiste jednostkowe koszty
energii (ang. RUEC – Real Unit Energy Cost), który mierzy ilość pieniędzy przeznaczonych na energię
potrzebną do uzyskania jednej jednostki wartości dodanej w sektorze produkcyjnym (z wyłączeniem
rafinerii). Im wyższa wartość tego wskaźnika, tym wyższy jest składnik kosztów energii w ogólnej
strukturze kosztów sektora produkcyjnego w danym kraju.
Wskaźnik RUEC jest obliczany, jako iloraz kosztów energii w cenach bieżących (wsad energetyczny składa
się z sumy czterech kategorii produktów (1) węgiel kamienny i brunatny, (2) torf, ropa naftowa i gaz
ziemny, (3) koks, produkty rafineryjne i paliwa nuklearne, (4) energia elektryczna, gaz, para i gorąca woda
i wartości dodanej w cenach stałych 2005 roku. Wskaźnik ten można interpretować, jako iloczyn

rzeczywistej ceny energii oraz energochłonności50.
Wskaźnik RUEC pokazujący poziom kosztów energii w sektorze przemysłowym, przedstawiany, jako
procent wartości dodanej, jest używany do porównań międzynarodowych w tym zakresie. Porównanie
rzeczywistych jednostkowych kosztów energii wyrażonych w % wartości dodanej w sektorze przemysłu
przetwórczego w poszczególnych krajach Unii Europejskiej oraz porównanie pomiędzy UE28, USA,
Japonią, Chinami i Rosją dla lat 2005, 2011 i 2014 przedstawia poniższy rysunek.

Rysunek 45. Porównanie rzeczywistych jednostkowych kosztów energii (RUEC) wyrażonych
w% wartości dodanej w latach 2005, 2011 i 2014, Źródło: Second Report on the State of the Energy Union, 2017

Na podstawie tego rysunku można sformułować serię wniosków i spostrzeżeń. Przede wszystkim w
okresie 2005-2011 koszty energii wzrosły, w niektórych przypadkach (Luksemburg, Belgia) znacząco. Po
tym wzroście, w okresie 2011-2014, koszty energii (wyrażone współczynnikiem RUEC) przestały rosnąć, a
w przypadku całej Unii spadły o 6,6%. Niemniej w okresie 2005-204 RUEC dla Unii Europejskiej wzrósł o
11,5%. W 2014 r. najniższy poziom kosztów energii w przemyśle przetwórczym odnotowano w USA, a
kolejne miejsca zajęły: UE28, Japonia, Rosja i Chiny; należy wziąć pod uwagę, ze ceny nośników energii
płacone przez odbiorców przemysłowych w USA są niższe niż w większości krajów Unii Europejskiej,
natomiast ceny w Japonii w większości przypadków przewyższają ceny unijne (rys. 4.71 i 4.72). Spadek
kosztów w przypadku UE28 można tłumaczyć spadającą energochłonnością sektora wytwórczego (co jest
powiązane ze wzrastającą efektywnością energetyczną gospodarek europejskich). Polska wykazuje
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RUEC = EC/VAb = EC/(VAs*PVA) = EC/(QE*PVA) * QE/VAs, gdzie:
EC
–
koszt energii w cenach bieżących,
QE
–
wsad energetyczny wyrażony w jednostkach energii,
VAb
–
wartość dodana w cenach bieżących,
VAs
–
wartość dodana w cenach stałych,
PVA
–
deflator wartości dodanej
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wartości RUEC wyższe od średniej unijnej. Jednak w okresie 2005-2014 rzeczywiste jednostkowe koszty
energii spadły o 7,9%, a Polska była jednym z 11 krajów europejskich, w których koszty energii spadły
w analizowanym okresie. Najwyższe koszty energii odnotowane zostały w Bułgarii, Belgii i na Cyprze, jest
to pochodną koncentracji sektora przemysłowego w energochłonnych gałęziach przemysłu.
Na rysunku poniżej przedstawione zostały zmiany poziomu wskaźnika RUEC wyrażone w % na przestrzeni
lat 2005-2014 w poszczególnych krajach UE, w UE28 oraz w krajach będących głównymi partnerami
gospodarczymi.

Rysunek 46. Procentowe zmiany wskaźnika RUEC pomiędzy rokiem 2005 i 2014
Źródło: Second Report on the State of the Energy Union, 2017

Jak już wspomniano, koszty energii zależą od cen energii i energochłonności. Na rysunkach poniżej
przedstawiono jak kształtowały się średnie ceny wybranych nośników energii w poszczególnych krajach
UE oraz w USA i Japonii w 2016 r.
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Rysunek 47. Porównanie średnich cen wybranych nośników energii w USD/toe płaconych przez odbiorców przemysłowych w
krajach UE oraz w USA i Japonii w 2018 r.
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Źródło: IEA/OECD
Uwaga: wybór krajów oraz obecność na wykresie średniej ceny europejskiej zostały podyktowane dostępnością danych
Rysunek 48. Porównanie średnich cen wybranych nośników energii w USD/toe płaconych przez odbiorców przemysłowych w
krajach UE oraz w USA i Japonii w 2018 r. (dok.)
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Jak widać na powyższych wykresach nośniki energii w Polsce mają jedne z najniższych cen
w Europie. Wynika to głównie z charakteru zapotrzebowania na paliwa przez krajową gospodarkę.
Większość elektroenergetyki zużywa tani, krajowy węgiel, podczas gdy paliwa ciekłe nie mają w polskiej
energetyce powszechnego zastosowania (jak np. ma to miejsce we Włoszech).
Na rysunkach 62-64 przedstawiono natomiast ranking krajów UE pod względem poziomu cen na
przykładzie cen energii elektrycznej wyrażonych w EUR/MWh w II półroczu 2016 r. dla trzech kategorii
odbiorców przemysłowych, różniących się poziomem rocznego zużycia. Rysunki te obrazują duże
zróżnicowanie cen energii zarówno pomiędzy poszczególnymi krajami, jak również pomiędzy odbiorcami
przemysłowymi w ramach jednego kraju w zależności od poziomu zużycia. Ceny energii elektrycznej w
Polsce są dla każdego przedziału zużycia niższe od średniej ceny unijnej.
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Rysunek 49. Ceny energii elektrycznej dla odbiorców przemysłowych za I półrocze 2019 r.
- kategoria IC (500 – 2 000 MWh), Źródło: Eurostat
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Rysunek 50. Ceny energii elektrycznej dla odbiorców przemysłowych za I półrocze 2019 r.
- kategoria ID (2 000 – 20 000 MWh), Źródło: Eurostat
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Rysunek 51. Ceny energii elektrycznej dla odbiorców przemysłowych za I półrocze 2019 r. - kategoria IE, Źródło: Eurostat

Jak wynika z Rysunku 65, ceny poszczególnych nośników energii w Polsce wyrażone w Euro2016/ktoe na
przestrzeni lat 2005-2018 ulegały wahaniom, jednakże po roku 2012 wykazują zdecydowaną tendencję
malejącą, która trwała do 2016 r. Na przestrzeni dwóch ostatnich lat obserwuje się wzrost cen wszystkich
nośników energii. Wzrost ten w ujęciu procentowym kształtował się następująco: dla gazu ziemnego
6,5%, dla węgla energetycznego 16,6%, dla węgla koksowego 28,8%, dla energii elektrycznej 1,3%, dla
lekkiego oleju opałowego 11,6 %, dla oleju napędowego 7,5%, dla benzyny 4,9% i dla LPG 9,5%.
[EURO2016/ktoe]
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Rysunek 52. Ceny nośników energii dla odbiorców przemysłowych w Polsce
w latach 2005-2018 wyrażone w EUR’2016/ktoe, Źródło: OECD
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Z kolei energochłonność polskiego przemysłu przetwórczego w latach 2005-2015 była wyższa od średniej
unijnej, ale obniżała się średniorocznie o 7,2%, podczas gdy w tym samym okresie, roczne tempo poprawy
energochłonności dla UE28 wyniosło 3,9% (rys. 4.78). Energochłonność została obliczona w średniej
strukturze europejskiej z eliminacją większości różnic wynikających z różnej struktury przemysłu w
poszczególnych krajach UE. Tempo poprawy w Polsce jest wynikiem zarówno większej specjalizacji w
branżach mniej energochłonnych, jak i poprawą efektywności energetycznej.
W ostatnich latach tempo poprawy energochłonności zarówno w krajach UE, jak i w Polsce obniżyło się.
W latach 2010-2017 w Polsce wyniosło 2,2%, a w UE28 - 2,6%.
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Rysunek 53. Porównanie energochłonności przemysłu przetwórczego w UE28 i w Polsce
wyrażonej w koe/EUR’2005 na przestrzeni lat 1995-2017,
Źródło: GUS

4.6.4. Obecne polityki i środki w obszarze badań naukowych i innowacji.
Cele, polityka i środki ustanawiane na szczeblu krajowym dla zapewnienia odpowiedniego wkładu
w nowe europejskie podejście do badań i innowacji.
W obecnych warunkach globalizacji i systemu gospodarczego, ścieżką rozwoju prowadzącą do trwałego
sukcesu rozwojowego kraju, jest oparcie wzrostu gospodarczego m.in. o innowacje i wiedzę.
Aktualnie kluczowym dokumentem państwa w obszarze średnio- i długofalowej polityki gospodarczej,
jest przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 14 lutego 2017 roku, ” Strategia na rzecz Odpowiedzialnego
Rozwoju”.
W „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju” podjęto próbę skoordynowania działań w kluczowych
sektorach polskiej gospodarki i wykorzystania sektora nauki do realizacji wyznaczonych celów
strategicznych. Według dokumentu, głównym przesłaniem, mechanizmem i źródłem rozwoju społecznogospodarczego, są innowacyjne technologie, a wzrost wydatków na badania i rozwój, jest motorem
napędowym wzrostu gospodarczego kraju i zwiększenia innowacyjności gospodarki. Strategia odnosi się

119

również do wyzwań, przed jakimi stoi polska energetyka, bowiem transformacja technologiczna tej
branży może być źródłem zwiększenia dynamiki rozwoju gospodarczego Polski.

1. Dokument Ministerstwa Energii „Kierunki Rozwoju Innowacji Energetycznych”
Odpowiadając na globalne przyśpieszenie zmian w obszarze energii, Ministerstwo Energii przygotowało
dokument pt. Kierunki Rozwoju Innowacji Energetycznych. Jego celem jest pobudzenie innowacji i
nakierowanie działań na kluczowe i najbardziej produktywne obszary przy jednoczesnym zwiększeniu
rodzimego potencjału technologicznego i przemysłowego.
Program ma za zadanie uruchomić procesy innowacyjne w polskiej energetyce, korzystając ze środków i
zaangażowania publicznego. Nadaje także spójny impuls dla działalności innowacyjnej w sektorze
prywatnym. Istotne jest przy tym uaktywnienie czołowych podmiotów gospodarczych, działających w
polskim sektorze energii oraz zwiększenie ich zaangażowania, w tym finansowego, w działalność
badawczo-rozwojową i wdrożeniową.
Kierunki Rozwoju Innowacji Energetycznych służą uspójnieniu i skorelowaniu dokumentów
strategicznych na poziomie administracji rządowej i agend państwowych w zakresie polityki rozwoju i
innowacji w sektorze energii. Pozwoli to na efektywne wykorzystanie istniejących zasobów oraz
osiągnięcie zakładanych celów gospodarczych i rozwojowych, dając zarazem impuls do tworzenia
regulacji w oparciu o najbardziej aktualną ocenę trendów i wyzwań dla sektora.
Szczegółowe cele rozwoju innowacji energetycznych przedstawiono na rysunku poniżej.

Rysunek 54. Cele rozwoju innowacji energetycznych, Źródło: Ministerstwo Energii

Dla wypełnienia powyższych celów, konieczne jest zdefiniowanie wyselekcjonowanych obszarów
działania. Nie jest możliwe stymulowanie rozwoju wszystkich technologii i rozwiązań. Dlatego też, w
oparciu o analizę potencjału polskiego sektora energii i przemysłu, światowe trendy technologiczne i
lokalne zasoby zapewniające bezpieczeństwo energetyczne i umożliwiające uzyskanie konkurencyjności
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polskiej energetyki, wyodrębniono cztery główne obszary rozwoju innowacji energetycznych. W miarę
uzyskiwanych postępów i zmieniających się warunków zewnętrznych będą one ulegać adaptacji.

Rysunek 55. Obszary rozwoju innowacji energetycznych Źródło: Ministerstwo Energii

Obszar działania 1 – Zintegrowany i połączony system energetyczny dający centralną rolę użytkownikowi
energii – do obszaru 1 zaliczyć można:
 Wykorzystanie potencjału technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) dla optymalizacji
funkcjonowania sieci elektroenergetycznej i umożliwienie wdrożenia Internetu Rzeczy oraz
ochrona sieci transportu energii, a zwłaszcza sieci elektroenergetycznych, w szczególności pod
względem cyberbezpieczeństwa.
 Dostosowanie sieci elektroenergetycznych do optymalizacji wykorzystania energii elektrycznej
przez użytkownika.
 Stabilność funkcjonowania sieci przesyłowej i dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych.

Obszar działania 2 – Efektywne i elastyczne wytwarzanie energii oraz wykorzystanie surowców łączące
ograniczenie wpływu na środowisko z bezpieczeństwem energetycznym. W skład obszaru 2 wchodzą:




Zwiększenie elastyczności i efektywności wytwarzania energii z węgla i alternatywne sposoby
jego wykorzystania
Nowe sposoby pozyskiwania oraz wykorzystania surowców energetycznych i źródeł energii
Doskonalenie technologii poszukiwawczych i wydobywczych węglowodorów

Obszar działania 3 – Dywersyfikacja technologii wytwarzania i wykorzystania energii - do obszaru 3
zakwalifikować należy:
121





Upowszechnienie transportu elektrycznego, rozwój przemysłu elektromobilności oraz przejście
do elastycznej sieci energetycznej z wykorzystaniem systemów magazynowania energii.
„Program polskiej energetyki jądrowej” oraz projekt budowy reaktora wysokotemperaturowego
(HTR)
Wsparcie energetycznej części gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ).

Obszar działania 4 – Ekologiczne i efektywne energetycznie miasto. W skład obszaru 4 wchodzą:




Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła
Rozwój kogeneracji i sieci przesyłu ciepła/chłodu
Zmniejszenie energochłonności budynków

2. Krajowy plan działań dot. efektywności energetycznej dla Polski
Na początku 2018 roku, planuje się przyjęcie zaktualizowanego Krajowego Planu Działań, dotyczącego
efektywności energetycznej dla Polski. Zapisano w nim m.in., że cele realizowane będą przez maksymalne
wykorzystanie istniejących obecnie mechanizmów i infrastruktury organizacyjnej.
Obowiązek przyjęcia planu nakłada na Polskę unijna dyrektywa, która stanowi, że wszystkie państwa
członkowskie muszą przedkładać plany Komisji Europejskiej. Plany sporządzane są cyklicznie, co 3 lata.
Obecny jest aktualizacją dokumentu przyjętego w 2014 r. Plan zawiera zaktualizowany opis środków
poprawy efektywności energetycznej określających działania mające zwiększyć efektywność
energetyczną w poszczególnych sektorach gospodarki, przyjętych w związku z realizacją krajowego celu,
dotyczącego oszczędnego gospodarowania energią na 2016 r. oraz dodatkowych środków służących
osiągnięciu ogólnego celu dotyczącego efektywności energetycznej, rozumianego jako uzyskanie 20 proc.
oszczędności w zużyciu energii pierwotnej w Unii Europejskiej do 2020 r. Przy opracowaniu Planu przyjęto
założenia, że polityka ukierunkowana na wzrost efektywności energetycznej gospodarki, będzie
kontynuowana i przełoży się na obniżenie jej energochłonności. Zaplanowano też, że działania te będą w
maksymalnym stopniu opierać się na mechanizmach rynkowych i w minimalnym stopniu wykorzystywać
będą finansowanie budżetowe. Cele realizowane będą według zasady najmniejszych kosztów, tj. m.in.
przez wykorzystanie w maksymalnym stopniu istniejących mechanizmów i infrastruktury organizacyjnej
oraz, że do poprawy efektywności energetycznej wykorzystywany będzie krajowy potencjał.
Dotychczas Polska zrealizowała z nadwyżką krajowy cel dotyczący oszczędnego gospodarowania energią,
rozumiany jako osiągnięcie w 2016 r. oszczędności energii finalnej w ilości nie mniejszej niż 9% średniego
krajowego zużycia tej energii z lat 2001-2005. Spadek energochłonności w Polsce jest systematyczny.
Malejąca energochłonność jest efektem szybszego wzrostu PKB od tempa zużycia energii. W latach 20062015 średnioroczne tempo poprawy energochłonności przekraczało 3 proc. Po uwzględnieniu korekty
klimatycznej tempo poprawy było nieznacznie niższe.
Ważnymi instrumentami finansowymi wspierającymi realizację inwestycji energooszczędnych w Polsce,
są programy wdrażane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska, a także środki pochodzące z Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko, Regionalnych Programów Operacyjnych oraz BOŚ Banku i Funduszu
Termomodernizacji i Remontów.
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3. Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych
Jednym z priorytetów strategii państwa w zakresie rozwoju energetyki, jest zapewnienie osiągnięcia przez
Polskę w 2020 r., co najmniej 15% udziału energii z odnawialnych źródeł w zużyciu energii końcowej
brutto, w tym co najmniej 10% udziału energii odnawialnej, zużywanej w transporcie. Zobowiązanie
osiągnięcia powyższego celu, wynika bezpośrednio z dyrektywy 2009/28/WE w sprawie promowania
stosowania energii ze źródeł odnawialnych.
W ramach realizacji zobowiązań zawartych w tej dyrektywie, Rada Ministrów w dniu 6 grudnia 2010 r.
przyjęła „Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych”, (KPD), który został następnie
przekazany do Komisji Europejskiej. KPD określa krajowe cele w zakresie udziału energii ze źródeł
odnawialnych zużyte w sektorze transportowym, sektorze energii elektrycznej, sektorze ogrzewania
i chłodzenia w 2020 r.
Obecnie podstawowym aktem prawnym, regulującym zagadnienia dotyczące odnawialnych źródeł
energii, jest Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz. 478) z
późniejszymi zmianami. Ustawa implementuje do polskiego prawa m.in. dwie podstawowe dyrektywy UE
w sprawie OZE, mianowicie:




Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. W sprawie
promowania
stosowania
energii
ze
źródeł
odnawialnych,
zmieniającą
i w następstwie uchylającą dyrektywę 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz. Urz. UE L 140 z
05.06.2009, str. 16, z późn. zm.);
Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie
efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia
dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE (Dz. Urz. UE L 315 z 14.11.2012, str. 1).

Podstawowe założenia obowiązującej ustawy o OZE to:
 zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i ochrony środowiska, między innymi
w wyniku efektywnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii;
 racjonalne wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, uwzględniające realizację
długofalowej polityki rozwoju gospodarczego, wypełnienie zobowiązań wynikających z zawartych
umów międzynarodowych, oraz podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki RP;
 kształtowanie mechanizmów i instrumentów wspierających wytwarzanie energii elektrycznej,
ciepła lub chłodu, lub biogazu rolniczego w instalacjach odnawialnych źródeł energii;
 wypracowanie optymalnego i zrównoważonego zaopatrzenia odbiorców końcowych
w energię elektryczną, ciepło lub chłód, lub w biogaz rolniczy z instalacji odnawialnych źródeł
energii;
 tworzenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, ciepła lub
chłodu, lub biogazu rolniczego w instalacjach odnawialnych źródeł energii;
 tworzenie nowych miejsc pracy w wyniku przyrostu liczby oddawanych do użytkowania nowych
instalacji odnawialnych źródeł energii;
 zapewnienie wykorzystania na cele energetyczne produktów ubocznych i pozostałości z rolnictwa
oraz przemysłu wykorzystującego surowce rolnicze.

4. Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych
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Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 o elektromobilności i paliwach alternatywnych transponuje do polskiego
porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 22 października 2014
r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych (dalej dyrektywa 2014/94/UE). Dyrektywa ta
nakłada na państwa członkowskie obowiązek rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. Państwa
powinny zapewnić rozwój punktów ładowania pojazdów elektrycznych, punktów tankowania gazu
ziemnego w postaci CNG lub LNG, punktów bunkrowania statków LNG. Dyrektywa nakłada też na
państwa członkowskie obowiązek wprowadzenia określonych w dyrektywie 2014/94/UE specyfikacji
technicznych, ujednoliconych zasad dla ładowania pojazdów elektrycznych, zasad informowania
konsumentów.
Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych jest pierwszym dokumentem ujmującym
całościowo od strony regulacyjnej, zasady rozwoju i funkcjonowania infrastruktury paliw alternatywnych,
w szczególności rozwoju sieci punktów ładowania pojazdów elektrycznych i funkcjonowania usługi
ładowania. Celem ustawy jest stymulowanie rozwoju elektromobilności oraz zastosowania paliw
alternatywnych w transporcie. Umożliwi to zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i niezależności
energetycznej Polski oraz pozwoli na poprawę jakości powietrza w miastach. Ponadto, wzrost
zastosowania paliw alternatywnych w transporcie będzie niósł za sobą rozwój nowoczesnych technologii
na rynku polskim.
Ustawa określa m.in. zasady budowy sieci bazowej infrastruktury dla dystrybucji paliw alternatywnych,
w celu stworzenia sprzyjających warunków do jej powstawania. Rozbudowa sieci bazowej pozwoli na
swobodne
przemieszczanie
się
na
terenie
kraju
samochodów
o napędzie opartym na paliwach alternatywnych. Zgodnie z przyjętymi przez Radę Ministrów w marcu
2017 r. „Krajowymi ramami polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych”, sieć bazową stworzy
6 400 punktów ładowania energią elektryczną i 70 stacji gazu ziemnego CNG, zlokalizowanych w miastach
oraz wzdłuż kluczowych tras szybkiego ruchu. Wskazano również zasady funkcjonowania tej
infrastruktury oraz podmioty, odpowiedzialne za budowę i zarządzanie stacjami ładowania i stacjami gazu
ziemnego. Powinno to umożliwić powstawanie sieci bazowej infrastruktury tych paliw, a tym samym
przyczynić się do realizacji celów ustawy i krajowych ram.
Regulacja zakłada również możliwość powstawania w miastach stref czystego transportu, po których
będą mogły poruszać się pojazdy napędzane paliwami alternatywnymi – energią elektryczną, gazem
ziemnym lub wodorem. Powyższe rozwiązanie ma na celu przede wszystkim poprawę jakości powietrza
w dużych miastach, tj. w miejscach gdzie zazwyczaj mamy do czynienia z najwyższym stężeniem
zanieczyszczeń.
Ustawa przewiduje szereg korzyści dla użytkowników pojazdów elektrycznych. Są to m.in. zwolnienie z
akcyzy przy zakupie samochodu elektrycznego – co pozwoli obniżyć cenę pojazdu, korzystniejsza stawka
amortyzacji, możliwość poruszania się po buspasach, darmowy postój w strefach płatnego parkowania.
Ustawa wprowadza nowe pojęcia, jednym z nich jest „ładowanie” – rozumiane jako pobór energii
elektrycznej przez pojazd elektryczny, pojazd hybrydowy, autobus zeroemisyjny, pojazd silnikowy
niebędący pojazdem elektrycznym, motorower, rower lub wózek rowerowy, w rozumieniu ustawy z 20
czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym – realizowany na potrzeby napędu tego pojazdu.
Ładowanie pojazdów elektrycznych to nowy rodzaj działalności gospodarczej – usługa ładowania nie
stanowi sprzedaży energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne i dlatego nie będzie
wymagała koncesji. Usługa ładowania zapewni jednak odpłatne ładowanie pojazdów w ogólnodostępnej
stacji ładowania.
Ustawa stanowi drugi etap wdrażania przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE
z dnia 22 października 2014r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, do polskiego
porządku prawnego. Poprzedziły ją ww. „Krajowe ramy….” które są dokumentem strategicznym,
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formułującym cele i instrumenty wsparcia dla rozwoju rynku i infrastruktury w odniesieniu do energii
elektrycznej i gazu ziemnego CNG i LNG, stosowanych w transporcie drogowym oraz transporcie
wodnym.

5. Program polskiej energetyki jądrowej (PPEJ)
Program polskiej energetyki jądrowej (PPEJ), został przyjęty przez Radę Ministrów 28 stycznia 2014r..
Program przewidywał budowę 2 elektrowni jądrowych, o łącznej mocy zainstalowanej 6000 MW.
Celem głównym Programu PPEJ jest wdrożenie w Polsce energetyki jądrowej, co przyczyni się do
zapewnienia dostaw odpowiedniej ilości energii elektrycznej, po akceptowalnych dla gospodarki i
społeczeństwa cenach, przy równoczesnym zachowaniu wymagań ochrony środowiska. Realizacji celu
głównego będą służyć m.in. następujące cele szczegółowe:












opracowanie i aktualizowanie ram prawnych dla rozwoju i funkcjonowania energetyki jądrowej,
zapewnienie najwyższego osiągalnego poziomu bezpieczeństwa elektrowni jądrowych,
wprowadzenie racjonalnego i efektywnego systemu postępowania z odpadami
promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym, w tym budowa nowego składowiska
odpadów nisko- i średnioaktywnych.
rozwój instytucjonalnego zaplecza energetyki jądrowej,
wzmocnienie krajowego systemu reagowania na zdarzenia radiacyjne pod kątem
funkcjonowania energetyki jądrowej, w tym wzmocnienie krajowego systemu monitoringu
radiacyjnego,
zapewnienie wykwalifikowanych kadr dla rozwoju i funkcjonowania energetyki jądrowej,
stworzenie silnego, efektywnego zaplecza naukowo-badawczego dla energetyki jądrowej,
zwiększenie innowacyjności i poziomu technologicznego polskiego przemysłu,
przygotowanie Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) do rozwoju energetyki
jądrowej,

Trwają prace nad aktualizacją dokumentu.

6. Program Ministerstwa Energii „Clean Energy HUB”
Nowa inicjatywa Ministerstwa Energii pn. „Clean Energy HUB” ma wspierać rozwój polskiego sektora
energetycznego i przyczyniać się w ten sposób do rozwoju nowych technologii.
Celem projektu jest kompleksowe wsparcie innowacyjnych technologii energetycznych oraz
zorganizowanie platformy, która przyczyni się do ich łatwiejszego wdrażania w dużych podmiotach
sektora energii w Polsce, a także promocji za granicą. Szansę na udział w projekcie mają inicjatywy z
zakresu elektromobilności, technologii niskoemisyjnych, czystych technologii węglowych, energii z
recyklingu, inteligentnej urbanizacji czy energii ze źródeł odnawialnych.
Projekt "Clean Energy HUB" wesprze rozwój sektora energetycznego w Polsce w oparciu o firmy polskie i
zagraniczne, które bezpośrednio wpływają na rozwój tego rynku – również poprzez powiększanie swoich
flot o samochody elektryczne, czy wykorzystywanie zielonych rozwiązań w biznesie. To praktyczny
przykład tego, jak powinny wyglądać rozwiązania publiczne, przyjazne przedsiębiorcom. Ministerstwo
Energii stawia na rozwój innowacji, podnoszenie kwalifikacji przedsiębiorców, zwiększenie ich szans na
rozwój otwierając im rynki zagraniczne oraz uzyskując efekt skali.
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7. Krajowy Plan mający na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii
Krajowy plan zawiera definicję budynku o niskim zużyciu energii, odzwierciedlającą istniejące warunki i
możliwe do osiągnięcia, uzasadnione ekonomicznie środki poprawy charakterystyki energetycznej
budynków. Ponadto przedstawia on działania administracji rządowej, podejmowane w celu promowania
budynków o niskim zużyciu energii, w tym w zakresie projektowania, budowy i przebudowy budynków,
w sposób zapewniający ich energooszczędność oraz zwiększenia pozyskania energii ze źródeł
odnawialnych w nowych oraz istniejących budynkach, a także określa harmonogram osiągnięcia
założonych celów.
Harmonogram ten jest określony przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r., z późniejszymi zmianami w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422), które wdraża do krajowego porządku prawnego część
postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie
charakterystyki energetycznej budynków. Zgodnie z tym harmonogramem, od dnia 1 stycznia 2019 r.
wszystkie nowe budynki zajmowane przez władze publiczne oraz będące ich własnością mają być
budynkami o niemal zerowym zużyciu energii, a także 1 stycznia 2021 r. wszystkie nowe budynki mają
być budynkami o niemal zerowym zużyciu energii.

8. Regulacje prawne dotyczące innowacyjności
Finansowanie badań i rozwoju w zakresie innowacyjności jest przedmiotem regulacji ustawowej.
Pierwsza ustawa, z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw określających warunki
prowadzenia działalności innowacyjnej (Dz. U.2016, poz. 1933), tzw. „mała ustawa o innowacyjności”,
która weszła w życie już pod koniec 2016 roku, zwiększyła do 50 proc. ulgę podatkową, zniosła na stałe
podatek dochodowy od aportu własności intelektualnej i przemysłowej, wydłużyła z 3 do 6 lat możliwość
odliczenia kosztów na działalność B+R i usunęła ograniczenia czasowe, w jakim twórcom wynalazków
przysługiwały udziały w korzyściach z komercjalizacji. Pierwsza ustawa o innowacyjności obowiązuje od
końca 2016 roku.
Druga ustawa o innowacyjności została uchwalona 9 listopada 2017 roku, jako ustawa
o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej (Dz.U.2017
poz. 2201). Ustawa ta kompleksowo ujmuje problemy związane z innowacyjnością (zwana jest potocznie
„dużą
ustawą
o
innowacyjności”).
Celem
tej
ustawy,
która
powstała
w MNiSW we współpracy z resortem rozwoju i finansów, jest zwiększenie wsparcia dla działalności
badawczo-rozwojowej. Ustawa wpisuje się w założenia m.in. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego
Rozwoju. Zakłada ona zwiększenie nakładów na badania i rozwój do poziomu 1,7 proc. PKB w 2020 roku
i utworzenie 1500 startupów w ciągu 7 lat. Uwagę zwraca zwłaszcza duży potencjał wzrostu zatrudnienia
w sferze B+R – współczynnik zatrudnienia w tym sektorze na 1000 osób aktywnych zawodowo osiągnął
w Polsce w 2013 r. wartość 5,4, podczas gdy średnia wartość tego współczynnika dla całej Unii
Europejskiej w tym samym roku wyniosła aż 12,6.
Ustawa wprowadza szereg zmian podatkowych, m.in. zakłada zwiększenie wysokości ulgi podatkowej na
działalność badawczo-rozwojową do 100 proc. Wychodzi także naprzeciw postulatom środowiska
naukowego, zwiększając zakres działania spółek celowych tworzonych przez uczelnie i instytuty PAN o
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działalność gospodarczą i dereguluje procedury w zakresie ustalania Polskiej Mapy Drogowej
Infrastruktury Badawczej.
Najważniejsze założenia drugiej ustawy o innowacyjności to:










zwiększenie wysokości ulgi podatkowej na działalność badawczo-rozwojową (B+R) do 100%51
(150% dla Centrów Badawczo-Rozwojowych), doprecyzowanie i rozszerzenie katalogu kosztów
kwalifikowanych do ulgi B+R (o środki inne niż trwałe i o formy zatrudnienia inne niż umowa o
pracę),
umożliwienie korzystania z ulgi B+R przedsiębiorstwom działającym w specjalnych strefach
ekonomicznych (SSE) w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych, które nie stanowią kosztów
prowadzenia działalności na terenie SSE,
wydłużenie do 2023 roku wyłączenia tzw. podwójnego opodatkowania spółek kapitałowych i
spółek komandytowo-akcyjnych, zaangażowanych w działalność B+R.
zwiększenie zakresu działania spółek celowych tworzonych przez uczelnie i instytuty naukowe
Polskiej Akademii Nauk (PAN) o działalność gospodarczą,
umożliwienie tworzenia przez uczelnie i instytutu naukowe PAN spółek do zarządzania
infrastrukturą badawczą,
zapewnienie MNiSW instrumentów prawnych do prowadzenia monitoringu losu doktorantów,
deregulacja procedury w zakresie ustalania Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej.

W Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej przewidziano działania na rzecz zapewnienia
wzrostu efektywności wytwarzania, magazynowania i przesyłania energii (m.in. zrównoważone
wykorzystywanie zasobów surowcowych; alternatywne oraz niskoemisyjne technologie; energia
jądrowa; zaawansowane materiały i technologie dla energetyki). W tym celu zakłada się powstanie
wydzielonych ośrodków m. in. w czołowych polskich placówkach badawczych, jak np. w Głównym
Instytucie Górnictwa powstanie CCTW – Centrum Czystych Technologii Węglowych, a w Akademii
Górniczo-Hutniczej – Centrum Energetyki, a w Narodowym Centrum Badań Jądrowych – NLEJ –
Narodowe Laboratorium Energii, które będzie stanowić Krajowy ośrodek badawczy oraz polski wkład w
projekty międzynarodowe poświęcone rozwojowi reaktorów wysokotemperaturowych HTR. Większość
tych zamierzeń jest wykonana lub w trakcie realizacji.

9. Krajowy Program Badań (KPB)
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, wprowadziła (w art.4) obowiązek
ustanowienia Krajowego Programu Badań. Zagadnienia odnoszące się do szeroko rozumianej
problematyki energii i klimatu, wchodzące w zakres wymiaru 5 Badania naukowe, innowacje i
konkurencyjność, o którym jest mowa w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
zarządzania unią energetyczną, uwzględnione są w trzech strategicznych kierunkach badań naukowych i
prac rozwojowych KPB: nowe technologie w zakresie energetyki; nowoczesne technologie

materiałowe; środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo.
Powyższe kierunki są podstawą do opracowywania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR)
strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych.

51

W odniesieniu do wysokości ulg wg obowiązującej obecnie ustawy
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Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jest kluczową instytucją państwową odpowiedzialną za
finansowanie obszaru badawczo-rozwojowego w Polsce. Z perspektywy Ministerstwa Energii,
skoordynowanie jego prac i programów z kierunkami strategicznymi sektora, jest warunkiem koniecznym
prowadzenia skutecznej polityki w zakresie innowacji, w szczególności w zakresie zmniejszenia emisji
zanieczyszczeń.
Poniżej przedstawiono wybrane programy realizowane przez NCBiR w dziedzinie technologii
energetycznych, których realizacja jest zgodna z planowanymi działaniami na rzecz czystej energii.

9.1.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR) 2014-2020

Program zatwierdzony przez Komisję Europejską i w całości realizowany w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zgodnie z Umową Partnerską, alokacja środków na POIR wynosi 8 614,1
mln EUR. Program Inteligentny Rozwój ma wspierać prowadzenie badań naukowych, rozwój nowych,
innowacyjnych technologii oraz działania na rzecz podnoszenia konkurencyjności małych i średnich
przedsiębiorstw. Jego głównym celem będzie pobudzenie innowacyjności polskiej gospodarki, poprzez
zwiększenie nakładów prywatnych na B+R oraz kreowanie popytu przedsiębiorstw na innowacje i prace
badawczo-rozwojowe.
„Od pomysłu do rynku” – to główne założenie tego programu. Oznacza ono wsparcie powstawania
innowacji: od tworzenia koncepcji niespotykanych produktów, usług lub technologii, przez
przygotowanie prototypów/linii pilotażowych, po ich komercjalizację.
Główną rolę organizacyjną oraz zarządzającą dla tego Programu, pełni Narodowe Centrum Badań i
Rozwoju (NCBiR), istotne są też działania podejmowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości
(PARP), bądź też Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).
O wsparcie z Programu Inteligentny Rozwój występować mogą przede wszystkim przedsiębiorstwa (w
szczególności MŚP), jednostki naukowe, konsorcja przedsiębiorstw oraz jednostek naukowych, instytucje
otoczenia biznesu.
Projekty finansowane z Programu Inteligentny Rozwój, możemy podzielić na dwie grupy. Pierwszą
stanowią te, które przyczyniają się przede wszystkim do rozwoju realizujących je podmiotów. Dotyczy to
na przykład przedsiębiorstw, które poprzez inwestycje, opracowanie i wdrożenie innowacyjnych
produktów lub usług, czy współpracę z jednostkami badawczo-rozwojowymi, zdobywają nowe rynki i
ulepszają swoje produkty. Drugą grupę stanowią przedsięwzięcia, których realizatorzy pełnią jedynie
funkcję wykonawcy lub pośrednika w dostarczaniu konkretnych rozwiązań dla wybranych grup
adresatów. Przykładem mogą być projekty realizowane przez Instytucje Otoczenia Biznesu, świadczące
bezpłatne lub częściowo dofinansowane usługi doradcze czy podmioty wdrażające instrumenty
finansowe, udzielający wsparcia w formie pożyczek, poręczeń bądź też wejść kapitałowych. Projekty takie
w Programie Inteligentny Rozwój, kierowane są przede wszystkim do mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw oraz start-upów.
W ramach POIR w 2018 roku uruchomiono 27 nowych konkursów, z pulą dofinansowania 7,44 mld PLN.
Najwięcej pieniędzy zostało przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach I osi, „Wsparcie
prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa". W 8 konkursach możliwe do pozyskania było 3,5 mld PLN.
W 2019 roku uruchomione ma zostać koleje 29 konkursów.
Pięć konkursów z pulą 1,9 mld PLN zaplanowano również w ramach III osi „Wsparcie innowacji w
przedsiębiorstwach”.
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9.2.

Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne

technologie materiałowe” – TECHMATSTRATEG
Program obejmuje pięć strategicznych obszarów problemowych, wynikających bezpośrednio
z Krajowego Programu Badań, zgodnych z priorytetowymi kierunkami badań prowadzonych obecnie w
Unii Europejskiej i na świecie. Obszarem tym jest m.in. magazynowanie i przesył energii. Wynikiem
realizowanych w ramach programu projektów będzie opracowanie i przygotowanie wdrożenia nowych
produktów, technik i technologii oraz całej gamy innych rozwiązań mających zastosowanie w dziedzinach
objętych zakresem tematycznym programu.

9.3. Strategiczny projekt badawczy „Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej
energochłonności budynków”
Celem projektu jest opracowanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych w zakresie projektowania,
wznoszenia i eksploatacji budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej, prowadzących do
zmniejszenia ich energochłonności oraz zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii w
bilansie energetycznym budynku. Spodziewanym efektem wdrożenia ww. projektu strategicznego będzie
rozwój efektywności energetycznej sektora budowlanego, a także znaczne zmniejszenie emisji do
atmosfery dwutlenku węgla oraz innych zanieczyszczeń. Strategiczny projekt badawczy pn.
„Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków”, składał się z siedmiu
niezależnych zadań badawczych o powiązanej tematyce. Każde z zadań stanowi niezależną całość, a
realizacja jednego z nich nie wpływa na wynik kolejnego. Dlatego też wynik całego projektu jest sumą
wyników poszczególnych zadań, w których dokonano m.in. oceny możliwości, skutków oraz zagrożeń dla
wzrostu efektywności energetycznej w budownictwie, opracowania optymalnych energetycznie
typowych rozwiązań konstrukcyjnych, materiałowych i instalacyjnych budynków, co przyczyni się do
eliminacji rozwiązań projektowych, skutkujących nadmiernym zużyciem energii w całym cyklu
użytkowania budynku.

9.4.

Strategiczny projekt badawczy „Technologie wspomagające rozwój bezpiecznej

energetyki jądrowej”
Projekt jest odpowiedzią na postulat zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju w warunkach
wdrożenia energetyki jądrowej. Jego realizacja ma ścisły związek z planami budowy w Polsce elektrowni
jądrowej oraz polityką klimatyczno-energetyczną Unii Europejskiej. Projekt strategiczny pozwoli na
powiązanie badań prowadzonych przez polskie zespoły naukowe z badaniami realizowanymi na świecie
oraz na przygotowanie kadr naukowych i technicznych dla polskiego przemysłu jądrowego. Jego
wdrożenie ma przyczynić się do rozwiązania problemów związanych z wypalonym paliwem jądrowym
oraz odpadami promieniotwórczymi. Dodatkowo projekt umożliwi opracowanie regulacji w zakresie
ochrony radiologicznej, co przełoży się na wzrost akceptacji społecznej dla rozwoju energetyki jądrowej
w Polsce.
Tytuł zadania/projektu:
a)
b)
c)

Rozwój wysokotemperaturowych reaktorów do zastosowań przemysłowych.
Badania i rozwój technologii dla kontrolowanej fuzji termojądrowej.
Podstawy zabezpieczenia potrzeb paliwowych polskiej energetyki jądrowej
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d)

Rozwój technik i technologii wspomagających gospodarkę wypalonym paliwem i odpadami
promieniotwórczymi.
e) Analiza możliwości i kryteriów udziału polskiego przemysłu w rozwoju energetyki jądrowej.
f) Rozwój metod zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radio-logicznej dla bieżących i
przyszłych potrzeb energetyki jądrowej
g) Analiza procesów generacji wodoru w reaktorze jądrowym w trakcie normalnej eksploatacji i w
sytuacjach awaryjnych z propozycjami działań na rzecz podniesienia poziomu bezpieczeństwa
jądrowego.
h) Analiza procesów zachodzących przy normalnej eksploatacji obiegów wodnych w elektrowniach
jądrowych z propozycjami działań na rzecz podniesienia poziomu bezpieczeństwa jądrowego.
i) Opracowanie metod i wykona-nie analiz bezpieczeństwa w reaktorach jądrowych przy zaburzeniach
w odbiorze ciepła i w warunkach ciężkich awarii.
j) Opracowanie metody i wykonanie przykładowej analizy systemowej pracy bloku jądrowego z
reaktorem wodnym przy częściowym skojarzeniu
Całkowita wartość projektów, realizowanych w latach 2011-2015, zamknęła się kwotą ok. 55 mln PLN.

9.5.

Program GEKON – Generator Koncepcji Ekologicznych – wspólne przedsięwzięcie

NCBiR i NFOŚiGW.
Program GEKON jest wspólnym przedsięwzięciem realizowanym na podstawie porozumienia zawartego
pomiędzy NCBiR, a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach
wspólnego przedsięwzięcia przez NCBR finansowane są badania przemysłowe oraz prace rozwojowe
związane z opracowaniem krajowych proekologicznych technologii środowiskowych w pięciu obszarach
tematycznych:






Środowiskowe aspekty pozyskiwania gazu niekonwencjonalnego
Efektywność energetyczna i magazynowanie energii
Ochrona i racjonalizacja wykorzystania wód
Pozyskiwanie energii z czystych źródeł
Nowatorskie metody otrzymywania paliw, energii i materiałów z odpadów oraz recyklingu
odpadów.

W 2015 r. NCBiR prowadziło nadzór merytoryczny i finansowy nad 59 projektami w fazie badawczorozwojowej, wyłonionymi w ramach rozstrzygniętych konkursów, jak również kontynuowało procedurę
wydawania decyzji dla II konkursu oraz podpisywania umów o wykonanie i finansowanie projektów z I i
II konkursu. Wartość monitorowanych w 2015 roku 59 projektów wyniosła ogółem ok. 279,5 mln PLN.

9.6.

Program Blue Gas Polski Gaz Łupkowy – Wspólne Przedsięwzięcie NCBR z ARP S.A.

Program Blue Gas jest wspólnym przedsięwzięciem NCBR oraz Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.,
ukierunkowanym na wsparcie dużych, zintegrowanych prac badawczo-rozwojowych, obejmujących
przetestowanie opracowanego rozwiązania w skali pilotażowej, prowadzących do opracowania i
komercjalizacji innowacyjnych technologii w obszarze związanym z wydobyciem gazu łupkowego w
Polsce. W roku 2015 kontynuowano monitoring łącznie 21 projektów wyłonionych do finansowania w
ramach I i II konkursu. W 2015 r. dla projektów realizowanych w ramach programu, wartość wkładów
finansowych i rzeczowych przedsiębiorców biorących udział w programie, przeznaczonych na
współfinansowanie projektów w ramach programu wyniosła 5,2 mln PLN.
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Z szacunków własnych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) wynika, że w ostatnich latach
(od 2010 r.) na projekty z zakresu technologii energetycznych i środowiskowych przeznaczano około 300400 mln PLN rocznie, z budżetu nauki (MNiSW, NCBiR i NCN). Są to zarówno duże programy i projekty
strategiczne realizowane przez NCBiR oraz większe inicjatywy (wspólne przedsięwzięcia, programy
sektorowe), jak i mniejsze projekty (badawcze, celowe, rozwojowe itp.), których tematykę określają
wnioskodawcy.
Inne instytucje koordynujące badania w Polsce w obszarze niskoemisyjnej energetyki
Dla usprawnienia prac w obszarze niskoemisyjnej energetyki niezbędna jest koordynacja prac. Należy
wyróżnić następujące instytucje koordynujące prace w zakresie B+R:


Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który posiada realne narzędzia
wdrażania nowych technologii energetycznych, szczególnie w aspekcie środowiskowym. Dla
optymalnego z punktu widzenia celów energetycznych i środowiskowych wykorzystania
posiadanych przez Fundusz środków, Ministerstwo Energii przedkłada Funduszowi swoje propozycje
dotyczące projektów strategicznych mających największy wpływ na środowisko. Istotnymi
obszarami wsparcia są:
 wymiana na jednostki kogeneracyjne i modernizacja indywidualnych źródeł ogrzewania
połączona z rozbudową sieci ciepłowniczej, co pozwoli ograniczyć emisję zanieczyszczeń, tworząc
jednocześnie rynek dla rodzimych producentów nowoczesnych pieców;
 zwiększenie wykorzystania odpadów;
 budowa instalacji pozyskiwania metanu przed i przy eksploatacji kopalń węgla kamiennego;
 technologie zgazowania węgla na skalę przemysłową.
Część z powyższych działań została już zapoczątkowana w ramach NFOŚiGW. Wymagają one jednak
nie tylko kontynuacji, ale znaczącego rozszerzenia zakresu i zwiększenia ich skali. Dobrym sposobem
na zapewnienie ich realizacji może być szybka ścieżka dla najistotniejszych grup projektów,
wskazanych przez Ministerstwo Energii. W programie operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata
2014-2020, zawarte zostały m.in. następujące priorytety:






zmniejszenie emisyjności gospodarki, posiadający kwotę wsparcia w wysokości
2 151 095 269 EUR;
ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu z budżetem 4 127 263 725 EUR;
rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach, kwota wsparcia 2 704 921 948 EUR.

Fundusz Niskoemisyjnego Transportu – ma on na celu wsparcie m.in.:
 producentów pojazdów napędzanych energią elektryczną, ale również sprężonym gazem
ziemnym (CNG) i skroplonym gazem ziemnym (LNG);
 badań z zakresu opracowywania nowych technologii związanych z wykorzystaniem w transporcie
energii elektrycznej.

4.6.5. Prognoza nakładów inwestycyjnych ponoszonych na badania nad ograniczeniem
emisji
Nakłady na badania naukowe i prace rozwojowe wykazują w Polsce silną tendencję wzrostową. W latach
2005-2015 wzrosły z ok. 0,5% do ok. 1%. Zgodnie ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz
strategią Europa 2020 założono dalszy wzrost nakładów na badania naukowe i prace rozwojowe do
zdefiniowanego w tych dokumentach poziomu 1,7% PKB w 2020 r.
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W pracy założono utrzymanie poziomu wydatków na badania naukowe i prace rozwojowe w wysokości
1,7% PKB w perspektywie do 2040 r.
Tabela 66. Nakłady na badania naukowe i prace rozwojowe (mln EUR’2016)

Nakłady (mln EUR'2016)

2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

1711

2798

4250

9371

11044

12716

14345

15948

Źródło: GUS: http://stat.gov.pl/wskazniki-makroekonomiczne/ – dostęp listopad 2017 r.
Tabela 67. Nakłady na badania i rozwój w poszczególnych sektorach technologii ograniczających emisje
(mln EUR’2016)
2005

2010

2015

Efektywność energetyczna

b.d.

49,23

17,45

Paliwa kopalne

b.d.

30,78

30,12

Odnawialne źródła energii

b.d.

22,18

19,50

Energetyka jądrowa

b.d.

4,58

1,07

Wodór i ogniwa paliwowe

b.d.

1,80

1,94

Inne technologie w energetyce i magazynowaniu energii

b.d.

17,25

17,06

Inne międzydyscyplinarne technologie w energetyce

b.d.

0,92

1,08

Całkowity budżet B+R sektora ograniczania emisji

b.d.

127

88

Źródło: MAE

W prognozie nakładów inwestycyjnych ponoszonych na badania i rozwój w sektorach ograniczających
emisje założono, że tempo wzrostu tych nakładów w latach 2015-2040 proporcjonalne do tempa wzrostu
nakładów na badania i prace rozwojowe ogółem.
Tabela 68. Prognoza sumarycznych nakładów ponoszonych na badania nad ograniczaniem emisji do roku 2040
(mln EUR’2016)
2005
Całkowity budżet B+R sektora ograniczania emisji

b.d.

2010
127

2015
88

2020
195

2025
229

2030
264

2035
298

2040
331

Źródło: MAE, ARE SA
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Wprowadzenie
Niniejszy dokument jest drugim załącznikiem analitycznym do „Krajowego Planu na rzecz energii
i klimatu na lata 2021-2030” (KPEiK).
W opracowaniu zawarta jest analiza (ocena) oddziaływania polityk i środków, które wskazują w jaki
sposób i z jakimi skutkami zrealizowane zostaną cele w pięciu wymiarach unii energetycznej, w tym
tzw. cele klimatyczno-energetyczne – tzw. scenariusz Polityki Energetyczno-Klimatycznej (PEK).
W dokumencie zawarto porównania w stosunku do tzw. scenariusza Odniesienia (ODN), który stanowi
analizę oddziaływania polityk i środków, które istniały do końca 2017 roku (business as usual) –
załącznik 1 do KPEIK. Oba dokumenty prezentują wieloaspektową analizę oddziaływania skutków
wdrożenia do 2030 roku, z horyzontem do 2040 roku.
W dokumencie zostały zaimplementowane także wnioski z uwag zebranych w procesie konsultacji
publicznych przeprowadzonych w okresie od 15 stycznia do 18 lutego 2019 r., a także wnioski z zaleceń
Komisji Europejskiej z dnia 18 czerwca 2019 r. do KPEiK, które otrzymały wszystkie państwa
członkowskie Unii Europejskiej.
Treść tego dokumentu podzielona jest według pięciu wymiarów unii energetycznej – bezpieczeństwo
energetyczne, wewnętrzny rynek energii, efektywność energetyczna, obniżenie emisyjności, oraz badań
naukowych, innowacyjności i konkurencyjności.
Zawartość i zakres zaprezentowanych informacji są zgodne z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzania unią
energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu, zmiany dyrektywy 94/22/WE, dyrektywy 98/70/WE,
dyrektywy 2009/31/WE, rozporządzenia (WE) nr 663/2009, rozporządzenia (WE) nr 715/2009,
dyrektywy 2009/73/WE, dyrektywy Rady 2009/119/WE, dyrektywy 2010/31/UE, dyrektywy
2012/27/UE, dyrektywy 2013/30/UE i dyrektywy Rady (UE) 2015/652 oraz uchylenia rozporządzenia
(UE) nr 525/2013.
Zgodnie z wytycznymi dane statystyczne zaprezentowano dla lat 2005, 2010 i 2015, natomiast dane
prognostyczne przygotowano w okresach pięcioletnich do 2030 r. z perspektywą do 2040 r. Zgodnie
z zaleceniem KE, w układzie rocznym przedstawiono orientacyjną trajektorię udziału OZE w krajowym
zużyciu energii finalnej brutto oraz sektorach: elektroenergetycznym, ciepłownictwa i chłodnictwa
i transportowym w latach 2021-2030. W układzie rocznym zostały przedstawione również niektóre
trajektorie w obszarze związanym z obniżeniem emisyjności i poprawą efektywności energetycznej.
Dane statystyczne dla okresów historycznych pochodzące z bazy EUROSTAT zostały zmodyfikowane
w oparciu o aktualizację dokonaną przez tę instytucję w dniu 24 kwietnia 2019 r. – z tego powodu dane
statystyczne podawane dla lat 2005, 2010 i 2015 różnią się od danych prezentowanych w scenariuszu
ODN.
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5. OCENA SKUTKÓW PLANOWANYCH POLITYK I ŚRODKÓW
5.1. Skutki planowanych polityk i środków, odnośnie do systemu
energetycznego oraz emisji gazów cieplarnianych oraz ich
pochłaniania
W niniejszym dokumencie zaprezentowano wyniki prac analityczno-prognostycznych, których celem
było określenie przyszłego stanu sektora paliwowo-energetycznego dla warunków zdeterminowanych
wymogami ekonomicznymi, ekologicznymi i ograniczeniami zasobowymi, przy uwzględnieniu
planowanych polityk i środków opisanych w poprzednim rozdziale. Analiza obejmuje wszystkie sektory
gospodarki narodowej oraz obecnie stosowane i perspektywiczne nośniki energii w całym łańcuchu
dostaw. Sporządzono odpowiednie porównania wyników prognoz dla zrealizowanych dwóch
scenariuszy: Polityki Energetyczno-Klimatycznej (PEK) i ODN (ODN). Celem tych porównań było
oszacowanie oddziaływania parametrów rozróżniających te scenariusze oraz wychwycenie
wzajemnych interakcji pomiędzy istniejącymi i planowanymi politykami i środkami w obrębie
analizowanych pięciu głównych wymiarów unii energetycznej.
Zastosowane metody obliczeniowe oparto na powszechnie stosowanych w świecie metodach
służących do sporządzania analiz i prognoz sektorowych uwzględniających warunki rozwoju
gospodarczego oraz umożliwiających opracowanie i analizowanie scenariuszy i wariantów rozwoju
sektora energetycznego w zakresie pozwalającym na analizowanie:













skutków zmian w sektorze energetyki na gospodarkę kraju,
zmian struktury wytwarzania energii elektrycznej pod wpływem zmian czynników i regulacji
zewnętrznych (globalne trendy w energetyce, międzynarodowe ceny paliw, ceny uprawnień
do emisji dwutlenku węgla w unijnym systemie handlu, zmiany kosztów technologii, wskaźniki
makroekonomiczne, koszt pozyskania kapitału na inwestycje) oraz wewnętrznych,
udziału energii produkowanej z odnawialnych źródeł energii w zużyciu końcowym brutto
i w różnych sektorach (ciepłowniczo-chłodniczym, elektroenergetycznym, transportowym),
w podziale na poszczególne technologie OZE, z uwzględnieniem potencjału technicznego,
ekonomicznego, dostępności zasobów, nakładów inwestycyjnych oraz kosztów eksploatacji,
funkcjonujących i planowanych systemów wsparcia oraz rozwiązań wspierających poprawę
elastyczności systemu,
zmian wielkości emisji dwutlenku węgla w całej gospodarce oraz poszczególnych sektorach
(z uwzględnieniem możliwości pochłaniania emisji), sytuacji w sektorze ciepłowniczym
i chłodniczym, w szczególności w zakresie rozwoju kogeneracji oraz źródeł odnawialnych,
zmian cen energii elektrycznej na rynku hurtowym i detalicznym pod wpływem zmian w
sektorze elektroenergetycznym oraz czynników zewnętrznych,
zmian zapotrzebowania na energię finalną pod wpływem zmiennych niezależnych (m.in.
wzrostu PKB i wartości dodanych w sektorach, zmian produkcji wyrobów energochłonnych),
potencjalnych oszczędności energii pierwotnej i finalnej w podziale na sektory gospodarki,
rozwoju sytuacji na rynku gazu ziemnego,
zmian w wykorzystaniu tego paliwa, w tym w energetyce i ciepłownictwie,
rozwoju sytuacji na rynku paliw płynnych uwzgledniający trendy w sektorze transportu, w tym
wzrostu znaczenia elektromobilności.
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Podstawowymi modelami użytymi do analiz związanych z gospodarką paliwowo-energetyczną były
modele:
1. Model symulacyjny do prognozowania finalnego zapotrzebowania na energię STEAM_PL (Set
of Tools for Energy Demand Analysis and Modeling)
2. Model optymalizacyjny sektora elektroenergetycznego i ciepłowniczego MESSAGE (Model for
Energy Supply Strategy Alternatives and their General Environmental Impacts)
3. Model równowagi ogólnej CGE do analizy wpływu na gospodarkę i zatrudnienie
4. Modele do analizy wielkości zanieczyszczeń i oceny skutków zdrowotnych.

5.1.1. Ogólne parametry i zmienne
5.1.1.1. Liczba ludności
Szacunki, odnośnie liczby ludności rezydującej w Polsce zostały dokonane na podstawie spisu
powszechnego przeprowadzonego w 2011 r., natomiast dla lat kolejnych podstawę do wyliczeń
stanowiły dane z rejestrów administracyjnych dotyczące urodzeń, zgonów oraz długookresowych
migracji wewnętrznych i zagranicznych (w szacunku rezydentów nie są uwzględniane migracje
nieudokumentowane i nielegalne)1.
Tabela 1. Liczba ludności rezydującej [mln]
2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

Ogółem

38,1

38,1

38,0

38,1

37,9

37,5

37,1

36,5

Miasto

23,4

23,1

22,9

22,6

22,3

21,8

21,2

20,7

Wieś

14,7

14,9

15,1

15,4

15,6

15,7

15,8

15,8

Źródło: Prognoza ludności rezydującej Polski na lata 2015 – 2050. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, styczeń 2016 r.

Zaprezentowana projekcja demograficzna zakłada spadek liczby ludności rezydującej
w rozpatrywanym horyzoncie czasowym z obecnych 38,0 do 36,5 mln. Należy przy tym odnotować, że
spadek dotyczy głównie ludności w aglomeracjach miejskich, przy jednoczesnym, sukcesywnym
wzroście liczby ludności zamieszkałej na obszarach wiejskich. Wynika to przede wszystkim
z postępującego od mniej więcej 2000 r. kierunku przemieszczeń ludności z miast na wieś, najczęściej
do gmin podmiejskich skupionych wokół dużych miast.

5.1.1.2. PKB
Scenariusz makroekonomiczny, na bazie którego powstała projekcja zapotrzebowania na energię
w Polsce w perspektywie 2040 r., został oparty na prognozach wzrostu PKB opublikowanych przez
Ministerstwo Finansów (MF)2 w maju 2017 r.3 Przyjętą do obliczeń modelowych projekcję wzrostu PKB
1

Rezydenci (ludność rezydująca), GUS,
dostęp: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/rezydenci-ludnosc-rezydujaca,19,1.html
2 „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków
finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – maj 2017 r.”, Ministerstw Finansów, Warszawa 2017 r.
https://www.gov.pl/web/finanse/wytyczne-sytuacja-makroekonomiczna
3 Dostępne są obecnie nowsze projekcje MF, m.in. z maja 2019 r., jednak różnice pomiędzy użytymi w prognozie projekcjami
a najnowszymi przewidywaniami MF w zakresie rozwoju ścieżki makroekonomicznej dotyczą głównie pierwszego okresu
pięcioletniego. W celu zachowania porównywalności ze scenariuszem ODN, obliczenia bazują na niezmienionej ścieżce
wzrostu gospodarczego. Jednocześnie prognozy zapotrzebowania na energię skorygowano na podstawie najbardziej
aktualnych danych statystycznych z dziedziny gospodarki paliwami i energią. Korekty, w większości przypadków, skutkowały
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dla Polski w wartościach bezwzględnych przedstawiono w tabeli 2, natomiast projekcje
średniorocznych wzrostów w tabeli 3.
Tabela 2. Produkt Krajowy Brutto [mln EUR’2016]
PKB

2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

317 010

400 114

462 370

551 249

649 661

748 029

843 849

938 089

Źródło: Eurostat, MF
Tabela 3. Prognoza PKB w latach 20162040 (średnioroczne dynamiki wzrostu)

PKB

2016-2020

2021-2025

2026-2030

2031-2035

2036-2040

2016-2040

103,6

103,3

102,9

102,4

102,1

102,9

Źródło: MF, ARE SA

W zaprezentowanych projekcjach średnioroczne tempo wzrostu PKB w Polsce w latach 2016-2040
wynosi 2,9%. Jest to tempo wyższe od założonego w scenariuszu Referencyjnym PRIMES4 o ok. 0,7 pkt.
proc. Istotnym czynnikiem wzrostu gospodarczego w przyszłości ma być zapowiadana w rządowej
„Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” reindustrializacja gospodarki oraz przewidywany
wzrost zamożności społeczeństwa5.

