
Jesteśmy w wyjątkowym momencie 
umożliwiającym zaprojektowanie 
i wdrożenie nowego ładu w polskiej 
energetyce, który nie tylko odpowiadałby 
na problemy spółek Skarbu Państwa, 
ale też umożliwiałby ich zaangażowanie 
w tworzenie zeroemisyjnego systemu 
energetycznego w Polsce i poza jej granicami.

Restart: 
jak przełamać impas 
w polskiej energetyce

ENERGIA, KLIMAT I ŚRODOWISKO

Maciej Bukowski, Aleksander Śniegocki



Restart: jak przełamać impas w polskiej energetyce

Autorzy:

Maciej Bukowski,  
Aleksander Śniegocki

Fundacja Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich

Al. J. Ch. Szucha 16/46 
00-582 Warszawa 

www.wise-europa.eu

Projekt okładki, skład, łamanie: Studio graficzne TEMPERÓWKA s.c. 

Kopiowanie i rozpowszechnianie może być dokonane za podaniem źródła.

© Copyright by WiseEuropa – Fundacja Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich, 
Warszawa, 2020



Maciej Bukowski, Aleksander Śniegocki

Warszawa, 2020

Restart: 
jak przełamać impas 
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Potrzebujemy szybkiego a zarazem 
trwałego przywrócenia względnie normalnej 
aktywności gospodarczej w tym rezygnacji 
z administracyjnego lockdownu. Strategie 
odnoszące sukcesy w krótkim okresie nie 
muszą być tożsame ze strategiami skutecznymi 
w przekroju kilku lat. Dotychczasowe 
doświadczenia wielu krajów wskazują, że nie 
ma uniwersalnego środka odpowiadającego 
na wyzwania epidemiologiczne i gospodarcze 
wywołane przez COVID-19. 

Maciej Bukowski



Spis treści

1.  Przełomowy rok dla polskiego sektora 
paliwowo-energetycznego      5

2. Kompleksowa restrukturyzacja: 
trzy wyzwania, trzy horyzonty czasowe   7

3. Górnictwo - potrzebna determinacja 
do reform         10

4. Energetyka – równoważenie interesów  
wszystkich uczestników rynku     11

5. Poza elektroenergetyką – budowa  
podmiotu silnego obecnością na wielu 
perspektywicznych rynkach     13

6. Kierunkowe rekomendacje dla trwałej 
restrukturyzacji polskiego sektora paliwowo- 
-energetycznego        15



5

Restart: jak przełamać impas w polskiej energetyce

1. Przełomowy rok  
 dla polskiego sektora  
 paliwowo-energetycznego

Ostatnie kilkanaście lat było okresem stopniowego 
zmierzchu konkurencyjności polskiej energetyki 
i górnictwa. Szybki spadek kosztów odnawialnych 
źródeł energii, stagnacja cen węgla na rynku 
międzynarodowym, niska wydajność kopalni 
oraz wysokie koszty generacji energii elektrycznej 
w kilkudziesięcioletnich blokach węglowych 
konsekwentnie osłabiały finansowo kontrolowane 
przez Skarb Państwa spółki energetyczne 
i wydobywcze. 

Na te procesy ekonomiczne nakładała się rosnąca presja regulacyjna w obszarze ochrony klimatu 
w Europie i na świecie (Porozumienie Paryskie). Jej wpływ na bieżącą sytuację polskich firm 
energetycznych był początkowo ograniczony za sprawą ewolucyjnego wprowadzania kolejnych 
pakietów regulacyjnych, jednak w długim okresie jej znaczenie było fundamentalne, całkowicie 
przebudowujące oczekiwania rynkowe odnośnie ekonomicznego sensu utrzymania dotychczaso-
wego modelu działania sektora. Perspektywa głębokiego spadku popytu na paliwa kopalne rysuje 
się dziś jednak nie tylko przed energetyką i górnictwem węglowym, ale i przed całym sektorem 
paliwowo-energetycznym, włączając w to przedsiębiorstwa zajmujące się wydobyciem, przetwa-
rzaniem, dystrybucją i obrotem ropą naftową i gazem ziemnym. Powodem jest podobne oddzia-
ływanie czynników regulacyjnych (m.in. ceny uprawnień do emisji, standardy środowiskowe, cele 
redukcyjne) i technologicznych (m.in. spadek kosztów magazynów energii, opracowanie bezemi-
syjnych procesów produkcyjnych) także w pozostałych branżach gospodarki na czele z przemy-
słem przetwórczym, transportem i budynkami. 

