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Kluczowe wnioski

• Bezpieczeństwo energetyczne wymaga jednoczesnego wypełnienia trzech, wzajemnie 
się uzupełniających, priorytetów: (1) pewności dostaw energii w przystępnej cenie,  
(2) bezpieczeństwa surowcowego oraz (3) ochrony systemu energetycznego przed kryzysami. 
Polityka klimatyczna oraz bezpieczeństwo energetyczne są wzajemnie uzupełniającymi  
się stronami tej samej monety. 

• W związku ze wzrostem gospodarczym Azji konkurencja o ograniczone zasoby paliw kopalnych 
rośnie, a stabilność geopolityczna spada. Dla Unii Europejskiej – wspólnoty pozbawionej dużych 
rezerw paliw kopalnych – oznacza to, że budowa energetyki opartej o źródła zeroemisyjne, 
oraz elektryfikacja większej części gospodarki jest warunkiem sine qua non bezpieczeństwa 
energetycznego i ekonomicznego w długim okresie. 

• Rosyjska agresja na Ukrainę nie zmieniła kierunku, ale zmieniła akcenty polityki Unii Europejskiej 
oraz jej państw członkowskich, w tym Polski. Wyższy priorytet został nadany przyspieszeniu 
zmian zaplanowanych wcześniej w ramach pakietu Fit for 55. Większość państw UE  
(w tym Niemcy, Dania czy Czechy) zakłada odejście od paliw kopalnych w energetyce  
już w roku 2035. 

• Poprawa roli jaką dekarbonizacja produkcji energii odgrywa dla bezpieczeństwa energetycznego 
kraju widoczna jest także w Polsce. Zapowiadany przez rząd nowy tekst PEP2040 ma znacznie 
pogłębić ambicje państwa w obszarze dekarbonizacji i rozwoju odnawialnych źródeł energii. 
Nadal jednak tempo dekarbonizacji polskiej energetyki pozostanie wolniejsze niż w innych 
krajach, co może wystawiać krajowych odbiorców na ryzyko drogiej energii nawet 10 lat dłużej 
niż konsumentów w innych krajach UE. 

• Przyszły system energetyczny będzie zdominowany przez odnawialne źródła energii (OZE), które 
są najtańszymi technologiami produkcji energii elektrycznej. W takim systemie preferowanie 
dużych, kontrolowanych przez państwo podmiotów jako gwarantów bezpieczeństwa 
energetycznego państwa nie ma uzasadnienia. Zarazem budowa zdecentralizowanego, 
rozproszonego i zdemokratyzowanego systemu elektroenergetycznego, wymaga głębokiej 
zmiany w paradygmacie polityki energetycznej państwa, które powinno wycofać się z roli 
właściciela aktywów energetycznych skupiając na roli bezstronnego regulatora dbającego  
o efektywne funkcjonowanie rynku energii i stymulowaniu szybkiej modernizacji 
elektroenergetyki. W tym kontekście powstanie Narodowej Agencji Bezpieczeństwa 
Energetycznego (NABE) powinno się wiązać z wyznaczeniem strategii wygaszania elektrowni 
węglowych i kopalń oraz sprywatyzowaniem pozostałych po wydzieleniu z NABE spółek skarbu 
państwa z zielonymi aktywami.
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 » Wyznaczenie strategii odchodzenia od węgla w energetyce z założeniem budowy 
zeroemisyjnej energetyki nie później niż do roku 2040 w oparciu o z góry zaplanowany 
mix z dominującą rolą źródeł odnawialnych.

 » Odpowiednie planowanie mixu energetycznego, również w kontekście proporcji  
słońce/wiatr oraz ich łączenia w ramach tzw. cable pooling, co pozwoli na zmniejszenie 
zmienności z tych źródeł w ujęciu sezonowym i zmniejszenie zapotrzebowania  
na sezonowe magazyny energii.

 » Odblokowanie inwestycji w elektrownie wiatrowe (liberalizacja ustawy 10h) oraz 
zadbanie o przyjazną politykę przyłączania do sieci nowych instalacji OZE (wiatr i słońce)  
w tym inwestycje sieciowe to umożliwiające.

 » Traktowanie gazu jako paliwa przejściowego uzasadnionego tylko w małej skali 
umożliwiającej rozwój OZE. Zmiany w rynku mocy faworyzujące zeroemisyjne technologie 
i DSR (z ang. Demand Side Response tj. redukcji mocy przez odbiorcę na żądanie)  
nad blokami węglowymi, a w dłuższym okresie także gazowymi.  

 » Silniejsza integracja polskiego rynku energii z sąsiadami w tym z Ukrainą poprzez 
zwiększenie przepustowości połączeń międzynarodowych. 

 » Koncentracja wsparcia publicznego na lokalnej produkcji i zużywaniu energii 
(autokonsumpcji) oraz jej oszczędzaniu w tym dla lokalnych społeczności energetycznych, 
a także na wsparciu dla rozwoju krajowego rynku wodoru i technologii magazynowania. 

• Najpilniejsze działania rządu w obszarze energii obejmują:
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1. Wprowadzenie

Dostęp do energii elektrycznej, paliw transportowych oraz ciepła jest podstawą funkcjonowania 
współczesnej gospodarki. To, że w ciągu ostatnich 200 lat nasza cywilizacja zdołała ponad 
dwudziestokrotnie zwiększyć swoje możliwości produkcyjne było możliwe dzięki zastąpieniu siły 
mięśni ludzkich i zwierzęcych silnikami parowymi, spalinowymi i elektrycznymi bezpośrednio lub 
pośrednio napędzanymi energią czerpaną ze spalania paliw kopalnych. Niemal wszystkie procesy 
składające się na codzienne funkcjonowanie współczesnych gospodarek zależne są w mniejszym lub 
większym stopniu od węgla, gazu ziemnego lub ropy naftowej.
 Nic więc dziwnego, że rozwój gospodarczy jest – tak w czasie jak i przestrzeni – silnie 
skorelowany ze wzrostem zużycia tych surowców, a zabezpieczenie dostępu do nich stało się 
krytycznym elementem polityki wszystkich państw świata. Spalanie paliw kopalnych ma jednak także 
niepożądane konsekwencje. Od początku rewolucji przemysłowej do ziemskiej atmosfery trafiło  
1,5 biliona nadmiarowego dwutlenku węgla, co przełożyło się na wzrost średnich światowych temperatur 
o ponad 1 stopień Celsjusza i szereg innych niekorzystnych zjawisk świadczących o narastaniu 
poważnego kryzysu środowiskowego: wzrost kwasowości oceanów, zwiększenie częstotliwości 
ekstremalnych zjawisk pogodowych, nieodwracalne zmiany w ekosystemach czy wymieranie całych 
gatunków roślin czy zwierząt. 
 W ostatnich kilkunastu latach świadomość przyczyn i skutków kryzysu klimatycznego bardzo 
wzrosła wśród światowych elit polityczno-gospodarczych i szerokiej opinii publicznej, przekładając 
się na treść debaty publicznej i konkretne działania zmierzające do zastąpienia energii pozyskiwanej 
z paliw kopalnych źródłami nieemisyjnymi. Na stopniową zmianę sentymentu wobec węgla, ropy 
naftowej i gazu ziemnego wpływają także ich ceny, szybko rosnące w wyniku coraz wyższych kosztów 
wydobycia i narastającej nierównowagi między popytem ze strony tzw. gospodarek wschodzących,  
a możliwościami wydobywczymi. 
 Równolegle toczy się spór o poziom ambicji klimatycznych i kierunki transformacji światowej 
gospodarki oraz instrumenty jakimi najlepiej ją stymulować. Dyskusję tę diametralnie zmieniła rosyjska 
agresja na Ukrainę w lutym 2022 roku. Wywołała ona globalny kryzys paliwowy, w którego centrum 
znalazła się Unia Europejska, wciąż silnie uzależniona od dostaw paliw z Rosji. Wspólnota została 
postawiona przed wyborem najlepszej strategii napędzanym obawami o zapewnienie nośników energii, 
których dostawy z Rosji są uważane jako pośrednie wspieranie tej machiny wojennej. Wymusiło 
to dostosowanie istniejących priorytetów transformacji, w tym podniesienie rangi jaką pełni w niej 
kwestia bezpieczeństwa energetycznego oraz wynikająca z niej niezależność energetyczna. 
 Wbrew faktom w polskim dyskursie politycznym przez lata upowszechniany był fałszywy 
dylemat, zgodnie z którym Polska musi wybierać pomiędzy bezpieczeństwem państwa i obywateli, 
a zielonym kierunkiem transformacji promowanym przez Unię Europejską. Rzeczywistość brutalnie 
sfalsyfikowała tę tezę, a systemowe opóźnianie transformacji pod pretekstem ochrony interesów 
państwa, zostało zdemaskowane jako efekt wieloletnich zaniedbań, rozmijających się z interesem 
obywateli i perspektywicznym zrównoważonym rozwojem kraju.
 W niniejszym raporcie odpowiadamy na pytanie czym jest bezpieczeństwo energetyczne, jak 
rozumieć je w nowym kontekście geopolitycznym, omówimy kierunki transformacji energetycznej  
w Polsce i UE, a spoglądając wstecz na popełnione błędy, odpowiadamy na pytanie jak powinna zmienić 
się strategia energetyczna państwa. Tekst kierujemy do decydentów z obszaru polityki i administracji 
publicznej oraz do obywateli zainteresowanych właściwym kierunkiem rozwoju energetyki w Polsce.
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2. Główne fakty o bezpieczeństwie  
 energetycznym Polski

2.1 Czym jest bezpieczeństwo energetyczne?

Międzynarodowa Agencja Energii (MAE) definiuje bezpieczeństwo energetyczne jako dostępność 
źródeł energii po przystępnej cenie, wyróżniając przy tym bezpieczeństwo długoterminowe 
dotyczące głównie dokonywania inwestycji w terminie wystarczającym do zaspokojenia popytu na 
energię zgodnie z rozwojem gospodarczym oraz potrzebami środowiska, a także bezpieczeństwo 
krótkoterminowe, które koncentruje się na zdolności systemu energetycznego do szybkiego 
reagowania na nagłe fluktuacje podaży i popytu. W podobny sposób bezpieczeństwo energetyczne 
definiuje polskie Prawo energetyczne, zgodnie z którym jest to „stan gospodarki umożliwiający 
pokrycie bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energię  
w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony, przy zachowaniu wymagań ochrony środowiska”.  
W obu definicjach bezpieczeństwo energetyczne określa się więc jako zdolność do zaspokojenia 
obecnego i/lub przyszłego zapotrzebowania na energię w ramach określonej struktury (wspólnoty, 
kraju, społeczności lokalnej), przy uwzględnieniu aspektów ekonomicznych (przystępna cena) oraz 
środowiskowych. Zarazem definicje te pomijają kluczowe aspekty bezpieczeństwa energetycznego,  
tj. suwerenność energetyczną państwa, odporności systemów energetycznych na czynniki wewnętrzne 
oraz zewnętrzne, takie jak awarie, ekstremalne zjawiska pogodowe, pandemie czy wrogie działania 
innych państw, grup czy jednostek. Ich uzupełnieniem mogłoby być więc skonkretyzowanie definicji 
bezpieczeństwa energetycznego w oparciu o trzy, wzajemnie się uzupełniające, priorytety: pewność 
dostaw w przystępnej cenie, bezpieczeństwo surowcowe oraz ochronę systemu energetycznego przed 
czynnikami zewnętrznymi. 