5.1.1.3. Sektorowa wartość dodana brutto
Strukturę tworzenia wartości dodanej brutto wyznaczono na podstawie przyjętej ścieżki wzrostu PKB
oraz założeń makroekonomicznych pochodzących z modelu PRIMES (scenariusz Referencyjny)10.
Tabela 4. Sektorowa wartość dodana brutto [mln EUR’2016]
2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

Wartość dodana brutto

278 683

351 994

402 825

475 640

555 687

636 721

714 785

790 674

Przemysł

61 282

86 857

103 904

119 117

137 327

156 588

171 983

185 218

Rolnictwo

10 298

10 267

9 537

9 735

9 937

10 143

10 351

10 564

Transport

18 277

18 613

25 905

31 207

33 929

36 469

38 943

41 184

Budownictwo

22 971

29 885

35 389

35 166

38 852

42 636

44 560

46 727

Usługi

165 855

206 373

228 090

280 416

335 641

390 886

448 947

506 982

Źródło: Eurostat, Ministerstwo Finansów, PRIMES Ref2016, ARE SA

Zgodnie z założoną projekcją wzrostu wartości dodanej brutto, najszybciej rozwijającym się sektorem
gospodarki będą usługi. W latach 2015-2040 wartość dodana ulega podwojeniu w tym sektorze.
Wartość dodana wzrasta istotnie także w przemyśle, choć udział sektora przemysłu w strukturze będzie
ulegał stopniowej redukcji (rysunek 1).

podniesieniem poziomu zapotrzebowania na energię, co pozostaje w ścisłym związku z podniesieniem wzrostu PKB w
pierwszym okresie pięcioletnim prognozy wg najnowszej prognozy MF.
4 Poland: Reference Scenario. Detailed Analytical Results. Primes Ver. 4 Energy Model. E3MLab, National Technical University
of Athens.
5 „Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (z perspektywą do 2030 r.)”, dokument przyjęty uchwałą Rady Ministrów
w dniu 14 lutego 2017 r. Warszawa 2017 r.
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Rysunek 1. PKB i struktura tworzenia wartości dodanej brutto w Polsce

5.1.1.4. Liczba i wielkość gospodarstw domowych
Projekcje liczby gospodarstw domowych i przeciętnej liczby osób zamieszkujących jedno gospodarstwo
domowe zaimplementowane do obliczeń modelowych (odpowiednio tabele 5 i 6), są pochodną
prognozowanej liczby ludności w kraju. Szacunki dotyczące tych wielkości zostały dokonane na
podstawie analizy trendu historycznego oraz porównań z projekcjami przygotowywanymi w tym
zakresie przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). Z przeprowadzonych analiz wynika, że następować
będzie stopniowa poprawa warunków mieszkaniowych w Polsce, przejawiająca się spadkiem liczby
osób przypadających na jedno gospodarstwo domowe. W 2015 r. na jedno gospodarstwo domowe
przypadało średnio 2,7 osoby. Przewiduje się poprawę tego wskaźnika do poziomu ok. 2,3 w 2030 r. i
2,2 w 2040 r.
Tabela 5. Liczba gospodarstw domowych
2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

Ogółem

12 776

13 471

13 962

14 742

15 443

16 044

16 530

16 922

Miasto

8 580

9 088

9 398

9 875

10 301

10 646

10 905

11 102

Wieś

4 196

4 383

4 564

4 867

5 142

5 398

5 625

5 820

Źródło: GUS, ARE SA
Tabela 6. Liczba osób przypadających na jedno gospodarstwo domowe
2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

Ogółem

3,0

2,8

2,7

2,6

2,5

2,3

2,2

2,2

Miasto

2,7

2,5

2,4

2,3

2,2

2,0

1,9

1,9

Wieś

3,5

3,4

3,3

3,2

3,0

2,9

2,8

2,7

Źródło: GUS, ARE SA

8

Ocena skutków planowanych polityk i środków (scenariusz PEK) – zał. 2 do KPEiK

5.1.1.5. Dochód rozporządzalny gospodarstw domowych
Zgodnie z metodyką przyjętą przez Eurostat i zaimplementowaną do polskiej statystyki, dochód
rozporządzalny gospodarstw domowych (household’s available income), to suma rocznych dochodów
pieniężnych brutto wszystkich członków gospodarstwa domowego, pomniejszona o zaliczki na podatek
dochodowy, podatki od dochodów z własności, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
transfery pieniężne przekazane innym gospodarstwom domowym oraz rozliczenia z Urzędem
Skarbowym (środki pieniężne, które gospodarstwa domowe mogą przeznaczać na konsumpcję,
inwestycje lub oszczędności). Wskaźnik ten umożliwia ocenę realnej siły nabywczej gospodarstw
domowych. Do celów pracy wykorzystano dane statystyczne prezentowane w publikacji GUS6,
dotyczące poziomu przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na osobę. Prognozę tego
wskaźnika (tabela poniżej) sporządzono w oparciu o założone projekcje wzrostu PKB w kraju i średniej
liczby osób przypadających na jedno gospodarstwo domowe.
Tabela 7. Projekcja dochodu rozporządzalnego gospodarstw domowych [EUR’2016]

Ogółem kraj

2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

8 640

11 111

10 731

12 700

14 383

16 019

17 607

19 493

Źródło: GUS, ARE SA

Zgodnie z zaprezentowaną projekcją, dochód rozporządzalny gospodarstw domowych ulega niemalże
podwojeniu w okresie 2016-2040. Wzrost tego wskaźnika odzwierciedla poprawę sytuacji materialnej
społeczeństwa.

5.1.1.6. Praca przewozowa transportu pasażerskiego
Popyt na pracę przewozową jest podstawowym czynnikiem wpływającym na poziom zapotrzebowania
na paliwa i energię oraz emisje w sektorze transportu.
Zaprezentowane w tym podpunkcie prognozy popytu na pracę przewozową transportu pasażerskiego,
zgodnie z przyjętą w pracy metodyką nie mają charakteru założeń, lecz są wynikiem obliczeń
przeprowadzonych z zastosowaniem modelu energetycznego (STEAM_PL). Poziom zapotrzebowania
na pracę przewozową transportu pasażerskiego w tym modelu obliczany jest :
praca przewozowa danego środka transportu [tkm]
= masa przewożonych ładunków [tona]* średnia odległość przewozy 1 tony ładunku [km]

Następnie, całkowity poziom popytu na pracę przewozową obliczany jest jako suma pracy
przewozowej wykonywanej przez wszystkie środki transportu pasażerskiego.
Prognozowanymi we wspomnianym modelu wielkościami są takie kategorie jak: liczba pojazdów
danego typu, średnie roczne przebiegi, średnia liczba pasażerów przemieszczających się danym typem
pojazdów.
Uzyskane wielkości dotyczące sumarycznego popytu na pracę przewozową zostały skonfrontowane
z wynikami modelu ekonometrycznego wykorzystującego zidentyfikowane relacje pomiędzy
poziomem aktywności gospodarczej mierzonej wskaźnikiem PKB/mieszkańca, a poziomem aktywności
w transporcie (podejście „top-down”).
Wielkości liczbowe w zakresie pracy przewozowej wykonywanej różnymi środkami transportu, podane
dla scenariusza PEK różnią się od otrzymanych dla scenariusza ODN, ponieważ uwzględniają one

6

„Budżety gospodarstw domowych w 2016 r.”, GUS, Warszawa 2017.
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zdefiniowane w Planie Krajowym dodatkowe działania, mające na celu obniżenie konsumpcji energii
i emisji z sektora transportu. Sumarycznie są do siebie zbliżone (niewielkie różnice wynikają z założenia,
że niektóre działania podejmowane w ramach scenariusza PEK wpływają na obniżenie mobilności,
np. wprowadzanie stref czystego transportu), natomiast sposób pokrycia zapotrzebowania na pracę
przewozową transportu pasażerskiego jest zupełnie inny – bardziej ukierunkowany na gałęzie
niskoemisyjne, np. większa część ciężaru pracy przewozowej została przeniesiona na transport
zbiorowy, charakteryzujący się niższymi jednostkowymi wskaźnikami emisji.
W ujęciu syntetycznym, popyt na pracę przewozową transportu pasażerskiego w scenariuszu PEK
wzrasta w latach 2015-2040 z 408 mld pskm do 664 mld pskm, czyli o ok. 63%. W układzie gałęziowym,
największa część popytu koncentruje się na indywidualnym transporcie samochodowym, który wzrasta
z poziomu 332 mld pskm w 2015 r. do 515 mld pskm w 2040 r. Niemniej jednak w scenariuszu PEK
widoczne jest wyraźne spowolnienie tempa wzrostu popytu na pracę przewozową realizowaną
z wykorzystaniem motoryzacji indywidualnej (samochody osobowe). Porównanie dwóch
rozpatrywanych scenariuszy wskazuje na przeniesienie części ciężaru pracy przewozowej z motoryzacji
indywidualnej na środki komunikacji zbiorowej (kolej pasażerska, autobusy, tramwaje i metro) i
niskoemisyjne środki transportu indywidualnego (motocykle, motorowery, skutery i rowery).
Tabela 8. Praca przewozowa transportu pasażerskiego [mld pskm] – scenariusz PEK
2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

Samochody osobowe (indyw.)

b.d.

281,0

332,5

375

400

432

473

515

Motocykle (indyw.)

b.d.

5,1

6,7

8

10

13

15

19

Skutery, motorowery, rowery

b.d.

1,5

1,7

2

2

2

3

23

Autobusy (miejskie)

b.d.

11,7

11,7

12

13

14

14

15

Autobusy (pozamiejskie)

21,6

21,5

21,5

22

23

24

26

27

Kolej (publ.)

18,2

17,9

17,4

19

26

40

43

45

Samoloty

8,5

8,3

13,5

17

21

24

28

31

Statki (żegluga śródlądowa)

b.d.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

b.d.

3,2

3,5

4

5

7

8

10

b.d.

350

408

460

501

556

610

664

Pojazdy
szynowe
trolejbusy, metro)
Razem

(tramwaje,

Źródło: Primes Ver. 4 Energy Model. National Technical University of Athens, 2013-01-07, „Transport – wyniki działalności" –
GUS. Warszawa, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, „Strategia zrównoważonego rozwoju transportu do 2030 r. " . Warszawa,
2019 oraz szacunki ARE SA.
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Rysunek 2. Porównanie projekcji popytu na pracę przewozową transportu pasażerskiego – scenariusz PEK vs ODN
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5.1.1.7. Praca przewozowa transportu towarowego
Czynnikami kształtującymi wielkość popytu na przewozy ładunków, obok wzrostu gospodarczego
mierzonego szeregiem wskaźników makroekonomicznych, są przede wszystkim zmiany wskaźników
transportochłonności działalności gospodarczej, (które na ogół mają tendencję malejącą wraz ze
wzrostem udziału towarów wysoko przetworzonych i usług), wielkość polskiego handlu zagranicznego,
zmiany relacji międzygałęziowych w transporcie, oraz koniunktura na międzynarodowych rynkach
transportowych. Projekcje popytu na pracę przewozową transportu towarowego zaimplementowane
do prognoz energetycznych, pochodzą z modelu bazującego na następującym algorytmie
obliczeniowym:
praca przewozowa danego środka transportu [tkm]
= masa przewożonych ładunków [tona]* średnia odległość przewozy 1 tony ładunku [km]

W prognozie przyjęto wzrost popytu na przewozy ładunków zaspokajanego przez polskich
przewoźników z 1 824 mln ton w 2015 r. do 2 398 mln t w 2030 r. i następnie do 2 437 mln t w 2040 r.
(na podstawie wyniku uzyskanego w modelu ekonometrycznym, w którym jako zmienną objaśniającą
przyjęto dynamikę wzrostu PKB w kraju). Prognozy średniej odległości przewozu ładunków danymi
środkami transportu zostały sporządzone na podstawie analizy trendów historycznych. W tabelach
poniżej zestawiono projekcje pracy przewozowej transportu towarowego wygenerowane
w zastosowanym do celów pracy modelu „bottom-up”, odpowiednio dla scenariuszy ODN i Polityki
Energetyczno-Klimatycznej.
Zgodnie z zaprezentowanymi wynikami, popyt na pracę przewozową transportu towarowego wzrasta
z 506 mld tkm w 2015 r., 682 mld tkm w 2030 r. i 732 mld tkm w 2040 r. W układzie gałęziowym,
największa część popytu na przewozy ładunków przypada na transport samochodowy, którego udział
w pracy przewozowej wynosi ok. 54% w 2015 r., a następnie stopniowo spada do poziomu 43% w 2040
r. Największe różnice pomiędzy scenariuszami zachodzą w transporcie kolejowym i samochodowym
Poniżej przedstawiono w formie graficznej różnice w projekcjach popytu na pracę przewozową
transportu towarowego.
Tabela 9. Praca przewozowa transportu towarowego [mld tkm] – scenariusz PEK
2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

Transport kolejowy

50,0

48,9

50,7

72

90

109

126

141

Transport samochodowy

119,7

214,2

273,1

296

311

322

321

315

Transport rurociągowy

25,4

24,2

21,8

24

27

28

29

29

Żegluga śródlądowa

1,3

1,0

0,8

1,4

1,6

1,9

2,2

2,4

Żegluga morska

b.d.

112

158

180

200

220

235

245

Transport lotniczy

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

Razem

b.d.

400

506

573

629

682

713

732

Źródło: ARE SA, Primes Ver. 4 Energy Model. National Technical University of Athens, 2013-01-07, "Transport - wyniki
działalności" - GUS. Warszawa, 2011,2012,2013,2014,2015, , „Strategia zrównoważonego rozwoju transportu do 2030 r. " .
Warszawa, 2019 oraz szacunki ARE SA..
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Rysunek 3. Porównanie projekcji popytu na pracę przewozową transportu towarowego – scenariusz PEK vs ODN

5.1.1.8. Międzynarodowe ceny importowe paliw
Przyjęte do obliczeń modelowych projekcje cen paliw w imporcie do Unii Europejskiej,
zaprezentowane w tabeli i rysunku poniżej pochodzą z projekcji Międzynarodowej Agencji Energii
(MAE)7 – World Energy Outlook 2017, scenariusz „New Policies". Projekcje te posłużyły jako podstawa
do określenia trendów w projekcjach cen paliw na rynku krajowym.
Prognozy cen węgla kamiennego i gazu ziemnego dla energetyki w Polsce opierają się na założeniu, że
ceny paliw w Polsce są skorelowane z cenami paliw na rynkach światowych.
W modelach zastosowanych do celów analizy koszt węgla dla poszczególnych elektrowni systemowych
został zróżnicowany na podstawie danych statystycznych, uwzględniając między innymi różnice w
koszcie transportu.

7

World Energy Outlook 2017, International Energy Agency, Paris 2017.
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Tabela 10 .Ceny paliw w imporcie do UE [EUR’2016/GJ (NCV)]
2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

Ropa naftowa

7,73

9,94

6,83

8,0

10,7

12,1

13,3

14,3

Gaz ziemny

5,17

6,28

6,64

5,5

6,9

7,6

8,0

8,4

Węgiel kamienny

2,18

2,66

1,97

2,2

2,6

2,7

2,7

2,7

Źródło: ARE SA na podstawie BŚ, MFW, KE oraz scenariusza „New Policies” MAE z 2017 r.
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Rysunek 4. Ceny paliw w imporcie do UE

5.1.1.9. Ceny uprawnień do emisji CO2 w ramach systemu EU ETS
Projekcje cen uprawnień do emisji CO2 w systemie EU ETS (EUA), w celu zachowania spójności, przyjęto
również na podstawie długoterminowej prognozy Międzynarodowej Agencji Energii (World Energy
Outlook 2017, scenariusz „New Policies")15. Prognoza ta zakłada istotny wzrost cen EUA
w rozpatrywanym horyzoncie czasowym. Przyjęte w analizie ceny uprawnień do emisji CO2
przedstawiono w tabeli 11. W okresach pomiędzy latami brzegowymi założono liniowy wzrost kosztu
uprawnień do emisji CO2.
Tabela 11. Ceny uprawnień do emisji CO2 w systemie EU ETS [EUR’2016/tCO2]
Cena za 1 uprawnienie

2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

0

12

8

17

21

30

35

40

Źródło: ARE SA na podstawie MAE, KE, Thomson Reuters, KfW Bankengruppe

Założono, że cena uprawnień do emisji CO2, będzie stopniowo wzrastać do 40 EUR’2016/t CO2
w 2040 r., służąc jako narzędzie realizacji celu UE ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 40 proc.
do 2030 r. oraz długoterminowego ambitnego celu obniżenia emisji gazów cieplarnianych o 80-95% w
stosunku do poziomu emisji w 1990 r. w perspektywie 2050 r.8 Jednym z mechanizmów wywierających
presję na wzrost cen uprawnień do emisji CO2 będzie mechanizm rezerwy stabilizacyjnej (MSR).
Założone ceny uprawnień są do ok. 2030 r. zgodne z rekomendacjami Komisji Europejskiej w zakresie
15
8

Ibidem
European Commission, Energy Roadmap 2050 (COM(2011) 885 final of 15 December 2011.
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stosowania wskaźników na potrzeby przygotowania krajowych planów9. W latach 2030-2040, przyjęty
wg MAE wzrost cen uprawnień do emisji CO2 jest nieco wolniejszy niż w Scenariuszu Referencyjnym
KE.
Należy zaznaczyć, że zaprezentowane projekcje mają charakter długoterminowy i nie uwzględniają
fluktuacji, które z pewnością będą miały miejsc w przyszłości, a jedynie wyznaczają pewien trend. Będą
okresy, w których ceny rynkowe znajdować się będą zarówno powyżej jak i poniżej tej trajektorii,
niemniej jednak średnie ceny w dłuższych okresach powinny się w nią wpisywać.
Założona w prognozach, zarówno dla scenariusza ODN jak i PEK ścieżka wzrostu cen uprawnień do
emisji CO2 nie została zakwestionowana przez KE. Ponadto pomimo znaczącego wzrostu cen
uprawnień do emisji CO2 w 2018 r., KE nie wskazała zaktualizowanych tj. wyższych prognoz cen EUA
do wykorzystania w ramach prac analitycznych do krajowych planów. Z powyższego względu uznano
przyjęte projekcje cen za adekwatne do potrzeb analitycznych.

5.1.1.10.

Kursy wymiany walut

Kursy wymiany walut przyjęto zgodnie z rekomendacjami Komisji Europejskiej w zakresie
przygotowania KPEiK. Zakłada się w nich stabilizację pary USD/EUR na poziomie 1,2 oraz pary PLN/EUR
na poziomie 4,25. Dane historyczne dla lat 2005-2015 pochodzą z danych archiwalnych NBP.
Tabela 12. Kursy wymiany walut
2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

USD/EUR

1,245

1,328

1,120

1,16

1,20

1,20

1,20

1,20

PLN/EUR

4,023

3,995

4,184

4,25

4,25

4,25

4,25

4,25

Źródło: NBP, Rekomendacje Komisji Europejskiej. Liczba stopniodni grzania i chłodzenia

Założenia dotyczące liczby stopniodni grzania i chłodzenia
Założenia dotyczące liczby stopniodni grzania w perspektywie prognozy zostały przyjęte na podstawie
rekomendacji Komisji Europejskiej w zakresie przygotowywania KPEiK. Dane historyczne dla lat 20052015 pochodzą z baz danych statystycznych Eurostat. Projekcje zakładają stopniowe stopniowy wzrost
średnich rocznych temperatur w strefie klimatycznej, w której znajduje się Polska. Takie założenie
wpływa istotnie na prognozy zapotrzebowania na ciepło w okresie grzewczym, jak i chłód w okresie
letnim.
Tabela 13. Liczba stopniodni grzania HDD

HDD

2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

3 547

3 881

3 113

3 442

3 430

3 418

3 408

3 399

Źródło: Eurostat, Rekomendacje Komisji Europejskiej
Tabela 14. Liczba stopniodni chłodzenia CDD

CDD

2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

216

197

220

223

226

229

231

233

Źródło: Eurostat, Rekomendacje Komisji Europejskiej

9

European Commission: EU Reference Scenario 2016. Energy, transport and GHG emissions trends to 2050, July 2016.
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5.1.1.11.
Założenia dotyczące parametrów techniczno-ekonomicznych
technologii energetycznych
Przedstawione w tabeli 15 parametry nowych jednostek wytwórczych sporządzono w oparciu
o najnowsze dostępne na etapie powstawania pracy publikacje renomowanych ośrodków
badawczych. W analizach modelowych założono, że dostępne będą wyłącznie technologie
wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej znajdujące się obecnie w ofertach komercyjnych.
Do zestawienia włączono również technologie wychwytu i składowania CO2 (CCS, ang. carbon capture
and storage). W odniesieniu do technologii OZE, posłużono się również kosztami podanymi w ocenie
skutków regulacji do rozporządzenia ME w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z OZE10 oraz
wynikami dotychczas przeprowadzonych aukcji. Niektóre wartości zostały zaktualizowane w stosunku
do założeń wskazanych w rozdziale 4.1.12 w załączniku 1 – tj. scenariuszu ODN.
Objaśnienia do tabeli poniżej:
CHP – kogeneracja, skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej ang. combined heat and power
PC
– elektrownie kondensacyjne z kotłami pyłowymi na węgiel kamienny, ang. pulverized coal
PL
– elektrownie kondensacyjne z kotłami pyłowymi na węgiel brunatny, ang. pulverized lignite
CCS – sekwestracja (wychwytywanie i składowanie) dwutlenku węgla, ang. carbon capture and storage
GTCC – elektrownie gazowo-parowe na gaz ziemny, ang. gas turbine combined cycle
IGCC – elektrownie spalające gaz ze zintegrowanej z elektrownią instalacji zgazowania węgla kamiennego, ang. integrated gasification
combined cycle
FBC – elektrownie z kotłami fluidalnymi, ang. fluidized bed combustion
PWR – reaktor wodny ciśnieniowy, ang. pressurized water reactor
SN
– średnie napięcia
NN – najwyższe napięcia
WN – wysokie napięcia

Źródło poniższych danych: ARE SA na podstawie:
World Energy Outlook, International Energy Agency, Paris 2016;
WEIO 2014-Power Generation Investment Assumptions, International Energy Agency, Paris 2014;
The Power to Change: Solar and Wind Cost Reduction Potential to 2025", International Renewable Energy Agency, Bonn 2016;
Energy and Environmental Economics – "Recommendations for WECC’s 10- and 20-Year Studies", San Francisco 2014;
World Energy Perspective Cost of Energy Technologies, World Energy Council, Project Partner: Bloomberg New Energy Finance,
2013;
Lazard's Levelized Cost of Energy Analysis – Version 9.0, Lazard, New York 2015;
Scenarios for the Dutch electricity supply system, Frontier Economics, London 2015;
Energy Technology Reference Indicator projections for 2010-2050, European Commission JRC Institute for Energy and
Transport, Brussels 2014;
Projected Cost of Generating Electricity 2015 Edition, International Energy Agency, Nuclear Energy Agency, Organization for
Economic Co-operation and Deployment, Paris, 2015;
Cost and Performance Characteristics of New Generating Technologies, Annual Energy Outlook 2016, U.S. Energy Information
Administration, Washington 2016.

10

“Ocena Skutków Regulacji do rozporządzenia ME w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł
energii w 2017 r. oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje w 2017 r. Warszawa, 24 marca 2017 r.
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Tabela 15. Parametry techniczno-ekonomiczne technologii wytwarzania i przesyłowych (ceny stałe EUR’2016)

paliwo / technologia

okres
uruchomienia

nakłady
inwestycyjne OVN

koszty

Sprawność
netto
elektr.
/całkowit

Ekwiwal.
czas pracy
pełną mocą

Techniczny
czas życia

stałe

zmienne

tys.EUR/M
Wnet

tys.EUR
/MWnet

EUR
/MWhnet

%

h/rok

lata

Elektrownie i Elektrociepłownie (CHP)
1.1 Węgiel brunatny - PL

2016-2040

1800

48

3,4

44

7000

40

1.2 Węgiel brunatny - PL+CCS

2030-2040

3250

72

8,6*

38

7000

40

1.3 Węgiel brunatny - FBC

2020-2040

2050

50

3,4

40

7000

40

2.1 Węgiel kamienny - PC

2016-2040

1650

44

3,2

46

7000

40

2.2 Węgiel kamienny - IGCC

2025-2040

2250

58

5,0

48

7000

40

2.3 Węgiel kamienny - IGCC+CCS

2030-2040

3250

78

7,2*

40

7000

40

2.4 Węgiel kamienny - CHP

2016-2040

2250

48

3,2

30/80

7000

40

2.5 Węgiel kamienny - CHP+CCS

2030-2040

3500

76

10*

22/75

7000

40

3.1 Gaz ziemny - GTCC

2016-2040

750

18

1,8

58  62

7000

30

3.2 Gaz ziemny - GTCC+CCS

2030-2040

1350

38

4,0*

50  52

7000

30

3.3 Gaz ziemny - GTCC_CHP

2016-2040

1050

32

1,8

50  75

6000

30

3.4 Gaz ziemny – TG

2025-2040

500

16

1,4

40

1500

30

3.5 Gaz_Mikro CHP

2016-2040

2350

97

-

20/90

3500

25

4.1 El. Jądrowa III gen. – PWR

2030-2040

4500

85

0,8

36

7500

60

Odnawialne źródła energii
5.1 Wiatrowe na lądzie

2016-2020

1350

50

-

-

23002400

25

5.1 Wiatrowe na lądzie

2021-2040

1350↓1250

50

-

-

24002600

25

5.2 Wiatrowe na morzu

2020-2030

2450↓2250

90

-

-

35003750

25

5.2 Wiatrowe na morzu

2031-2040

2250↓2100

90

-

-

3750

25

5.3 Duże wodne

2020-2040

2500

35

-

-

2000

60

5.4 Małe wodne

2016-2040

3000

75

-

-

3500

60

5.5 Geotermalne

2020-2040

7000↓5500

160

-

0,12

7500

30

5.6 Ogniwa fotowoltaiczne

2016-2020

1100↓800

16

-

-

750850

25

5.6 Ogniwa fotowoltaiczne

2021-2040

800↓600

16

-

-

8501000

25

5.70 Ogniwa fotowoltaiczne dachowe

2016-2020

1250↓1100

20

-

-

750  850

25

5.7 Ogniwa fotowoltaiczne dachowe

2021-2040

1100↓700

20

-

-

850  950

25

5.8 Biogaz rolniczy

2016-2040

3250↓2750

220

-

40/80

5250

25

5.9 Biogaz z oczysz. ścieków

2016-2040

3500

135

-

40/65

4400

25

5.10 Biogaz składowiskowy

2016-2040

1800

80

-

40/45

4000

25

5.11 Biomasa stała

2016-2040

2500

100

-

35

6000

30

5.12 Biomasa stała – CHP

20161-2040

2950↓2750

120

-

25/80

5500

30

5.13 Spalarnia odpadów kom. - CHP

2021-2040

10000

150

-

16/60

6000

25

6.1 Kociół ciepł._Węgiel

2016-2040

350

1

1,4

0,9

2500

30

6.2 Kociół ciepł._gaz ziemny

2016-2040

150

1

0,4

0,96

2500

30

6.3 Kociół ciepł._olej opałowy

2016-2040

200

1

0,5

0,95

2500

30

6.4 Kociół ciepł._Biomasa

2016-2040

500

1

1,4

0,9

2500

30

7.1 Elektrownie systemowe

2016-2040

250

7.2 Wiatrowe na lądzie

2016-2040

350

7.3 Wiatrowe na morzu

2016-2040

850

7.4 Inne el. i elektrociepłownie

2016-2040

50 - 250

Ciepłownie

Podłączenie do/wzmocnienie sieci el.

*Włącznie z transportem i magazynowaniem CO2
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W tabeli 16 zamieszczono przyjęte do obliczeń modelowych parametry techniczno-ekonomiczne
technologii centralnego ogrzewania (CO) i ciepłej wody użytkowej (CWU) stosowanych
w gospodarstwach domowych i małych przedsiębiorstwach usługowych. Dane te pochodzą z wielu
różnych źródeł, w tym z oficjalnych stron producentów i dystrybutorów tych urządzeń w Polsce.
Tabela 16.Parametry techniczno-ekonomiczne technologii CO i CWU
koszt zakupu
[EUR’2016/kW]

koszt zakupu
dodatkowych
instalacji
[EUR’2016/kW]

opis dodatkowych
instalacji

sprawność
[%]

piece lub grzejniki elektryczne – zainstalowane

24

brak

nie dotyczy

100

piece lub grzejniki elektryczne – ruchome

12

brak

nie dotyczy

100

elektryczne ogrzewanie podłogowe

143

48

sterowanie i automatyka

100

elektryczny ogrzewacz wody (bojler, terma)

17

brak

nie dotyczy

100

kocioł centralnego ogrzewania na gaz ziemny

48

179

grzejniki wodne +
przyłącze

90-97

ogrzewacz wody (bojler, terma) na gaz ziemny

18

60

przyłącze

90

dwufunkcyjny kocioł (CO+CWU) na gaz ziemny

72

179

grzejniki wodne +
przyłącze

90-97

kocioł centralnego ogrzewania na gaz ciekły
(propan-butan)

48

239

grzejniki wodne + zbiornik

90-97

ogrzewacz wody na gaz ciekły (propan-butan)

18

2

butla

90

dwufunkcyjny kocioł (CO+CWU) na gaz ciekły
(propan-butan)

72

239

grzejniki wodne + zbiornik

90-97

kocioł centralnego ogrzewania na olej opałowy

48

131

grzejniki wodne + zbiornik

90-95

dwufunkcyjny kocioł (CO+CWU) na olej opałowy

72

131

grzejniki wodne + zbiornik

90-95

kocioł centralnego ogrzewania na paliwa stałe

48

119

grzejniki wodne

60-80

ogrzewacz wody (bojler, terma) na paliwa stałe

18

48

piec na paliwo stałe

60-80

dwufunkcyjny kocioł (CO+CWU) na paliwa stałe

66

119

grzejniki wodne

60-80

piece na paliwa stałe w pomieszczeniach

24

brak

nie dotyczy

40-80

kominek na paliwa stałe z otwartym wkładem
kominkowym

24

72

obudowa

40-80

kominek na paliwa stałe z zamkniętym wkładem
kominkowym

24

72

obudowa

50-80

kominek na paliwa stałe z płaszczem wodnym

96

191

obudowa + grzejniki
wodne

60-80

kuchnia na paliwa stałe

24

brak

nie dotyczy

30-80

dwufunkcyjny węzeł cieplny

70

brak

węzeł+przyłącze

70

pompa ciepła

717

119

grzejniki wodne

3,5-5,4*

* W przypadku pomp ciepła zamiast sprawności podany współczynnik wydajności chłodniczej (COP, ang. coefficient of performance)

Źródło: ARE SA na podstawie danych zebranych od producentów i dystrybutorów urządzeń

Z uwagi na złożoność procesów produkcyjnych w przemyśle i znaczne zróżnicowanie w odniesieniu
do stosowanych technologii i rozwiązań, sektor przemysłu w modelu energetycznym potraktowany
został w sposób uproszczony. W modelu zdefiniowano pięć głównych kierunków użytkowania energii:
ciepło piecowe, para technologiczna, napędy elektryczne, ogrzewanie pomieszczeń i oświetlenie.
Wyniki zamieszczono w tabeli.
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Tabela 17. Parametry techniczno-ekonomiczne technologii przemysłowych
koszt
zakupu
[EUR’2016
/kW]

koszty operacyjne
O&M
[EUR’2016/GJ]

techniczny
czas życia

wskaźnik
emisji CO2
[kg/GJ]

technologia

paliwo

kierunek
użytkowania

piece/kotły przemysłowe do
produkcji ciepła
technologicznego

gaz
wielkopiecowy

ciepło
piecowe

1200-3030

0,30

25

260

piece/kotły przemysłowe do
produkcji ciepła
technologicznego

gaz
koksowniczy

ciepło
piecowe

1611-4066

0,40

25

44

piece/kotły przemysłowe do
produkcji ciepła
technologicznego

koks

ciepło
piecowe

500-1262

0,12

25

107

piece/kotły przemysłowe do
produkcji ciepła
technologicznego

energia
elektryczna

ciepło
piecowe

1200-3029

0,30

25

0

piece/kotły przemysłowe do
produkcji ciepła
technologicznego

węgiel

ciepło
piecowe

1611-4066

0,40

25

94

piece/kotły przemysłowe do
produkcji ciepła
technologicznego

ciężki olej
opałowy

ciepło
piecowe

1611-4066

0,40

25

77

piece/kotły przemysłowe do
produkcji ciepła
technologicznego

lekki olej
opałowy

ciepło
piecowe

1611-4066

0,40

25

77

piece/kotły przemysłowe do
produkcji ciepła
technologicznego

LPG

ciepło
piecowe

1200-3030

0,30

25

63

piece/kotły przemysłowe do
produkcji ciepła
technologicznego

gaz ziemny

ciepło
piecowe

1200-3030

0,30

25

56

silniki elektryczne

energia
elektryczna

napędy
elektryczne

400-1100

0,18

10

0

Źródło: ARE SA na podstawie danych wsadowych do modelu MARKAL 11 i wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących
przygotowywania KPEiK

11

UK MARKAL Model Documentation, Kannan R., Strachan N., Pye S., Anandarajah G., Balta-Ozkan N. 2007, dostęp:
www.ucl.ac.uk/energy-models/models/uk-markal.
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W tabeli 18 zaprezentowano parametry techniczno-ekonomiczne pojazdów transportu drogowego.
Tabela 18. Parametry techniczno-ekonomiczne technologii stosowanych w transporcie i rolnictwie
Koszt zakupu nowych pojazdów
[EUR’2016/pojazd]

Jednostkowe zużycie paliw/energii
[l/100km]
20152040

Samochody os. (benzyna <1399 cm3)

8 200

5,4  3,6

Samochody os. (benzyna 1400 -1900 cm3)

10 600

6,6  4,3

Samochody os. (benzyna >1900 cm3)

12 900

8,5  5,5

Samochody os. (ON <1399 cm3)

11 800

4,6  3,0

Samochody os. (ON 1400 -1900 cm3)

15 300

5,9  3,8

Samochody os. (ON >1900 cm3)

17 600

6,9  4,5

Samochody os. (LPG <1399 cm3)

8 900

6,4  4,3

Samochody os. (LPG 1400 -1900 cm3)

11 300

8,1  7,0

Samochody os. (LPG >1900 cm3)

13 600

10,7  7,1

17 400  12 000

3,8  2,8

[EUR’2016/pojazd]

[m3/100km]

Samochody os. (hybrydowe)

Samochody os. (CNG)

16 500

7,1  6,5

Samochody ciężarowe o masie do 3,5t (CNG)

31 000

11,910,5

[EUR’2016/pojazd]

[kWh/100km]

Samochody os. (elektr.)

20 000  14 000

23,0  21,0

Samochody ciężarowe o masie do 3,5 t (elektr.)

70 000  50 000

33,0  28,0

[EUR’2016/pojazd]

l/100km

Samochody ciężarowe o masie do 3,5t (benzyna)

24 000

12,08,5

Samochody ciężarowe o masie do 3,5t (ON)

31 000

9,67,0

Samochody ciężarowe o masie do 3,5t (LPG)

29 000

12,110,6

Samochody ciężarowe o masie do 3,5t (CNG)

31 000

11,98,7

Samochody ciężarowe o masie pow. 3,5t (ON)

94 000

45,0  34,0

[EUR’2016/pojazd]

[toe/rok]

Ciągniki rolnicze

40 000

1,15  1,02

Siloso-kombajny

135 000

4,5  3,96

Kombajny zbożowe

63 500

1,42  1,25

Źródło: ARE SA na podstawie rekomendacji KE, danych uzyskanych od producentów oraz organizacji branżowych (m.in. ITS,
SAMAR). W rolnictwie: Pawlak Jan, Instytut Budownictwa Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa – „Nakłady inwestycyjne i
koszty energii w rolnictwie polskim”. Warszawa, 2007.
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5.1.2. Wymiar „obniżenie emisyjności”
5.1.2.1. Emisje i pochłanianie gazów cieplarnianych
Projekcje emisji gazów cieplarnianych oraz ich pochłaniania do roku 2040, dla scenariusza Polityki
Energetyczno-Klimatycznej (PEK), opracowano na podstawie następujących źródeł danych:
1. Prognozy dotyczące aktywności dla scenariusza PEK (zużycie paliw), zaprezentowanych
w dalszej części Raportu;
2. „Projekt Czwartego raportu dwuletniego dla UNFCCC” (BR4), Instytut Ochrony Środowiska –
Państwowy Instytut Badawczy, KOBiZE, 2019;
3. „Krajowy raport inwentaryzacyjnego 2019. Inwentaryzacja gazów cieplarnianych dla lat 19882017”, przygotowanego przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE),
Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, na potrzeby Ramowej
konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu oraz Protokołu z Kioto;
4. Pakietu tabel z danymi o emisjach gazów cieplarnianych w układzie CRF (2019),
przygotowanego przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE),
Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, w związku z obowiązkiem
raportowania jw.

5.1.2.1.1. Prognozy emisji gazów cieplarnianych oraz ich pochłaniania przy prognozowanych
zmianach w sektorach
Poniżej zaprezentowano syntetyczne wyniki prognozowanych dla lat 2020-2040 emisji gazów
cieplarnianych w Polsce, w ramach planowanych polityk i środków, według sektorów w metodyce
(klasyfikacji) Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC), w zestawieniu z emisją w latach
2005-2015 (tabela 19 i rysunek 5).
Tabela 19. Projekcje emisji gazów cieplarnianych dla scenariusza PEK wg sektorów
Emisje GHGs [ktCO2eq]

Kategoria źródeł
2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

Ogółem bez uwzględnienia
LULUCF

403 424,42 411 668,71 390 444,60 384 247,14 363 471,01 336 252,75 295 011,52 271 109,81

Ogółem z uwzględnieniem
LULUCF

356 817,09 381 648,18 359 888,13 352 469,47 336 133,38 314 559,82 277 268,88 257 088,53

1. Energia

331 239,12 340 898,85 318 446,48 314 996,08 294 590,13 267 891,48 227 183,91 203 763,73

2. Procesy przemysłowe
i użytkowanie produktów

25 467,77

25 000,46

28 508,35

24 419,97

24 039,81

23 605,13

23 106,20

22 792,66

3. Rolnictwo

29 656,05

29 727,52

29 612,74

31 751,72

32 452,22

32 880,91

33 169,74

33 249,44

-46 607,33

-30 020,54

-30 556,47

-31 777,68

-27 337,63

-21 692,93

-17 742,64

-14 021,28

17 061,48

16 041,89

13 877,03

13 079,37

12 388,85

11 875,23

11 551,66

11 303,98

4. Użytkowanie gruntów,
zmiany użytkowania gruntów
i leśnictwo (LULUCF)
5. Odpady

Źródło: Opracowanie własne ATMOTERM S.A., na podstawie danych KOBIZE dla lat 2005-2015 oraz dla lat 2020-2040
w zakresie emisji gazów cieplarnianych dla sektorów: 2. Procesy przemysłowe i użytkowanie produktów, 3. Rolnictwo,
4. Użytkowanie gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwo (LULUCF) i 5. Odpady
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Rysunek 5. Projekcje emisji gazów cieplarnianych dla scenariusza PEK wg sektorów, bez kategorii LULUCF

Jak wynika z przedstawionych wyżej danych, przewidywany jest systematyczny spadek emisji gazów
cieplarnianych w prognozowanym okresie, szczególnie wyraźny w latach 2035 i 2040. W jego efekcie
emisje w roku 2040 osiągają poziom ok. 271 mln ton CO2eq (z LULUCF), co oznacza redukcję w okresie
2005-2040 o ok. 33%. W odniesieniu do 1990 r. redukcja emisji CO 2eq w całej gospodarce wynosi
odpowiednio 29% dla roku 2030 oraz 43% dla roku 2040.
W 2040 r. największe wolumeny emisji nadal pochodzić będą z sektora energii, w tym ze spalania paliw,
aczkolwiek emisja w tym sektorze będzie się stopniowo obniżać (tabela 19).
Przewidywane tendencje zmian emisji w podziale na ETS i non-ETS (ESD) przedstawiono w tabeli 20
i na rysunku 6.
Tabela 20. Projekcje emisji gazów cieplarnianych w podziale na sektory ETS i non-ETS dla scenariusza PEK
Emisja gazów cieplarnianych [kt CO2eq.]

Emisja
2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

Ogółem bez
uwzględnienia LULUCF

403 424,4

411 668,7

390 444,6

384 247,1

363 471,0

336 252,8

295 011,5

271 109,8

EU ETS

223 440,9

199 726,9

198 696,5

188 921,1

181 772,1

169 525,1

137 797,5

121 846,5

Non-ETS (ESD)

179 983,5

211 941,8

191 748,1

195 326,1

181 698,9

166 727,7

157 214,0

149 263,3

Źródło: Opracowanie własne ATMOTERM
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Rysunek 6. Projekcje emisji gazów cieplarnianych w podziale na ETS i non-ETS dla scenariusza PEK

Zarówno w zakresie ETS, jak i non-ETS przewiduje się spadek emisji gazów cieplarnianych. Jedynie dla
non-ETS na przestrzeni lat 2015-2020 prognozowany jest wzrost wynikający z rosnącej aktywności
w transporcie. W systemie ETS przewiduje się redukcję gazów cieplarnianych w latach 2005-

2030 na poziomie 25%.
Biorąc pod uwagę cel redukcyjny dla Polski, w zakresie emisji gazów cieplarnianych w sektorach nonETS, określony na poziomie -7% w 2030 r. w porównaniu do poziomu z roku 2005, obliczonego

(zgodnie z metodyką stosowaną przez KOBIZE, a określoną na poziomie Komisji Europejskiej):



na podstawie informacji o emisji całkowitej gazów cieplarnianych (bez uwzględnienia LULUCF)
w roku 2005 (wg inwentaryzacji za 2019 r.);
przy uwzględnieniu korekt wynikających z drugiej i trzeciej fazy ETS;

należy stwierdzić, że wyniki prognoz wskazują na wypełnienie celu redukcyjnego, przy założonych dla
scenariusza PEK politykach i środkach. Oszacowano, że dla założonych w scenariuszu PEK działań,
w sektorach non-ETS możliwa jest redukcja na poziomie co najmniej 7%.
Pod względem udziału w emisji poszczególnych gazów cieplarnianych, prognozowana sytuacja dla
scenariusza PEK przedstawiona została poniżej – w tabelach 21-23 oraz na rysunku 7.
Największa emisja CO2 pochodzić będzie z sektora energii, przy czym przewiduje się jej systematyczny
spadek do roku 2040. Na kolejnym miejscu znajduje się emisja z sektora procesów przemysłowych
i użytkowania produktów, która będzie nieznacznie rosła. Zgodnie z zastosowaną metodyką (wg IPCC)
do sektora energii zalicza się emisje pochodzące ze spalania paliw we wszystkich sektorach i emisję
lotną z paliw.
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Tabela 21. Prognozowane emisje CO2 wg sektorów dla scenariusza PEK
Kategoria źródeł

Emisje CO2 [kt]
2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

Ogółem bez uwzględnienia
322 545,79 333 457,41 312 320,56 311 227,40 292 568,10 268 601,18 230 561,04 208 893,98
LULUCF
Ogółem
LULUCF

z

uwzględnieniem

1. Energia
A. Spalanie paliw

271 331,36 298 727,57 280 636,39 277 532,70 263 260,92 244 996,85 210 897,79 193 078,08
304 748,07 315 601,31 292 619,07 290 147,24 271 155,63 246 879,43 208 592,08 186 661,77
301 576,50 312 796,48 288 368,88 285 598,27 266 993,84 242 923,81 204 975,28 183 415,11

1.

Przemysły
energetyczne

177 290,03 172 262,80 162 622,03 146 578,98 142 112,87 132 233,28 101 830,10

87 259,45

2.

Przemysł wytwórczy i
budownictwo

33 790,32

29 455,75

27 738,32

25 437,57

22 234,82

19 355,89

17 432,54

15 639,33

3.

Transport

35 613,78

48 659,65

47 367,83

62 849,34

60 362,78

56 327,76

54 598,87

52 365,71

4.

Inne sektory

54 882,37

62 418,29

50 640,71

50 732,37

42 283,37

35 006,87

31 113,77

28 150,62

3 171,57

2 804,83

4 250,19

4 548,97

4 161,80

3 955,62

3 616,79

3 246,65

B. Emisja lotna z paliw
1.

Paliwa stałe

2 019,08

1 747,97

2 221,01

2 521,42

2 133,60

1 926,90

1 587,64

1 217,12

2.

Ropa naftowa i gaz
ziemny

1 152,49

1 056,85

2 029,18

2 027,55

2 028,20

2 028,72

2 029,16

2 029,53

2. Procesy przemysłowe i
użytkowanie produktów

16 091,78

16 642,81

18 484,19

19 327,17

19 622,99

19 909,94

20 129,36

20 344,52

A. Produkty mineralne

8 355,79

9 849,54

10 088,59

10 873,13

11 124,74

11 349,32

11 531,04

11 700,97

B. Przemysł chemiczny

4 886,78

4 335,42

5 141,13

5 303,40

5 375,28

5 446,71

5 503,64

5 560,75

C. Produkcja metali

2 216,99

1 784,33

2 576,81

2 442,32

2 414,66

2 405,60

2 386,37

2 374,48

632,22

673,53

677,66

708,31

708,31

708,31

708,31

708,31

1 291,94

790,01

736,36

1 013,16

1 041,93

1 064,27

1 092,06

1 140,15

G. Wapnowanie

944,90

391,55

373,84

448,91

489,45

527,19

569,70

631,60

H. Stosowanie mocznika

347,04

398,46

362,52

564,25

552,48

537,08

522,36

508,55

-51 214,43

-34 729,84

-31 684,16

-33 694,70

-29 307,18

-23 604,33

-19 663,26

-15 815,90

414,00

423,27

480,95

739,83

747,54

747,54

747,54

747,54

414,00

423,27

480,95

739,83

747,54

747,54

747,54

747,54

19803,98

30442,05

34962,70

41 228,70

42 222,21

45 167,75

47 522,40

50 028,71

D. Produkty
nieenergetyczne ze
zużycia paliw i
rozpuszczalników
3. Rolnictwo

4. Użytkowanie gruntów,
zmiany użytkowania gruntów
i leśnictwo (LULUCF)
5. Odpady
C. Spopielanie i otwarte
spalanie odpadów
Emisja CO2 z biomasy

Źródło: Opracowanie własne ATMOTERM
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Rysunek 7. Emisja CO2 w podziale na sektory dla scenariusza PEK, bez kategorii LULUCF

Prognozowane emisje N2O przedstawiono w poniżej zamieszczonej tabeli. Największa emisja
podtlenku azotu pochodzi z sektora rolnictwa, a następnie w dużo mniejszej skali z sektora energii oraz
odpadów. W sektorze rolnictwa przewiduje się stopniowy stały wzrost emisji do roku 2040.
Tabela 22. Prognozowane emisje N2O wg sektorów dla scenariusza PEK
Emisje N2O [kt]

Kategoria źródeł
2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

Ogółem bez uwzględnienia
LULUCF

75,90

66,35

63,86

67,70

68,54

69,31

69,71

69,30

Ogółem z uwzględnieniem
LULUCF

91,25

82,05

67,53

74,04

75,05

75,62

76,05

75,22

1. Energia

8,80

8,46

8,05

6,34

6,21

6,00

5,41

5,07

8,80

8,46

8,05

6,34

6,21

5,99

5,41

5,07

A. Spalanie paliw
1.

Przemysły energetyczne

2,61

2,68

2,60

2,45

2,47

2,47

2,00

1,75

2.

Przemysł wytwórczy
i budownictwo

0,48

0,50

0,60

0,60

0,63

0,66

0,65

0,66

3.

Transport

1,57

1,97

1,83

2,17

2,08

1,91

1,83

1,74

4.

Inne sektory

4,13

3,31

3,02

1,11

1,03

0,95

0,93

0,92

0,0016

0,0015

0,0018

0,0018

0,0018

0,0018

0,0018

0,0018

0,0016

0,0015

0,0018

0,0018

0,0018

0,0018

0,0018

0,0018

2. Procesy przemysłowe i
użytkowanie produktów

15,29

4,15

2,96

3,04

3,05

3,07

3,08

3,09

B. Przemysł chemiczny

14,87

3,71

2,51

2,60

2,61

2,62

2,64

2,65

G. Produkcja i użytkowanie
innych wyrobów

0,43

0,44

0,44

0,44

0,44

0,44

0,44

0,44

49,18

50,92

49,68

55,07

56,02

57,02

58,03

58,00

B. Emisja lotna z paliw
2.

Ropa naftowa i gaz
ziemny

3. Rolnictwo
B. Odchody zwierzęce

7,57

7,26

6,97

7,74

7,98

8,26

8,54

8,69

D. Gleby rolne

41,58

43,63

42,67

47,29

47,99

48,72

49,45

49,27
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Emisje N2O [kt]

Kategoria źródeł
2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

Spalanie odpadów
roślinnych

0,03

0,03

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

4. Użytkowanie gruntów,
zmiany użytkowania gruntów
i leśnictwo (LULUCF)

15,35

15,70

3,67

6,34

6,51

6,31

6,35

5,92

5. Odpady

2,63

2,82

3,17

3,25

3,26

3,23

3,18

3,13

B. Biologiczne
unieszkodliwianie
odpadów stałych

0,13

0,19

0,44

0,46

0,50

0,50

0,50

0,50

C. Spopielanie i otwarte
spalanie odpadów

0,06

0,09

0,18

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

D. Gospodarka ściekami

2,43

2,54

2,55

2,53

2,51

2,47

2,43

2,37

F.

Źródło: Opracowanie własne ATMOTERM

Prognozowane trendy emisji CH4 przedstawiono w poniższej tabeli. Największe emisje CH4 pochodzą
z sektorów energii i rolnictwa, mniejsze z odpadów. W sektorach energii i odpadów przewiduje się
zmniejszenie emisji, natomiast w sektorze rolnictwa niewielki stały wzrost.
Tabela 23. Prognozowane emisje CH4 według sektorów dla scenariusza PEK
Emisje CH4 [kt]

Kategoria źródeł
2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

Ogółem bez uwzględnienia
LULUCF

2 139,59

2 055,20

2 000,64

1 949,35

1 881,88

1 771,79

1 667,90

1 604,75

Ogółem z uwzględnieniem
LULUCF

2 140,93

2 056,47

2 002,00

1 950,48

1 883,07

1 772,97

1 669,08

1 605,93

954,77

911,02

937,14

918,39

863,37

769,00

679,15

623,63

1. Energia
A. Spalanie paliw

141,08

172,69

145,89

144,40

124,22

108,60

100,99

96,30

1.

Przemysły energetyczne

2,51

3,92

4,70

5,25

6,01

7,23

7,09

6,90

2.

Przemysł wytwórczy i
budownictwo

3,37

3,52

4,27

4,44

4,68

4,89

4,88

4,95

3.

Transport

4.

Inne sektory

B. Emisja lotna z paliw

6,87

6,24

4,58

5,13

5,18

5,21

5,56

5,71

128,33

159,01

132,34

129,58

108,36

91,27

83,46

78,73

813,69

738,33

791,25

773,99

739,15

660,40

578,16

527,33

1.

Paliwa stałe

719,82

651,44

690,01

663,39

626,98

546,63

461,25

408,41

2.

Ropa naftowa i gaz
ziemny

93,87

86,89

101,24

110,59

112,17

113,77

116,91

118,92

2. Procesy przemysłowe
i użytkowanie produktów

1,89

2,50

2,62

2,97

3,04

3,10

3,15

3,20

B. Przemysł chemiczny

1,39

2,03

2,02

2,40

2,47

2,53

2,58

2,63

C. Produkcja metali

0,50

0,46

0,60

0,57

0,57

0,57

0,57

0,57

548,33

550,50

562,87

573,15

588,70

593,03

591,34

592,96

A. Fermentacja jelitowa

471,12

479,57

496,78

499,76

496,21

491,88

488,27

489,71

B. Odchody zwierzęce

3. Rolnictwo

76,43

70,08

65,14

72,41

91,47

100,11

101,99

102,13

Spalanie odpadów
roślinnych

0,77

0,85

0,95

0,99

1,01

1,04

1,07

1,11

4. Użytkowanie gruntów,
zmiany użytkowania gruntów
i leśnictwo (LULUCF)

1,34

1,27

1,36

1,13

1,18

1,18

1,18

1,18

634,60

591,18

498,00

454,84

426,77

406,65

394,25

384,96

474,16

444,05

387,76

354,89

328,87

310,84

298,13

288,85

F.

5. Odpady
A. Składowanie odpadów
stałych
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Emisje CH4 [kt]

Kategoria źródeł
B. Biologiczne
unieszkodliwianie
odpadów stałych

2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

2,15

3,13

7,34

7,73

8,34

8,34

8,34

8,34

0,00009

0,00009

0,00009

0,00009

0,00009

92,21

89,56

87,47

87,78

87,77

C. Spopielanie i otwarte
spalanie odpadów

0,000005

D. Gospodarka ściekami

158,30

0,000002 0,000006
143,99

102,90

Źródło: Opracowanie własne ATMOTERM

5.1.2.1.2. Porównanie prognoz emisji gazów cieplarnianych oraz ich pochłaniania do roku
2040, w ramach planowanych polityk i środków z prognozami przy istniejących
politykach i środkach – scenariusz PEK vs scenariusz ODN.
Wyniki porównania projekcji emisji gazów cieplarnianych oraz ich pochłaniania do roku 2040,
dla scenariusza PEK z projekcjami dla scenariusza ODN przedstawiono w tabeli 24.
Tabela 24. Porównanie projekcji emisji gazów cieplarnianych dla scenariusza PEK z projekcjami dla scenariusza ODN, według
głównych kategorii źródeł
Emisje GHGs [ktCO2eq]
Kategoria źródeł

Scenariusz ODN

Scenariusz PEK

2020

2025

2030

2035

2040

2020

2025

2030

2035

2040

Ogółem bez
uwzględnienia
LULUCF

397 810,5

403 635,2

404 739,6

370 476,2

333 869,8

384 247,1

363 471,0

336 252,8

295 011,5

271 109,8

Ogółem
z uwzględnieniem
LULUCF

366 032,8

376 297,6

383 046,7

352 733,6

319 848,5

352 469,5

336 133,4

314 559,8

277 268,9

257 088,5

1. Energia

328 559,4

334 754,3

336 041,7

301 769,4

265 070,7

314 996,1

294 590,1

267 891,5

227 183,9

203 763,7

2. Procesy przemysłowe i użytkowanie
produktów

24 420,0

24 039,8

23 941,8

23 985,4

24 245,6

24 420,0

24 039,8

23 605,1

23 106,2

22 792,7

3. Rolnictwo

31 751,7

32 452,2

32 880,9

33 169,7

33 249,4

31 751,7

32 452,2

32 880,9

33 169,7

33 249,4

-31 777,7

-27 337,6

-21 692,9

-17 742,6

-14 021,3

-31 777,7

-27 337,6

-21 692,9

-17 742,6

-14 021,3

13 079,4

12 388,9

11 875,2

11 551,7

11 304,0

13 079,4

12 388,9

11 875,2

11 551,7

11 304,0

4. Użytkowanie
gruntów, zmiany
użytkowania gruntów
i leśnictwo (LULUCF)
5. Odpady

Źródło: Opracowanie własne ATMOTERM

Całkowita emisja gazów cieplarnianych dla wszystkich lat prognozy w przypadku scenariusza ODN jest
wyraźnie wyższa od emisji obliczonej dla scenariusza PEK. Różnica w emisjach pomiędzy scenariuszami.
W wyniku realizacji działań założonych dla scenariusza PEK uzyskujemy redukcję emisji (z LULUCF)
w stosunku do scenariusza ODN na poziomie od ok. 18% w roku 2030 do ok. 20% w roku 2040.
Największa redukcja emisji CO2 pomiędzy scenariuszami PEK i ODN będzie miała miejsce w przypadku
sektora spalania paliw, w szczególności w zakresie przemysłów energetycznych. Ponadto istotna
różnica dotyczy również innych sektorów, obejmujących m.in. mieszkalnictwo i usługi, a także
transportu. Warto zwrócić uwagę, że w scenariuszu PEK nastąpi wzrost emisji CO2 z biomasy.
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Porównanie projekcji emisji w podziale na sektory ETS i non-ETS (ESD) dla scenariuszy PEK i ODN
przedstawiono w tabeli 25 oraz na rysunku 8.
Tabela 25. Projekcje emisji gazów cieplarnianych w podziale na sektory ETS i non-ETS, dla scenariusza PEK i ODN
Emisje GHGs [ktCO2eq]
Kategoria źródeł

Scenariusz ODN

Scenariusz PEK

2020

2025

2030

2035

2040

2020

2025

2030

2035

2040

Ogółem bez
uwzględnienia
LULUCF

397 810,50

403 635,22

404 739,60

370 476,24

333 869,76

384 247,14

363 471,01

336 252,75

295 011,52

271 109,81

Ogółem z
uwzględnieniem
LULUCF

199 685,72

203 891,44

204 972,43

176 238,34

144 822,99

188 921,07

181 772,09

169 525,07

137 797,50

121 846,55

EU ETS

198 124,79

199 743,78

199 767,17

194 237,89

189 046,77

195 326,07

181 698,92

166 727,68

157 214,02

149 263,27

Non-ETS (ESD)

397 810,50

403 635,22

404 739,60

370 476,24

333 869,76

384 247,14

363 471,01

336 252,75

295 011,52

271 109,81

Źródło: Opracowanie własne ATMOTERM
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180 000,00
160 000,00
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2030
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2035

2040
Non-ETS (PEK)

Rysunek 8. Emisja GHG w podziale na sektory dla scenariusza PEK i ODN, bez kategorii LULUCF

Dla scenariusza ODN w zakresie ETS prognozowany jest początkowy nieznaczny wzrost emisji gazów
cieplarnianych do roku 2030, a następnie ich gwałtowny spadek. Dla non-ETS spadek emisji po roku
2030 jest łagodny. Dla scenariusza PEK zarówno ETS jak i non-ETS wykazują systematyczne tendencje
spadkowe. Są one szczególnie wyraźne w przypadku ETS.
Biorąc jednak pod uwagę cel redukcyjny dla Polski, w zakresie emisji gazów cieplarnianych
(w sektorze non-ETS), określony na poziomie -7% w 2030 r. w porównaniu do poziomu w roku 2005,
należy stwierdzić, że w przypadku scenariusza ODN nie zostanie on spełniony (prognozowane emisje
w roku 2030 będą wyższe o ok. 11% w porównaniu do poziomu w roku 2005), natomiast dla
scenariusza PEK cel zostanie osiągnięty (prognozowane emisje w roku 2030 będą niższe o ok. 7,4%
w porównaniu do poziomu z roku 2005).
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Z analizy różnic w projekcjach emisji gazów cieplarnianych dla scenariuszy PEK i ODN (tabele powyżej)
wynika, że najważniejsze zmiany emisji dotyczą sektorów:





przemysły energetyczne (w szczególności dotyczy to produkcji energii elektrycznej i ciepła);
przemysł wytwórczy i budownictwo;
inne sektory (mieszkalnictwo, instytucje/handel, usługi, rolnictwo – źródła stacjonarne);
transport (w szczególności dotyczy to transportu drogowego).

