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Uwarunkowania polskiej polityki energetycznej

STRESZCZENIE. W³aœciwa sektorowi energetyki niestabilna równowaga mechanizmów rynku konku-
rencyjnego oraz regulacji narodowych i ponadnarodowych zosta³a niedawno silnie zak³ócona
przez koniecznoœæ zredefiniowania i wdro¿enia nowej polityki energetycznej o priorytecie
ograniczania zmian klimatycznych oraz przez destabilizacjê gospodarki w skali globalnej.
Odpowiedzi na te wyzwania poszukuje siê w zrewidowaniu pogl¹dów na rolê interwen-
cjonizmu i granic skutecznoœci rynku. Problem ten odnosi siê do wszystkich sektorów
infrastrukturalnych, ale w procesach dostosowawczych do nowych realiów gospodarki œwia-
towej rolê szczególn¹ odgrywa elektroenergetyka jako „infrastruktura krytyczna” nowo-
czesnej cywilizacji. W artykule przedstawiono przewidywane kierunki ewolucji polityki
energetycznej UE i Polski w œwietle wa¿nych dokumentów unijnych i rz¹dowych.

S£OWA KLUCZOWE: sektor energii, strategia, polityka rozwoju, uwarunkowania

Wprowadzenie

Ustawowy w Polsce obowi¹zek okresowego sporz¹dzania dokumentu, okreœlaj¹cego
strategiê rozwoju sektora energii, d³ugo nie mia³ swojego odpowiednika w systemie praw-
nym Unii Europejskiej, uzasadniaj¹c tezê o braku spójnej europejskiej polityki energe-
tycznej. Pierwsze za³o¿enia polityki energetycznej Polski, przyjête jako dokument rz¹dowy
przez Radê Ministrów RP [1] wyprzedzi³y zreszt¹ uchwalenie Ustawy – Prawo energetyczne
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[2], „le¿akuj¹cej” blisko dwa lata w Sejmie. Dalsze dokumenty, precyzuj¹ce politykê
energetyczn¹ [3–5], ukazywa³y siê w miarê systematycznie (przy czym zrezygnowano
z formu³y „za³o¿enia polityki” na rzecz „polityki”). Aktualny, aczkolwiek jeszcze negocjo-
wany, projekt dokumentu (wersja 4 z marca 2008 [6]) oparty jest zarówno na dotychcza-
sowym dorobku krajowym z tego zakresu, jak i wykazuje wymagan¹ zgodnoœæ z legislacj¹
unijn¹. Procedury stanowienia prawa unijnego przewiduj¹, i¿ przyjêcie dokumentu sekto-
rowego o wadze strategicznej poprzedzane jest publikacj¹ tzw. bia³ej, a nastêpnie – zielonej

ksiêgi. W przypadku sektora energii pierwsza próba (Zielona ksiêga – „W kierunku euro-
pejskiej strategii bezpieczeñstwa dostaw energii” z r. 2000 [7]) nie doczeka³a siê kontynuacji
w wersji „bia³ej ksiêgi”, a œladem po niej pozosta³ raport Komisji Europejskiej z r. 2005
o czterech latach prac nad polityk¹ energetyczn¹ [8]. Nacisk potrzeb spowodowa³ zrestar-
towanie procedury i przedstawienie przez KE nowej zielonej ksiêgi „Europejska strategia na
rzecz zrównowa¿onej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii” [9]. Jej nastêpstwem sta³o siê
og³oszenie w styczniu r. 2007 tzw. pakietu energetycznego – blisko 1000. stronnicowego
zbioru wa¿nych regulacji unijnych [10], otwieranego dokumentem szczególnej wagi: „Euro-
pejska polityka energetyczna” [11]. Polityka ta zyska³a poparcie szczytu krajów UE w marcu
2007 r. [12] oraz uzupe³niona zosta³a planem dzia³ania [13], a jej kontynuacj¹ uszcze-
gó³owiaj¹c¹ sta³y siê dwa kolejne pakiety: liberalizacyjny z wrzeœnia 2007 r. [14] oraz
klimatyczny ze stycznia 2008 [15].

1. Europejska polityka energetyczna

Nie jest dzie³em przypadku, i¿ dokument [11] otwiera z numerem 1 zbiór regulacji
unijnych dla sektora energetycznego, a dokumentem nastêpnym w hierarchii wa¿noœci jest
„Ograniczenie globalnych zmian klimatycznych…” [16], wspó³tworz¹cy koncepcjê dekar-

bonizacji energetyki „Europejska polityka energetyczna” [11], której tekst dostêpny jest
równie¿ w j. polskim jako jednym z jêzyków urzêdowych UE, stanowi d³ugo oczekiwany
dokument, wytyczaj¹cy strategiczne dzia³ania Wspólnoty w zakresie trzech celów, wyty-
czonych w zielonej ksiêdze z r. 2006: zrównowa¿enie, konkurencyjnoœæ, bezpieczeñstwo.
Wychodz¹c z atrybutów rozwoju zrównowa¿onego, zasadnoœci ekonomicznej, akceptowal-
noœci spo³ecznej i przyjaznoœci dla œrodowiska uznaæ mo¿na, ¿e w odniesieniu do prio-
rytetów sformu³owanych na prze³omie wieku [7] nast¹pi³o znacz¹ce przewartoœciowanie:
celem nadrzêdnym staje siê polityka klimatyczna, nastawiona na promowanie technologii
bez- i niskoemisyjnych, zaœ problem bezpieczeñstwa straci³ na ostroœci. Zielona Ksiêga
(2006, [9]) opisa³a aktualn¹ sytuacjê energetyczn¹ jako krajobraz energetyczny XXI wieku
i okreœli³a szeœæ kluczowych dziedzin, w których potrzebne s¹ dzia³ania w celu sprostania
wyzwaniom, przed którymi stoimy. Zasadnicze jest pytanie, czy istnieje porozumienie
w odniesieniu do koniecznoœci stworzenia nowej wspólnej europejskiej strategii energe-
tycznej, i czy zrównowa¿enie, konkurencyjnoœæ i bezpieczeñstwo powinny stanowiæ g³ówne
zasady strategii.
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Z powy¿szego wynikaj¹ nastêpuj¹ce pytania:
1. Konkurencyjnoœæ i wewnêtrzny rynek energii. Czy istnieje zgodnoœæ w odniesieniu do

fundamentalnego znaczenia prawdziwego jednolitego rynku dla wspierania wspólnej
europejskiej strategii energetycznej? W jaki sposób mo¿na znieœæ bariery we wdra¿aniu
istniej¹cych œrodków? Jakie nowe œrodki nale¿y podj¹æ, aby osi¹gn¹æ ten cel? W jaki
sposób mo¿na zapewniæ, by wszyscy Europejczycy mieli dostêp do energii po
rozs¹dnych cenach oraz, by wewnêtrzny rynek energii przyczyni³ siê do utrzymania
poziomów zatrudnienia?

2. Zró¿nicowanie form energii. Co UE powinna uczyniæ, aby zapewniæ, ¿e Europa jako
ca³oœæ wspiera przyjazne dla klimatu zró¿nicowanie Ÿróde³ energii?

3. Solidarnoœæ. Jakie œrodki nale¿y podj¹æ na poziomie Wspólnoty, aby zapobiec
powstawaniu kryzysów dostaw energii oraz aby je rozwi¹zywaæ, je¿eli siê pojawi¹?

4. Zrównowa¿ony rozwój. W jaki sposób wspólna europejska strategia energetyczna mo¿e
najlepiej zaj¹æ siê kwesti¹ zmian klimatycznych, zapewniaj¹c równowagê miêdzy celami
ochrony œrodowiska przyrodniczego, konkurencyjnoœci i bezpieczeñstwa dostaw? Jakie
dalsze dzia³ania s¹ potrzebne na poziomie Wspólnoty, aby osi¹gn¹æ istniej¹ce cele? Czy
nale¿y okreœliæ cele dodatkowe? W jaki sposób powinniœmy zapewniæ d³ugoterminowe
bezpieczne i przewidywalne ramy dla inwestycji w dalszy rozwój Ÿróde³ czystej i od-
nawialnej energii w UE?

5. Innowacje i technologia. Jakie dzia³ania nale¿y podj¹æ na poziomie wspólnotowym i kra-
jowym w celu zapewnienia, ¿e Europa pozostanie œwiatowym liderem w dziedzinie
technologii energetycznych? Jakie instrumenty s¹ najlepiej dostosowane do osi¹gniêcia
tego celu?