Nieuchronność zmian w sektorze paliwowo-energetycznym była wyraźnie widoczna już 
dekadę temu. Mimo to decyzja o rewizji modelu jego działania w Polsce była odkładana z roku 
na rok, przekładając się na szereg chybionych decyzji inwestycyjnych, opóźnianie i brak konse-
kwencji w restrukturyzacji poszczególnych firm czy chaotycznych zmianach regulacyjnych, 
na czele z nagłym zamrożeniem cen energii w 2019 r. Opóźnianiu decyzji sprzyjała jednak 
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relatywnie dobra koniunktura gospodarcza, dzięki której pogłębiające się problemy struktu-
ralne nie przekładały się natychmiastowo na znaczące pogorszenie wyników finansowych spółek 
energetycznych i górniczych, oddziałując jednak na wycenę tych, które notowane są na Giełdzie 
Papierów Wartościowych. Przesilenie przyszło w roku 2020, wraz z epidemią COVID-19 i pojawie-
niem się znaczących strat, a nawet problemów z płynnością części przedsiębiorstw. Równolegle, 
Unia Europejska potwierdziła gotowość budowy neutralnej klimatycznie gospodarki do 2050 r., 
uruchamiając zarazem procesy, które w horyzoncie kilkunastu miesięcy powinny zaowocować 
podwyższeniem celów redukcji emisji gazów cieplarnianych na rok 2030. 

Wymusza to przyspieszenie przebudowy bilansu paliwowo-energetycznego w Unii Euro-
pejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Polski, która ma na tym polu znaczne zapóźnienia. 
Zarazem wyniki aukcji OZE z ostatnich dwóch lat oraz niepowodzenie forsowanej w tym samym 
czasie budowy nadkrytycznego bloku węglowego w Ostrołęce wskazują, że nawet przed potwier-
dzeniem wzrostu unijnych ambicji klimatycznych kontynuowanie dotychczasowej strategii ener-
getycznej Polski jest bezcelowe. W szczególności dalsze opóźnianie realnej restrukturyzacji 
górnictwa węglowego i kontynuowanie modelu jego integracji z energetyką nie tylko wymagać 
będzie znaczącego zwiększenia subsydiów trafiających do branży, ale i może podminować możli-
wości inwestycyjne sektora energetycznego w latach 20. Byłoby to szczególnie szkodliwe w sytu-
acji, gdy stworzony w odpowiedzi na COVID-19 Europejski Plan Odbudowy daje realną możliwość 
taniej przebudowy aktywów wytwórczych spółek energetycznych pod warunkiem wpisania ich 
w długofalowe cele redukcyjne UE. 

Jesteśmy więc w wyjątkowym momencie umożliwiającym zaprojektowanie i wdrożenie 
nowego ładu w polskiej energetyce, który nie tylko odpowiadałby na strukturalne i bieżące 
problemy spółek Skarbu Państwa z aktywami węglowymi, ale też umożliwiałby ich pełne zaanga-
żowanie w tworzenie nowego, zeroemisyjnego systemu energetycznego w Polsce i poza jej grani-
cami. Zarazem wyzwanie to, choć najpilniejsze w przypadku energetyki i górnictwa, w związku 
z nadchodzącą rewolucją technologiczną w transporcie drogowym obejmuje także firmy z sektora 
paliwowego. Mówienie o potrzebie reform w branży paliwowo-energetycznej wymagać będzie 
określenia ram koniecznej restrukturyzacji w trzech różnych horyzontach czasowych i w odpo-
wiedzi na trzy odrębne wyzwania.
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2. Kompleksowa  
 restrukturyzacja: trzy 
  wyzwania, trzy horyzonty  
 czasowe

Po pierwsze, w sektorze wydobywczym (włączając 
w to zarówno górnictwo węgla kamiennego, 
jak i brunatnego) należy uwzględnić konieczność 
wygaszenia dotychczasowej działalności najpóźniej 
w horyzoncie lat 2035-2040. 