Dla ww. sektorów sporządzono projekcje emisji zanieczyszczeń w latach 2020-2040, dla obu
scenariuszy (ODN i PEK), a następnie określono różnicę bezwzględną w emisjach pomiędzy
scenariuszami. Wśród zanieczyszczeń uwzględniono: NOx, NMVOC (niemetanowe lotne związki
organiczne), SOx, NH3, PM2,5 oraz PM10. Prognozę emisji zanieczyszczeń powietrza w latach 2020-2040
przygotowano odpowiednio dla scenariusza ODN i scenariusza PEK na podstawie zależności pomiędzy
emisjami gazów cieplarnianych a emisjami zanieczyszczeń powietrza, zinwentaryzowanymi w roku
bazowym (2015) i w latach poprzedzających (wg raportów KOBIZE do Komisji Europejskiej).
W dwóch kolejnych tabelach przedstawiono zestawienie emisji zanieczyszczeń dla lat prognozy i obu
scenariuszy oraz różnice pomiędzy wynikami. W zależności od rodzaju zanieczyszczenia, największe
redukcje emisji zanieczyszczeń pomiędzy scenariuszami ODN i PEK spodziewane są dla:






NOx – w transporcie drogowym;
NMLZO – w innych sektorach (szczególnie w mieszkalnictwie, usługach);
SOx – w innych sektorach, przemyśle wytwórczym i budownictwie oraz w produkcji energii
elektrycznej i ciepła;
NH3 – w transporcie drogowym;
PM2,5 i PM10 – w przemyśle wytwórczym i budownictwie.
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Tabela 26. Projekcje emisji zanieczyszczeń z wybranych sektorów
Scenariusz ODN - emisja [kt]
Rok

NOx
(jako NO2)

NMLZO

SOx
(jako SO2)

NH3

Scenariusz PEK - emisja [kt]
PM2.5

PM10

NOx
(jako NO2)

NMLZO

SOx
(jako SO2)

NH3

PM2.5

PM10

1A1a. Produkcja energii elektrycznej i ciepła
2020

153,83

3,95

164,18

0,00

10,18

17,19

151,72

3,77

158,71

0,00

9,98

16,85

2025

134,60

4,08

136,82

0,00

8,91

15,05

126,33

3,65

132,17

0,00

8,31

14,04

2030

135,81

4,11

138,05

0,00

8,99

15,18

116,83

3,37

122,22

0,00

7,69

12,98

2035

110,14

3,34

111,95

0,00

7,29

12,31

87,88

2,54

91,93

0,00

5,78

9,76

2040

81,84

2,48

83,19

0,00

5,42

9,15

73,94

2,13

77,36

0,00

4,87

8,21

1A2. Przemysł wytwórczy i budownictwo
2020

55,64

37,39

110,26

0,00

27,58

27,58

49,11

33,00

97,32

0,00

24,34

24,34

2025

54,03

36,31

107,08

0,00

26,79

26,79

43,02

28,91

85,26

0,00

21,33

21,33

2030

52,32

35,16

103,69

0,00

25,94

25,94

37,55

25,24

74,42

0,00

18,62

18,62

2035

50,60

34,01

100,27

0,00

25,08

25,08

33,88

22,77

67,14

0,00

16,79

16,79

2040

48,91

32,87

96,93

0,00

24,25

24,25

30,46

20,47

60,37

0,00

15,10

15,10

1A4. Inne sektory (mieszkalnictwo, instytucje/handel, usługi, rolnictwo – źródła stacjonarne)
2020

92,09

112,17

168,04

0,48

67,25

112,70

89,49

109,00

163,29

0,47

65,35

109,52

2025

90,69

110,46

165,47

0,48

66,22

110,98

74,65

90,93

136,21

0,39

54,51

91,36

2030

88,80

108,16

162,02

0,47

64,84

108,67

61,92

75,42

112,98

0,33

45,21

75,78

2035

86,50

105,36

157,83

0,46

63,16

105,86

55,17

67,20

100,66

0,29

40,28

67,51

2040

83,91

102,20

153,10

0,44

61,27

102,69

50,09

61,01

91,39

0,26

36,58

61,30

1A3b. Transport drogowy
2020

289,62

84,41

0,00

5,77

13,29

15,98

257,86

75,15

0,00

5,13

11,83

14,23

2025

305,70

89,10

0,00

6,09

14,03

16,87

249,89

72,83

0,00

4,97

11,47

13,79

2030

314,65

91,71

0,00

6,26

14,44

17,36

237,06

69,09

0,00

4,72

10,88

13,08

2035

311,85

90,89

0,00

6,21

14,31

17,21

227,41

66,28

0,00

4,53

10,44

12,55

2040

307,49

89,62

0,00

6,12

14,11

16,97

216,37

63,06

0,00

4,31

9,93

11,94

Źródło: Opracowanie własne ATMOTERM
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Tabela 27. Różnice w projekcjach emisji zanieczyszczeń dla scenariuszy PEK i ODN z wybranych sektorów
ODN-PEK – zmiany emisji [kt]
Rok

NOx
(jako NO2)

NMLZO

2020

2,12

0,18

5,47

2025

8,27

0,43

2030

18,98

2035

22,26

2040

SOx
(jako SO2)

NH3

PM2.5

PM10

0,00

0,20

0,34

4,65

0,00

0,60

1,01

0,74

15,83

0,00

1,30

2,20

0,80

20,02

0,00

1,51

2,55

7,89

0,34

5,83

0,00

0,55

0,93

2020

6,53

4,39

12,94

0,00

3,24

3,24

2025

11,01

7,40

21,82

0,00

5,46

5,46

2030

14,77

9,93

29,27

0,00

7,32

7,32

2035

16,72

11,24

33,13

0,00

8,29

8,29

2040

18,45

12,40

36,56

0,00

9,15

9,15

2020

2,60

3,17

4,75

0,01

1,90

3,18

2025

16,04

19,53

29,26

0,08

11,71

19,63

2030

26,88

32,74

49,04

0,14

19,63

32,89

2035

31,33

38,16

57,17

0,16

22,88

38,34

2040

33,82

41,19

61,71

0,18

24,70

41,39

2020

31,76

9,26

0,00

0,63

1,46

1,75

2025

55,80

16,26

0,00

1,11

2,56

3,08

2030

77,60

22,62

0,00

1,54

3,56

4,28

2035

84,43

24,61

0,00

1,68

3,88

4,66

2040

91,12

26,56

0,00

1,81

4,18

5,03

1A1a. Produkcja energii elektrycznej i ciepła

1A2. Przemysł wytwórczy i budownictwo

1A4. Inne sektory (mieszkalnictwo, instytucje/handel, usługi, rolnictwo – źródła stacjonarne)

1A3b. Transport drogowy

Źródło: Opracowanie własne ATMOTERM
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5.1.2.2. Energia ze źródeł odnawialnych
5.1.2.2.1. Prognozy zużycia energii ze źródeł odnawialnych
W tabelach 28-32 zaprezentowano krajowe i sektorowe prognozy udziału OZE, dla scenariusza
uwzględniającego planowane polityki i środki (PEK). Uzyskane udziały porównano z otrzymanymi dla
scenariusza ODN.
Zaprezentowane wyniki projekcji przewidują osiągnięcie udziału odnawialnych źródeł energii w roku
2030 na poziomie 23% w finalnym zapotrzebowaniu brutto. Uzyskanie tego udziału wymagało będzie
zaangażowania znacznych środków finansowych i podjęcia szeregu zdecydowanych działań we
wszystkich rozpatrywanych sektorach: elektroenergetycznym, ciepłowniczym i transportowym.
Zaprezentowane wyniki obliczeń wskazują, że w 2020 r. udział OZE w zużyciu energii finalnej brutto na
może osiągnąć poziom zgodny z celem dla Polski – 15%, wynikającym z dyrektywy OZE12. Do realizacji
tego celu przyczyni się pozyskanie dużych wolumenów energii z OZE w systemie aukcyjnym, a także
pobudzenie potencjału w istniejących jednostkach współspalania biomasy z węglem oraz zwiększenie
ilości biopaliw w transporcie. Ocenia się jednak, że rozwój technologiczny i dojrzałość ekonomiczna
poszczególnych źródeł pozwolą na szybsze tempo wzrostu udziału OZE po 2020 r.
W latach 2021-2030 nastąpi dalsza intensyfikacji działań na rzecz rozwoju krajowego potencjału OZE.
W pozyskiwaniu dodatkowych wolumenów produkcji energii elektrycznej z OZE szczególną rolę
odgrywać będą elektrownie wiatrowe na morzu, duże instalacje fotowoltaiczne, biomasowe oraz
biogazowe, ale także stopniowe zwiększanie produkcji ciepła z OZE oraz zwiększanie ilości
biokomponentów i energii elektrycznej w transporcie. W obliczeniach modelowych założono istotną
rolę procesu upowszechniania biomasy zarówno w elektrociepłowniach, jak i w ciepłowniach,
w ramach procesu przekształcenia systemów ciepłowniczych w systemy efektywne. Przyjęto, że kotły
na biomasę będą technologią, która w prosty sposób będzie zastępować moc kotłów węglowych
w istniejących ciepłowniach. Znacznie szersze niż do tej pory zastosowanie biomasy w wytwarzaniu
ciepła (także w takich sektorach jak komunalno-bytowy) jest konieczne do spełnienia z jednej strony
wymogu polegającego na wzroście udziału OZE w ciepłownictwie o co najmniej 1,1 pkt. proc.
średniorocznie do 2030 r., jak również uzyskania określonego wkładu w realizację celu 23% udziale OZE
w finalnym zużyciu energii brutto. W perspektywie 2030 r. zużycie biomasy do produkcji ciepła w
ciepłowniach musi wzrosnąć niemalże 10-krotnie do poziomu 346 ktoe (w 2015 r. we wszystkich
ciepłowniach w Polsce wykorzystano 36 ktoe energii chemicznej zawartej w biomasie stałej, natomiast
w 2016 i 2017 r. było to odpowiednio 58 i 66 ktoe). Ze względu na ograniczone zasoby biomasy,
prawdopodobnie będzie to wymagało wdrożenia mechanizmów zachęcających do wykorzystania tego
surowca w jednostkach o najwyższej efektywności produkcji, tzn. w pierwszej kolejności w jednostkach
kogeneracyjnych i kotłach ciepłowniczych.
Uzyskane wyniki wskazują na konieczność zapewnienia istotnego wzrostu udziału OZE
w elektroenergetyce. W latach 2015-2030 udział OZE w elektroenergetyce wzrasta z poziomu 13,4%
w 2015 r. do 31,8% w 2030 r. Sektor elektroenergetyczny jest tym sektorem, w którym rozwój OZE
może być sterowany poprzez wolumen energii ogłaszany przez ME w drodze aukcji. Osiągnięcie
wspominanych powyżej rezultatów w zakresie OZE w elektroenergetyce nie będzie możliwe bez
wydatnego udziału energetyki wiatrowej na morzu. Przewiduje się, że do 2030 r. powinny powstać
elektrownie na morzu o mocy blisko 4 GW.

12

Dane statystyczne Eurostat dotyczące energii ze źródeł odnawialnych przedstawiają na jakim etapie osiągania celu w
zakresie udziału OZE w 2016 r. były inne państwa członkowskie,
dostęp: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Renewable_energy_statistics/pl
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Bezwzględnie najwięcej OZE wykorzystywane jest w ciepłownictwie – zarówno historycznie, jak
i w prognozach. Według zaprezentowanych projekcji dla scenariusza PEK udział energii z OZE w
sektorze ciepłownictwa i chłodnictwa wzrasta z poziomu 14,5% w 2015 r. do 28,4% w 2030 r. Oznacza
to wzrost o 13,9 pkt. proc. w latach 2015-2030. i o 11 pkt. proc. w okresie od 2020 r. do 2030 r.
(średnioroczny wzrost wynosi więc 1,1 pkt. proc. i jest zgodny z rekomendowanym w dyrektywie RED
II). Przeprowadzona analiza, obejmująca optymalizację całego krajowego systemu paliwowoenergetycznego, jak również uwzględniająca uwarunkowania zasobowe (dostępność nośników energii
pierwotnej), wykazała że osiągnięcie tempa rozwoju OZE w polskim ciepłownictwie zaproponowane w
dyrektywie RED II jest możliwe jedynie w przypadku zaangażowania znacznych środków finansowych
umożliwiających gruntowną modernizację istniejącego majątku wytwórczego ciepłowni opartych
obecnie w 97% na węglu. Głównym nośnikiem energii OZE wykorzystywanym w ciepłownictwie w
Polsce stanie się biomasa. Zasoby krajowe biomasy, jak również koszt jej pozyskania oraz
wprowadzenie kryteriów zrównoważonego pozyskania biomasy w celu zwiększania efektów
ekonomicznych i środowiskowych stosowania tego surowca są warunkami ograniczającymi jej
zastosowanie. W sektorze komunalno-bytowym, biorąc pod uwagę działania zaplanowane w ramach
walki ze smogiem, nie zakłada się daleko idącego wzrostu wykorzystania biomasy do celów grzewczych,
aczkolwiek jest on zauważalny. Założono natomiast znacznie szersze wykorzystanie biomasy
w elektrociepłowniach.
Ważnym czynnikiem wzrostu udziału OZE w strukturze krajowego zużycia energii jest także
wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej w źródłach rozproszonych. Projekcje rozwoju tego rodzaju
źródeł w budynkach zaprezentowano w kolejnym podrozdziale.
W sektorze transportu w 2030 r. przewiduje się osiągnięcie udziału OZE na poziomie 14%. Cel ten
jest realizowany przede wszystkim w oparciu o biokomponenty wykorzystywane w paliwach ciekłych,
jak również poprzez zwiększenie wykorzystania energii elektrycznej (szczególnie w transporcie
drogowym) oraz rozwój biopaliw z surowców odpadowych (głównie II generacji), których ilość
warunkowana jest limitem zawartości biopaliw I generacji na poziomie nieprzekraczającym 7%. Ww.
prognozy wskazują na osiągniecie 10% udziału OZE w transporcie w 2020 r., wymaga to jednak
istotnego zwiększenia udziału biopaliw stosowanych w paliwach transportowych w 2020 r., w tym
znaczących ilość biopaliw II generacji pochodzących z importu. Realizacja celu na 2020 r. w sektorze
transportu będzie bardzo trudna z uwagi na to, że w 2016 i 2017 r. nastąpił znaczący wzrost oficjalnego
zużycia oleju napędowego i benzyny wynikający ze zmniejszenia tzw. szarej strefy w obrocie tymi
paliwami, co podwyższyło ilość biopaliw wymaganą do osiągnięcia tego samego udziału procentowego.
W odniesieniu do perspektyw rozwoju OZE w transporcie w 2040 r., wyniki analizy wskazują na
możliwość uzyskania udziału OZE na poziomie 22%, choć wymagać to będzie znaczącego rozwoju rynku
paliw alternatywnych, w tym elektromobilności. Energia elektryczna zużywana w transporcie
drogowym znacznie podnosi udział OZE, gdyż stosuje się w tym przypadku multiplikator, przez co
zużyta w ten sposób energia jest zaliczana w kilkukrotnie wyższej wartości. Do realizacji celu
przyczyniać się będą w większym stopniu także biopaliwa II generacji w transporcie drogowym13.
13

W obliczeniach dla okresu do 2020 r. przyjęto multiplikatory na podstawie dyrektywy 2009/28/UE zmienionej dyrektywą
2015/1513, tj.:
• biopaliwa II generacji – przelicznik równy 2;
• energia elektryczna z OZE w transporcie drogowym – przelicznik równy 5;
• energia elektryczna z OZE w transporcie kolejowym – przelicznik równy 2,5
Z kolei w obliczeniach dla okresu od 2021 r. przyjęto multiplikatory na podstawie dyrektywy 2018/2001 z dnia 11 grudnia
2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych:
• biopaliwa II generacji – przelicznik równy 2;
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Rysunek poniżej przedstawia wykorzystanie OZE w podziale na podsektory energii oraz udział OZE
w zużyciu energii finalnej. Kolejne tabele pokazują szczegółowe prognozy wykorzystania OZE
w podziale na źródła.

Rysunek 9. Zużycie energii końcowej brutto z OZE w trzech podsektorach [ktoe] oraz udział OZE w zużyciu energii finalnej
brutto [%]
Tabela 28. Prognoza całkowitego i sektorowego zużycia energii końcowej brutto ze źródeł odnawialnych [ktoe] oraz udziału
zużycia OZE – całkowitego i w sektorach [%] – scenariusz PEK
[ktoe]

2020

2025

2030

2035

2040

końcowe zużycie energii brutto (denominator RES-OS)

61573,8 69156,4 64596,0

2005

2010

2015

73512

71508

69345

68906

68836

zużycie energii końcowej brutto z OZE

4245,4

6399,3

7664,4

11027

13143

15937

17761

19637

zużycie OZE w elektroenergetyce

331,7

890,3

1894,3

3369

4004

5493

6581

7715

zużycie OZE w ciepłownictwie i chłodnictwie

3867,6

4641,6

5116,7

6163

7604

9027

9812

10601

zużycie OZE w transporcie

95,2

916,2

721,2

1613

1677

1708

1856

2024

[%]

2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

udział energii z OZE w zużyciu końcowym energii
brutto

6,9%

9,3%

11,9%

15,0%

18,4%

23,0%

25,8%

28,5%

udział energii z OZE w elektroenergetyce

3,1%

7,0%

13,4%

22,1%

24,8%

31,8%

36,0%

39,7%

udział energii z OZE w ciepłownictwie i chłodnictwie

10,2%

11,7%

14,5%

17,4%

22,7%

28,4%

31,5%

34,4%

udział energii z OZE w transporcie (z multiplikatorami)

1,6%

6,6%

6,4%

10,0%

11,2%

14,0%

17,7%

22,0%

Źródło: Opracowanie własne ARE S.A., Eurostat

Tabela poniżej pokazuje także przewidywane wzrosty wykorzystania OZE między 2020 a 2030 r. wraz
z oznaczonymi punktami kontrolnymi.

• energia elektryczna z OZE w transporcie drogowym – przelicznik równy 4;
• energia elektryczna z OZE w transporcie kolejowym – przelicznik równy 1,5.
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Tabela 29. Prognoza zużycia energii końcowej brutto ze źródeł odnawialnych [ktoe] oraz udziału zużycia OZE [%] (trajektoria)
w latach 2020-2030, z oznaczeniem punktów kontrolnych – scenariusz PEK
[ktoe]

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

końcowe zużycie energii
brutto (denominator RES-OS)

73512

73260

72890

72464

71993

71508

71051

70561

70151

69704

69345

zużycie energii końcowej
brutto z OZE

11027

11423

11939

12241

12497

13143

13758

14232

14742

15350

15937

zużycie OZE w
elektroenergetyce

3369

3397

3506

3553

3659

4004

4281

4571

4892

5229

5493

zużycie OZE w
ciepłownictwie i
chłodnictwie

6163

6516

6909

7147

7278

7604

7966

8175

8387

8682

9027

zużycie OZE w transporcie

1613

1583

1620

1649

1685

1677

1673

1682

1688

1696

1708

udział energii OZE
w zużyciu końcowym
energii brutto [%]

15,0%

15,6%

16,4%

16,9%

17,4%

18,4%

19,4%

20,2%

21,0%

22,0%

23,0%

udział energii z OZE
w elektroenergetyce

22,1%

22,1%

22,6%

22,6%

23,0%

24,8%

26,1%

27,5%

29,0%

30,6%

31,8%

udział energii z OZE w
ciepłownictwie i
chłodnictwie

17,4%

18,6%

19,9%

20,8%

21,5%

22,7%

24,1%

25,0%

25,9%

27,1%

28,4%

udział energii z OZE w
transporcie (z multiplik.)

10,0%

9,3%

9,8%

10,2%

10,8%

11,2%

11,6%

12,2%

12,7%

13,3%

14,0%

Tabela 30. Prognoza wytwarzania energii końcowej brutto ze źródeł odnawialnych w sektorze elektroenergetycznym
w podziale na technologie [ktoe] oraz udziału OZE z poszczególnych technologii [%] – scenariusz PEK
produkcja en. elektrycznej z OZE wg technologii [ktoe]
końcowe zużycie energii elektrycznej brutto
(denominator RES-E)
elektrownie wodne*
elektrownie wiatrowe*
elektrownie fotowoltaiczne

2005

2010

2015

12396,7 13390,8 14102,1

2020

2025

2030

2035

2040

15258

16156

17297

18289

19412

184,3

202,0

202,4

206

246

254

262

270

17,5

146,2

833,0

2020

2278

3290

3940

4746

0,0

0,0

4,9

173

390

584

929

1274

elektrownie biomasowe

120,4

507,8

776,2

822

835

1001

984

887

elektrownie biogazowe

9,6

34,3

77,9

132

230

334

431

498

odnawialne odpady komunalne

0,0

0,0

0,0

17

25

30

35

40

2020

2025

2030

2035

2040

udział technologii w zużyciu energii z OZE
w elektroenergetyce [%]
elektrownie wodne

2005

2010

2015

55,6%

22,7%

10,7%

6,1%

6,1%

4,6%

4,0%

3,5%

elektrownie wiatrowe

5,3%

16,4%

44,0%

59,9%

56,9%

59,9%

59,9%

61,5%

elektrownie fotowoltaiczne

0,0%

0,0%

0,3%

5,1%

9,7%

10,6%

14,1%

16,5%

elektrownie biomasowe

36,3%

57,0%

41,0%

24,4%

20,8%

18,2%

15,0%

11,5%

elektrownie biogazowe

2,9%

3,9%

4,1%

3,9%

5,7%

6,1%

6,5%

6,5%

odnawialne odpady komunalne

0,0%

0,0%

0,0%

0,5%

0,6%

0,5%

0,5%

0,5%

Źródło: Opracowanie własne ARE S.A., Eurostat
Tabela 31. Prognoza zużycia energii końcowej brutto ze źródeł odnawialnych w ciepłownictwie i chłodnictwie wg źródeł [ktoe]
oraz udział poszczególnych rodzajów źródeł w zużyciu energii z OZE w ciepłownictwie i chłodnictwie [%] – scenariusz PEK
zużycie energii końcowej brutto ze źródeł
odnawialnych w ciepłownictwie i chłodnictwie wg
źródeł [ktoe]
końcowe zużycie energii brutto w ciepłownictwie
i chłodnictwie (denominator RES-H&C)
geotermia
słońce
biomasa stała
biogaz

2005

2010

2015

38064,0 39558,3 35202,3
11,4

13,4

21,7

2020

2025

2030

2035

2040

35489

33472

31794

31141

30822

31

45

59

75

109

0,1

10,0

45,0

108

271

455

570

591

3814,5

4554,6

4896,0

5597

6473

7288

7555

7950

40,9

50,8

88,4

135

243

341

436

508
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pompy ciepła

0,0

9,9

25,6

177

431

728

1001

1247

odnawialne odpady komunalne

0,7

2,9

39,9

115

140

157

176

197

2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

0,3%
0,0%
98,6%
1,1%
0,0%
0,0%

0,3%
0,2%
98,1%
1,1%
0,2%
0,1%

0,4%
0,9%
95,7%
1,7%
0,5%
0,8%

0,5%
1,7%
90,8%
2,2%
2,9%
1,9%

0,6%
3,6%
85,1%
3,2%
5,7%
1,8%

0,7%
5,0%
80,7%
3,8%
8,1%
1,7%

0,8%
5,8%
77,0%
4,4%
10,2%
1,8%

1,0%
5,6%
75,0%
4,8%
11,8%
1,9%

udział technologii w zużyciu energii z OZE
w ciepłownictwie i chłodnictwie [%]
geotermia
słońce
biomasa stała
biogaz
pompy ciepła
odnawialne odpady komunalne

Źródło: Opracowanie własne ARE S.A., Eurostat
Tabela 32. Prognoza zużycia energii końcowej brutto z OZE w sektorze transportu w podziale na technologie [ktoe] oraz udział
technologii w zużyciu OZE w transporcie [%] – scenariusz PEK
zużycie energii końcowej brutto z OZE w sektorze
transportu w podziale na technologie [ktoe]
końcowe zużycie energii brutto w transporcie
(denominator RES-T)

2005

2010

2015

10178,7 14951,0 14488,0

2020

2025

2030

2035

2040

20295

19804

18884

18673

18356

energia elektryczna

49,1

48,8

67,8

118

142

291

488

703

biopaliwa I generacji/HVO/CHVO I generacji

46,1

867,4

653,4

1274

1198

999

889

832

biopaliwa II generacji lub HVO/COHVO II generacji

0,0

0,0

0,0

221

338

418

479

489

zużycie energii elektrycznej na cele transportu
drogowego zakwalifikowane do OZE
zużycie energii elektrycznej na cele transportu
kolejowego zakwalifikowane do OZE
zużycie energii elektrycznej w transporcie
rurociągowym zakwalifikowane do OZE

0,3

0,34

0,48

13

53

150

295

473

43,7

43,30

61,06

96

82

132

182

218

5,2

5,13

6,26

9

7

9

11

12

całkowite zużycie energii elektrycznej w transporcie

343,0

287,0

267,2

355

627

1004

1356

1769

1,8

2,0

1,9

39

234

517

819

1190

na cele transportu kolejowego

305,2

254,9

240,6

290

363

457

507

550

w transporcie rurociągowym

36,0

30,2

24,7

26

29

31

31

30

[%]

2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

udział energii elektr. w zużyciu energii z OZE
w transporcie

51,6%

5,3%

9,4%

7,3%

8,4%

17,0%

26,3%

34,7%

udział biopaliw w zużyciu energii z OZE w transporcie

48,4%

94,7%

90,6%

92,7%

91,6%

83,0%

73,7%

65,3%

0,5%

0,7%

0,7%

11,0%

37,3%

51,4%

60,4%

67,3%

89,0%

88,8%

90,1%

81,6%

58,0%

45,5%

37,4%

31,1%

10,5%

10,5%

9,2%

7,4%

4,7%

3,1%

2,3%

1,7%

w tym: na cele transportu drogowego

udział energii elektrycznej na cele transportu
drogowego
udział energii elektrycznej na cele transportu
kolejowego
udział energii elektr. na cele innych rodzajów
transportu

Źródło: Opracowanie własne ARE S.A., Eurostat

5.1.2.2.2. Prognozy wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w budynkach
Wyniki prognoz w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w budynkach są pochodną procesu
optymalizacji kosztowej przeprowadzonej w modelu MESSAGE, uwzględniającej obecne uregulowania
prawne odnoszące się do rozwoju energetyki rozproszonej opartej na OZE i przewidywania w zakresie
potencjału spadku kosztów technologii. W modelu źródła rozproszone konkurują z ceną detaliczną
energii elektrycznej oraz kosztami wytwarzania ciepła z różnych typów źródeł. Wraz z postępującym
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rozwojem technologicznym oraz spadkiem kosztów wytwarzania energii z tego typu instalacji, ich
znaczenie powinno stale rosnąć.
Zaprezentowane poniżej wyniki, dotyczące możliwego potencjału produkcji z małych instalacji
i mikroinstalacji opartych na OZE, zostały wygenerowane przy założeniu stopniowego spadku kosztów
technologii, rosnących cen detalicznych energii elektrycznej (głównie w wyniku wzrostu kosztów
zakupu uprawnień do emisji CO2 przez jednostki bazujące na paliwach kopalnych), jak również
funkcjonowania określonych sposobów wsparcia, polegających głównie na częściowym pokryciu
kosztów inwestycyjnych (dotacje), możliwości korzystania z pożyczek udzielanych na preferencyjnych
warunkach oraz możliwości odbierania nadwyżek wprowadzonej do sieci przez prosumentów energii
z zachowaniem zasad systemu opustów, określonych w ustawie OZE. Tempo wzrostu zostało
zweryfikowane na podstawie porównań z innymi krajami europejskimi (w zakresie postępów
odnotowywanych w statystyce w ostatnim dziesięcioleciu i przewidywań uznanych ośrodków
badawczych w badanej perspektywie czasowej). Wyniki analiz wskazują, że najszybciej rozwijającą się
technologią wśród małych instalacji i mikroinstalacji w budynkach będzie fotowoltaika
(charakteryzująca się największą dynamiką spadku kosztów).
W tabelach 33 i 34 zaprezentowano projekcje wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej
z odnawialnych źródeł energii w małych instalacjach i mikroinstalacjach w budynkach, z
uwzględnieniem danych dotyczących energii wytworzonej, zużytej na własne potrzeby i wprowadzonej
do sieci. Udział energii wprowadzanej do sieci w poszczególnych okresach został określony na
podstawie analizy danych historycznych podawanych przez URE14. Projekcje produkcji ciepła z
mikroinstalacji uzyskano z użyciem symulacyjnego modelu STEAM-PL, gdzie pod uwagę brane są takie
elementy jak: poziom zapotrzebowania na energię użyteczną, występujący potencjał, koszty
technologii, poziom dopłat, preferencje użytkowników, dotychczasowe tempo rozwoju,
przewidywania instytucji branżowych i uznanych ośrodków badawczych w kraju i za granicą.

Tabela 33. Wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w budynkach [GWh]
Produkcja brutto [GWh]
rok

Biogazownie

Fotowoltaika

Elektrownie wiatrowe

Małe elektrownie wodne

2015

0

9

0

0

2020

68

710

22

22

2025

331

1586

47

57

2030

594

2550

68

93

2035

857

4959

84

129

2040

1120

7323

99

165

Zużycie na własne potrzeby [GWh]
Biogazownie

Fotowoltaika

Elektrownie wiatrowe

MEW

2015

0

5

0

0

2020

55

416

6

2

2025

265

928

13

6

2030

476

1492

18

9

2035

686

2901

22

13

2040

897

4284

27

16

14

„Zbiorcze informacje dotyczące wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji lub małej
instalacji za 2016 r. (art. 17 ustawy OZE)” – Raport URE. Warszawa, kwiecień 2017.
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Energia wprowadzona do sieci [GWh]
Biogazownie

Fotowoltaika

Elektrownie wiatrowe

Małe elektrownie wodne

2015

0

4

0

0

2020

14

295

16

19

2025

66

658

35

52

2030

118

1058

50

84

2035

170

2058

61

117

2040

223

3039

73

149

Źródło: Opracowanie własne ARE SA (STEAM-PL, MESSAGE-PL)

Tabela 34. Wytwarzanie ciepła z odnawialnych źródeł energii w budynkach [ktoe]
Produkcja brutto [ktoe]
Biogazownie

Kolektory słoneczne

Kotły na biomasę

Pompy ciepła

Geotermalne

2015

0

45

1054

26

0

2020

46

108

1253

177

0

2025

133

271

1592

431

0

2030

221

455

1991

728

0

2035

277

570

2117

1001

0

2040

294

591

2300

1247

0

Biogazownie

Kolektory słoneczne

Kotły na biomasę

Pompy ciepła

Geotermalne

2015

0

45

1054

26

0

2020

46

108

1253

177

0

2025

133

271

1592

431

0

2030

221

455

1991

728

0

2035

277

570

2117

1001

0

2040

294

591

2300

1247

0

Biogazownie

Kolektory słoneczne

Kotły na biomasę

Pompy ciepła

Geotermalne

2015

0

0

0

0

0

2020

0

0

0

0

0

2025

0

0

0

0

0

2030

0

0

0

0

0

2035

0

0

0

0

0

2040

0

0

0

0

0

Zużycie na własne potrzeby [ktoe]

Energia wprowadzona do sieci [ktoe]

Źródło: Opracowanie własne ARE SA (STEAM-PL, MESSAGE-PL)

5.1.2.2.3. Porównanie prognoz zużycia odnawialnych źródeł energii – scenariusz PEK vs ODN
W tabeli 35 i na rysunku 9 zestawiono wyniki porównań dla dwóch rozpatrywanych scenariuszy PEK
i ODN w zakresie uzyskanych krajowych i sektorowych udziałów OZE do 2030 r. (z perspektywą
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do 2040 r.). Z zaprezentowanych zestawień wynikają różnice, będące konsekwencją założenia
o istotnym wzroście udziału OZE w perspektywie 2030 r. w scenariuszu PEK. Wyniki uzyskane dla
2040 r. zakładają utrzymanie tempa rozwoju technologii OZE w obrębie poszczególnych sektorów
i stosowanych technologii po 2030 r., należy jednak podchodzić do nich z pewną rezerwą, zarówno
z uwagi na dość odległą perspektywę, jak i ograniczone możliwości weryfikacji możliwego potencjału
technicznego. We wszystkich podsektorach występują istotne różnice miedzy scenariuszami –
scenariusz PEK w każdym wskazuje odsetki wyższe o 4-12,4 pkt. proc. wyższe udziały OZE w 2030 r.,
a w całkowitym zużyciu energii brutto o 7,8 pkt. proc.

Tabela 35. Porównanie krajowych i sektorowych udziałów OZE – scenariusz PEK vs ODN

Krajowy udział OZE (PEK)
Krajowy udział OZE (ODN)

2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

6,9%

9,3%

11,9%

15,0%

18,4%

23,0%

25,8%

28,5%

13,2%

13,9%

15,2%

16,9%

18,0%

6,9%

9,3%

11,9%

2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

24,8%

31,8%

36,0%

39,7%

Udział OZE w elektroenergetyce (PEK)

2,7%

6,6%

13,0%

22,1%

Udział OZE w elektroenergetyce (ODN)

2,7%

6,6%

13,0%

15,0%

16,5%

19,4%

23,9%

25,9%

2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

10,2%

11,7%

14,5%

17,4%

22,7%

28,4%

31,5%

34,4%

10,2%

11,7%

14,5%

15,6%

16,5%

17,7%

18,8%

19,7%

2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

Udział OZE w transporcie (PEK)

1,6%

6,6%

6,4%

10,0%

11,2%

14,0%

17,7%

22,0%

Udział OZE w transporcie (ODN)

1,6%

6,6%

6,4%

10,0%

10,4%

11,2%

12,1%

13,0%

Udział OZE w ciepłownictwie
i chłodnictwie (PEK)
Udział OZE w ciepłownictwie
i chłodnictwie (ODN)
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Rysunek 10. Porównanie krajowych i sektorowych udziałów OZE – scenariusz PEK vs ODN
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5.1.3. Wymiar „efektywność energetyczna”
Polska zamierza kontynuować kierunki przyczyniające się do wzrostu efektywności energetycznej
gospodarki, ponieważ jest to nie tylko zgodne z polityką unijną w tym zakresie, ale przede wszystkim
daje wymierne korzyści dla gospodarki i środowiska. Jest również jednym z głównych filarów
zrównoważonego rozwoju. Energochłonność polskiej gospodarki pomimo postępów, jakie zostały
poczynione w tym obszarze, wciąż odbiega od średniej w UE. Energochłonność pierwotna PKB Polski z
korektą klimatyczną, wyrażona w cenach stałych z roku 2010 oraz z uwzględnieniem parytetu siły
nabywczej wyniosła w 2016 roku 0,138 kgoe/euro10ppp i była wyższa o 15% od średniej europejskiej
(0,120). Różnica ta spadła o 26 pkt proc. w porównaniu z rokiem 2000. Tempo poprawy
energochłonności w Polsce (2,9%/rok) było w latach 2000–2016 blisko 2-krotnie wyższe niż średnio w
Unii Europejskiej (1,7%/rok).

Rysunek 11. Energochłonność pierwotna PKB z korektą klimatyczną15

Ograniczanie zużycia energii ma priorytetowe znaczenie w UE. Działania mające na celu poprawę
efektywności energetycznej uznawane są nie tylko za środek zapewniający zrównoważone dostawy
energii, ograniczający emisje gazów cieplarnianych, zwiększający bezpieczeństwo dostaw
i ograniczający wydatki na import energii, lecz także za środek służący promowaniu konkurencyjności
UE. W 2007 r. przywódcy UE wyznaczyli cel dotyczący zmniejszenia rocznego zużycia energii przez UE
o 20% do 2020 r., natomiast w 2018 r. ogólnounijny cel w tym zakresie na 2030 r. został określony na
poziomie 32,5%. Państwa członkowskie

5.1.3.1. Zużycie energii pierwotnej i finalnej
W tabeli i na rysunku poniżej zestawiono historyczne i prognozowane zużycie energii pierwotnej
i finalnej w kraju. Z zaprezentowanych projekcji dla scenariusza PEK wynika spadek zapotrzebowania
zarówno na energię pierwotną, jak i finalną. Uzyskane wyniki prognoz są pochodną szeregu założeń, w
szczególności odnoszących się do możliwości poprawy efektywności energetycznej (opisane w dalszej
części dokumentu) w poszczególnych sektorach gospodarki krajowej oraz tempa rozwoju OZE.

15

„Efektywność wykorzystania energii” – GUS. Warszawa 2016, 2017, 2018, 2019.
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Tabela 36. Zużycie energii pierwotnej i finalnej ogółem [ktoe]
2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

Zużycie energii pierwotnej łącznie ze
zużyciem nieenergetycznym

92 560

101 558

95 739

101 890

99 893

96 848

94 556

93 391

Zużycie energii pierwotnej

87 952

96 589

90 104

96 400

94 396

91 317

88 963

87 736

Finalne zużycie energii łącznie ze
zużyciem nieenergetycznym

62 080

70 199

66 409

75 211

73 180

71 040

70 821

70 767

Finalne zużycie energii

57 472

65 230

60 775

69 720

67 682

65 509

65 229

65 112

2030

2035

*ze zużyciem nieenergetycznym
Źródło: Opracowanie własne ARE SA (STEAM-PL, MESSAGE-PL), EUROSTAT
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Rysunek 12. Zużycie energii pierwotnej i finalnej ogółem – scenariusz PEK

Tabela poniżej przedstawia natomiast projekcje w ujęciu rocznym w latach 2021-2030.
Tabela 37. Zużycie energii pierwotnej i finalnej ogółem w latach 2021-2030 [ktoe]
2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Zużycie energii
pierwotnej łącznie
ze zużyciem
nieenergetycznym

102 175

101 965

101 187

101 018

99 893

99 317

98 503

98 053

97 441

96 848

Zużycie energii
pierwotnej

96 706

96 486

95 704

95 528

94 396

93 813

92 993

92 533

91 916

91 317

Finalne zużycie
energii łącznie ze
zużyciem
nieenergetycznym

74 905

74 557

74 140

73 674

73 179

72 753

72 278

71 839

71 388

71 040

Finalne zużycie
energii

69 436

69 077

68 657

68 184

67 682

67 249

66 768

66 319

65 863

65 509

Finalne zużycie
energii (Europa
2020-2030)

71 276

70 895

70 447

69 944

69 408

68 939

68 420

67 934

67 443

67 053

Źródło: Opracowanie własne ARE SA (STEAM-PL, MESSAGE-PL), EUROSTAT
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Opracowując projekcje, uwzględniające działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej
w poszczególnych sektorach gospodarki krajowej, przyjęto następujące założenia:







polityka ukierunkowana na wzrost efektywności energetycznej gospodarki będzie
kontynuowana, przekładając się na obniżenie jej energochłonności,
wykorzystywany będzie krajowy potencjał poprawy efektywności energetycznej,
planowane działania w maksymalnym stopniu opierać się będą na mechanizmach rynkowych,
cele realizowane są według zasady najmniejszych kosztów, to jest między innymi poprzez
wykorzystanie w maksymalnym stopniu istniejących mechanizmów i infrastruktury
organizacyjnej16,
wykorzystywane będą wszystkie dostępne środki poprawy efektywności energetycznej (środki
horyzontalne, środki w zakresie efektywności energetycznej budynków i w instytucjach
publicznych, w przemyśle oraz małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP), w transporcie, jak
również sektorze elektroenergetycznym i ciepłownictwa).

Dla ustalenia celów w zakresie poprawy efektywności energetycznej w UE, jako punkt ODN
wykorzystuje się projekcje energii pierwotnej (bez zużycia nieenergetycznego) i finalnej wykonane na
zlecenie KE w 2007 r. (scenariusz PRIMES – Baseline 2007). Według tych prognoz zużycie energii
pierwotnej i finalnej w Polsce w 2030 r. wynoszą odpowiednio: 118,6 i 85,5 Mtoe (dla 2020 r. – 109,8
i 77,4 Mtoe). Na rysunku poniżej przedstawiono wyniki projekcji zużycia energii pierwotnej i finalnej
w Polsce na tle scenariusza PRIMES z 2007, stanowiących podstawę do określenia zaproponowanych
procentowych wielkości redukcji.
Krajowy cel w zakresie poprawy efektywności energetycznej w perspektywie 2030 r. wynosi 23%
i jest liczony w odniesieniu do energii pierwotnej wg prognozy PRIMES 2007. W wartościach
bezwzględnych wynosi on w 2030 r. – 91,3 Mtoe. Wyniki obliczeń w zakresie oszczędności finalnego
zużycia energii wskazują na możliwość osiągnięcia oszczędności w zużyciu energii finalnej, obliczonej
w odniesieniu do scenariusza PRIMES 2007 na poziomie 21,5%. W wartościach bezwzględnych cel na
2030 r. wynosi 67,0 Mtoe.
W 2030 r. ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej, określona w wartościach bezwzględnych wynosi
27,3 Mtoe, co w odniesieniu do prognozowanego w scenariuszu referencyjnym PRIMES 2007 na
poziomie 118,6 Mtoe zużycia tej energii, daje 23% redukcję.
Z zaprezentowanych projekcji wynika, że cel w zakresie poprawy efektywności energetycznej na rok
2020 ustalony na podstawie art. 3 ust 1 Dyrektywy 2012/27/UE zostanie osiągnięty. W wartościach
bezwzględnych, wypełnienie obowiązku oznacza zużycie energii pierwotnej na poziomie
nieprzekraczającym 96,4 Mtoe (oszczędność energii pierwotnej na poziomie 12,4%). Trzeba jednak
zaznaczyć możliwe trudności wynikające z korekt w danych statystycznych, jako skutek ograniczenia
tzw. szarej strefy w obrocie paliwami ciekłymi. Cel w zakresie oszczędności energii finalnej
wyznaczony w 2020 r. na poziomie nie przekraczającym 71,6 Mtoe17 zostanie osiągnięty.
Projekcje wskazują niewielki wzrost, a następnie spadek zapotrzebowania na energię pierwotną (wraz
ze zużyciem nieenergetycznym) w kraju z 95,7 Mtoe w 2015 r. do 96,8 Mtoe w 2030 r. i 93,4 Mtoe
w 2040 r. Z kolei finalne zużycie energii najpierw wzrasta z poziomu 66,4 Mtoe w 2015 r. do 71,0 Mtoe
w 2030 r., po czym stabilizuje się na zbliżonym poziomie do 2040 r. Uzyskane wyniki prognoz są
16
17

„Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski”, Ministerstwo Energii, Warszawa 2017.
„Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski”, Ministerstwo Energii, Warszawa 2017.
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pochodną szeregu założeń, w szczególności odnoszących się do możliwości poprawy efektywności
energetycznej w poszczególnych sektorach gospodarki krajowej oraz tempa rozwoju OZE. Gospodarka
w Polsce jest na etapie dynamicznego rozwoju, który pociąga za sobą wzrost konsumpcji. Warto
zauważyć, że obecnie zużycie energii pierwotnej i finalnej na mieszkańca jest jednym z najniższych
w Europie. Zintensyfikowane działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej, w zależności od
stopnia nasilenia, mogą powstrzymywać dalszy wzrost lub w najlepszym wypadku przyczynić się do
częściowego zmniejszenia obecnego poziomu zapotrzebowania na energię.
Rysunek poniżej przedstawia porównanie prognoz zużycia energii pierwotnej i finalnej na tle prognoz
z 2007 r., stanowiących podstawę do pomiaru oszczędności energii.

Rysunek 13. Prognozowane zużycie energii pierwotnej i finalnej na tle prognoz scenariusza PRIMES z 2007 r.

Prognoza dla scenariusza PRIMES z 2007 została przygotowana jedynie w horyzoncie do 2030 r., z tego
też powodu zaprezentowane na rysunku powyżej trajektorie krajowego zużycia energii pierwotnej
i finalnej dla 2040 r. są wynikiem ekstrapolacji wielkości liczbowych z okresu 2005-2030. Otrzymane
wyniki ekstrapolacji posłużyły jako punkty ODN dla określenia procentowej wielkości redukcji zużycia
energii na 2040 r. Wynoszą one dla energii pierwotnej i finalnej odpowiednio 27,3% i 23,5%.
Poniżej przedstawiono trajektorię zużycia energii pierwotnej i finalnej w układzie rocznym w latach
2021-2030.
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Rysunek 14. Prognozowane zużycie energii pierwotnej i finalnej w latach 2021-2030 i cele w zakresie poprawy efektywności
energetycznej na 2030 r.

5.1.3.2. Porównanie prognoz zużycia energii pierwotnej i finalnej – scenariusz PEK
vs ODN
Poniżej zaprezentowano porównanie wyników prognoz zapotrzebowania na energię pierwotną
i finalną w Polsce uzyskanych dla scenariusza PEK i ODN (tabele i rysunek poniżej). Występujące
w zużyciu energii różnice pomiędzy scenariuszem PEK a scenariuszem ODN określają prognozowaną
wielkość redukcji energii w rozpatrywanych okresach, wynikającą z założonych środków i działań na
rzecz poprawy efektywności energetycznej. Oszczędności energii w obrębie poszczególnych środków
poprawy efektywności energetycznej kumulują się w czasie, co oznacza, że oszczędność w danym roku
stanowi oszczędność z roku poprzedniego powiększoną o oszczędność osiągniętą z nowych działań
zrealizowanych w danym roku.
Tabela 38. Zużycie energii pierwotnej i finalnej ogółem – scenariusz PEK vs ODN [ktoe]
Zużycie energii
pierwotnej (PEK)
Zużycie energii
pierwotnej (ODN)
Oszczędność energii
pierwotnej
Finalne zużycie energii
(PEK)
Finalne zużycie energii
(ODN)
Oszczędność energii
finalnej

2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

87 952

96 589

90 104

96 400

94 396

91 317

88 963

87 736

87 952

96 589

90 104

98 943

102 217

104 778

103 199

102 680

-

-

-

2 543

7 821

13 462

14 235

14 944

57 472

65 230

60 775

69 720

67 682

65 509

65 229

65 112

57 472

65 230

60 775

72 117

75 078

77 327

78 300

78 784

-

-

-

2 397

7 396

11 818

13 071

13 672
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5.1.3.3. Oszczędności energii końcowej
Poniżej zamieszczono szczegółowe informacje w sprawie metod i środków stosowanych w Polsce
służących wdrożeniu art. 7 dyrektywy 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej18 (EED).

5.1.3.3.1. Obliczenie wielkości wymaganych oszczędności energii, które mają zostać
osiągnięte w całym okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2030 r.
W wytycznych zawartych w dokumencie „Zalecenie Komisji dotyczące transpozycji obowiązków
oszczędności energii na podstawie dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej”19
przedstawiono, w jaki sposób należy obliczyć łączną wielkość nowych oszczędności energii końcowej,
które mają zostać osiągnięte w ramach obowiązku obejmującego okres 2021–2030, oraz
sprecyzowano, które zestawy danych statystycznych mogą być wykorzystywane.
Zgodnie z Zaleceniem Komisji łączna wielkość oszczędności energii ma być obliczona i raportowana
w kategorii energii końcowej, dlatego analiza w tym paragrafie prowadzona jest w tej kategorii.
Wartość uśrednionego rocznego zużycia energii końcowej oraz bazy, od której obliczane będą
oszczędności energii przedstawiono w tabeli poniżej, wg danych Eurostatu. Wartości zużycia energii
końcowej posłużą do wyznaczenia oszczędności energii.
Tabela 39. Zużycie energii końcowej wg danych Eurostatu w latach 2016-2018 [ktoe]
2018
pozycja

kategoria (NRG_BAL_C)

lp.

2016

2017

(dane
szacunkowe)

średnia

FEC2020-2030

Zużycie energii końcowej [ktoe]

1

66 601

70 923

(71 700)

69 741

FC_TRA_E

Zużycie energii końcowej –
transport [ktoe]

2

18 557

21 431

(22 444)

20 811

3=1-2

48 044

49 492

(49 256)

48 930

Zużycie energii końcowej (po wyłączeniu z obliczenia
energii zużytej w transporcie) [ktoe]

Źródło: opracowanie własne na podstawie Eurostat

5.1.3.3.2. Łączna wielkość skumulowanych oszczędności energii końcowej, która ma zostać
osiągnięta zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2012/27/UE
Łączne oszczędności końcowego zużycia energii, które mają zostać osiągnięte w ramach systemu
zobowiązującego do efektywności energetycznej lub dzięki alternatywnym środkom z dziedziny
polityki muszą być, zgodnie z art. 7 ust. 1 akapit pierwszy lit. b) dyrektywy 2012/27/UE, równoważne
co najmniej, nowym oszczędnościom w każdym roku od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2030
18 Artykuł

7 ust. 6 dyrektywy 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2018/2002 z dnia 11 grudnia 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej)
stanowi, iż państwa członkowskie opisują w swoich zintegrowanych krajowych planach na rzecz energii i klimatu, zgodnie
z załącznikiem III do rozporządzenia (UE) 2018/199918, obliczanie wielkości oszczędności energii, które należy osiągnąć
w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2030 r., o których mowa w art. 7 ust. 1 akapit pierwszy lit. b) dyrektywy
2012/27/UE, i w stosownych przypadkach, wyjaśniają, w jaki sposób ustalone zostały roczny wskaźnik oszczędności i
podstawa obliczeń oraz jakie opcje, o których mowa w art. 7 ust. 4 zostały zastosowane i w jakim zakresie.
Ponadto zgodnie z przepisami pkt 5) Załącznika V do dyrektywy 2012/27/UE państwa członkowskie zgłaszają Komisji
Europejskiej również zaproponowaną przez siebie szczegółową metodę funkcjonowania systemów zobowiązujących do
efektywności energetycznej oraz alternatywne środki z dziedziny polityki, o który mowa w art. 7a i 7b oraz art. 20 ust. 6
dyrektywy 2012/27/UE.
19

Zalecenie Komisji z dnia 25 września 2019 r. dotyczące transpozycji obowiązków oszczędności energii na podstawie
dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej, C(2019) 6621 FINAL
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w wysokości 0,8% rocznego zużycia energii końcowej, uśrednionego dla ostatnich trzech lat przed
dniem 1 stycznia 2019 r. (średnia 69 741 ktoe).
Ponadto zgodnie z koncepcją okresu obowiązywania przedstawioną w Zał. V pkt 2) lit. i) dyrektywy
2012/27/UE uznaje się, że każde działanie indywidualne na rzecz zwiększenia poziomu oszczędności
energii przyczynia się do osiągnięcia oszczędności nie tylko w roku jego wdrożenia, ale również
w kolejnych latach, aż do 2030 r. Z tego względu wymagana wielkość oszczędności może być
„kumulowana” z roku na rok.
Wielkość oszczędności energii, które mają zostać osiągnięte w ramach obowiązku obejmującego lata
2021-2030 została obliczona zgodnie z rozdziałem 2.1 ww. Zaleceń.
Wielkość oszczędności energii końcowej, którą należy osiągnąć w 2021 r. dzięki wdrażaniu przepisów
art. 7, wynosi (69 741 x 0,8% x 1 rok) = 558 ktoe. W 2022 r. wielkość oszczędności energii wynosi
(69 741 x 0,8% x 2 lata) = kumulacyjne 1 116 ktoe (w tym 558 ktoe zaliczone z poprzedniego orku).
Obliczenia przeprowadzono w odniesieniu do każdego kolejnego roku, aż do 2030 r., kiedy to łączna
wielkość wymaganych oszczędności energii finalnej wynosi (69 741 x 0,8% x 10 lat) = 5 580 ktoe.
Natomiast łączna wielkość oszczędności energii końcowej, rozumianej jako wielkość oszczędności
energii końcowej kumulowana z roku na rok, którą należy osiągnąć ogółem w latach 2021-2030,
wynosi 30 690 ktoe. Mechanizm przedstawia tabela poniżej.
Tabela 40. Oszczędności energii finalnej, jakie należy osiągnąć w latach 2021-2030 – roczne i skumulowane (na podstawie
zapisów dyrektywy EED) [ktoe]
rok

wymagany
procent
oszczędności

2021

0,8%

558

2022

0,8%

558

558

2023

0,8%

558

558

558

2024

0,8%

558

558

558

558

2025

0,8%

558

558

558

558

558

2026

0,8%

558

558

558

558

558

558

2027

0,8%

558

558

558

558

558

558

558

2028

0,8%

558

558

558

558

558

558

558

558

2029

0,8%

558

558

558

558

558

558

558

558

558

2030

0,8%

558

558

558

558

558

558

558

558

558

roczne oszczędności energii [ktoe]

RAZEM
558
1 116
1 674
2 232
2 790
3 348
3 906
4 464

Skumulowane oszczędności w latach 2021-2030

5 022
558

5 558
30 690

Dane wykorzystane do obliczenia zużycia energii końcowej oraz źródła tych danych
Zużycie energii końcowej, będące podstawą, od której dokonano obliczenia oszczędności energii, zostało przyjete
na podstawie ww. kategorii (FEC2020-2030) w zbiorze danych Eurostatu. W odniesieniu do danych
statystycznych wykorzystywanych przy obliczaniu wymaganej wielkości oszczędności energii końcowej, w rozdz.
2.2.1 Zalecenia Komisji stwierdza się, że wszystkie elementy, które są wymagane zgodnie z art. 7 ust. 1 akapit
pierwszy lit. b) dyrektywy 2012/27/UE, zostały zawarte w odpowiedniej kategorii Eurostatu, tj. w kategorii
„zużycie energii końcowej – Europa w latach 2020-2030”20 (kod FEC2020-2030). Ta szczególna kategoria w
zbiorze danych statystycznych Eurostatu została ustanowiona w odniesieniu do wkładu państw czlonkowskich w
efektywność energetyczną oraz obowiazku oszczędności energii. Eurostat dokonał zmiany bilansu
energetycznego na podstawie międzynarodowych zaleceń dotyczacych statystyki energii opublikowanych przez
Komisję Statystyczną.
20

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/10186/6246844/Eurobase-changes-energy.pdf (str. 25)
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5.1.3.3.3. Wielkości wymaganych oszczędności energii z wykorzystaniem możliwości
przewidzianych w art. 7 ust. 2 dyrektywy 2012/27/UE
Zgodnie z art. 7 ust. 2 dyrektywy 2012/27/UE państwa członkowskie mogą skorzystać z możliwości
obliczenia wymaganej wielkości oszczędności energii w jeden lub więcej z następujących sposobów:
a) stosując roczny wskaźnik oszczędności w odniesieniu do sprzedaży energii odbiorcom
końcowym lub w odniesieniu do zużycia energii końcowej, uśredniony dla ostatnich trzech lat
przed dniem 1 stycznia 2019 r.;
b) wyłączając z podstawy obliczeń, częściowo lub w całości, energię zużytą w transporcie;
c) korzystając z którejkolwiek z opcji określonych w art. 7 ust. 4 dyrektywy 2012/27/UE.
Jednocześnie (zgodnie z art. 7 ust. 3 dyrektywy 2012/27/UE) w przypadku gdy państwa członkowskie
korzystają z ww. możliwości ustalają one:
a) własny roczny wskaźnik oszczędności energii; oraz
b) własny obliczeniowy poziom bazowy oraz wielkość energii zużytej w transporcie wyłączonej
z obliczenia [ktoe].
Polska skorzysta z możliwości przewidzianej w art. 7 ust. 2 lit. b) dyrektywy, aby wyłączyć z podstawy
obliczeń, przeprowadzanych zgodnie z art. 7 ust. 1 akapit pierwszy lit. b) dyrektywy 2012/27/UE,
w całości energię końcową zużytą w transporcie.
W związku z tym obliczone zostało, na podstawie zbioru danych statystycznych Eurostat,
średnioroczne zużycie energii końcowej w transporcie. Obliczenia przeprowadzono w oparciu o dane
statystyczne z trzech lat (2016, 2017 i 2018) przed dniem 1 stycznia 2019 r. [w ktoe], które wskazano
w tabeli 39 na początku tego podrozdziału.
Tabela 41. Wielkość oszczędności energii po wyłączeniu zużycia energii w transporcie
kategoria (NRG_BAL_C)

2016

2017

(dane
szacunkowe)

średnia

roczne
oszczędności
energii

wskaźnik

Zużycie energii końcowej [ktoe]

66 601

70 923

(71 700)

69 741

558

0,8%

Zużycie energii końcowej –
transport [ktoe]

18 557

21 431

(22 444)

20 811

n.d.

n.d.