6. Polityka zewnêtrzna. Czy powinna powstaæ wspólna zewnêtrzna polityka energetyczna,
umo¿liwiaj¹ca UE mówienie jednym g³osem? W jaki sposób Wspólnota i pañstwa
cz³onkowskie mog¹ promowaæ zró¿nicowanie dostaw, a w szczególnoœci dostaw gazu?
Czy UE powinna tworzyæ nowe partnerstwa z s¹siadami, ³¹cznie z Rosj¹ oraz z innymi
g³ównymi pañstwami wytwórczymi i konsumpcyjnymi œwiata? [9].
Te kluczowe dziedziny dokument o polityce energetycznej [11] okreœla jako wyzwania

i podkreœla pilnoœæ wspólnych dzia³añ dla ich sprostaniu, odwo³uj¹c siê do doœwiadczeñ
historycznych.

„Europa musi jak najszybciej zacz¹æ dzia³aæ wspólnie, aby zapewniæ sobie trwa³e,
bezpieczne i konkurencyjne dostawy energii. Dla Unii Europejskiej by³by to powrót do
korzeni. Ustanawiaj¹c Europejsk¹ Wspólnotê Wêgla i Stali w 1953 r. i Euratom w 1957 r.,
pañstwa – za³o¿yciele Unii dostrzega³y potrzebê wspólnego podejœcia do kwestii energii. Od
tamtej pory nast¹pi³y znaczne zmiany w sytuacji na rynkach energii i uwarunkowaniach
geopolitycznych, jednak potrzeba dzia³ania na szczeblu UE jest silniejsza ni¿ kiedykolwiek.
W przeciwnym razie trudniej bêdzie osi¹gn¹æ cele Unii w innych obszarach, na przyk³ad
cele strategii lizboñskiej na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia oraz Milenijne
Cele Rozwoju. Nowa europejska polityka energetyczna musi byæ ambitna, konkurencyjna
i d³ugofalowa; musi te¿ byæ korzystna dla wszystkich Europejczyków” [11].

Komisja Europejska jako si³a sprawcza polityki energetycznej proponuje, by podstaw¹
tej polityki by³y:
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� cel UE w negocjacjach miêdzynarodowych, polegaj¹cy na obni¿eniu do 2020 r. emisji
gazów cieplarnianych w krajach rozwiniêtych o 30% w stosunku do poziomu z 1990 r.
Ponadto do 2050 r. globalne emisje gazów cieplarnianych musz¹ zostaæ zredukowane
o maksymalnie 50% w stosunku do poziomu z 1990 r., co oznacza, ¿e kraje uprze-
mys³owione musz¹ do 2050 r. zredukowaæ emisje o 60–80%,

� przyjmowane ju¿ teraz przez UE zobowi¹zanie do osi¹gniêcia do 2020 r., niezale¿nie od
sytuacji, co najmniej 20% redukcji emisji gazów cieplarnianych w stosunku do poziomu
z 1990 r.
Zwiêkszenie inwestycji, zw³aszcza w dziedzinie efektywnoœci energetycznej i odnawial-

nych Ÿróde³ energii, powinno doprowadziæ do stworzenia nowych miejsc pracy, jedno-
czeœnie zwiêkszaj¹c innowacyjnoœæ i wzmacniaj¹c gospodarkê opart¹ na wiedzy w UE. Unia
Europejska ju¿ teraz jest liderem w dziedzinie technologii pozyskiwania energii ze Ÿróde³
odnawialnych, które to technologie generuj¹ obrót w wysokoœci 20 mld EUR i daj¹ pracê
trzystu tysi¹com ludzi. Ma ona potencja³, by znaleŸæ siê w czo³ówce szybko rosn¹cego
œwiatowego rynku niskoemisyjnych technologii energetycznych. Przyk³adem mo¿e byæ
sektor energii wiatrowej, w którym przedsiêbiorstwa z UE posiadaj¹ 60% udzia³ w œwia-
towym rynku. Determinacja Europy, by przewodziæ globalnej walce przeciwko zmianom
klimatycznym, daje nam mo¿liwoœæ odegrania przewodniej roli w okreœlaniu œwiatowego
programu badañ naukowych. Nale¿y wzi¹æ pod uwagê wszelkie opcje w celu zapewnienia
rozwoju nowych technologii.

„Jednoczeœnie na wszystkich etapach opracowywania i wdra¿ania poszczególnych œrod-
ków nale¿y mieæ na uwadze spo³eczny wymiar europejskiej polityki energetycznej. W d³u¿-
szej perspektywie polityka ta powinna generalnie przyczyniæ siê do rozwoju gospodarczego
i powstawania nowych miejsc pracy w Europie, jednak mo¿e ona równie¿ znacz¹co wp³yn¹æ
na niektóre produkty i procesy, bêd¹ce przedmiotem handlu miêdzynarodowego, zw³aszcza
w energoch³onnych bran¿ach przemys³u” [11].

Najbardziej zwiêz³ym podsumowaniem celów Komisji jest czytelny ju¿ powszechnie
skrót „3×20 do 2020”. Oznacza to bardzo ambitne, okreœlone iloœciowo cele dotycz¹ce
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, racjonalnego wykorzystania energii, Ÿróde³
odnawialnych i stosowania biopaliw. Cele Unii Europejskiej zosta³y wyznaczone na 2020 r.
i s¹ nastêpuj¹ce: zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20% w stosunku do roku 1990,
zmniejszenie zu¿ycia energii o 20% w porównaniu z prognozami dla UE na 2020 r.,
zwiêkszenie udzia³u odnawialnych Ÿróde³ energii do 20% ca³kowitego zu¿ycia energii w UE
oraz zwiêkszenie udzia³u biopaliw w paliwach transportowych do 10%.

Integraln¹ czêœci¹ Polityki s¹ za³¹czniki; pierwszy z nich okreœla priorytety miêdzy-
narodowej polityki UE w obszarze energii. S¹ nimi:
� promowanie umów miêdzynarodowych w zakresie zmian klimatycznych,
� rozwijanie porozumieñ energetycznych z s¹siadami UE,
� ograniczanie ryzyka zak³óceñ dzia³ania infrastruktury energetycznej,
� poprawa stosunków z Rosj¹ i osi¹gniêcie partnerstwa energetycznego,
� pog³êbienie dialogu i relacji z krajami – producentami i tranzyterami energii,
� rozwijanie partnerstwa energetycznego krajów UE i Afryki,
� poprawa relacji z wa¿nymi odbiorcami energii,
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� wspieranie wysi³ków na rzecz bezpieczeñstwa j¹drowego.
Has³a te znajduj¹ rozwiniêcie w tekœcie za³¹cznika 1. Pozosta³e za³¹czniki stanowi¹

przegl¹d zalet i wad ró¿nych Ÿróde³ energii elektrycznej, ciep³a i paliw transportowych. Dla
energii elektrycznej zacytowano te dane w tabeli 1.

Kolejne zbiory dokumentów (pakiety) opublikowane zosta³y we wrzeœniu 2007 r. (pakiet
liberalizacyjny [14]) i styczniu 2008 r. (pakiet klimatyczny [15]). Pierwszy z nich jest
reakcj¹ Komisji na praktyki stosowane przez pañstwa cz³onkowskie i ponadnarodowe
koncerny energetyczne i w wyniku syntezy analiz sektorowych wyznacza cele w zakresie
rozdzielenia obszarów dzia³ania OSP, koordynacji regulatorów, transparentnoœci rynków
oraz kontroli nad kontraktami gazowymi. Przedstawiono równie¿ projekty zmian w dy-
rektywach „elektrycznej” i „gazowej”.