Schemat 1: Bezpieczeństwo energetyczne

Bezpieczeństwo energetyczne

Pewność dostaw 
energii w 

przystępnej 
cenie 

Bezpieczeństwo 
surowcowe

Ochrona przed 
czynnikami 

zewnętrznymi
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 Pierwszym z wymienionych wymiarów bezpieczeństwa energetycznego jest pewność dostaw 
energii, stanowiąca punkt wyjścia w kształtowaniu zarówno polskiej, jak i unijnej polityki energetycznej. 
Jest ona rozumiana jako zapewnienie regularnych dostaw na poziomie, który zaspokaja potrzeby 
energetyczne danej wspólnoty gospodarczej czy politycznej, w tym całej Unii Europejskiej i jej krajów 
członkowskich (Rosicki, 2012). 
 Drugim filarem bezpieczeństwa energetycznego jest odporność systemu energetycznego  
na czynniki zewnętrzne, czego ważnym elementem jest ochrona infrastruktury krytycznej, czyli 
systemów zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa. Działania z tego zakresu prowadzone  
na szczeblu krajów członkowskich UE – w tym Polski EPOIK (Narodowy Program Ochrony Infrastruktury 
Krytycznej, n.d.) – wpisują się w szerszy kontekst europejskiego programu ochrony infrastruktury 
krytycznej. Najważniejszym dokumentem definiującym jego założenia jest dyrektywa Rady Europejskiej 
z 2008 r., która wyznacza wspólne dla państw członkowskich ramy ochrony infrastruktury krytycznej, 
pozostawiając zarazem odpowiedzialność za wdrożenie adekwatnych narzędzi w rękach rządów 
krajowych (Ochrona infrastruktury krytycznej, 2016). Polskim organem wyznaczonym do tych działań 
jest Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, które w drodze międzyresortowych konsultacji przygotowuje 
Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej – jego ostatniej aktualizacji dokonano  
w 2020 r. Działania z zakresu zwiększania odporności systemów energetycznych, to nie tylko ochrona 
infrastruktury przed atakiem w czasie konfliktu zbrojnego, lecz również działania zwiększające 
niezawodność systemu w razie awarii jednego lub więcej jego elementów – bez względu na to,  
czy spowodowana jest ona czynnikiem zewnętrznym (np. atakiem zbrojnym) czy wewnętrznym  
(np. problemem technicznym).  
 Ostatnim z trzech filarów bezpieczeństwa energetycznego, a zarazem najtrudniejszym  
do osiągnięcia, jest bezpieczeństwo surowcowe (suwerenność energetyczna). By je zbudować kraje 
dążą do jak najwyższej produkcji energii we własnych granicach, biorąc pod uwagę ograniczenia 
technologiczne danej epoki oraz uwzględniając czynniki ekonomiczne decydujące o opłacalności, lub 
nie, danej metody pozyskiwania lub użytkowania energii. Im większa jest niezależność energetyczna 
danego państwa, tym mniejsza jest także waga filaru bezpieczeństwa dostaw, co w konsekwencji daje 
większą odporność na czynniki geopolityczne. We współczesnym świecie niezależne od importu paliw 
i energii są jednak tylko nieliczne państwa wyjątkowo zasobne w surowce naturalne na czele z Rosją 
i Stanami Zjednoczonymi. Pozostałe kraje – w tym Unia Europejska i jej kraje członkowskie, ale także 
Chiny, których wyposażenie w zasoby naturalne jest znacznie uboższe, mogą jedynie do niezależności 
dążyć, poprzez stopniowe zastępowanie paliw pochodzących z importu, technologiami pozwalającymi 
na wytwarzanie i użytkowanie energii we wsparciu o zasoby krajowe (przede wszystkim odnawialne). 
Jednocześnie, import nośników energii w procesie transformacji, jak również ewentualny import 
paliw niskoemisyjnych (np. wodoru) w przyszłości powinien opierać się na wiarygodnych dostawcach  
(takich jak kraje Unii Europejskiej czy EFTA) oraz minimalizować ryzyko geopolityczne.
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 Główne założenia zarządzania systemami bezpieczeństwa (z ang. safety management), 
które powszechnie stosuje się m.in. w energetyce jądrowej i lotnictwie mogą służyć jako ogólne 
wytyczne dla organów zajmujących się bezpieczeństwem energetycznym. Wytyczne te można 
oprzeć o trzy kluczowe pojęcia: dywersyfikacja, redundancja oraz separacja. Dywersyfikacja 
polega na różnicowaniu „źródeł, surowców oraz sposobów wytwarzania i dystrybucji energii” 
w celu zwiększenia odporności sektora energetycznego na wszelkiego rodzaju awarie, przerwy 
w dostawach bądź inne zagrożenia. Większa dywersyfikacja pozwala na zmniejszenie ryzyka 
zakłóceń pochodzącego z jednego źródła. Kolejnym ważnym pojęciem jest redundancja, która 
w inżynierii polega na powielaniu krytycznych dla systemu bezpieczeństwa elementów w celu 
zwiększenia jego niezawodności – jeśli jeden element systemu ulegnie awarii lub zniszczeniu, 
jego rolę może pełnić inny. Ostatnim kluczowym pojęciem jest separacja, która w przypadku 
bezpieczeństwa energetycznego może być rozumiana jako rozproszenie (decentralizacja) szeroko 
rozumianej infrastruktury w celu zmniejszenia ryzyka jednorazowego zniszczenia znacznej jej 
części ze względu na konflikt zbrojny czy klęskę żywiołową.
 Bezpieczny system energetyczny powinien minimalizować ryzyko CCF (ang. Common Cause 
Failure) oznaczającej awarie wielu elementów systemu spowodowanych jedną wspólną przyczyną. 
W krytycznym momencie znalazł się Krajowy System Elektroenergetyczny (KSE), kiedy 17 maja 
2021 r. z powodu awarii stacji Rogowiec z sieci wypadło 10 bloków w Elektrowni Bełchatów, które 
w tamtej chwili działały z obciążeniem około 3,6 GW mocy. Prawidłowe działanie automatyki, 
uruchomienie dostępnych rezerw oraz import energii z innych krajów uratował system przed 
poważniejszą awarią. 

Ramka 1: Jak stworzyć bezpieczny system energetyczny?

2.2 Bezpieczeństwo paliwowe Polski

Wywołana przez Rosję wojna z Ukrainą wstrząsnęła w końcu lutego 2022 roku światowym rynkiem 
paliw, skokowo podnosząc już i tak wysokie ceny węgla, ropy naftowej i gazu o około jedną trzecią. 
Co gorsza, elementem gry geopolitycznej Rosji stały się nie tylko same ceny energii, z którymi zamożne 
kraje rozwinięte mogą poradzić sobie relatywnie łatwo, ale i pewność jej dostaw do Europy. Siła 
oddziaływania Rosji wynika z tego, że jest ona jednym z największych wytwórców paliw kopalnych na 
świecie produkującym około 25 EJ gazu ziemnego (2. miejsce na świecie), 22 EJ ropy naftowej (3. miejsce) 
i prawie 10 EJ węgla (6. miejsce) (IEA Atlas of Energy, n.d.). W roku 2021 Rosja była także największym 
eksporterem tych paliw do Unii Europejskiej (Eurostat, n.d.)  w tym Polski, w przypadku której udział 
Rosji w imporcie węgla, gazu ziemnego i ropy naftowej mieścił się w europejskiej czołówce wynosząc 
odpowiednio 75%, 55% oraz 66%. Zwielokrotniło to presję gospodarczą, jaką kraje członkowskie UE 
odczuwały już przed wybuchem konfliktu w postaci rosnącej inflacji, powodując, że zarówno Komisja 
Europejska, jak i zdecydowana większość rządów europejskich (wyjątkiem są Węgry) zdecydowały się 
dążyć do szybkiego uniezależnienia się od dostaw rosyjskich paliw i energii. 
 Możliwości szybkiej rezygnacji z kierunku rosyjskiego bez znaczących konsekwencji dla 
bezpieczeństwa energetycznego oraz wpływu na wzrost gospodarczy różnią się między poszczególnymi 
państwami Unii Europejskiej. Przyczyny są różne: odmienny poziom uzależnienia od importu z Rosji, 
uwarunkowania techniczne pozwalające na szybszą lub wolniejszą dywersyfikację dostaw, nierówne 
zdolności aparatu administracyjnego, a także różnice rozwojowe rzutujące na potencjalną dotkliwość 
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gospodarczą przerw w dostawach paliw. Jednym z pierwszych krajów, które nałożyły embargo na 
import węgla oraz ropy naftowej z kierunku wschodniego (tu wspólnie z Unią Europejską) była Polska, 
zakładając, że dzięki relatywnie dużej grupie potencjalnych dostawców oraz istniejącej infrastrukturze 
odbioru w krajowych portach możliwe będzie zastąpienie surowców rosyjskich dostawami od innych 
zaopatrzeniowców. 
 Z kolei w przypadku gazu ziemnego dostawy przerwała Rosja, zmuszając Polskę do znalezienia 
alternatywy przed przyszłym sezonem grzewczym. Status importu nośników z Rosji w lipcu 2022 
podsumowany jest w Tabeli 1. 

Tabela 1: Status importu paliw z Rosji do Polski w lipcu 2022. 

Paliwo Import  
z Rosji  

w zużyciu 
rocznym [%]

Roczny  
wolumen  
importu  

z Rosji w 2020 r. 

Status

Węgiel 15% 9,4 mln t Wprowadzone embargo na 
węgiel z Rosji i Białorusi 
zarówno na poziomie krajowym  
jak i europejskim 

Gaz  
ziemny

47% 9,7 mld m3 W środę 27 kwietnia 2022 r. Rosja 
wstrzymała dostawy gazu ziemnego 
do Polski za pośrednictwem 
gazociągu jamalskiego, 
w konsekwencji czego Polska 
wypowiedziała porozumienie 
zawarte z Gazpromem. Kontrakt na 
import gazu gazociągiem Jamałem 
miał wygasnąć z końcem 2022 r., 
Polska nie wyrażała chęci na jego 
przedłużenie. 

Ropa  
naftowa

64% 16,8 mln t 3 czerwca 2022 r. Rada UE przyjęła 
embargo na ropę z Rosji, które 
wprowadzone zostanie z końcem 
2022 r. Polska już wcześniej 
zadeklarowała odcięcie się od 
importu ropy z Rosji w tym samym 
terminie. Gdański Naftoport stanie 
się najważniejszym elementem 
infrastruktury importu ropy 
– jego techniczne możliwości 
pozwalają na spełnienie polskiego 
zapotrzebowania na surowiec.
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 Brak możliwości sprowadzenia surowców z kierunku, który jeszcze rok temu stanowił 
zdecydowaną większość importu jest ogromnym wyzwaniem z punktu widzenia bezpieczeństwa 
energetycznego oraz pewności obrotu gospodarczego w Polsce. Wykres 1. przedstawia 
zapotrzebowanie krajowe na poszczególne paliwa na tle ich produkcji własnej oraz importu z Rosji 
i innych kierunków. W przypadku węgla Polska jest względnie bezpieczna ze względu na wydobycie 
(oraz zasoby) krajowe pozwalające na pokrycie niemal całości rocznego zapotrzebowania na węgiel. 
Z drugiej strony od wielu lat wydobycie w polskich kopalniach było w trendzie spadkowym, podczas 
gdy import węgla wzrastał głównie w zakresie asortymentów poszukiwanych przez ciepłownie 
miejskie (ze względu na niską zawartość siarki) i gospodarstwa domowe (ze względu na atrakcyjniejszą 
cenę). Stopniowy wzrost znaczenia importu węgla z Rosji na polskim rynku był w ostatnich latach 
wynikiem stopniowego wzrostu cen węgla krajowego, stymulowanych koniecznością sięgania po 
złoża znajdujące się na coraz większej głębokości oraz wypełnienia rosnących oczekiwań płacowych 
górników. Wzrost produktywności wydobycia i poprawa ekonomiczności śląskich kopalni była w takich 
warunkach utrudniona co przekładało się na stopniową przemianę Polski z kraju eksportującego w kraj 
importujący węgiel do celów grzewczych.

Wykres 1: Produkcja, import oraz zużycie poszczególnych paliw w Polsce
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Źródło: Opracowanie WiseEuropa na podstawie danych Eurostat