Zużycie energii końcowej (po
wyłączeniu energii zużytej w
transporcie) [ktoe]

48 044

49 492

(49 256)

48 930

563

1,15%

2018

Tabela 42. Zestawienie oszczędności i wskaźnika do określenia oszczędności energii końcowej
Oszczędności energii końcowej po
odliczeniach

21 530 ktoe

Są to łączne oszczędności energii końcowej obliczone
przy zastosowaniu wskaźnika 0,8% po wyłączeniu zużycia
energii w transporcie (48 930 ktoe x 0,8%)

Dodatkowe oszczędności do osiągnięcia

9 160 ktoe

Są to oszczędności energii brakujące, aby osiągnąć
wymagany minimalny poziom łącznych oszczędności
energii (30 690 ktoe – 21 530 ktoe)

Wymagany własny wskaźnik
oszczędności przy zastosowaniu
wyłączenia transportu

1,15%

Wartość własnego wskaźnika, która musi być
zastosowana, jeżeli zużycie energii w transporcie zostanie
wyłączone z podstawy obliczeń (48 930 x 1,15% = 563)

Roczne oszczędności ustalone przy użyciu własnego wskaźnika wynoszą 563 ktoe, co przekracza
minimalny wymagany poziom tj. 558 ktoe (patrz tabela 41).
W drugim okresie objętym obowiązkiem na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2012/27/UE nie
przewiduje się zastosowania wariantów, o których mowa w art. 7 ust. 4 lit. b)-g) dyrektywy
2012/27/UE. Zatem pkt 2 lit. d) i e) załącznika III do dyrektywy 2012/27/UE nie ma w tym przypadku
zastosowania.
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5.1.3.4. Finalne zużycie energii w podziale na sektory
Z otrzymanych wyników prognoz wyłania się stabilizacja zapotrzebowania na energię finalną w długim
terminie, która jest rezultatem występowania dwóch wzajemnie równoważących się czynników:
z jednej strony wzrostu gospodarczego wyrażonego wskaźnikami makroekonomicznymi w postaci PKB
i wartości dodanej brutto, generującego wzrost popytu na energię użyteczną, z drugiej strony działań
założonych w obszarze poprawy efektywności energetycznej, opisanych w poprzednich podpunktach.
Przeprowadzona analiza wskazała, że głębsza od będącej wynikiem przedkładanej analizy redukcja
zużycia energii w warunkach przewidywanego rozwoju gospodarczego kraju może okazać się bardzo
trudna do osiągnięcia, albo w najlepszym wypadku bardzo kosztowna.
W ujęciu sektorowym (tabela i rysunek poniżej), wzrost finalnego zapotrzebowania na energię
odnotowuje się jedynie w sektorze transportu i sektorze usług.
Sektor transportu jest obszarem, w którym redukcja lub co najmniej zmniejszenie tempa wzrostu będą
niezwykle trudnym wyzwaniem. Poziom motoryzacji w Polsce jest wyższy niż w innych państwach
europejskich, nawet tych z wyższymi wskaźnikami PKB. Zapotrzebowanie na pracę przewozową
transportu pasażerskiego i towarowego wzrasta i przewiduje się kontynuację tego trendu
w przyszłości, co związane jest z poprawą sytuacji ekonomicznej i dążeniem do zrównania poziomu
rozwoju gospodarczego ze średnią unijną. Poważnym problemem jest także wiek i stan techniczny
pojazdów użytkowanych na polskich drogach. Import używanych aut o stosunkowo wysokim
jednostkowym zużyciu paliwa i dużej emisyjności cały czas rośnie. Jego ograniczenie wydaje się
z dzisiejszej perspektywy warunkiem koniecznym w kontekście redukcji krajowego zużycia paliw
ropopochodnych i walki z emisją zanieczyszczeń.
Jednym z najważniejszych elementów tego planu ma być rozwój elektromobilności, który biorąc pod
uwagę koszty technologii i konieczność budowy od podstaw infrastruktury ładowania, może w
rzeczywistości przebiegać w tempie istotnie wolniejszym od założeń rządowych. W związku z tym
rekomenduje się wdrożenie dodatkowo działań mających na celu zwiększenie wykorzystania
sprężonego gazu CNG i wodoru w napędach samochodów osobowych i dostawczych, co może
rekompensować wolniejsze upowszechnianie się pojazdów elektrycznych. Kolejnym bardzo ważnym
działaniem, jest tworzenie warunków sprzyjających przenoszeniu przewozów z dróg na kolej, zarówno
w odniesieniu do przewozów pasażerskich jaki i towarowych.
Na podstawie przyjętych założeń odnośnie działań podejmowanych na rzecz poprawy efektywności
energetycznej w sektorze transportu oszacowano wielkość potencjalnych oszczędności w tym
sektorze na poziomie 4,47 Mtoe w 2030 r. i ok. 4,9 Mtoe w 2040 r.
Wzrost finalnego zapotrzebowania na energię, jak wspomniano wcześniej, dotyczy również sektora
usługowego. Usługi są najdynamiczniej rozwijającym się sektorem gospodarki krajowej (zgodnie z
założoną ścieżką makroekonomiczną, wartość dodana w latach 2015-2040 ulega podwojeniu). Wzrost
finalnego zużycia energii w usługach związany jest przede wszystkim z rosnącą konsumpcją energii
elektrycznej. Oszczędności energii oszacowano w odniesieniu do wszystkich kierunków użytkowania
energii czyli: w ogrzewaniu pomieszczeń, przygotowaniu CWU, przygotowaniu posiłków, urządzeniach
elektrycznych oraz oświetleniu pomieszczeń i ulic. Sumaryczna redukcja energii wyniosła w usługach
1,2 Mtoe w 2030 r. oraz 1,4 Mtoe w 2040 r.
W pozostałych sektorach przewiduje się spadek zapotrzebowania na energię. Jest on stosunkowo
niewielki, jednak biorąc pod uwagę stan obecny i przewidywania, jego osiągnięcie będzie się wiązało z
ogromnym wysiłkiem. W gospodarstwach domowych warunkowane jest to powodzeniem programu
„Czyste powietrze” zakładającym zakrojoną na szeroką skalę termomodernizację budynków
jednorodzinnych i całkowitą wymianę niskosprawnych kotłów na paliwa stałe w perspektywie 2030 r.
Poza tym przewidziano w obliczeniach modelowych intensyfikację działań na rzecz poprawy
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efektywności energetycznej w urządzeniach elektrycznych. Tempo zakładanej wymiany
energochłonnych urządzeń zaprezentowano na poniższych grafikach (rysunek poniżej). Wielkości na
osi y oznaczają udział gospodarstw domowych użytkujących urządzenia z danej klasy energetycznej
w całkowitej ich liczbie.
Finalne zapotrzebowanie na energię w gospodarstwach domowych w rozpatrywanym horyzoncie
czasowym spada nieznacznie. Z jednej strony rośnie liczba gospodarstw domowych oraz poprawiają
się warunki mieszkaniowe, a wraz z nimi m.in. stopień wyposażenia w urządzenia RTV i AGD (jest to
zjawisko towarzyszące wzrostowi zamożności gospodarstw domowych), co pociąga za sobą wzrost
konsumpcji energii. Z drugiej strony nowe urządzenia charakteryzują się coraz lepszą efektywnością,
co powoduje, że ograniczany jest jednocześnie potencjał wzrostu zapotrzebowania. W scenariuszu
Polityki Energetyczno-Klimatycznej założono, że tempo procesów poprawy efektywności
energetycznej będzie przeważało nad czynnikami powodującymi wzrost zapotrzebowania na energię.
Ma to swoje głębokie uzasadnienie w szczególności w warunkach wysokich cen nośników energii,
będących konsekwencją polityki energetyczno-klimatycznej. Uzyskana wielkość oszczędności w
gospodarstwach domowych wyniosła 4,1 Mtoe w 2030 r. i 4,8 Mtoe w 2040 r. Największe tempo
poprawy efektywności wykorzystania energii ma miejsce w latach 2019-2030.
W sektorze przetwórstwa przemysłowego zapotrzebowanie na energię spada bardzo nieznacznie.
W zasadzie występuje stabilizacja zużycia jeżeli jako punkt ODN przyjmujemy rok 2015 (wzrost o 3,6 %
r/r). Oszacowana wielkość oszczędności energii w sektorze przetwórstwa przemysłowego wyniosła
1,7 Mtoe w 2030 r. oraz 2,2 Mtoe w 2040 r.
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Rysunek 15. Tempo wymiany urządzeń elektrycznych w gospodarstwach domowych

Tabela 43. Zużycie energii finalnej w podziale na sektory (bez zużycia nieenergetycznego) [ktoe]
2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

Przemysł

14 616

13 498

14 096

15 316

14 902

14 763

14 664

14 596

Transport

12 221

17 187

16 559

22 546

22 075

21 049

20 827

20 492

pasażerski

b.d.

b.d.

8 985

10 118

9 434

8 598

8 745

8 957

towarowy

b.d.

b.d.

7 494

12 346

12 557

12 364

11 995

11 449

pojazdy spec. przezn.

b.d.

b.d.

79

82

84

86

87

87

Gospodarstwa domowe

19 467

21 981

18 948

19 772

18 506

17 513

17 505

17 657

Usługi

6 730

8 833

7 842

8 343

8 586

8 700

8 853

9 079

Rolnictwo

4 438

3 730

3 330

3 743

3 613

3 485

3 379

3 287

RAZEM

57 472

65 230

60 775

69 720

67 682

65 509

65 229

65 112

Źródło: Opracowanie własne ARE SA (STEAM-PL), EUROSTAT
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Rysunek 16. Zużycie energii finalnej w podziale na sektory (bez zużycia nieenergetycznego)
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Tabela poniżej przedstawia przewidywane redukcje zużycia energii w poszczególnych sektorach.
Wartości ujemne wykazane w oszczędnościach energii w sektorze rolnictwa są konsekwencją
wprowadzenia korektyw danych statystycznych w 2019 r., która podniosła istotnie zużycie oleju
napędowego w tym sektorze.
Tabela 44. Redukcja zużycia energii finalnej w sektorach [ktoe]
2020

2025

2030

2035

2040

Gospodarstwa domowe

496

2 483

4 102

4 566

4 758

Usługi

467

844

1 237

1 432

1 440

Transport

948

2 822

4 742

4 917

4 942

Przemysł

772

1 369

1 699

1 981

2 234

Rolnictwo

-287

-122

38

176

298

Redukcja energii finalnej

2 397

7 396

11 818

13 071

13 672

124

1 311

2 278

1 514

1 361

2 520

8 707

14 096

14 586

15 033

Sektor energii
Redukcja energii pierwotnej

Źródło: Opracowanie własne ARE SA

Poniżej zaprezentowano porównanie wyników prognoz zapotrzebowania na energię finalną w Polsce
uzyskanych dla scenariusza PEK i ODN w poszczególnych sektorach gospodarki narodowej.
Przedstawione różnice odzwierciedlają uzyskane wielkości oszczędności energii w ramach założonych
działań i środków na rzecz poprawy efektywności energetycznej.
Poniżej zaprezentowano porównanie wyników prognoz zapotrzebowania na energię finalną w Polsce
uzyskanych dla scenariusza PEK i ODN w poszczególnych sektorach gospodarki narodowej.
Przedstawione różnice odzwierciedlają uzyskane wielkości oszczędności energii w ramach założonych
działań i środków na rzecz poprawy efektywności energetycznej.
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Rysunek 17. Zużycie energii finalnej w podziale na sektory – scenariusz PEK vs ODN

5.1.3.5. Zużycie energii finalnej w podziale na paliwa i nośniki
W finalnym zużyciu energii obserwowane są istotne zmiany w strukturze paliwowej. Przede wszystkim
następuje znaczna redukcja zużycia węgla w gospodarce krajowej (udział tego surowca spada z 18,5%
w 2015 r. do niecałych 7,5% w 2030 r. i ok. 4,4% w 2040 r.). Rośnie natomiast stopniowo zużycie energii
elektrycznej, gazu ziemnego oraz energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii, co jest naturalną
konsekwencją polityki nakierowanej na ograniczanie emisji zanieczyszczeń. W oparciu o przyjęte
założenia przewidywany jest stosunkowo niewielki spadek zapotrzebowania na ciepło sieciowe, co jest
konsekwencją przyjętych założeń dotyczących tempa i zakresu termomodernizacji budynków oraz
rekomendacji KE w zakresie projekcji liczby stopniodni grzania, odzwierciedlającej proces ocieplania
się klimatu. Ograniczone tempo spadku wynika z kolei z założenia, że w ramach walki ze smogiem
zintensyfikowane zostaną działania na rzecz przyłączania nowych odbiorców do sieci ciepłowniczych.
Spadek zużycia węgla kamiennego związany jest głównie z postępującym powoli, ale stopniowo
procesem unowocześniania zakładów produkcyjnych (w sektorze przemysłu), częściowo na skutek
funkcjonowania w systemie ETS, czego konsekwencją jest przechodzenie na paliwa i nośniki takie jak:
gaz czy energia elektryczna. W następnej kolejności na spadek zużycia węgla wpływać będzie również
proces wymiany starych, nieefektywnych kotłów zasypowych w gospodarstwach domowych,
wspierany dopłatami z programu „Czyste powietrze” i innych dedykowanych systemów. Duży wpływ
na zakres redukcji zużycia węgla w paleniskach domowych będą miały również regulacje zawarte w
rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe21,
wprowadzające ograniczenia dla pieców produkowanych i instalowanych w Polsce o mocy poniżej

21

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe.
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500 kW. Od momentu wprowadzenia w życie sprzedawane piece na paliwa stałe muszą spełniać
wymagania 5 klasy emisyjności według normy PN-EN 303-5:2012. Prognoza uwzględnia założenie, że
wszystkie nowe kotły spełniają wskazane we wspomnianym rozporządzeniu kryteria.
Tabela 45. Zużycie energii finalnej w podziale na paliwa i nośniki [ktoe]
2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

Energia elektryczna

9 028

10 206

10 990

12 152

13 041

14 202

15 349

16 520

Ciepło sieciowe

6 634

6 547

5 462

5 748

5 436

5 090

5 080

5 132

Węgiel

12 340

13 733

11 218

9 917

7 117

4 899

3 735

2 842

Produkty naftowe

17 563

20 213

18 646

23 822

22 602

20 911

20 063

19 124

Gaz ziemny

7 917

8 884

8 487

10 144

10 353

10 327

10 277

10 108

40

48

78

97

131

165

201

237

3 755

4 306

4 639

5 295

5 916

6 439

6 681

7 036

Biopaliwa

46

867

653

1490

1531

1413

1364

1317

Odpady komunalne i przemysłowe

136

378

486

785

871

891

905

919

Kolektory słoneczne, pompy ciepła,
geotermalne

12

48

116

270

685

1 172

1 574

1 876

57 472

65 230

60 775

69 720

67 682

65 509

65 229

65 112

Biogaz
Biomasa stała

RAZEM

Źródło: Opracowanie własne ARE SA (STEAM-PL), EUROSTAT

5.1.3.6. Zużycie nieenergetyczne
Zużycie nieenergetyczne to ilość nośników energii zużyta na potrzeby technologiczne produkcji
niektórych wyrobów (np. zużycie gazu do produkcji nawozów mineralnych, albo węgiel kamienny do
produkcji elektrod). W prognozie zakłada się umiarkowany wzrost zużycia wszystkich stosowanych do
tej pory nośników energii na cele nieenergetyczne zgodnie z obserwowanym w historii trendem (tabela
poniżej). Wzrost ten jest w dużym stopniu skorelowany ze wzrostem gospodarczym. Różnice w zużyciu
na cele nieenergetyczne w porównaniu ze scenariuszem ODN są pomijalnie małe, dlatego nie
zestawiano ich w tym miejscu.
Tabela 46. Zużycie nieenergetyczne w podziale na paliwa [ktoe]
2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

Węgiel

52

54

102

118

119

119

120

121

Koks

39

1

0

0

0

0

0

0

Torf

90

30

0

0

0

0

0

0

Nafta

672

986

1 048

984

925

884

872

856

LPG

73

81

144

91

78

70

68

66

Pozostałe produkty naft.

1 664

2 156

2 222

2 146

2 201

2 256

2 309

2 365

Gaz ziemny

2 017

1 661

2 120

2 151

2 176

2 202

2 223

2 245

RAZEM

4 564

4 953

5 428

5 486

5 514

5 550

5 601

5 664

Źródło: Opracowanie własne ARE SA (STEAM-PL), EUROSTAT
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5.1.3.7. Intensywność zużycia energii pierwotnej
Tabela poniżej przedstawia wskaźnik intensywności zużycia energii pierwotnej względem PKB dla
scenariusza PEK. Wskaźnik ten ulega stopniowemu obniżaniu w całym rozpatrywanym okresie, co
odzwierciedla zachodzące w gospodarce procesy poprawy efektywności wykorzystania energii.
Z porównań wynika, że energochłonność liczona na jednostkę PKB zmniejszała się w Polsce w ciągu
ostatnich kilkunastu lat ponad dwa razy szybciej niż w średnio w krajach UE (w stosunku do 2005 r.
obniżyła się o ok. 30%). Obliczona dla 2015 r. energochłonność pierwotna PKB wynosząca 207 toe/mln
EUR’2016 była prawie dwukrotnie wyższa od średniej unijnej (z danych EUROSAT wynika, że o ok. 89%).
Dokonane porównania wskazują na występowanie znacznego potencjału do dalszej poprawy
efektywności, ale na pewno nie jest on przesadnie duży i możliwy do uzyskania w prosty sposób.
Osobną kwestią jest, że zdecydowanie lepszym wskaźnikiem do tego rodzaju porównań byłby wskaźnik
energochłonności liczony wg parytetu siły nabywczej (PPP), który w 2014 r. był wyższy już tylko o 17%
od średniej unijnej. Główna przyczyna wysokich wartości tego wskaźnika leży nie tyle po stronie niskiej
efektywności wykorzystania energii, ale bardziej ze względu na stosunkowo niskie wartości PKB. Na
rysunku poniżej przedstawiono porównanie wskaźnika intensywności zużycia energii pierwotnej
względem PKB dla scenariusza PEK i ODN, zaś na kolejnym rysunku zamieszczono porównanie
wskaźnika intensywności zużycia energii pierwotnej względem PKB dla 2015 r. oraz prognozowaną jego
wartość dla Polski w zestawieniu z obecnie obserwowanymi w krajach UE.
Tabela 47. Wskaźniki intensywności zużycia energii pierwotnej względem PKB [toe/mln EUR2016]

Ogółem kraj – scenariusz PEK

2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

292

254

207

181

152

128

111

99

Źródło: Opracowanie własne ARE SA

Rysunek 18. Wskaźnik intensywności zużycia energii pierwotnej względem PKB – scenariusz PEK vs ODN, Źródło:
opracowanie własne ARE SA
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Rysunek 19. Intensywność zużycia energii pierwotnej w Polsce na tle krajów UE,
Źródło: Eurostat, ARE SA (prognozy dla Polski)

5.1.3.8. Intensywność zużycia energii finalnej w podziale na sektory
Tabela poniżej przedstawia wskaźniki intensywności zużycia energii finalnej w podziale na sektory.
Zgodnie z zaprezentowanymi danymi, wskaźniki te ulegają stopniowej poprawie w rozpatrywanym
horyzoncie czasowym we wszystkich sektorach gospodarki krajowej. Wskaźnik intensywności zużycia
energii finalnej ogółem dla kraju ulega niemalże dwukrotnej poprawie w okresie 2015–2040.
W perspektywie 2030 r. obniża się o 35%.
Tabela 48. Wskaźniki intensywności zużycia energii finalnej w podziale na sektory [toe/mln EUR’2016]
2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

Ogółem kraj

196

175

144

134

111

94

83

75

Przemysł

225

156

139

132

114

100

92

85

Transport

677

930

644

727

654

581

538

501

w tym: pasażerski

b.d

b.d

347

324

278

236

225

217

towarowy

b.d

b.d

289

396

370

339

308

278

Usługi

41

43

34

30

26

22

20

18

Rolnictwo

431

363

349

385

364

344

326

311

Gospodarstwa domowe
[toe/gosp.dom.]

1524

1632

1357

1341

1198

1092

1059

1043

Źródło: Opracowanie własne ARE SA
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5.1.3.9. Wsad paliwowy w wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej
Tabela poniżej ilustruje projekcje zużycia paliw na potrzeby wytwarzania energii elektrycznej i ciepła.
Zaprezentowane wielkości zużycia dla okresu 2015-2040 są pochodną wyznaczonej w dedykowanym
modelu (MESSAGE-PL), optymalnej struktury produkcji i mocy energii elektrycznej i ciepła w kraju,
opisanej szczegółowo w dalszej części dokumentu.
Kluczowym wnioskiem wypływającym z otrzymanych wyników jest przewidywane stopniowe
ograniczanie wykorzystania węgla (zarówno kamiennego, jak i brunatnego) w sektorze
elektroenergetyki i ciepłownictwa, wymuszane głównie rosnącym kosztem zakupu uprawnień do
emisji CO2, koniecznością trwałego odstawiania wyeksploatowanych jednostek, najczęściej
niemogących spełnić wymagań środowiskowych, a także występowaniem niesprzyjających warunków
w otoczeniu regulacyjnym i rynkowym dla jednostek wysokoemisyjnych. Odbywa się to przy
jednoczesnym zwiększania udziału paliw i technologii mniej obciążających środowisko naturalne (OZE,
gaz, energia jądrowa). Dzięki wprowadzeniu rynku mocy i funkcjonowaniu mechanizmów łagodzących
skutki transformacji sektora (co zostało uwzględnione w modelu), istotny spadek zużycia węgla w
elektroenergetyce następuje dopiero po 2030 r. Założone w modelu prognostycznym zgodnie
z rekomendacjami KE ceny uprawnień do emisji CO2 wzrastają w tym okresie do poziomu 3040 EUR/tCO2, co powoduje szybkie „wypychanie” z krzywej merit order jednostek węglowych. Istotnym
elementem niepewności uzyskanych wyników jest jednak poziom cen uprawnień do emisji CO2.
W rozpatrywanym okresie zużycie węgla w produkcji energii elektrycznej i ciepła systemowego spada
z 35,3 Mtoe w 2015 r. do 26,6 Mtoe w 2030 r. i 14,9 Mtoe w 2040 r. Oznacza to procentowy spadek
o 25% do 2030 r. i 58% do 2040 r.22

Tabela 49. Wsad paliwowy na potrzeby wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej [ktoe]
2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

2 265

1 118

507

4 722

5 925

5 990

6 047

4 796

Produkty naftowe

10

4

1

6

5

5

6

3

Gaz

1

0

0

0

188

571

1 587

2 019

OZE, odpady

6

61

441

450

447

416

416

0

34 392

33 935

32 375

24 369

22 282

19 746

12 223

9 681

555

558

403

337

334

324

301

289

1 182

1 093

1 347

2 259

2 562

3 018

3 582

4 277

435

1 547

2 021

2 696

3 473

4 592

4 909

5 414

0

0

0

0

0

0

4 624

6 936

Elektrownie
Węgiel

Elektrociepłownie
Węgiel
Produkty naftowe
Gaz
OZE, odpady
Paliwo jądrowe
Ciepłownie
Węgiel

3 063

3 360

2 403

1 864

1 278

856

565

394

Produkty naftowe

52

36

16

23

21

20

21

24

Gaz

295

277

209

154

127

111

105

109

OZE, odpady

40

47

42

82

193

404

423

448

Źródło: Opracowanie własne ARE SA (MESSAGE-PL)

22 Zgodnie z metodyką stosowaną w EUROSTAT (wg której przygotowane zostały wszystkie dane statystyczne zaprezentowane

w dokumencie) do elektrociepłowni zaliczane są jednostki, które wytwarzają choćby minimalne wielkości ciepła (również w
procesach rozdzielonych np. w kotłach ciepłowniczych energetyki zawodowej). Jest to kilka jednostek, dlatego wielkości są
niewielkie.
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5.1.3.10.

Wsad paliwowy w pozostałe procesy konwersji

Do sektora przemian energetycznych zaliczane są zakłady przemysłowe, w których realizowane są
procesy technologiczne, w których jedna postać energii (przeważnie nośniki energii pierwotnej, np.
węgiel) zamieniane są na inną, pochodną postać energii (np. energię elektryczną ciepło, koks, gaz z
procesów technologicznych, itp.). Poza elektrowniami, elektrociepłowniami i ciepłowniami,
wymienionymi w poprzednim podpunkcie, do sektora przemian energetycznych zaliczane są także:
rafinerie, petrochemie, gazownie, koksownie, brykietownie oraz wielkie piece. Tabela 50 ilustruje
łączne zużycie paliw w wymienionych jednostkach. Z zaprezentowanych danych wynika niewielki
wzrost zużycia, związany z rosnącymi potrzebami rozwijającej się gospodarki. Przewiduje się wzrost
zużycia wszystkich zdefiniowanych w tabeli kategorii paliw/nośników energii, zużywanych jako wsad
paliwowy w procesach konwersji. Po 2030 r. zmniejsza się ilość przerabianej ropy naftowej, z uwagi na
przewidywane zmiany jakie będą zachodzić w transporcie (zastępowanie paliw ropopochodnych
innymi, bardziej przyjaznymi środowisku).
Tabela 50. Wsad paliwowy w pozostałe procesy konwersji [ktoe]
2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

Ropa naftowa

18432

23188

26537

27247

27227

26784

26861

26754

Węgiel

9519

10559

11063

11197

10713

10601

10562

10606

Produkty naftowe

1085

1703

1906

1864

1916

1942

1982

2009

Gaz

204

308

638

649

630

596

571

545

0

0

0

0

0

0

0

0

OZE, odpady

Źródło: Opracowanie własne ARE SA (STEAM-PL)

5.1.3.11.

Wytwarzanie energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji

Niepodważalną zaletą układów skojarzonych jest ich wysoka sprawność energetyczna, pozwalająca na
istotne ograniczenie zużycia paliw pierwotnych, co w rezultacie przekłada się na redukcję emisji CO2
i innych zanieczyszczeń. Podstawowe oszczędności energetyczne występujące w układach
skojarzonych, polegają na pełniejszym wykorzystaniu energii dostarczanej w paliwie dzięki
zagospodarowaniu ciepła odpadowego, towarzyszącemu procesowi rozdzielonego wytwarzania ciepła
użytkowego i energii elektrycznej. Z analiz przeprowadzonych m.in. przez ARE SA wynika, że Polska
posiada potencjał na zainstalowanie kolejnych od 7,5 do 10 GW mocy w kogeneracji23,24. Nowy system
wsparcia (wprowadzony w ramach ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej
z wysokosprawnej kogeneracji) powinien przyczynić się do bardziej dynamicznego rozwoju kogeneracji
i ciepła systemowego, inwestycji w nowe źródła kogeneracyjne jak i modernizacji istniejących.
W symulacjach modelowych tempo rozwoju kogeneracji w Polsce określono stosownie do prognozy
zapotrzebowania na ciepło użytkowe z uwzględnieniem czynników ekonomicznych, oraz przy założeniu
kontynuacji wsparcia wysokosprawnej kogeneracji. Wyniki obliczeń modelowych (tabela poniżej)
wskazują na możliwe zwiększenie wolumenu energii elektrycznej produkowanej w wysokosprawnej
kogeneracji z ok. . 26,2 TWh w 2017 r. do ponad 36,5 w 2030 r., co oznacza ok 30% wzrost. Dalszego
wzrostu produkcji można się również spodziewać do ok. 2035 r., po tym okresie produkcja energii
elektrycznej ustabilizuje na poziomie 39 TWh (tabela poniżej). Technologią rozwijającą się najszybciej
okazują się elektrociepłownie gazowe, w szczególności – faktem przemawiającym za wyborem takiego

23
24

„Raport o stanie kogeneracji w Polsce w latach 2007-2014”, ARE SA. Warszawa 2015.
„Kogeneracja – wczoraj, dziś, jutro", ARE SA. Warszawa 2016.
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rozwiązania jest dostępność paliwa oraz konkurencyjność w warunkach rosnących cen uprawnień do
emisji CO2 oraz popierane w ramach aukcji technologie OZE (biomasa i biogaz).
Tabela 51. Produkcja energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji [GWh]
Produkcja ogółem

2015

2020

2025

2030

2035

2040

26 290

31 619

33 886

36 596

38 598

38 979

Źródło: Opracowanie własne ARE SA (MESSAGE-PL)

Mimo spodziewanego wzrostu produkcji energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji, jej
procentowy udział w ogólnej produkcji energii elektrycznej w kraju charakteryzuje się bardzo
umiarkowanym wzrostem, z 16,0% w 2015 r. do 18,3 % w 2030 r., utrzymaniem podobnego poziomu
do 2035 r., natomiast stopniowym spadkiem w latach kolejnych (tabela poniżej). Różnice między
scenariuszami PEK i ODN wynikają wynika z prognozowanego mniejszego zapotrzebowania na ciepło
użytkowe oraz szybkiego, dużego wzrostu produkcji z jednostek produkujących tylko energię
elektryczną (wiatrowych, fotowoltaicznych oraz po 2030 r. gazowych i jądrowych).
Tabela 52. Procentowy udział wysokosprawnej kogeneracji w produkcji energii elektrycznej – scenariusz PEK vs ODN

PEK
ODN

2005

2010

2015

12,9%

17,6%

15,9%

2020

2025

2030

2035

2040

19,3%

20,8%

18,5%

17,8%

19,1%

19,3%

21,0%

21,4%

23,9%

24,4%

Źródło: Opracowanie własne ARE SA (MESSAGE-PL)

5.1.3.12. Produkcja energii cieplnej w elektrowniach, elektrociepłowniach
i ciepłowniach
Obecnie ok. 66%25 ciepła użytkowego pochodzi z kogeneracji, natomiast pozostała część ciepła
produkowana jest w kotłach wodnych (ciepłownie i kotły ciepłownicze energetyki zawodowej).
Występuje więc w kraju znaczny potencjał, który może zostać wykorzystany przede wszystkim dzięki
przebudowie niespełniających wymogów środowiskowych kotłów wodnych na jednostki
kogeneracyjne. Ponadto, istnieją techniczne możliwości wykorzystania ciepła odpadowego
powstającego w instalacjach przemysłowych lub innych instalacjach generujących ciepło odpadowe.
Jeszcze innym rozwiązaniem jest rozwój mikrokogeneracji oraz energetyki prosumenckiej.
Otrzymane wyniki wskazują, że produkcja ciepła w elektrociepłowniach będzie rosnąć z ok. 185 PJ w
2015 r. do 213 PJ w 2025 r., a następnie obniżać się stopniowo do ok. 206 PJ w 2030 r. Spadek ten jest
efektem spadku ogólnego zapotrzebowania na ciepło sieciowe w tym okresie w wyniku
podejmowanych działań proefektywnościowych, w szczególności wspierania inwestycji
termomodernizacyjnych i remontowych. W ostatniej dekadzie zauważalny jest znów wzrost produkcji
do ok. 213 PJ w 2035 r. oraz utrzymanie osiągniętego poziomu produkcji w kolejnych latach, przede
wszystkim dzięki dalszemu zastępowaniu kotłowni węglowych przez jednostki kogeneracyjne. W
konsekwencji, produkcja ciepła w ciepłowniach będzie się wyraźnie obniżać - ponad 50% spadek do
2040 r. Zauważalny jest istotny spadek produkcji ciepła z węgla, w elektrociepłowniach na rzecz gazu
ziemnego i energii ze źródeł odnawialnych, natomiast w ciepłowniach głównie w wyniku wymiany
starych kotłów węglowych na kotły opalane biomasą.

25

„Gospodarka paliwowo-energetyczna”, GUS, Warszawa 2016
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Tabela 53. Produkcja energii cieplnej w elektrowniach, elektrociepłowniach i ciepłowniach [TJ]
2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

336 391

335 831

280 106

290 684

275 843

259 615

256 690

258 732

0

0

0

0

0

0

0

0

Elektrociepłownie

219 883

205 851

185 339

207 729

213 015

205 980

213 620

212 328

Ciepłownie

116 508

129 980

94 767

82 955

62 828

53 635

43 070

46 404

Produkcja ogółem
Elektrownie

Źródło: Opracowanie własne ARE SA (MESSAGE-PL)

W tabeli poniżej porównano wyniki dla scenariusza PEK i ODN. Różnice w wielkościach produkcji ciepła
wynikają z niższego zapotrzebowania na ciepło w scenariuszu PEK. Występuje także spadek
wykorzystania węgla w scenariuszu PEK. Tabela kolejna przedstawia porównacie produkcji ciepła w
elektrowniach i elektrociepłowniach również między scenariuszami PEK i ODN.
Tabela 54. Procentowy udział kogeneracji w produkcji ciepła sieciowego – scenariusz PEK vs ODN
2005
PEK
ODN

65,4%

2010
61,2%

2015
66,2%

2020

2025

2030

2035

2040

71,5%

77,2%

79,3%

83,2%

82,1%

68,1%

71,4%

73,3%

76,0%

75,1%

Źródło: Opracowanie własne ARE SA (MESSAGE-PL)

Tabela 55. Produkcja energii cieplnej w elektrociepłowniach i ciepłowniach wg rodzaju jednostki wytwórczej [TJ] – scenariusz
PEK vs ODN
2020

2025

2030

2035

2040

Elektrociepłownie (PEK)

207 729

213 015

205 980

213 620

212 328

Elektrociepłownie (ODN)

200 060

218 230

230 000

244 539

247 396

3,7%

-2,4%

-11,7%

-14,5%

-16,5%

Ciepłownie (PEK)

82 955

62 828

53 635

43 070

46 404

Ciepłownie (ODN)

93 662

87 302

83 902

77 096

82 182

różnica % (PEK-ODN)

-11.4%

-28.0%

-36.1%

-44.1%

-43.5%

różnica % (PEK-ODN)

Na rysunku poniżej zestawiono także produkcję ciepła oraz udział energii elektrycznej i ciepła
wytworzonych w kogeneracji w odniesieniu do całkowitego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła,
w oparciu o wyniki z przedstawione w tabelach powyżej.
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400 000

100%

350 000

82%

79%

80%

71%

300 000

70%

61%

[TJ]

90%

250 000

60%

200 000

50%

150 000

40%
18%

18%

18%

100 000

17%

50 000

30%
20%
10%

0

0%
2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

produkcja ciepła w ciepłowniach
produkcja ciepła w elektrociepłowniach
udział energii elektrycznej wytworzonej w CHP w całkowitym wytwarzaniu energii elektrycznej [%]
udział ciepła wytworzony w CHP w całkowitym wytwarzaniu ciepła [%]
Rysunek 20. Produkcja ciepła [TJ] oraz udział energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w kogeneracji w odniesieniu do
całkowitego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła [%]
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5.1.4. Wymiar „bezpieczeństwo energetyczne”
5.1.4.1. Produkcja krajowa z podziałem na rodzaj paliwa
Tabela 56 ilustruje wielkość krajowej podaży poszczególnych paliw i nośników energii w perspektywie
2040 r. Z uzyskanych wyników można sformułować następujące wnioski:


Wydobycie węgla kamiennego energetycznego w latach ulega spadkowi w całym rozpatrywanym
okresie – z poziomu 32,1 Mtoe w 2015 r. do 22,6 Mtoe w 2030 r. i 16,2 w 2040 r. (w jednostkach
naturalnych jest to odpowiednio: 59,6 mln t, ok. 36 mln t i ok. 30 mln t). Ograniczenie produkcji
wiąże się ze spadkiem zapotrzebowania we wszystkich sektorach gospodarki krajowej, a w
znacznie większej mierze niż w scenariuszu ODN w gospodarstwach domowych. Spadek popytu
na węgiel w sektorze przemysłu następuje głównie w wyniku procesu unowocześniania procesów
produkcyjnych. W gospodarstwach domowych i usługach – w ramach walki ze smogiem –
następować będzie stopniowa wymiana nieefektywnych kotłów zasypowych na kotły spełniające
najwyższe normy środowiskowe (o wysokich sprawnościach przemian energetycznych) oraz
zamiana technologii węglowych na bardziej przyjazne środowisku (OZE, gaz, ciepło systemowe).
W scenariuszu PEK duże znaczenie dla spadku popytu na węgiel ma program „Czyste powietrze”,
ale także głęboka termomodernizacja. Ponadto warto podkreślić, że aby wzmocnić skuteczność
działań wynikających z programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych
samorządy otrzymały dodatkowe narzędzie w ramach nowelizacji ustawy – Prawo ochrony
środowiska (tzw. ustawa antysmogowa) z dnia 10 września 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1593).
Zgodnie z art. 96 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 519, z późn. zm.) sejmik województwa może, w drodze uchwały, w celu zapobieżenia
negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi lub na środowisko, wprowadzić ograniczenia lub
zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Jednocześnie w
uchwale tej określa się rodzaje lub jakość paliw dopuszczonych do stosowania lub których
stosowanie jest zakazane.
Po 2030 r. spodziewane jest przyspieszenie procesu trwałych odstawień z wyeksploatowanych
jednostek wytwórczych. Budowa nowych bloków opalanych węglem (oprócz tych, co do których
decyzja inwestycyjna została już podjęta) w warunkach wzrostu cen uprawnień do emisji CO2,
ciągle zaostrzających się wymagań środowiskowych oraz kierunków polityki energetycznoklimatycznej UE, będzie utrudniona ze względów ekonomicznych. Ostatnią konwencjonalną
elektrownią węglową wybudowaną w Polsce prawdopodobnie będzie blok w Ostrołęce. Prace nad
czystymi technologiami węglowymi (CTW) mogą wpłynąć na zmianę tendencji spadku
wykorzystania surowca, jednakże dotychczasowe doświadczenia zagraniczne nie gwarantują
osiągnięcia konkurencyjności technologii CTW. Technologie węglowe wyposażone w instalacje
CCS mogą być konkurencyjne jedynie w warunkach wysokich cen uprawnień do emisji CO2
przekraczających 50 EUR/t.



Wydobycie węgla koksującego (ściśle związane z produkcją koksu) w długim terminie nieznacznie
spadnie z poziomu 9,2 Mtoe do 8,6 Mtoe w 2040 r. Krajowe i zagraniczne zapotrzebowanie na
koks warunkowane jest tempem globalnego wzrostu gospodarczego, zatem podlega znacznym
fluktuacjom - niemożliwym do przewidzenia. Z powyższego względu, rzeczywisty poziom
produkcji może ulegać znaczącym odchyleniom od prognoz.



Podaż węgla brunatnego znacząco spada po 2030 r. Do prognoz przyjęto, że nie powstają żadne
nowe jednostki poza budowanym blokiem w Turowie (455 MW). Uruchomiona zostaje odkrywka
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Złoczew i Ościsłowo, z których surowiec zostanie wykorzystany w istniejących jednostkach
wytwórczych.


Wydobycie ropy naftowej utrzyma się na stałym (stosunkowo niewielkim) poziomie (ok. 1 Mtoe),
podobnie jak krajowe wydobycie gazu ziemnego (ok. 3,6-4 Mtoe rocznie).



Przewiduje się wzrost produkcji krajowej biopaliw I generacji oraz rozpoczęcie produkcji krajowej
biopaliw II i III generacji, ze względu na rosnące zapotrzebowanie w sektorze transportowym. Przy
zastosowaniu biopaliw I generacji może zostać osiągnięty maksymalny dopuszczalny 7% udział w
zużyciu oleju napędowego i benzyny. Pozostała ilość biopaliw niezbędna do osiągnięcia
zakładanych w prognozie pułapów udziału OZE w sektorze, zostanie wyprodukowana lub
zaimportowana w formie HCO/COHVO II i III generacji.



W latach 2015-2030 przewiduje się wzrost pozyskania biomasy stałej w latach 2015-2030
o ok. 56%, a do 2040 o 63%. Zapotrzebowanie na biomasę będzie rosło we wszystkich sektorach.
Wraz ze wzrostem cen uprawnień do emisji CO2, w sektorze elektroenergetycznym
i ciepłowniczym powinna rosnąć opłacalność wykorzystania biomasy zarówno w kotłach
dedykowanych, układach hybrydowych, jak i instalacjach współspalania z węglem.
W gospodarstwach domowych i usługach większe niż do tej pory wykorzystanie biomasy wiązać
się będzie z zastępowaniem starych pieców węglowych nowoczesnymi, opalanymi pelletem.
Istotnym elementem ryzyka w tym zakresie jest wprowadzenie od 2021 r. certyfikacji biomasy,
która ma na celu potwierdzenie spełniania ogólnounijnych kryteriów zrównoważonego rozwoju.
Ponadto przy obliczaniu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych z biomasy uwzględniane będą
wszystkie skutki uwalniania węgla do atmosfery, co również wpłynie na pogorszenie atrakcyjności
zastosowania biomasy jako paliwa.



Nie przewiduje się wydobycia rudy uranowej i jej przerobu na paliwo jądrowe na terenie kraju,
choć w długiej perspektywie nie wyklucza się pozyskiwania surowca metodami
niekonwencjonalnymi.

Tabela 56. Produkcja krajowa z podziałem na rodzaj paliwa [ktoe]
2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

27 433

22 615

18 831

16 210

Węgiel kamienny

45 736

35 302

32 136

29 367

Węgiel koksujący

9 948

8 216

9 155

9 339

8 809

8 668

8 588

8 564

Koks

5 721

6 701

6 666

6 653

6 397

6 401

6 456

6 560

Węgiel brunatny

12 736

11 559

12 299

10 637

11 110

11 095

5 971

3 761

840

681

914

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

3 884

3 693

3 683

3 595

3 627

3 653

3 675

3 694

0

0

0

0

0

0

0

0

117

446

936

1 100

1 133

1 042

1 006

972

4 166

5 866

6 268

7 356

8 385

9 753

9 986

10 193

Ropa naftowa
Gaz ziemny
Paliwo jądrowe
Biopaliwa
Biomasa stała

Źródło: Opracowanie własne ARE SA (STEAM-PL)
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5.1.4.2. Import netto z podziałem na rodzaj paliwa
Wartość salda importowo-eksportowego odgrywa istotną rolę przy określaniu sposobów pokrycia
zapotrzebowania i wyznaczaniu struktury generacji energii elektrycznej, jak również wpływa na poziom
cen tego nośnika na rynku hurtowym.
Od 2014 r. obserwowane są Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (KSE) wyraźne tendencje do
wzrostu udziału energii elektrycznej sprowadzanej z zagranicy. Jest to wynik rosnących zdolności
importowo-eksportowych oraz intensywnego dotowania niestabilnych źródeł energii OZE w krajach
sąsiadujących.
Należy oczekiwać, że w okresie do ok. 2023 r., o ile nie wystąpią nadzwyczajne okoliczności skutkujące
zmianą dotychczasowych relacji cenowych na połączeniach międzysystemowych, Polska będzie
importerem netto energii elektrycznej.
Planowane zakończenie procesu likwidacji elektrowni jądrowych w Niemczech w 2023 r. oraz ogólne
zmniejszenie nadwyżki mocy produkcyjnych w Europie Środkowo-Zachodniej w wyniku likwidacji
i wymiany konwencjonalnych zdolności wytwórczych, może prowadzić do wzrostu cen na europejskich
rynkach energii. Ponadto wprowadzenie rynku mocy oraz oddanie nowych inwestycji (m.in. Opole,
Jaworzno, Turów, Ostrołęka) wpłynie na wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju.
W analizach do KPEiK (tj. o charakterze strategicznym) nie zakłada się opierania bezpieczeństwa
energetycznego kraju na imporcie. Rząd RP ani operator systemu przesyłowego nie odpowiadają za
pewność dostępnej nadwyżki energii elektrycznej z innych państw członkowskich UE. Dlatego
w pozostałym okresie prognozy saldo importowo-eksportowe energii elektrycznej założono na
poziomie bliskim zeru, zgodnie założeniem o utrzymaniu samowystarczalności energetycznej na
możliwie najwyższym poziomie.
Należy jednak podkreślić, że dokładne określenie przyszłych wielkości wymiany na istniejących
i planowanych połączeniach wiąże się z wysokim poziomem niepewności, szczególnie w odniesieniu
do prognozowanych poziomów cen energii elektrycznej na rynkach hurtowych w krajach ościennych,
które determinują kierunek i wielkość wymiany międzysystemowej – są one silnie uzależnione od
warunków pogodowych, uwarunkowań prawnych i regulacyjnych oraz wielu innych czynników
o charakterze losowym, wyłączeń awaryjnych bloków energetycznych.
Tabela 57. Saldo importowo-eksportowe netto energii elektrycznej [ktoe]

Energia elektryczna

2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

-962

-116

-29

65

0

0

0

0

znak "-" przed wartością oznacza eksport
znak "+" przed wartością oznacza import
Źródło: Opracowanie własne ARE SA (MESSAGE-PL), Eurostat

W tabeli poniżej zestawiono stan obecny oraz prognozy w zakresie importu netto pozostałych
nośników energii. Z zaprezentowanych danych wynika konieczność zwiększenia w stosunkowo
niewielkim stopniu importu ropy naftowej. Dzięki działaniom na rzecz poprawy efektywności
energetycznej udaje się wyhamować bardzo dynamiczne tempo konsumpcji produktów naftowych w
transporcie. Negatywną konsekwencją wdrażania polityk i środków jest wzrost importu gazu ziemnego
i istotne pogorszenie warunków samowystarczalności energetycznej kraju. Przyjęto założenie stałego
eksportu węgla kamiennego ze względu na działania prowadzone w kierunku zapewnienia stabilizacji
płynności, rentowności i efektywności ekonomiczno-finansowej sektora górnictwa węgla kamiennego.
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Tabela 58. Saldo importowo-eksportowe netto [ktoe]
2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

Węgiel kamienny

-8 161

489

-1 588

-660

-3 148

-3 179

-3 101

-3 028

Węgiel koksujący

-1 801

944

275

57

148

223

286

342

Koks

-3 068

-4 227

-4 333

-4 090

-3 983

-4 101

-4 221

-4 341

-2

-19

16

14

15

15

8

5

Ropa naftowa

17 741

22 484

26 311

26 533

26 515

26 074

26 153

26 048

Gaz ziemny

8 531

8 874

9 947

12 952

13 663

14 468

16 002

16 968

Węgiel brunatny

Paliwo jądrowe
Biopaliwa
Biomasa stała

0

0

0

0

0

0

4 624

6 936

-65

427

-144

397

409

376

363

350

0

0

506

540

638

769

792

811

Źródło: Opracowanie własne ARE SA (STEAM-PL, MESSAGE-PL), Eurostat

Stopień uzależnienia od importu z państw trzecich został zdefiniowany jako całkowity wolumen
importu energii z państw spoza UE przez krajowe zużycie brutto energii.
Tabela 59. Uzależnienie od importu z państw trzecich
2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

Energia elektryczna

1,4%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Węgiel kamienny

4,2%

13,1%

8,6%

9,3%

0,9%

0,5%

0,5%

0,5%

Węgiel koksujący

0,3%

18,3%

17,0%

15,3%

17,3%

18,4%

19,3%

20,0%

Koks

0,5%

1,2%

2,1%

3,4%

3,9%

4,4%

4,7%

4,9%

Węgiel brunatny

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Ropa naftowa

95,7%

95,9%

99,0%

97,2%

97,2%

97,2%

97,2%

97,2%

Gaz ziemny

67,7%

61,8%

52,6%

59,0%

63,0%

65,4%

68,2%

69,8%

Paliwo jądrowe

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

Biopaliwa

0,0%

0,0%

6,5%

4,9%

4,9%

4,9%

4,9%

4,9%

Biomasa stała

0,0%

0,0%

8,5%

7,8%

7,8%

7,8%

7,8%

7,8%

Uzależnienie od importu ogółem

12,9%

28,2%

29,7%

33,2%

32,5%

33,9%

38,6%

41,2%

Źródło: Opracowanie własne ARE SA

Zależność Polski od importu energii w 2015 r. wynosiła 29,7%. Zgodnie z uzyskanymi wynikami prognoz
w kolejnych latach będzie ona ulegać zwiększeniu przede wszystkim ze względu na import paliw
kopalnych.

5.1.4.3. Główne źródła importu (państwa)
W odniesieniu do głównych źródeł importu zastosowano podejście eksperckie, bazujące na analizie
dotychczasowych kierunków dostaw i perspektywach pojawienia się nowych źródeł importu.
W związku z tym, w odniesieniu do większości paliw i nośników energii poddanych analizie, nie
przewiduje się znaczących zmian w odniesieniu do głównych źródeł importu (czynnikiem decydującym
o kierunkach importu są trudne do przewidzenia zmiany relacji cenowych w wymiarze globalnym).
Wyjątek stanowią dostawy gazu ziemnego, które do tej pory były zdominowane przez jednego
dostawcę. Strategia rządowa przewiduje dywersyfikację źródeł dostaw tego surowca poprzez
realizację inwestycji umożliwiającej transport gazu z Norwegii oraz intensyfikację zakupu gazu
skroplonego ze Stanów Zjednoczonych.
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Tabela 60. Główne źródła importu (państwa)
Energia
elektryczna

Węgiel
kamienny

2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

Niemcy

Niemcy

Szwecja

Szwecja

Szwecja

Szwecja

Szwecja

Szwecja

Ukraina

Szwecja

Niemcy

Niemcy

Niemcy

Niemcy

Niemcy

Niemcy

Białoruś

Czechy

Czechy

Litwa

Litwa

Litwa

Litwa

Litwa

Rosja

Rosja

Rosja

Rosja

Rosja

Rosja

Rosja

Rosja

Ukraina

Czechy

Czechy

Ukraina

Kolumbia

Kazachstan
Węgiel
kamienny
koksujący
Koks
Węgiel brunatny

Ropa naftowa

Gaz ziemny

Czechy

USA

Australia

Australia

Australia

Australia

Australia

Australia

Australia

Czechy

Czechy

USA

USA

USA

USA

USA

Niemcy

Australia

USA

Rosja

Rosja

Rosja

Rosja

Rosja

Czechy

Czechy

Rosja

Rosja

Rosja

Rosja

Rosja

Rosja

-

Niemcy

Czechy

Niemcy

Niemcy

Niemcy

Niemcy

Niemcy

Rosja

Rosja

Rosja

Rosja

Rosja

Rosja

Rosja

Norwegia

Norwegia

Norwegia

Norwegia

Rosja

Niemcy
Rosja

Norwegia

Irak

Rosja

Rosja

Rosja

Rosja

Uzbekistan

Niemcy

Niemcy

Niemcy

USA

USA

USA

USA

USA

Niemcy

Niemcy

Niemcy

Niemcy

Kazachstan
Paliwo jądrowe
Biopaliwa

Biomasa stała

-

-

-

-

-

-

b.d.

b.d.

-

b.d.

Niemcy

Niemcy

Niemcy

Niemcy

Niemcy

Niemcy

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

-

-

Holandia

-

-

Szwajcaria

-

b.d.

b.d.

Źródło: Opracowanie własne ARE SA
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5.1.4.4. Zużycie krajowe brutto paliw i energii
Krajowe zużycie brutto poszczególnych paliw i nośników energii, przedstawione w tabeli poniżej26.
Z zaprezentowanych danych wynikają następujące wnioski:
















Wzrost krajowego zużycia energii elektrycznej w latach 2015-2030 – wartościach bezwzględnych
zużycie energii elektrycznej ogółem wzrasta z 14,2 Mtoe (164,6 TWh) w 2015 r. do 17,3 Mtoe
(201,2 TWh) w 2030 r. i następnie do 19,4 Mtoe (225,8 TWh) w 2040 r. Średnioroczne tempo
wzrostu tej kategorii wynosi 1,2% w latach 2016-2040. Tempo to jest możliwe do osiągnięcia
jedynie w warunkach zastosowania zdecydowanych działań z zakresu poprawy efektywności
użytkowania urządzeń elektrycznych we wszystkich sektorach gospodarki krajowej.
Wzrost zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych, wynika z rosnącego poziomu
dobrobytu społeczeństwa (mierzony wysokością dochodu rozporządzalnego), rosnącej liczby
mieszkań i coraz bogatszym ich wyposażeniem w różne urządzenia oraz coraz większej
intensywności ich wykorzystania, choć zmniejszającą się elektrochłonność tych urządzeń będzie
hamować tempo wzrostu.
Zwiększenie zużycia energii elektrycznej w przemyśle wiązało się będzie głównie z rosnącą
produkcją wyrobów przemysłowych oraz unowocześnianiem i mechanizacją zakładów
produkcyjnych.
Również w transporcie przewiduje się zwiększenie wykorzystania energii elektrycznej.
W transporcie kolejowym związany będzie głównie z poprawą jakości usług pasażerskich
przewozów kolejowych i wzrostem popularności tej gałęzi transportu, a w transporcie drogowym
z rozwojem e-mobility.
W przeciwieństwie do scenariusza ODN przewiduje się spadek zużycia ciepła z sieci, wynikający
z zakładanego programu termomodernizacji budynków (w tym również jednorodzinnych).
Założono w prognozie, że zabiegi podejmowane w ramach walki z tzw. niską emisją wygenerują
bodźce do inwestycji w rozwój sieci ciepłowniczych, co wpłynie na wyhamowanie tempa spadku,
a przede wszystkim wzrost liczby użytkowników podłączonych do sieci, choć jednostkowe
zapotrzebowanie użytkowników będzie mniejsze.
Przewiduje się spadek zużycia węgla kamiennego i brunatnego w rezultacie realizacji założeń
polityki energetyczno-klimatycznej w tym redukcji emisji, wysokich cen uprawnień do emisji CO2
i ograniczania zużycia węgla w gospodarstwach domowych, ale także w wyniku poprawy
sprawności jednostek wytwórczych. Spadek zużycia węgla w elektroenergetyce i ciepłownictwie
istotnie przyspiesza w okresie 2030-2040.
Przewiduje się stabilizację krajowego wykorzystania ropy naftowej i produktów naftowych,
w rezultacie działań podejmowanych w transporcie w zakresie redukcji zużycia i emisji
zanieczyszczeń, w tym ze względu na rozwój wykorzystania paliw alternatywnych
i elektromobilności.
Przewiduje się dalszy stopniowy wzrost zapotrzebowania na odnawialne nośniki energii takie jak:
biomasa, biogaz, biopaliwa i odnawialne odpady komunalne i przemysłowe, będący naturalną
konsekwencją procesu zastępowania paliw kopalnych w bilansie energetycznym.

26

Zużycie krajowe brutto paliw i energii zostało obliczone zgodnie z następującym algorytmem:
(+) Zużycie finalne
(+) Zużycie w sektorze energii
(+) Zużycie w sektorze przemian energetycznych
(-) Straty przesyłu i dystrybucji
(+/-) Różnice statystyczne
(=) Krajowe zużycie brutto energii
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Tabela 61. Krajowe zużycie brutto paliw i energii [ktoe]
2005
Energia elektryczna

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

12 532

13 440

14 154

15 258

16 156

17 297

18 289

19 412

8 032

8 021

6 721

6 721

6 626

6 204

6 153

6 204

Węgiel kamienny

37 651

39 774

31 248

28 707

24 284

19 436

15 731

13 181

Węgiel koksujący

7 891

8 700

9 489

9 396

8 957

8 891

8 874

8 906

Ciepło sieciowe

Koks

2 318

2 074

2 228

2 563

2 415

2 299

2 235

2 219

Węgiel brunatny

12 726

11 576

12 283

10 651

11 124

11 110

5 979

3 766

Ropa naftowa

18 459

23 184

26 506

27 247

27 227

26 784

26 861

26 754

Produkty naftowe

21 987

25 956

24 074

31 280

31 225

31 060

30 817

30 510

Gaz ziemny

12 235

12 805

13 776

16 547

17 290

18 121

19 677

20 662

1 447

1 707

1 704

1 535

1 449

1 409

1 416

1 419

560

526

632

576

532

489

454

428

Gaz koksowniczy
Gaz wielkopiecowy
Pozost. paliwa gazowe

161

149

163

88

76

76

75

75

4 166

5 866

6 884

7 896

9 023

10 522

10 778

11 004

Biogaz

54

115

229

284

318

352

388

425

Biopaliwa

54

868

664

1 497

1 542

1 418

1 369

1 322

Biomasa stała

Paliwo jądrowe
Odpady komunalne i przemysłowe

0

0

0

0

0

0

4 624

6 936

157

400

564

1 047

1 251

1 329

1 417

1 499

Źródło: Opracowanie własne ARE SA (STEAM-PL, MESSAGE-PL), Eurostat

5.1.4.5. Produkcja energii elektrycznej i ciepła
Tabela i rysunek poniżej prezentują dane dotyczące produkcji energii elektrycznej i ciepła sieciowego
brutto w Polsce w scenariuszu PEK. Zgodnie z uzyskanymi wynikami prognoz, przewiduje się wzrost
krajowej produkcji energii elektrycznej z poziomu 164,9 TWh w 2015 r. do 201,2 TWh w 2030 r. oraz
do 225,8 TWh w 2040 r. Procentowy wzrost w okresie 2015-2030 wynosi 22% natomiast w okresie
2015-2040 – 37%. Odnośnie produkcji krajowej ciepła sieciowego z kolei, prognozowane jest
stopniowe zmniejszenie z poziomu 281 PJ w 2015 r. do 260 PJ w 2030 r. (spadek o ponad 7%) oraz
ustabilizowanie się produkcji po 2030 r. na nieco niższym poziomie. Przytoczone tutaj wyniki prognoz
bazują na założeniu większej niż obserwowanej do tej pory intensyfikacji działań na rzecz poprawy
efektywności energetycznej budynków poprzez zwiększanie tempa i głębokości renowacji oraz zmiany
zachowań odbiorców energii cieplnej. Istotnym czynnikiem wpływającym na wielkość produkcji ciepła
sieciowego jest założenie rekomendowanej przez KE projekcji liczby stopniodni grzania,
odzwierciedlającej proces ocieplania się klimatu w naszej strefie klimatycznej
Tabela 62. Produkcja energii elektrycznej i ciepła sieciowego brutto
2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

Energia elektryczna [GWh]

156 935

157 658

164 944

176 700

187 895

201 167

212 699

225 760

Ciepło sieciowe [TJ]

336 292

335 831

281 393

290 684

275 842

259 615

256 690

258 732

Źródło: Opracowanie własne ARE SA (STEAM-PL, MESSAGE-PL), Eurostat
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Rysunek 21. Produkcja energii elektrycznej i ciepła sieciowego brutto

Poniżej zaprezentowano porównanie wyników prognoz zapotrzebowania na energię elektryczną
i ciepło sieciowe w Polsce uzyskanych dla scenariusza PEK i ODN. Występujące w produkcji energii
elektrycznej niewielkie różnice wynikają z prognozowanego wzrostu gospodarczego.
Wyniki w zakresie ciepła różnią się w bardzo dużym stopniu, do czego przyczynia się wzrost
efektywności budynków i program „Czyste powietrze”. Spadek następuje mimo zaostrzonych regulacji
dotyczących obowiązku przyłączania odbiorców do sieci, a także rozpowszechniania ciepłownictwa
sieciowego.
Tabela 63. Produkcja energii elektrycznej i ciepła sieciowego brutto – scenariusz PEK vs ODN
2015
Energia elektryczna (PEK)

GWh

Energia elektryczna (ODN)

GWh

różnica (PEK-ODN)

%

Ciepło sieciowe (PEK)

TJ

Ciepło sieciowe (ODN)

TJ

różnica (PEK-ODN)

%

164 944
281 393
-

2020

2025

2030

2035

2040

176 700

187 895

201 167

212 699

225 760

178 374

192 875

204 915

212 924

220 887

-0,9%

-2,6%

-1,8%

-0,1%

2,2%

290 684

275 842

259 615

256 690

258 732

293 722

305 532

313 902

321 635

329 578

-1,0%

-9,7%

-17,3%

-20,2%

-21,5%

5.1.4.6. Produkcja energii elektrycznej brutto z podziałem na paliwo
Produkcję energii elektrycznej w podziale na paliwa przedstawiono w tabeli i na rysunku poniżej.
Wyniki przeprowadzonej analizy kierunków rozwoju krajowego sektora elektroenergetycznego,
wskazują na stopniowe zmiany, jakie będą zachodzić w strukturze produkcji energii elektrycznej,
wynikające z uwarunkowań prawnych i rynkowych. Rozwój odnawialnych źródeł energii oraz nałożenie
na jednostki wytwórcze oparte na paliwach węglowych obowiązku zakupu uprawnień do emisji CO2 w
ramach systemu ETS, powodować będzie stopniowe zmniejszanie się udziału elektrowni węglowych w
strukturze produkcji energii elektrycznej.