Podstaw¹ trzeciego z pakietów – klimatycznego – s¹ dzia³ania w zakresie zapobiegania
zmianom klimatycznym, a jego elementami s¹ projekty dyrektyw w sprawie:
� systemu handlu emisjami gazów cieplarnianych (ETS),
� narodowych celów sektorowych dla sektorów nie objêtych systemem handlu emisjami

(non ETS),
� nowych mechanizmów promowania OZE (RES) oraz narodowych obligatoryjnych

celów, precyzuj¹cych udzia³ zasobów odnawialnych w pokryciu zapotrzebowania na
energiê pierwotn¹ (PES),

� przechwytywania i magazynowania dwutlenku wêgla (CCS).
Dokumentem zwi¹zanym z pakietem 2008 (aczkolwiek formalnie od niego niezale¿nym

i opublikowanym jeszcze pod koniec roku 2007) jest propozycja znowelizowanej dyrektywy
o zintegrowanym zapobieganiu zanieczyszczeniom i ich kontroli (IPPC). Dyrektywa ta
(jeszcze z roku 1996!) wprowadza zasadê dopuszczenia jedynie najlepszych dostêpnych
technik (BAT), zgodnych z dokumentem referencyjnym (BREF). Propozycja jest prób¹
syntezy zasad, ustanowionych w kilku odrêbnych dyrektywach, m.in. w dyrektywie o emi-
sjach z wielkich obiektów spalania (LCP) i o narodowych pu³apach emisji (NEC). No-
welizacja obejmuje Ÿród³a o mocy przekraczaj¹cej 20 MWt, przy czym za Ÿród³o emisji
traktowany jest komin. Proponowana dyrektywa CCS nie przewiduje zobowi¹zuj¹cych
poziomów sekwestracji CO2 przed rokiem 2020, ale jeden z celów pakietu energetycznego
„3x20” przewiduje redukcjê emisji o 20%, a na przyk³ad deklaracje szczytu G-8 z Hei-
ligendam (2007) podbijaj¹ stawkê do 50% w perspektywie 2050 r.

Cech¹ proponowanych rozwi¹zañ staje siê prymat celów ekologicznych (stymulowany
obaw¹ przed konsekwencjami klimatycznymi) nad pozosta³ymi tradycyjnymi ju¿ celami
strategicznymi sektora elektroenergetycznego. Problemem jest niedojrza³oœæ technologii
nisko (lub bez–) emisyjnych w skali, wymuszanej przez regulacje UE. Jedn¹ z konsekwencji
jest przewidywany znacz¹cy wzrost cen energii elektrycznej z wszelkimi tego zjawiska
nastêpstwami ekonomicznymi, spo³ecznymi i ekologicznymi.

Elementem pakietu klimatycznego jest wspomniany projekt dyrektywy o promowaniu
technologii przechwytywania i trwa³ego magazynowania CO2 (CCS) – zasadniczo w struk-
turach geologicznych. Bezpieczeñstwo sekwestracji ma byæ osi¹gane na drodze stosownych
pozwoleñ na poszukiwania geologiczne i pozwoleñ na magazynowanie. Technologie CCS
znajduj¹ siê we wstêpnej fazie rozwoju i nie s¹ jeszcze ofert¹ komercyjnie dostêpn¹, jednak
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ju¿ dziœ inwestycje w nowe moce wytwórcze winny przewidywaæ warunki przysz³ej zabu-
dowy uk³adów przechwytywania i transportu CO2. Istniej¹ce dziœ i budowane instalacje
demonstracyjne testuj¹ procedury ingerowania w proces generowania i przechwytywania
CO2 przed faz¹ spalania (pre- combustion capture), w fazie spalania (oxy-fuel lub in-

-combustion) oraz po spalaniu (post-combustion capture).
Równowagê pomiêdzy bezpieczeñstwem energetycznym a bezpieczeñstwem ekologicz-

nym (klimatycznym) przywraca strategiczny przegl¹d energetyczny ([17]) cyt. za ([18]),
w którym wyodrêbniono piêæ najwa¿niejszych obszarów dzia³ania:

Infrastruktura i dywersyfikacja. KE zaproponowa³a szeœæ projektów, wzywaj¹c do
uznania ich za priorytetowe dla bezpieczeñstwa energetycznego. Chodzi o: (1) wyeli-
minowanie ba³tyckiej „energetycznej wyspy” dziêki rozbudowie interkonektorów elektro-
energetycznych oraz gazowych i powiêkszeniu zdolnoœci magazynowych; (2) rozwój po-
³¹czeñ na osi pó³noc-po³udnie miêdzy Europ¹ œrodkow¹ a Po³udniowo-Wschodni¹ oraz
ustanowienie Gazowego Pierœcienia w ramach Wspólnoty; (3) wsparcie rozbudowy zdol-
noœci odbiorczych skroplonego gazu (KE zamierza przedstawiæ Plan dzia³añ w kwestii LNG
w 2009 r.); (4) uruchomienie po³udniowego korytarza gazowego (projekt Nabucco) i roz-
wa¿enie prawnych mo¿liwoœci blokowego zakupu gazu przez powo³any do realizacji tego celu
podmiot (Caspian Development Corporation), co da³oby potencjalnym dostawcom wiêksze
gwarancje stabilnego popytu; (5) stworzenie œródziemnomorskiego pierœcienia energetycz-
nego dziêki rozbudowie infrastruktury gazowej; (6) po³¹czenie systemów energetycznych
w Europie Pó³nocno-Zachodniej. Podstawowym problemem nie jest jednak identyfikacja
kluczowych dzia³añ, ale ich realizacja wymagaj¹ca stworzenia optymalnych warunków po-
litycznych i gospodarczych, a zw³aszcza mechanizmów wspó³pracy miêdzy sektorem
prywatnym a instytucjami finansowymi wiêkszego znaczenia, bo urzeczywistnienie tych
projektów bêdzie wymagaæ znacznych œrodków. Komisja wspomnia³a o koniecznoœci zaanga-
¿owania wielu podmiotów, w tym równie¿ mo¿liwoœci korzystania ze œrodków publicznych.
Zaproponowa³a zast¹pienie obecnego skromnego finansowania z programu sieci transeuro-
pejskich przez specjalny instrument finansowy (EU Energy Security and Infrastructure

Instrument), który mia³by zostaæ wprowadzony do nowej perspektywy finansowej.
Zewnêtrzna polityka energetyczna. W tym zakresie Komisja ponownie podkreœla

koniecznoœæ mówienia jednym g³osem w relacjach z dostawcami i pañstwami tranzytowymi.
Z polskiej perspektywy interesuj¹ca jest wzmianka o potrzebie rozwoju strategii wobec
Bia³orusi. Komisja postuluje zawieranie porozumieñ nowej generacji, które wzmacnia³yby
wspó³zale¿noœæ energetyczn¹ dostawców i odbiorców. W odniesieniu do Rosji zrezyg-
nowano z apeli o ratyfikacjê Traktatu Karty Energetycznej licz¹c, ¿e odpowiednie regulacje
dotycz¹ce zasad inwestycji i tranzytu znajd¹ siê w negocjowanym nowym porozumieniu
ramowym. Poza tym KE w du¿ej mierze powtórzy³a wczeœniejsze postulaty. Z dystansem
odnios³a siê do koncepcji specjalnego przedstawiciela ds. zewnêtrznej polityki energe-
tycznej uwa¿aj¹c, ¿e wa¿niejsze w tym celu na³o¿enie na pañstwa obowi¹zku informowania
jej o realizacji takich inwestycji w sektorach naftowym, gazowym i elektroenergetycznym,
które mog³yby mieæ szersze implikacje dla Wspólnoty.

Mechanizm kryzysowy. Komisja zaproponowa³a nowelizacjê ustawodawstwa doty-
cz¹cego obowi¹zkowych zapasów ropy naftowej w celu zapewnienia wiêkszej spójnoœci
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z mechanizmem kryzysowym Miêdzynarodowej Agencji Energii oraz wprowadzenia regu-
larnego informowania o zapasach nie tylko pañstwowych, ale równie¿ komercyjnych.
Jednoczeœnie nie dostrzeg³a przes³anek do wprowadzenia obowi¹zku magazynowania gazu
przez pañstwa ze wzglêdu na zbyt wysokie koszty. Za skuteczniejsze uzna³a wspieranie roz-
budowy komercyjnych zapasów, rozwijanie nowych po³¹czeñ infrastrukturalnych i wiêksz¹
harmonizacjê standardów bezpieczeñstwa dostaw wraz z ustaleniem odpowiednich me-
chanizmów reagowania kryzysowego w zale¿noœci od skali zagro¿enia. KE zamierza
w 2010 r. zaproponowaæ now¹ wersjê dyrektywy o bezpieczeñstwie dostaw gazu.

Efektywnoœæ energetyczna. Komisja umieœci³a ten obszar w celu pokazania œcis³ego
zwi¹zku miêdzy wiêksz¹ efektywnoœci¹ a przysz³ym bezpieczeñstwem Wspólnoty. Do strate-
giczego przegl¹du zosta³ za³¹czony ca³y pakiet propozycji legislacyjnych dotycz¹cych efektyw-
noœci energetycznej. KE czyni z tych dzia³añ g³ówny element d³ugofalowej polityki bezpie-
czeñstwa nie tylko z powodu niekwestionowanej wagi tych zagadnieñ, ale te¿ z uwagi na zna-
cznie wiêksze mo¿liwoœci nak³adania na pañstwa cz³onkowskie odpowiednich zobowi¹zañ.