W przypadku węgla kamiennego w pierwszej kolejności będzie to wynikało z utrzymującego się 
wzrostu oczekiwań płacowych przy wielokrotnie potwierdzanym braku zdolności spółek górni-
czych do poprawy wydajności wydobycia bez zmiany dotychczasowego modelu ich funkcjono-
wania. Ewentualne utrzymanie wydobycia na potrzeby zaspokojenia popytu hutnictwa czy też 
zastosowanie technologii gazyfikacji węgla lub karbochemii w perspektywie 2050 r. będzie wyma-
gało wypełnienia celów neutralności klimatycznej (wykorzystanie technologii CCUS) w sposób 
racjonalny ekonomicznie, a także ograniczenia skali wydobycia do małej liczby najbardziej wydaj-
nych kopalni zatrudniających co najwyżej kilka tysięcy osób. Niezależnie od tego transformacja 
górnictwa musi być sprawiedliwa, a więc dokonana bez szkody dla rozwoju innych branż (w szcze-
gólności energetyki) oraz z poszanowaniem kwestii społecznych i środowiskowych w wymiarze 
lokalnym, regionalnym i ogólnokrajowym. Wymagać to będzie po pierwsze przeprowadzenia szyb-
kiej sanacji branży w oparciu o ograniczenie wydobycia jedynie do najlepiej rokujących pokładów 
przy równoległej redukcji zatrudnienia w skali zapewniającej operacyjną rentowność spółek górni-
czych. Proces ten należy rozpocząć już w 2020 r., a zakończyć w perspektywie kolejnych 2-3 lat. 
Zarazem należy przygotować, jasno komunikować i konsekwentnie wdrażać program stopniowej 
restrukturyzacji branży w kolejnych 15-20 latach, zakładający stopniowe wygaszanie poszcze-
gólnych kopalni w ślad za utratą ekonomicznego uzasadnienia ich dalszego działania w wyniku 
osiągnięcia pułapu wzrostu wydajności przy rosnących kosztach pracy. Obie fazy wymagać będą 
przygotowania odpowiednich narzędzi osłonowych pozwalających na przeprowadzenie całego 
procesu w sposób sprawiedliwy społecznie, a więc otwierający nowe szanse rozwojowe przed 
dotkniętymi restrukturyzacją ośrodkami i społecznościami.

Po drugie, konieczna jest sprawna przebudowa technologiczna spółek obecnie działają-
cych na rynku generacji energii elektrycznej i ciepła, zakładająca konsekwentne wycofanie ich 
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z produkcji energii w oparciu o aktywa węglowe w sposób umożliwiający zachowanie potencjału 
ekonomicznego (zdolność do przynoszenia zysków na poziomie satysfakcjonującym inwestorów) 
oraz technicznego (zdolność do produkcji energii w wolumenie co najmniej porównywalnym 
z poziomem obecnym). Zmiany te muszą jednocześnie gwarantować długoterminową korzyść dla 
konsumentów (ceny energii, pewność dostaw, zaspokojenie popytu na zieloną energię ze strony 
przemysłu i usług) oraz właścicieli (w tym funduszy emerytalnych, a więc i przyszłych emerytów). 
Czynnikiem wymuszającym zmiany są tu przede wszystkim regulacje europejskie na czele z rosną-
cymi kosztami CO2, jak i rewolucja technologiczna m.in. w obszarze fotowoltaiki, wiatru i maga-
zynowania energii. Zarazem główni krajowi producenci energii elektrycznej i ciepła (ogólnopolscy 
i regionalni) są już w tym procesie spóźnieni na tyle, że w horyzoncie kilkuletnim może im grozić 
znalezienie się w sytuacji podobnej do tej, w jakiej obecnie znajduje się górnictwo węgla kamien-
nego, ze wszystkimi tego konsekwencjami dla udziałowców (dalsza przecena akcji, konieczność 
dokapitalizowania), konsumentów (wzrost cen energii i ciepła) oraz Skarbu Państwa (spadek przy-
chodów podatkowych netto, ryzyka polityczne). W związku z trendami regulacyjnymi dążącymi 
do budowy neutralnej klimatycznie gospodarki w UE do 2050 r. i dalszym postępem w obsza-
rach zeroemisyjnych technologii, strategia zmian musi jednocześnie zapobiec ryzyku nadmiernej 
rozbudowy konwencjonalnych mocy gazowych, które w horyzoncie 20 lat mogą dla spółek ener-
getycznych stać się podobnym obciążeniem ekonomicznym co dziś aktywa węglowe.  