Przewiduje się w przyszłości zmniejszenie udziału jednostek węglowych w strukturze wytwarzania
z ok. 80% w 2015 r. do ok. 56% w 2030 r. (113 TWh). Głównym czynnikiem wpływającym na
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zmniejszenie udziału węgla jest zakres trwałych odstawień z eksploatacji jednostek węglowych
oraz obniżający się czas pracy starych bloków węglowych m.in. z powodu przewidywanego w tym
okresie wzrostu wykorzystania źródeł niskoemisyjnych (w szczególności bloków jądrowych,
wysokosprawnych bloków parowo-gazowych oraz dalszego wzrostu produkcji z jednostek OZE,
zwłaszcza z elektrowni wiatrowych na morzu oraz fotowoltaicznych). Niemniej jednak, pomimo
istotnego spadku udziału, elektrownie węglowe pozostaną nadal istotnym producentem energii
elektrycznej w kraju, co ma istotne znaczenie dla zapewnienia ciągłości dostaw energii do
odbiorców. W dużym stopniu przyczynia się do tego blok w Kozienicach, jednostki wytwórcze w
Opolu i Jaworznie oraz blok w Ostrołęce.
Rola jednostek gazowych (nowe jednostki to głównie wysokosprawne kogeneracyjne bloki
parowo-gazowe po 2024 r. również jednostki kondensacyjne) rośnie z poziomu ok. 4% w 2015 r.
dwu i półkrotnie do 2030 r., po czym utrzymując podobne tempo wzrostu w latach kolejnych
wzrasta do ok. 17% w2040 r. Polityka klimatyczna i energetyczna państwa będzie wymuszała
wdrażanie nowych niskoemisyjnych źródeł, z których dużą część stanowić będą niesterowalne
źródła odnawialne charakteryzujące się zmiennością produkcji w czasie (elektrownie wiatrowe i
fotowoltaiczne). Występowanie tego rodzaju źródeł wytwarzania w przewidywanych ilościach
wymagać będzie inwestowania w elastyczne źródła, DSR (ang. demand side response),
magazynowanie energii itp. niezbędne dla ich integracji w systemie elektroenergetycznym. Z tego
powodu obecność jednostek gazowych ma duże znaczenie dla bezpieczeństwa pracy KSE –
jednostki gazowe są wystarczająco elastyczne, aby sprostać zwiększonym wymaganiom w zakresie
bilansowania OZE.
Udział OZE w produkcji energii elektrycznej w 2015 r. (13%, 23 TWh) zostanie, więcej niż
podwojony do 2030 r. (31,8%, ok. 64 TWh). Do 2040 r. osiągnie ok. 40% (ok. 90 TWh), z czego
ponad trzy czwarte to produkcja z jednostek wiatrowych (ok. 55 TWh, 25% udział w ogólnej
produkcji) oraz fotowoltaicznych (ok. 15 TWh, 7% udział w ogólnej produkcji). Wolumen energii
elektrycznej netto wytworzonej z OZE w 2040 r. może być nawet czterokrotnie większy niż
w 2015 r.
Bardzo ważnym elementem polityki redukcji CO2 jest rozwój energetyki jądrowej w Polsce.
Przewiduje się, że pierwszy blok elektrowni jądrowej zostanie uruchomiony do 2033 r., dwa
kolejne w 2035 i 2037 r., zaś kolejne trzy w odstępach 2-3 lat. Szacowana produkcja z elektrowni
jądrowych w 2040 r. wyniesie ok. 30,6 TWh, co daje 14% udział w ogólnej produkcji energii
elektrycznej.
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Tabela 64. Produkcja energii elektrycznej brutto [TWh]
2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

węgiel brunatny

54,8

48,7

52,8

47,0

50,4

49,9

27,5

17,3

węgiel kamienny*

88,2

89,2

79,4

75,4

72,3

63,1

53,2

45,7

paliwa gazowe**

5,2

4,8

6,4

12,0

15,3

20,7

31,3

38,4

olej opałowy

2,6

2,5

2,0

1,9

1,9

1,9

1,8

1,7

energia jądrowa

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20,4

30,6

z wody przepompowanej

1,6

0,6

0,6

0,6

0,8

0,9

1,2

1,5

energia wodna

2,2

2,9

1,8

2,4

2,9

3,0

3,0

3,1

biomasa

1,4

5,9

9,0

9,6

9,7

11,6

11,4

10,3

biogaz

0,1

0,4

0,9

1,5

2,7

3,9

5,0

5,8

energia wiatru na lądzie

0,1

1,7

10,9

23,5

23,7

23,8

24,2

24,6

energia wiatru na morzu

0,0

0,0

0,0

0,0

2,7

14,5

21,7

30,6

energia słoneczna

0,0

0,0

0,1

2,0

4,5

6,8

10,8

14,8

pozostałe***

0,7

1,1

1,0

0,7

0,9

1,1

1,2

1,3

156,9

157,7

164,9

176,7

187,9

201,2

212,7

225,8

razem

* Łącznie z gazem koksowniczym i wielkopiecowym
** Gaz ziemny wysokometanowy i zaazotowany, gaz z odmetanowania kopalń, gaz towarzyszący ropie naftowej
*** Nieorganiczne odpady przemysłowe i komunalne
Źródło: Opracowanie własne ARE SA (MESSAGE-PL), Eurostat

250
pozostałe***
energia słoneczna
200

energia wiatru na morzu
energia wiatru na lądzie
z wody przepompowanej

150

[TWh]

energia wodna
biogaz
100

biomasa
energia jądrowa
olej opałowy

50

paliwa gazowe**
węgiel kamienny*
0
2005

węgiel brunatny
2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

Rysunek 22. Produkcja energii elektrycznej brutto w Polsce z podziałem na paliwa [TWh]

Kolejny rysunek przedstawia wskazane wyżej dane w odstępach 5-letnich oraz pokazuje udział paliw
węglowych i odnawialnych źródeł energii wytwarzaniu energii elektrycznej w latach 2020, 2030 i 2040.
Ujęcie to pozwala odzwierciedlić transformację, jaka zajdzie w bilansie wytwórczym w najbliższym
dwudziestoleciu.
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Rysunek 23. Produkcja energii elektrycznej brutto w Polsce z podziałem na paliwa [TWh] oraz udział paliw węglowych
i odnawialnych w latach 2020, 2030 i 2040 w bilansie produkcji

5.1.4.7. Zdolności wytwórcze energii elektrycznej z podziałem na źródła
Wyniki przeprowadzonych analiz wskazują stosunkowo dużą zmianę w strukturze wytwarzania energii
elektrycznej w Polsce w perspektywie 2040 r. Moc osiągalna źródeł wytwarzania może wzrosnąć z ok.
46 GW w 2018 r. (37,3 GW w 2015 r.) do ok. 59 GW w 2030 r. (wzrost o ok. 58%) i do 72 GW w 2040 r.,
co oznacza niemal podwojenie mocy w tym okresie (93%).
Stopniowo wzrasta w bilansie mocy udział źródeł odnawialnych – z 18% w 2015 r. do ok. 40% w 2030 r.
i 50% w 2040 r. Wpływ na to ma w szczególności przyrost mocy fotowoltaicznych oraz mocy
wiatrowych. Zwiększa się udział mocy gazowych, które mają istotne znaczenie dla bilansowania
systemu elektroenergetycznego, ze względu na dużą elastyczność pracy. W strukturze mocy
wytwórczych pomiędzy 2030 a 2035 r. pojawia się pierwszy blok jądrowy o mocy 1-1,5 GW
(w prognozie przyjęto moc 1,3 GW pojedynczego bloku, która nie stanowi podstawy do wnioskowania
o wyborze technologii). W odstępach 2-3 lat uruchamiane będą kolejne bloki o sumarycznej mocy
zainstalowanej w systemie ok. 6-9 GW. Sukcesywnie wzrastać będzie także moc zainstalowana
magazynów energii, ale także poziom mocy rezerwowanej w narzędziach zarządzania popytem – DSR.
Wynika to z wdrażania inteligentnych sieci, wzrostu świadomości odbiorców energii, jak również
spodziewanej popularyzacji agregatorów.
Prognoza wskazuje natomiast zmniejszenie mocy zainstalowanej w jednostek systemowych zasilanych
paliwami węglowymi, zwłaszcza po 2030 r. Dotyczy to w szczególności wyeksploatowanych jednostek
węgla kamiennego, które nie będą spełniały wymogów z zakresu emisji zanieczyszczeń. Ze względu na
wyższą sprawność aktualnie budowanych nowych jednostek opalanych węglem kamiennym, mogą one

72

Ocena skutków planowanych polityk i środków (scenariusz PEK) – zał. 2 do KPEiK

wytworzyć więcej energii elektrycznej przy tej samej mocy (ok. sprawność 38% vs ok. 45%). Udział
w mocy zainstalowanej jednostek opalanych węglem kamiennym i brunatnym ulegnie redukcji z ok.
70% w 2015 r. do 40% w 2030 r. oraz do 19% w 2040 r.
Zmiana struktury paliwowej zainstalowanych mocy szczególnie wyraźna jest po 2030 r. Związane jest
to z wycofywaniem wyeksploatowanych jednostek węglowych, które zastępowane są nowymi
jednostkami na węglu kamiennym (4,4 GW do 2025 r.) charakteryzującymi się wysoką sprawnością,
rozwojem OZE, budową bloków elektrowni jądrowych (3 bloków o łącznej mocy 4,5 GW) oraz ze
znaczącym wzrostem mocy jednostek gazowych (do 2040 r. może powstać prawie 2 GW nowych mocy
w elektrowniach gazowo-parowych). Moc elektrowni na węglu brunatnym maleje wskutek
wycofywania istniejących bloków. Jedyną nową inwestycję na węglu brunatnym stanowi blok o mocy
netto ok. 450 MW w Turowie. Istotnie zmniejszy się również w systemie rola elektrociepłowni
węglowych, ponieważ większość nowych systemowych jednostek kogeneracyjnych prawdopodobnie
będą stanowić instalacje zasilane gazem ziemnym. Do 2030 r. może powstać ok. 2,5 GW tego typu
nowych jednostek, dodatkowo ponad 3,5 GW w latach kolejnych do 2040 r. Zastąpią one stare
ciepłownie i elektrociepłownie pracujące na węglu kamiennym oraz po 2030 r. również część obecnie
pracujących elektrociepłowni gazowych. Razem z nowymi elektrowniami gazowo-parowymi zwiększą
one niezbędną przy dużym udziale niesterowalnych źródeł odnawialnych (wiatrowych i słonecznych)
niezawodność pracy systemu elektroenergetycznego. Wśród źródeł odnawialnych nadal będzie
dominowała energetyka wiatrowa (66% zainstalowanej mocy OZE w 2040 r.). Udziały pozostałych
źródeł w OZE-E w 2040 r. to: fotowoltaika – 14,5%, biomasa – 9,5% elektrownie wodne – 6% oraz
biogaz – 3,5%.
Tabela 65. Moc osiągalna netto źródeł wytwarzania energii elektrycznej wg technologii [MW]
el. na węgiel brunatny – stare

2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

8 197

8 145

8 643

7 481

6 992

6 992

4 098

2 939

el. na węgiel brunatny – nowe

0

0

0

451

451

451

451

451

el. na węgiel kamienny – stare

14 613

14 655

13 617

12 126

10 867

7 983

3 539

3 184

el. na węgiel kamienny – nowe

0

0

ec. na węgiel kamienny

0

3 520

4 450

4 450

4 450

4 450

4 046

4 713

4 383

3 544

3 123

2 714

1 925

1 973

1 740

1 710

1 898

1 826

6140

6126

el. na gaz ziemny

0

0

0

0

1 900

1 900

3 039

3 260

ec. na gaz ziemny

760

807

928

2 688

3 807

4 371

4 100

5 261

0

0

0

0

0

0

2 600

3 900

el. pompowe

1 256

1 405

1 405

1 415

1 415

1 415

1 415

1 415

el. wodne

1 064

935

964

995

1 110

1 150

1 190

1 230

553

658

1 143

1 531

1 536

1 272

216

305

517

741

945

1 094
9 761

ec. przemysłowe

el. jądrowe

el. i ec. na biomasę

102

140

el. wiatrowe lądowe

121

1 108

4 886

9 497

9 574

9 601

9 679

el. wiatrowe morskie

0

0

0

0

725

3 815

5 650

7 985

fotowoltaika

0

0

108

2 285

4 935

7 270

11 670

16 062

turbiny gazowe

0

0

0

0

0

0

350

350

DSR/magazyny energii/interkonektory

0

0

0

550

1 160

2 150

3 660

4 950

32 253

33 320

37 290

48 656

55 167

59 073

63 391

72 103

ec. na biogaz

razem
el. – elektrownie, ec. – elektrociepłownie

Źródło: Opracowanie własne ARE SA

Poniższe rysunki przedstawiają moc osiągalną źródeł w ujęciu warstwowym oraz w progresie 5-letnim.
Poniższy rysunek pokazuje także udział w bilansie źródeł opartych o węgiel i o odnawialne źródeł
energii wytwarzaniu energii elektrycznej w latach 2020, 2030 i 2040. W perspektywie 2040 r. wartości
te ulegają niemal zamianie, choć należy pamiętać, że moce zainstalowane w zależnych od pogody OZE
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mają niższy udział w produkcji. Jednocześnie im więcej źródeł niestabilnych, tym większą ilość mocy
rezerwowych należy zapewnić w systemie. Ma to przełożenie na koszty wytwarzania energii ze względu
na konieczność pokrycia nakładów inwestycyjnych podwójnych mocy oraz kosztów stałych elektrowni
rezerwowych. Z tego względu także moc zainstalowana w scenariuszu PEK jest wyższa niż w ODN.
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Rysunek 24. Moc osiągalna źródeł wytwarzania energii elektrycznej wg technologii [MW]
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Rysunek 25. Moc osiągalna źródeł wytwarzania energii elektrycznej wg technologii [MW] oraz udział paliw węglowych
i odnawialnych w latach 2020, 2030 i 2040 w bilansie mocy
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5.1.4.8. Prognoza wyłączeń z eksploatacji mocy wytwórczych energii elektrycznej
Istotne znaczenie dla budowy bilansu elektroenergetycznego, a tym samym planowania nowych źródeł
ma harmonogram wycofań istniejących jednostek wytwórczych oraz plany modernizacji. Poniżej
zestawiono wartości wycofywanych mocy – w tabeli w podziale na jednostki wytwórcze centralnie
dysponowane (JWCD) oraz nienależące do tej grupy (nJWCD), czyli takie których praca nie może być
regulowana przez operatora systemu przesyłowego. Zgodnie z szacunkami w latach 2016-2040
z eksploatacji trwale wycofanych zostanie ok. 26,5 GW mocy wytwórczych, w tym ok. 15,8 GW w grupie
jednostek wytwórczych centralnie dysponowanych (JWCD) cieplnych oraz ok. 3,2 GW mocy
zainstalowanej w elektrociepłowniach zawodowych z grupy jednostek wytwórczych niebędących
centralnie dysponowanymi (nJWCD). Poniższy rysunek obrazuje zdeterminowane oraz zakładane
trwałe odstawienia jednostek wytwórczych w elektroenergetyce zawodowej i przemysłowej wg
technologii.
Wyniki opierają się na badaniach ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorstw
energetycznych oraz informacjach pochodzących z raportów rocznych spółek energetycznych.
Ze względu na konieczność zamknięcia procesu implementowania danych do analiz, których wyniki
prezentuje niniejszy dokument, przedstawione wartości mogą w pewnym stopniu odbiegać od
informacji prezentowanych w najnowszych dokumentach operatora systemu przesyłowego, który
zawsze posiada najaktualniejsze i najbardziej szczegółowe informacje w tym zakresie. Ponadto
harmonogram wyłączeń zaimplementowany w prognostycznym modelu optymalizacyjnym opiera się
na eksperckiej ocenie stanu technicznego urządzeń podstawowych (kotły, turbiny), liczby
przepracowanych godzin, jak również przyznanych derogacjach oraz zasadności ponoszenia nakładów
inwestycyjnych, w celu wypełnienia wymagań UE z zakresu norm emisyjnych wynikających z konkluzji
BAT, co również może generować różnice.
Wg analiz największa ilość mocy wytwórczych zostanie wycofana po 2030 r., przy czym główne źródła
to elektrownie na węgiel kamienny i węgiel brunatny. W tym czasie zaobserwować można także dużą
ilość odstawień elektrowni wiatrowych, co wynika z wyeksploatowania najstarszych turbin.
Tabela 66. Skumulowane wielkości wycofań mocy w latach 2016–2040 [MWnetto]
2016-2020

2021-2025

2026-2030

2031-2035

2036-2040

2016-2040

3004

2626

4050

9806

7042

26 528

2041

1756

2884

7398

1804

15 883

0

371

1016

1147

697

3 231

Skumulowane wycofania mocy
wytwórczych, w tym:
JWCD cieplne
nJWCD z grupy EC zawodowe

Źródło: opracowanie własne ARE S.A.
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Rysunek 26. Prognoza trwałych odstawień jednostek wytwórczych w latach 2016-2040

5.1.4.9. Koszty wytwarzania energii elektrycznej
Rysunek poniżej przedstawia średnioroczne koszty wytwarzania energii elektrycznej przy otrzymanym
w scenariuszu PEK bilansie produkcji i mocy energii elektrycznej w krajowym systemie
elektroenergetycznym w rozbiciu na składowe: uśrednione roczne koszty kapitałowe, koszty stałe,
zmienne operacyjne i utrzymania (O&M), koszty paliwa oraz koszty uprawnień do emisji CO2.
Uśredniony systemowy koszt wytwarzania w 2015 r. (ok. 9 mld EUR’2016) wzrośnie o 40 % do 2020 r.
(ok. 13 mld EUR’2016), o 75% do 2030 r. (ok. 16 mld EUR’2016), natomiast zostanie więcej niż
podwojony do 2040 r. (ok. 19,5 mld EUR’2016) w porównaniu do 2015 r. Uśredniony koszt wytwarzania
na jednostkę energii w 2015 r. (ok. 60 EUR’2016/MWh) wzrośnie o ok. 30% do 2020 r.
(ok. 80 EUR’2016/MWh), o 40% do 2030 r. (ok. 86 EUR’2016/MWh) oraz o 50% do 2040 r.
(ok. 90 EUR’2016/MWh) w porównaniu do 2015 r.
Z jednej strony wzrost udziału OZE wpływa na ograniczenie kosztów paliwa oraz zakupu uprawnień do
emisji CO2, ale jednocześnie konieczność budowy i utrzymania mocy rezerwowych, stabilizujących
system wpływa na koszty stałe i koszty kapitałowe, które w 2040 r. są kilkukrotnie wyższe niż w 2015 r.
Trzeba podkreślić, że przedstawione tu koszty zawierają tylko komponent wytwórczy, nie uwzględniają
kosztów sieciowych, które są warunkiem tak znaczącego przyrostu mocy w systemie (poza bieżącymi
inwestycjami w modernizację istniejących linii).
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Rysunek 27. Średnioroczne koszty wytwarzania energii elektrycznej w Polsce

Proces transformacji polskiej energetyki w kierunku niskoemisyjnej, będzie procesem długotrwałym
i bardzo kosztownym. Proces ten musi zostać rozłożony w czasie, w taki sposób, aby możliwym było
łagodzenie wynikających z niego skutków gospodarczych i społecznych. Szacunki przewidywanych
nakładów inwestycyjnych na realizację scenariusza PEK zaprezentowano w rozdziale 5.3.
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5.1.5. Wymiar „wewnętrzny rynek energii”
5.1.5.1. Infrastruktura do przesyłu energii elektrycznej
Kluczowymi celami krajowymi dotyczącymi infrastruktury przesyłu energii elektrycznej jest
równoważenie dostaw energii elektrycznej z zapotrzebowaniem na tę energię i zapewnienie
długoterminowej zdolności systemu elektroenergetycznego do zaspokajania uzasadnionych potrzeb
w zakresie przesyłania energii elektrycznej w obrocie krajowym i transgranicznym. Operatorem
systemu przesyłowego elektroenergetycznego (OSPe) w Polsce, odpowiedzialnym za bezpieczeństwo
pracy KSE i niezawodność dostaw energii elektrycznej są Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE
S.A.) będące jednoosobową spółką Skarbu Państwa.
Sieć przesyłową wysokich i najwyższych napięć tworzy ponad 250 linii o długości przekraczającej 14 000
km i ponad 100 stacji najwyższych napięć. Aktualnie Polska posiada czynne połączenia z Niemcami,
Czechami, Słowacją, Litwą oraz ze Szwecją (kablem podmorskim), a także dwa połączenia z krajem
trzecim (Ukrainą), przy czym jedno z nich jest wyłączone z eksploatacji (Chmielnicka-Rzeszów). Budowa
wewnętrznego rynku energii odbywa się poprzez maksymalizację wymiany międzysystemowej
z połączonymi systemami elektroenergetycznymi (przy zapewnieniu bezpiecznej pracy tych
systemów), co wpływa na proces kształtowania i w konsekwencji wyrównywania hurtowych cen
energii elektrycznej w całej UE. Trzeba także podkreślić, że Polska stoi na stanowisku, iż
bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej powinno być oparte na rozwiniętej krajowej
infrastrukturze wytwórczej, przesyłowej i dystrybucyjnej.
Aby zrealizować powyższe cele w całej perspektywie czasowej OSPe będzie realizować działania
polegające na budowie, rozbudowie i modernizacji stacji, rozdzielni, linii i innych urządzeń, w tym do
kompensowania mocy biernej, w zakresie wysokich i najwyższych napięć (110-220-400 kV). W wyniku
realizacji programów inwestycyjnych w perspektywie 2025 r. powinny być zapewnione przede
wszystkim:






możliwość wyprowadzenia mocy z elektrowni: Kozienice, Turów, Bełchatów oraz sprawny
przesył mocy z Elektrowni Dolna Odra;
rozbudowa sieci w północnej, północno-zachodniej (gdzie w szczególności lokowane są
elektrownie wiatrowe z uwagi na dobre warunki wietrzne), północno-wschodniej części Polski
oraz powyżej i poniżej umownej linii Warszawa-Poznań;
lepsze wykorzystanie połączenia transgranicznego Krajnik-Vierraden (poprawa warunków
wymiany transgranicznej na profilu synchronicznym – Polska-Niemcy-Czechy-Słowacja);
możliwość wykorzystania budowanego połączenia podmorskiego Polska-Litwa (Harmony Link).

Sieć dystrybucyjną tworzy ponad 700 tys. km linii wysokich napięć, średnich napięć i niskich napięć oraz
prawie 260 tys. stacji elektroenergetycznych, czyli część linii o napięciu 110 kV oraz wszystkie poniżej.
Obszar dystrybucji jest działalnością regulowaną, a operatorzy systemów dystrybucyjnych
elektroenergetycznych (OSDe) są odpowiedzialni za działalność operacyjną i zapewnienie utrzymania,
a w razie potrzeby, również za rozwój systemu dystrybucyjnego, połączenia z innymi systemami i za
zapewnienie długookresowej zdolności systemu do pokrycia uzasadnionego zapotrzebowania na
dystrybucję energii elektrycznej.
Dla zapewnienia najwyższej jakości dostaw energii elektrycznej, a także dla rozwoju elektromobilności
(w celu zapewnienia wystarczającej przepustowości sieci i możliwości przyłączania punktów
ładowania), OSD realizują cele i zadania wynikające z regulacji jakościowej określanej przez Prezesa
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Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Od 2018 r. metodyka ustalania wskaźników jakości dostaw
uwzględnia zarówno anomalia pogodowe, jak różnorodność obszarów (duże miasta, miasta na
prawach powiatu, miasta oraz wsie) oraz aktualny poziom rozwoju na obszarze danego OSDe. Działania
OSDe polegają przede wszystkim na odtwarzaniu infrastruktury, budowie nowych linii, ale także m.in.
podejmują działania w celu podnoszenia wskaźnika skablowania sieci średnich napięć.

5.1.5.2. Zdolności elektroenergetycznych połączeń przesyłowych
Z punktu widzenia zwiększenia możliwości wymiany międzysystemowej dla Polski kluczowym jest
zapewnienie bezpieczeństwa pracy KSE w układzie systemów połączonych. Proces ten powinien
następować w pierwszej kolejności przez optymalne wykorzystanie istniejących połączeń
transgranicznych i budowę brakujących linii elektroenergetycznych przesyłowych wewnątrz systemów
krajowych, zmianę zasad udostępniania transgranicznych zdolności przesyłowych, optymalizację
metod udostępniania tych zdolności uczestnikom rynku (wprowadzenie FBA ang. flow-based
approach) oraz instalację przesuwników fazowych, tam gdzie jest to konieczne w celu ograniczenia
przepływów nieplanowych energii elektrycznej przez KSE.
W związku z powyższym do 2030 r. przewidywane są inwestycje związane z rozwojem krajowej sieci
przesyłowej i połączeń transgranicznych służące wyżej wspomnianym celom.
W tabeli poniżej zestawiono dane historyczne i prognozy w zakresie przepustowości transgranicznych
połączeń międzysystemowych energii elektrycznej. Sumaryczna moc zainstalowana na wszystkich
połączeniach transgranicznych w 2015 r. wyniosła ok. 10 GW.
Tabela 67. Prognoza transgranicznej przepustowość połączeń międzysystemowych energii elektrycznej na występujących
i planowanych połączeniach [MW]
połączenie

2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

Niemcy

Krajnik-Vierraden

592

592

592

2078

2078

2078

2078

2078

Niemcy

Mikułowa-Hagenverder

2730

2730

2730

2640

2640

2640

2640

2640

Czechy

Wielopole/ Dobrzeń –
Nosovice/ Albrechtice

2772/
2480

2772/
2480

2772/
2480

2772/
2480

2772/
2480

2772/
2480

2772/
2480

2772/
2480

Czechy

Kopanina/Bujaków –
Liskovec

800/794

800/794

800/794

800/794

800/794

800/794

800/794

800/794

Słowacja

Krosno Iskrzynia –
Leměšany

2078

2078

2078

2078

2078

2078

2078

2078

Szwecja

Słupsk – Stärno

600

600

600

600

600

600

600

600

Białoruś

Białystok – Roś*

0

0

0

0

0

0

0

0

Ukraina

Rzeszów –
Chmielnicka**

0

0

0

0

0

0

0

0

Ukraina

Zamość – Dobrotwór

381/310

381/310

381/310

381/310

381/310

381/310

381/310

381/310

Litwa

Ełk – Alytus***

0

0

488

488

488

0

0

0

Litwa

Żarnowiec-Darbenai

0

0

0

0

0

700

700

700

9953
/ 9584

9953
/ 9584

10441
/ 10072

11837
/ 11468

11837
/ 11468

12049
/ 11680

12049
/ 11680

12049
/ 11680

SUMA

przy różnych dostępnościach w okresie zimowym i letnim oznaczono: okres zimowy/okres letni
*połączenie w likwidacji, **wyłączone z eksploatacji (określenie zdolności przesyłowych połączenia możliwa będzie po wykonaniu
odpowiednich analiz i ekspertyz technicznych), ***po synchronizacji systemów elektroenergetycznych państw bałtyckich z systemem Europy
kontynentalnej całkowita przepustowość połączenia dedykowana będzie wymianie technicznej; brak wymiany handlowej na tym połączeniu;
możliwości wymiany handlowej na tym połączeniu po 2025 r. warunkowane są stopniem adaptacji systemów państw bałtyckich do pracy
synchronicznej z systemem Europy kontynentalnej.

Źródło: PSE S.A., opracowanie własne ARE S.A.
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Praca wzajemnie połączonych systemów elektroenergetycznych odbywa się w sposób wskazujący, że
poziom udostępnianych przez OSP międzyobszarowych zdolności przesyłowych nie odpowiada
zdolnościom termicznym istniejących połączeń transgranicznych. Ograniczenia w przesyle mocy,
wynikają m.in. z prac remontowych oraz działań OSPe prowadzonych w celu zapewnienia
bezpieczeństwa pracy systemu elektroenergetycznego.
Zgodnie z rozporządzeniem PE i Rady 2019/943 w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej od
1 stycznia 2020 r. operatorzy systemów przesyłowych powinni maksymalizować oferowane na
potrzeby handlu transgraniczne zdolności przesyłowe połączeń wzajemnych. W związku z tym
Rozporządzenie 2019/943/UE nałożyło na OSPe obowiązek udostępniania uczestnikom rynku
transgranicznych zdolności przesyłowych na poziomie nie niższym niż 70% zdolności przesyłowych dla
danej granicy lub pary „krytyczny element – krytyczne wyłączenie (CNEC)”, wyznaczonych z
uwzględnieniem granic bezpieczeństwa pracy systemu („cel CEP 70%”). Pozostałe 30% OSPe może
wykorzystać na potrzeby marginesów niezawodności, przepływów kołowych i przepływów
wewnętrznych na każdym krytycznym elemencie sieci.
Udostępnianie 70% zdolności przesyłowych jest wyzwaniem dla OSPe, gdyż aktualnie na terenie
polskiego obszaru rynkowego występują strukturalne ograniczenia sieciowe. W związku z tym, podjęto
decyzję o przygotowano Planu działania, który najlepiej odpowiada na charakter strukturalnych
ograniczeń sieciowych w Polsce. Przy zastosowaniu Planu działania ostatecznym terminem na
osiągnięcie celu CEP 70% jest 31.12.2025 r. Plan działania zostanie zaimplementowany od 1.01.2020 r.
Środki przyjęte w ramach Planu działania zostały zaplanowane na cztery lata (1.01.2020 – 31.12.2023).
Tabela poniżej przedstawia historyczne i prognozowane zdolności handlowe z innymi państwami.
Kolejna tabela przedstawia współczynnik połączeń międzysystemowych jako iloraz zdolności
przesyłowych netto w kierunku importu oraz całkowitej mocy zainstalowanej w KSE wg bieżących
prognoz zdolności handlowej.
Tabela 68. Zdolności przesyłowe netto połączeń międzysystemowych energii elektrycznej na występujących i planowanych
połączeniach [MW]
2010

2015

2020

2025

2030

2040

PLDE/CZ/SK

900

1000

1605/1587

DE/CZ/SKPL

0

0

605/587

3629/3525

3629/3 525

3629/3525

PLSE

100

100

SEPL

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

PLUA

0

0

0

0

0

0

UAPL

220

220

220

220

220

220

PLLT

0

500

500

500

700

700

LTPL

0

500

500

500

700

700

PL export

1 000

1600

2705/2687

4729/4625

4929/4 825

4929/4825

PL import

820

1 320

1925/1907

4949/4845

5149/5045

5149/5045

Źródło: Prognozy ARE i PSE. S.A. (przy różnych zdolnościach w okresie zimowym i letnim oznaczono: okres zimowy/okres letni)
Tabela 69. Poziom połączeń międzysystemowych, współczynnik połączeń międzysystemowych (ang. interconnectivity)

Zdolności przesyłowe netto importowe
[MW] (NTC import [MW])
Moc zainstalowana [MW]
Połączenia międzysystemowe [%]

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

820

1 320

1 925

4 949

5 149

5 149

5 149

33 320

37 290

48 656

55 167

59 073

63 391

72 103

2,5

3,5

4,0

9,0

8,7

8,1

7,1

Źródło: Prognozy ARE S.A. i PSE S.A.
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5.1.5.3. Infrastruktura do przesyłu gazu ziemnego
W 2015 r. maksymalna zdolność krajowego systemu przesyłowego (KSP) do odbioru gazu ziemnego
wynosiła ponad 25,8 mld m3 rocznie. W 2016 r. oddano do użytku terminal regazyfikacji LNG
w Świnoujściu z roczną przepustowością ok. 5 mld m3. Polska pozostaje w dużym stopniu uzależniona
od dostaw gazu ziemnego z zagranicy, głównie z kierunku wschodniego, także w ramach dostaw
z Niemiec i Czech (w 2018 r. 79% zużytego gazu ziemnego pochodziło z importu i nabycia
wewnątrzwspólnotowego, przy czym 61% z kierunku wschodniego). W najbliższych latach udział LNG
w zużyciu gazu ziemnego może wynieść nawet 30%. Polski terminal jest kluczowym obiektem
infrastruktury z punktu widzenia bezpieczeństwa dostaw gazu nie tylko dla Polski, ale i krajów
sąsiedzkich. To jedyny tej wielkości obiekt w Europie Środkowej, a znaczenie handlu LNG rośnie na
światowym rynku gazu ziemnego, także z powodu zwiększającej się konkurencyjności cenowej
w stosunku do surowca dostarczanego gazociągami. Niemniej istotną kwestią jest zapewnienie
dostępu do surowca odbiorcom końcowym, do czego niezbędna jest rozbudowa krajowej
infrastruktury przesyłowej, dystrybucyjnej i magazynowej.
Zapewniający obecnie większość dostaw do Polski tzw. kontrakt jamalski27 przestanie obowiązywać
z końcem 2022 r., dlatego działania mające na celu realną dywersyfikację źródeł dostaw muszą zostać
zrealizowane przed rozpoczęciem roku gazowego 2022/2023. Zapewni to możliwość uniezależnienia
od monopolistycznego sposobu kształtowania cen surowca. Obok działań infrastrukturalnych, ważne
jest aby przedsiębiorstwa energetyczne kontynuowały działania, których celem jest dywersyfikacja
kontraktowa dostaw gazu ziemnego.
Do kluczowych projektów inwestycyjnych, zapewniających bezpieczeństwo energetyczne kraju
poprzez dywersyfikację źródeł i kierunków dostaw gazu ziemnego zaliczane są:





budowa Baltic Pipe – przepustowość ok. 10 mld m3 rocznie w kierunku Polski oraz 3 mld m3
w kierunku Danii i Szwecji;
rozbudowa terminalu LNG w Świnoujściu – zdolność regazyfikacji ok. 7,5 mld m3;
terminal pływający LNG (FSRU, ang. floating storage regasification unit) w Zatoce Gdańskiej
o przepustowości co najmniej 4,5 mld m3.
budowa/rozbudowa połączeń międzysystemowych: ze Słowacją – przepustowość 5,7, mld m3
w kierunku Polski oraz 4,7 mld m3 w kierunku Słowacji; z Litwą – 1,9 mld m3 w kierunku Polski
i 2,4 mld m3 w kierunku Litwy; z Czechami – 6,5 mld m3 w kierunku Polski i 5 mld m3 w kierunku
Czech; z Ukrainą – 5 mld m3 w obu kierunkach

Krajowa sieć przesyłowa musi umożliwiać pełne wykorzystanie infrastruktury importowej (długość
sieci przesyłowej gazu ziemnego wynosi blisko 12 000 km), dlatego niezbędna jest rozbudowa
krajowego systemu przesyłowego gazu. Plan do 2022 r. (z perspektywą 2029 r.) koncentruje się na
rozwoju sieci:




27

w zachodniej, południowej i południowo-wschodniej części Polski (od Świnoujścia do połączeń
z Czechami, Słowacją, Ukrainą) – umożliwi to przesył gazu z terminalu LNG oraz
sprowadzonego przez Baltic Pipe do odbiorców krajowych, jak również eksport do państw
sąsiednich, a także import surowca z kierunku południowego od nowych dostawców;
w północno-wschodniej części Polski (do połączenia z Litwą) – umożliwi rozwój gazyfikacji w tej
części kraju, a także wzmocni integrację energetyczną państw bałtyckich z Europą
kontynentalną.

Podpisany w 1996 r. kontrakt na dostawy gazu ziemnego do Polski, zawarty między PGNiG a Gazprom.
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Istotnym elementem rozwoju sieci krajowej jest również rozbudowa i modernizacja w zakresie
dystrybucji. Aktualnie w Polsce ok. 65% gmin ma dostęp do gazu ziemnego, natomiast stopień
gazyfikacji ulegnie zwiększeniu do ok. 77% w 2022 r. i w kolejnych latach powinien podlegać dalszemu
wzrostowi zgodnie z potrzebami rynku. Szczególny nacisk został położony na likwidację tzw. białych
plam – miejsc pozbawionych dostępu do surowca. W przypadku, gdy nie ma uzasadnienia dla budowy
gazociągu, realizowane będą projekty wykorzystania stacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego
LNG (tzw. wirtualnych gazociągów LNG). Alternatywnie strefy te mogą być zasilane biometanem
(biogaz oczyszczony i uzdatniony do jakości gazu ziemnego) z lokalnych biogazowni, jeśli w regionie
istnieje potencjał jego produkcji. Lokalny dostęp do gazu umożliwia wykorzystanie go w sektorze
ciepłowniczym, transportowym i jako rezerwy dla energii ze źródeł odnawialnych, które są zależne od
warunków atmosferycznych. Jednocześnie wykorzystywanie gazu i/lub odnawialnych źródeł energii –
jako niskoemisyjnych źródeł ciepła – stanowi alternatywę dla indywidualnych kotłów na paliwa stałe
niskiej jakości, tam gdzie nie jest możliwy dostęp do sieci ciepłowniczej.

5.1.5.4. Zdolności gazowych połączeń przesyłowych
Dzięki inwestycjom omówionym powyżej możliwe będzie utworzenie warunków do powstania na
terenie Polski centrum przesyłu i handlu gazem dla państw Europy Środkowej i Wschodniej oraz
państw bałtyckich, a także dostosowania infrastruktury do dynamicznie rozwijającego się popytu na
gaz ziemny. Korzystne położenie geograficzne Polski uzasadnia plany uzyskania statusu kraju
tranzytowego w zakresie przesyłu gazu na osiach wschód–zachód i północ–południe (centrum przesyłu
i handlu gazem). Projekty te stanowią polski wkład w realizację koncepcji Trójmorza, której celem jest
pogłębiona integracja państw w obszarze Morza Bałtyckiego, Adriatyckiego oraz Czarnego oraz
priorytetowych w skali Unii Europejskiej – korytarza gazowego północ-południe28 dla państw Europy
Środkowo-Wschodniej (alternatywa dla korytarza wschód-zachód i zmniejszenie zależności od jednego
dostawcy gazu) oraz planu integracji energetycznej państw bałtyckich.
Poniższa tabela przedstawia prognozy parametrów technicznych zdolności przesyłowych gazu
ziemnego rocznie.
Tabela 70. Parametry transgranicznych punktów wejścia i wyjścia gazowego systemu przesyłowego – techniczna zdolności
przesyłowa roczna [mln m3 w 0ºC
połączenie

punkt graniczny

wejście /
wyjście

2020

2025

2030

2035

2040

Terminal
LNG

Terminal LNG

wejście

4 993,2

7500

7500

7500

7500

Niemcy

GCP WE (Lasów, Gubin)

wejście

1 594,3

1 594,3

1 594,3

1 594,3

1 594,3

Niemcy

GCP WY (Lasów Rewers,
Kamminke)

wyjście

440,8

440,8

440,8

440,8

440,8

Czechy

Branice

wejście

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

Czechy

Cieszyn*

wejście

587,2

587,2

587,2

587,2

587,2

Ukraina

Drozdowicze

wejście

4 380,0

4 380,0

4 380,0

4 380,0

4 380,0

Ukraina

Hermanowice kier.
Ukraina**

wyjście

02

02

02

02

02

Białoruś

Tietierowka
k/Białegostoku

wejście

236,5

236,5

236,5

236,5

236,5

Białoruś

Wysokoje k/Janowa
Podlaskiego

wejście

5 475,0

5 475,0

5 475,0

5 475,0

5 475,0

Białoruś

Kondratki k/Białegostoku
EUROPOL

wejście

33 741,2

33 741,2

33 741,2

33 741,2

33 741,2

28 Korytarz gazowy Północ–Południe połączy terminal LNG w

Świnoujściu oraz Baltic Pipe, przez południową Polskę, Republikę
Czeską, Słowację i Węgry z rynkami Europy Południowej w ramach koncepcji Trójmorza.
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połączenie

punkt graniczny

wejście /
wyjście

2020

2025

2030

2035

2040

Niemcy

Mallnow k/Słubic
EUROPOL

wyjście

30 602,4

30 602,4

30 602,4

30 602,4

30 602,4

Niemcy

Mallnow k/Słubic
EUROPOL rewers

wejście

6 132,0

6 132,0

6 132,0

6 132,0

6 132,0

Jamał

PWP

wejście

9 076,1

9 076,1

9 076,1

9 076,1

9 076,1

Dania

Baltic Pipe

wejście

0

10000

10000

10000

10000

Dania

Baltic Pipe

wyjście

0

3000

3000

3000

3000

Słowacja

GIPS

wejście

0

5700

5700

5700

5700

Słowacja

GIPS

wyjście

0

4700

4700

4700

4700

Litwa

GIPL

wejście

0

1900

1900

1900

1900

Litwa

GIPL

wyjście

0

2400

2400

2400

2400

FSRU

FSRU

wejście

0

4500

4500

4500

4500

* wartość obliczona przy uwzględnieniu zmienności sezonowej; ** Brak zdolności ciągłych, Zdolność przerywana warunkowo
ciągła: 1463- 2190 mln m3/rok, wartości powyżej 1 463 mln m3/rok w zależności od uzgodnień pomiędzy GAZ-SYSTEM
a Ukrtransgaz.
Źródło: opracowanie własne ARE S.A.

5.1.5.5. Rynki energii elektrycznej i gazu, ceny energii
Jedną z zasadniczych zmian odnotowanych w ostatnim roku w odniesieniu do rynku energii
elektrycznej było wdrożenie ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r. rynku mocy, czyli przejścia z rynku
jednotowarowego (tylko energii) na rynek dwutowarowy (energii i mocy). Celem rynku mocy jest
zapewnienie średnioterminowego i długoterminowego bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej do
odbiorców końcowych, w sposób efektywny kosztowo, niedyskryminacyjny i zgodny z zasadami
zrównoważonego rozwoju. Ustawa o rynku mocy określa płatność za usługę pozostawania w gotowości
do dostarczania mocy oraz dostarczania mocy w okresach zagrożenia. Rynek mocy ma stworzyć
zachęty do podejmowania decyzji inwestycyjnych i modernizacyjnych oraz do odstąpienia
przedsiębiorstw energetycznych od zamiaru przedwczesnego wycofywania z eksploatacji istniejących
źródeł wytwórczych. Funkcjonuje on równolegle do rynku energii elektrycznej i nie wprowadza
ograniczeń w kształtowaniu cen na rynku hurtowym. Jest neutralny technologicznie, dzięki czemu
stwarza jednakowe warunki konkurencji wszystkim technologiom produkcji energii elektrycznej oraz
usługom z zakresu DSR. W 2018 r. odbyły się trzy pierwsze aukcje główne z terminem dostaw na 2021,
2022 i 2023 r., w 2019 r. przeprowadzono aukcję główną na rok dostaw 2024.
Po wejściu rynku mocy przestaną obowiązywać funkcjonujące obecnie mechanizmy, których celem jest
poprawa bilansu mocy w Polsce tj.: interwencyjna rezerwa zimna (IRZ), praca interwencyjna (PI),
operacyjna rezerwa mocy (ORM), usługa redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP (Program
Gwarantowany DSR). W związku z czym od dnia 1 stycznia 2021 r. przestaną być ponoszone koszty
funkcjonowania wymienionych mechanizmów. Koszty rynku mocy będą przenoszone na odbiorców
końcowych energii elektrycznej poprzez tzw. opłatę mocową zawartą w rachunkach za energię
elektryczną. Opłata ta będzie pobierana od dnia 1 października 2020 r.
Nowe wymogi dla mechanizmów zdolności wytwórczych określa unijne rozporządzenie nr 2019/943 z
w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej. Przepisy tego rozporządzenia od dnia 4 lipca
2019 r. wykluczają z uczestnictwa w rynku mocy nowe jednostki wytwórcze (nieprowadzące produkcji
komercyjnej przed tą datą) emitujące więcej niż 550 g CO2/kWh, a od dnia 1 lipca 2025 r. także
jednostki istniejące (prowadzące produkcję komercyjną przed 4 lipca 2019 r.) emitujące więcej niż 550
g CO2/kWh oraz ponad 350 kg CO2/kW (średnio w skali roku). Na cały okres ich obowiązywania spod
ograniczeń regulacji wyjęte są umowy mocowe zawarte przed dniem 31 grudnia 2019 r.
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5.1.5.5.1. Ceny energii elektrycznej w podziale na sektory
Tabela poniżej przedstawia projekcje cen energii elektrycznej trzech zdefiniowanych grup odbiorców
końcowych. Zaprezentowane ceny są średnimi cenami oferowanymi w ramach umów kompleksowych
i rozdzielonych, zawierającymi podatki (w obliczeniach przyjęto wysokość akcyzy na poziomie
0,5 PLN/MWh w cenach bieżących oraz podatku VAT na poziomie 23% w całym horyzoncie prognozy).
Zgodnie z uzyskanymi wynikami przewiduje się stopniowy wzrost cen energii elektrycznej we
wszystkich trzech rozpatrywanych grupach odbiorców końcowych. Wzrost cen rozkłada się
równomiernie na sektory, co jest konsekwencją założenia o proporcjonalnym rozkładzie kosztów
funkcjonowania wszystkich systemów wsparcia, z wyjątkiem wsparcia dla OZE (obecnie przemysł
podlega częściowemu zwolnieniu z kosztów opłaty OZE). Głównym czynnikiem determinującym
prognozowany wzrost są rosnące w czasie koszty zakupu uprawnień do emisji CO2 oraz koszty budowy
i modernizacji jednostek wytwórczych oraz infrastruktury przesyłowej.
Podatek VAT dla odbiorców przemysłowych jest refundowany przez Skarb Państwa, zatem prezentacja
cen energii elektrycznej zawierających ten podatek dla wspomnianej grupy odbiorców ma jedynie
charakter poglądowy.
Tabela 71. Ceny energii elektrycznej z podziałem na sektor [EUR’2016/kWh]

Gospodarstwa domowe
Usługi
Przemysł

2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

0,114

0,145

0,150

0,159

0,186

0,188

0,192

0,192

b.d.

b.d.

0,135

0,140

0,167

0,170

0,173

0,173

0,066

0,100

0,082

0,110

0,123

0,124

0,127

0,123

Źródło: Prognozy ARE S.A.

Na rysunku poniżej zaprezentowano porównanie projekcji cen energii elektrycznej dla poszczególnych
grup odbiorców dla scenariusza PEK i dla scenariusza ODN. Pewien wzrost cen w stosunku do
scenariusza ODN jest implikacją wyższych kosztów związanych z budową oraz wzmocnieniem
infrastruktury energetycznej pod kątem rozwoju energetyki morskiej na morzu, energetyki
rozproszonej, elektromobilności, a także wdrażania rozwiązań określanych jako smart grid, ale także
zmian, jakie nastąpiły na rynku i w regulacji w okresie, którego nie obejmuje ODN, tj. po 2017 r.
0,250

[EUR2016/kWh]

0,200
Gosp. domowe - PEK
Gosp. domowe - ODN

0,150

Usługi - PEK
Usługi - ODN

0,100

Przemysł (bez VAT) - PEK
Przemysł (bez VAT) - ODN

0,050

0,000
2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

Rysunek 28. Porównanie cen energii elektrycznej dla odbiorców końcowych – scenariusz PEK vs ODN
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5.1.5.6. Krajowe ceny detaliczne paliw
W symulacjach modelowych rozróżniano ceny węgla loco wg grup odbiorców – odbiorca dla
energetyki, przemysłu i drobnych odbiorców wg krajowej struktury cen z danych statystycznych z lat
2005-2015. Podobnie w przypadku gazu ziemnego uwzględniono koszty i udział gazu wydobywanego
w kraju oraz średnie koszty transportu sieciowego, a także koszty wynikające z inwestycji infrastrukturalnych. Projekcje cen gazu ziemnego, węgla i produktów ropopochodnych bazują na trendach
światowych cen nośników energii. Założono, że ceny paliw stałych, ciekłych i gazowych w scenariuszu
PEK nie będą się różnić od określonych dla scenariusza ODN. Jest to założenie upraszczające, ale
konieczne w świetle niepewności, jaka jest nieodłącznie związana z cenami nośników energii. Należy
mieć jednak świadomość, że wdrażanie niektórych działań i środków zdefiniowanych w ramach
scenariusza PEK może wpłynąć na wzrost cen gazu ziemnego i pewne obniżenie cen paliw węglowych.
Zakres tych zmian jest jednak trudny do oszacowania.
Wyniki przedstawia tabela zamieszczona na następnej stronie.

5.1.6. Wymiar „badania naukowe, innowacje i konkurencyjność”
Wymiar ten został szczegółowo opisany w części 1 (Krajowe założenia i cele) i 2 (Polityki i działania)
KPEiK w podrozdziałach odpowiednich dla tego wymiaru.
Również w załączniku 1 do KPEIK „Obecna sytuacja i prognozy przy istniejących politykach i środkach –
stan na koniec 2017 r. (scenariusz ODN)” znajduje się charakterystyka poszczególnych technologii.
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Tabela 72. Krajowe ceny detaliczne paliw [EUR’2016/ktoe]
Gaz ziemny

Węgiel
koksujący

Węgiel energetyczny

przemysł
(razem)

przemysł
(akcyza)

przemysł
(VAT)

produkcja
en. el.
(śred. cena)

produkcja
en. el. (gaz
azotowy)

gosp.
domowe
(razem)

gosp.
domowe
(akcyza)

2005

212 271

0

0

175 216

-

418 771

0

75 428

2010

379 524

0

0

243 484

-

645 043

0

116 229

2015

339 968

2 832

0

238 394

332 803

636 686

567

119 527

2020

291 002

2 666

0

215 286

304 723

621 916

0

116 293

2025

327 425

2 666

0

242 481

343 215

700 476

0

2030

350 711

2 666

0

259 868

367 815

750 703

2035

373 211

2 666

0

276 667

391 598

799 232

2040

382 210

2 666

0

283 386

401 114

818 643

Lekki olej opałowy

gosp.
domowe
(VAT)

produkcja
en. el.
(razem)

gosp.
domowe
(razem)

gosp.
domowe
(akcyza)

gosp.
domowe
(VAT)

przemysł
(razem)

96 360

87 981

222 767

0

40 154

154 630

147 186

129 740

299 987

0

54 089

224 466

117 657

106 019

318 345

0

59 532

138 406

106 616

97 046

318 830

0

59 619

142 442

130 983

118 462

107 829

354 256

0

66 243

158 269

0

140 375

125 231

113 990

374 499

0

70 028

167 313

0

149 450

127 770

116 301

382 090

0

71 448

170 704

0

153 080

130 308

118 611

389 681

0

72 867

174 096

przemysł
(razem)

Diesel

Benzyna

LPG

przemysł
(razem)

przemysł
(akcyza)

gosp.
domowe
(razem)

gosp.
domowe
(akcyza)

gosp.
domowe
(VAT)

komercyjne
zużycie
(razem)

komercyjne
zużycie
(akcyza)

niekomerc.
(razem)

niekomerc.
(akcyza)

niekomerc.
(VAT)

niekomerc.
(razem)

niekomerc.
(akcyza)

niekomerc.
(VAT)

komercyjne
zużycie
(razem)

niekomerc.
(razem)

niekomerc.
(akcyza)

niekomerc.
(VAT)

2005

613 425

79 188

796 974

79 188

143 761

1 031 865

406 181

1 258 889

406 181

227 024

1 457 052

573 547

262 861

704 947

860 478

206 607

155 070

2010

730 719

74 717

929 669

74 717

167 791

1 130 529

415 357

1 379 244

415 357

248 825

1 573 408

573 598

283 685

792 309

966 616

199 271

174 417

2015

671 381

65 730

860 111

65 730

160 925

1 037 404

415 847

1 276 007

415 847

238 563

1 408 693

507 954

269 651

612 179

752 980

178 755

140 779

2020

745 110

61 857

739 697

61 857

138 278

1 120 631

391 342

1 378 376

391 342

257 745

1 479 352

478 021

276 627

716 135

834 678

168 221

156 078

2025

832 689

61 857

783 969

61 857

146 554

1 194 244

391 342

1 468 920

391 342

274 676

1 557 631

478 021

291 264

779 024

889 807

168 221

166 387

2030

907 442

61 857

831 194

61 857

155 382

1 257 075

391 342

1 546 203

391 342

289 127

1 624 446

478 021

303 758

832 702

936 862

168 221

175 186

2035

942 429

61 857

881 569

61 857

164 799

1 286 483

391 342

1 582 374

391 342

295 891

1 655 717

478 021

309 606

857 826

958 885

168 221

179 304

2040

992 172

61 857

935 305

61 857

174 845

1 328 292

391 342

1 633 800

391 342

305 507

1 700 177

478 021

317 919

893 545

990 196

168 221

185 159

Źródło: Opracowanie własne ARE SA, EUROSTAT – „Energy prices and taxes”
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5.1.7. Ocena wzajemnych interakcji między istniejącymi i planowanymi
politykami i środkami w ramach poszczególnych wymiarów oraz między
obecnymi i planowanymi politykami i środkami dotyczącymi innych
wymiarów
Identyfikacja i zrozumienie wzajemnych interakcji występujących pomiędzy istniejącymi i planowanymi
politykami w obrębie analizowanych pięciu głównych wymiarów unii energetycznej daje możliwość
zidentyfikowania pozytywnego lub negatywnego wpływu na ewentualną skuteczność wdrażanych
rozwiązań. W wielu obszarach efekty wdrażanych polityk i środków nakładają się na siebie. W części
przypadków zjawisko to prowadzi do zwiększenia skuteczności działań, w innych do wzajemnego
znoszenia się efektów, jeszcze w innych przynosi ujemny skutek. Odpowiednie wyważenie charakteru
i zakresu wdrażanych rozwiązań pozwala na osiągnięcie określonych celów w zakresie polityki
energetyczno-klimatycznej przy mniejszym zaangażowaniu zasobów i środków. Najczęściej
identyfikowane przypadki nakładania się na siebie polityk i środków występują w obrębie wymiarów:
„obniżenie emisyjności” i „efektywność energetyczna”, przy czym najczęściej mają one charakter
efektów wzmacniających skuteczność działań.
W poniższej tabeli zestawiono zidentyfikowane interakcje pomiędzy istniejącymi i planowanymi
politykami i środkami w ramach poszczególnych wymiarów a politykami i środkami dotyczącymi innych
wymiarów. Cyfra „1” w tabeli oznacza pozytywny wpływ danego środka w ramach określonego
wymiaru na inny analizowany wymiar, cyfra „0” oznacza brak wpływu, albo wpływ trudny do
jednoznacznego zdefiniowania, natomiast cyfra „-1” oznacza negatywny wpływ.

Poniżej przedstawiono wnioski z przeprowadzonej analizy interakcji pomiędzy istniejącymi
i planowanymi politykami i środkami w obrębie pięciu głównych wymiarów unii energetycznej.
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Tabela 73. Interakcje między politykami i środkami zidentyfikowane w obrębie analizowanych wymiarów
Wymiar
"Efektywność
energetyczna"

Wymiar
"Bezpieczeństwo
energetyczne"

Wymiar
"Wewnętrzny
rynek energii"

Wymiar "Badania
naukowe,
innowacje i
konkurencyjność"

Programy ochrony powietrza (likwidacja tzw.
niskiej emisji, walka ze smogiem)

1

1

0

1

Monitorowanie i kontrola jakości paliw

0

0

0

0

Wsparcie wykorzystania paliw
alternatywnych w transporcie

1

1

0

1

Wsparcie rozbudowy systemów dostaw
ciepła i chłodu

1

1

0

1

Wdrażanie niskoemisyjnych technologii
i rozwiązań

1

1/-1

0

1/-1

Wsparcie zagospodarowania metanu
z pokładów węgla

1

1

0

1

Wsparcie rozwoju OZE (w tym energetyki
rozproszonej)

1

1/-1

1

1

Wsparcie rozwoju niskoemisyjnego
transportu

1

1

0

1

Wymiar/działanie

Wymiar
"Obniżenie
emisyjności"

Wymiar "Obniżenie emisyjności"
Działania na rzecz poprawy jakości
powietrza

Działania na rzecz redukcji emisji gazów
cieplarnianych

Wymiar "Efektywność energetyczna"
Stymulowanie działań proefektywnościowych
(prawne i finansowe zachęty)

1

1

0

1

Termomodernizacja budynków

1

1

0

1

Promowanie wykorzystania efektywnych
systemów zaopatrzenia budynków w energię
i ciepło

1

1

0

1

Promowanie budynków o niskim zużyciu
energii

1

1

0

1

Wsparcie wysokosprawnej kogeneracji

1

1

0

1

Wsparcie rozwoju inteligentnych sieci

1

1

1

1

Wymiar "Bezpieczeństwo energetyczne"
Wdrożenie energetyki jądrowej
Wdrożenie rynku mocy

1

-1

0

1

1/-1

1/-1

0

0

Wsparcie rozbudowy i
modernizacjiinfrastuktury przesyłowej

1

1

1

1

Wsparcie rozwoju technologii
magazynowania energii

1

1

0

1

Wzmocnienie pozycji konsumenta na rynku
energii

1

1

1

0

Rozwój połączeń transgranicznych

1

0

1

1

Zwiększanie konkurencyjności polskiej
gospodarki poprzez stałe podnoszenie
zaawansowania technologicznego

1

1

1

1

Wsparcie rozwoju produktów i usług
innowacyjnych

1

1

1

1

Wymiar "Wewnętrzny rynek energii"

Wymiar "Badania naukowe, innowacje
i konkurencyjność"

1 – pozytywny wpływ, -1 – negatywny wpływ, 0 – brak wpływu
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Wymiar „Obniżenie emisyjności”
Działania na rzecz poprawy jakości powietrza





Głównymi działaniami w tym obszarze są:
głęboka termomodernizacja budynków,
wymiana starych pieców zasypowych na nowe niskoemisyjne lub bezemisyjne,
rozbudowa sieci ciepłowniczych.

Wszystkie z wymienionych działań będą pozytywnie wpływać na efektywność energetyczną
(zmniejszenie zużycia energii pierwotnej na skutek redukcji potrzeb cieplnych oraz poprzez poprawę
sprawności przemian energetycznych w kotłach grzewczych), bezpieczeństwo energetyczne (spadek
importu paliw) oraz konkurencyjność (mniejsze jednostkowe zużycie paliw i koszty związane
z zakupem, otwarcie możliwości wdrożenia i zastosowania innowacyjnych rozwiązań z zakresu
termomodernizacji i technik grzewczych).
Kolejnym z działań jest promowanie rozwoju paliw alternatywnych w sektorze transportu,
odpowiedzialnym w dużym stopniu za powstawanie smogu w miastach. Zgodnie z planowanymi
działaniami, szczególnie wspierane w kraju będzie wykorzystanie energii elektrycznej i CNG w
transporcie drogowym. Przyczyni się to do stopniowego zmniejszania zależności od importu ropy
naftowej, co pozytywnie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa energetycznego. Innym pozytywnym
skutkiem zwiększenia wykorzystania energii elektrycznej w transporcie drogowym może być
zmniejszenie konieczności stosowania biopaliw, w celu osiągnięcia założonego celu OZE w tym
sektorze.
W odniesieniu do wpływu na konkurencyjność Polski, przemysł ICT ma szansę zwiększyć swój potencjał
w oparciu o wzrost produkcji na rynek elektrycznych i autonomicznych środków transportu. Rozwój
motoryzacji elektrycznej przyczyni się do modernizacji polskiej energetyki, obniżenia kosztów
transportu i zwiększenia udziału własnych paliw i źródeł energii w bilansie energetycznym kraju.
Do priorytetowych zadań w zakresie poprawy jakości powietrza w Polsce zalicza się tworzenie
warunków rozwoju dla ciepłownictwa sieciowego. Zwiększenie wykorzystania ciepła z sieci nie tylko
wpłynie na obniżenie emisji, ale także znacząco przybliży kraj do wypełnienia celów w zakresie
efektywności energetycznej.
Działania na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych
Jednym z kluczowych działań nakierowanych na redukcję emisji gazów cieplarnianych jest wdrażanie
bezemisyjnych technologii opartych na OZE. Proces ten zachodzi praktycznie we wszystkich sektorach
gospodarki, a stymulowany jest najczęściej różnego rodzaju subsydiami. Rozwój OZE (zarówno w
wymiarze wielkoskalowym, jak i w postaci rozproszonych źródeł) przyczynia się nie tylko do
zmniejszania emisji zanieczyszczeń do powietrza, ale również ułatwia osiąganie redukcji zużycia energii
pierwotnej, szczególnie w sektorze elektroenergetycznym i ciepłowniczym. Wykorzystanie OZE ma
zatem znaczenie dla efektywności energetycznej, gdyż ogranicza zużycie energii pierwotnej.
Wpływ rozwoju OZE na bezpieczeństwo energetyczne jest dwojaki. Z jednej strony przyczynia się do
zmniejszenia zużycia paliw kopalnych, z drugiej jednak, ze względu na charakter pracy, może
destabilizująco oddziaływać na pracę systemu elektroenergetycznego. Źródła wytwarzania, takie jak
elektrownie wiatrowe i słoneczne obniżają bezpieczeństwo dostaw i wymagają rezerwowania w
postaci źródeł konwencjonalnych (co też generuje dodatkowe koszty). Oczekiwany rozwój technologii
magazynowania może jednak przyczynić się do usunięcia w przyszłości wymienionych wad.
Wpływ tego czynnika na konkurencyjność gospodarki jest niejednoznaczny. Rozwój OZE w Polsce może
przyczynić się do wzrostu innowacyjności, pod warunkiem właściwego wykorzystania pojawiających
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się możliwości. Ujemną stroną jest wzrost kosztów dostaw energii związanych nie tylko z koniecznością
pokrycia kosztów związanych z wytwarzaniem energii w droższych źródłach oraz kosztów źródeł
rezerwowych (w tym poniesienie nakładów inwestycyjnych obu), a także przesyłu, dystrybucji oraz i
bilansowania. Konkurencyjność to przede wszystkim zdolność do konkurowania przedsiębiorstw na
globalnym rynku, a przy wysokich kosztach energii zdolność ta może zostać istotnie ograniczona.
Kolejnym istotnym środkiem mającym na celu redukcję emisji jest promowanie niskoemisyjnego
transportu. Priorytet ten wpisuje się w szeroki wachlarz działań przyczyniających się jednocześnie do
poprawy efektywności wykorzystania energii w tym sektorze (m.in.: promowanie transportu
zbiorowego, wykorzystanie paliw alternatywnych). Z kolei im większe oszczędności energii końcowej
udaje się uzyskać w tym sektorze, tym mniejsze wolumeny energii z OZE są wymagane w osiąganiu
celów zakresie wykorzystania paliw odnawialnych.

Wymiar „Efektywność energetyczna”
W ramach tego wymiaru przewidziano realizację takich działań jak:







stymulowanie działań proefektywnościowych (prawne i finansowe zachęty),
termomodernizacja budynków,
promowanie wykorzystania efektywnych systemów zaopatrzenia budynków w energię i ciepło,
promowanie budynków o niskim zużyciu energii,
wsparcie wysokosprawnej kogeneracji,
wsparcie rozwoju inteligentnych sieci.