Rozwój w³asnych zasobów. W tej kwestii KE postuluje przede wszystkim wiêksze
wsparcie dla pozyskiwania energii ze Ÿróde³ odnawialnych dziêki usuwaniu barier legisla-
cyjnych, finansowych i technologicznych. Poza tym poruszona zosta³a te¿ istotna z polskiej
perspektywy kwestia rozwoju sektora wêglowego, który zosta³ uznany za wa¿ny z punktu
widzenia bezpieczeñstwa, ale którego rozwój jest obecnie sprzeczny z celami polityki
klimatycznej. Komisja zapowiedzia³a wydanie w 2009 r. komunikatu dotycz¹cego finan-
sowania technologii niskoemisyjnych wraz z oszacowaniem œrodków i metod wsparcia dla
demonstracyjnych instalacji przechwytywania i sk³adowania CO2.

Propozycje Komisji stanowi¹ istotny postêp w kwestii u³atwienia w przysz³oœci wspól-
nych dzia³añ dla zapewnienia bezpieczeñstwa energetycznego pañstw cz³onkowskich i Unii
jako ca³oœci.

2. Polityka energetyczna Polski do 2030 roku

Zgodnie z zasad¹ transponowania dorobku prawnego UE na legislacje narodowe „Eu-
ropejska polityka energetyczna” i dokumenty zwi¹zane wymuszaj¹ uwarunkowania polityki
energetycznej pañstw unijnych, w tym Polski. Tak wiêc bliski ju¿ finalizacji dokument [6]
w wersji uwzglêdniaj¹cej dotychczasowe uwagi i zastrze¿enia oraz regulacje, ujête zw³aszcza
w tzw. pakietach (energetycznym, liberalizacyjnym i klimatycznym [10, 14, 15]) Komisji
Europejskiej musi wykazywaæ zgodnoœæ z duchem i liter¹ dokumentów unijnych.

2.1. Struktura dokumentu „Polityka energetyczna…”

Projekt z dnia 3 marca 2009 r. (wersja 4) [6] zawiera czêœæ zasadnicz¹ (strategiczn¹),
obejmuj¹c¹ 8 rozdzia³ów (Wprowadzenie, Poprawa efektywnoœci energetycznej, Wzrost

376



bezpieczeñstwa dostaw paliw i energii, Dywersyfikacja struktury wytwarzania energii
elektrycznej poprzez wprowadzenie energetyki j¹drowej, Rozwój wykorzystania odna-
wialnych Ÿróde³ energii, w tym biopaliw, Rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii,
Ograniczenie oddzia³ywania energetyki na œrodowisko oraz Dzia³ania wspomagaj¹ce) oraz
za³¹czniki (Ocena realizacji polityki energetycznej od 2005 roku, Prognoza zapotrzebowa-
nia na paliwa i energiê do 2030 roku, Program dzia³añ wykonawczych na lata 2009–2012
oraz Prognoza oddzia³ywania polityki energetycznej na œrodowisko).

2.2. Kierunki dzia³añ pañstwa

Celem dokumentu „Polityka energetyczna…” jest przedstawienie d³ugoterminowej
strategii pañstwa w sektorze energii na drodze sformu³owania podstawowych kierunków
dzia³añ, okreœlenie celów do zrealizowania, przedstawienie dzia³añ, podejmowanych dla
osi¹gniêcia celów polityki oraz okreœlenie przewidywanych efektów ekonomicznych, ener-
getycznych, ekologicznych i spo³ecznych.

Priorytetami polityki pañstwa s¹ kierunki dzia³añ, bêd¹ce rozwiniêciem trzech pod-
stawowych celów strategicznych UE:
� poprawa efektywnoœci energetycznej,
� wzrost bezpieczeñstwa dostaw energii,
� wprowadzenie energetyki j¹drowej,
� rozwój Ÿróde³ odnawialnych,
� rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii,
� ograniczenie oddzia³ywania energetyki na œrodowisko.

Kierunki te opublikowano w formie rozwiniêtej na stronach internetowych Ministerstwa
Gospodarki [17].

„Poprawa efektywnoœci energetycznej”. Kwestia ta jest traktowana w Polityce w sposób
priorytetowy, a postêp w tej dziedzinie bêdzie kluczowy dla realizacji wszystkich jej celów.

Celami g³ównymi w tym zakresie bêd¹:
� d¹¿enie do utrzymania zeroenergetycznego wzrostu gospodarczego,
� konsekwentnie zmniejszanie energoch³onnoœci polskiej gospodarki do poziomu

UE-15.
Ministerstwo Gospodarki zamierza stymulowaæ dzia³ania proefektywnoœciowe w ob-

szarze wytwarzania, przesy³u i dystrybucji oraz u¿ytkowania energii. Jednym z propono-
wanych instrumentów wsparcia bêdzie system „bia³ych certyfikatów”, który gwarantuje
korzyœci finansowe dla podmiotów dokonuj¹cych najwiêkszych oszczêdnoœci energii.

Ponadto resort gospodarki przewiduje dynamiczny rozwój produkcji energii elektrycznej

i cieplnej w technologii wysokosprawnej kogeneracji. Kolejne dzia³anie to wprowadzenie
minimalnych standardów dla urz¹dzeñ i produktów zu¿ywaj¹cych energiê oraz oznaczenie
ich energoch³onnoœci. Ministerstwo Gospodarki bêdzie równie¿ prowadziæ kampanie
informacyjne promuj¹ce racjonalne wykorzystanie energii.

Bezpieczeñstwo dostaw paliw i energii. Bezpieczeñstwo energetyczne Polski oparte
bêdzie o w³asne zasoby paliw i energii, w szczególnoœci wêgla kamiennego i brunatnego.
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Zapewni to uniezale¿nienie produkcji energii elektrycznej i w znacznym stopniu ciep³a od
zewnêtrznych Ÿróde³ dostaw.

W obszarze ropy naftowej, paliw p³ynnych i gazu dokument zak³ada dywersyfikacjê,

rozumian¹ równie¿ jako zró¿nicowanie technologii produkcji, a nie jak do niedawna –
jedynie kierunków dostaw. Wspierany bêdzie rozwój technologii pozwalaj¹cych na po-
zyskiwanie paliw p³ynnych i gazowych z surowców krajowych.

Dotychczasowe prognozy, dotycz¹ce mo¿liwoœci pokrycia przysz³ego zapotrzebowania
na energiê elektryczn¹ w kraju, wskazuj¹ na koniecznoœæ rozbudowy istniej¹cych mocy

wytwórczych. Zobowi¹zania dotycz¹ce ograniczania emisji gazów cieplarnianych zmuszaj¹
Polskê do poszukiwania rozwi¹zañ niskoemisyjnych w zakresie produkcji energii elek-
trycznej. Wykorzystywane bêd¹ wszystkie dostêpne technologie wytwarzania energii
z wêgla przy za³o¿eniu, ¿e bêd¹ prowadzi³y do redukcji zanieczyszczeñ powietrza (w tym
równie¿ do znacznego ograniczenia emisji CO2).

Wprowadzenie energetyki j¹drowej. Nowym kierunkiem dzia³añ bêdzie wprowadzenie
w Polsce energetyki j¹drowej. Oprócz zalet w postaci braku emisji CO2, ta metoda produkcji
energii pozwoli uzupe³niæ nasz bilans energetyczny, uniezale¿niæ siê od typowych kie-
runków pozyskiwania surowców energetycznych, a co za tym idzie poprawiæ poziom
bezpieczeñstwa energetycznego kraju. W celu stworzenia warunków do wprowadzenia
energetyki j¹drowej w Polityce okreœlono dzia³ania nakierowane na stworzenie ram praw-
nych oraz struktury organizacyjnej, a tak¿e zaplecza kadrowego i naukowo-badawczego.
Niezbêdne bêdzie równie¿ przeprowadzenie analiz lokalizacyjnych dla elektrowni j¹d-
rowych oraz dla sk³adowiska odpadów promieniotwórczych.