Po trzecie, potrzeba transformacji i dekarbonizacji obejmuje także inne podmioty sektora pali-
wowo-energetycznego, szczególnie te zajmujące się wydobyciem i przetwarzaniem węglowodorów, 
operujące konwencjonalną infrastrukturą paliwową oraz odpowiedzialne za dystrybucję i obrót pali-
wami ciekłymi i gazowymi. Spadek popytu na ich produkty oraz wzrost kosztów prowadzonej działal-
ności w wyniku zmian regulacyjnych, technologicznych i rynkowych nastąpi w ich wypadku później 
niż w górnictwie czy elektroenergetyce, jednak może być dużo bardziej gwałtowny wobec szybkiego 
upowszechnienia się samochodów elektrycznych i magazynów energii po roku 2025, zaostrzających 
się standardów emisyjnych oraz bodźców fiskalnych prowadzących do wycofania większości ropy 
naftowej i gazu z bilansu energetycznego UE w horyzoncie roku 2050. W wypadku tych podmiotów 
kluczowe jest więc uniknięcie błędów elektroenergetyki (spóźniona, niekonsekwentna transfor-
macja), terminowe wycofanie się z segmentu konwencjonalnych technologii paliwowych i przekiero-
wanie środków finansowych na inwestycje w technologie zeroemisyjne. W tym kontekście pilna jest 
więc budowa kompetencji inwestycyjnych i wytwórczych umożliwiających szybkie wyskalowanie 
produkcji zeroemisyjnej energii po roku 2030, dokonana zarazem w sposób pozwalający na unik-
nięcie ryzyka monopolizacji krajowego rynku nośników energii w dłuższej perspektywie czasowej. 

Ujawniane stopniowo na przestrzeni ostatnich miesięcy plany rządu odnośnie sektora paliwo- 
-energetycznego budzą jednocześnie nadzieje, jak i obawy. Nadzieja wiąże się przede wszystkim z zary-
sowującym się coraz wyraźniej „przewrotem kopernikańskim” polegającym na stopniowym porzucaniu 
narracji akcentujących konieczność utrzymania centralnej roli węgla w polskiej energetyce na rzecz zapo-
wiedzi akceptujących potrzebę przebudowy technologicznej sektora w sposób dopuszczający zdomino-
wanie przyszłego bilansu energetycznego przez źródła zeroemisyjne: wiatrowe, słoneczne czy jądrowe. 
Zarazem wciąż widoczny jest brak determinacji do podjęcia jednoznacznych zobowiązań redukcyjnych 
oraz przygotowania i wdrożenia adekwatnych do nich planów restrukturyzacji górnictwa i elektroenerge-
tyki. Pojawiające się w lipcu 2020 r. sygnały dotyczące przyszłości energetyki i górnictwa szły w dobrym 
kierunku, jednak pod naciskiem związków zawodowych nastąpił szybki powrót do deklaracji dalszego 
wsparcia aktywów węglowych. Ryzyko kolejnego odroczenia reform i przerzucenia kosztów tej decyzji 
na resztę społeczeństwa jest więc bardzo wysokie.. 
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Tabela 1. Trzy obszary restrukturyzacji energetyki 

Obszar 
restrukturyzacji

Wygaszanie wydobycia węgla 
kamiennego (energetycznego)

Przebudowa technologiczna 
spółek produkujących 
energię elektryczną i ciepło

Transformacja spółek paliwowych 
w zeroemisyjne koncerny 
multienergetyczne

Wycofywane 
aktywa

Kopalnie węgla kamiennego 
(energetycznego)

Elektrownie 
i elektrociepłownie na węglu 
kamiennym, elektrownie 
na węglu brunatnym wraz 
z odkrywkami

Konwencjonalna infrastruktura 
paliwowa, złoża ropy i gazu

Czynniki 
wymuszające 
zmiany

Wzrost kosztów pracy 
wyprzedzający poprawę 
wydajności wydobycia

Wzrost cen uprawnień 
do emisji w systemie EU 
ETS, spadek kosztów OZE. 
Regulacje środowiskowe 
(poza CO2). Zmieniające 
się wymagania odbiorców 
i podmiotów finansujących.  