Wszystkie wymienione działania pozytywnie będą wpływać na obniżenie emisji zanieczyszczeń i gazów
cieplarnianych, przez co wzmocnione zostaną efekty również w tym obszarze. Wzrost efektywności
energetycznej przyczyniać się będzie również do zmniejszenia wymaganych wolumenów energii
pochodzącej z OZE zaliczanej do celu krajowego (a jednocześnie wzrost wykorzystania OZE redukuje
zużycie energii pierwotnej). Wzrost efektywności energetycznej jest zatem środkiem wspomagającym
realizację celu OZE. Wdrażanie rozwiązań z zakresu poprawy efektywności energetycznej przynosi
także znaczne większe korzyści dla gospodarki, gdyż technologie OZE w zdecydowanej większości
pochodzą z importu, podczas gdy środki poprawy efektywności energetycznej mogą pochodzić
w większości z zasobów krajowych.
Wymiar „Bezpieczeństwo energetyczne”
Kluczowym elementem tego wymiaru, który koresponduje z innymi wymiarami jest wdrożenie
w 2033 r. energetyki jądrowej. Głównym celem tego rozwiązania jest przede wszystkim zapewnienie
stabilnych dostaw energii elektrycznej ze źródła nieprzyczyniającego się do powstawania emisji gazów
cieplarnianych. Wprowadzenie energetyki jądrowej dostarcza duże ilości energii niemal zeroemisyjnej,
co zmniejsza presję na rozwój OZE, choć zwiększa zużycie energii pierwotnej.
Drugim elementem jest wdrażanym tzw. rynek mocy. Jego głównym celem jest zapewnienie
bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej przy rosnącym udziale niesterowalnych jednostek
wytwórczych OZE. Z jednej strony umożliwi on dalszy rozwój OZE w Polsce. Mechanizm opóźni proces
wycofania jednostek węglowych, ale w sytuacji braku subsydiowania OZE ich rachunek ekonomiczny
były korzystniejszy. Brak tego mechanizmu oznacza ryzyko niedostarczenia energii.
Również pozytywny wpływ na wzrost udziału OZE ma rozbudowa i modernizacja infrastruktury
wytwórczej oraz rozwój technologii magazynowania energii. Stanowią one w istocie warunek rozwoju
OZE w systemie.
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Wymiar „Wewnętrzny rynek energii”
Jednym z działań przewidzianych w tym obszarze jest zwiększanie roli konsumenta oraz jego
aktywizacja w ramach funkcjonowania rynku energii. Celem jest m.in. wzrost liczby prosumentów, co
bezpośrednio prowadzi do rozwoju energetyki rozproszonej ze źródeł odnawialnych i w efekcie
skutkuje obniżeniem emisyjności oraz redukcją zużycia paliw w danym obszarze. Dodatkowo, zakłada
się, że zwiększona świadomość konsumentów stanowić będzie bodziec do racjonalizacji zużycia
własnego i działań proefektywnościowych.
Rozwój sieci transgranicznych, jako kolejne działanie w ramach danego obszaru, może wpłynąć na
poprawę bezpieczeństwa dostaw energii. Transgraniczne połączenia z sąsiadami mogą być pomocne
w okresach niedoborów mocy w krajowym systemie elektroenergetycznym. Rozwój połączeń
transgranicznych i wymiana handlowa energii elektrycznej może pozytywnie wpływać na rynek
hurtowy energii elektrycznej, w zależności od tego jak kształtować się będą relacje cenowe na
poszczególnych rynkach.
Wymiar „Badania naukowe, innowacje i konkurencyjność”
Działania określone w tym wymiarze mają za zadanie rozwój nowych technologii ukierunkowanych
przede wszystkim na niską emisyjność i wysoką efektywność energetyczną. Przykładem może być tu
rozwój nowych technologii wytwarzania energii, wysokosprawnych i niskoemisyjnych zintegrowanych
układów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii lub rozwój pojazdów elektrycznych.
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5.2. Skutki makroekonomiczne, zdrowotne, środowiskowe, dla
zatrudnienia i kształcenia, a także wpływ na umiejętności w tej
dziedzinie i skutki społeczne
5.2.1. Analiza skutków makroekonomicznych i społecznych w obu scenariuszach
– ODN i PEK
W pracy zastosowano podejście metodyczne wykorzystujące teorię rozwoju makroekonomicznego,
w warunkach stopniowego dążenia do osiągnięcia równowagi ogólnej (CGE-PL) w modelowanych
sektorach gospodarki narodowej, wskutek impulsów wymuszających – wdrażanych środków
interwencji polityki energetyczno-klimatycznej w gospodarce narodowej. Impulsy te zaburzają
równowagę ukształtowaną w roku bazowym (2015) i wymuszają dążenie do osiągnięcia nowego stanu
równowagi w kolejnych 5-letnich podokresach w perspektywie 2040 r. Makroekonomiczna analiza
i ocena dostosowawcza została zrealizowana w dwóch scenariuszach – ODN i PEK.
Obliczenia zostały wykonane w oparciu o wymianę informacji między modelami makroekonomicznymi
oraz modelami energetycznymi. Ocena dotyczyła licznych zmiennych od wolumenu i dynamiki PKB
przez wolumeny wartości dodanych sektorów gospodarki oraz poziom ich rentowności, po poziom
i strukturę zatrudnienia. Kluczową rolę odegrał model makroekonomiczny CGE-PL, który pełni istotną
rolę w systemowym podejściu do badań rozwojowych łączących założenia i skutki wpływu polityki
klimatyczno-energetycznej zarówno dla sektorów energetycznych, jak też pozostałych sektorów
gospodarki narodowej (sfery produkcji i konsumpcji). Uwzględnia także kluczowe relacje z otoczeniem
zewnętrznym poprzez saldo eksportowo-importowe dóbr i usług oraz relacje z otoczeniem
przyrodniczym – obliczanie emisji CO2, z ogólnym rachunkiem kosztów i potencjalnych korzyści
w Polsce, z tytułu obrotu uprawnieniami EUA w systemie ETS. Jako komponencie do oceny skutków
ekonomicznych i społecznych wykorzystano model sektorowy Mezzo-Impact.

5.2.1.1. Analiza skutków makroekonomicznych i społecznych w scenariuszu ODN
5.2.1.1.1. Rozwój gospodarczy w okresie 2015-2030 i perspektywa 2040 – scenariusz ODN
W rozdziale zaprezentowano najważniejsze wyniki obliczeń charakteryzujące scenariusz ODN.
W tabelach 74-75 przedstawiono wyliczone (w modelu CGE-PL) wyniki dotyczące poziomu PKB oraz
wartości dodanej w zagregowanych sektorach gospodarki narodowej (GN). Są one prawie identyczne
z założeniami rozwoju w scenariuszu ODN. W okresie 2015-2030 PKB rośnie o ponad 60%. W dekadzie
2030-2040 wzrost gospodarczy stopniowo spowalnia, ale w całym okresie 2015-2040 PKB ulega
podwojeniu, co oznacza średnioroczne tempo wzrostu PKB ok. 2,9% w całym okresie. Ponadto w tabeli
poniżej zestawiono wyliczone w CGE-PL saldo handlu zagranicznego, oszacowaną makroekonomiczną
emisję CO2 oraz zmiany zatrudnienia i stopy bezrobocia. Osiągnięte wyniki ścieżki i struktury wzrostu
PKB w scenariuszu ODN ilustruje rysunek poniżej.
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Tabela 74 . Poziom PKB i wybrane trendy zmiennych makroekonomicznych w scenariuszu ODN – wyniki modelu CGE-PL
Wyszczególnienie/ kategoria
Poziom PKB
Dynamika PKB
Saldo HZ
Zatrudnienie

Jednostka

2015

2020

2025

2030

2035

2040

mld EUR’2016

462,4

550,8

649,2

747,1

843,7

937,1

2015=100

100

119,1

140,4

161,6

182,5

202,7

mld EUR’2016

14,3

5,4

5,8

14,7

8,8

19,5

tys. osób

15 977

15 865

16 011

16 163

16 175

16 033

Stopa bezrobocia
Podokresy obliczeń modelowych

%

6,9%

5,0%

5,0%

4,0%

4,0%

4,0%

lata

-

2016-2020

2021-2025

2026-2030

2031-2035

2036-2040

%

-

3,6%

3,3%

2,9%

2,5%

2,1%

Średnioroczna roczna stopa wzrostu PKB
w pięcioleciu

Źródło: opracowanie własne EnergSys, model CGE-PL
Tabela 75 . Zmiany wartości dodanej w gospodarce według działów gospodarki i gałęzi przemysłu w scenariuszu ODN [mld
EUR’2016]
Wyszczególnienie/ kategoria

2015

2020

2025

2030

2035

2040

Relacja 2040/2015

Rolnictwo z leśnictwem i rybactwem

10,43

12

13

15

16

17,7

1,70

Wydobycie surowców mineralnych

1,46

2

2

2

2

2,6

1,78

Przetwórstwo przemysłowe

85,5

98

113

130

146

158,0

1,85

Budownictwo

34,6

39

44

55

61

65,4

1,89

Transport

27,40

32

37

44

49

56,0

2,04

Usługi

233,00

281

337

386

439

489,0

2,10

Sektor paliw i energii

17,80

21

22

21

20

24,0

1,35

Razem

410,19

486

568

654

734

812,7

1,98

PKB

462,4

550,8

649,2

747,1

843,7

937,1

2,027

Źródło: opracowanie własne EnergSys, model CGE-PL

Rysunek 29. Poziom PKB i wartość dodana w zagregowanych sektorach GN, w scenariuszu ODN
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Wynikiem procesu kalibracji w modelu CGE-PL są w scenariuszu ODN również zasoby czynników
produkcji (zaangażowany kapitał i praca) oraz zmiany ich produktywności sektorowej w całym
analizowanym okresie (2015-2040). Zasób pracy oszacowano na podstawie danych o zatrudnieniu w
scenariuszu ODN poprzez przyjęcie minimalnej stopy bezrobocia w kolejnych latach na poziomie:





2015
2020
2025
2030-2040

– 6,9%,
– 5,0%,
– 5,0%,
– 4,0%.

Założenia dotyczące dynamiki przyrostu zasobu kapitału i nakładów inwestycyjnych w okresie 20152040 oparto na prawdopodobnym przedziale ich akumulacji w polskiej gospodarce w rozważanym
okresie. W obliczeniach dopuszczono zmienność stopy akumulacji w przedziale 19-21 pkt proc
(w relacji do PKB), zgodnie z rzeczywistymi wartościami z ostatniego pięciolecia (2011-2015).
Parametrami pozwalającymi uzyskać wymagany wolumen PKB w procesie kalibracji modelu CGE-PL
były sektorowe produktywności czynników produkcji – dopasowane w cyklu iteracyjnym. Kryterium
zgodności (dopasowania) stanowiła różnica nie większa od 0,1% PKB zadanego (w ODN) minus PKB
obliczany iteracyjnie w procesie kalibracji modelu.
Znalezione wielkości ścieżek produktywności czynników produkcji (praca, kapitał) przedstawiono
w tabeli poniżej. Kolejny istotny czynnik produkcji to zasób energii, który zastosowano w modelach
makroekonomicznych (CGE-PL i Mezzo-Impact), korzystając z wyników obliczeń modeli
energetycznych, bazując na wynikach prognoz w zakresie zużycia paliw.
Tabela 76. Zasoby czynników produkcji i ich produktywności w scenariuszu ODN
Jedn.

2015

2020

2025

2030

2035

2040

Zasób pracy

tys. zatrudn.

17 161

16 700

16 854

16 836

16 849

16 701

Akumulacja brutto (zasób kapitału)

mldEUR’2016

95

103

120

135

149

160

[-/-]

100

108

126

142

157

169

Dynamika zasobu kapitału

Zmiany produktywności czynników produkcji względem PKB
Dynamika produktywności pracy

120

140

160

180

202

Dynamika produktywności kapitału

110

111

114

116

120

99,8

113

126

141

156

102

116

130

144

159

Dynamika produktywności paliw i energii
w sferze produkcyjnej (bez GD)

[-/-]

Dynamika produktywności paliw i energii
w kraju (z GD)

100

Źródło: opracowanie własne EnergSys, model CGE-PL

Przyjęte ograniczenia zasobu pracy sprawiły, że pożądana ścieżka wzrostu PKB mogła być uzyskana
jedynie w przypadku bardzo szybkiego wzrostu produktywności pracy, zwłaszcza w sektorach
pracochłonnych – w rolnictwie i w usługach. Przy założonych istotnych zmianach produktywności pracy
dokładna kalibracja wyników modelu nie wymagała dużych zmian wartości liczbowych parametrów
produktywności kapitału. Jest to zgodne z generalną tendencją postępu technicznego w gospodarce,
który ma charakter pracooszczędny kosztem lepszego wyposażenia technicznego stanowisk pracy.
Warto odnotować, że nawet w scenariuszu ODN ograniczenie zużycia energii finalnej do przyjętych
przez Polskę zobowiązań (do roku 2015) wymagać będzie bardzo znaczącej poprawy jej
produktywności – o ponad 25% w roku 2030 i ok. 45% w 2040 r. To produktywność energii w sferze
wytwarzania PKB w gospodarce, po odjęciu zużycia paliw i energii w sektorze GD (sfera konsumpcji
energii). Natomiast z uwzględnieniem całkowitego popytu na energię (sfera wytwarzania plus GD) –
produktywność energii finalnej wzrasta o ok. 17% w roku 2030, po czym się stabilizuje do roku 2040.
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5.2.1.1.2. Analiza rentowności przemysłu przetwórczego, struktury zatrudnienia oraz cen
produkcji przemysłu przetwórczego w scenariuszu ODN
W ramach pracy prześledzono wpływ warunków scenariusza ODN na rentowność przychodów brutto
w gałęziach przemysłu przetwórczego. Uzyskane wyniki zaprezentowano w tabeli i na rysunku poniżej.
Tabela 77 . Zmiany rentowności obrotu brutto wybranych gałęzi w sektorze przemysłu przetwórczego w scenariuszu ODN
(ceny bieżące)
2015

2016

2017

2018

2020

2025

2030

2035

2040

Przemysł spożywczy

4,7%

5,1%

4,5%

4,7%

4,6%

4,4%

4,3%

3,3%

2,7%

Przemysł lekki

6,8%

6,9%

6,1%

6,1%

7,3%

6,8%

6,9%

5,6%

3,3%

Przemysł papierniczy

8,4%

8,3%

8,5%

9,5%

8,1%

7,4%

7,3%

6,2%

5,1%

Przemysł chemiczny

7,9%

8,2%

7,0%

6,7%

7,9%

7,2%

7,1%

5,8%

4,6%

Przemysł mineralny

9,0%

8,6%

9,2%

8,6%

9,7%

8,9%

8,9%

8,1%

6,8%

Hutnictwo

5,7%

6,4%

5,6%

5,7%

5,9%

5,2%

4,9%

4,0%

2,7%

Przemysł maszynowy

4,5%

4,4%

4,1%

3,8%

4,5%

4,9%

5,2%

5,0%

4,5%

Pozostałe gałęzie przemysłu

6,9%

7,0%

6,4%

5,5%

6,0%

5,1%

4,4%

3,2%

2,4%

Źródło: opracowanie własne EnergSys, model Mezzo-Impact

Na tle wartości wskaźników rentowności z lat 2015-2018 można ocenić, że po roku 2020 praktycznie
wszystkie gałęzie przemysłu przetwórczego w scenariuszu ODN charakteryzować może wzrost kosztów
działalności. Pewien wyjątek stanowią rentowności przemysłu lekkiego i mineralnego oraz
maszynowego wykazujące wzrost rentowności w okresie 2020-2030. Uzyskane wyniki modelu CGE-PL
wskazują, że tempo wzrostu kosztów przeważa nad dynamiką wzrostu przychodów. Zmiany te są
pochodną zmiany struktury i wolumenu popytu na produkty przemysłowe wskutek zróżnicowanego
wzrostu cen produkcji poszczególnych gałęzi i sektorów gospodarki narodowej. Prowadzi to do
sytuacji, w której gałęziowe wskaźniki rentowności brutto generalnie obniżają się – szczególnie
w okresie 2030-2040.
Zmiany warunków działania w scenariuszu ODN po 2030 r. okazały się relatywnie najmniej dotkliwe
dla przedsiębiorstw przemysłu mineralnego, którego produkcja jest wysoko energochłonna i generuje
duże emisje dwutlenku węgla (głównie emisje procesowe). Produkty tego sektora podrożały
najbardziej wśród produktów przemysłu przetwórczego, co jednak nie odbiło się to znacznie na
wielkości popytu. Zwiększona cena produkcji generowała przychód, który rekompensował wzrost
kosztów produkcji. Korzystna sytuacja sektora mineralnego wiąże się wprost z istotną skalą inwestycji
budowlanych w gospodarce, w tym w mieszkalnictwie oraz w sektorze energetycznym.
Dokładniejsza analiza wyników rentowności wskazała, że o skali zagrożenia dla rentowności kilku
gałęzi, w dużej mierze decydował udział przychodów z eksportu w całkowitych przychodach.
W przypadku przemysłu spożywczego, hutnictwa i pozostałych gałęzi przemysłu wskaźniki rentowności
od 2035 r. ulegają dość znacznemu obniżeniu, co wiąże się ze spadkiem konkurencyjności cenowej
produktów na rynkach międzynarodowych. W modelu CGE wpływa na tego typu reakcje wysoka
elastyczność cenowa popytu sprzedaży na eksport (relatywnie wysoka wrażliwość/ konkurencja
cenowa produktów na rynkach międzynarodowych).
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Rysunek 30. Zmiany rentowności obrotu brutto wybranych gałęzi w sektorze przemysłu przetwórczego
w scenariuszu ODN (ceny bieżące)

Zmiany zatrudnienia w sektorach GN zastosowane w modelu CGE-PL przedstawiono w tabeli poniżej,
zaś zmiany struktury sektorowej wyliczone dla okresu 2015- 2040 na rysunku poniże. Ponieważ zgodnie
z założeniami wyjściowymi wielkość krajowego zatrudnienia w GN będzie ulegała niewielkim zmianom,
należy spodziewać się głównie przesunięć w strukturze zatrudnienia wynikającej z obniżania liczby
osób w rolnictwie. W okresie 2020-2030 wyraźnie rośnie liczba zatrudnionych w sektorze
przetwórstwa przemysłowego, budownictwie i usługach, zaś maleje w rolnictwie i sektorze paliwowoenergetycznym. W następnej dziesięciolatce (2030-2040) proces odchodzenia pracowników
z rolnictwa następuje w znacznie mniejszej skali, natomiast znacząco obniża się zatrudnienie
w sektorze usług, w tym publicznych. Natomiast kontynuowany jest wzrost zatrudnienia w sektorach:
przetwórstwa przemysłowego, budownictwa i transportu.
Tabela 78. Zatrudnienie w gospodarce według działów gospodarki i gałęzi przemysłu w scenariuszu ODN [tysiące
zatrudnionych]
Wyszczególnienie/kategoria

2015

2020

2025

2030

2035

2040

Rolnictwo z leśnictwem i rybactwem

1 841

1 689

1 507

1 390

1 309

1 307

Wydobycie surowców nieenergetycznych

46

46

48

48

50

54

Przetwórstwo przemysłowe

3 250

3 191

3 240

3 609

3 548

4 054

Budownictwo

1 157

1 127

1 134

1 290

1 336

1 410

652

614

571

592

604

652

8 652

8 815

9 150

8 902

9 032

8 241

Transport
Usługi
Sektor paliw i energii

378

382

362

331

296

314

Razem

15 977

15 865

16 011

16 163

16 175

16 033

Zasób Pracy

17 161

16 700

16 854

16 836

16 849

16 701

Źródło: opracowanie własne model CGE-PL
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Rysunek 31. Struktura zatrudnienia w sektorach GN w scenariuszu ODN w okresie 2015-2040

Zadany wzrost gospodarczy, dzięki założeniom dotyczącym istotnej poprawy efektywności czynników
produkcji uzyskano przy umiarkowanej inflacji, mimo znacznych impulsów inflacyjnych związanych ze
wzrostem cen uprawnień do emisji CO2 i cen paliw na rynkach międzynarodowych. Uzyskane wyniki
przedstawiono w tabeli i na rysunku poniżej. Czynnikiem, który hamował wzrost inflacji była bardzo
umiarkowana dynamika cen usług. Dynamika cen we wszystkich sektorach (bez paliw i energii) rosła
dość umiarkowanie w okresie 2021-2030, zaś po 2030 r. wzrost cen przyspieszył, zgodnie z tendencją
wzrostu cen światowych, głównie gazu ziemnego oraz cen uprawnień do emisji CO2 co istotnie
spotęgowało wzrost cen przemysłu przetwórczego, zużywającego znaczące i rosnące w czasie ilości
energii elektrycznej. W efekcie wzrosty cen paliw i energii oraz materiałów niezbędnych
w budownictwie (cement, stal, chemia), a także znaczący udział wartości dodanej (wynagrodzenia
pracy), przy istotnym wzroście produktywności przyczyniły się łącznie do znacznego wzrostu cen usług
sektora budownictwa. Relatywnie mniejszych wzrostów cen można oczekiwać w sektorze usług
i transporcie, które funkcjonują na konkurencyjnych rynkach, często przy stosunkowo niewielkich
barierach wejścia na rynek.
Tabela 79. Ścieżka zmian wskaźnika inflacji oraz dynamika cen produkcji nominalnych w sektorach gospodarki kraju
w scenariuszu ODN
Wyszczególnienie/kategoria
Wskaźnik inflacji

2015

2020

2025

2030

2035

2040

100

107

116

119

126

132

Dynamika cen produktów i usług w sektorach gospodarki
Produkty sektora rolnictwa, leśnictwa i rybactwa

107

114

119

125

133

Surowce mineralne nieenergetyczne

108

118

123

127

137

Produkty przemysłowe

109

118

124

128

142

108

116

122

131

143

Usługi transportu

104

110

112

119

127

Usługi pozostałe (komercyjne i publiczne)

104

111

110

116

118

Paliwa i energia

112

140

157

172

190

Usługi budownictwa

100

Źródło: EnergSys, model CGE-PL
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Rysunek 32. Dynamiki krajowych cen nominalnych usług i produktów sektorów gospodarki w scenariuszu ODN [2015 = 100]

Z rysunku powyżej wynika, że przy założonych tendencjach światowych wzrostu cen paliw
węglowodorowych oraz wzrostu cen uprawnień do emisji CO2 w systemie ETS można oczekiwać
szybkiego wzrostu krajowych cen paliw i energii. W całym okresie ceny te wzrosły blisko dwukrotnie.
Natomiast znaczący wzrost produktywności pracy w powiązaniu z planowanym wzrostem
wynagrodzeń najsilniej będzie wpływał na dynamikę wzrostu cen budownictwa i sektora przemysłu
przetwórczego – wymagającego nowoczesnych inwestycji kapitałowych w najnowsze technologie 4.0
(automatyzacja z robotyzacją, cyfryzacja i układy inteligentne).

5.2.1.1.3. Analiza skutków społecznych w scenariuszu ODN
W rozdziale przeanalizowano skutki społeczne obejmujące, następujące kategorie makroekonomiczne
w perspektywie lat 2030-2040:




dynamika płacy realnej w gospodarce,
dynamika dochodu rozporządzalnego gospodarstw domowych (GD),
dynamika wydatków gospodarstw domowych na paliwa i energię oraz ich udziału
w dochodach, z uwzględnieniem pięciu grup dochodowych (pięć kwintyli – nr 1 i 2 to
najbiedniejsze 40% GD, nr 3 kwintyl 3 to średniozamożni – 20% GD, zaś nr 4 i 5 to
najzamożniejsze 40% GD, wg kryteriów GUS przyjętych dla roku 2015).

Analizę modelową skutków społecznych przeprowadzono z wykorzystaniem modelu
Mezzo-Impact – moduł GD, w którym na wyniki obliczeń wpływa szereg wartości zmiennych
makroekonomicznych, wyznaczanych w modelu CGE-PL. Stanowią one tzw. siłę sprawczą (impuls)
w obliczeniach oceny skutków społecznych implikowanych wdrożeniem instrumentów polityki
publicznej badanych modelem Mezzo-Impact. Wyliczone w modelu CGE-PL trendy wielkości
makroekonomicznych w okresie 2015-2040 zestawiono w tabeli poniżej.
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Tabela 80. Dochód rozporządzalny gospodarstw domowych, dynamika płacy realnej oraz dynamika krajowych nominalnych
cen paliw i energii, w scenariuszu ODN
Wyszczególnienie/kategoria

Jednostka

2015

2020

2025

2030

2035

2040

mldEUR’201
6

270

320

376

421

473

521

119

139

156

175

193

[-/-]

100

114

135

143

158

173

107

116

119

126

133

127

162

185

221

256

110

122

131

138

155

112

143

162

176

191

Paliwa gazowe

112

163

191

209

237

Energia elektryczna i ciepło sieciowe

115

132

145

163

176

Dochód rozporządzalny GD
Dynamika realnego dochodu
rozporządzalnego GD
Dynamika płacy realnej
Wskaźnik inflacji

Dynamiki wartości nominalnych
Dynamika nominalnego dochodu
rozporządzalnego
Paliwa stałe (węgle i biomasa)
Paliwa ciekłe (olej opałowy i LPG w
butli)

100

Źródło: opracowanie własne EnergSys, model CGE-PL

Ponieważ obliczenia w modelu CGE-PL są realizowane w cenach bieżących, posłużono się wskaźnikiem
inflacji. Zmiany dochodu rozporządzalnego GD są pochodną przychodów GD brutto, które są obliczane
w modelu CGE-PL. Przychody GD brutto obejmują wszystkie strumienie wartości zasilające GD, tj.
przychody (przed opodatkowaniem) ze wszystkich źródeł pieniężnych i niepieniężnych (pracy
i z kapitału). Wartości dynamiki cen paliw i energii zużywanych w GD są podane w cenach bieżących.
Z uwagi na charakter badania polegający na ocenie wpływu zmiany udziałów wartości kosztu paliw
i energii w koszyku wydatków GD konieczna była znajomość prognozowanego zużycia paliw i energii
w okresie 2015-2040, z uwzględnieniem zmiany ich struktury oraz zmiany wolumenu przyszłego
zużycia w przeanalizowanych podokresach. Dane te oparto na projekcjach zużycia energii
zaprezentowanych w poniższej tabeli, stanowiących jedną ze składowych przedstawionych
w podrozdziałach dotyczących projekcji zużycia finalnego energii w kraju.
Tabela 81. Bezpośrednie zużycie paliw i energii w gospodarstwach domowych w scenariuszu ODN [PJ]
Wyszczególnienie/kategoria

2015

2020

2025

2030

2035

2040

792

866

898

926

947

962

Paliwa stałe (węgle i pochodne)

261

260

242

224

208

194

Energia z OZE (biomasa i inne)

111

125

137

152

165

174

Paliwa ciekłe (olej opałowy i LPG)

24

25

25

25

25

25

Paliwa gazowe

132

175

197

214

225

234

Ciepło sieciowe

163

169

176

181

185

187

Energia elektryczna

102

112

121

130

138

148

Zużycie finalne paliw i energii w GD,
w tym:

Źródło: opracowanie własne ARE SA

Prognozowane zmiany zużycia nośników energii w kolejnych podokresach analizy wpływają na przyszłe
zmiany w użytkowaniu paliw i energii przez GD. W scenariuszu ODN z wykorzystaniem już
funkcjonujących na rynku instrumentów zachęty i dostępności rynkowej środkami obecnie
realizowanej polityki energetycznej w kraju zmiany proefektywnościowe w użytkowaniu paliw i energii
będą zbliżone do historycznie obserwowanych trendów z lat 2010-2016.
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Łącznie wielkości wymienione w tabeli powyżej i poniżej posłużyły do wyznaczenia skutków
społecznych zmiany udziału wydatków na paliwa i energię w dochodzie rozporządzalnym GD. Wydatki
te przekładają się na konieczność opłacania rachunków za zużyte paliwa i energię, świadczonych na
rzecz ich dostawców (sprzedawców).
Otrzymane wyniki dla założeń scenariusza ODN wskazują, że mimo rosnących dochodów gospodarstw
domowych i założonego procesu zmniejszania różnic dochodowych w społeczeństwie najbiedniejsze
gospodarstwa domowe do końca analizowanego okresu pozostaną w obszarze niedostatku
energetycznego. Co więcej, sześćdziesiąt procent ludności może doświadczać tego niedostatku aż do
2030 r. Jedynie względnie najbogatsza grupa GD z kwintyla 5 nie będzie odczuwać tego rodzaju
dyskomfortu w wydatkach.
W tabeli poniżej oszacowane w modelu Mezzo-Impact zmiany udziału wydatków na paliwa i energię
w dochodzie rozporządzalnym GD – w analizowanych grupach kwintylowych.
Tabela 82. Zmiany udziału wydatków na paliwa i energię w budżetach GD, w scenariuszu ODN (ODN), wg kwintylowych grup
dochodowych, w promilach [‰]
Wyszczególnienie/kategoria

Jedn.

2015

2020

2025

2030

2035

2040

Pierwszy kwintyl
Paliwa stałe

37

27

22

19

15

14

Gaz ziemny

28

26

33

36

35

35

1

1

1

1

1

1

85

67

63

64

63

60

151

121

119

120

113

109

Paliwa ciekłe (olej opałowy i LPG z butli)

‰

Energia elektryczna, ciepło i OZE
Wydatki na paliwa i energię razem

Drugi kwintyl
Paliwa stałe

31

25

20

17

14

13

Gaz ziemny

20

21

27

29

28

28

1

1

1

1

1

1

61

54

52

53

52

50

113

101

100

100

95

92

Paliwa ciekłe (olej opałowy i LPG z butli)

‰

Energia elektryczna, ciepło i OZE
Wydatki na paliwa i energię razem

Trzeci kwintyl
Paliwa stałe

28

24

19

17

14

12

Gaz ziemny

19

22

28

31

30

31

1

1

1

1

1

1

55

53

51

52

51

50

104

99

99

101

96

93

Paliwa ciekłe (olej opałowy i LPG z butli)

‰

Energia elektryczna, ciepło i OZE
Wydatki na paliwa i energię razem

Czwarty kwintyl
Paliwa stałe

23

20

16

14

11

10

Gaz ziemny

19

23

30

34

33

33

1

1

1

1

1

1

52

53

51

53

53

51

95

97

99

101

98

96

Paliwa ciekłe (olej opałowy i LPG z butli)

‰

Energia elektryczna, ciepło i OZE
Wydatki na paliwa i energię razem

Piąty kwintyl
Paliwa stałe

11

10

8

7

6

5

Gaz ziemny

15

19

24

27

26

27

Paliwa ciekłe (olej opałowy i LPG z butli)

‰

1

1

1

1

1

1

Energia elektryczna, ciepło i OZE

39

41

40

41

41

40

Wydatki na paliwa i energię razem

66

71

73

76

74

72

Źródło: EnergSys model Mezzo-Impact, moduł GD

Wyniki obliczeń zawarte w tabeli poniżej są także prezentowane na kolejnych rysunkach dla roku
bazowego oraz 2020, 2030 i 2040. Każdy z rysunków przedstawia udziały wydatków na energię we
wszystkich kwintylach dochodowych, z oszacowaną strukturą wydatków na różne paliwa i energię –
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w kolejnych latach okresu modelowania (2015-2040). Ponadto na rysunkach zaznaczono czerwoną
linią „umowny” poziom nadmiernego obciążenia GD w Polsce wydatkami na paliwa i energię (10%
budżetu GD). W przypadku, gdy słupki przecinają „czerwoną linię” sygnalizuje to zagrożenie zjawiskiem
występowania niedostatku energetycznego w danej grupie dochodowej (kwintylowej).

Rysunek 33. Struktura i różnice udziału wydatków na paliwa i energię w kwintylach dochodowych GD w 2015 r. (bazowym
obliczeń) – scenariusz ODN

Rysunek 34. Struktura i różnice udziału wydatków na paliwa i energię w kwintylach dochodowych GD w roku 2020 –
scenariusz ODN
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Rysunek 35. Struktura i różnice udziału wydatków na paliwa i energię w kwintylach dochodowych GD w roku 2030 –
scenariusz ODN

Rysunek 36. Struktura i różnice udziału wydatków na paliwa i energię w kwintylach dochodowych GD w roku 2040 –
scenariusz ODN

Zasadniczym wnioskiem wynikającym z wyników analizy modelowej skutków społecznych
w scenariuszu ODN jest odczuwalne zmniejszenie udziału wydatków na paliwa i energię w GD wskutek
przewidywanego wzrostu dochodów rozporządzalnych GD – zarówno z tytułu wynagrodzenia za pracę,
jak też różnych form wsparcia w ramach spożycia zbiorowego. Łącznie dochody te przyczyniają się do
częściowego ograniczenia, a właściwie osłabienia zjawiska niedostatku energetycznego do 2030 r.,
w biedniejszych kwintylach dochodowych (kwintyle 2-4). Wyniki obliczeń wskazują zarazem, że bez
istotnego wsparcia programami adresowanej energooszczędności do GD najuboższych – szczególnie
kwintyla 1 zjawiska niedostatku energetycznego nie uda się całkowicie wyeliminować nawet do 2040.
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5.2.1.2. Analiza skutków makroekonomicznych i społecznych w scenariuszu PEK
5.2.1.2.1. Rozwój gospodarczy w okresie 2015-2030 i perspektywa 2040
W obliczeniach dla scenariusza PEK wykorzystane zostały takie same założenia jak w scenariuszu ODN
dotyczące cen uprawnień do emisji CO2 oraz cen paliw na rynkach światowych, a także uzyskane
w procesie kalibracji modelu CGE-PL założenia dotyczące potencjału rozwojowego gospodarki, tj.
zmiany zasobu czynników produkcji i ich sektorowej produktywności (kapitał, praca).
Różnice założeń przyjętych do obliczeń w scenariuszu PEK (w porównaniu do ODN) dotyczyły:





wolumenu i struktury nośnikowej oraz sektorowej bilansu popytowo-podażowego energii
w sferze wytwórczej (produkcyjnej) gospodarki narodowej,
wolumenu i struktury nośnikowej popytu na energię w gospodarstwach domowych,
różnicy w nakładach inwestycyjnych potrzebnych do realizacji założeń PEK,
oraz przy utrzymaniu w obu scenariuszach (ODN i PEK) założenia o podziale środków
uzyskanych ze sprzedaży uprawnień do emisji w ramach EU ETS w proporcji: 25% osłonowo dla
gospodarstw domowych, 25% do budżetu i 50% na inwestycje modernizacyjne.

W obliczeniach wyników scenariusza PEK uwzględniono przyrosty (różnice) wolumenu i struktury
nakładów inwestycyjnych w stosunku do scenariusza ODN. Pod uwagę wzięto zarówno nakłady
inwestycyjne w obszarze pozyskiwania, przetwarzania i dostarczania paliw i energii jak również nakłady
w sferze użytkowania – mające na celu oszczędzanie i/lub poprawę efektywności wykorzystania paliw
i energii u wszystkich użytkowników.
W tabeli poniżej przedstawiono założenia dotyczące czynników produkcji wykorzystanych
w obliczeniach dla scenariusza PEK. W tabeli wyróżniono tłem te elementy, które są niezmienne
(z założenia) w obu scenariuszach. Podkreślenia wymaga skala potrzebnego wzrostu produktywności
energii sfery produkcyjnej. Wymagane tempo poprawy produktywności energii zestawiono
w ostatnich dwu wierszach tabeli poniżej.
Tabela 83. Zasoby czynników produkcji i ich produktywności w scenariuszu PEK
Jedn.

2015

2020

2025

2030

2035

2040

Zasób pracy

tys. zatrudn.

17 161

16 700

16 854

16 836

16 849

16 724

Akumulacja brutto (zasób kapitału)

mldEUR’2016

95

103

120

135

149

160

[-/-]

100

108

126

142

157

169

Dynamika zasobu kapitału

Zmiany produktywności czynników produkcji względem PKB
Dynamika produktywności pracy

120

140

160

181

202

Dynamika produktywności kapitału

110

111

114

117

120

102

123

144

165

184

120

140

160

181

202

Dynamika produktywności paliw i energii
w sferze produkcyjnej (bez GD)

[-/-]

Dynamika produktywności paliw i energii
w kraju (z GD)

100

Źródło: opracowanie własne EnergSys, model CGE-PL

Interpretacja wskaźników dynamiki poprawy produktywności energii informuje, że w istotnie wyższym
tempie powinna następować poprawa produktywności energii w kraju, obejmująca przewidywane
zużycie w sektorze GD, w którym obecnie zużywana jest nadmierna ilość paliw i energii. Zaplanowane
działania i programy pilnego wsparcia termomodernizacji, w połączeniu z wymianą urządzeń
grzewczych i innych stosowanych w GD są i będą bardzo istotnym elementem wypełnienia celów
i założeń KPEiK.
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W dwóch następujących tabelach przedstawiono wyniki obliczeń modelu CGE-PL dotyczące wolumenu
PKB oraz wartości dodanej w sektorach gospodarki narodowej (GN). Ponadto zestawiono obliczone
w CGE-PL zmiany salda handlu zagranicznego w gospodarce kraju oraz przewidywanego zatrudnienia
(zaangażowanie zasobu pracy) i stopy bezrobocia.
Wyniki w scenariuszu PEK nie wykazują dużych różnic liczbowych od otrzymanych w scenariuszu ODN,
co implikują niezmienne z założenia produktywności pracy i kapitału, w zasadniczym stopniu
kształtujące tempo wzrostu PKB. Dlatego bardzo zbliżona jest dynamika PKB, jak też zmiany struktury
jego tworzenia (wartości dodane w analizowanych sektorach gospodarski narodowej). W okresie 20152030 PKB potencjalnie wzrasta ok. 60%. W dalszym horyzoncie wzrost gospodarczy stopniowo
spowalnia, choć w całym okresie 2015-2040 PKB ulega podwojeniu. Uzyskane wyniki przedstawiono
także na rysunku poniżej.
Tabela 84 . Poziom PKB i wybrane trendy zmiennych makroekonomicznych w scenariuszu PEK
Wyszczególnienie/ kategoria
Poziom PKB
Dynamika PKB
Saldo HZ
Zatrudnienie

Jednostka

2015

2020

2025

2030

2035

2040

mld EUR’2016

462,4

551

649

747

850

941

2015=100

100

119

140

162

184

203

mld EUR’2016

14,3

-0,8

7,0

-1,2

9,8

28,2

tys. osób

15 977

15 855

16 004

16 175

16 193

16 020

%

6,9%

5,1%

5,0%

3,9%

3,9%

4,1%

lata

-

2016-2020

2021-2025

2026-2030

2031-2035

2036-2040

%

-

3,6%

3,3%

2,8%

2,6%

2,0%

Stopa bezrobocia
Podokresy obliczeń modelowych
Średnioroczna roczna stopa wzrostu PKB
w pięcioleciu

Źródło: opracowanie własne EnergSys, model CGE-PL
Tabela 85 . Zmiany wartości dodanej w gospodarce według działów gospodarki i gałęzi przemysłu w scenariuszu PEK - wyniki
[mld EUR’2016]
Wyszczególnienie/ kategoria

2015

2020

2025

2030

2035

2040

Relacja 2040/2015

Rolnictwo z leśnictwem i rybactwem

10,43

12

13

15

16

17,7

1,70

Wydobycie surowców mineralnych

1,46

2

2

2

2

2,7

1,79

Przetwórstwo przemysłowe

85,5

97

109

127

143

153,0

1,79

Budownictwo

34,6

39

44

56

61

65,4

1,89

Transport

27,40

33

37

44

49

55,4

2,02

Usługi

233,00

282

340

389

443

492,0

2,11

Sektor paliw i energii

17,80

22

23

21

24

29,4

1,65

Razem

410,19

486

569

654

739

816,0

1,99

PKB

462,4

551

649

747

850

941

2,03

Źródło: opracowanie własne EnergSys, model CGE-PL
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Rysunek 37. Wartości PKB i wartość dodana w zagregowanych sektorach GN, w scenariuszu PEK

Uzyskane rozwiązanie modelowe pod względem zmian struktury wytwarzania PKB jest również
zbliżone do pierwotnych założeń scenariusza ODN, choć występują pewne różnice. W tabeli i na
rysunku poniżej widoczne są stopniowe wzrosty udziału sektora usług, o blisko 1 pkt. proc. w 2040 r.,
w porównaniu do roku 2015 oraz bardzo istotny wzrost udziału sektora paliw i energii po roku 2030,
sięgający kilku punktów procentowych. Wiąże się to z bardzo dużym wzrostem nakładów
inwestycyjnych na dodatkowy, znacznie wyższy niż w ODN przyrost źródeł OZE. Zmniejszają się z kolei
udziały w przetwórstwie przemysłowym oraz transporcie.

5.2.1.2.2. Analiza rentowności przemysłu przetwórczego, struktury zatrudnienia oraz cen
produkcji w scenariuszu PEK
W ramach pracy prześledzono wpływ warunków scenariusza PEK na rentowność przychodów brutto
w gałęziach przemysłu przetwórczego. Uzyskane wyniki zaprezentowano w tabeli na rysunku poniżej.
Tabela 86 . Zmiany rentowności obrotu brutto wybranych gałęzi w sektorze przemysłu przetwórczego w scenariuszu PEK
(ceny bieżące)
2015

2016

2017

2018

2020

2025

2030

2035

2040

Przemysł spożywczy

4,7%

5,1%

4,5%

4,7%

4,6%

4,4%

4,4%

3,4%

2,7%

Przemysł lekki

6,8%

6,9%

6,1%

6,1%

7,3%

6,8%

6,4%

5,5%

3,0%

Przemysł papierniczy

8,4%

8,3%

8,5%

9,5%

8,0%

7,2%

7,1%

6,1%

5,0%

Przemysł chemiczny

7,9%

8,2%

7,0%

6,7%

7,9%

7,3%

7,2%

6,0%

4,9%

Przemysł mineralny

9,0%

8,6%

9,2%

8,6%

9,3%

8,3%

8,3%

7,6%

6,5%

Hutnictwo

5,7%

6,4%

5,6%

5,7%

5,7%

5,0%

4,8%

3,8%

2,7%

Przemysł maszynowy

4,5%

4,4%

4,1%

3,8%

4,3%

4,4%

4,8%

5,0%

4,5%

Pozostałe gałęzie przemysłu

6,9%

7,0%

6,4%

5,5%

5,9%

4,9%

4,3%

3,2%

2,6%

Źródło: opracowanie własne EnergSys, model Mezzo-Impact
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Podobnie jak w przypadku wolumenu i struktury tworzenia PKB różnice pomiędzy scenariuszami pod
względem zmian rentowności gałęzi przemysłowych nie są duże, a przebieg ich zmienności jest
podobny do obliczonego w ODN. Za to podobieństwo rozwoju, w skali całej gospodarki narodowej
odpowiadają niezmiennicze wartości produktywności pracy i kapitału, podobny sposób recyrkulacji
dochodów ze sprzedaży uprawień do emisji CO2 oraz inne cechy rozwojowe gospodarki narodowej,
warunkowane m.in. demografią oraz mobilnością i kwalifikacjami siły roboczej.

Rysunek 38. Zmiany rentowności brutto wybranych gałęzi w sektorze przemysłu przetwórczego w scenariuszu PEK
(ceny bieżące)

Zmiany zatrudnienia w sektorach gospodarki narodowej zastosowane w modelu CGE-PL
przedstawione są w tabeli poniżej, zaś zmiany jego struktury w okresie 2015-2040 według sektorów
gospodarki na kolejnym rysunku. Również w tym elemencie wyniki symulacji modelowej są bardzo
zbliżone w obu scenariuszach. Zmniejsza się liczba osób zatrudnionych w rolnictwie, a po 2035 r.
w usługach. W okresie 2015-2040 wyraźnie rośnie liczba zatrudnionych w sektorze przetwórstwa
przemysłowego i budownictwie. Wynika to z niekorzystnych przemian demograficznych w Polsce.
Tabela 87 . Zatrudnienie w gospodarce według działów gospodarki i gałęzi przemysłu w scenariuszu PEK [tys. zatrudnionych]
Wyszczególnienie/kategoria

2015

2020

2025

2030

2035

2040

Rolnictwo z leśnictwem i rybactwem

1 842

1 701

1 524

1 441

1 438

1 388

Wydobycie surowców nieenergetycznych

46

45

46

50

52

55

Przetwórstwo przemysłowe

3 250

3 198

3 260

3 492

3 610

3 796

Budownictwo

1 157

1 131

1 163

1 358

1 382

1 472

652

621

589

626

631

697

8 652

8 877

9 284

9 163

9 051

8 547

Transport
Usługi
Sektor paliw i energii

378

372

367

330

312

299

Razem

15 977

15 944

16 233

16 459

16 476

16 254

Zasób Pracy

17 273

16 695

17 087

17 145

17 162

16 931

Źródło: opracowanie własne EnergSys, model CGE-PL
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Rysunek 39. Struktura zatrudnienia w sektorach GN w scenariuszu PEK w okresie 2015-2040

Kolejną istotną grupę wyników stanowią wyznaczone w modelu trendy cen w scenariuszu PEK
prezentowane wskaźnikami dynamiki. Są nieznacznie wyższe od otrzymanych dla scenariusza ODN
(m.in. wskutek obniżenia akcyzy i opłaty przejściowej). Dla scenariusza PEK uzyskane w obliczeniach
dynamiki cen przedstawiono w tabeli i na rysunku poniżej.
Wszystkie ceny rosły dość zdecydowanie w okresie 2021-2025, a następnie spowolniły w okresie 20262030, za wyjątkiem cen paliw i energii. Silniejszy wzrost cen może wystąpić szczególnie w podokresie
2035-2040, co potencjalnie będzie korelowało z przewidywanymi cyklami koniunkturalnymi
gospodarki krajowej i światowej. Różnice tempa i skali wzrostu cen pomiędzy scenariuszami (PEK vs
ODN) dotyczą przede wszystkim ścieżki zmian cen paliw i energii, które w PEK w latach 2020-2035
wzrastają wolniej. Wynika to z istotnie wyższego tempa poprawy efektywności energetycznej, a w tym
znacząco wyższej oszczędności paliw i energii w sektorze GD. Przewidywana energooszczędność, w
powiązaniu z rozwojem energetyki rozproszonej OZE przyczyni się do zmniejszenia popytu na energię
finalną, a tym samym zmniejszy napięcia bilansu produkcji i dostaw energii. Proces ten, wsparty
stabilnymi regułami polityki publicznej będzie stanowił jedną z fundamentalnych, jakościowych zmian
rozwoju w scenariuszu PEK. Zmian te bazują na trwałej transformacji energetycznej, inicjowanej i
podtrzymywanej zmianą preferencji i zachowań odbiorców, a następnie działaniami dostosowawczymi
wytwórców i sprzedawców paliw i energii.
Tabela 88. Ścieżka zmian wskaźnika inflacji oraz dynamika cen produkcji nominalnych w sektorach gospodarki kraju
w scenariuszu ODN
Wyszczególnienie/kategoria
Wskaźnik inflacji

2015

2020

2025

2030

2035

2040

100

107

116

119

126

133

Dynamika cen produktów i usług w sektorach gospodarki
Produkty sektora rolnictwa, leśnictwa i rybactwa

107

114

119

125

133

Surowce mineralne nieenergetyczne

108

118

123

127

137

Produkty przemysłowe

110

119

125

128

147

108

117

122

131

143

Usługi transportu

104

110

112

119

127

Usługi pozostałe (komercyjne i publiczne)

104

111

110

117

119

Paliwa i energia

113

139

154

166

187

Usługi budownictwa

100

Źródło: opracowanie własne EnergSys, model CGE-PL
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Rysunek 40.Dynamiki krajowych nominalnych cen usług i produktów sektorów gospodarki w scenariuszu PEK

5.2.1.2.3. Analiza skutków społecznych w scenariuszu PEK
W rozdziale przeanalizowano skutki społeczne obejmujące następujące kategorie makroekonomiczne
w perspektywie rozwoju kraju do 2040 r.:




dynamika płacy realnej w gospodarce,
dynamika dochodu rozporządzalnego gospodarstw domowych,
dynamika wydatków gospodarstw domowych na paliwa i energię oraz ich udziału
w dochodach, z uwzględnieniem zróżnicowania dochowego (pięć kwintyli – nr 1 i 2 to
najbiedniejsze 40% GD, nr 3 kwintyl 3 to średniozamożni – 20% GD, zaś nr 4 i 5 to
najzamożniejsze 40% GD, wg kryteriów GUS przyjętych dla roku 2015).

Analizę modelową skutków społecznych przeprowadzono z wykorzystaniem modelu
Mezzo-Impact – moduł GD, w którym na wyniki obliczeń wpływa szereg wartości zmiennych
makroekonomicznych, wyznaczanych w modelu CGE-PL. Stanowią one tzw. siłę sprawczą (impuls)
w obliczeniach oceny skutków społecznych implikowanych wdrożeniem instrumentów polityki
publicznej badanych modelem Mezzo-Impact.
Wyliczone w modelu kategorie makroekonomiczne dla okresu 2015-2040 są zestawione w tabeli
poniżej. Warto przypomnieć, że w modelu CGE-PL obliczenia są realizowane w cenach bieżących, zaś
kategorie makro w cenach realnych wyznaczone są z uwzględnieniem wyliczanego w modelu
wskaźnika inflacji.
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Tabela 89. Dochód rozporządzalny gospodarstw domowych, dynamika płacy realnej oraz dynamika krajowych nominalnych
cen paliw i energii, w scenariuszu PEK
Wyszczególnienie/kategoria

Jednostka

2015

2020

2025

2030

2035

2040

mldEUR’201
6

270

318

373

416

482

522

118

138

154

178

193

[-/-]

100

114

134

142

160

172

107

116

119

126

132

126

161

183

224

255

112

121

122

134

151

112

140

162

170

206

Paliwa gazowe

111

162

190

207

233

Energia elektryczna i ciepło sieciowe

116

131

141

155

168

Dochód rozporządzalny GD
Dynamika realnego dochodu
rozporządzalnego GD
Dynamika płacy realnej
Wskaźnik inflacji

Dynamiki wartości nominalnych
Dynamika nominalnego dochodu
rozporządzalnego
Paliwa stałe (węgle i biomasa)
Paliwa ciekłe (olej opałowy i LPG w
butli)

100

Źródło: opracowanie własne EnergSys, model CGE-PL

W tabeli poniżej przedstawiono prognozę popytu na paliwa i energię w sektorze gospodarstw
domowych wynikającą z projekcji przygotowanych dla scenariusza PEK.
Tabela 90. Bezpośrednie zużycie paliw i energii w gospodarstwach domowych w scenariuszu PEK [PJ]
Wyszczególnienie/kategoria

2015

2020

2025

2030

2035

2040

792

845

793

751

751

757

Paliwa stałe (węgle i pochodne)

261

243

169

109

80

57

Energia z OZE (biomasa i inne)

111

122

143

166

186

206

Zużycie finalne paliw i energii w GD,
w tym:

Paliwa ciekłe (olej opałowy i LPG)

24

26

25

23

23

22

Paliwa gazowe

132

177

183

182

181

182

Ciepło sieciowe

163

169

157

147

148

149

Energia elektryczna

102

108

116

124

133

143

Źródło: opracowanie własne ARE SA

O ile dynamika cen paliw i energii wyznaczone w scenariuszu PEK jest zbliżona do cen w scenariuszu
ODN, to poziom zużycia paliw i energii w gospodarstwach domowych jest w PEK wyraźnie niższy – o ok.
20-22% w dekadzie 2030-2040. Natomiast dynamika dochodu rozporządzalnego gospodarstw
domowych, dynamika płacy realnej oraz wskaźniki inflacji są w obu scenariuszach bardzo zbliżone.
Wyniki obliczeń zestawione w tabeli na początku tego podrozdziału oraz wartości dynamiki płacy
realnej wskazują, że w kolejnych podokresach 5-letnich udział wydatków na paliwa i energię, nawet
najbiedniejszych GD (kwintyle 1 i 2) może się istotnie zmniejszyć w analizowanym okresie. W tabeli
poniżej wydatki przekraczające ten poziom zaznaczono kolorem czerwonym. W warunkach scenariusza
PEK, jeżeli szybko będą zrealizowane przedsięwzięcia oszczędzające energię w gospodarstwach
domowych, do 2020 r. niedostatku energetycznego dozna do 40% liczby gospodarstw domowych,
a w scenariuszu ODN aż ok. 60%. To znacząca i korzystna zmiana, ale warunkowana ogromną skalą
wsparcia działań energooszczędnych.
W tabeli 91 zestawiono oszacowane w modelu Mezzo-Impact zmiany udziału wydatków na paliwa i
energię (do roku 2040) w dochodzie rozporządzalnym GD – w analizowanych grupach kwintylowych.
Wyznaczono je z wykorzystaniem wartości kategorii makroekonomicznych – zestawionych w tabeli na
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początku tego podrozdziału oraz projekcji energetycznych zużycia w tabeli powyżej, a ponadto
przyjętych założeń o zmianie udziałów kwintylowych w dochodach.
Tabela 91. Zmiany udziału wydatków na paliwa i energię w budżetach GD, w scenariuszu PEK, wg kwintylowych grup
dochodowych
Wyszczególnienie/kategoria

Jedn.

2015

2020

2025

2030

2035

2040

Pierwszy kwinty
Paliwa stałe

37

26

15

9

6

4

Gaz ziemny

28

26

31

31

27

27

Paliwa węglowodorowe

1

1

1

1

1

1

Energia elektryczna, ciepło i OZE

85

66

61

60

56

56

Wydatki na energię

151

120

108

100

90

87

Drugi kwintyl
Paliwa stałe

30,5

24,1

14,1

8,0

5,2

3,6

Gaz ziemny

19,9

21,1

25,0

25,4

22,2

21,9

Paliwa węglowodorowe

1,0

0,9

0,8

0,8

0,6

0,6

Energia elektryczna, ciepło i OZE

61,2

54,2

49,8

49,2

46,5

46,8

Wydatki na energię

113

100

90

83

75

73

Trzeci kwintyl
Paliwa stałe

27,8

22,8

13,4

7,7

5,0

3,6

Gaz ziemny

19,5

22,1

26,3

26,9

23,7

23,5

Paliwa węglowodorowe

1,0

0,9

0,9

0,8

0,7

0,7

Energia elektryczna, ciepło i OZE

55,4

52,4

48,5

48,2

45,9

46,6

104

98

89

84

75

74

Wydatki na energię

Czwarty kwintyl
Paliwa stałe

22,6

18,8

11,1

6,4

4,2

3,0

Gaz ziemny

19,5

23,6

28,2

29,0

25,6

25,6

Paliwa węglowodorowe

1,0

1,0

0,9

0,9

0,7

0,8

Energia elektryczna, ciepło i OZE

52,4

52,9

49,2

49,1

47,0

47,9

95

96

89

85

78

77

Wydatki na energię

Piąty kwintyl
Paliwa stałe

11,3

9,4

5,6

3,2

2,1

1,5

Gaz ziemny

15,0

19,2

22,9

23,5

20,7

20,6

Paliwa węglowodorowe

1,0

1,0

0,9

0,9

0,8

0,8

Energia elektryczna, ciepło i OZE

38,8

41,3

38,3

38,2

36,5

37,1

66

71

68

66

60

60

Wydatki na energię

Źródło: moduł Mezzo-Impact

Wyniki obliczeń zawarte w tabeli są także prezentowane na czterech kolejnych rysunkach dla lat 2015,
2020, 2030, 2040. Każdy z rysunków przedstawia udziały wydatków na energię we wszystkich
kwintylach dochodowych, z oszacowaną strukturą wydatków na różne paliwa i energię w kolejnych
latach okresu modelowania (2015-2040). Ponadto na rysunkach zaznaczono czerwoną linią „umowny”
poziom niedostatku energetycznego GD w Polsce. Stan taki pojawi się, gdy słupki wydatków na energię
przecinają „czerwoną linię” zagrożenia niedostatkiem energetycznym GD w danym kwintylu
dochodowym.
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Rysunek 41. Struktura i różnice udziału wydatków na paliwa i energię w kwintylach dochodowych GD w 2015 r.
– scenariusz PEK

Rysunek 42. Struktura i różnice udziału wydatków na paliwa i energię w kwintylach dochodowych GD w roku 2020
– scenariusz PEK
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Rysunek 43. Struktura i różnice udziału wydatków na paliwa i energię w kwintylach dochodowych GD w roku 2030 –
scenariusz PEK

Rysunek 44. Struktura i różnice udziału wydatków na paliwa i energię w kwintylach dochodowych GD w roku 2040
– scenariusz PEK

Zasadniczym wnioskiem, który wynika z wyników analizy modelowej skutków społecznych
w scenariuszu PEK jest dość radykalne zmniejszenie wydatków na paliwa i energię w GD, co wprost
przekłada się na ograniczenie skali ubóstwa energetycznego. Szczególnie w uboższych kwintylach 1-3
populacji gospodarstw domowych.
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5.2.2. Ocena skutków makroekonomicznych i społecznych obu scenariuszy
– ODN i PEK
Ocena skutków makroekonomicznych i społecznych obu scenariuszy została przeprowadzona poprzez
porównanie scenariuszy ODN i PEK. Ocena ta została przeprowadzona poprzez analizę i porównanie
uzyskanych wyników obliczeń modelowych, z uwzględnieniem zmian bilansu energetycznego i zmian
nakładów inwestycyjnych. Zmiany te dotyczyły:




wolumenu i struktury popytu na paliwa i energię w kraju w okresie 2015- 2040,
wolumenu i struktury popytu na paliwa i energię w GD, w całym okresie,
wolumenu nakładów inwestycyjnych w sektorze paliwowo-energetycznym oraz wolumenu
nakładów na poprawę gospodarowania paliwami i energią w sektorach odbiorców końcowych
(gospodarstwa domowe, transport, przemysł, usługi, rolnictwo).

Pozostałe wartości zmiennych makroekonomicznych nie ulegały zmianie z założenia, tj. zasoby
kapitału, pracy oraz ich produktywności w gałęziach przemysłu i sektorach gospodarczych. Również
ścieżki cen światowych paliw i ceny oraz cen CO2 w systemie ETS pozostały niezmienione w obu
scenariuszach rozwoju (ODN vs PEK).
W oparciu o powyższe założenia możliwe było dokonanie porównawczej oceny skutków zmian
w gospodarce i w wydatkach GD na paliwa i energię w analizowanych scenariuszach. Skutki te wynikały
ze zmian wolumenu i struktury popytowo-podażowej paliw i energii przewidywanej do wdrożenia
w scenariuszu PEK. W modelu CGE wpływ na zmiany dostosowawcze w strukturze gałęziowosektorowej tworzenia wartości dodanych i PKB mają także zmiany wolumenu nakładów
inwestycyjnych. Przy ograniczonych zasobach, głównie kapitału oraz pracy w gospodarce narodowej
(ich pułap wyznaczony w scenariuszu ODN), ich skierowanie w istotnie większej skali na zadania
przebudowy energetycznej powoduje (poprzez warunki równowagi ogólnej) zredukowanie ich
dostępności dla innych sektorów i/lub gałęzi gospodarki narodowej.
Należy podkreślić, że spora część projektowanych nakładów inwestycyjnych ma zostać skierowana
na przedsięwzięcia albo proefektywnościowe i prozdrowotne (sektor mieszkaniowy i usługowy to
ogromna skala inwestycji termomodernizacyjnych i likwidacji niskiej emisji), jak też ukierunkowana na
wspieranie działań prorozwojowych typu rozwój elektromobilności, głównie w miastach. W ten
sposób możliwe jest uzyskanie efektów synergii w całej gospodarce w wyniku czego poniesione
nakłady powinny przynieść istotnie wyższe efekty mnożnikowe. Potwierdzają to poniżej zestawione
wybrane wyniki modelowania makroekonomicznego.