 Gaz ziemny jest paliwem szczególnym w kontekście bezpieczeństwa energetycznego  
oraz niskoemisyjnej transformacji z kilku względów. Po pierwsze, ma znacznie większe niż ropa  
czy węgiel ze względu na ograniczenia infrastrukturalne - transportuje się go gazociągami, które są związane  
z konkretnym kierunkiem dostaw (jak np. gazociąg jamalski) albo statkami w formie płynnej (LNG), które 
z kolei wymagają stacji upłynniania, gazoportów oraz regazyfikacji. Jest to infrastruktura relatywnie 
bardziej zaawansowana technicznie, wymagająca szczelności i wysokiego ciśnienia, a przemiany  
z fazy gazowej do płynnej i odwrotnie powodują straty energetyczne i ekonomiczne. Z drugiej strony,  
jest to paliwo o wyraźnie mniejszej emisyjności (56,1 tCO2/TJ) niż węgiel kamienny (98,3 tCO2/TJ)  
czy ropa naftowa (73,3 tCO2/TJ) (IPCC, 2006). Jest to również paliwo, które ze względu na takie 
właściwości jak: techniczna łatwość balansowania systemu elektroenergetycznego, możliwość 
stosowania jako surowiec w przemyśle, czy względną czystość w kontekście zanieczyszczeń innych 
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niż emisja tCO2 (np. cząstek stałych) stanowi dla wielu krajów kompromis pomiędzy ambicjami 
klimatycznymi i środowiskowymi, a techniczną możliwością zmniejszenia emisji i poprawy stanu 
środowiska naturalnego w krótkim okresie. Z tego powodu niektóre z państw członkowskich 
UE postrzegały gaz ziemny jako tzw. paliwo przejściowe w procesie dekarbonizacji, pozwalające  
na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w krótkim okresie i zyskanie czasu na głęboką przebudowę 
swojego systemu energetyczno-paliwowego. 
 Wymienione zalety spowodowały, że historyczne niskie zużycie gazu ziemnego w Polsce, 
od niecałej dekady systematycznie wzrasta, co przy utrzymaniu krajowej produkcji aktualnie 
odpowiadającej za około 20% zapotrzebowania, oznacza zwiększające się uzależnienie od importu, 
które do niedawna było zaspakajane głównie z kierunku rosyjskiego. Poza przemysłem, który odpowiada  
za prawie połowę zużycia gazu w Polsce, 22% zużywane jest bezpośrednio przez gospodarstwa 
domowe w celach grzewczych oraz 16% przez elektrownie i elektrociepłownie. Przygotowując się 
do zimy 2022/2023 podobnie jak inne kraje Unii Europejskiej Polska dąży do zapełnienia swoich 
magazynów gazu ziemnego. Należy jednak zaznaczyć, że ich pojemność jest dużo mniejsza niż  
w wielu innych krajach UE, pozwalając na pokrycie zaledwie 15% zapotrzebowania rocznego. W innych 
krajach UE magazyny są wielokrotnie większe, przez co nawet, gdy są zapełnione w niższym stopniu, 
bezwzględnie pozwalają na pokrycie większej ilości zapotrzebowania w ujęciu rocznym.
 W odróżnieniu od węgla kamiennego i gazu produkcja ropy w Polsce jest znikoma. W 2019 roku 
pokryła ona zaledwie 3% całkowitego zużycia, przy czym od wielu lat wolumen wydobycia utrzymuje 
się na niemalże tym samym poziomie. Brak możliwości znacznego zwiększenia produkcji krajowej  
z racji małej ilości złóż powoduje niemal całkowite uzależnienie od importu. Zarazem historyczne, 
ekonomiczne i geograficzne uwarunkowania sprawiły, że do czasu pełnoskalowej agresji Rosji  
na Ukrainę większość importu ropy naftowej do Polski pochodziła z Rosji. Zarazem Polska od kilku lat 
dążyła do zmniejszenia stopnia tej zależności poprzez zwiększenie strumienia ropy sprowadzonej drogą 
morską m. in. z Arabii Saudyjskiej, Norwegii czy Stanów Zjednoczonych. W tym celu rozbudowano 
m.in. gdański Naftoport zwiększając jego przepustowość do poziomu wystarczającego do zapewnienia 
całego krajowego popytu w przekroju roku. Pozwoliło to zredukować import z Rosji z ok. 74% w roku 
2015 do ok. 66% w roku 2020. W okresie styczeń - maj 2022 udział ropy rosyjskiej w imporcie spadł 
do 53% (GUS, 2022), a do końca roku Polska ma całkowicie przestawić się na ropę z USA i bliskiego 
wschodu. 

Wykres 2: Zużycie paliw w Polsce w podziale na sektory w 2020 r.

69%

18%

5%
8%

Węgiel kamienny

Elektrownie i ciepłownie Gospodarstwa domowe

Pozostali odbiorcy Przemysł i budownictwo

28 Mtoe

68%

18%

2%
8%

4%

Ropa naftowa

Transport Przemysł
Gospodarstwa domowe Rolnictwo
Pozostali odbiorcy

29 Mtoe

18%

22%

17%

43%

Gaz ziemny

Elektrownie i ciepłownie

17 Mtoe
16%

16%

17%17%

17%

17%

Elektrownie i ciepłownie Gospodarstwa domowe
Przemysł i budownictwo Transport
Rolnictwo Pozostali odbiorcy

NAPIS

Źródło: Opracowanie WiseEuropa na podstawie danych GUS i IEA



Nowy paragymat. Dlaczego energetyka potrzebuje konkurencji?

14

2.3 Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej

 Energia elektryczna jest szczególnym nośnikiem energii, którego forma nie pozwala  
na bezpośrednie magazynowanie. Zarazem metody pośrednie (akumulatory, zamiany energii elektrycznej 
w ciepło, metody grawitacyjne, Power-to-gas itp.) pełnią na razie marginalną rolę w światowych 
systemach energetycznych ze względu na swoje fizyczne lub ekonomiczne parametry, ograniczające 
realną użyteczność i zakres zastosowań w skali makroekonomicznej. Powoduje to, że pewność dostaw 
energii elektrycznej przez cały rok wymaga budowy mocy elektroenergetycznych oraz infrastruktury 
(tzn. sieci przesyłowych i dystrybucyjnych) w ilości gwarantującej balansowanie podaży i popytu  
oraz nieprzerwane dostawy o każdej porze dnia i nocy, niezależnie od pory roku, czy dnia tygodnia. 
Zarazem zapotrzebowanie na moc i energię od strony popytowej znacząco się zmienia w przekroju doby,  
dni tygodnia oraz między poszczególnymi miesiącami. 

Wykres 3: Dobowe zapotrzebowanie na energię 
elektryczną w Polsce z rekordami szczytowymi

Wykres 4: Roczne zapotrzebowanie na energię 
elektryczną w Polsce w ujęciu dziennym
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 Prawidłowe funkcjonowanie systemu zależy zatem od utrzymywania go w nieustannej 
równowadze oraz zapewnienia odpowiedniej elastyczności i stabilności1  w okresach zmian 
zapotrzebowania, jak również na wypadek nieprzewidzianych zakłóceń systemu (np. awarii mocy 
wytwórczych, czy awarii elementów infrastruktury przesyłowej). W Polsce, za bilansowanie 
systemu elektroenergetycznego odpowiada Operator Systemu Przesyłowego (OSP), czyli Polskie 
Sieci Energetyczne (PSE). Do PSE należy również zarządzanie ograniczeniami systemowymi  

1 Rozumianej jako zdolność systemu do utrzymania równowagi mimo zakłóceń
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w przypadku niedoborów mocy w systemie. Jeśli system elektroenergetyczny posiada odpowiednią 
rezerwę mocy ograniczenia stosowane są niezwykle rzadko i określane są w tzw. stopniach zasilania  
(od 11. do 20 stopnia zasilania).  Ostatnio w 2015 roku zarządzono operatywną redukcję zapotrzebowania 
– wprowadzono 20. stopień zasilania, czyli ograniczenie poboru mocy dla firm. Przyczyną było 
obniżenie stanu wód w rzekach spowodowane falą upałów, w skutek którego niedostępne były  
ponad 2 GW mocy w elektrowniach chłodzonych wodami powierzchniowymi.  Jeśli jednak – np. na skutek 
utrzymującego się przez wiele lat wzrostu gospodarczego, przy jednoczesnym niedoinwestowaniu 
generacji energii elektrycznej – dojdzie do zmniejszenia się ilości mocy nadwyżkowych w systemie 
energetycznym, częstotliwość występowania wysokich stopni zasilania będzie się zwiększać.  
Z narastaniem takiej sytuacji mamy do czynienia w Polsce. Historyczna infrastruktura Krajowego 
Systemu Elektroenergetycznego (KSE) oparta była na zcentralizowanych konwencjonalnych mocach 
wytwórczych, które pozwalają na sterowanie i dostosowanie podaży energii do krzywej popytowej. 
Większość systemu wypełniały elektrownie węglowe, które w normalnych warunkach miały stały 
dostęp do paliwa, przechowywanego na zwałach przy elektrowniach. Do zapewnienia wystarczającej 
ilości mocy w razie przejściowej awarii lub trwałego wyłączenia któregoś z bloków w KSE utrzymywane 
były odpowiednie rezerwy mocy gorącej i zimnej, które mogły go zastąpić. W latach 80. XX wieku 
wysokie stopnie zasilania zdarzały się relatywnie często ze względu na wysoką energochłonność 
przemysłu, niedostateczny rozwój infrastruktury przesyłowej oraz awaryjność bloków energetycznych. 
Reformy rynkowe lat 90. zmieniły ten stan rzeczy znacząco obniżając zapotrzebowanie na energię 
ze strony przemysłu (skokowy wzrost efektywności energetycznej gospodarki) oraz pojawienie się 
bodźców rynkowych (urealnienie cen) i regulacyjnych w samym KSE, dzięki którym znacząco spadła 
jego awaryjność. W rezultacie przez niemal dwie dekady system elektroenergetyczny dysponował 
dużymi nadwyżkami mocy, zapewniających bezpieczeństwo dostaw mimo braku istotnych inwestycji 
w nowe moce produkcyjne. Wraz ze wzrostem gospodarczym, a co za tym idzie także stopniowym 
zwiększaniem się zapotrzebowania na energię elektryczną, rezerwa mocy malała, a polski KSE zaczął 
wymagać coraz lepszego zarządzania ze strony operatora, aby uniknąć sytuacji awaryjnej.
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3. Bezpieczeństwo energetyczne   
 w okresie transformacji         
 energetycznej i rosyjskiej inwazji

3.1 Polityka energetyczno - klimatyczna  
 UE i Polski przed wojną

Polityka energetyczna Unii Europejskiej w latach względnie stabilnej sytuacji na rynku paliw nie działała 
w odosobnieniu od kwestii bezpieczeństwa energetycznego pomimo, że wspominana była najczęściej 
w kontekście redukcji emisji i neutralności klimatycznej.. Już w latach 90. zdawano sobie sprawę, że 
wraz ze wzrostem gospodarczym, uboga w surowce energetyczne Europa będzie zwiększała swoją 
zależność od importu paliw kopalnych (Komisja Europejska, 1995). Tak też się stało – zależność UE  
od ich importu wzrosła w ciągu ostatnich trzech dekad z 50% do 58% (Eurostat, 2022). Wniosek był 
prosty: brzegowym efektem braku działań w zakresie bezpieczeństwa i kontynuowanie statusu quo 
będzie wyczerpanie zasobów europejskich (bądź zaprzestanie ich wydobycia) i całkowite uzależnienie 
się od importu. W roku 2000 Komisja Europejska opublikowała więc zieloną księgę dotyczącą działań 
w zakresie bezpieczeństwa dostaw energii. W opracowaniu, oprócz wizji nieuchronnego wzrostu 
uzależnienia od importu, wskazano również na koszty ponoszone każdego roku na zakup nośników energii 
(Komisja Europejska, 2000). Jednocześnie, kształtujące się zobowiązania klimatyczne (zmaterializowane 
podpisaniem protokołu z Kioto w 1997 roku) wymagały podjęcia działań ograniczających emisję gazów 
cieplarnianych. Z jednej strony możliwe były działania zmniejszające popyt na energię, a z drugiej strony 
działania zapewniające podaż energii, do której produkcji niepotrzebne byłyby paliwa kopalne. Pod 
wpływem tej konkluzji ukształtowała się polityka energetyczno-klimatyczna Unii Europejskiej, której 
podstawą stało się przeprowadzenie transformacji energetycznej opartej na poprawie efektywności 
energetycznej (oszczędnościach energii) i rozwój zeroemisyjnych źródeł energii na czele z OZE. 
 W kolejnych latach, w ramach rozwoju instytucjonalnego Unii Europejskiej kształtował się 
wspólny rynek energii, pozwalający poszczególnym krajom na komercyjny import paliw i energii 
elektrycznej z innych państw członkowskich, a zarazem kształtowały się ramy zeroemisyjnej 
transformacji. Zarazem postęp technologiczny w zakresie technologii niskoemisyjnych, pozwalał 
UE na stopniowe podnoszenie ambicji edukacyjnych. Ostatnia - przed eskalacją wojny w Ukrainie  
- aktualizacja polityki energetyczno-klimatycznej UE miała miejsce pod koniec 2019 r., kiedy 
Komisja Europejska zaprezentowała strategię „Europejski Zielony Ład” stanowiącą zbiór inicjatyw 
celujących w stworzenie do roku 2050 zasobooszczędnej, zrównoważonej, neutralnej klimatycznie 
gospodarki UE. Cel neutralności klimatycznej znalazł poparcie w konkluzjach Rady Europejskiej, 
która rok później zgodziła się na podniesienie celu redukcji emisji gazów cieplarnianych z 40% 
do 55% w porównaniu do poziomu z roku 1990. Niedługo później uchwalone zostało Prawo 
Klimatyczne, które dodatkowo wzmocniło mandat Unii Europejskiej w tym zakresie. Europejski 
Zielony Ład oraz nowy cel klimatyczny na rok 2030 zmaterializowały się w pakiecie legislacyjnym  
„Fit for 55” zaprezentowanym 14 lipca 2021 r. 
 Filarami polityki klimatycznej Unii Europejskiej pozostała poprawa efektywności energetycznej 
oraz rozwój odnawialnych źródeł energii, uzupełnione o dodatkowe inicjatywy zmierzające ku 
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decouplingowi (tzn. rozdzieleniu współzależności) europejskiej gospodarki od wykorzystania nie tylko 
nośników energetycznych, ale zasobów naturalnych w ogóle. Docelowo, gospodarka unijna ma działać 
w większości w cyklu zamkniętym, korzystając z zasobów już znajdujących się na kontynencie. 