Implementacja unijnego celu 
neutralności klimatycznej 
w horyzoncie 2050 – bodźce 
cenowe i standardy emisyjne 
prowadzące do wycofania paliw 
kopalnych w całej gospodarce 
(z możliwymi wyjątkami dzięki 
technologii CCUS). Rynkowe 
zmiany technologiczne (samochody 
elektryczne, magazyny energii). 

Horyzont 
czasowy

2020-2023: wyjściowa 
sanacja (redukcja zatrudnienia, 
ograniczenie wydobycia do 
najbardziej obiecujących 
pokładów), gwarantująca 
osiągnięcie rentowności 
operacyjnej w pierwszej 
połowie lat 20.

Lata 20. i 30.: stopniowe 
wygaszanie kolejnych 
zakładów wydobywczych 
wraz z postępującą utratą 
konkurencyjności

Do 2030 r.: wyjście 
energetyki węglowej 
z podstawy systemu

Lata 30.: wyłączenie 
lub przeniesienie do rezerwy 
wszystkich jednostek 
węglowych

2021-2030: budowa kompetencji 
w obszarze produkcji zeroemisyjnych 
nośników energii poprzez skuteczne 
przeprowadzenie pierwszych, 
wielkoskalowych inwestycji 
zeroemisyjnych. 

2031-2050: szybkie wyskalowanie 
produkcji zeroemisyjnej 
energii i zastąpienie przez 
nie konwencjonalnych 
technologii gazowych oraz 
paliw ropopochodnych w roli 
dominującego źródła przychodów 
i centrów zysku.

Kluczowe 
wyzwania

Wyprzedzające 
komunikowanie planów 
zamknięcia kopalni
wsparcie dywersyfikacji 
lokalnych gospodarek,
osłona socjalna pracowników 
sektora

Szybka implementacja 
pozwalająca na obniżenie 
kosztów systemowych 
ponoszonych przez klientów 
na rynku energii,
mobilizacja inwestycji 
w źródła zeroemisyjne 
oraz jednostki gazowe 
stabilizujące system,
uniknięcie przeinwestowania 
w konwencjonalną 
energetykę gazową,
zachowanie zdolności 
inwestycyjnych spółek 
energetycznych

Niepewność co do miksu 
technologii pozwalającego na 
efektywne osiągnięcie neutralności 
klimatycznej, co wymusza 
dywersyfikację rozwijanych 
kompetencji (OZE, wodór, CCUS, 
energetyka jądrowa),
terminowe wycofanie się z segmentu 
konwencjonalnych technologii 
paliwowych i przekierowanie 
środków finansowych na inwestycje 
w technologie zeroemisyjne,
uniknięcie ryzyka monopolizacji 
krajowego rynku nośników energii

Źródło: opracowanie własne WiseEuropa
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3. Górnictwo - potrzebna 
 determinacja do reform

W wypadku górnictwa głównym ryzykiem wydaje się 
być porzucenie zamiaru głębokich reform i postawienie 
– podobnie jak w latach ubiegłych – na jego połowiczną 
restrukturyzację, a więc niewykorzystanie szansy, jaką 
otwiera obecny kryzys do przeprowadzenia reform 
stabilizujących branżę na około dekadę. 

Oznacza to m.in. niepełne wygaszenie wydobycia w pokładach nierokujących ekonomicznie, 
nieadekwatną do wyzwań redukcję zatrudnienia oraz powrót do koncepcji dalszej integracji opera-
cyjnej i finansowej kopalni i energetyki węglowej ze szkodą dla tej drugiej. Prawdopodobnym 
efektem tego scenariusza byłoby zmarnowanie dużej części środków UE na wsparcie sprawie-
dliwej transformacji regionów węglowych oraz powrót głębokiego kryzysu w branży po kilku 
latach (przy gorszej sytuacji finansowej spółek energetycznych zaangażowanych w sanację 
górnictwa). By uniknąć takiego rozwoju wypadków, strategia restrukturyzacji branży musi być 
wdrożona w sposób respektujący przesłanki gospodarcze i strategiczne, w tym przyjmować zało-
żenia o braku integracji „zdrowych” i „chorych” aktywów w jednym podmiocie oraz o przepro-
wadzaniu restrukturyzacji sektora górniczego i przebudowy energetyki jako dwóch oddzielnych 
procesów. Pozwoli to na uniknięcie krzyżowego i niejawnego subsydiowania nierentownych 
aktywów, tak w obrębie samego górnictwa, jak i pomiędzy energetyką a górnictwem węglowym 
oraz efektywniejsze zarządzanie zmianą w obu branżach. 
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4. Energetyka – 
 równoważenie interesów  
 wszystkich uczestników 
 rynku