5.2.2.1. Ocena skutków makroekonomicznych
W tabeli poniżej zestawiono najważniejsze kategorie makroekonomiczne wyników i założeń w obu
scenariuszach.
Różnice pomiędzy wynikami poziomu PKB i zatrudnienia nie są zbyt duże (większe zróżnicowanie
zatrudnienia występuje pomiędzy sektorami gospodarczymi, co opisano w podrozdziale dotyczącym
oceny skutków dla wybranych gałęzi przemysłu przetwórczego). Zarówno wolumen PKB jak też
zatrudnienie w gospodarce są od 2030 r. nieco wyższe w scenariuszu PEK. Wyższa jest także wartość
dodana wytworzona w sektorze usług, zaś nieco niższa przemysłu przetwórczego w porównaniu
do ODN.
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Bardziej wyraźne różnice w scenariuszach dotyczą salda handlu zagranicznego oraz produktywności
paliw i energii wykorzystywanych do celów produkcyjnych (z wyłączeniem GD) oraz w kraju
(z uwzględnieniem GD).
Nieco zmieniona jest także ścieżka zmian ceny agregatu paliw i energii w scenariuszach. Chociaż w obu
scenariuszach wzrost tej ceny w okresie 2015-2040 jest blisko dwukrotny, to w scenariuszu PEK cena
paliw i energii rośnie wyraźnie wolniej w dekadzie 2025-2035. Kluczowe zmiany wolumenu i struktury
paliw w kierunku wzrostów udziału paliw niskoemisyjnych (OZE), generujących niższy impuls cenowy
z rynków międzynarodowych oraz z tytułu wzrastających opłat za uprawnienia do emisji CO2.
Uwagę zwraca istotnie wyższa produktywność energii finalnej sfery produkcyjnej w scenariuszu PEK,
w porównaniu do produktywności w ODN. Wynika to głównie z założonych w większej skali działań
energooszczędnych w sektorach gospodarczych, które zaowocują utrzymaniem przewagi
konkurencyjnej na rynku unijnym i rynkach światowych.
Tabela 92. Zestawienie wybranych kategorii makroekonomicznych w scenariuszach ODN i PEK
Kategoria modelowa

jednostka

Scenariusz

2015

2020

2025

2030

2035

2040

Poziom PKB

mld
EUR’2016

ODN

462

551

649

747

844

937

PEK

462

551

649

747

850

940

Zatrudnienie

tys.

ODN

15 977

15 865

16 011

16 163

16 175

16 055

PEK

15 977

15 855

16 004

16 175

16 193

16 060

ODN

100,0

107,1

116,2

118,5

126,4

132,6

PEK

100,0

107,4

116,4

118,6

125,7

132,1

ODN

14,3

1,6

13,0

8,4

2,2

21,7

PEK

14,3

-0,8

7,0

-1,2

9,8

28,2

ODN

57,3

57,9

59,4

59,1

59,8

59,9

PEK

57,3

58,1

59,8

59,6

59,9

60,0

ODN

19,9

20,3

19,9

20,0

19,9

19,5

PEK

19,9

19,9

19,2

19,4

19,4

18,9

ODN

100

120

140

160

180

202

PEK

100

120

140

160

181

202

ODN

100

110

111

114

116

120

PEK

100

110

111

114

117

120

ODN

100

100

113

126

141

156

Wskaźnik inflacji
Saldo handlu zagranicznego
Udział sektora usług w wartości
dodanej
Udział sektora przetwórstwa
przemysłowego w wartości dodanej
Dynamika produktywności pracy
Dynamika produktywności kapitału
Dynamika produktywności
energii w sferze produkcyjnej
Dynamika cen paliw i energii

%
mld
EUR’2016
%
%
2015 = 100
2015 =100
2015 =100
2015 =100

PEK

100

110

130

148

156

169

ODN

100

112

140

157

172

190

PEK

100

113

139

154

166

189

Źródło: EnergSys model CGE-PL

Rysunek poniżej przedstawiona różnice wartości tworzonego PKB w obu scenariuszach. Wyniki
obliczeń drugiej pętli obliczeniowej wskazują, że podobnie jak w etapie pierwszym pracy różnice
dynamiki wzrostu PKB w scenariuszach PEK i ODN są nieznacznie. Jednakże porównanie badanej wersji
polityki klimatyczno-energetycznej z warunkami scenariusza ODN wskazuje na brak wyraźnego
impulsu dla gospodarki jako całości do 2030 r. Prawdopodobnie wynika to głównie ze średnioi długookresowych cykli inwestycyjnych w wymianę mocy wytwórczych w energetyce i innych
sektorach gospodarki. Dodatkowo trzeba podkreślić istotnie wyższą kapitałochłonność jednostkową
instalacji OZE (fotowoltaika, instalacje wiatrowe), w połączeniu z ich znacząco niższą efektywnością
produkcyjną (niższe czasy użytkowania mocy w roku). Wynika z uwarunkowań geograficznych Polski.
Mając to na względzie znacząco wyższy kapitał zainwestowany w niżej efektywne eksploatacyjnie
instalacje OZE zacznie przynosić efekty po dłuższym czasie, aniżeli przy jego zainwestowaniu
w przedsięwzięcia alternatywne. Także efekty działań energooszczędnych, a w szczególności w ramach
planu termomodernizacji zasobów mieszkaniowych mogą przynieść korzystne efekty gospodarcze po
ok. 20-25 latach – co potwierdzają wyniki oceny opłacalności wielu audytów energetycznych.
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Rysunek 45. Porównanie dynamiki wzrostu PKB oraz przyrostu PKB w scenariuszu PEK w porównaniu do ODN

Różnice (na rysunku wyżej) w wielkości PKB są rzędu dziesiątków milionów EUR przy czym
w początkowych latach (do ok. 2030 r.) na korzyść scenariusza ODN. Dopiero po 2030 r. wdrożenie
scenariusz PEK zwiększa szanse na przyspieszenie gospodarcze. W 2035 r. „zysk” w postaci przyrostu
PKB sięgnął 6 mld EUR a w 2040 r. blisko 3 mld EUR. Dodatkowo wykonane obliczenia czułości zmian
PKB polegające na zastosowaniu instrumentu finansowania działań niskoemisyjnych, w tym na
poprawę efektywności energetycznej tylko w scenariuszu PEK dość istotnie poprawia efektywność
ekonomiczną scenariusza PEK nad ODN, co ilustruje rysunek poniżej.

Rysunek 46. Porównanie dynamiki wzrostu PKB oraz przyrostu PKB w scenariuszu PEK w porównaniu do ODN
(przypadek dystrybucji strumienia dochodów ze sprzedaży uprawnień tylko w scen. PEK)
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W obu scenariuszach podobny przebieg ma saldo w handlu zagranicznym (HZ), tj. eksport minus
import – co ilustruje rysunek poniżej.
W 2020 r. główną przyczyną zmniejszenia salda HZ w obu scenariuszach była konieczność zwiększenia
importu gazu ziemnego o około 20%. W latach późniejszych za zmienność wyników handlu
zagranicznego odpowiada różnica pomiędzy dynamiką wzrostu potrzeb importowych (w tym
paliwowych) a możliwościami zwiększenia eksportu, które determinują relacje cen krajowych
i światowych produktów ze wszystkich sektorów gospodarczych. W scenariuszu PEK potrzeby importu
gazu ziemnego były na tyle znaczące, że w latach 2020 i 2030 saldo HZ okazało się ujemne. W 2030 r.
relacje cen krajowych i importowych, przy przyjętych założeniach dotyczących inflacji światowej
(jednakowych dla obu scenariuszy), spowolniły wzrost eksportu do tempa niższego niż wzrost potrzeb
importowych dyktowanych m.in. tempem wzrostu gospodarczego. Mimo podobnego przebiegu zmian
należy uznać, że w horyzoncie 2030 r. scenariusz PEK charakteryzują gorsze wyniki handlu
zagranicznego. Po 2030 r. tendencja ta zmienia się wyraźnie na korzyść scenariusza PEK, co wiąże się
z koniecznością dostosowań technologicznych w wielu gałęziach wytwórczych oraz wyraźnie
zmniejszonym popycie na paliwa i energię w sektorze gospodarstw domowych, ze względu na efekty
programów proefektywnościowych.

Rysunek 47. Porównanie sald handlu zagranicznego pomiędzy scenariuszem PEK a ODN

W odróżnieniu do powyżej omówionych różnic w PKB odnotowanych w obu scenariuszach,
w przypadku zmian produktywności energii wyniki jednoznacznie wskazują na silną przewagę
produktywności w PEK nad ODN. Zilustrowano to na rysunku poniżej.
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Rysunek 48. Porównanie ścieżek zmian produktywności energii finalnej sfery produkcyjnej oraz ogółem w kraju
w przeanalizowanych scenariuszach ODN i PEK

Zestawiono tendencje zmian dwóch kategorii produktywności, produktywności energii finalnej sfery
produkcyjnej, którą tworzą wszystkie sektory gospodarcze generujące wartości dodane, a w efekcie
PKB. W przeprowadzonej analizie zastosowano podejście uproszczone polegające na odjęciu zużycia
energii w sektorze mieszkaniowym (GD) od zużycia krajowego energii. W ten sposób zużycie
produkcyjne z aktywnością wytwórczą sektorów produkcyjnych i usługowych zostało lepiej powiązane.
Na rysunku tę produktywność ilustrują linie przerywane.
Opisane powyżej efekty wynikają zarówno z działań energooszczędnych w sektorach gospodarki
narodowej, jak też z poprawy produktywności energii – poprzez szereg działań modernizacyjnych oraz
wymiany technologii na nowocześniejsze, w połączeniu z substytucją nośników paliw i energii, głównie
istotnie wyższym nasyceniem coraz bardziej nowoczesnych procesów wytwarzania (produktów i usług)
energią elektryczną.
Z rysunku wynika, że w PEK wzrost produktywności energii następuje bardzo szybko – w 2030 r. wynois
on 50% (efekt bazy i działań interwencyjnych o dużym potencjale energooszczędności), zaś w dalszych
latach tempo wzrostu produktywności jest nieco wolniejsze, osiągając w roku 2040 blisko 85%
poprawę w porównaniu z 2015 r. Założenia w scenariuszu ODN są bardziej zachowawcze –
produktywności w 2040 r. są o ok. 55-60% wyższe niż w 2015 r. Relatywnie produktywność energii
finalnej w scenariuszu PEK kształtuje się w 2040 r. o ok. 20-30 pkt. proc. powyżej wartości w ODN.
Warto podkreślić, że tego typu zmiany w istotny sposób mogą przyczynić się do poprawy praktycznie
wszystkich celów polityki klimatyczno-energetycznej tj. wzmocnienia bezpieczeństwa zasilania
w paliwa i energię, zmniejszenia presji środowiskowej oraz poprawy konkurencyjności produkcji
towarów i usług. Ta ostatnia cecha jest szczególnie ważna, gdyż w istotny sposób poprawia stabilność
funkcjonowania, poprzez znaczące zmniejszenie ekspozycji na ryzyka zewnętrzne, w tym np. fluktuacje
cen paliw i energii na rynkach międzynarodowych. Z porównania wyników dla scenariuszy PEK i ODN
wynika, że istotnie wyższy skok jakościowy i stabilizujący można osiągnąć wdrażając konsekwentnie
założenia przyjęte w scenariuszu PEK.
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5.2.2.2. Ocena sektorowa skutków makroekonomicznych – gałęzie przemysłu
przetwórczego
W tabeli poniżej oraz na dwóch kolejnych wykresach zestawiono wyniki dotyczące zmian wskaźników
rentowności brutto produkcji sprzedanej w obu scenariuszach – ODN i PEK.
Podobnie jak w przypadku różnic w poziomie zatrudnienia i w poziomie PKB, różnice pomiędzy
wynikami określającymi zmiany rentowności gałęzi przemysłu przetwórczego w scenariuszach są
niewielkie i wykazują nieznaczną przewagę scenariusza ODN nad scenariuszem PEK. Pogorszenie
rentowności w PEK nie jest na tyle znaczące, by znacznie pogłębić generalną tendencję do obniżania
się rentowności w całym przemyśle przetwórczym na skutek silnego impulsu wzrostu cen energii
i paliw oraz tylko niewiele mniej intensywnego impulsu wzrostu płacy realnej. Te dwa czynniki, wraz
z koniecznym silnym wzrostem nakładów inwestycyjnych powodują obniżenie wskaźników
rentowności sprzedaży, co wskazuje na konieczność podjęcia szeregu innych działań o charakterze
innowacyjnym, w tym organizacyjnych, które pozwolą lepiej i skuteczniej konkurować krajowym
producentom na rynkach międzynarodowych. Niewątpliwie założenia o wdrożeniu środków polityki
w scenariuszu PEK w większym stopniu przybliżają do osiągnięcia wyższej i bardziej stabilnej pozycji
konkurencyjnej krajowych producentów.
Warto wspomnieć, że o wysokiej zbieżności wyników scenariuszy decydują założenia określające
zmiany produktywności kapitału i pracy, które były takie same w analizowanych scenariuszach. Jest to
dość często spotykany zabieg w modelowaniu ekonomicznym, który umożliwia dokonywanie oceny
wpływu jednego kluczowego czynnika na gospodarkę (tu: energia), przy zachowaniu braku zmian
(podejście zachowawcze) w gospodarowaniu pozostałymi czynnikami (tu: kapitał i praca). Biorąc to
pod uwagę, można postawić tezę, że dobrze zaprojektowane i skutecznie wdrożone polityki publiczne
mogą przyczynić się do stworzenia korzystniejszych warunków gospodarowania, wzmacniając ścieżkę
zrównoważonego rozwoju wg scenariusza PEK.
Tabela 93.Zestawienie zmian rentowności obrotu brutto w przemyśle przetwórczym w scenariuszach ODN i PEK [%]
Kategoria modelowa
Rentowności brutto obrotu w przemyśle spożywczym
Rentowności brutto obrotu w przemyśle lekkim
Rentowności brutto obrotu w przemyśle papierniczym
Rentowności brutto obrotu w przemyśle chemicznym
Rentowności brutto obrotu w przemyśle mineralnym
Rentowności brutto obrotu w hutnictwie
Rentowności brutto obrotu w przemyśle maszynowym
Rentowności brutto obrotu w pozostałych gałęziach
przemysłu

scenariusz

2015

2020

2025

2030

2035

2040

ODN

4,7

4,6

4,4

4,3

3,3

2,7

PEK

4,7

4,6

4,4

4,4

3,4

2,7

ODN

6,8

7,3

6,8

6,9

5,6

3,3

PEK

6,8

7,3

6,8

6,4

5,5

3,0

ODN

8,4

8,1

7,4

7,3

6,2

5,1

PEK

8,4

8,0

7,2

7,1

6,1

5,0

ODN

7,9

7,9

7,2

7,1

5,8

4,6

PEK

7,9

7,9

7,3

7,2

6,0

4,9

ODN

9,0

9,7

8,9

8,9

8,1

6,8

PEK

9,0

9,3

8,3

8,3

7,6

6,5

ODN

5,7

5,9

5,2

4,9

4,0

2,7

PEK

5,7

5,7

5,0

4,8

3,8

2,7

ODN

4,5

4,5

4,9

5,2

5,0

4,5

PEK

4,5

4,3

4,4

4,8

5,0

4,5

ODN

6,9

6,0

5,1

4,4

3,2

2,4

PEK

6,9

5,9

4,9

4,3

3,2

2,6

Źródło: opracowanie własne EnergSys, model CGE-PL i moduł Mezzo-Impact
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Rysunek 49. Zmiany rentowności produkcji brutto w przemysłach przetwórczych: spożywczym, lekkim, papierniczym
i chemicznym w scenariuszach ODN i PEK

Rysunek 50. Zmiany rentowności produkcji brutto w przemysłach przetwórczych – mineralnym, hutniczym, maszynowym
i pozostałych przemysłach w scenariuszach ODN i PEK
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5.2.2.3. Ocena skutków społecznych
Wdrożenie scenariusza PEK wymaga szeregu zmian w gospodarowaniu paliwami i energią zarówno
w sektorach energetycznych (pełen łańcuch dostaw), jak również w sektorach użytkujących energię.
Wiąże się to z istotną przebudową podejścia do inwestycji rozwojowych w sektorze energetycznym,
jak również istotnymi modyfikacjami u odbiorców końcowych – w tym w sektorze mieszkaniowym,
w którym dominujące znaczenie odgrywa użytkowanie paliw i energii w gospodarstwach domowych
zamieszkujących budynki wielolokalowe oraz domy jednorodzinne.
Przedstawione w poprzednich rozdziałach wyniki analizy skutków społecznych wpływu realizacji
scenariusza PEK na wybrane parametry (wskaźniki) dobrostanu społecznego i/lub energetycznego
wskazuje, że określony w scenariuszu PEK sposób wdrożenia polityki klimatyczno-energetycznej
w średnio- i długookresowej perspektywie nie powinien pogorszyć sytuacji gospodarstw domowych
w porównaniu ze scenariuszem ODN, a może ją nawet poprawić. Niestety, w krótkim okresie,
w którym konieczne będzie poniesienie znacznych nakładów na działania proefektywnościowe i
prozdrowotne, u odbiorców paliw i energii będących gospodarstwami domowymi mogą wystąpić
pewne zaburzenia, częściowo łagodzone wzrostem płacy realnej, a częściowo wskutek polityki
publicznej, jednak skierowanej do biedniejszej części społeczeństwa. Wyniki obliczeń wskazują, że
uzasadnione wsparcie publiczne powinno być skierowane do trzech dolnych kwintyli dochodowych GD
(kwintyle 1-3), co jest równoznaczne z 60% GD wymagających obecnie wsparcia publicznego w Polsce.
Do oceny porównawczej skutków społecznych przyjęto kategorie makroekonomiczne prezentowane
w tabeli poniżej. Zestawiono zarówno wielkości strony dochodowej GD, mające wydźwięk raczej
optymistyczny, jak również po stronie wydatkowej – udział wydatków GD na paliwa i energię grupy
20% najbiedniejszych (kwintyl 1) GD oraz grupy 20% najbardziej zasobnych GD. Wszystkie grupy
dochodowe GD są natomiast prezentowane na dwóch kolejnych rysunkach.
Warto zwrócić uwagę na zmiany relacji kategorii makroekonomicznych. Przykładowo, dynamika
nominalnego dochodu rozporządzalnego GD w obu scenariuszach wzrasta ok. 2,5-krotnie, nieco więcej
w PEK. Tymczasem dynamika płacy nominalnej (iloczyn płacy realnej i odpowiedniej stopy inflacji
w danym roku) wzrasta nieco mniej, bo ok. 2,2 raza. Różnica między tymi kategoriami wynika z tego,
że pewna cześć przyrostu dochodów GD pochodzi także z dochodów kapitałowych (różnego typu
inwestycje w funduszach, lokaty bankowe, czy akcje, jak również nadwyżka dochodów z indywidulnej
działalności gospodarczej).
Tabela 94. Kluczowe kategorie makroekonomiczne wpływające na ocenę skutków społecznych – scenariusze ODN i PEK
Kategoria modelowa
Zużycie bezpośrednie paliw i energii
w gospodarstwach domowych

Jedn.
PJ

Dynamika realnego dochodu rozporządzalnego
gospodarstw domowych
Dynamika płacy realnej

2015 = 100

Dynamika płacy nominalnej
Udział wydatków na paliwa i energię GD
pierwszego kwintyla
‰
Udział wydatków na paliwa i energię GD
piątego kwintyla

Scenariusz

2015

2020

2025

2030

2035

2040

ODN

792

866

898

926

947

962

PEK

792

845

793

751

751

757

ODN

100

119

139

156

175

193

PEK

100

118

138

154

178

193

ODN

100

114

135

143

158

173

PEK

100

114

134

142

160

172

ODN

100

122

156

169

199

229

PEK

100

122

156

169

201

228

ODN

151

121

119

120

113

110

PEK

151

120

108

100

90

87

ODN

66

71

73

76

74

73

PEK

66

71

68

66

60

60

Źródło: opracowanie własne EnergSys, modele CGE-PL oraz Mezzo-Impact, moduł GD
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Jednakże najważniejszy wskaźnik do oceny skutków społecznych w latach 2015-2040 stanowi
malejąca tendencja udziału wydatków na paliwa i energię w gospodarstwach domowych w obu
scenariuszach, przy czym w scenariuszu PEK jest ona od roku 2030 zdecydowanie pozytywna, na co
wskazują coraz większe rozstępy dynamiki wydatków GD pomiędzy scenariuszami PEK do ODN. Trzeba
jednak podkreślić, że w kwintylu 1 (20% grupa najbiedniejszych GD) do ok. 2030 r. w PEK i aż do 2040 r.
w ODN wydatki te mogą przewyższać „umowny” próg niedostatku energetycznego (umowna granica
10% udziału wydatków na paliwa i energię w dochodzie). Wyniki te dowodzą jak istotne znaczenie
będzie mieć skuteczna polityka termomodernizacji zasobów mieszkaniowych, połączona z innymi
działaniami na rzecz rozwoju i wdrażania źródeł niskoemisyjnych.
Wyniki odzwierciedlają złożoność obecnej sytuacji ekonomicznej biedniejszych GD, jak też potrzebę
wsparcia publicznego kierowanego do najbiedniejszych GD w celu obniżenia wydatków poniżej
„umownego” progu ubóstwa energetycznego.
Na dwóch poniższych wykresach prezentowane są zmiany wydatków GD na różne grupy paliw i energii
dla wszystkich kwintyli dochodowych w obu scenariuszach. Linią w kolorze czerwonym zaznaczono
na obu wykresach „umowną” granicę niedostatku energetycznego GD.

Rysunek 51. Zmiany udziałów wydatków na paliwa i energię w budżetach gospodarstw domowych w podziale na kwintyle
– scenariusz ODN

Z porównania tych dwu rysunków wynika bardzo klarowny przekaz wskazujący, że zrealizowanie
założeń polityki klimatyczno-energetycznej scenariusza PEK w odczuwalny sposób powinno przyczynić
się do zmniejszenia udziału kosztów energetycznych w dochodach każdego kwintyla gospodarstw
domowych, co pociąga zarazem ograniczenie zjawiska „umownego” niedostatku energetycznego.
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Rysunek 52. Zmiany udziałów wydatków na paliwa i energię w budżetach gospodarstw domowych w podziale na kwintyle
– scenariusz PEK

Warto także pamiętać, że istotne zmniejszenie wydatków na energię w koszyku wydatków GD może
skutkować jego ponownym wzrostem jako tzw. „efekt odbicia” (ang. rebound effect). Oznacza on
ponowny wzrost wydatków GD na energię, najczęściej wynikający z szybszego nasycenia gospodarstwa
domowego w sprzęt (np. AGD, elektronika, inne), który zużywa energię, głównie elektryczną.
W pewnych sytuacjach może także pojawić się albo w formie braku redukcji, a nawet wzroście zużycia
paliw do ogrzewania, gdy GD oceni, że możliwe jest podniesienie komfortu cieplnego
w domu/mieszkaniu, albo z użytkowania większej liczby pomieszczeń w uprzednio niedogrzanym
budynku. Warto o tym pamiętać projektując instrumentarium polityki interwencji w każdym ze
scenariuszy.

5.2.2.4. Podsumowanie i wnioski
i społecznych

dotyczące skutków makroekonomicznych

W raporcie przedstawione zostały wszystkie istotne elementy analizy makroekonomicznej i sektorowej
niezbędne do przeprowadzenia oceny skutków makroekonomicznych i społecznych oraz efektywności
kosztowej planowanych polityk i pakietu środków (interwencji), wkomponowanych w dwie,
jakościowo różniące się wizje rozwoju kraju w okresie 2015-2030, z perspektywą 2040 r. W tym celu
zastosowano podejście scenariuszowe w oparciu o dwa scenariusze rozwojowe:



scenariusza Odniesienia (ODN) – wypełniającego polityki i programy rozwojowe, bazujące na
wiążących przepisach prawa polskiego i regulacjach UE obowiązujących na koniec 2017 r.
scenariusza Polityki Energetyczno-Klimatycznej (PEK) – skutek oddziaływania polityk i środków,
które wskazują w jaki sposób zrealizowane zostaną cele w pięciu wymiarach unii energetyczne
uwzględnia regulacje z pakietu „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”.
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W analizie ze szczególną uwagą przygotowano założenia scenariuszowe w taki sposób, by elementy je
różnicujące dotyczyły obszarów, na które może mieć wpływ zmiana prowadzonej polityki
energetycznej oraz klimatycznej. W obliczeniach przyjęto założenie, że potencjał rozwojowy kraju
warunkowany możliwą dostępnością zasobu pracy i kapitału oraz ich rosnącą produktywnością będą
identyczne w obu scenariuszach. Wyznaczenie wartości tych determinant rozwoju (zasób oraz
produktywności) zrealizowano w procesie kalibracji parametrów modelu makroekonomicznego
CGE-PL na założeniach scenariusza ODN.
Przeanalizowane scenariusze ODN i PEK różnią się między sobą kilkoma istotnymi uwarunkowaniami
realizacji obliczeń:







różny wolumen i struktura bilansu popytowo-podażowego paliw i energii w kraju,
różny wolumen i struktura popytu na paliwa i energię w gospodarstwach domowych,
różne produktywności paliw i energii w obszarze produkcyjnym (wartość sprzedaży
przypadająca na jednostkę zużytej energii),
różniące się wolumeny i rozdysponowanie nakładów inwestycyjnych ogółem w gospodarce
narodowej, w tym nakładów inwestycyjnych na sektor podaży paliw i energii oraz jej
użytkowania w sektorach odbiorców końcowych,
odmienne zasady alokacji dochodów ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2; w scenariuszu
ODN w całości w gestii budżetu państwa, zaś w PEK rozdysponowane dochody pomiędzy:
budżet, sektory gospodarcze i wsparcie GD (w pierwszej pętli obliczeniowej),
Jednakże przyjęto takie same zasady alokacji dochodów ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2
w obu scenariuszach przez rozdysponowane dochody pomiędzy: budżet, sektory gospodarcze
i wsparcie GD (w drugiej pętli obliczeniowej).

Wyniki obliczeń modelowych dla każdego ze scenariuszy porównano w trzech głównych obszarach
wpływu, pod kątem możliwych skutków:
a) w obszarze gospodarki narodowej – porównano zmiany tempa rozwoju makroekonomicznego
PKB,
b) w obszarze przemysłu – porównano zmiany rentowności w gałęziach przemysłu
przetwórczego,
c) w obszarze społecznym – porównano dynamiki dochodów rozporządzalnych gospodarstw
domowych oraz zmiany udziałów wydatków na energię w budżetach gospodarstw domowych,
z wyróżnieniem 5 grup dochodowych (pięć kwintyli – nr 1 i 2 to najbiedniejsze 40% GD, nr 3
kwintyl 3 to średniozamożni – 20% GD, zaś nr 4 i 5 to najzamożniejsze 40% GD, wg kryteriów
GUS przyjętych dla roku 2015).
Otrzymane wyniki we wszystkich przebadanych obszarach wykazały przewagę korzyści
makroekonomicznych i społecznych w scenariuszu PEK – przewidującym wdrożenie nowych wymagań,
w tym mechanizmów implementacji polityki klimatyczno-energetycznej w porównaniu z wynikami
uzyskanymi w scenariuszu ODN (wdrażanie aktualnie obowiązujących instrumentów polityki, w tym
przepisów prawa krajowego i unijnego).
Do głównych korzyści scenariusza PEK zaliczać należy m.in.: nieco wyższy wolumen PKB i wyższe
zatrudnienie, w tym w gałęziach przemysłu przetwórczego, wolniejszy spadek wskaźników
rentowności brutto w gałęziach przemysłu, znacząco wyższą produktywność energii w sektorach
gospodarczych, głównie przemyśle i usługach oraz istotnie szybsze wychodzenie większego odsetka
gospodarstw domowych ze sfery „umownego” niedostatku energetycznego.
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Wybrane wnioski z obszaru rozwoju makroekonomicznego kraju


Ocena realizacji scenariusza PEK wskazuje, że możliwa jest polityka klimatyczno-energetyczna
prowadząca do istotnej redukcji krajowej emisji CO2 bez ujemnego wpływu na tempo rozwoju
gospodarki, pod warunkiem szybkiej i skutecznej poprawy efektywności wykorzystania paliw i
energii w gospodarce (wzrost produktywności energii prowadzi do wzrostu efektywności
kosztowej oraz znaczącej redukcji ekspozycji na ryzyko wahań cen paliw i energii na rynkach
międzynarodowych). Ponadto, efekty oszczędności paliw i energii w sferze produkcyjnej i
konsumpcyjnej mogą istotnie przyczynić się do obniżenia kosztów produkcji, poprawiając
konkurencyjność polskich produktów i producentów w handlu międzynarodowym.



Warunkiem koniecznym uniknięcia zaburzeń w długookresowym rozwoju kraju (dochowanie
warunków równowagi ogólnej – główna cecha modelu CGE-PL) powodowanych zbyt szybką
przebudową potencjału wytwórczego sektorów paliwowo-energetycznych jest skierowanie
znacznych środków do wsparcia procesów oszczędzania i zwiększenia efektywności
wykorzystania energii we wszystkich obszarach jej użytkowania, tj.: w produkcji
przemysłowej, usługach i w gospodarstwach domowych.



Przeprowadzona w raporcie ocena skutków makroekonomicznych (i społecznych) dowodzi, że
kluczowym czynnikiem sukcesu transformacji energetycznej będzie wypracowanie skutecznego
instrumentarium wsparcia działań proefektywnościowych adresowanych do odbiorców
końcowych. W tym celu warto wykorzystać środki i instrumenty finansowe, np. ze sprzedaży
uprawnień do emisji CO2, fundusze pomocowe, w tym fundusze efektywności energetycznej,
termomodernizacji itp. Instrumenty te powinny mieć charakter systemowy, z wbudowanymi
mechanizmami autokorekty, reagującymi, w pewnych granicach, na zmiany zachodzące na
rynkach energii, w tym dynamicznie rozwijających się rynkach usług energetycznych
i multienergetycznych.

Wnioski dotyczące obszaru przemysłu przetwórczego


Szybki wzrost cen paliw i energii, nieuchronny w przypadku przyspieszonej modernizacji, a nawet
przebudowy technologicznej pewnej części krajowego sektora energetycznego prowadzi do
obniżenia rentowności polskiego przemysłu przetwórczego. Mimo to, biorąc pod uwagę
relatywnie wysoką rentowność gałęzi przemysłu przetwórczego, w tym gałęzi wysoko
energochłonnych, korzystających z renty geograficznej i silnego popytu wewnętrznego
(inwestycje), obniżka rentowności do roku 2030 nie doprowadzi do wyraźnego pogorszenia
warunków ich działalności. Wyniki modelowe informują, że po 2030 roku trendy obniżki
rentowności gałęzi eksportujących znaczną część swojej produkcji mogą okazać się groźne dla
ich funkcjonowania. Jest to jednak dość odległa perspektywa (> 12 lat), w której wiele
uwarunkowań modelowych może ulec zmianie, a zatem potrzebne będzie przeprowadzenie
szeregu kolejnych obliczeń korygujących obecne założenia.



Uwarunkowania określone w scenariuszu PEK (polityki energetyczno-klimatycznej),
w stosunkowo niewielkim stopniu łagodzą trend zniżkowy utraty rentowności brutto gałęzi
przemysłu, wynikający z silnych impulsów wzrostu cen paliw i energii dostępnych na rynku
krajowym – z zasobów krajowych. Tak znaczący impuls wzrostu cen jest skutkiem założeń
o wzroście cen paliw na rynkach międzynarodowych, ale także wzrostem kosztów wydobycia
krajowego. Dodatkowo impuls cen paliw kopalnych, głównie węglowych, potęgowany jest dość
znacznym wzrostem cen uprawnień do emisji CO2. Biorąc pod uwagę kolejne kroki w obszarze
ochrony klimatu i coraz większej integracji kwestii energetycznych z klimatycznymi wydaje się,
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że wybór ścieżki rozwoju zgodnej ze scenariuszem PEK pozwoli znacznie bardziej ograniczyć
ryzyko gospodarcze, a zarazem zmniejszyć uciążliwość społeczną wyboru scenariusza i strategii
rozwoju polskiej energetyki.

Wnioski dotyczące obszaru społecznego




Warunkiem likwidacji zjawiska ubóstwa energetycznego (w roku 2015, wg danych Eurostat, ok.
80% gospodarstw domowych dotykało zjawisko niedostatku energetycznego) jest m.in.
zmniejszenie różnic dochodowych pomiędzy kwintylami GD i pilne, ale roztropne inwestowanie
w poprawę efektywności energetycznej, w tym racjonalną termomodernizację budynków
mieszkalnych i usługowych oraz modernizację źródeł i sieci zasilających.
Wyniki analizy i oceny wskazują, że znacząca część wsparcia publicznego na poprawę
efektywności energetycznej powinna być kierowana do najuboższych grup GD (kwintyle 1-2 oraz
3). Przyspieszy to proces likwidacji sfery niedostatku energetycznego i w znacznym stopniu
przyczyni się do zmniejszenia zasięgu zanieczyszczenia powietrza niską emisją w kraju. Wyniki
analizy modelowej potwierdzają słuszność przyjętych kryteriów ramowych udzielania wsparcia
publicznego w programie „Czyste powietrze”.

Konkluzja generalna
Po analizie i ocenie wyników obliczeń obu scenariuszy rozwoju makroekonomicznego kraju tj. ODN
i PEK, należy stwierdzić, że wybór scenariusza PEK jest lepszą opcją dla całej gospodarki kraju, w tym
dla gospodarstw domowych i innych grup odbiorców, choć w wielu przypadkach liczbowe różnice są
relatywnie nieduże. Uzasadnienie wyboru opcji PEK jest dobrze udokumentowane wynikami obu
scenariuszy oraz – co równie ważne, jest zgodne z ogólnoświatowymi trendami rozwoju energetyki.

5.2.3. Ocena skutków środowiskowych i zdrowotnych
Ocenę skutków środowiskowych i zdrowotnych wynikających z realizacji scenariusza PEK
przygotowano według następujących założeń:






skutki środowiskowe i zdrowotne określono odpowiednio jako straty środowiskowe, zdrowotne
związane z: emisją substancji zanieczyszczających powietrze oraz emisją gazów cieplarnianych,
wyrażone w wartościach monetarnych;
straty środowiskowe i zdrowotne obliczono dla tych sektorów gospodarki, dla których realizacja
scenariusza PEK powoduje istotne ograniczenie emisji (spalanie paliw - produkcja energii
elektrycznej i ciepła, spalanie paliw – przemysł wytwórczy i budownictwo, spalanie paliw –
transport drogowy, spalanie paliw – inne sektory)
wpływ emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzi i środowisko
określono na podstawie dostępnych modeli i wskaźników jednostkowych kosztów zewnętrznych.

Korzyści środowiskowe i zdrowotne wynikające z realizacji scenariusza PEK w stosunku do scenariusza
ODN określono jako uniknięte straty odpowiednio środowiskowe, zdrowotne z tytułu emisji substancji
zanieczyszczających powietrze i gazów cieplarnianych (wyrażone w wartościach monetarnych).
Obliczono je jako bezwzględną różnicę w stratach środowiskowych, zdrowotnych określonych dla
scenariuszy ODN i PEK w odniesieniu do kluczowych, wskazanych wyżej sektorów gospodarki.
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Należy zauważyć, że szeregu wniosków w tym kontekście dostarcza rozdział 5.1.2, w którym
przedstawiono wymiar „obniżenie emisyjności”. Poniżej opisano metodykę obliczania skutków
środowiskowych i zdrowotnych.
W analizie skutków środowiskowych i zdrowotnych emisji zanieczyszczeń powietrza uwzględniono
następujące rodzaje zanieczyszczeń powietrza:







tlenki azotu (jako NO2);
niemetanowe lotne związki organiczne (NMLZO);
tlenki siarki (jako SO2);
amoniak (NH3);
pył zawieszony PM2,5;
część pyłu zawieszonego PM10 o średnicy ziarna pomiędzy 2,5 i 10 µm (PMco = PM10-PM2,5).

Do obliczeń skutków środowiskowych i zdrowotnych scenariuszy PEK i ODN oraz korzyści
środowiskowych, zdrowotnych wynikających z realizacji scenariusza PEK, wykorzystano dane nt.
projekcji emisji zanieczyszczeń, przedstawione odpowiednio w tabelach 26 i 27 (podrozdział 5.1.2.1.2).
Dla sektora produkcji energii (produkcja energii elektrycznej i ciepła) oraz sektora przemysłowego
(przemysł wytwórczy i budownictwo), wskaźniki jednostkowe kosztów zewnętrznych zanieczyszczeń
powietrza przyjęto na podstawie raportu z badań projektu NEEDS29.
Dla sektora transportu (transport drogowy) przyjęto wskaźniki jednostkowe kosztów zewnętrznych na
podstawie podręcznika KE30.
Dla sektora spalania paliw (inne sektory) przyjęto wartości wskaźników jednostkowych kosztów
zewnętrznych jako średnie wartości określone dla pozostałych sektorów.
W analizie skutków środowiskowych i zdrowotnych emisji gazów cieplarnianych dla zdrowia ludzi
i stanu ekosystemów dotyczy zjawisk w dziedzinie zmian klimatu takich jak:





fale upałów i ich konsekwencje zdrowotne (np. choroby serca) i środowiskowe (susze),
bezpośrednie i pośrednie skutki ekstremalnych zdarzeń pogodowych (huragany, powodzie),
podwyższone ryzyko zachorowań na raka w związku ze zwiększeniem ekspozycji na
promieniowanie UV,
zwiększona koncentracja pyłków alergicznych w powietrzu związana ze zmianą długości okresu
wegetacyjnego.

Wpływ ten jest zwykle wyrażany poprzez zintegrowany wskaźnik jednostkowych kosztów strat
(damage costs) przypadających na tonę emisji ekwiwalentnego dwutlenku węgla (CO2eq). Ze względu
na globalny charakter oddziaływania gazów cieplarnianych wskaźnik ten jest obarczony znacznie
większą niepewnością aniżeli analogiczne wskaźniki dla zanieczyszczeń powietrza i w różnych
opracowaniach specjalistycznych przybiera zróżnicowane wartości, w zależności od przyjętych założeń
dotyczących m.in. zasięgu oddziaływania oraz parametrów makroekonomicznych. Dla celów prognozy
korzyści środowiskowych wynikających z realizacji scenariusza PEK przyjęto zmienny wskaźnik
jednostkowych kosztów strat na podstawie opracowania Banku Światowego31 w dwóch wariantach –
wysokim i niskim (dla 2017 r. wynoszących odpowiednio 37 i 75 USD/tCO2eq).

29

NEEDS. New Energy Externalities Developments for Sustainability. Deliverable 6.1-RS1a; FP6, 2009.
Handbook on the external costs of transport, EC, 2019
https://ec.europa.eu/transport/themes/sustainable/studies/sustainable_en
31 “Guidance note on shadow price of carbon in economic analysis”, Bank Światowy, 2017,
http://documents.worldbank.org/curated/en/621721519940107694/pdf/2017-Shadow-Price-of-Carbon-Guidance-Note.pdf
30
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Poniżej przedstawiono obliczone, zgodnie z przedstawionymi wyżej metodykami, skutki środowiskowe
i zdrowotne emisji zanieczyszczeń oraz emisji gazów cieplarnianych dla scenariuszy PEK i ODN oraz
korzyści środowiskowe i zdrowotne wynikające z realizacji scenariusza PEK w odniesieniu do
scenariusza ODN wyrażone kwotowo.
Tabela 95. Skutki środowiskowe i zdrowotne emisji zanieczyszczeń powietrza oraz emisji gazów cieplarnianych, z kluczowych
sektorów, dla scenariuszy PEK i ODN – wariant niski i wysoki jednostkowych kosztów strat
SKUTKI EMISJI GAZÓW
CIEPLARNIANYCH

SKUTKI EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA – wariant niski
ZDROWOTNE [mln EUR]

ŚRODOWISKOWE [mln EUR]

ŁĄCZNE [mln EUR]

ROK

ODN

PEK

ODN

PEK

ODN

PEK

2020

13 444

12 234

1 355

1 239

10 897

10 304

2025

13 194

10 768

1 329

1 093

13 056

11 266

2030

13 177

9 589

1 332

980

15 038

11 710

2035

12 562

8 528

1 263

868

15 171

11 043

2040

11 869

7 773

1 186

790

14 624

10 867

SKUTKI EMISJI GAZÓW
CIEPLARNIANYCH

SKUTKI EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA – wariant wysoki
ZDROWOTNE [mln EUR]

ŚRODOWISKOWE [mln EUR]

ŁĄCZNE [mln EUR]

ROK

ODN

PEK

ODN

PEK

ODN

PEK

2020

13 444

12 234

1 355

1 239

22 089

20 886

2025

13 194

10 768

1 329

1 093

26 464

22 836

2030

13 177

9 589

1 332

980

30 483

23 737

2035

12 562

8 528

1 263

868

30 752

22 385

2040

11 869

7 773

1 186

790

29 643

22 028

Źródło: opracowanie własne ATMOTERM S.A.
Tabela 96. Korzyści środowiskowe i zdrowotne wynikające z realizacji scenariusza PEK w odniesieniu do scenariusza ODN –
wariant niski i wysoki jednostkowych kosztów strat
KORZYŚCI Z REDUKCJI EMISJI – wariant niski
ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA [mln EUR]

GAZÓW CIEPLARNIANYCH
[mln EUR]

SUMA [mln EUR]

116

594

1 918

236

1 790

4 452

3 588

352

3 328

7 268

2035

4 034

396

4 128

8 557

2040

4 097

395

3 757

8 248

ROK

ZDROWOTNE

ŚRODOWISKOWE

2020

1 209

2025

2 426

2030

KORZYŚCI Z REDUKCJI EMISJI – wariant wysoki
ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA [mln EUR]
ROK

ZDROWOTNE

ŚRODOWISKOWE

GAZÓW CIEPLARNIANYCH
[mln EUR]

SUMA [mln EUR]

2020

1 209

116

1 203

2 528

2025

2 426

236

3 628

6 291

2030

3 588

352

6 746

10 686

2035

4 034

396

8 367

12 796

2040

4 097

395

7 615

12 107

Źródło: opracowanie własne ATMOTERM S.A.
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Z powyższego wynika, że korzyści środowiskowe i zdrowotne wynikające z realizacji scenariusza PEK
w odniesieniu do scenariusza ODN dla lat prognozy kształtują się na poziomie od 1,918 mld EUR
w 2020 r. do 8,248 mld EUR w 2040 r. – dla wariantu niskiego oraz od 2,528 mld EUR w 2020 r. do
12,107 mld EUR w 2040 r. – dla wariantu wysokiego.
Pokreślenia wymagają różnice między scenariuszami, które z każdym okresem pięcioletnim pogłębią
się na korzyść scenariusza PEK – w obu wymiarach zarówno w obszarze skutków emisji zanieczyszczeń
powietrza, jak i emisji gazów cieplarnianych.
Rozpiętość wskazanych wyżej liczb dowodzi trudności oszacowania tych kosztów. Mimo to,
zestawienie ich skali jak również redukcje osiągnięte w obszarze emisji zanieczyszczeń powietrza
i emisji gazów cieplarnianych, przedstawione w rozdziale 5.1.2 pozwalają wnioskować o bezwzględnie
korzystnym wpływie realizacji polityk i działań określonych w KPEiK. Szczególnego podkreślenia
wymaga skutkująca wdrożeniem PEK poprawa jakości powietrza, która poza realnym oddziaływaniem
na redukcję wpływu na zdrowie człowieka (np. długotrwałe lub śmiertelne choroby) pozwala na
poprawę komfortu życia ludzi w postaci redukcji uciążliwości związanej z tymczasowymi problemami
z oddychaniem, bólami głowy, czy obniżeniem nastroju.
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5.3. Przegląd potrzeb inwestycyjnych
5.3.1. Aktualne przepływy inwestycyjne i zakładane przyszłe inwestycje
w odniesieniu do planowanych polityk i środków
W niniejszym podrozdziale przedstawiono szacunki przewidywanych nakładów inwestycyjnych na
realizację scenariusza PEK wraz z odpowiednimi porównaniami ze scenariuszem ODN. W tabeli poniżej
zestawiono nakłady inwestycyjne związane z energią w gospodarce krajowej w podziale na nakłady
inwestycyjne w sektorze paliwowo-energetycznym od 2016 r. oraz nakłady inwestycyjne związane
z energią w sektorach pozaenergetycznych. Te dwie kategorie nakładów zostały zdekomponowane
w kolejnych podrozdziałach. Z szacunków wynika, że blisko połowa nakładów obejmuje sektory
pozaenergetyczne, co pokazuje jak głębokie i powszechne oddziaływanie będzie mieć KPEiK.
Tabela 97. Prognozowane nakłady inwestycyjne w związane z energią w całej gospodarce w latach 2016-2040 [mln EUR’2016]
2016-2020

2021-2025

2025-2030

2031-2035

2036-2040

2016-2040

nakłady inwestycyjne związane
z energią w gospodarce krajowej

94 973

100 251

95 528

86 561

74 369

451 682

nakłady inwestycyjne w całym sektorze
paliwowo-energetycznym

53 618

45 178

45 810

52 712

48 174

245 492

nakłady inwestycyjne związane z energią
w sektorach pozaenergetycznych
(przemysł, gosp. domowe, usługi,
transport i rolnictwo)

41 355

55 073

49 718

33 850

26 195

206 190

Źródło: opracowanie własne ARE S.A.

5.3.1.1. Nakłady inwestycyjne w sektorze paliwowo-energetycznym
Wśród nakładów inwestycyjnych na rozwój sektora paliwowo-energetycznego uwzględnione zostały
inwestycje w sektorze elektroenergetycznym, ciepłowniczym, gazowniczym, górniczym oraz sektorze
paliw ciekłych. W przypadku sektora elektroenergetycznego uwzględniono zarówno nakłady na
budowę i modernizację sektora wytwarzania (elektrownie i elektrociepłownie), jak i rozwój sieci
przesyłowej i dystrybucyjnej, w tym pod kątem przyłączania nowych mocy wytwórczych oraz rozwoju
elektromobilności. Dodatkowo, uwzględniono koszty związane z instalacją liczników w 80%
gospodarstw domowych do 2026 r. Szacunki w odniesieniu do sieci przesyłowych i dystrybucyjnych
oparto na planach operatorów. W sektorze ciepłowniczym poza nowymi mocami wytwórczymi
uwzględniono także modernizację i rozbudowę sieci ciepłowniczych. W sektorze gazowym
uwzględniono nakłady związane z rozwojem sieci dystrybucyjnej wskutek gazyfikacji kolejnych
regionów Polski jak i zakładanych inwestycji w obszarze rozbudowy sieci przesyłowej w oparciu o plany
rozwoju spółek gazowniczych. Nakłady inwestycyjne w sektorze paliw ciekłych zdeterminowane są
między innymi zmianą struktury zapotrzebowania na energię w gospodarce krajowej wskutek rozwoju
paliw alternatywnych oraz zwiększenia wykorzystania w transporcie energii elektrycznej
i biokomponentów (w tym biopaliw zaawansowanych). Uwzględniono także rozwój infrastruktury
magazynowej oraz działania na rzecz zwiększenia mocy produkcyjnych w istniejących rafineriach.
Nakłady inwestycyjne w górnictwie oparto o programy sektorów górnictwa węgla kamiennego29
i brunatnego30 dla Polski i szacunki własne w okresie poza ww. planami. Poniżej w tabeli przedstawiono
29 „Program

dla rozwoju sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce na lata 2016-2030”, przyjęty uchwałą Rady Ministrów
w dniu 23 stycznia 2018 r.
30 „Program dla sektora górnictwa węgla brunatnego w Polsce”, przyjęty uchwałą Rady Ministrów w dniu 30 maja 2018 r.
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szacowane nakłady inwestycyjne na cele energetyczne w sektorze paliwowo-energetycznym w latach
2016-2040.
Tabela 98. Prognozowane nakłady inwestycyjne w sektorze paliwowo- energetycznym na realizację poszczególnych
scenariuszy [mld EUR’2016]
2016-2020

2021-2025

2025-2030

2031-2035

2036-2040

2016-2040

PEK

53,6

45,2

45,8

52,7

48,2

245,5

ODN

46,2

38,4

37,6

46,3

51,1

219,5

Źródło: opracowanie własne ARE S.A.

Planowane łączne nakłady inwestycyjne w krajowym sektorze paliwowo-energetycznym
w perspektywie 2040 r. wynoszą ok. 246 mld EUR’2016. Szacuje się że blisko 60% tych nakładów
poniesione zostanie w latach 2016-2030 (144,6 mld EUR’2016). W okresie po 2030 r. wzrost nakładów
wynika z zaplanowanych inwestycji w energetyce jądrowej – w przedłużonej perspektywie byłoby to
mniej zauważalne ze względu na to, że inwestycja zapewnia produkcję energii przez 60-80 lat. Nakłady
te są niższe niż w scenariuszu ODN, z uwagi na przesunięcie jednego bloku jądrowego poza 2040 r.
w scenariuszu PEK.
60
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Rysunek 53. Porównanie nakładów inwestycyjnych scenariuszy PEK i ODN w sektorze paliwowo-energetycznym
w latach 2016-2040

Tabela poniżej przedstawia sposób w jaki kształtują się nakłady inwestycyjne w poszczególnych
podsektorach paliwowo-energetycznych w dwóch scenariuszach wraz z różnicami między tymi
sumami. W większości przypadków nakłady w scenariuszu PEK są wyższe. Niższe nakłady dla
scenariusza PEK występują w przypadku górnictwa.
Tabela 99. Prognozowane nakłady inwestycyjne w sektorze energetycznym – w podziale na podsektory [mln EUR’2016]

Sektory:

Uwagi:

Wytwarzanie energii elektrycznej

Nakłady inwestycyjne na modernizację i rozbudowę
sektora
wytwarzania
energii
elektrycznej
(elektrownie i elektrociepłownie, magazyny energii,
DSR, koszty dostosowania do IED/BREF).

ODN

PEK

różnica

2016-2020

15 169

20 407

5 238

2021-2025

7 026

11 706

4 680

2026-2030

6 348

12 229

5 881

2031-2035

17 929

23 879

5 949

2036-2040

24 580

22 880

-1 700

2016-2020

20 049
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Przesył i dystrybucja energii elektrycznej
ODN

PEK

różnica

2016-2020

8 395

8 501

105

2021-2025

8 841

10 020

1 180

2026-2030

9 109

10 535

1 425

2031-2035

9 392

9 772

381

2036-2040

9 149

9 487

337

2016-2040

44 886

47 140

3 429

Wytwarzanie ciepła systemowego
ODN

PEK

różnica

2016-2020

2 476

2 202

-274

2021-2025

2 455

2 758

303

2026-2030

2 563

3 192

629

2031-2035

1 978

2 267

289

2036-2040

582

1 238

656

2016-2020

10 054

10 110

1 603

Nakłady inwestycyjne na rozbudowę i modernizację
sieci przesyłowej i dystrybucyjnej, w tym
wzmocnienie sieci dystrybucyjnej pod kątem rozwoju
elektromobilności oraz instalacji inteligentnych
liczników w 80% gospodarstw domowych do 2026 r.
Utworzono na podstawie planów rozwoju sieci
przesyłowych i dystrybucyjnych przedstawianych
przez operatorów.

Nakłady inwestycyjne na modernizację i budowę
nowych ciepłowni dostarczających ciepło do sieci
ciepłowniczych (bez ciepłowni przemysłowych
produkujących ciepło na potrzeby zakładów
macierzystych).

Nakłady inwestycyjne na rozwój i modernizację sieci
ciepłowniczych.

Dystrybucja ciepła systemowego
ODN

PEK

różnica

2016-2020

1 204

1 265

61

2021-2025

1 363

1 486

123

2026-2030

1 060

1 158

99

2031-2035

847

960

113

2036-2040

685

804

119

2016-2020

5 159

5 680

515

Nakłady na inwestycje w sektorze według planów
spółek gazowniczych.

Gazownictwo
ODN

PEK

różnica

2016-2020

7 121

9 529

2 408

2021-2025

6 053

6 291

238

2026-2030

6 053

6 291

238

2031-2035

5 146

4 154

-992

2036-2040

5 146

4 154

-992

2016-2020

29 519

30 418

899
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Paliwa ciekłe
ODN

PEK

różnica

2016-2020

9 832

9 739

-93

2021-2025

9 926

10 623

697

2026-2030

9 998

11 010

1 011

2031-2035

10 057

9 830

-227

2036-2040

10 106

9 472

-634

2016-2020

49 919

50 673

754

Nakłady inwestycyjne na rozbudowę Terminalu
Naftowego w Gdańsku, budowę drugiej nitki
rurociągu Pomorskiego, budowę ok. 350 tys. m 3
nowych pojemności magazynowych na paliwa oraz
200 tys. m3 pojemności magazynowych na ropę,
a także
przedłużenie
rurociągu
paliwowego
z Boronowa do Trzebini. Uwzględniono koszty
budowy ropociągu Brody-Adamów. Nakłady
inwestycyjne związane z utrzymaniem, modernizacją
i rozbudową infrastruktury w sektorze paliw ciekłych,
przyjęto na podstawie danych raportowanych przez
działające na polskim ryku koncerny paliwowe
i logistyczne.

Górnictwo węgla kamiennego i brunatnego Nakłady
ODN

PEK

różnica

2016-2020

1 976

1 976

0

2021-2025

2 758

2 293

-465

2026-2030

2 438

1 395

-1 043

2031-2035

912

1 850

938

2036-2040

806

140

-666

2016-2020

8 890

7 655

-1 236

inwestycyjne związane z realizacją
„Programu dla sektora górnictwa węgla kamiennego
w Polsce” ze stycznia 2018 r. oraz „Programu dla
sektora górnictwa węgla brunatnego w Polsce” z maja
2018 r.

Źródło: opracowanie własne ARE S.A.

Dokonano także dekompozycji kosztów w sektorze elektroenergetycznym oraz ciepłowniczym.
W sektorze elektroenergetycznym (wytwarzanie oraz przesył i dystrybucja) nakłady inwestycyjne
w okresie 2016-2030 wynoszą dla scenariusza PEK 73,4 mld EUR’2016 oraz 139,4 mld EUR’2016
w okresie 2016-2040. Skokowy wzrost nakładów inwestycyjnych w latach 2031-2040 jest wynikiem
założenia o budowie trzech bloków jądrowych o łącznej mocy 3 900 MW. Należy zaznaczyć, że przyjęto
podejście „ponoszenia” nakładu w roku uruchomienia jednostki wytwórczej. Jest to uproszczenie, ale
pozwala na przejrzystość analizy wartości, ale także eliminuje problem podejścia do ujęcia
amortyzacyjnego inwestycji, które wykracza poza zakres analizy, tj. 2040 r. Na uwagę zasługują także
nakłady na OZE. Szczegółowy zakres planowanych nakładów inwestycyjnych w sektorze wytwarzania,
przesyłu i dystrybucji energii przedstawiono odpowiednio w dwóch tabelach poniżej, a także na
rysunku – dla wytwarzania.
Tabela 100. Prognozowane nakłady inwestycyjne w sektorze przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej [mln EUR’2016]
2016-2020

2021-2025

2025-2030

2031-2035

2036-2040

2016-2040

sieć przesyłowa

1 393

1 740

2 897

2 375

2 402

10 807

sieć dystrybucyjna

7 108

8 280

7 638

7 397

7 085

35 597

łącznie

8 501

10 020

10 535

9 772

9 487

46 404

Źródło: opracowanie własne ARE S.A.
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Tabela 101. Prognozowane nakłady inwestycyjne w sektorze wytwarzania energii elektrycznej [mln EUR’2016]
2016-2020

2021-2025

2025-2030

2031-2035

2036-2040

2016-2040

elektrownie

14 858

8 008

9 246

21 459

19 445

73 016

elektrociepłownie

3 824

3 234

2 784

1 981

2 874

14 697

DSR/magazyny en.

25

64

199

439

561

1 288

dost. do IED/BREF

1 700

400

0

0

0

2 100

węglowe

9 222

2 237

0

287

446

12 192

gazowe

1 709

2 511

591

1 802

1 298

7 911

jądrowe

0

0

0

11 700

5 850

17 550

wg rodzaju

wg paliw

inne
odnawialne
wodne

694

539

446

689

1 061

3 430

8 782

6 419

11 192

9 401

14 225

50 019

110

317

120

120

120

787

wiatrowe

5 966

1 842

7 467

5 504

10 025

30 804

fotowoltaiczne

2 004

2 156

1 659

2 819

2 838

11 475

biomasa

407

1 318

1 109

93

278

3 206

biogaz

294

786

837

865

964

3 747

20 407

11 706

12 229

23 879

22 880

91 101

łącznie nakłady na moce
wytwórcze en. elektrycznej

Źródło: opracowanie własne ARE S.A.
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Rysunek 54. Prognozowane nakłady inwestycyjne w sektorze wytwórczym w latach 2016-2040 [mln EUR’2016]

W sektorze ciepłowniczym (wytwarzanie oraz dystrybucja) nakłady inwestycyjne w okresie 2016-2030
dla scenariusza PEK wynoszą 12,0 mld EUR’2016 oraz 17,3 mld EUR’2016 w okresie 2016-2040.
W sektorze tym, znacznych nakładów inwestycyjnych wymagać będzie wymiana starych kotłów
opalanych węglem kamiennym na kotły na biomasę i gaz ziemny. Istotną część tych nakładów
pochłonie również modernizacja kotłów i proces dostosowywania do wymagań środowiskowych.
Kolejnym istotnym czynnikiem kosztowym jest modernizacja i rozwój sieci ciepłowniczych, która
zgodnie z zaprezentowanymi szacunkami pochłonie w okresie 2016-2030 ok. 4 mld EUR’2016,
a w okresie 2016-2040 niecałe 6 mld EUR’2016. W tabeli poniżej zaprezentowano szacunki odnośnie
nakładów inwestycyjnych na realizację scenariusza PEK w ciepłownictwie sieciowym.
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Tabela 102. Prognozowane nakłady inwestycyjne w sektorze wytwarzania i dystrybucji ciepła sieciowego (bez ciepłowni
przemysłowych) [mln EUR’2016]
2016-2020

2021-2025

2025-2030

2031-2035

2036-2040

2016-2040

kotły ciepłownicze

292

1 254

2 349

241

733

4 868

magazyn ciepł.

13

28

0

7

0

47

modernizacja

1 898

1 476

843

2 020

505

6 742

łącznie wytwarzanie

2 202

2 758

3 192

2 267

1 238

11 657

łącznie dystrybucja ciepła
sieciowego

1 265

1 486

1 158

960

804

5 680

Źródło: opracowanie własne ARE S.A.

5.3.1.2. Nakłady inwestycyjne na cele energetyczne w pozostałych sektorach
W tabeli poniżej zestawiono szacowane nakłady inwestycyjne na cele energetyczne w pozostałych
sektorach gospodarki krajowej tj.: w przemyśle, usługach, transporcie, gospodarstwach domowych
oraz rolnictwie. Nakłady te zostały ujęte w tabeli poniżej, a szczegółowy ich rozdział na poszczególne
sektory został zaprezentowany w kolejnej tabeli. należy zauważyć, ze w każdym przypadku nakłady w
scenariuszu PEK są wyższe niż w ODN.
Tabela 103. Prognozowane nakłady inwestycyjne na cele energetyczne w pozostałych sektorach dla poszczególnych
scenariuszy [mld EUR’2016]
2016-2020

2021-2025

2025-2030

2031-2035

2036-2040

2016-2040

PEK

41,4

55,1

49,7

33,8

26,2

206,2

ODN

36,7

39,3

35,7

27,6

22,9

162,3

Źródło: opracowanie własne ARE S.A.
Tabela 104. Prognozowane nakłady inwestycyjne na cele energetyczne w pozostałych sektorach [mld EUR’2016]

Sektory:

Uwagi:

Przemysł

Wymiana technologii dostarczających ciepło
procesowe (piece technologiczne i ciepłownie
przemysłowe). Wymiana i modernizacja
napędów elektrycznych oraz źródeł światła,
działania na rzecz poprawy efektywności
energetycznej.