Schemat 2: Ewolucja celów unijnych w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, udziału OZE 
oraz poprawy efektywności energetycznej. 
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 Unijna polityka klimatyczna, choć opierająca się na wspólnych elementach, w państwach 
członkowskich jest implementowana na różne sposoby w zależności od uwarunkowań politycznych, 
społecznych, gospodarczych, a nawet geograficznych. Spadające wydobycie własne paliw kopalnych, 
spowodowane wyczerpaniem się złóż gazu węgla i ropy oraz stabilna sytuacja geopolityczna 
skłoniła niektóre kraje UE do zaniedbania dywersyfikacji i wzrostu zależności od importu paliw  
z Rosji. Konsekwencją było narażenie się na skutki ewentualnych zmian w porządku światowym.  
Z tego powodu, po wybuchu wojny rosyjsko – ukraińskiej, w szczególnie trudnym położeniu 
znalazła się Republika Federalna Niemiec, która prowadząc ambitną politykę w zakresie rozwoju 
odnawialnych źródeł, jednocześnie wygaszała własne elektrownie węglowe i jądrowe, zwiększając 
przy tym zużycie gazu ziemnego w elektroenergetyce a zwłaszcza produkcji ciepła i przemyśle  
(Zachmann et al., 2022). Rosnące zużycie gazu oraz zbyt mały nacisk na dywersyfikację dotyczył 
także krajów środkowoeuropejskich, które z przyczyn historycznych i geograficznych w dużej mierze 
polegały na imporcie energii ze wschodu. W tej grupie znajduje się również Polska, która w odróżnieniu 
od Niemiec podtrzymując import z Rosji, od około dekady przygotowywała się także do dywersyfikacji 
dostaw poprzez inwestycje infrastrukturalne w obszarze gazu i ropy naftowej.
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3.2 Jak wojna zmienia europejską politykę   
 energetyczno - klimatyczną?

Wybuch wojny w Ukrainie wywołał nie tyle potrzebę rewizji, co raczej wzmocnienia głównych kierunków 
polityki energetycznej UE i jej państw członkowskich. W pierwszej kolejności kraje europejskie skupiły 
się na działaniach interwencyjnych, których celem była możliwie szybka rezygnacja z importu paliw 
kopalnych z Rosji. Priorytetem było zawarcie nowych kontraktów na dostawy węgla, gazu i ropy oraz 
zorganizowanie ich dostaw z kierunków alternatywnych w oparciu o już istniejącą infrastrukturę 
odbioru, przesyłu i magazynowania. Uzupełnieniem było wzmocnienie współpracy transgranicznej 
między państwami członkowskimi (np. Polską i Niemcami) którego celem było umożliwienie 
partnerom wykorzystania infrastruktury jednego kraju do poprawy sytuacji w drugim. Zarazem szereg 
państw (m.in. Niemcy i kraje bałtyckie) podjęło decyzje o przyspieszonej budowie tymczasowych  
(np. pływających terminali LNG) lub trwałych  instalacji (nowy port LNG w Niemczech), umożliwiających 
im przyjęcie większej ilości surowców w krótszym czasie. W związku ze zbliżającym się sezonem 
zimowym szczególnej wagi nabrało napełnienie magazynów gazu i ropy oraz zgromadzenie zapasów 
węgla w maksymalnej możliwej ilości. Szereg państw (m.in. Niemcy i Francja) opracowało także plany 
zarządzania kryzysowego na wypadek wcześniejszego przerwania dostaw z Rosji uniemożliwiających 
Europie pełne przygotowanie się do zimy. Plany te dotyczą zwłaszcza gazu ziemnego, w przypadku 
którego siła ewentualnego rosyjskiego szantażu mogłaby być największa. Przeprowadzone symulacje 
wykazały bowiem, że przy utrzymaniu normalnego zużycia nawet napełnione magazyny oraz nowe 
kierunki dostaw nie wystarczą do pokrycia deficytu jaki wywołałoby wczesne wstrzymanie importu  
z kierunku wschodniego. Realność tego zagrożenia potwierdziły fakty. Między lutym a czerwcem 
2022 doszło do ograniczenia dostaw gazu z Rosji o 2/3, czego zwieńczeniem było zawieszenie dostaw  
z Rosji do Europy gazociągiem Nord Stream 1 rzekomo z powodu „siły wyższej”. Dnia 21 lipca 
2022 roku wznowiono dostawy z wykorzystaniem około 30% przepustowości tego połączenia.  
Z tego powodu prawdopodobieństwo konieczności odwołania się do procedur awaryjnych zarządzania 
gazem jest w tej chwili bardzo wysokie. Opracowane plany obejmują m.in. procedury racjonowania 
gazu w tym: ograniczenie jego zużycia w sektorze elektroenergetycznym (zastąpienie siłowni gazowych 
wszędzie tam, gdzie to tylko możliwe węglowymi lub jądrowymi), znaczące obniżenie standardów 
cieplnych w budynkach komercyjnych, publicznych i prywatnych, a także określenie procedury 
ograniczania zasilania w gaz instalacji przemysłowych biorącej pod uwagę priorytety gospodarcze  
(zróżnicowane znaczenie poszczególnych branż przemysłu dla gospodarki UE). 
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Wykres 5: Dzienny wolumen gazu rurociągami 
z kierunku wschodniego (Rosji) (stan na 16 lipca 
2022 r.)

Wykres 6: Zapełnienie magazynów w roku 2022 
na tle lat 2015 - 2020

Źródło: ENTSOG

 Inicjatywy podjęte przez Unię Europejską oraz jej państwa członkowskie w odpowiedzi na wojnę  
w Ukrainie i kryzys energetyczny z nią powiązany nie ograniczyły się tylko do działań 
krótkoterminowych. Zagrożenie rosyjskim szantażem energetycznym oraz silny wzrost cen energii 
do jakiego doszło w Europie jeszcze przed wybuchem konfliktu nie muszą być bowiem zjawiskami 
przejściowymi. Uświadomiło to europejskim decydentom, że uniezależnianie się Europy od importu 
paliw kopalnych jest dużo pilniejsze niż to do tej pory zakładano w strategii energetycznej UE.  
W związku z tym Komisja Europejska zaprezentowała strategię REPowerEU, będącą reinterpretacją 
wcześniej przygotowanej strategii klimatycznej UE tj. Fit for 55. W dokumencie tym Komisja 
skupiła się na wzmocnieniu transformacji energetycznej Europy w tych obszarach, które najmocniej 
wpływają na zużycie paliw kopalnych. Sednem strategii jest przesunięcie momentu osiągnięcia celu, 
jakim jest 55% redukcja emisji gazów cieplarnianych z roku 2030 na datę wcześniejszą. Komisja  
w ten sposób ma nadzieję podnieść poziom bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej  
i jej krajów członkowskich poprzez ograniczenie popytu na paliwa kopalne sensu largo  
(nie tylko z Rosji). W tym celu REPowerEU zakłada wzrost ambicji w zakresie źródeł odnawialnych, których 
udział w finalnym zużyciu energii w EU ma w roku 2030 sięgnąć 45% (wobec zakładanego w Fit for 55 
poziomu 40% i 32% obecnie). Zarazem Komisja podkreśliła konieczność systematycznego zwiększania 
efektywności energetycznej Wspólnoty, w tym zwłaszcza w obszarze budynków (ogrzewanie)  
i w przemyśle, które są największymi (pośrednimi i bezpośrednimi w formie prądu i ciepła) konsumentami 
gazu i węgla w UE (96% zapotrzebowania na gaz i 95% na węgiel). W związku z kryzysem rosyjskim, 
strategia REPowerEU proponuje także rozwiązania zabezpieczające dostawy nośników energii, kładąc 
szczególny nacisk na konieczność redukcji znaczenia gazu ziemnego w transformacji energetycznej. 
Częściowo jego rolę w przemyśle i ogrzewnictwie miałby przejąć zielony wodór, którego produkcja 
oraz import miałyby do roku 2030 znacząco wzrosnąć. 
 W tym samym kierunku co Komisja Europejska w swoich deklaracjach strategicznych podążyło 
wiele państw członkowskich UE, na czele z Niemcami, które zapowiedziały rezygnację z importu paliw 

0

1

2

3

4

5

st
y 

22

lu
t 2

2

m
ar

 2
2

kw
i 2

2

m
aj

 2
2

cz
e 

22

lip
 2

2

TW
h/
dz
ie
ń

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

st
y lu
t

m
ar kw
i

m
aj cz
e lip sie wr
z

pa
ź lis gr
u

%
 W

G
V

Min Max 2022 Średnia 2015-2020



Nowy paragymat. Dlaczego energetyka potrzebuje konkurencji?

20

kopalnych z Rosji w roku 2022 (węgiel, ropa naftowa) lub 2024 (gaz). Znacząco przyspieszyć ma także 
transformacja niemieckiej energetyki. Do roku 2030 Republika Federalna zamierza osiągnąć 80% 
udział OZE w krajowym systemie elektroenergetycznym. Na pełną dekarbonizację generacji energii 
elektrycznej i ciepła Niemcy będą potrzebowali jeszcze pięciu lat. W tym celu zakładają znaczące 
zwiększenie inwestycji w fotowoltaikę, która do roku 2030 ma przekroczyć 115GW zainstalowanych 
mocy (wobec 58,5GW dziś). Podobny wzrost czeka energetykę wiatrową, która ma osiągnąć pułap 
215GW (wobec 64GW dziś) (Ember, n.d.), a także elektryfikację wielu branż gospodarki na czele  
z ogrzewnictwem i ciepłownictwem (mało i wielkoskalowe pompy ciepła). Przyspieszyć ma także 
termomodernizacja budynków mieszkalnych i publicznych, zaś standardy cieplne mają zostać 
zaostrzone już w 2023 roku. W aspekcie lat 2022-23 w Niemczech toczy się także intensywna debata 
nad możliwością wydłużenia okresu działania elektrowni jądrowych co miałoby ułatwić zmniejszenie 
zużycia paliw kopalnych, a zwłaszcza gazu i węgla, w krytycznym okresie 2022-23. Rząd niemiecki 
zapowiedział już co prawda brak możliwości wykorzystania tej opcji, jednak pod wpływem krytyki 
płynącej z wielu środowisk zlecił wykonanie dodatkowych ekspertyz, których wyniki mogą ewentualnie 
zmienić dotychczas komunikowaną decyzję. Niezależnie od niej niemiecka energetyka ma docelowo  
w całości opierać się o OZE i magazyny energii, a więc ewentualne dłuższe działanie siłowni jądrowych 
będzie w tym kraju pełniło jedynie rolę pomostową. 
 Znaczne zwiększenie inwestycji w zieloną energetykę po wybuchu wojny w Ukrainie 
zapowiedziała także Dania. W jej przypadku rozwijana ma być przede wszystkim energetyka wiatrowa 
oraz produkcja zielonego wodoru. Strategią Danii, która już dziś zaspakaja ponad połowę swoich 
potrzeb z tych źródeł, jest przy tym nie tylko przyspieszenie dekarbonizacji energii konsumowanej  
na własnym terytorium, ale i wykorzystanie wyjątkowo dobrych warunków naturalnych do rozwoju OZE 
z myślą o eksporcie zielonej energii i wodoru. W nieco innym kierunku na przyspieszenie transformacji 
patrzy Francja. W jej przypadku akcent położony został zarówno na rozwój OZE (zwiększenie mocy 
fotowoltaicznych z 18GW dziś do 44GW w roku 2028 i mocy wiatrowych z 18GW dziś do 25 GW  
w 2028 roku), jak i mocy nuklearnych (budowa nowych reaktorów do 2035 roku), z którymi kraj ten 
miał w ostatnim czasie szereg kłopotów technicznych, powodujących konieczność importu energii  
z innych państw UE, a tym samym pierwszą od wielu lat w tym kraju ekspozycję na skutki wzrostu 
kosztów paliw kopalnych. 
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Fit for 55. REPower EU

Cele do 
roku 2030

Udział OZE 
w finalnym 

zużyciu energii

40% 45%

Redukcja 
emicji CO2

-55% (w srodunku do 
emicji w 1990 r.)

Cel pozostaje taki sam, ale 
szybsza redukcja uzależnienia od 

paliw kopalnych może pozwolić na 
wcześniejsze osiągnięcie celu

Wzrost 
efektywności 
energetycznej

36% redukcja w finalnym 
zużyciu energii w 

porównaniu do prognoz ze 
scenariusza referencyjnego 

z roku 2007)

39% redukcja w finalnym zużyciu 
energii (w porównaniu do prognoz 

ze scenariusza referencyjnego 
z roku 2007)

Paliwa Węgiel Dalsze marginalizowanie 
zużycia węgla (nacisk 
na tworzenie planów 

odchodzenia od węgla) 

Tempo ograniczania wydobycia  
i wykorzystania węgla może ulec 

niewielkiemu spadkowi  
w stosunku do dotychczasowych 

scenariuszy

Ropa naftowa Dywersyfikacja dostaw 
i rozbudowa infrastruktury 

sieciowej

Stopniowe zmniejszanie 
zależności gospodarki od ropy; 

kontynuacja dywersyfikacji 
dostaw i kierunków

Gaz ziemny Stopniowa redukcja 
importu z Rosji oraz 

stopniowe zmniejszanie 
popytu na gaz: 

- 131 mld m3 gazu z Rosji  
w 2030 r.