Konsekwencja w rozdzielaniu rentownych i nierentownych 
aktywów powinna dotyczyć także energetyki, przy czym 
kluczowym założeniem przeprowadzanych zmian musi 
być założenie o służebnej roli sektora wobec reszty 
gospodarki, w której interesie jest unikanie monopolu 
i zachowanie bodźców rynkowych w celu poprawy 
efektywności oraz konkurowania jakością dostaw 
i ceną. Wymienność między interesami konsumentów 
i producentów nie oznacza przy tym, że nie jest możliwy 
taki scenariusz reform, w którym obie strony są 
w długim okresie wygrane. 

Wymaga to jednak przyspieszonego wycofania emisyjnych aktywów w sposób premiujący 
racjonalne zachowania po stronie spółek energetycznych, a zarazem odblokowujący rynek na 
konkurencję wielopodmiotową. Wsparcie powinno więc wynagradzać realne działania restruk-
turyzacyjne, a zarazem unikać nadmiernego subsydiowania podmiotów dysponujących obecnie 
aktywami węglowymi. Ważne jest więc uniknięcie pokusy konsolidacji sektora w celu osłabienia 
konkurencji i pogorszenia sytuacji odbiorców, zamiast mobilizacji środków na inwestycje w nisko-
emisyjne projekty na zróżnicowanych rynkach. 

Z tego powodu kluczowe jest przygotowanie transparentnych warunków wsparcia spółek 
energetycznych obciążonych nierentownymi aktywami węglowymi. Ryzykownym rozwiąza-
niem byłaby przy tym scentralizowana koncentracja aktywów węglowych w jednym podmiocie 
kontynuującym funkcjonowanie na rynku energii. Rodziłoby to bowiem poważne ryzyko powo-
łania podmiotu „zbyt dużego by upaść”, a więc takiego, który w przyszłości – na podobieństwo 
górnictwa dziś – stanowiłby realny problem społeczny, wymagający dużego wsparcia ze strony 
podatnika. Alternatywnym, zdecentralizowanym rozwiązaniem byłoby uruchomienie mechanizmu 
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aukcyjnego, wspierającego stopniowe wycofywanie z systemu energetycznego mocy węglowych 
poprzez przekazanie przez podmioty wygrywające kolejne aukcje przestarzałych bloków węglo-
wych do systemowej rezerwy zimnej. Wsparcie byłoby przyznawane w połączeniu z obowiązkiem 
przeznaczenia tak uzyskanych środków na budowę zakontraktowanego wolumenu mocy odna-
wialnych lub inne działania służące budowie zeroemisyjnego systemu energetycznego w sposób 
zgodny z założeniami strategicznymi kraju oraz Unii Europejskiej (np. magazyny energii, inwestycje 
sieciowe, moce sterowalne itp.). System taki powinien być powołany szybko i w sposób gwaran-
tujący mu wieloletnią stabilność i plan działania do czasu wygaszenia wszystkich funkcjonujących 
obecnie bloków węglowych. Jednocześnie mechanizm ten powinien wynagradzać rzeczywiste 
przyspieszenie wycofywania przestarzałych aktywów, a nie stanowić finansowanie pomostowe 
dla jednostek tracących wsparcie z rynku mocy. Zapewni to inwestorom i rynkom finansowym 
pewność w zakresie ograniczania ryzyka klimatycznego, a zarazem uwzględni oddziaływanie 
systemu na innych graczy na rynku poprzez preferowanie nowych, zeroemisyjnych projektów 
inwestycyjnych obniżających koszty funkcjonowania całego systemu energetycznego zamiast 
stymulacji popytu na akwizycję podmiotów trzecich. 
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5. Poza elektroenergetyką 
 – budowa podmiotu 
 silnego obecnością na wielu 
 perspektywicznych rynkach

Podobnie jak w przypadku elektroenergetyki, 
zapowiedziana przez rząd budowa – w oparciu 
o PKN Orlen, PGNiG oraz Lotos – dużego koncernu 
multienergetycznego wiąże się z dużymi szansami  
i ryzykami. 