Rozwój wykorzystania OZE. Dla realizacji podstawowych celów Polityki energetycznej

istotne znaczenie ma rozwój energetyki odnawialnej. Produkcja energii ze Ÿróde³ od-
nawialnych zapewnia pozytywne efekty ekologiczne oraz przyczyni siê do rozwoju s³abiej
rozwiniêtych regionów.

Dokument wyznacza nastêpuj¹ce cele: osi¹gniêcie w 2020 r. 15%. udzia³u OZE w zu-

¿yciu energii finalnej oraz 20%. w 2030 r. Planowane jest równie¿ osi¹gniêcie do 2030 r.

10%. udzia³u biopaliw w rynku paliw transportowych, oraz zwiêkszenie wykorzystania
biopaliw II generacji.

Podstawowe dzia³ania, jakie przewiduje dokument w tym obszarze, to wsparcie wytwa-
rzania energii elektrycznej, ciep³a i ch³odu z OZE oraz produkcji biopaliw. Interesuj¹c¹
inicjatyw¹, któr¹ przygotowuje Ministerstwo Gospodarki, jest program budowy biogazowi
rolniczych.

Rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii. Konkurencyjne rynki energetyczne
przyczyniaj¹ siê do zmniejszenia kosztów produkcji, a zatem ograniczenia wzrostu cen
paliw i energii. W tym obszarze Ministerstwo Gospodarki zamierza: rozwi¹zaæ problem
uzale¿nienia dostaw gazu ziemnego i ropy naftowej z jednego kierunku, znieœæ bariery przy
zmianie sprzedawcy energii elektrycznej i gazu, przebudowaæ model rynku energii elek-
trycznej oraz wprowadziæ rynkowe metody kszta³towania cen ciep³a.

Ograniczenie oddzia³ywania energetyki na œrodowisko. Podstawowe dzia³ania zostan¹
nakierowane na ograniczenie emisji CO2, SO2 i NOx, zgodnie z przyjêtymi przez Polskê
zobowi¹zaniami. G³ównym celem w tym zakresie bêdzie ograniczenie emisji CO2 do
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wartoœci mo¿liwej technicznie do osi¹gniêcia, bez naruszenia bezpieczeñstwa energe-
tycznego.

Projekt dokumentu przewiduje stworzenie systemu zarz¹dzania krajowymi pu³apami

emisji gazów cieplarnianych i innych substancji, wprowadzenie dopuszczalnych produkto-
wych wskaŸników emisji CO2 w wytwarzaniu energii elektrycznej i ciep³a oraz standardów
obni¿aj¹cych wielkoœæ emisji w tych sektorach.

Planowany jest tak¿e aktywny udzia³ Polski w realizacji inicjatywy Komisji Euro-
pejskiej, dotycz¹cej budowy obiektów demonstracyjnych du¿ej skali, wykorzystuj¹cych
technologie wychwytywania i sk³adowania dwutlenku wêgla (CCS – Carbon Capture and

Storage). Przewiduje siê, ¿e co najmniej dwie instalacje demonstracyjne CCS zostan¹
zlokalizowane w Polsce. Nowymi kierunkami dzia³añ bêd¹ tak¿e intensyfikacja badañ
nad wykorzystaniem technologii CCS do wspomagania wydobycia ropy naftowej i gazu
ziemnego oraz nad wykorzystaniem odpadowego CO2 jako surowca w innych ga³êziach
przemys³u [17].

2.3. Ocena realizacji polityki energetycznej od 2005 roku

Zamieszczona w Za³¹czniku 1 ocena realizacji polityki Pañstwa prowadzi do konkluzji
nastêpuj¹cych [18]:
� Polityka energetyczna (przedstawiona w formalnie obowi¹zuj¹cym nadal dokumencie

[5] z roku 2005) prawid³owo okreœla³a cele Pañstwa w tym zakresie.
� Realizacja nakreœlonych zadañ przebiega³a w po¿¹danych kierunkach.
� Zadania nie zawsze by³y realizowane w wyznaczony sposób i w planowanych terminach.
� Nie wszystkie zaplanowane zadania oraz cele zosta³y wykonane.
� Obok realizacji „Polityki… do 2025 roku” realizowane by³y programy sektorowe (Pro-

gram dla elektroenergetyki, Polityka dla przemys³u naftowego w Polsce, Polityka dla
przemys³u gazu ziemnego, Strategia dzia³alnoœci górnictwa wêgla kamiennego w Polsce
w latach 2007–2015).

� Okreœlono doktrynê polityki energetycznej, wskazuj¹c na koniecznoœæ zgodnoœci tej
polityki z innymi dokumentami strategicznymi, dotycz¹cymi rozwoju kraju. Dokonano
redefinicji podstawowych pojêæ, dotycz¹cych bezpieczeñstwa energetycznego i zarz¹-
dzania tym bezpieczeñstwem.

� Zaliczono do podstawowych zasad polityki energetycznej m.in. prymat rozwoju zrówno-
wa¿onego, konkurencyjnoœæ, wype³nianie zobowi¹zañ traktuj¹cych promowanie OZE
i kogeneracji, nadzór w³aœcicielski Pañstwa nad infrastruktur¹ przesy³u oraz wspó³-
dzia³anie administracji rz¹dowej i samorz¹dowej w realizacji polityki energetycznej.

� Odnotowano braki w zakresie prac analitycznych i planistycznych, wynikaj¹ce z braku
stosownej struktury organizacyjnej, zdolnej do prowadzenia i koordynowania studiów
strategicznych.

� Nie zrealizowano idei tworzenia przedsiêbiorstw multienergetycznych na rzecz powrotu
do struktur zintegrowanych pionowo, co potencjalnie odbija siê na zdolnoœci sektora do
zapobiegania sytuacjom kryzysowym.
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� Podjête prace nie doprowadzi³y do konkretnych propozycji rozwi¹zañ systemowych dla
znoszenia barier w rozwoju infrastruktury sieciowej. Nie podjêto dzia³añ, u³atwiaj¹cych
realizacjê koncepcji tzw. korytarzy infrastrukturalnych.

� Znacz¹ce postêpy w zakresie poprawy efektywnoœci u¿ytkowania energii nie s¹ jeszcze
wystarczaj¹ce na tle innych krajów unijnych.

2.4. Prognoza zapotrzebowania na paliwa i energiê

Prognoza wykonana zosta³a w nawi¹zaniu do za³o¿eñ strategicznych UE oraz pod-
stawowych kierunków polityki energetycznej Polski. S¹ to:
� poprawa efektywnoœci energetycznej,
� wzrost bezpieczeñstwa dostaw paliw i energii,
� dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej (w tym energetyka

j¹drowa),
� rozwój wykorzystania Ÿróde³ odnawialnych (w tym biopaliw),
� rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii,
� ograniczenie oddzia³ywania sektora energetyki na œrodowiska.

Zastosowano dla prognozy energetycznej model end-use MAED (model zu¿ycia koñ-
cowego) oraz model BALANCET (model energetyczno-ekologiczny) dla wyznaczenia
wartoœci energii finalnej w podziale noœnikowym oraz krajowe bilanse energii i emisji
zanieczyszczeñ. Dla prognozowania struktury Ÿróde³ energii elektrycznej pos³u¿ono siê
modelem WASP IV przy stopie dyskonta 7,5%.

Zapotrzebowanie noœników energii finalnej wyznaczono wychodz¹c z za³o¿enia o kon-
tynuacji reformy rynkowej w gospodarce i sektorze energii i przy uwzglêdnieniu obo-
wi¹zuj¹cych aktów prawnych (krajowych i unijnych), odnosz¹cych siê do efektywnoœci
energetycznej.