- 73 mld m3 gazu 
w produkcji energii 

elektrycznej w 2030 r.
- 80 mld m3 gazu  

w przemyśle w 2030 r.

Natychmiastowa i większa 
redukcja w imporcie gazu z Rosji  
i ogólna przyspieszona redukcja  

w zużyciu gazu ziemnego: 

- 33 mld m3 gazu z Rosji w 2030 r.
- 39 mld m3 gazu w produkcji 
energii elektrycznej w 2030 r.
- 53 mld m3 gazu w przemyśle 

w 2030 r.

Wodór Produkcja 10 mln ton 
„czystego” wodoru rocznie 

do 2030 r.

Produkcja 10 mln ton „czystego” 
wodoru rocznie oraz import 

kolejnych 10 mln ton od 2030 r.

Tabela 2: Zmiany w polityce klimatycznej Unii Europejskiej

Źródło: Komisja Europejska
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3.3 Jak kryzys rosyjski zmienia polską strategię  
 energetyczną?

Reakcja polskiej polityki energetycznej na wybuch wojny rosyjsko-ukraińskiej była podobna do innych 
państw Europy. Aktywność decydentów skupiła się w pierwszej kolejności na działaniach osłonowych 
skierowanych do obywateli, takich jak obniżki podatków pośrednich nałożonych na paliwa i energię, 
utrzymywanie cen regulowanych na niezmienionym poziomie mimo wzrostu kosztów produkcji, 
zapowiedź przeznaczenia ponad 11 mld złotych na dotację do węgla kupowanego przez gospodarstwa 
domowe do celów grzewczych itp. Polski rząd jako jeden z pierwszych w UE zadeklarował także 
gotowość do rezygnacji z importu paliw kopalnych z Rosji licząc na to, że już istniejąca oraz nowo 
uruchamiana infrastruktura (gazociąg Baltic Pipe), a także warunki rynkowe pozwolą na szybkie 
znalezienie substytutów dla surowców rosyjskich w stopniu gwarantującym zaopatrzenie na poziomie 
zbliżonym do roku 2021. Dobre przygotowanie infrastrukturalne oraz nadal relatywnie wysokie 
krajowe wydobycie węgla powodują, że ryzyko deficytów energii w okresie jesienno-zimowym jest  
w Polsce niższe niż w wielu innych krajach UE (zwłaszcza na Litwie i Łotwie oraz w Estonii i Niemczech). 
Z drugiej strony nie stanowią one pełnej gwarancji, że takich deficytów uda się uniknąć. Sprzeczne 
komunikaty jakich od kilku miesięcy udziela administracja w tym zakresie wskazują, że z powodu 
niedostatków organizacyjnych taki deficyt węgla lub gazu może się w przekroju lat 2022-2023 pojawić. 
Z tego powodu może niepokoić, że Polska – w odróżnieniu od Niemiec i Francji – nie ogłosiła jak dotąd 
planów awaryjnych, które miałyby być wdrażane w sytuacji, gdyby ogrzewnictwo, ciepłownictwo 
znalazły się w kryzysie z powodu braku adekwatnych dostaw węgla lub gazu w sezonie grzewczym. 

Wykres 7: Potencjalne kierunki pokrycia luki w 
imporcie gazu ziemnego na okres od maja 2022 r. 
do maja 2023 r. 

Wykres 8: Deklaracje rządu dotyczące importu 
węgla kamiennego do Polski na sezon grzewczy 
2022/2023
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Źródło: Opracowanie WiseEuropa na podstawie danych 
Eurostat i deklaracji rządu

Założenia: Dla Baltic Pipe przyjęto deklarację rządu dot. przepustowości w ujęciu rocznym (5 mld m3 w 2022 i 10 mld3 w 2023), dla LNG 
pokazano różnicę pomiędzy maksymalną przepustowością, a importem w 2020 r., dla pozostałych kierunków pokazano maksymalne 
przepustowości w ujęciu rocznym – należy zakładać, że możliwy realny przepływ gazu przez gazociągi, w szczególności rewers fizyczny 
na gazociągu Jamał-Europa będzie znacząco mniejszy niż maksymalne przepustowości. 

Źródło: Opracowanie Wise Europa na podstawie deklaracji rządu 
dotyczących importu węgla kamiennego w okresie czerwiec-lipiec 
oraz deklaracja o wolumenie już zakontraktowanym.
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 Drugim, obok działań krótkoterminowych, polem oddziaływania wojny rosyjsko-ukraińskiej  
na polską politykę energetyczną w roku 2022, jest obszar strategiczny. Podobnie jak w innych krajach UE 
agresja Rosji oraz wynikająca z niej potrzeba wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego w zupełnie 
innych warunkach geopolitycznych, stała się dla rządu impulsem (lub pretekstem) do zapowiedzenia 
rewizji dotychczasowej, mało ambitnej polityki energetycznej. Ramy tej zmiany zostały zakreślone 
w założeniach aktualizacji Polityki Energetycznej Polski do roku 2040 (PEP2040) – sztandarowego 
dokumentu strategicznego mającego pokazywać kierunek polityki energetycznej państwa w średniej 
perspektywie czasowej. Obowiązująca wersja PEP2040 była już w momencie przedstawienia,  
tj. w roku 2019 r., krytykowana jako mało ambitna, oderwana od realiów technologicznych  
i spóźniona wobec zmieniających się ram regulacyjnych UE. Szczególnie silnej krytyce poddano 
założenia dokumentu dotyczące OZE, które m.in. w zakresie realiów rynkowych (ceny, szybkości 
budowy instalacji fotowoltaicznych) szybko się dezaktualizowały. Dokument nie doceniał także roli,  
jaką zeroemisyjna transformacja może pełnić w budowie bezpieczeństwa energetycznego kraju, 
deklarując m.in. konieczność zachowania produkcji energii elektrycznej i ciepła z węgla kamiennego 
aż do roku 2049. Zapowiedziana przez rząd aktualizacja (por. Tabela 3) ma prezentować inny sposób 
myślenia, przesuwając akcenty z obrony status quo na bardziej aktywne podejście do transformacji 
energetycznej. 

Działania kryzysowe   –
perspektywa krótkoterminowa

Działania strategiczne –
perspektywa długoterminowa

Kryzys rosyjski

• Odbudowa zapasów paliw
• Zabezpieczenie odpowiedniej 

ilości paliw z importu z innych 
kierunków niż wschodni

• Przyspieszenie inwestycji 
w dywersyfikację importu

• Przygotowanie planów 
kryzysowych na wypadek 
ograniczeń dostaw

• Ochrona grup wrażliwych 
gazu

• Otwarcie strategiczne na 
szybkie obniżanie zależności 
od paliw kopalnych 
(elektryfikacja, rozwój źródeł 
zeroemisyjnych na czele 
z OZE, poprawa efektywności 
energetycznej, paliwa 
alternatywne)

• Inwestycje w dywersyfikację 
kierunków importu

• Inwestycje w magazyny gazu

Schemat 3: Działania podejmowane po rozpoczęciu inwazji Rosji na Ukrainę

 Jedną z ujawnionych już, choć nie w pełni skwantyfikowanych, cech nowego tekstu ma być 
przyspieszenie rozwoju OZE. Do roku 2040 ma z nich pochodzić ok. połowy energii elektrycznej 
produkowanej w Polsce, co w połączeniu ze znanymi już planami odnośnie energii jądrowej znaczyłoby, 
że nawet ¾ energii elektrycznej w kraju mogłoby być, do tego czasu, produkowane w sposób 
zeroemisyjny. Zarazem rząd zapowiada stopniowe zmniejszanie zależności gospodarki od ropy i gazu 
ziemnego, m.in. dzięki wzrostowi efektywności energetycznej i elektryfikacji, a także rozwój technologii 



Nowy paragymat. Dlaczego energetyka potrzebuje konkurencji?

24

wodorowych, podkreślając znaczenie dywersyfikacji kierunków dostaw oraz rolę infrastruktury w tych 
procesach. Jeśli te zapowiedzi się potwierdzą w zaktualizowanej wersji PEP2040, można będzie mówić 
o pewnym przełomie mentalnym, jaki w polskiej polityce energetycznej przyniosła wojna w Ukrainie. 
 W krótkim czasie znacząco zwiększy się bowiem poziom polskich ambicji dekarbonizacyjnych. 
Ponieważ jednak równolegle rosną także ambicje innych państw EU, Polska może pozostać ekonomicznie 
zależna od importu paliw kopalnych dłużej niż większość innych państw Wspólnoty. Różnice te będą 
jednak raczej ilościowe, niż jakościowe –deklaracje rządu wskazują bowiem, że zarówno sam cel  
(net zero w roku 2050) jak i gotowość do podniesienia tempa transformacji nie odróżnia Polski od innych 
państw UE. Głównym obszarem ryzyka w tym kontekście są zdolności implementacyjne polskiego 
systemu polityczno-gospodarczego, które mogą np. udaremnić rozwój źródeł zeroemisyjnych zgodny 
z nową wersją rządowych deklaracji m.in. ze względu na nie w pełni adekwatne rozwiązanie problemu 
restrukturyzacji sektora energetycznego oraz błędne rozstrzygnięcie roli jaką powinno w nim pełnić 
państwo. 

PEP2040 (i KPEiK). Aktualizacja PEP 2040

Cele do 
roku 2030

Udział OZE 
w finalnym 

zużyciu energii

Min. 23% do 2030 r. (32% w 
elektroenergetyce, 28%  

w ciepłownictwie  
i 14% w transporcie)

Zdynamizowanie rozwoju OZE; 
produkcja ok. połowy energii 
elektrycznej z OZE do 2040 r.

Redukcja 
emicji CO2

-30% do 2030 r. (w stosunku 
do emisji w 1990 r.)

Brak nowego celu poza 
podkreśleniem potrzeby 

niskoemisyjnej transformacji

Wzrost 
efektywności 
energetycznej

23% (w stosunku do prognoz 
zużycia energii pierwotnej  

z 2007 r.)

Planowane zwiększenie ambicji,  
m. in. poprzez termomodernizacje, 
poprawę efektywności procesowej  

i zmniejszenie wykorzystania energii 
w przemyśle

Paliwa Węgiel Zmniejszenie udziału węgla w 
produkcji energii elektrycznej 

(nie więcej niż 56% do 2030 r.)

Tempo ograniczania wydobycia 
i wykorzystania węgla może ulec 

niewielkiemu spadkowi w stosunku 
do dotychczasowych scenariuszy

Ropa naftowa Dywersyfikacja dostaw  
i rozbudowa infrastruktury 

sieciowej

Stopniowe zmniejszanie zależności 
gospodarki od ropy; kontynuacja 

dywersyfikacji dostaw i kierunków

Gaz ziemny Dywersyfikacja dostaw 
i rozbudowa infrastruktury 
sieciowej; gaz jako paliwo 

pomostowe w transformacji 
energetycznej: zwiększone 

wykorzystanie gazu w celach 
ciepłowniczych i produkcji 

energii elektrycznej; 

Stopniowe zmniejszanie zależności 
gospodarki od gazu; kontynuacja 

dywersyfikacji dostaw i kierunków; 
przyspieszenie budowy terminala 

FSRU w Gdańsku wraz 
z rozbudową sieci krajowej 
i podziemnych magazynów

Wodór Rozwój technologii 
wodorowych w celu 

częściowego zastąpienia 
popytu na gaz i ropę

Rozwój technologii wodorowych 
w celu częściowego zastąpienia 

popytu na gaz i ropę

Tabela 3: Nowe założenia do aktualizacji Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska
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4. Jak modyfikować polską     
 politykę energetyczną  
 by podnieść bezpieczeństwo?