ODN

PEK

różnica

2016-2020

3 215

3 990

774

2021-2025

3 681

5 636

1 955

2026-2030

3 047

4 575

1 528

2031-2035

2 523

3 722

1 199

2036-2040

2 070

3 040

970

2016-2020

14 536

20 092

6 427

Transport
ODN

PEK

różnica

2016-2020

17 165

17 738

574

2021-2025

19 857

25 470

5 612

2026-2030

17 551

22 894

5 343

2031-2035

11 418

14 370

2 952

2036-2040

9 721

11 553

1 832

2016-2020

75 713

92 025

16 312

Nakłady na infrastrukturę kolejową (tory, stacje,
tabor), rozwój transportu intermodalnego,
rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów
napędzanych energią elektryczną i CNG,
rozbudowę portów lotniczych i morskich,
regulację rzek, wymianę taboru zbiorowej
komunikacji samochodowej.
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Gospodarstwa domowe
ODN

PEK

różnica

2016-2020

9 970

12 071

2 102

2021-2025

9 734

15 867

6 133

2026-2030

9 696

14 543

4 847

2031-2035

8 714

9 478

764

2036-2040

6 697

6 772

75

2016-2020

44 811

58 732

13 921

Usługi
ODN

PEK

różnica

2016-2020

1 304

2 446

1 142

2021-2025

1 329

3 251

1 921

2026-2030

1 181

3 145

1 965

2031-2035

1 042

2 057

1 015

2036-2040

925

966

41

2016-2020

5 781

11 865

6 084

Rolnictwo
ODN

PEK

różnica

2016-2020

5 076

5 110

34

2021-2025

4 680

4 849

169

2026-2030

4 254

4 560

306

2031-2035

3 872

4 223

350

2036-2040

3 532

3 863

332

2016-2020

24 414

22 606

1 192

Nakłady inwestycyjne na termomodernizację,
modernizację i wymianę źródeł ciepła (CO, CW),
wymianę źródeł światła na energooszczędne,
wymianę
urządzeń
elektrycznych
na
energooszczędne,
zakup
nowych
energooszczędnych urządzeń elektrycznych.

Nakłady inwestycyjne na termomodernizację,
modernizację i wymianę źródeł ciepła (CO, CW),
wymianę źródeł światła na energooszczędne w
pomieszczeniach usługowych, modernizację
opraw oświetlenia ulicznego, wymianę urządzeń
elektrycznych na energooszczędne, zakup
nowych
energooszczędnych
urządzeń
elektrycznych.

Nakłady inwestycyjne na termomodernizację,
modernizację i wymianę źródeł ciepła (CO, CW),
wymianę źródeł światła na energooszczędne,
wymianę i zakup ciągników i maszyn rolniczych
na mniej energochłonne.

Poniżej przedstawiono szacunki odnośnie wymaganych nakładów inwestycyjnych na przeprowadzenie
założonej w scenariuszu PEK termomodernizacji budynków. Szacunki te opierają się na założeniu, że
do 2030 r. 70% ogółu budynków mieszkalnych będzie w pełni lub częściowo ocieplona. W odniesieniu
do sektora usługowego założono, że do 2030 r. ocieplonych będzie ok. 78% całkowitej powierzchni
użytkowej budynków publicznej służby zdrowia, administracji i oświaty oraz od 70-75% powierzchni
hoteli, biur, warsztatów i magazynów funkcjonujących w ramach usług niekomercyjnych.
Tabela 105. Prognozowane nakłady inwestycyjne na termomodernizację budynków [mld EUR’2016]
2016-2020

2021-2025

2025-2030

2031-2035

2036-2040

2016-2040

PEK

3 111

7 372

7 532

4 619

1 518

24 151

ODN

1 689

1 839

1 865

1 889

1 905

9 186

Źródło: opracowanie własne ARE S.A.

135

Ocena skutków planowanych polityk i środków (scenariusz PEK) – zał. 2 do KPEiK

5.3.2. Czynniki ryzyka sektorowego lub rynkowego bądź bariery w kontekście
krajowym i regionalnym
5.3.2.1. Sektor elektroenergetyczny – ryzyka sektorowe
Sektor elektroenergetyczny narażony jest na ryzyka i zagrożenia wynikające ze specyfiki prowadzonej
działalności oraz funkcjonowania w określonym otoczeniu rynkowym i regulacyjnym.
W energetyce zarówno procesy inwestycyjne, jak i czas zwrotu z inwestycji są długie. Dlatego
formułowane przez organizacje międzynarodowe, w szczególności Unię Europejską, jak i przez
państwo polskie dokumenty strategiczne, regulacje oraz polityka właścicielska państwa są bardzo
istotne i mają duży wpływ zarówno na decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw energetycznych jak i na
skutki tych decyzji.
Ryzyko regulacyjne
Jednym z istotnych czynników ryzyka wpływających na rozwój i funkcjonowanie polskiego sektora
energetycznego są regulacje pakietu klimatyczno-energetycznego Unii Europejskiej, wyznaczającego
cel redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku oraz pakietu: „Czysta energia dla wszystkich
Europejczyków”, którego celem jest prawna realizacja koncepcji unii energetycznej. Szereg ryzyk
wynika z zaostrzania się norm emisyjnych praz zasad funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami
do emisji CO2 (EU ETS – ang. European Trading System). Zasadniczym problem związanym z cenami
uprawnień do emisji CO2 jest brak możliwości przyjęcia jednoznacznie właściwych ścieżek tych cen.
Oznacza to, że przedsiębiorstwa energetyczne nie wiedzą w jaką technologię zainwestować, więc wolą
odłożyć decyzję inwestycyjną na później.
Zagrożeniem dla rozwoju sektora energetycznego są też inne regulacje UE realizowane w ramach
polityki środowiskowej i związane z ograniczeniem emisji zanieczyszczeń. Można do nich zaliczyć
dyrektywę IED oraz konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik w odniesieniu do dużych
obiektów energetycznego spalania, zgodnie z unijną dyrektywą 2010/75/UE („Konkluzje BAT dla LCP”).
Z uwagi na niepewność co do ich brzmienia w ostatecznym kształcie (w szczególności w odniesieniu do
rewizji BAT/BREF), są potencjalnie istotnym czynnikiem ryzyka, mogącym przełożyć się na zmianę
poziomu wydatków inwestycyjnych w sektorze, kierunku tych wydatków lub nawet rentowności
projektów, które po kilku latach budowy mogą zostać uznane za niesprzyjające transformacji
energetycznej.
Z podobnym zagrożeniem wiąże się wpływ rozporządzenia w sprawie wewnętrznego rynku energii
elektrycznej („EMR”) oraz dyrektywa w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii
elektrycznej („EMD”), których celem jest stworzenie nowej struktury jednolitego rynku energii m.in.
poprzez wprowadzenie wielu rozwiązań prokonsumenckich oraz uelastycznienie rynku i ingerencja
w strukturę mechanizmów.
Przy odpowiednio dużej przepustowości połączeń transgranicznych istotna część popytu krajowego na
energię będzie mogła być zaspokojona przez wytwórców, zlokalizowanych poza granicami Polski.
Inwestor badający wykonalność projektu inwestycyjnego musi de facto wziąć pod uwagę potencjalne
ryzyko, a także strategie i ceny energii elektrycznej, oferowanej przez wytwórców zlokalizowanych
poza granicami Polski. Istotną barierą są również nieuregulowane stany prawne, związane
z trudnościami w pozyskiwaniu terenów lub dostępu do nich w ramach prowadzenia nowych inwestycji
(w szczególności w segmencie dystrybucji).
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Ryzyko rynkowe
Istotnym czynnikiem rynkowym jest niepewność w odniesieniu do przyszłych poziomów cen energii
elektrycznej oraz produktów powiązanych, np. praw majątkowych czy uprawnień do emisji CO2 oraz
ryzyko związane z wolumenem sprzedawanej energii elektrycznej (wynikające z niepewności co do
determinant popytu na energię elektryczną oraz ciepło). Rzeczywiste wystąpienie czynników ryzyka
należących do tej grupy, może mieć niekorzystny wpływ na wynik finansowy podmiotu, przejawiający
się m.in. jako ograniczenie generowanych przychodów, wzrost kosztów czy też redukcja marży.
Dość duże znaczenie ma istotny udział wyeksploatowanej, wysokoemisyjnej energetyki opartej na
węglu kamiennym i brunatnym, która w najbliższych kilkunastu latach zostanie stopniowo wycofana
z sytemu, także ze względu na niespełnianie norm emisyjnych. Stanowi to problem dla generowania
nowych inwestycji, zwłaszcza przy niedostatecznych środkach w gospodarce. Występuje również
Presja na wyniki operacyjne polskich koncernów energetycznych, wywołana przez konkurencję
wolnego rynku energii w UE, co będzie powodowało ograniczenie ich możliwości inwestycyjnych.
Należy także zauważyć ryzyko wynikające z niechęci banków do projektów w energetykę
konwencjonalną czy inne źródła nieoparte o OZE. Może to powodować brak dostatecznych ilości mocy
w systemie, zapewniających stałe dostawy energii dla gospodarki.
Ryzyko wynikające z zasad tzw. zrównoważonego finansowania
Zgodnie propozycją zrównoważonego finansowania, określoną przez Grupy Ekspertów Wysokiego
Szczebla (HLEG), działalność ekonomiczna ma być klasyfikowana pod kątem środowiskowym. Wśród
kryteriów określających czy dana działalność jest zrównoważona, proponowane jest wygaszanie
antropogenicznej emisji gazów cieplarnianych, w tym ze źródeł bazujących na paliwach kopalnych.
Można przyjąć, że w przypadku działalności, która zostanie zaklasyfikowana jako niezrównoważona
stworzone zostaną bodźce, aby skierować kapitał z rynków finansowych w kierunku innej działalności
np. poprzez większe wymogi ostrożnościowe w zakresie zabezpieczenia pożyczek na te inwestycje, czy
też niższy rating. Oznacza to, że pozyskanie kapitału prywatnego na inwestycje w działalność uznaną
za niezrównoważoną będzie trudniejsze niż obecnie.
W związku z tym dla instytucji zajmujących się zarządzaniem aktywami i inwestycjami ma zostać
wprowadzony obowiązek włączenia czynników związanych ze zrównoważonym finansowaniem
(Economic, Social & Governance „ESG”) do swojej głównej działalności, tj. dopasowanie procesów,
wewnętrznych procedur, zasad zarządzania ryzykiem oraz polityki sprzedaży do propozycji Komisji
Europejskiej. W przypadku gdy projekt nie sprzyja realizacji celów klimatycznych i Agendy 2030 może
być trudniej o kredyt, bądź ubezpieczenie projektu. Aktualnie znaczna część członków rynku
finansowego (m.in. fundusze inwestycyjne, firmy ubezpieczeniowe, jak również banki) ma już
obowiązek poinformowania klienta o istnieniu rozwiązania uwzględniającego ESG.
Ryzyko technologiczne
Rozwój sektora energetycznego w kierunku niskoemisyjnym, oprócz spodziewanych ogromnych
korzyści niesie ze sobą także ryzyka. Znaczna część inwestycji w moce wytwórcze kierowana jest
w odnawialne, ale niestabilne źródła energii, przy niedostatecznym rozwoju technologii, które
pozwalają na lepszą integrację OZE z systemem elektroenergetycznym – w szczególności dyspozycyjne
źródła wytwarzające energię po konkurencyjnych cenach, a przede wszystkim rozwój technologii
magazynowania energii, w tym wykorzystania wodoru.
Trzeba też zauważyć, że w Polsce występują nieliczne podmioty, które mogą konkurować
z zagranicznymi dostawcami technologii energetycznych, zarówno ze względu na doświadczenie, jak
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i warunki ekonomiczne. Polski sektor energetyczny może być zatem narażony na niekorzystną pozycję
w zakresie inwestycji, jak i późniejszej ich obsłudze.
Polska podejmuje wyzwania w działalności badawczo-rozwojowej sektora energetycznego, jednakże
w szczególności dostęp do kapitału jest znacznie niższy niż w bogatszych gospodarkach. Może to mieć
znaczenie dla pozyskiwania nowych technologii, jednakże czynione są starania skutkujące współpracą
międzynarodową lub pozyskiwaniem środków zagranicznych.
Ryzyko w obszarze przesyłu i dystrybucji
Nieco korzystniejsza wydaje się sytuacja działalności w operatorów systemu przesyłowego
i dystrybucyjnego. Choć wyzwania wynikające z nowych regulacji nakładają na nich szereg zadań,
ryzyko inwestycyjne operatorów systemu przesyłowego i dystrybucyjnego jest dużo niższe, głównie
z uwagi na stabilne regulacje, jakim podlegają te podsektory, tj. określony zwrot nakładów
inwestycyjnych, zapewniony przez regulatora w taryfie przesyłowej i dystrybucyjnej. Pomimo tego,
podsektor przesyłu, boryka się z problemem planowania długoterminowych projektów. Plany budowy
nowych mocy kształtują się i zmieniają na przestrzeni lat, np. w zakresie parametrów bądź wyboru
technologii. Sieć jest budowana w procesie wieloletnim, dlatego trudno jest nadążyć za zmianami
rynkowymi, które dokonują się w międzyczasie. Budowa sieci przesyłowej jest silnie uzależnienia od
tego, w jakim tempie i zakresie są budowane nowe jednostki wytwórcze. Rolą OSP jest bowiem
zapewnienie mocy i włączenie tych jednostek do wspólnej sieci.
Ponadto dużą przeszkodą w prognozowaniu rozwoju sieci, zarówno przesyłowych jak
i dystrybucyjnych, jest też brak społecznego zrozumienia dla konieczności budowy nowych sieci.

5.3.2.2. Sektor ciepłowniczy – ryzyka sektorowe
W nadchodzącym czasie przed ciepłownictwem stoi bardzo wiele wyzwań związanych z nowymi
regulacjami. Dla branży najważniejszymi aktami prawnymi mającymi wpływ na jej funkcjonowanie na
lokalnym rynku, jest dyrektywa o OZE i efektywności energetycznej, oraz dyrektywa o charakterystyce
energetycznej budynków. Na ciepłownictwo istotnie wpływ ma wdrożenie w Polsce rynku mocy
i nowego systemu wsparcia dla kogeneracji.
Obecny stan sektora ciepłownictwa charakteryzuje bardzo wysoki poziom uzależnienia wytwarzania
ciepła od węgla kamiennego jako paliwa oraz duży stopień zużycia urządzeń produkujących ciepło
i sieci przesyłowych, odziedziczony w spadku po wcześniejszym systemie gospodarczym;
Występuje tez „pułapka” kosztowa modernizacji technologii wytwarzania ciepła, wynikająca z tego, że
z jednej strony, unowocześnienie technologii z reguły wymaga zastąpienia węgla przez inne paliwa
konwencjonalne, które są znacznie droższe, a z drugiej strony ze słabości kapitałowej większości
przedsiębiorstw ciepłowniczych, co zmusza te przedsiębiorstwa do powierzania inwestycji
modernizacyjnych „trzeciej stronie finansującej”, tj. wyspecjalizowanym, firmom typu ESCO, dążącym
do osiągnięcia wysokiej marży i zwrotu poniesionych nakładów w krótkim okresie czasu;
Występuje też „pułapka” cenowa inwestowania w ochronę środowiska, polegająca na występowaniu
mechanizmów skłaniających przedsiębiorstwa ciepłownicze do przedsięwzięć ograniczających
zanieczyszczenie środowiska oraz jednoczesnych trudnościach z dostępem do tanich instrumentów
finansowania tych przedsięwzięć, co w konsekwencji przyczynia się do bezpośredniego i istotnego
wzrostu cen ciepła wskutek wdrożenia inwestycji ekologicznej.
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Ryzyko właścicielskie
W Polsce większość systemów ciepłowniczych jest własnością komunalną, tzn. nie posiada istotnego
zaplecza finansowego, gwarantującego skierowanie znaczących środków na inwestycje. W przypadku
dużych grup kapitałowych, wypracowane przepływy finansowe mogą być kierowane na pojedyncze
inwestycje. Mniejsze przedsiębiorstwa ciepłownicze nie mają tak atrakcyjnego dostępu do rynku
finansowego jak duże podmioty, operujące na większym, pewniejszym rynku. Pozostają do
wykorzystania kredyty komercyjne, które często są obarczone dużym ryzykiem ich otrzymania.
Instytucje finansujące nie są bowiem skłonne udzielać kredytów podmiotom, które stoją w obliczu
zaostrzających się norm, rosnących kosztów środowiskowych oraz restrykcyjnych taryf. Szansą są
mechanizmy wsparcia finansowego ze środków przeznaczonych na poprawę efektywności
energetycznej, czy rozwój OZE.
Ryzyko regulacyjne
Duży wpływ na branżę będą mieć też uchwalone w kwietniu 2017 roku unijne standardy BAT dla dużych
obiektów energetycznego spalania LCP (ang. Large Combustion Plants), wprowadzające restrykcyjne
wymogi, w szczególności w zakresie dopuszczalnych wielkości emitowanych zanieczyszczeń.
Zafunkcjonują one od 2021 roku i nałożą rygorystyczne kryteria emisji związków azotu, siarki i pyłów
dla wszystkich jednostek wysokiego spalania, o mocy powyżej 50 MW. Równie ostre wymogi dotyczą
jednostek małych i średnich od 1 do 50 MW - to z kolei wymóg dyrektywy w sprawie ograniczenia
emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania (tzw.
dyrektywa MCP).
Kolejnym, dużym zagrożeniem dla inwestycji w rozwój branży ciepłowniczej są unijne i krajowe
regulacje, które pozbawiają tzw. nieefektywne32 systemy ciepłownicze możliwości pozyskania wsparcia
ze środków publicznych. Przez to inwestycje w sieci są nieopłacalne jako przedsięwzięcia biznesowe,
bo zwracają się zwykle po kilkudziesięciu latach. Takie inwestycje są jednak prowadzone, aby zwiększać
bezpieczeństwo dostaw ciepła, a także, aby podłączać nowych odbiorców. Obecnie w całym systemie
ciepłowniczym w Polsce, praktycznie tylko 20 proc. systemów, są to systemy efektywne, czyli takie,
które są przyjazne dla środowiska i rzeczywiście mogą przyczynić się do walki ze smogiem i które
spowodują, że lepiej będzie można wykorzystać paliwo lokalne.
W nadchodzącej dekadzie powinny zostać przeprowadzone głębokie modernizacje systemów
ciepłowniczych, które w wielu szczególnie mniejszych miastach zminimalizują ryzyko utraty
dotychczasowych źródeł zaopatrzenia w ciepło i pogorszenie jakości powietrza oraz pozbawią
możliwości doprowadzenia niektórych przedsiębiorstw do likwidacji, z powodu braku wystarczających,
własnych środków finansowych na inwestycje. Pewnym zagrożeniem i ryzykiem dla inwestycji w branży
ciepłowniczej, jest też obecny model regulacji, który powinien być bardziej elastyczny i dawać
przedsiębiorcy możliwość uzyskania godziwego zwrotu na kapitale, żeby ten mógł pozyskać środki na
inwestycje niezbędne do sprostania wymogom emisyjnym. Aktualnie przedsiębiorstwa ciepłownicze
mają ograniczone możliwości pozyskania przychodów, które pozwoliłyby im na odtworzenie majątku
wytwórczego (nie mówiąc już o całkowitej zmianie technologii wytwarzania) i rozwoju sieci.
Koniecznym działaniem jest zrewidowanie obecnej polityki taryfowej, aby w większym stopniu
przyczyniała się do rozwoju sektora i zapewniała zagwarantowanie więcej środków na rozwój
systemu, w celu zapewnienia świadczenia lepszej jakości usług.

32

Dyrektywa 2012/27/UE o efektywności energetycznej wprowadza definicję „efektywnych systemów ciepłowniczych
(chłodniczych)” – efektywny system ciepłowniczy i chłodniczy oznacza system ciepłowniczy lub chłodniczy, w którym do
produkcji ciepła lub chłodu wykorzystuje się w co najmniej 50% energię ze źródeł odnawialnych, lub w co najmniej 50% ciepło
odpadowe, lub w co najmniej 75% ciepło pochodzące z kogeneracji, lub w co najmniej 50% wykorzystuje połączenie takiej
energii i ciepła.
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Kolejnym ważnym czynnikiem ryzyka mającym wpływ na rozwój sektora ciepłownictwa, to brak
możliwości rozbudowy sieci, który jest wynikiem braku regulacji prawnych w zakresie planowania
przestrzennego. Ciepłownictwo podobnie jak wiele innych biznesów sieciowych, napotyka na poważne
trudności w przepisach planowania przestrzennego i w efekcie na problemy z dostępem do gruntu.
Wytyczenie i wybudowanie nowych sieci ciepłowniczych wraz z formalnym uzyskaniem zgód właścicieli
działek, jest bardzo czasochłonne i kosztowne. Jest to dodatkowa bariera dla rozwoju ciepłownictwa,
która może zawęzić obszar ich działalności do tych części miast, które już obecnie są wyposażone
w sieci ciepłownicze.
W wielu też przypadkach ciepło z sieci miejskiej nie będzie atrakcyjną opcją dla deweloperów. Wynika
to z przepisów dyrektywy 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej
budynków, która w przypadku ciepła sieciowego z węgla, nakłada na inwestora obowiązek
podniesienia standardu energetycznego budynku (czyli zmniejszenia jego energochłonności, lub
dodania odnawialnego źródła energii). Może się okazać, że indywidualny kocioł na gaz lub pellet będzie
dla inwestora tańszy, niż podłączenie się do sieci ciepłowniczej.
Ryzyko rynkowe
Niektóre przedsiębiorstwa ciepłownicze ulegają likwidacji, ponieważ nie posiadają wystarczająco dużo
własnych środków finansowych na inwestycje. Nie są w stanie ich pozyskać z rynku komercyjnego, a nie
mogą starać się o pomoc publiczną, ponieważ mają status „nieefektywnych systemów” i nie są w stanie
przejść do kategorii „systemów efektywnych energetycznie”.
Kolejnym problemem sektora jest spadek zapotrzebowania na ciepło, wskutek prowadzonej
termomodernizacji budynków, przyłączonych obecnie do sieci. Nowe obiekty budowane są często poza
siecią, ponieważ dla inwestorów bardziej opłacalne staje się zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych
źródeł. Wzrasta też ryzyko upadku innych przedsiębiorstw, z powodu spadającego zapotrzebowania
i ponoszenia koniecznych nakładów na ograniczenie emisji. Nowe inwestycje proekologiczne
przekładają się bowiem na wyższe ceny jednostkowe sprzedanego ciepła, co z kolei jeszcze zmniejsza
popyt na usługi ciepłownicze i nakręca kolejną, spiralę podwyżek cen.
System wsparcia dla kogeneracji, który wszedł w życie w 2019 r. może stworzyć stabilne warunki
funkcjonowania inwestycji kogeneracyjnych oraz może być widocznym impulsem do budowy nowych
jednostek kogeneracyjnych, zwłaszcza tam, gdzie w tej chwili znajdują się ciepłownie. Obecna
nienajlepsza kondycja sektora ciepłowniczego ogranicza jednak możliwość przekształcenia części
kotłów ciepłowniczych w kogenerację. Potencjał jest jednak znaczący.
Z punktu widzenia wsparcia kogeneracji, bardzo poważnym ryzykiem dla inwestorów, będzie właściwy,
optymalny wybór paliwa, dokonany w wyniku oszacowanych i obarczonych zwykle dużym marginesem
błędu, prognoz ścieżek wzrostu cen poszczególnych paliw, jak i cen pozwoleń na emisję CO2. Parametry
te są bowiem bardzo istotne dla całej ekonomiki realizowanych przedsięwzięć.

5.3.2.3. Sektor gazowy – ryzyka sektorowe
Rozwój infrastruktury gazowej w Polsce determinowany jest przede wszystkim koniecznością
zapewnienia dywersyfikacji źródeł dostaw gazu do Polski oraz rozwojem połączeń importowych
i eksportowych zapewniających integrację europejskich rynków. Szczególnie ważne jest zapewnienie
alternatywnych dostaw gazu w stosunku do aktualnych kierunków. Historyczne uwarunkowania
spowodowały, że KSP rozbudowywany był w sposób umożliwiający wyłącznie transport gazu
rosyjskiego, ze wschodu na zachód kraju. Stworzyło to sytuację całkowitego uzależnienia się od dostaw
z jednego kierunku. Operator sytemu przesyłowego w ostatnich latach w celu likwidacji barier dostępu
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do sąsiadujących, zagranicznych rynków gazu, zrealizował szereg działań zmierzających w stronę
dywersyfikacji kierunków oraz źródeł dostaw gazu ziemnego, dążąc do zminimalizowania ryzyka
uzależnienia się od historycznie dominującego dostawcy (Rosji).
Kontynuowane przez OSP (GAZ-SYSTEM S.A.) działania integrujące Polskę z regionalnymi rynkami gazu,
polegają na budowie połączeń międzysystemowych i kontynuowaniu rozbudowy krajowej sieci
przesyłowej, umożliwiających dostawy gazu z dowolnego kierunku i udrażniających przepływ
w zidentyfikowanych tzw. „wąskich gardłach” w systemie przesyłowym. Likwidowane są dzięki temu
kolejne bariery, w efekcie których wzrasta poziom dywersyfikacji źródeł dostaw gazu oraz techniczne
możliwości dostępu do alternatywnych, konkurencyjnych rynków zachodnich.
Ryzyko regulacyjne
Kluczowe bariery i ryzyka procesu inwestycyjnego z punktu widzenia inwestora, to przede wszystkim
długotrwały proces wprowadzania inwestycji liniowych do miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, problem z pozyskiwaniem tytułów prawnych do nieruchomości, brak rygoru
natychmiastowej wykonalności decyzji administracyjnych, długie terminy wnoszenia zastrzeżeń,
odwołań i skarg, co skutkuje zwiększeniem kosztów realizacji projektów. Z uwagi na przewlekły proces
wydawania pozwoleń, długotrwały proces odwoławczy oraz możliwość stwierdzania nieważności
wydanych decyzji administracyjnych, znacznie przeciągają w czasie czas ich realizacji, mogą
spowodować zaniechanie lub odłożenie kluczowych decyzji inwestycyjnych w czasie. Dużym
problemem pozostają również kwestie pozyskiwania zgód od właścicieli nieruchomości, co skutkuje
wydłużeniem procesu inwestycyjnego. Powoduje to, że projekty realizowane na granicy opłacalności
stają się nieopłacalne.
Ryzyko rynkowe
W sektorze gazowym, operator gazociągów przesyłowych reagując na sygnały z rynku o wzroście
zapotrzebowania na gaz ziemny prowadzi szereg inwestycji infrastrukturalnych. Trudności, które
napotyka OSP są charakterystyczne dla całego sektora budowlanego i dotyczą ograniczonego
potencjału, zarówno wykonawczego, jak i projektowego. Dostrzega się wzrost cen usług
wykonawstwa, co jest spowodowane ograniczonymi zasobami na rynku. Ponadto w niektórych
przetargach ceny ofert przekraczają szacunkową wartość budżetu zamawiającego. Duże przetargi na
kompleksową realizację budowy gazociągów mogą wiązać się z zawyżonymi ofertami oraz zwiększają
ryzyko dotrzymania terminu ukończenia inwestycji przez wykonawcę.
Największym wyzwaniem dla wykonawcy jest zgromadzenie niezbędnych zasobów i materiałów
w początkowym okresie umowy. Kolejnym jest różnorodność branżowa prac przygotowawczych, które
obejmują działania w kilku obszarach, wykraczających poza właściwe roboty gazownicze. Często
wykonawcy nie realizują ich siłami własnymi. Komplikuje to proces wykonawczy, ze względu na
konieczność pozyskania specjalistycznego wyposażenia i wykwalifikowanej kadry albo udziału
podwykonawców. Problemy, z jakimi boryka się branża budowlana dotyczą głównie ograniczonego
potencjału wykonawczego oraz projektowego.

5.3.2.4. Sektor paliw ciekłych – ryzyka sektorowe
Ze względu na ograniczenia w dostępie do krajowych zasobów ropy naftowej, z punktu widzenia Polski
kluczowe jest działanie w kierunku dywersyfikacji dostaw oraz zapewnienia bezpieczeństwa dostaw
ropy naftowej i paliw ciekłych. Dalsza dywersyfikacja importu ropy naftowej wymaga przede wszystkim
rozwiniętej i sprawnie funkcjonującej infrastruktury wewnętrznej, tak by ograniczyć bariery
w dostawach i zapewnić możliwość zwiększenia importu surowca drogą morską. Aby zapewnić
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techniczne możliwości zróżnicowania źródeł dostaw ropy do krajowych rafinerii, konieczne są również
inwestycje zwiększające naziemną infrastrukturę magazynową.
Ryzyko rynkowe
Rynek paliw w Polsce zaopatrywany jest z dwóch źródeł: producenci krajowi (PKN Orlen S.A. i Grupa
LOTOS S.A.) oraz importerzy. Do głównych rodzajów ryzyk rynkowych, na które narażony jest sektor
paliw ciekłych w ramach prowadzonej działalności, należy ryzyko towarowe – związane ze zmianami:
marż rafineryjnych i petrochemicznych realizowanych na sprzedaży produktów, poziomu dyferencjału
brent/ural, cen ropy naftowej i produktów oraz cen uprawnień do emisji CO2.
Ogólna sytuacja gospodarcza wywiera istotny wpływ na poziom konsumpcji paliw i tym samym
determinuje poziom sprzedaży, cen produktów sektora paliw ciekłych oraz jego sytuację finansową i w
konsekwencji zdolność do dalszego rozwoju. Rynek paliw jest narażony również na ryzyko wynikające
z działalności tzw. „szarej strefy”, związanej przede wszystkim z wprowadzeniem na rynek paliwa z
pominięciem obowiązków zapłaty podatków. Firmy z sektora paliw ciekłych są narażone na zakłócenia
przerobu ropy spowodowane niedostępnością usług logistycznych za pośrednictwem rurociągu oraz
niestabilną sytuacją w państwach wydobywających ropę naftową. Istotne znaczenie może mieć
również zmiana parametrów dostarczanej ropy i związane z nimi niższe uzyski produktów białych, a
także prowadzone postoje remontowe instalacji produkcyjnych. Rozbudowa np. istniejących i budowa
nowych rafinerii w Rosji, może skutkować zmniejszeniem wolumenów rosyjskiej ropy naftowej
kierowanej na eksport i w konsekwencji zmniejszeniem dostępności tego surowca dla odbiorców
europejskich, w tym do firm polskich.
W sektorze paliw ciekłych głównym rodzajem działalności jest segment downstream, czyli przerób ropy
naftowej na produkty ropopochodne, w tym paliwa, oraz sprzedaż tych produktów odbiorcom.
Segment upstream to sektor wydobywczy, który obejmuje poszukiwanie potencjalnych podziemnych
lub podwodnych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, wiercenie odwiertów poszukiwawczych i
eksploatację odwiertów, które pozwalają na odzyskanie i wyniesienie na powierzchnię ropy naftowej
lub gazu ziemnego. Projekty wydobywcze są obarczone szeregiem ryzyk geologicznych i operacyjnych,
które mogą uniemożliwić realizację oczekiwanych zysków. Realizacja tych projektów może się opóźnić
lub może się nie powieść wcale, przede wszystkim z powodu wysokiego ryzyka poszukiwawczego tego
typu działalności, przekroczenia kosztów, niższych niż zakładane cen ropy i gazu, wyższych niż
zakładano obciążeń fiskalnych, niekorzystnych zmian w regulacjach sektorowych, niedoborów sprzętu
oraz wykwalifikowanej kadry pracowników, trudnych warunków atmosferycznych czy trudności w
znalezieniu partnerów do współdzielenia ryzyka i kosztów związanych z prowadzeniem projektów.
Projekty te mogą również często wymagać korzystania z nowych, zaawansowanych technologii, które
są kosztowne w opracowaniu, nabyciu i realizacji i mogą nie funkcjonować zgodnie z oczekiwaniami.
Trzeba także zauważyć, że ryzykiem dla sektora jest konieczność udziału w realizacji celu zwiększania
udziału OZE w transporcie. Podmioty napotykają trudności technologiczne w blendowaniu estrów
metylowych i bioetanolu oraz spełnianiu wymogów dotyczących rodzajów biokomponenetów do
zaliczenia celu. Ponoszone koszty mogą mieć także wpływ na konkurencyjność tych podmiotów.
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5.3.3. Analiza dodatkowego publicznego wsparcia finansowego w celu
uniknięcia zidentyfikowanych ryzyk
Znaczna część ryzyk nie jest możliwa do uniknięcia ze względu na to, że są wynikiem zmian na rynku,
które zaszły lub które zajdą w następstwie wdrażania regulacji unijnych. Szereg ryzyk zostanie
wyeliminowany w następstwie wdrażania polityk i działa przewidzianych w KPEiK, a których
finansowanie zostało opisane w tej właśnie części dokumentu (część 2 – Polityki i działania).
istotne znaczenie będzie mieć z pewnością rozwój technologiczny, który może mieć kluczowe
znaczenie dla każdego z sektorów.

5.4.

Wpływ planowanych polityk i środków na współpracę regionalną i
inne państwa członkowskie

5.4.1. Wpływ na system energetyczny w państwach sąsiednich i innych
państwach członkowskich w regionie
5.4.1.1.

Systemy elektroenergetyczne

Efektywne wykorzystanie połączeń transgranicznych w Europie jest kluczowy dla przyszłego
bezpieczeństwa energetycznego. W tym celu Polska zamierza kontynuować aktywną współpracę
z państwami sąsiednimi.
Budowa mostu elektroenergetycznego pomiędzy Polską i Litwą jest jedną z ważniejszych inwestycji,
zrealizowanych w ostatnich latach przez PSE SA. Głównym elementem projektu była budowa
połączenia stacji Ełk Bis ze stacją Alytus na Litwie, która umożliwia wymianę transgraniczną na
poziomie do 500 MW.
Linia „LitPol Link” jest aktualnie jedynym połączeniem elektroenergetycznym pomiędzy krajami
bałtyckimi oraz systemem Europy kontynentalnej. Dzięki niemu, Litwa, Łotwa i Estonia zyskały
możliwość wymiany handlowej z Europą kontynentalną. Połączenie to stanowi pierwszy krok
w kierunku desynchronizacji systemu państw bałtyckich od systemu IPS/UPS. Dalszym etapem będzie
budowa połączenia stałoprądowego Polska-Litwa zwanego Harmony Link. Termin zakończenia
synchronizacji państw bałtyckich z systemem Europy kontynentalnej przewidziano na 2025 r.
W perspektywie do 2030 r. PSE S.A. planują rozbudowę sieci wewnętrznej na zachodzie kraju.
Inwestycje będą realizowane w ramach projektu „GerPol Improvements” oraz „GerPol Power Bridge I”
Analizy przeprowadzone przez operatora wskazują, że rozbudowa sieci przesyłowej w rejonie stacji
Krajnik i stacji Mikułowa przyniesie porównywalne efekty w zakresie możliwości zwiększenia importu
mocy, co budowa nowego połączenia z systemem niemieckim, natomiast wymaga niższych nakładów
inwestycyjnych. Dodatkową korzyścią wynikającą z rozbudowy sieci wewnętrznej jest poprawa
pewności wyprowadzenia mocy z krajowych źródeł wytwórczych. Rozbudowa krajowej sieci
przesyłowej pozwoli na osiągnięcie 2 000 MW zdolności importowych bez konieczności budowy
trzeciego połączenia z Niemcami.
– Wspólna zasada wyznaczania zdolności przesyłowych
Podział Europy na obszary rynkowe CCR (Capacity Calculation Region), który został ustalony decyzją
ACER, ma na celu zapewnienie stabilności połączeń regionu zachodniej i wschodniej Europy w
kolejnych latach. W poszczególnych regionach CCR operatorzy sieci przesyłowych, wspólnie będą
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wyznaczać zdolności przesyłowe na granicach obszarów rynkowych. Granice polskiego obszaru
rynkowego przypisane zostały do trzech niezależnych CCR (Hansa, CORE, Baltic).
Celem współpracy OSP w ramach CORE CCR jest połączenie rynków energetycznych wschodnich (CEE)
i zachodnich (CWE) w jeden połączony system (CORE). Polska w jego ramach posiada połączenia
z Niemcami, Czechami oraz Słowacją.
W perspektywie do 2025 r., w obrębie obszaru CORE, planowane jest wprowadzenie metodyki FBA
(flow–based allocation) jako obowiązkowej metody wyznaczania zdolności przesyłowych. Podejście
FBA to metoda wyznaczania zdolności przesyłowych, która oparta jest o przepływy fizyczne,
a kalkulacja dostępnych zdolności przesyłowych opiera się na współczynnikach rozpływu energii
elektrycznej w sieci przy uwzględnieniu marginesów bezpieczeństwa.
Wykorzystywany obecnie wskaźnik poziomu przepustowości wyliczany jest jako stosunek
udostępnianych zdolności przesyłowych do mocy zainstalowanej w jednostkach wytwórczych w danym
państwie członkowskim. Współczynnik ten nie uwzględnia uwarunkowań strukturalnych
występujących w systemach elektroenergetycznychco może prowadzić do błędnych wniosków w
zakresie potrzeby budowy nowych połączeń transgranicznych. Polska będzie zwiększać transgraniczne
zdolności przesyłowe w perspektywie 2030 r. m.in. dzięki realizacji projektów będących przedmiotem
wspólnego zainteresowania PCI (które wymienione zostały w drugiej części dokumentu – Polityki
i działania). Komisja Europejska w oparciu o wyniki prac grupy eksperckiej zaproponowała zestaw
nowych progów służących uruchomieniu pilnych działań w zakresie zapewnienia niezbędnej
infrastruktury pomagającej osiągnąć cel „interconnectivity” na 2030 r. Te nowe progi pomagające
osiągnąć cel „interconnectivity” zostały uwzględnione w przepisach rozporządzenia o zarządzaniu unią
energetyczną (rozporządzenie 2018/1999/UE (m.in. Aneks I, Część 1, Sekcja A, pkt. 2.4.1).
Szczegółowych informacji dotyczących rozwoju połączeń dostarcza podrozdział 5.1.5.1. oraz 5.1.5.2.

5.4.1.2.

Systemy gazowe

Polska zaplanowała szereg działań, które pozwolą na realną dywersyfikację dostaw energii.
Zrealizowane to zostanie przez inwestycje w Baltic Pipe, zwiększenie pojemności terminalu LNG
w Świnoujściu, budowę terminala pływającego w Zatoce Gdańskiej oraz budowę/rozbudowę połączeń
ze Słowacją i Litwą. Możliwe są także inwestycje w połączeniu z Czechami oraz Ukrainą. Projekty te
stanowią polski wkład w realizację koncepcji Trójmorza, której celem jest pogłębiona integracja państw
w obszarze Morza Bałtyckiego, Adriatyckiego oraz Czarnego oraz priorytetowych w skali Unii
Europejskiej – korytarza gazowego północ-południe dla państw Europy Środkowo-Wschodniej oraz
planu integracji energetycznej państw bałtyckich.
Dodatkowo, rozbudowa połączeń transgranicznych gazu pozwoli krajom w regionie na zwiększone
komercyjne zastosowanie magazynów gazu ziemnego. Ukraina posiada największy w Europie potencjał
magazynowania (ponad 30 mld m3) gazu ziemnego, Słowacja posiada magazyny o pojemności prawie
4 mld m3, Czechy ponad 3 mld m3, a na Litwie istnieje możliwość magazynowania 3,2 mld m3 gazu
ziemnego. W wyniku zwiększonych zdolności transgranicznego przesyłu gazu powstanie zatem
możliwość komercyjnego udostępniania pojemności magazynowych.
We wspólnym interesie wszystkich krajów w regionie leży rozbudowanie sieci połączeń gazowych, tak
aby zwiększyć dywersyfikację kierunków dostaw gazu ziemnego na potrzeby gospodarek krajowych
regionu Europy Środkowej i Południowo–Wschodniej. Działania takie pozwolą na podniesienie
bezpieczeństwa energetycznego w regionie oraz pozwolą ustabilizować ceny nośników energii.
Szczegółowych informacji dostarcza podrozdział 5.1.5.3. i 5.1.5.4.
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5.4.1.3.

Energetyka jądrowa

Ze względu na konieczność zastąpienia starzejących się mocy wytwórczych w krajowym systemie
elektroenergetycznym od 2030 roku, a także wzrost zapotrzebowania na energię niezbędne jest
inwestowanie w nowe źródła. Z budowy bloków elektrowni jądrowej w Polsce płyną przede korzyści w
zakresie bezpieczeństwa energetycznego, dywersyfikacji oraz ograniczenia wpływu sektora
energetycznego na środowisko. Ponadto wpłynie na rozwój rynku energii, zarówno dla Polski, jak
i krajów sąsiadujących. Przewiduje się, iż dzięki inwestycji spowolnione zostanie tempo wzrostu cen
energii, a w dłuższej perspektywie utrzymanie ich na stabilnym poziomie. Elektrownie jądrowe
zapewniają przewidywalność i stabilność pracy. Podniesienie potencjału wytwórczego w Polsce
wpłynie na możliwości eksportowe energii do krajów sąsiadujących, połączonych systemami
elektroenergetycznymi z Polską, a także budowę wewnętrznego regionalnego rynku energii. Ze
względu na niższy jednostkowy koszt wytwarzania w porównaniu do innych technologii
energetycznych, spowodowany niewielkim udziałem kosztów paliwa w kosztach całkowitych produkcji
energii elektrycznej w elektrowniach jądrowych przyczyni się do stabilizacji hurtowych cen energii
elektrycznej.

5.4.1.4.

Rynek mocy

Mechanizm rynku mocy został wprowadzony w Polsce na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o
rynku mocy. W aukcjach rynku mocy poza podmiotami krajowymi mogą uczestniczyć zagraniczne
jednostki fizyczne wytwórcze oraz redukcji zapotrzebowania znajdujące się w państwach
członkowskich Unii Europejskiej, których systemy elektroenergetyczne są przyłączone do polskiego
systemu tj. Czechy, Niemcy, Litwa, Słowacja oraz Szwecja. Zagraniczne jednostki muszą poddać się
aukcji wstępnej, która po raz pierwszy odbędzie się w 2019 roku. Stąd też jednostki przystąpią po raz
pierwszy do aukcji głównej na rok 2024. Dla okresów 2021-2023 zagraniczne jednostki mogą
uczestniczyć wyłącznie w aukcjach dodatkowych. W ustawie wyznaczono trzy strefy geograficzne, dla
których każdorazowo zostaną określone maksymalne wolumeny Obowiązków Mocowych, możliwe do
zaoferowania przez jednostki tych stref. Wstępnie założony poziom wynosi ok. 1 GW.
Rynek mocy stanowić ma impuls inwestycyjny dla zapewnienia stabilności dostaw energii elektrycznej.
Rozbudowa aktualnego stanu mocy wytwórczych, w sytuacji znaczących wycofań obecnie
funkcjonujących jednostek systemu, ma kluczowe znaczenie dla pewności dostaw oraz pokrycia
wzrostu popytu. Zakłócenia działania systemu elektroenergetycznego w Polsce mogłyby mieć
konsekwencje również dla krajów sąsiadujących, połączonych z KSE poprzez interkonektory.
Mechanizm rynku mocy ma za zadanie zapobiec takim zakłóceniom. Wsparcie dla mocy
transgranicznych jest jednym z fundamentów integracji energetycznych rynków Unii Europejskiej.
Zapewnienie bezpieczeństwa dostaw opiera się na utrzymaniu zbilansowanego systemu, ciągłości i
niezawodności dostaw, ale także transparentności i konkurencyjności rynku hurtowego. Powstanie
nowych i modernizacja istniejących jednostek przyczyni się niewątpliwie do poprawy infrastruktury
technicznej i utrzymania wymaganych poziomów mocy. Dodatkowo, umożliwi stabilizację cen energii
na rynku hurtowym. W wyniku wprowadzenia rynku mocy wzrośnie zdolność rezerwowa, dzięki której
okresy niedoboru mocy produkcyjnej w ciągu roku ulegną zmniejszeniu, w efekcie czego, zmaleje
ryzyko niedoboru podaży energii elektrycznej. Utrzymanie bezpiecznego, wymaganego poziomu mocy
w systemie przyczyni się do budowy stabilnego europejskiego rynku energii.
Realizowane na terenie połączonych europejskich rynków energii dostawy energii elektrycznej z
założenia wspierają budowę unii energetycznej. Wykorzystywanie potencjału produkcyjnego
stawianych do dyspozycji jednostek państw sąsiednich oraz handel transgraniczny mogą nieść korzyści
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dla wszystkich zainteresowanych krajów, takie jak zwiększona konkurencyjność technologiczna, a w
rezultacie obniżenie kosztów produkcji. Warunkiem efektywnego wykorzystania mocy produkcyjnych
jest eliminacja zakłóceń w handlu transgranicznym, rozbudowana sieci przesyłowych oraz
modernizacja sieci dystrybucyjnych. Do lepszej koordynacji przepływów fizycznych i zwiększenia
możliwości handlowych pomiędzy systemami, niezbędna jest współpraca operatorów krajów
sąsiadujących. Konieczna jest eliminacja ryzyka związanego z niezrealizowaniem zakontraktowanej
dostawy mocy, w przypadku, gdy na terenie państwa sąsiedniego występują również problemy ze
zbilansowaniem systemu elektroenergetycznego. Możliwość uczestnictwa zagranicznych jednostek
w rynku mocy przyczynia się do tworzenia wewnętrznego rynku europejskiego.
Polska zapewniła otwartość mechanizmu dla wszelkiego rodzaju dostawców zdolności wytwórczych –
w tym także dla zagranicznych, a także regularność przeprowadzania i konkurencyjność aukcji.
Ponadto, w procesie notyfikacji Polska zobowiązała się do wdrożenia reform dotyczących
funkcjonowania rynku energii elektrycznej. Mechanizm rynku mocy został zatwierdzony przez Komisję
Europejską, co jednoznacznie wskazuje, iż nie zagraża on integracji rynków energii Polski z krajami
sąsiadującymi. Przyczynia się on do zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw energii, zapewniając
równocześnie ochronę konkurencji jednolitego rynku, a także nie utrudnia transgranicznych
przepływów energii elektrycznej w UE.

5.4.2. Wpływ na ceny energii, usługi energetyczne i integrację rynku energii
5.4.2.1. Wpływ na ceny energii
Podjęte w zakresie systemów gazowych działania będą mieć niewątpliwie znaczny wpływ na strukturę
rynku gazu. Zwiększona dostępność kierunków dostaw w regionie doprowadzi do wzrostu
konkurencyjności i stabilności cen paliwa gazowego. Ciężar inwestycyjny, jaki poniesiony musi zostać
przez spółki przesyłu gazu w Polsce i krajach sąsiadujących, zostanie częściowo zmniejszony przez
wsparcie z funduszy europejskich, a w szczególności przez fundusze przyznane w ramach wsparcia dla
projektów będących projektami wspólnego zainteresowania PCI. Wsparcie to pozwoli na częściową
mitygację kosztów, celem racjonalizacji wzrostu cen gazu dla odbiorców końcowych.
Obecnie ceny gazu ziemnego dla odbiorców nieprzemysłowych, w regionie są bardzo zróżnicowane.
Według danych Eurostatu, w ostatnich trzech latach średnie ceny gazu ziemnego (nieuwzględniające
opodatkowania) różniły się w skrajnych przypadkach dwukrotnie. Z wyjątkiem Czech (gdzie cena gazu
dla największych odbiorców nieprzemysłowych oscyluje około 12 EUR/GJ), ceny gazu w regionie są
niższe niż średnie europejskie. Najniższe ceny gazu (około 5 EUR/GJ) odnotowane zostały na Ukrainie.
Od kilku lat ceny gazu na Litwie spadają (do poziomu 6 EUR/GJ w pierwszej połowie 2018 roku),
podobnie na Słowacji (do 9,6 EUR/GJ). W przypadku odbiorców przemysłowych ceny gazu ziemnego
są dużo bardziej zbliżone i odwrotnie niż poprzednio, wyższe od średniej unijnej. Ceny w regionie
wahają się od 6,3 EUR/GJ na Ukrainie do 7,3 EUR/GJ na Litwie. Dostawy gazu z szelfu norweskiego
pozwolą, w wieloletniej perspektywie, na zrównanie cen hurtowych paliwa gazowego w regionie.
W odniesieniu do energii elektrycznej należy podkreślić przede wszystkim pozytywne skutki dla państw
sąsiadujących, które będą mogły zaimportować pewną energię, szczególnie w okresie niesprzyjających
warunków atmosferycznych (słaby wiatr, niskie nasłonecznienie). Będzie to skutkiem budowy
energetyki jądrowej, a także częściowo dzięki wdrożenie rynku mocy, który zapewni implus do budowy
stabilnych źródeł, które poza okresem realizacji obowiązku mocowego, będą mogły stanowić
dodatkowe eksportu.
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– Integracja rynku energii
W rozporządzeniu KE 2017/2195 (wytyczne dotyczące bilansowania) zawarto szereg zaleceń
dotyczących bilansowania energii elektrycznej w tworzonym połączonym systemie europejskim.
Współpraca w takim wymiarze pozwoli obniżyć koszty bilansowania oraz zwiększy bezpieczeństwo KSE.
W obecnym momencie tworzone są platformy wymiany usług bilansowania wg modelu OSP–OSP. W
tym rozwiązaniu dostawca usług jest zobowiązany dostarczyć usługi na rzecz swojego OSP (operatora
systemu przesyłowego), który następnie może świadczyć wobec innego, wnioskującego OSP. W
ramach rozporządzenia wdrażane są obecnie następujące projekty:








PICASSO (The Platform for the International Coordination of Automated Frequency Restoration
and Stable System Operation) to platforma wymiany energii bilansującej z rezerw odbudowy
częstotliwości z aktywacją automatyczną (wtórna automatyczna) aFRR. Projekt prowadzony
jest przez OSP, którzy przystąpili do inicjatywy jego budowania. PICASSO jest projektowany
i wdrażany jako inicjatywa wspólnej, europejskiej platformy do aktywacji regulacji wtórnej
automatycznej biorąc pod uwagę aspekty ekonomiczne, prowadzące do optymalizacji kosztów
wykorzystania usługi.
MARI (Manual Activated Reserve Initiative) jest platformą wymiany energii bilansującej z
rezerw odbudowy częstotliwości z aktywacją nieautomatyczną (wtórna ręczna) mFRR. Projekt
prowadzony jest przez OSP, którzy przystąpili do inicjatywy jego budowania. MARI jest
projektowany i wdrażany jako inicjatywa wspólnej, europejskiej platformy do wymiany energii
bilansującej pomiędzy obszarami regulacyjnymi. Energia pochodzi z jednostek
zakontraktowanych jako świadczące usługę rezerwy wtórnej aktywowanej ręcznie.
TERRE (Trans European Replacement Reserves Exchange) czyli platforma wymiany energii
bilansującej z rezerw zastępczych RR. W projekcie biorą udział poszczególni OSP, którzy
dołączyli do inicjatywy jego budowania. TERRE projektowany i wdrażany jest jako inicjatywa
wspólnej, europejskiej platformy do wymiany energii bilansującej pomiędzy obszarami
regulacyjnymi. Energia pochodzi z jednostek zakontraktowanych jako świadczące usługę
rezerwy trójnej.
IGCC (International Grid Control Cooperation) to projekt dotyczący wprowadzenia procesu
kompensacji niezbilansowania pomiędzy OSP dwóch lub więcej obszarów LFC (obszar
regulacyjny mocy i częstotliwości). Działania prowadzone są w obrębie jednego lub kilku
obszarów połączonych synchronicznie, aby zapobiegać aktywacji energii bilansującej z rezerwy
wtórnej (odbudowy) częstotliwości w przeciwnych kierunkach oraz korekty kontrolerów w
obszarach LFC konkretnych OSP.

5.4.3. Wpływ na współpracę regionalną
Porozumienie paryskie
Od 2020 roku kraje rozwinięte zobowiązały się do przekazywania krajom rozwijającym się 100 mld USD
rocznie na inwestycje w efektywność energetyczną oraz walkę ze szkodliwymi emisjami. Polska
znajduje się w gronie państw rozwiniętych i zadeklarowała na konferencji wkład w wysokości
8 mln USD. Kraje zobowiązały się do weryfikacji celów w cyklach 5-letnich. Polska aktywnie
współpracuje z wszystkimi państwami, które ratyfikowały porozumienie, realizując działania
zmierzające do redukcji emisji gazów cieplarnianych, z jednoczesnym poszanowaniem swojej specyfiki
społeczno-gospodarczej. Bierze także czynny udział w organizacji kolejnych szczytów klimatycznych
(Poznań, Warszawa, Katowice), których celem jest osiąganie postępu w tworzeniu zasad i obowiązków
wdrażania Porozumienia.
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Transfer statystyczny
W ramach współpracy na szczeblu międzynarodowym pomiędzy Polską a krajami UE (oraz Konfederacji
Szwajcarskiej i członków EFTA) dozwolone jest przekazanie w danym roku określonej ilości energii
elektrycznej wytworzonej w instalacjach OZE. Porozumienie odbywa się za pomocą tzw. transferu
statystycznego, który jest tworzony na podstawie umowy międzynarodowej lub umowy
cywilnoprawnej. Kraje mogą skorzystać z transferu w przypadku nieosiągnięcia krajowego celu w
zakresie udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu brutto. Zakłada się, że Polska do
2030 r. będzie realizowała wytyczone cele w oparciu o własne zasoby, z uwzględnieniem wymaganych
poziomów współpracy z innymi państwami. Jednocześnie nie przewiduje się uzyskania nadwyżki
produkcji energii ze źródeł odnawialnych, którą Polska mogłaby przekazać do innych państw
członkowskich w celu realizacji ich wkładu krajowego.
SET PLAN
Polska obecnie aktywnie uczestniczy w dwóch zespołach Tymczasowych Grup Roboczych TWG
(nag. Temporary Working Groups) w ramach SET (Strategic Energy Technology) Plan. Są to TWG Action
6 ‘Energy efficiency in industry’ oraz TWG Action 10 ‘Nuclear’. Czynny udział w pracach pozostałych
TWG jest uzależniony od określenia priorytetów energetycznych Polski, które będą zgodne z
priorytetami SET–Planu. Oznacza to, że obszary priorytetowe Polski w SET–Plan zostaną wyłonione w
oparciu o politykę energetyczną państwa i na jej podstawie będą realizowane w późniejszym terminie.
Po określeniu tych obszarów wyznaczeni zostaną krajowi przedstawicieli do wybranych TWG (MNISW
będzie mogło wystąpić do NCBiR o zaangażowanie tej agencji i wyznaczenie ekspertów do TWG).
Baltic Energy Market Interconnection Plan
Do działań realizowanych w sposób ciągły w całym okresie objętym niniejszym planem, należy wskazać
wspomniane wcześniej działania monitorujące w kwestii dywersyfikacji źródeł dostaw gazu. Oprócz
tego strona Polska zakłada dalszą współpracę na poziomie europejskim w ramach BEMIP (Baltic Energy
Market Interconnection Plan). Wymienione wcześniej projekty inwestycyjne pozwolą na realizację
strategicznych założeń tego planu. W tym celu realizowana będzie ciągła komunikacja pomiędzy
uczestnikami tejże inicjatywy. Spodziewanym efektem będzie zacieśnianie współpracy regionalnej w
zakresie energetyki oraz swobodny handel surowcami energetycznymi i energią elektryczną.
Energetyka jądrowa
Organem administracji rządowej powołanym do zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony
radiologicznej kraju jest Państwowa Agencja Atomistyki. Organ ten bierze udział w tworzeniu
międzynarodowych standardów i aktów prawnych poprzez wymianę informacji na temat
bezpieczeństw jądrowego z krajami sąsiednimi. Ze względu na eksploatację elektrowni jądrowych
w bliskim sąsiedztwie granic Polski, a także planowaną inwestycją w Polsce, kluczowa jest współpraca
z dozorami jądrowymi krajów sąsiadujących, realizowana na podstawie międzyrządowych umów
dotyczących wczesnego powiadamiania o awarii jądrowej i współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa
jądrowego i ochrony radiologicznej. Państwowa Agencja Atomistyki zawarła umowy ze wszystkimi
krajami graniczącymi z Polską, a także z Austrią, Danią i Norwegią.
Dodatkowo, Państwowa Agencja Atomistyki współpracuje na arenie międzynarodowej w zakresie
zwiększania kompetencji i wdrażania dobrych praktyk poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń
z zagranicznymi partnerami podczas udziału w pracach organizacji i stowarzyszeń międzynarodowych.
Polska jest aktywnym członkiem wspólnot, grup, towarzystw, takich jak: Europejska Wspólnota Energii
Atomowej (Euratom), Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (IAEA), Agencja Energii Jądrowej
Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (NEA OECD), Grupa Szefów Europejskich Urzędów
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Dozoru Radiologicznego (HERCA), Zachodnioeuropejskie Stowarzyszenie Dozorów Jądrowych
(WENRA) Rada Państw Morza Bałtyckiego (RPMB), Europejskie Stowarzyszenie Regulatorów Ochrony
Fizycznej (ENSRA), Europejskie Towarzystwo Badań i Rozwoju Zabezpieczeń Materiałów Jądrowych
(ESARDA). Polska deklaruje dalszą chęć uczestnictwa i działalności w ww. grupach w ramach
współpracy międzynarodowej oraz regionalnej.
Otwarta współpraca międzynarodowa w podnoszeniu bezpieczeństwa elektrowni jądrowych ze
względu na globalne skutki jakie mogłaby wywołać awaria jądrowa pozwala na czerpanie wiedzy i
doświadczeń od innych państw oraz przejmowanie dobrych praktyk. Polska uważa, że
międzynarodowa współpraca i proces uczenia się zapewniają możliwość szybkiego i skutecznego
wdrożenia najlepszych rozwiązań w elektrowniach jądrowych. Planowane jest dalsze rozwijanie
współpracy z partnerami, którzy posiadają bogate doświadczenie w nadzorze nad dużymi obiektami
jądrowymi oraz nieustanny rozwój zaplecza naukowo–badawczego energetyki jądrowej.
W ramach Unii Europejskiej Polska bierze udział w pracach Grupy Roboczej Rady UE ds. Jądrowych, na
której dyskutowane są dokumenty legislacyjne i pozalegislacyjne wz. Wspólnoty Euratom. Polska
uczestniczy w koalicji państw pro – jądrowych i występuje ze stanowiskami wspierającymi rozwój
energetyki jądrowej w UE, warunki inwestycyjne w sektorze oraz zwiększenie środków na badania
i rozwój jądrowy. Monitorowane są również i w razie potrzeby podejmowane interwencje w ramach
prac pozostałych grup roboczych RUE w sprawach istotnych dla rozwoju energetyki jądrowej, np. ds.
środowiskowych. Polska jest także członkiem grup roboczych dedykowanych Zadaniu 10 SET–Planu,
który stanowi filar technologiczny europejskiej polityki klimatyczno-energetycznej, dbając
o widoczność i dostęp do finansowania dla polskich projektów badawczych w zakresie nowych
technologii (HTR), bezpieczeństwa jądrowego i gospodarki odpadami promieniotwórczymi.
Grupa Wyszehradzka (V4)
W obszarze energetycznym Polska współpracuje również w ramach grupy Wyszehradzkiej.
Podejmowane są wspólne inicjatywy na rzecz tworzenia regionalnego rynku gazu. W celu zapewnienia
dywersyfikacji dostaw gazu dla regionu nawiązano współpracę dotyczącą dostaw skroplonego gazu
z USA. Dodatkowo w ramach gazowego projektu korytarza północ–południe, zaplanowana jest
budowa gazowych połączeń międzysystemowych: Polska – Słowacja, Polska – Czechy oraz Słowacja –
Węgry. Wszystkie cztery kraje grupy zajmują solidarne stanowisko w związku z wykorzystaniem energii
jądrowej i współpracują w obszarze elektroenergetyki. Działania te sprzyjają budowaniu
bezpieczeństwa energetycznego i niezależności państw V4. Spójne zdefiniowanie celów oraz ich
solidarna realizacja sprzyjają tworzeniu integracji Unii Europejskiej i harmonizacji jej poziomu rozwoju.
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