W scenariuszu optymalnym mogłaby ona służyć budowie zdywersyfikowanego sektorowo 
i geograficznie podmiotu działającego w sposób spójny z europejską transformacją zeroemisyjną 
i zdolnego do konkurowania na rynku europejskim z innymi, podobnymi przedsiębiorstwami. 
Możliwe jest jednak zaprzepaszczenie tej szansy poprzez skupienie się nowego podmiotu na inwe-
stycjach konwencjonalnych przy ekspansji na rynki zagraniczne. Wobec nakierowania strategii 
koncernów motoryzacyjnych na elektryfikację transportu drogowego w perspektywie najbliż-
szych dwudziestu lat już w najbliższej dekadzie wiele europejskich firm paliwowych zacznie praw-
dopodobnie poszukiwać nabywców swoich aktywów naftowych, koncentrując się na rozbudowie 
swojej pozycji w elektroenergetyce, rozwoju technologii wodorowych czy inwestycjach siecio-
wych. Z punktu widzenia długoterminowej konkurencyjności błędem byłoby postawienie się 
w latach 2020-2030 w roli podmiotu skupującego tego typu aktywa kosztem budowy know-how 
na nowych rynkach drogą realizacji inwestycji zeroemisyjnych. Planowany przez rząd koncern 
powinien zarazem uniknąć koncentracji na rynku krajowym – niosłoby to bowiem ryzyko jego 
pełnej dominacji w obszarze sprzedaży nośników energii w Polsce, co byłoby niekorzystne dla 
konsumentów oraz samej grupy kapitałowej, która skoncentrowałaby geograficznie swoje ryzyko 
operacyjne, ograniczając zarazem pole do budowy własnego know-how i innowacji.
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Schemat 1. Kierunki rozwoju koncernu multienergetycznego po konsolidacji

Źródło: opracowanie własne WiseEuropa
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6. Kierunkowe rekomendacje 
 dla trwałej restrukturyzacji 
 polskiego sektora  
 paliwowo-energetycznego

1. Unikanie łączenia rentownych 
i nierentownych aktywów 

 
Błędem zarówno w krótkim, jak i długim okresie byłby powrót do koncepcji dalszego konsolido-
wania aktywów górniczych i energetycznych. Należy dążyć do ich szybkiego i trwałego rozdzie-
lenia, gdyż w obliczu europejskich regulacji oraz globalnych zmian technologicznych stoją one 
przed zupełnie innymi wyzwaniami i szansami. Sanacja górnictwa w krótkim okresie i jego stop-
niowe wygaszenie w horyzoncie kilkunastu lat nie powinno w szczególności obciążać zdolności 
inwestycyjnych firm energetycznych lub konsumentów energii.

2. Unikanie połowicznych zmian 

 
Doświadczenie ostatnich kilkunastu lat uczy, że niekonsekwentna i połowiczna restruktury-
zacja nie przynosi oczekiwanych owoców – po krótkim okresie relatywnego spokoju problemy 
wracają ze zdwojoną siłą, a stracone szanse restrukturyzacyjne wiążą się nie tylko z kosztem 
realnej utraty konkurencyjności rynkowej i wartości ekonomicznej, ale też rosnącym niezadowo-
leniem społecznym i utratą zaufania do decydentów wśród pracowników sektora. Dziś szybkiej 
i zdecydowanej, a zarazem mądrze przeprowadzonej sanacji wymaga już nie tylko górnictwo, ale 
i energetyka. W horyzoncie kilkunastu lat może to dotyczyć również (nadal silnych finansowo) 
spółek paliwowych. Dlatego plany restrukturyzacji muszą być kompleksowe i wdrażane w sposób 
gwarantujący osiągnięcie założonych celów nie w horyzoncie 2-3, lecz 10-20 lat. 
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3. Zamiast opóźniania zmian - dedykowane 
rekompensaty dla osób i podmiotów 
dotkniętych restrukturyzacją 
 