4.1 Demonopolizacja jako wyzwanie     
 restrukturyzacji energetyki

Historycznie rzecz biorąc sektory wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej były budowane 
z inicjatywy i pod ścisłą kontrolą państwa. Efektem było zdominowanie większości systemów 
elektroenergetycznych na świecie (wyjątkiem były Stany Zjednoczone) przez zintegrowane pionowo 
podmioty kontrolowane przez państwo, , zarządzające wytwórstwem, przesyłem oraz dystrybucją 
energii elektrycznej (Joskow, 2008). Powodem tego stanu rzeczy było połączenie technicznych 
aspektów generacji i przesyłania energii elektrycznej z aspektami ekonomicznymi, takimi jak działanie 
efektu skali oraz społecznymi (potrzeb dostarczenia energii elektrycznej do całej populacji niezależnie 
od jej dochodu czy miejsca zamieszkania). W takiej sytuacji ścisłe regulowanie lub sprawowanie 
bezpośredniej kontroli właścicielskiej nad energetyką było kompromisowym rozwiązaniem, z jednej 
strony utrwalającym monopole, ale z drugiej chroniącym obywateli przed wykorzystywaniem pozycji 
monopolistycznej do ustalania cen znacznie przekraczających koszty wytwarzania. Państwo miało 
więc za zadanie dbać o bezpieczeństwo i jakość dostaw energii, a zarazem zapewniać, że jej cena dla 
gospodarstw domowych i firm będzie się kształtowała na uzasadnionym ekonomicznie poziomie. 
 Szerszy trend liberalizacji, jaki zdominował politykę gospodarczą lat 80. I 90. XX wieku, objął 
także energetykę. Wiele firm energetycznych w całości lub w części sprywatyzowano zaś sam rynek 
energii zaczęto organizować w taki sposób, by pojawiły się na nim elementy konkurencji. W trend 
ten wpisała się Unia Europejska, która w 1996 roku przyjęła pierwszą dyrektywę liberalizującą rynek 
energii (96/92/EC). Proces ten postępował w kolejnych latach za sprawą dwóch kolejnych dyrektyw 
(2003/54/EC i 2009/72/EC) prowadzących m.in. do tzw. unbundlingu tj. oddzielenia sektora 
wytwórczego, przesyłu i dystrybucji od dostaw i sprzedaży energii elektrycznej oraz utworzenia 
unijnego hurtowego rynku energii elektrycznej. Działania te w założeniu miały na celu wprowadzić 
element konkurencyjności oraz zapewnić lepszą efektywność i niższe ceny dla odbiorców energii,  
w pierwszej kolejności   biznesowych, a następnie także gospodarstw domowych, które w wielu 
krajach nadal objęte były jednak taryfami regulowanymi. Z punktu widzenia europejskiego, sposobem 
na wzrost konkurencji była też międzyregionalna integracja – techniczna i ekonomiczna – systemów 
energetycznych poszczególnych państw. Poprzez zwiększenie puli potencjalnych dostawców krajowi 
operatorzy systemów energetycznych mogą osiągnąć lepszą stabilizację dostaw energii a nabywcy 
energii uzyskać niższe ceny. Na tym polu istotną barierą są jednak ograniczenia techniczne związane 
m.in. z przepustowością połączeń (interkonektorów) między sieciami państwowymi, których budowa 
wymaga wieloletnich uzgodnień między operatorami. Z tego powodu, mimo rozbudowy połączeń 
transgranicznych między Polską a sąsiadującymi z nią państwami UE, międzynarodowy handel 
energią pełni tam nadal funkcję uzupełniającą krajowe moce wytwórcze, nie zmieniając znacząco 
pozycji konkurencyjnej największych wytwórców aktywnych na poszczególnych rynkach. Zarówno 
możliwości techniczne importu energii elektrycznej, jak i jej eksportu (wolne moce) są bowiem w Polsce  
i u jej sąsiadów nadal zbyt małe by znacząco wpływać na rynki sąsiednie w przekroju całego roku. 
Podobnie jest w innych częściach UE, choć zarówno strategia UE jak i działania inwestycyjne w tym 
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zakresie dążą do zmiany tego obrazu w horyzoncie kilkunastoletnim. 
 Z pewnym opóźnieniem proces liberalizacji rynku energii objął także kraje środkowoeuropejskie, 
które po upadku systemu socjalistycznego przeprowadziły prywatyzację co najmniej części swoich 
aktywów produkcyjnych w energetyce, implementując zarazem energetyczne dyrektywy UE jako jeden 
z koniecznych warunków wstąpienia do Wspólnoty w 2004 roku. W Polsce prywatyzacja branży 
energetycznej była elementem szerszej strategii prywatyzacji firm państwowych po roku 1990. 
Od początku wiele środowisk politycznych silnie ją jednak kontestowało, uważając cały proces  
za nieuzasadnione oddawanie lukratywnego rynku w ręce podmiotów zagranicznych. Z tego powodu 
Polska dokonując formalnej prywatyzacji przedsiębiorstw energetycznych przez giełdę nigdy  
nie wyzbyła się faktycznej kontroli właścicielskiej nad nimi zachowując większość głosów na 
zgromadzeniu akcjonariuszy. Inwestorzy zagraniczni przejęli natomiast kontrolę nad niektórymi 
elektrociepłowniami, a po przystąpieniu do UE byli także szczególnie aktywni w obszarze inwestycji  
w źródła odnawialne, wyprzedzając pod tym względem kontrolowane przez państwo firmy o co najmniej 
dekadę. Kiedy po roku 2015 doszło do zwrotu w polityce krajowej, kontrolowane przez państwo, 
półprywatne podmioty rozpoczęły ponowną konsolidację rynku energii poprzez odkup udziałów  
w tej części sektora, która wcześniej została sprzedana inwestorom zagranicznym, a także poprzez – 
faworyzowane regulacyjnie – przejmowanie projektów odnawialnych z rąk prywatnych developerów. 
W rezultacie polski rynek energetyczny jest obecnie niemal w całości zdominowany przez kilka firm 
państwowych, a rola jaką odgrywają na nim inni producenci (w tym ciepłownie komunalne) jest 
wielokrotnie mniejsza niż przed dekadą. Jednocześnie, spółki skarbu państwa mimo około 70% udziału 
w produkcji energii elektrycznej, produkują tylko około 27% krajowego prądu z OZE, z niewielką 
dynamiką rozwoju tych źródeł w ich portfelach wytwórczych w ciągu ostatnich lat (wykres 10). 

Wykres 9: Udział spółek skarbu państwa w 
produkcji energii elektrycznej w Polsce w latach 
2015 - 2021

Wykres 10: Udział spółek skarbu państwa w rynku 
produkcji z OZE w latach 2015 - 2021
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 Ta swoista pauza na ścieżce do liberalizacji rynku energetycznego nastąpiła w sytuacji, gdy 
energetyka przeżywa wielką rewolucję technologiczną, która w dużej mierze neguje przesłanki, 
przemawiające w przeszłości za integracją pionową branży oraz sprawowaniem przez państwo silnej 
kontroli właścicielskiej nad nią. W centrum tej rewolucji znajdują się odnawialne źródła energii, które na 
przestrzeni ostatnich kilkunastu lat zyskały nad klasycznymi siłowniami termalnymi istotną przewagę 
kosztową. Jak wskazuje Bloomberg, globalnie liczony LCOE, czyli Levelised Cost of Electricity, jest 
dziś dla OZE wyraźnie niższy od elektrowni konwencjonalnych opalanych węglem czy gazem. 
Jednocześnie źródła odnawialne mają dla inwestorów szereg innych zalet. Łatwość instalacji (zwłaszcza 
w przypadku fotowoltaiki), prostota konstrukcji niewymagająca budowania skomplikowanych 
układów termohydraulicznych o wyśrubowanych parametrach technicznych, niskie koszty bieżącego 
użytkowania w tym mała pracochłonność, brak potrzeby zakupu paliwa oraz możliwość skalowania 
instalacji w zależności od posiadanego kapitału są czynnikami otwierającymi rynek dla znacznie 
większej liczby podmiotów niż w przeszłości. Pod ich wpływem tradycyjne, zcentralizowane systemy 
elektroenergetyczne, zdominowane przez duże, sterowalne jednostki konwencjonalne znajdujące się  
w rękach co najwyżej kilku podmiotów mniej lub bardziej bezpośrednio kontrolowanych przez 
państwo, zaczęły ewoluować w stronę systemów bazujących na rozporoszonych mocach wytwórczych.  
W takich systemach udział rynkowy największych graczy jest znacznie mniejszy, a duża część energii 
może być wytwarzana przez rozproszoną grupę producentów w tym gospodarstwa domowe i firmy, 
których głównym obszarem działalności nie jest energetyka. 
 W ten sposób kierunek zmian technologicznych zachodzących w światowej energetyce – 
w tym zwłaszcza postęp w zakresie fotowoltaiki, siłowni wiatrowych oraz technik magazynowania 
energii – dobrze dopasował się do zmiany paradygmatu w polityce gospodarczej, do jakiego doszło 
w większości krajów rozwiniętych w latach 80-tych i 90-tych XX wieku. Celem działań parasolowych 
Unii Europejskiej oraz pozaeuropejskich krajów OECD, wspierających OZE w ich wczesnej fazie 
rozwoju była więc nie tylko do dekarbonizacja, ale i wzrost poziomu konkurencji w sektorze 
energetycznym oraz uniezależnienie się branży od konieczności importu surowców z krajów politycznie 
niepewnych. Brak zrozumienia tych aspektów polityki energetycznej UE wśród polskich decydentów 
spowodował, że przez wiele lat krajowa polityka energetyczna ukierunkowana była na utrzymanie 
status quo. Paradygmat energetyki kontrolowanej i zarządzanej przez państwo utrzymuje się nadal,  
mimo, że sceptycyzm wobec odnawialnych źródeł energii i transformacji zeroemisyjnej jest dziś dużo 
mniejszy niż w przeszłości. Decydenci coraz lepiej rozumieją bowiem, że ekonomiczna atrakcyjność 
OZE oraz konieczność podniesienia bezpieczeństwa energetycznego przemawiają za dekarbonizacją 
polskiej energetyki. Zarazem jednak ich sposób myślenia zdominowany jest przez tradycyjne 
spojrzenie państwa – centralnego planisty, które poprzez kontrolowane przez siebie podmioty steruje 
transformacją. 
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Wykres 11: Udział OZE w produkcji energii elektrycznej polskich spółek skarbu państwa w 2021 r. na 
tle wybranych spółek zagranicznych w 2021 r. 
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 Powoduje to, że proces restrukturyzacji polskiej energetyki jest silnie upolityczniony, co 
przekłada się na duże opóźnienie w reakcjach branży na bodźce rynkowe. Opieszałość polskich gigantów  
w obszarze dekarbonizacji swojej floty wytwórczej osłabia ich pozycję finansową (co jest widoczne 
m.in. w wycenie giełdowej poszczególnych firm) wymagając zarazem dodatkowej ochrony ze strony 
państwa, które poprzez regulacje i rozwiązania organizacyjne (m.in. ustawę 10h, konstrukcję systemu 
aukcyjnego, czy decyzje przyłączeniowe) dba o to by konkurencja prywatna nie rozwijała się zbyt 
szybko. Usprawiedliwieniem tego stanu rzeczy ma być to, że LCOE będące wskaźnikiem przydatnym 
dla inwestorów, nie bierze zarazem pod uwagę kosztów systemowych, tj. związanych z dodatkowymi 
inwestycjami na poziomie całego rynku (np. kosztów bilansowania OZE czy modernizacji sieci). Rozwój 
OZE stymulowany przez atrakcyjne LCOE musi być więc rzekomo kontrolowany przez państwo  
do czasu, aż nie pojawią się zmodernizowane sieci czy magazyny energii umożliwiające odpowiednie 
profilowanie podaży przez operatorów sieci. Argumentację tę można jednak zasadnie skrytykować jako 
pewnego rodzaju fortel służący usprawiedliwieniu protekcjonistycznych praktyk polskiego państwa. 
Przykład innych państw UE pokazuje bowiem, że rozwój źródeł zeroemisyjnych może być dużo szybszy, 
a liberalizacja dużo dalej idąca niż ta, która ma miejsce w Polsce. Warunkiem jest to, żeby sieci 
dystrybucyjne i przesyłowe były odpowiednio dofinansowane i zorganizowane, by móc dokonywać 
niezbędnych inwestycji modernizacyjnych, zaś poziom otwartości regulatorów na nowych producentów 
energii był wysoki, przekładając się na formułowanie przyjaznych regulacji otwierających rynek energii 
na konkurencję prywatną. W większości państw zachodnioeuropejskich decydenci zrozumieli bowiem, 
że brak innowacji w państwowych spółkach energetycznych jest pochodną zmonopolizowania 
rynku w ich rękach, co pośrednio przekłada się na dryf decyzyjny w samej polityce. Umożliwiło  
to przełom mentalny nie tylko na poziomie UE, ale i w krajach zachodnioeuropejskich przejawiający się  
w działaniach liberalizujących rynek m.in. w postaci otwarcia go na wszechstronną konkurencję prywatną.  
W Polsce do tego rodzaju przełomu jak dotąd nie doszło, przez co tempo rozwoju źródeł niskoemisyjnych 
jest w niskie, będąc raczej pochodną możliwości inwestycyjnych spółek skarbu państwa niż wynikiem 
sygnałów rynkowych i dalekowzrocznej polityki publicznej podążającej za współczesnym rozumieniem 
bezpieczeństwa energetycznego i konkurencyjnego rynku energii. W kontekście nacjonalizacji 
sektora elektroenergetycznego w Polsce, inicjatywą aprobowaną przez energetyczne spółki skarbu 
państwa, jest utworzenie Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE). Deklarowanym 
celem powstania NABE jest zabezpieczenie bezpieczeństwa stabilnych dostaw energii elektrycznej 
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wytwarzanej z węgla. Dodatkowo, wydzielenie aktywów węglowych miałoby pomóc grupom 
energetycznym skupić się na przyspieszeniu inwestycji w nisko- i zeroemisyjne źródła energii oraz 
infrastrukturę przesyłową. 
 Utworzenie NABE doprowadzić jednak może do dalszej konsolidacji rynku wytwórczego oraz 
rozmontowania systemów konkurencyjnych na istniejącym rynku energii. Z powołaniem NABE wiąże 
się ryzyko przedłużonego dotowania ze środków publicznych zarówno elektrowni, jak i wydobycia 
węgla w kopalniach, które w logice rynkowej zostałyby zamknięte. Samo utworzenie Agencji  
nie rozwiąże podstawowych problemów polskiej energetyki, które wynikają z opisanych systemowych 
barier utrudniających transformację. Rozwiązaniem po powstaniu NABE mogłoby być skupienie się 
Agencji na wygaszaniu aktywów węglowych i kopalń wedle z góry przyjętego harmonogramu oraz 
sprywatyzowanie pozostałych spółek skarbu państwa powstałych po wydzieleniu NABE, w których 
portfelach dominowałyby aktywa niskoemisyjne, i których strategia działania byłaby ukierunkowana 
na technologie zeroemisyjne. Rolą państwa powinna być bowiem bezstronna regulacja rynku energii 
nastawiona na transformację oraz elastyczność sieci w tym kontrola nad powstającymi elektrowniami 
jądrowymi, jeśli planowany przez rząd program jądrowy się rozpocznie.