Wyniki prognoz w horyzoncie roku 2030 przedstawiono w tabelach 2–12.
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TABELA 2. Zapotrzebowanie na energiê finaln¹ w podziale na sektory gospodarki [Mtoe]

TABLE 2. Primary energy demand in sectors of economy

Wyszczególnienie 2006 2010 2015 2020 2025 2030

Przemys³ 20,9 18,2 19,0 20,9 23,0 24,0

Transport 14,2 15,5 16,5 18,7 21,2 23,3

Rolnictwo 4,4 5,1 4,9 5,0 4,5 4,2

Us³ugi 6,7 6,6 7,7 8,8 10,7 12,8

Gospodarstwa domowe 19,3 19,0 19,1 19,4 19,9 20,1

RAZEM 65,5 64,4 67,3 72,7 79,3 84,4
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TABELA 3. Zapotrzebowanie na energiê finaln¹ w podziale na noœniki [Mtoe]

TABLE 3. Primary energy demand of energy carriers

Wyszczególnienie 2006 2010 2015 2020 2025 2030

Wêgiel 12,3 10,9 10,1 10,3 10,4 10,5

Produkty naftowe 21,9 22,4 23,1 24,3 26,3 27,9

Gaz ziemny 10,0 9,5 10,3 11,1 12,2 12,9

Energia odnawialna 4,2 4,6 5,0 5,9 6,2 6,7

Energia elektryczna 9,5 9,0 9,9 11,2 13,1 14,8

Ciep³o sieciowe 7,0 7,4 8,2 9,1 10,0 10,5

Pozosta³e paliwa 0,6 0,5 0,6 0,8 1,0 1,2

RAZEM 65,5 64,4 67,3 72,7 79,3 84,4

TABELA 4. Zapotrzebowanie na energiê finaln¹ brutto z OZE w podziale na rodzaje energii [ktoe]

TABLE 4. Final Gross energy demand from RES acc. to energy sources

Wyszczególnienie 2006 2010 2015 2020 2025 2030

Energia elektryczna 370,0 715,0 1516,1 2686,6 3256,3 3396,3

Biomasa sta³a 159,2 298,5 503,2 892,3 953,0 994,9

Biogaz 13,8 31,4 140,7 344,5 555,6 592,6

Wiatr 22,0 174,0 631,9 1178,4 1470,0 1530,0

Woda 175,6 211,0 240,3 271,4 276,7 276,7

Fotowoltaika 0,0 0,0 0,0 0,1 1,1 2,1

Ciep³o 4312,7 4481,7 5046,3 62559,9 7048,7 7618,4

Biomasa sta³a 4249,8 4315,1 4595,7 5405,9 5870,8 6333,2

Biogaz 27,1 72,2 256,5 503,1 750,0 800,0

Geotermia 32,2 80,1 147,5 221,5 298,5 348,1

S³oneczna 3,6 14,2 46,7 125,4 129,4 137,1

Biopaliwa transportowe 96,9 549,0 884,1 1444,1 1632,6 1881,9

Bioetanol cukro-skrobiowy 61,1 150,7 247,6 425,2 443,0 490,1

Biodiesel z rzepaku 35,8 398,3 636,5 696,8 645,9 643,5

Bioetanol II generacji 0,0 0,0 0,0 210,0 240,0 250,0

Biodiesel II generacji 0,0 0,0 0,0 112,1 213,0 250,0

Biowodór 0,0 0,0 0,0 0,0 90,8 248,3

Ogó³em energia finalna brutto z OZE 4780 5746 7447 10387 11938 12897

Energia finalna brutto 61815 61316 63979 69203 75480 80551

Udzia³ energii odnawialnej [%] 7,7 9,4 11,6 15,0 15,8 16,0
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TABELA 5. Zapotrzebowanie na energiê pierwotn¹ w podziale na noœniki [Mtoe, jednostki naturalne]

TABLE 5. Primary energy demand acc. to carriers

Wyszczególnienie Jedn. 2006 2010 2015 2020 2025 2030

Wêgiel brunatny*
Mtoe 12,6 11,22 12,16 9,39 11,21 9,72

mln ton 59,4 52,8 57,2 44,2 52,7 45,7

Wêgiel kamienny**
Mtoe 43,8 37,9 35,3 34,6 34,0 36,7

mln ton 76,5 66,1 61,7 60,4 59,3 64,0

Ropa i produkty naftowe
Mtoe 24,3 25,1 26,1 27,4 29,5 31,1

mln ton 24,3 25,1 26,1 27,4 29,5 31,1

Gaz ziemny***
Mtoe 12,3 12,0 13,0 14,5 16,1 17,2

mld m3 14,5 14,1 15,4 17,1 19,0 20,2

Energia odnawialna Mtoe 5,0 6,3 8,4 12,2 13,8 14,7

Pozosta³e paliwa Mtoe 0,7 0,7 0,9 1,1 1,4 1,6

Paliwo j¹drowe Mtoe 0,0 0 0 2,5 5,0 7,5

Eksport energii elektrycznej Mtoe -0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Razem energia pierwotna Mtoe 97,8 93,2 95,8 101,7 111,0 118,5

*** Wartoœæ opa³owa wêgla brunatnego 8,9 MJ/kg
*** Wartoœæ opa³owa wêgla kamiennego 24 MJ/kg
*** Wartoœæ opa³owa gazu ziemnego 35,5 MJ/m3

TABELA 6. Krajowe zapotrzebowanie na energiê elektryczn¹ [TW·h]

TABLE 6. Polish domestic electricity demand

Wyszczególnienie 2006 2010 2015 2020 2025 2030

Energia finalna 111,0 104,6 115,2 130,8 152,7 171,6

Sektor energii 11,6 11,3 11,6 12,1 12,7 13,3

Straty przesy³u i dystrybucji 14,1 12,9 13,2 13,2 15,0 16,8

Zapotrzebowanie netto 136,6 128,7 140,0 156,1 180,4 201,7

Potrzeby w³asne 14,1 12,3 12,8 13,2 14,2 15,7

Zapotrzebowanie brutto 150,7 141,0 152,8 169,3 194,6 217,4
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TABELA 7. Produkcja energii elektrycznej netto w podziale na paliwa [TW·h]

TABLE 7. Netto electricity production acc. to fuels

Wyszczególnienie 2006 2010 2015 2020 2025 2030

Wêgiel kamienny 86,1 68,2 62,9 62,7 58,4 71,8

Wêgiel brunatny 49,9 44,7 51,1 40,0 48,4 42,3

Gaz ziemny 4,6 4,4 5,0 8,4 11,4 13,4

Produkty naftowe 1,6 1,9 2,5 2,8 2,9 3,0

Paliwo j¹drowe 0,00 0,00 0,00 10,5 21,1 31,6

Energia odnawialna 3,9 8,0 17,0 30,1 36,5 38,0

Wodne pompowe 0,97 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Odpady 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7

RAZEM: 147,7 128,7 140,1 156,1 180,3 201,8

Udzia³ energii z OZE [%] 2,7 6,2 12,2 19,3 20,2 18,8

TABELA 8. Zu¿ycie paliw do produkcji energii elektrycznej i ciep³a w skojarzeniu [ktoe]

TABLE 8. CHP plants production acc. to fuels

Wyszczególnienie 2006 2010 2015 2020 2025 2030

Wêgiel kamienny 25 084 20 665 18 897 17 722 16 327 18 331

Wêgiel brunatny 12 517 11 091 12 036 9 266 11 095 9 615

Gaz ziemny 961 970 1 094 1 623 2 114 2 473

Produkty naftowe 533 591 732 791 806 837

Energia j¹drowa 0 0 0 2 515 5 030 7 546

Energia odnawialna 703 1 461 2 912 5 128 5 995 6 212

� Wodna 174 209 239 270 275 275

� Wiatrowa 22 174 632 1 178 1 470 1 530

� Biomasa 458 943 1 566 2 693 2 749 2 805

� Biogaz 48 135 475 986 1 500 1 600

� S³oneczna 0 0 0 0 1 2

Odpady 144 154 162 168 185 201

Razem zu¿ycie paliw 39 942 34 933 35 832 37 213 41 552 45 215



2.5. Program dzia³añ wykonawczych

Program ten obejmuje lata 2009–2012 i dotyczy dzia³añ, jakie zostan¹ podjête w celu
realizacji polityki energetycznej. S¹ to:
� szczegó³owy sposób realizacji,
� harmonogram dzia³añ,
� wykorzystane œrodki (finansowe, prawne, polityka w³aœcicielska),
� odpowiedzialnoœæ podmiotu za realizacjê wyznaczonych celów.

Program przewiduje m.in. opracowanie 28 projektów ustaw (w tym Ustawa Prawo
energetyczne, Ustawa o efektywnoœci energetycznej, Ustawa Prawo ochrony œrodowiska,
Ustawa Prawo atomowe oraz Ustawa o inwestycjach liniowych w energetyce), umo¿li-
wiaj¹cych realizacjê 6 priorytetów polityki energetycznej, przytoczonych w p. 3.2 za [23].