Powtarzającym się błędem restrukturyzacji sektorów schyłkowych w Polsce było ponoszenie 
znacznych kosztów finansowych i ekonomicznych przy jednoczesnym odkładaniu trudniejszych 
dostosowań ad Kalendas Graecas. Rodziło to znaczne koszty systemowe (w wypadku górnictwa 
i energetyki szacowane na średnio 8 mld PLN rocznie w ubiegłej dekadzie1) bez osiągnięcia zado-
walających efektów długoterminowych. W związku z dalszym zaostrzaniem celów klimatycznych 
Unii Europejskiej w perspektywie roku 2030 oraz zmianami warunków rynkowych (ceny CO2, 
koszty technologii OZE, oczekiwania odbiorców i podmiotów finansowych itp.) ta strategia jest 
dziś nieskuteczna i wymaga daleko idącej rewizji. 

4. Uwzględnienie długoterminowych 
trendów: neutralność klimatyczna, postęp 
technologiczny, wzrost kosztów pracy
 
W centrum planów restrukturyzacji sektora paliwowo-energetycznego musi się znaleźć strate-
giczna akceptacja międzynarodowych trendów, połączona z ich operacjonalizacją, kwantyfikacją 
i realnym wdrożeniem na poziomie krajowym już w najbliższych kilku latach. Dyskusja wokół 
zagadnień dekarbonizacyjnych w Polsce powinna przestać być dyskusją o zasadności zmian, 
a zamiast tego skupić się na efektywnych ścieżkach transformacji zgodnej z celami UE zarówno 
na 2030, jak i na 2050 r. 

1 Siedlecka U., Śniegocki A. i Wetmańska Z. (2017), Ukryty rachunek za węgiel 2017. Wsparcie górnictwa i energetyki  
węglowej w Polsce – wczoraj, dziś i jutro, WiseEuropa.
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5. Poszanowanie interesów konsumentów, 
konkurencji i zaangażowania sektora 
prywatnego 
 
Myślenie o energetyce w Polsce koncentruje się zwykle wokół kwestii bezpieczeństwa ener-
getycznego kraju oraz interesów kontrolowanego przez państwo sektora energetycznego. Na 
dalszy plan schodzi interes konsumenta (wysoka jakość dostaw, niskie ceny, możliwość wyboru  
dopasowanej oferty) oraz rola jaką dla rynku i innowacji odgrywają podmioty prywatne. Efektami 
ubocznymi tej postawy są dysfunkcje krajowej polityki energetycznej, która od lat nie dostarcza 
klarownych sygnałów rynkowych inwestorom prywatnym i konsumentom oraz niska wycena 
rynkowa kontrolowanych przez państwo podmiotów energetycznych na giełdzie rzutująca m.in. 
na wysokość przyszłych emerytur z systemu kapitałowego. Nadchodząca kolejna fala restruktu-
ryzacji spółek paliwowo-energetycznych stwarza okazję na dokonanie rewizji tego paradygmatu 
oraz wypracowanie strategii typu win-win dla wszystkich zainteresowanych stron: konsumentów, 
inwestorów, pracowników sektora oraz Skarbu Państwa. 

6. Wykorzystanie obustronnych korzyści 
z umiędzynarodowienia 
 
Planowane przez rząd utworzenie ponadnarodowego koncernu multienergetycznego stwarza 
szansę na znaczącą poprawę jego produktywności i weryfikację jakości jego oferty przez bardziej 
wymagających konsumentów zagranicznych. Jednocześnie jednak skorzystanie z tej okazji rozwo-
jowej wymagać będzie stabilnego dopływu innowacji i know-how oraz umiejętnego podążania 
„czempiona” za trendami globalnymi. Będzie to możliwe pod warunkiem rozbudowy działal-
ności zagranicznej w kierunku zeroemisyjnym, przy jednoczesnym unikaniu inwestycji w aktywa 
konwencjonalne. Równie ważne będzie przy tym utrzymanie na rynku krajowym odpowiedniego 
poziomu konkurencji, warunkowanej przez udział w nim silnych graczy prywatnych – bezpieczeń-
stwo monopolu nie służy bowiem jakości i innowacyjności. 
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