4.2 Restrukturyzacja energetyki a liberalizacja  
 rynku energii

Polska energetyka wymaga głębokiej modernizacji. Powodem jest z jednej strony szybko starzejąca się 
flota węglowych jednostek wytwórczych, z których większość będzie musiała z przyczyn technicznych 
zakończyć pracę w ciągu najbliższych 15 lat, a z drugiej konieczność dostarczenia zwiększonej produkcji 
energii elektrycznej w związku ze wzrostem gospodarczym oraz elektryfikacją gospodarki na czele  
z transportem i ogrzewaniem. Niezależnie od kształtu tej modernizacji i szczegółów przyszłego 
mixu energetycznego Polska nie uniknie istotnego wzrostu wydatków inwestycyjnych w energetyce.  
Z wyliczeń większości ośrodków eksperckich w tym tych opartych o  modele IAM (uznawane za 
najlepsze do tego celu) wynika jednak, że w związku z sekularnym wzrostem kosztów paliw, opieranie 
przyszłej energetyki o duże, scentralizowane jednostki opalane węglem lub gazem kosztowałoby 
w perspektywie 2050 roku więcej (kapitałowo i operacyjnie) niż kompletna przebudowa sektora 
w oparciu o dominantę źródeł odnawialnych uzupełnionych ewentualnie energetyką jądrową lub 
niewielką liczbą źródeł sterowalnych wyposażonych w instalacje CCS (Carbon Capture and Storage). 
Pogląd ten weryfikuje już rynek, na którym inwestorzy preferują odnawialne źródła energii, rozwijając 
je bez wsparcia ze środków publicznych. 
 Transformacja polskiego systemu elektroenergetycznego, poza budową nowych mocy 
wytwórczych, będzie wymagała także zmian legislacyjnych zmieniających zasady działania rynku 
energii oraz inwestycji dostosowujących go od strony technicznej. Powodem jest przede wszystkim to, 
że stanowiące trzon przyszłego systemu elektroenergetycznego źródła odnawialne, świadczyć będą 
w nim nieco inną usługę niż elektrownie konwencjonalne w systemie obecnym. Zmienność dobowa, 
miesięczna i sezonowa energii słonecznej i wiatrowej powoduje, że w miarę rozwoju OZE wzrastają 
obawy o techniczne możliwości ich bilansowania, a tym samym o możliwość zagwarantowania 
odpowiedniej ilości mocy oraz rezerwy potrzebnej do zarządzania bezpieczeństwem dostaw energii. 
Zarządzenie systemem elektroenergetycznym, godzącym w atrakcyjność cenową i niski koszt generacji 
energii z siłowni wiatrowych i słonecznych z wymogami odbiorców dotyczącymi jakości i pewności 
dostaw, wymusi przekształcenie dotychczasowego paradygmatu jego funkcjonowania z „produkcja 
podąża za popytem” na paradygmat „elastycznego zarządzania”. 
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Ramka 2: Jak działa rynek energii?

Funkcjonowanie systemu elektroenergetycznego jest skomplikowanym procesem, który odbywa 
się na kilku poziomach, a sam rynek energii skonstruowany jest tak, by zapewniać ciągłe 
równoważenie popytu i podaży w czasie rzeczywistym. W Polsce obecnie funkcjonuje model 
dwutowarowego rynku energii, na który składa się rynek energii elektrycznej czynnej oraz rynek 
mocy. Istotnym elementem systemu jest rynek techniczny, w ramach którego podejmowane  
są działania zapewniające stabilne działanie sieci elektroenergetycznej oraz ciągłość i niezawodność 
dostaw.

 W obrębie funkcjonowania rynku energii elektrycznej, wykorzystywane są mechanizmy 
rynkowe - uczestnicy rynku zawierają transakcje zakupu i sprzedaży energii elektrycznej na 
rynku hurtowym. Horyzont czasowy tych działań może sięgać kilku lat przed planowaną datą 
dostawy (w przypadku kontraktów wieloletnich), a kończyć się w dniu dostawy, w ramach rynku 
dnia następnego (będący rynkiem spot w Polsce) lub rynku dnia bieżącego (XBID). Rynek energii 
elektrycznej jest co do zasady rynkiem konkurencyjnym, z wyjątkiem segmentu sprzedaży energii 
odbiorcom końcowym nie korzystającym z zasady TPA (ang. Third Party Access1 ), który nadal jest 
rynkiem regulowanym. Główne sygnały cenowe są generowane na Towarowej Giełdzie Energii, 
gdzie prowadzony jest obrót kontraktami terminowymi oraz spot. 
 W Polsce, podobnie jak w przypadku większości zliberalizowanych rynków, funkcjonuje 
model rynku oparty na koszcie krańcowym wytworzenia energii.  Cena energii elektrycznej ustalana 
jest jako cena równoważąca popyt z podażą energii w danej godzinie. Podaż determinowana jest 
poprzez tzw. merit order polegający na uszeregowaniu ofert od najtańszej do najdroższej pod 
względem kosztu zmiennego wytworzenia energii, z uwzględnieniem preferencji dla niektórych 
bloków (np. elektrociepłowni, czy w przyszłości energetyki jądrowej). Cenę ustala najdroższa 
oferta domykająca system, tj. znajdująca się na przecięciu krzywej popytowej i podażowej.   

2 Zasada dostępu stron trzecich – daje możliwość dostępu przedsiębiorstwom (tzw. stron trzecich) i korzystania z sieci  
w celu świadczenia usług swoim klientom, jako element liberalizacji sprzedaży energii. 

Schemat 4: Struktura rynku energii
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Oznacza to, że pierwszeństwo sprzedaży energii na giełdzie mają oferty operacyjnie najtańsze, 
którymi zwykle są siłownie wiatrowe i słoneczne, a system domykany jest przez droższych 
producentów takich jak elektrownie węglowe lub gazowe.
 Mechanizm ten wymusza dostosowanie wytwarzania w konwencjonalnych elektrowniach 
do odnawialnych źródeł (zazwyczaj dużo tańszych) – jeśli produkcja z OZE jest duża, to produkcja 
z elektrowni węglowych czy gazowych musi się zmniejszyć, i odwrotnie – gdy jest mała, ta druga 
powinna wzrosnąć. W takiej strukturze, droższe, ale sterowalne moce konwencjonalne operują 
często na niskich marżach, co nie zachęca do ich utrzymywania. Z drugiej strony, w przypadku 
okresowego niedoboru mocy w systemie elektroenergetycznym, występuje efekt tzw. scarcity 
pricing (marży rzadkości), tj. nadmiernego wzrostu marż. Ponieważ produkcja energii z OZE może 
zmniejszyć się ze względu na nieprzewidywalne zmiany pogody, a klasyczne bloki mogą przestać 
produkować energię z powodu awarii, operator sieci przesyłowej musi utrzymywać odpowiednią 
rezerwę mocy na wypadek problemów ze zbilansowaniem systemu. 
 Aby zapewnić wystarczającą rezerwę mocy w systemie elektroenergetycznym,  
od 2019 roku w Polsce funkcjonuje tzw. rynek mocy. W ramach mechanizmu mocowego możliwe 
jest otrzymanie dodatkowego wynagrodzenia z tytułu usługi dostawy mocy lub usługi redukcji 
zapotrzebowania na moc. Wynagrodzenie za usługi w ramach rynku mocy rozstrzygane jest  
w ramach aukcji organizowanych przez Operatora Systemu Przesyłowego (OSP). W aukcjach mogą 
obecnie uczestniczyć również podmioty zagraniczne.
 W celu obniżenia ryzyka dla inwestorów oraz wygenerowania zachęt inwestycyjnych 
odnawialne źródła operują w różnych modelach ustalających cenę produkcji prądu, np. subsydiuje 
się je ze środków publicznych (taryfy gwarantowane, lub aukcje z kontraktami różnicowymi itd).
 Transakcje na rynku energii zawierane są w taki sposób, aby w najlepszy możliwy sposób 
zabezpieczyć potrzeby odbiorców, jednakże ze względu na dynamiczny charakter zapotrzebowania 
na moc i energię, jak również niestabilny charakter pracy wytwórców OZE, nie jest możliwe dokładne 
zbilansowanie popytu i podaży na tym etapie. Za bieżące bilansowanie systemu odpowiada OSP  
w ramach rynku bilansującego, który jest rynkiem technicznym. OSP dokonuje sprawdzenia 
pozycji kontraktowej wytwórców i odbiorców energii a następnie podejmuje działania mające na 
celu zrównoważenie podaży z faktycznym popytem na energię elektryczną w każdej jednostce 
czasu, usunięcie występujących ograniczeń sieciowych oraz zapewnia odpowiednie parametry 
dostarczanej energii. 
 Warto zaznaczyć, że obecny kryzys paliwowy (wzrost kosztów paliw oraz ich niedobory) 
doprowadził do znacznych różnic pomiędzy ceną domknięcia systemu, a ceną energii z odnawialnych 
źródeł energii, których koszty operacyjne i wytwarzania zmierzają ku zeru. Z kolei w przypadku 
wysokiej penetracji niesterowalnych OZE, w momencie bezchmurnego i/lub wietrznego dnia,  
ze względu na niskie koszty wytwarzania energii, cena na rynku hurtowym będzie malała 
(zjawisko określane jako tzw. merit order effect). Nie ulega wątpliwości, że w miarę postępowania 
dekarbonizacji i decentralizacji produkcji energii elektrycznej rośnie potrzeba na fundamentalne 
zmiany na rynku energii. 18 lipca 2022 r. rząd brytyjski opublikował dokument o reformie rynku 
energii elektrycznej badający możliwości zmian w jego funkcjonowaniu (BEIS, 2022). W dokumencie 
podkreślana jest potrzeba zwiększenia zachęt dla inwestowania w niskoemisyjne technologie 
sterowalne, kładzie nacisk na zwiększenie sygnałów cenowych zarówno po stronie podażowej jak 
i popytowej, konieczność zmian w związku z decentralizacją systemu oraz potrzebę decouplingu 
kosztu energii elektrycznej od kosztu paliw kopalnych.