384

TABELA 9. Moce wytwórcze energii elektrycznej brutto [MW]

TABLE 9. Gross Electricity Sources potential

Paliwo/technologia 2006 2010 2015 2020 2025 2030

W. brunatny – PC/Fluidalne 8 819 9 177 9 024 8 184 10 344 10 884

W. kamienny – PC/Fluidalne 15 878 15 796 15 673 15 012 11 360 10 703

W. kamienny – CHP 4 845 4 950 5 394 5 658 5 835 5 807

Gaz ziemny – CHP 704 710 810 873 064 1 090

Gaz ziemny – GTCC 0 0 400 600 1 010 2 240

Du¿e wodne 853 853 853 853 853 853

Wodne pompowe 1 406 1 406 1 406 1 406 1 406 1 406

J¹drowe 0 0 0 1 600 3 200 4 800

Przemys³owe Wêgiel – CHP 1 516 1 411 1 416 1 447 1 514 1 555

Przemys³owe Gaz – CHP 51 50 63 79 85 92

Przemys³owe Inne – CHP 671 730 834 882 896 910

Lokalne Gaz 0 0 22 72 167 278

Ma³e wodne 69 107 192 282 298 298

Wiatrowe 173 976 3 396 6 089 7 564 7867

Biomasa sta³a – CHP 25 40 196 623 058 1 218

Biogaz CHP 33 74 328 802 1 293 1 379

Fotowoltaika 0 0 0 2 16 32

RAZEM 35 043 36 280 40 007 44 464 47 763 51 412
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TABELA 10. Emisje CO2, SO2, NOx i py³u

TABLE 10. CO2, SO2, NOx and PM emissions

Emisja CO2 [mln ton] 2006 2010 2015 2020 2025 2030

Kraj 331,9 299,1 295,7 280,3 294,7 303,9

� dynamika (2006 = 100) 100,0 90,1 89,1 84,5 88,8 91,6

Przemys³y energetyczne 188,5 170,3 167,7 148,7 154,1 157,2

w tym Elektroenergetyka
zawodowa

151,0 131,7 130,1 110,6 114,2 115,7

Ciep³ownie 13,1 13,7 13,7 12,9 13,9 14,8

Emisja SO2 [tys. ton] 2006 2010 2015 2020 2025 2030

Kraj 1216,4 733,1 588,6 477,8 451,3 447,5

� dynamika (2006 = 100) 100,0 60,3 48,4 39,3 37,1 36,8

Przemys³y energetyczne 866,2 460,4 357,4 268,2 252,4 253,2

w tym Elektroenergetyka
zawodowa

717,0 337,7 267,9 193,4 182,0 180,7

Ciep³ownie 69,1 53,3 35,1 24,4 23,6 25,2

Du¿e Ÿród³a spalania 784,1 392,1 311,4 228,0 213,3 213,0

Emisja NOx [tys. ton] 2006 2010 2015 2020 2025 2030

Kraj 857,4 786,7 725,6 651,6 636,5 628,6

� dynamika (2006 = 100) 100,0 91,7 84,6 76,0 74,2 73,3

Przemys³y energetyczne 316,8 266,8 240,9 197,6 203,5 203,0

w tym Elektroenergetyka
zawodowa

252,7 207,1 176,9 124,8 121,5 117,2

Ciep³ownie 28,5 27,6 29,9 26,8 29,1 31,3

Du¿e Ÿród³a spalania 284,5 235,0 204,3 152,5 150,1 146,7

Emisja py³u [tys. ton] 2006 2010 2015 2020 2025 2030

Kraj 279,5 246,1 218,2 196,7 187,7 182,8

� dynamika (2006 = 100) 100,0 88,0 78,1 70,3 67,1 65,4

Przemys³y energetyczne 56,7 46,7 39,8 35,0 31,5 29,7

w tym Elektroenergetyka
zawodowa

38,9 29,2 26,5 22,5 20,9 18,7

Ciep³ownie 8,1 7,8 6,3 5,3 3,1 3,4



Dla ka¿dego z priorytetów okreœlono listê dzia³añ, dla których podano sposób realizacji
oraz odpowiedzialne za realizacjê podmioty. Przyk³adowo program dla jednego z dzia³añ
Priorytetu I przedstawia siê nastêpuj¹co:
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TABELA 11. Planowane i prognozowane wycofania wytwórczych mocy brutto
w elektrowniach systemowych [MW]

TABLE 11. Planned and projected decomissioning of large power plants

Wyszczególnienie 2008–2010 2011–2015 2016–2020 2021–2025 2026–2030

Ogó³em: 570/1 702r 2 898/4 204r 4 125 2 805 4 527

Wêgiel kamienny 330/222r 1 825/444r 2 785 2 805 4 527

Wêgiel brunatny 240/1 480r 1 073/3 760r 1 340 – –

r – odstawienia do g³êbokiej modernizacji

TABELA 12. Zdeterminowane przyrosty/odtworzenia wytwórczych mocy brutto
w elektrowniach systemowych [MW]

TABLE 12. Determined growth of electricity plants (gross) for big facilities

2008–2010 2011–2015 2016–2020

Ogó³em 1 778/992z 1 980/5 332z 2 600

Wêgiel kamienny 460/232z 1 380/1 392z 1 700

Wêgiel brunatny 1 318/760 –/3 940z 500

Gaz ziemny – 200 400

z – jednostki po zmodernizowaniu

Priorytet I. Poprawa efektywnoœci energetycznej

Dzia³anie 1.1 Ustalenie narodowego celu wzrostu efektywnoœci energetycznej

Sposób realizacji

1. Stworzenie ram prawnych dotycz¹cych narodowego celu wzrostu efektywnoœci
energetycznej w ustawie o efektywnoœci energetycznej – 2009 r.

2. Wydanie rozporz¹dzeñ Rady Ministrów okreœlaj¹cych narodowy cel wzrostu
efektywnoœci energetycznej w zakresie:
� zwiêkszenia oszczêdnoœci energii przez odbiorców koñcowych,
� zwiêkszenia sprawnoœci wytwarzania energii elektrycznej,
� zmniejszenia strat energii elektrycznej w przesyle i dystrybucji.
Termin realizacji: okresowo od 2009 r

3. Monitorowanie realizacji narodowego celu efektywnoœci energetycznej – praca ci¹g³a.

Odpowiedzialni
� Minister w³aœciwy ds. gospodarki (zadanie 1 i 2)

� Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki (zadanie 3)



2.6. Prognoza oddzia³ywania na œrodowisko

Osiemnastostronnicowy za³¹cznik zawiera treœci nastêpuj¹ce:
� wstêp – podstawa prawna,
� uwarunkowania wyjœciowe,
� opis kierunków polityki energetycznej i skutki ich realizacji, obejmuj¹cy za³o¿enia

w zakresie zapotrzebowania na energiê, potencjalne skutki œrodowiskowe (w tym od-
dzia³ywanie na gatunki i siedliska obszarów Natura 2000, oddzia³ywanie na klimat,
oddzia³ywanie na faunê i florê, oddzia³ywanie na krajobraz i dziedzictwo kulturowe,
oddzia³ywanie na wody podziemne oraz oddzia³ywanie na wody powierzchniowe),

� konsekwencje œrodowiskowo-spo³eczno-ekonomiczne wdro¿enia „Polityki…”,
� rekomendacje,
� wnioski.

Wnioski stanowi¹ rekapitulacjê analizy projektu dokumentu „Polityka energetyczna…”.
„Analizowany projekt Polityki energetycznej Polski do roku 2030 jest syntetycznym

dokumentem ramowym, w którym okreœlono szeœæ kierunków rozwoju i modernizacji
szeroko rozumianego sektora energetyki. Dla ka¿dego z kierunków sformu³owane zosta³y
cele g³ówne, cele szczegó³owe, dzia³ania jakie powinny zostaæ podjête na rzecz ich realizacji
oraz prognozowane efekty realizacji tych dzia³añ.

Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku ma charakter dokumentu sektorowego
o wymiarze strategicznym, uwzglêdniaj¹cego postanowienia polityk horyzontalnych
i stanowi¹cego element szerzej zakrojonej koncepcji modernizacji i rozwoju kraju, wa-
runkuj¹cej trwa³oœæ bezpieczeñstwa ekonomicznego i geopolitycznego Polski. Realizacja
jej postanowieñ zdeterminuje równie¿ na dziesiêciolecia sposób i miejsca realizacji innych
strategii rozwojowych, w wymiarze krajowym, regionalnym i lokalnym, a tak¿e prze-
s¹dzi o miejscu i skali wystêpowania zwi¹zanych z nimi oddzia³ywañ na œrodowisko
przyrodnicze.