cd. Ramka 2: Jak działa rynek energii?
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 W szczególności w związku z „rewolucją OZE” zadaniem państwa nie powinno być 
skupianie uwagi tylko na utrzymywaniu działania istniejących już źródeł sterowalnych, lecz raczej 
stworzenie warunków do zrównoważonej przebudowy systemu, przystosowującej go do nowych 
warunków działania. Obecne funkcjonowanie rynku hurtowego, którego cena opiera się na koszcie 
krańcowym produkcji energii elektrycznej, która z kolei musi zostać dostosowana do sztywnego 
popytu, niereagującego na zmianę kosztów domknięcia systemu, prowadzi do wysokich cen energii 
w momentach niedostatecznej dyspozycyjności tańszych mocy wytwórczych (takich jak OZE).  
W okresie transformacji, kiedy mocy odnawialnych jest jeszcze mało, a usługi elastyczności od strony 
popytowej są jeszcze nierozwinięte, funkcję bilansującą oraz domykającą system spełniają najczęściej 
konwencjonalne elektrownie na paliwa kopalne. Ograniczenia techniczne źródeł węglowych w zakresie 
szybkiego startu (do kilku godzin od żądania operatora w zależności od stanu instalacji), minimalnego 
obciążenia z jakim te jednostki mogą pracować oraz elastycznej zmiany ilości wytwarzanej energii, 
powodują fundamentalny brak kompatybilności tych źródeł z OZE.
 Do czasu wybuchu wojny w Ukrainie za technologię pomostową umożliwiającą relatywnie 
bezproblemowe wprowadzenie dużej ilości źródeł odnawialnych do systemu elektroenergetycznego 
uchodziły bloki gazowe charakteryzujące się unikalną możliwością fast-startu oraz szybkiej zmiany 
mocy znamionowej. Eksplozja cen gazu w roku 2022 oraz problemy z jego dostępnością powodują, 
że pogląd ten zaczął być kwestionowany, a przeciwnicy budowy nowych bloków gazowych 
jako źródeł sterujących zaczęli wskazywać na alternatywne możliwości balansowania systemu 
poprzez: rozbudowę elektrowni szczytowo-pompowych i innych magazynów energii, zwiększanie 
przepustowości połączeń międzynarodowych, cable pooling (czyli współdzielenie infrastruktury 
przyłączeniowej przez źródła słoneczne i wiatrowe) poprawiający ich charakterystykę sieciową oraz 
lepsze prognozowanie zapotrzebowania i wytwarzania z OZE pozwalające na wdrożenie skutecznych 
mechanizmów sterujących popytem (zmniejszanie go w momencie deficytu energii z OZE). W praktyce 
do zabezpieczenia stabilności systemu energetycznego, zarówno w okresie przejściowym (w trakcie 
rozbudowy źródeł odnawialnych), jak i docelowo, gdy – zgodnie ze strategiami polskiego rządu – 
będzie on zdominowany przez mix OZE i energii jądrowej, niezbędne są mechanizmy regulujące system 
energetyczny, które będą prawdopodobnie zróżnicowane, obejmując zarówno sterowalne źródła 
gazowe wyposażone w instalacje CCS, jak i magazyny energii (szczytowo-pompowe i innego rodzaju) 
oraz rynkowe kontrakty umożliwiające zarządzanie popytem (DSR). Rolą państwa nie powinno być przy 
tym zwalnianie tempa transformacji tak, by kontrolowane przez nie podmioty nie straciły swojej pozycji 
rynkowej, lecz raczej otwarcie rynku na konkurencję prywatną, tak by rozwój źródeł niskoemisyjnych 
był możliwie najszybszy. W zliberalizowanym, otwartym rynku duża część wysiłku transformacyjnego 
w elektroenergetyce może być bowiem zaspokojona przez sektor prywatny. Zarazem spółki skarbu 
państwa powinny aktywnie włączyć się w transformację na zasadach konkurencyjnych poprzez 
własne inwestycje w źródła zeroemisyjne. Zadaniem administracji będzie skupienie na ułatwieniu 
tych procesów na całym rynku poprzez np. kontraktowanie zielonej energii przez przemysł i biznes  
(umowy cPPA), czy wsparcie wspólnot energetycznych oraz prosumentów. 
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Schemat 5: Zmiana roli państwa w kontekście liberalizującego się rynku energii
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 Poważnym problemem – którego rozwiązanie może wymagać odpowiedniej legislacji –  
są niedobory mocy w systemie elektroenergetycznym. Zwiększający się popyt na energię elektryczną 
oraz chroniczne niedoinwestowanie w obszarze elektroenergetyki często skutkuje pracą systemu 
elektroenergetycznego na maksymalnym obciążeniu bez marginesu błędu (brak rezerw). Za znaczną 
część tej sytuacji odpowiada brak liberalizacji rynku i preferowanie spółek skarbu państwa kosztem 
inwestorów prywatnych. Obniża to inwestycje w nowe moce i skutkuje deficytami. Poza wspomnianą 
liberalizacją oraz inwestycjami w poprawę elastyczności sieci przesyłowych i dystrybucyjnych,  
co pozwoliłoby na otworzenie rynku dla większej ilości inwestorów w krótszym czasie, ważnym 
zadaniem dla państwa w tym kontekście będą działania i usługi obniżające zapotrzebowanie od strony 
popytowej: wsparcie autokonsumpcji, czy obniżanie szczytowego zapotrzebowania. 
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Wykres 12: Wyniki aukcji rynku mocy na lata 
2021 - 2026 w podziale na technologie

Wykres 13: Wyniki aukcji rynku mocy na lata 
2021 - 2026 w podziale na spółki
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Źródło: Opracowanie WiseEuropa na podstawie danych PSE, URE, komunikatów prasowych i danych spółek

 Potencjalnym polem dla państwa może być też reforma rynku mocy, na którym kontraktuje 
się i płaci przedsiębiorstwom energetycznym za oferowanie odpowiedniej ilości mocy do dyspozycji 
operatora systemu. Ma to rozwiązywać problem zagrożenia występowania niedostatków podaży  
w systemach zdominowanych przez źródła niesterowalne, poprzez zapewnienie dodatkowego 
przychodu mniej rentownym, ale sterowalnym źródłom energii. Na wdrożenie tego rozwiązania 
zdecydowała się również Polska, która na odbytych już sześciu aukcjach wsparła w dużej mierze 
istniejące moce węglowe i gazowe, podczas gdy źródła niskoemisyjne oraz mechanizmy sterowania 
popytem stanowiły zaledwie małą frakcję zakontraktowanych usług1.   W chwili obecnej wsparcie to jest 
więc raczej pomocą publiczną dla elektrowni konwencjonalnych, będących własnością spółek skarbu 
państwa niż realną regulacją służącą przebudowie systemu. Tak jednak nie musi być w przyszłości, 
jeśli reformie ulegnie mechanizm aukcji mocy uwzględniając realne potrzeby transformacji systemu.  
W szczególności zasady aukcji rynku mocy mogłyby preferować jednostki niskoemisyjne odchodząc  
od ceny jako głównego kryterium wyboru. 

3 Zgodnie z ostatecznym, skonsultowanym z Komisją Europejską projektem możliwość wsparcia bloków węglowych w rynku 
mocy kończy się w 2025 r.
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• Bezpieczeństwo energetyczne to zdolność do zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania 
na energię w ramach określonej struktury (wspólnoty, kraju, społeczności lokalnej),  
przy uwzględnieniu aspektów ekonomicznych i środowiskowych. Wymaga ono jednoczesnego 
wypełnienia trzech, wzajemnie się uzupełniających, priorytetów: (1) pewności dostaw energii  
w przystępnej cenie, (2) bezpieczeństwa surowcowego oraz (3) ochrony systemu energetycznego 
przed kryzysami. 

• Polityka klimatyczna oraz bezpieczeństwo energetyczne są dwiema, wzajemnie się uzupełniającymi, 
stronami tej samej monety. Osiągnięcie neutralności klimatycznej wymaga sukcesu dekarbonizacji 
sektora energetycznego, który jest jedynym sektorem, w którym cel net-zero (neutralność 
klimatyczna netto) jest technologicznie i ekonomicznie osiągalny w perspektywie kilkunastu 
lat. Dekarbonizacja tego sektora jest kluczowa dla transformacji reszty gospodarki: przemysłu, 
transportu czy budownictwa. 

• Wzrost gospodarczy na świecie sprawia, że konkurencja o ograniczone zasoby paliw kopalnych 
rośnie, a stabilność geopolityczna spada. Dla Unii Europejskiej – wspólnoty pozbawionej dużych 
rezerw paliw kopalnych – oznacza to, że budowa energetyki opartej o źródła zeroemisyjne 
oraz elektryfikacja większej części gospodarki jest warunkiem sine qua non bezpieczeństwa 
energetycznego i ekonomicznego w długiej perspektywie czasowej. Zrozumienie tej kwestii było 
od początku wpisane w politykę energetyczno-klimatyczną UE, która jest w równym stopniu 
polityką środowiskową co gospodarczą. 

• Rosyjska agresja na Ukrainę nie zmieniła kierunku, ale zmieniła akcenty polityki państw europejskich, 
w tym Polski. Wyższy priorytet został nadany przyspieszeniu zmian zaplanowanych w ramach 
pakietu Fit for 55, a większość państw UE (w tym Niemcy, Dania czy Czechy) założyło odejście  
od paliw kopalnych w energetyce do roku 2035. Poprawa roli jaką dekarbonizacja produkcji energii 
odgrywa dla bezpieczeństwa energetycznego kraju widoczna jest także w Polsce. Zapowiadany 
przez rząd nowy tekst PEP2040 ma znacznie pogłębić ambicje kraju w obszarze dekarbonizacji 
i rozwoju odnawialnych źródeł energii. Nadal jednak tempo zmian pozostanie w tyle za innymi 
krajami, co może wystawiać polskich konsumentów na ryzyko drogiej energii nawet 10 lat dłużej 
niż mieszkańców innych państw UE. Państwo występuje tu nie jako bezstronny regulator, lecz 
jako właściciel większości aktywów produkcyjnych, dystrybucyjnych i przesyłowych, niesłusznie 
twierdzący, że tylko w ten sposób możliwe jest zapewnienie odbiorcom dostępu do energii  
po rozsądnej cenie. W praktyce doprowadziło to do opóźnienia modernizacji branży poprzez 
dużą bezwładność decyzyjną wywołaną brakiem konkurencji i systemowo niską innowacyjność 
firm kontrowanych przez państwo. Kontynuacja tego modelu z dużym prawdopodobieństwem 
doprowadzi do wydłużenia okresu wysokich cen energii oraz obniży bezpieczeństwo energetyczne 
Polski, przekładając się na zacofanie technologiczne i spadek konkurencyjności całej gospodarki. 

• Wewnętrzna cecha OZE, jaką jest wytwarzanie energii elektrycznej dzięki niewyczerpalnym 
zasobom wiatru i słońca, pozwala na znacznie zmniejszenie zużycia paliw kopalnych w gospodarce 
oraz daleko idącą liberalizację i demokratyzację wytwarzania energii. W systemie zdominowanym 

5. Podsumowanie i wnioski     
    dla polityki publicznej
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przez OZE nie ma uzasadnienia do preferowania dużych, państwowych podmiotów jako gwarantów 
bezpieczeństwa energetycznego kraju. Ta sama cecha powoduje jednak zmienną, niesterowalną 
generację, która wymaga budowy nowego typu regulatora. 

• Budowa zdecentralizowanego, rozproszonego i zdemokratyzowanego systemu 
elektroenergetycznego, wymaga głębokiej zmiany w paradygmacie polityki energetycznej państwa. 
Powinno ono wycofać się z roli właściciela aktywów energetycznych skupiając na roli bezstronnego 
regulatora dbającego o efektywne funkcjonowanie rynku energii i stymulowanie szybkiej 
modernizacji elektroenergetyki, w tym możliwie szybkie osiągnięcie jej pełnej dekarbonizacji. 
System docelowy powinien być nie tylko niezależny od paliw kopalnych, ale zarazem opierać  
się na dużej elastyczności strony popytowej oraz akceptować generację i konsumowanie energii 
lokalnie w oparciu o technologie pozwalające magazynować energię dla odbiorców detalicznych  
i małych społeczności.

• Obecnie działania rządu oraz spółek skarbu państwa koncentrują się na utrzymywaniu 
nierentownych, wykluczonych ze względu na swoje emisje, rezerw mocy, a także na subsydiowaniu 
kopalni, które z racji na bardzo niską wydajność powinny zostać zamknięte. Te działania, w krótkim 
horyzoncie czasowym są konieczne, ale nie powinny stanowić sedna strategii państwa w obszarze 
energii, której filarami powinny być raczej: 

 » Wyznaczenie strategii odchodzenia od węgla w energetyce z założeniem budowy 
zeroemisyjnej energetyki, nie później niż do roku 2040, w oparciu o z góry zaplanowany mix 
z dominującą rolą źródeł odnawialnych;

 » Odpowiednie planowanie mixu energetycznego, również w kontekście proporcji słońce/wiatr 
oraz ich łączenia w ramach tzw, cable pooling (współdzielenia infrastruktury przyłączeniowej 
przez źródła słoneczne i wiatrowe), co pozwoli na zmniejszenie zmienności z tych źródeł  
w ujęciu sezonowym i zmniejszenie zapotrzebowania na sezonowe magazyny energii;

 » Odblokowanie inwestycji w elektrownie wiatrowe (liberalizacja ustawy 10h) oraz zadbanie 
o przyjazną politykę przyłączania do sieci nowych instalacji w tym inwestycje sieciowe  
to umożliwiające;

 » Traktowanie gazu jako paliwa przejściowego, uzasadnionego tylko w małej skali, 
umożliwiającego rozwój OZE. Zmiany w rynku mocy faworyzujące niskoemisyjne technologie 
i DSR nad blokami węglowymi, a w dłuższym okresie także gazowymi.;

 » Silniejsza integracja polskiego rynku energii z sąsiadami w tym z Ukrainą poprzez zwiększenie 
przepustowości połączeń międzynarodowych;

 » Koncentracja wsparcia publicznego na lokalnej produkcji i zużywaniu energii (autokonsumpcji) 
oraz jej oszczędzaniu, również dla lokalnych społeczności energetycznych, a także wsparcie 
dla rozwoju krajowego rynku wodoru i technologii magazynowania; 

 » Zwiększenie odporności sieci przesyłowych i dystrybucyjnych dzięki szerszemu 
wdrożeniu rozwiązań smart grid (tzn. inteligentnych sieci energetycznych umożliwiających 
komunikacje wszystkich uczestników sieci), uelastycznieniu popytu, lokalnemu wytwarzaniu 
i konsumowaniu energii elektrycznej, zwiększeniu przepustowości konektorów, oraz 
inwestycjom w magazyny energii i sieci.
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