Realizacja wskazanych w Polityce dzia³añ w okresie nadchodz¹cych 20 lat ma dopro-
wadziæ do zmodernizowania i zdecydowanej poprawy stanu technicznego oraz efektyw-
noœci szeroko pojêtego sektora energetycznego we wszystkich sferach zwi¹zanych z po-
zyskiwaniem i wytwarzaniem energii oraz jej dystrybucj¹ i zu¿yciem, a tak¿e pozwoli na
zmniejszenie dysproporcji miêdzy poszczególnymi regionami oraz poprawi ich spójnoœæ
przestrzenn¹” [6].

3. Od projektu do dokumentu Rady Ministrów

Harmonogram prac nad dokumentem politycznym o sektorze energetycznym [18] prze-
widuje, i¿ przed³o¿enie projektu Radzie Ministrów nast¹piæ winno w sierpniu b.r. „Od-
liczanie wsteczne” od tej daty wyznacza inne terminy realizacyjne:
� przed³o¿enie projektu KRM i KERM – lipiec 2009,
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� konferencja podsumowuj¹ca konsultacje spo³eczne projektu dokumentu oraz strate-
giczn¹ ocenê oddzia³ywania na œrodowisko – koniec czerwca 2009,

� konsultacje wynikaj¹ce z ustawy o prowadzeniu polityki rozwoju – 3 czerwca 2009.
Zamkniêcie fazy konsultacji oznacza koniecznoœæ przegl¹du opinii i wniosków, zg³o-

szonych do projektu dokumentu. Liczbowo oznacza to ustosunkowanie siê do ³¹cznie
przesz³o 1100 uwag. Nale¿y zauwa¿yæ, i¿ ranga tych uwag (wynikaj¹ca z pozycji i kom-
petencji merytorycznych zg³aszaj¹cego) ró¿ni siê znacz¹co – od stosunkowo nieznacz¹cych
wniosków formalnych po uchwa³ê Zgromadzenia Ogólnego PAN [21]. Swoist¹ form¹
dyskusji z treœci¹ projektu polityki s¹ na przyk³ad Raport dla Polskiego Komitetu Energii
Elektrycznej – PKEE [22], ekspertyza Komitetu Problemów Energetyki PAN [23] czy te¿
polemiczny program „Alternatywna polityka energetyczna” [24], zg³oszony przez Instytut
na Rzecz Ekorozwoju. Szersze ramy dyskusji zakreœla Raport „Polska 2030 – wyzwania
rozwojowe” [25], w kategoriach wyzwania analizuj¹cy zagadnienie bezpieczeñstwa energe-
tyczno-klimatycznego. Dokument ten formu³uje zasadniczy cel kszta³towania przez Pañ-
stwo polityki energetycznej (i klimatycznej zarazem): „OdpowiedŸ na wyzwania energe-
tyczno-klimatyczne wymaga dobrze przygotowanego programu, uwzglêdniaj¹cego przysz³e
zmiany uwarunkowañ rynkowych” [25]. Autorzy raportu formu³uj¹ równie¿ prognozê
ostrzegawcz¹. „Ka¿de z dziesiêciu wyzwañ, jakie stoj¹ przed Polsk¹ w horyzoncie naj-
bli¿szych dwóch dekad, niesie ze sob¹ wybór miêdzy wykorzystaniem szansy wst¹pienia na
szybk¹ œcie¿kê modernizacji a zagro¿eniem dryfem rozwojowym. W obszarze infrastruktury
zagro¿eniem jest podwójna peryferyjnoœæ – zarówno Polski w relacji ze œwiatem, jak
i okreœlonych obszarów wzglêdem centrów rozwojowych w kraju – wynikaj¹ca ze s³aboœci,
niskiej gêstoœci oraz jakoœci infrastruktury. Brak harmonijnej odpowiedzi na wyzwania
klimatyczne i energetyczne spowoduje, ¿e wzrost gospodarczy w Polsce napotka na nie-
przekraczaln¹ barierê, a cele ochrony œrodowiska nie zostan¹ osi¹gniête” [25]. Dylemat jest
nastêpuj¹cy: czy realizowaæ wariant, okreœlony jako:
� „Poza bezpieczeñstwem energetycznym i bez jasnych celów w ochronie œrodowiska”
czy te¿ wariant przeciwstawny
� „Harmonizacja wyzwañ klimatycznych i energetycznych czynnikiem rozwoju”.

Dylemat nie polega w istocie na wyborze harmonizacji celów energetycznych i kli-
matycznych, czy te¿ braku takiej harmonizacji, niemo¿liwe jest bowiem prowadzenie
odrêbnych i oddzielnych polityk sektorowych. Wybór dotyczy zatem skutecznoœci i kosztów
dzia³añ harmonizuj¹cych, co dobitnie uzmys³owi³y konsekwencje rozwi¹zañ europejskiego
pakietu energetyczno-klimatycznego. W wyjœciowej wersji propozycji uregulowañ wspól-
notowych harmonizacja by³aby nazbyt kosztowna dla polskiej gospodarki, silnie jeszcze
energoch³onnej (co samo w sobie te¿ wymaga zmiany, choæ zarazem bêdzie efektem
modernizacji). Zasadniczym problemem – obok celu, jakim jest zmniejszenie energo-
ch³onnoœci gospodarki – jest tak¿e kwestia efektywnoœci energetyki, której upowszech-
nienie jest niezbêdne do wzrostu konkurencyjnoœci. Nie mo¿na co prawda wykluczaæ,
¿e w fazie przejœciowej to w³aœnie wysokie ceny energii odgrywaæ mog¹ istotn¹ rolê
w upowszechnianiu efektywnoœci – wiêkszej oszczêdnoœci u¿ycia, szybszej modernizacji
przesy³u (i mniejszych strat w sieciach), wprowadzenia nowych, znacznie bardziej energo-
oszczêdnych technologii.
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Miar¹ sukcesu w roku 2030 bêdzie w obszarze bezpieczeñstwa energetyczno-
-klimatycznego osi¹gniêcie celów nastêpuj¹cych:
� wzrost efektywnoœci energetycznej o 20% i obni¿enie energoch³onnoœci gospodarki

w Polsce do poziomu UE15 z 2005 roku,
� zwiêkszenie udzia³u odnawialnych Ÿróde³ energii w strukturze wytwarzania energii do

poziomu 20% i osi¹gniêcie celu 50% redukcji emisji CO2,
� budowa i modernizacja po³¹czeñ transgranicznych, pozwalaj¹cych na zwiêkszenie wy-

miany energii elektrycznej do 15% jej krajowego zu¿ycia w 2015, 20% do 2020 i 25%
do 2030 roku,

� zmniejszenie awaryjnoœci krajowego systemu przesy³owego o 50%,
� zwiêkszenie pojemnoœci magazynowej przeznaczonej do przechowywania gazu ziem-

nego do 3,8 mld m3 i paliw p³ynnych do ponad 12 mln Mg,
� uruchomienie i realizacja projektów inwestycyjnych, zapewniaj¹cych dwukrotne zwiêk-

szenie potencja³u mocy wytwórczych energii elektrycznej do 2030 roku,
� budowa co najmniej dwóch elektrowni atomowych, w tym uruchomienie pierwszej

z nich do 2020 roku,
� dywersyfikacja Ÿróde³ energii pochodz¹cej z gazu ziemnego i Ÿróde³ samego gazu,

zwiêkszenie mo¿liwoœci pozyskania gazu krajowego oraz osi¹gniêcie poziomu 30%
udzia³u gazu LNG, dostarczanego przez gazoport (od 2,5 mld m3 do 10 mld m3).
Program przedstawiony przez Ministerstwo Gospodarki i uwzglêdniaj¹cy uzasadnione

propozycje, zg³oszone w procedurze szerokich konsultacji, daje szanse sprostania wyz-
waniom energetyczno-klimatycznym, zdefiniowanym w Raporcie „Polska 2030”.
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Jacek MALKO

Conditions and constraints of Polish energy Policy

Abstract

Fundamental document of the European Commission: European energy policy of 2007 y. presents
options available with view to steming the increasing dependency for energy supplies whilist
continuing to pursue the environmental goals. Likewise national document: Polish energy policy until
year 2030 presents strategy and a series measures to meet with key challenges – prediction and manage
demand, diversifying domestic and external energy sources, enhancing the most efficient allocation
and use of energy resources, more openess for renewables and security of energy supply. The paper
presents a strategic goals of Polish energy policy and its comparison with the European energy
regulation.
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