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Europejski Green Deal i Pakiet Fit for 55

Jakie wyzwania i ryzyka generują dla polskiej 
gospodarki i energetyki?

Tomasz Podgajniak



Jaki wpływ ma Europejski Zielony Ład na sektor energetyczny w Polsce? 

W jaki sposób powinno wyglądać przeprowadzenie zielonej transformacji w 
Polsce? 

Czy działania podejmowane w polskim sektorze energetycznym zmierzają w 
kierunku zielonej transformacji? 

Jakie mogą być społeczne i ekonomiczne skutki zielonej transformacji?

Zagadnienia do dyskusji



Polityka klimatyczno-energetyczna UE

• Polityka środowiskowa i klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej od ponad 3 dekad wpływa
na kształt i funkcjonowanie polskiej gospodarki, w tym w szczególności na sektor energetyczny.

• Propozycje KE sformułowane w strategii Europejskiego Zielonego Ładu z grudnia 2019 r i w
Pakiecie Fit for 55 z lipca 2021 r., jeżeli zostaną przyjęte w założonym kształcie, jeszcze ten wpływ
zwiększą.

• Ale w Polsce i tak konieczna jest głęboka, wręcz strukturalna transformacja podejścia do
wykorzystywania energii i bezpieczeństwa energetycznego w całej gospodarce, niezależnie od
tego, czy chcielibyśmy, czy też nie przyjąć unijne propozycje.

• Jeżeli tego wyzwania nie podejmiemy grozi nam znalezienie się na uboczu globalnego
gospodarczego mainstream’u, powiązane z dramatycznym spadkiem atrakcyjności
inwestycyjnej i konkurencyjności w wymianie międzynarodowej.
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Europejski Zielony Ład (European Green Deal)

uczynić z Europy pierwszy neutralny dla klimatu kontynent, 

stymulując gospodarkę, 

poprawiając stan zdrowia i jakość życia obywateli, 

dbając o przyrodę 

i nie pozostawiając w tyle żadnej osoby ani żadnego regionu



EGD i Fit for 55 – główne cele i założenia wg stanu na 14.07.2021

• Osiągnięcie tzw. neutralności klimatycznej najpóźniej w 2050 r.;

• Ograniczenie zużycia energii pierwotnej i finalnej co najmniej o 1/3 w latach 2005-2030, służące 

nie tylko zmniejszeniu presji na środowisko, ale także uniezależnieniu się od importu energii do 

UE – Polska zakłada 23% redukcji, ale nie w stosunku do faktycznego zużycia, tylko do prognozy 

KE na rok 2030 (z 2007 r);

• Zwiększenie udziału oze do 32% w konsumpcji finalnej  - Polska deklaruje 23%;

• Redukcja do 2030 r. emisji GHG o 55% w porównaniu do 1990 r. – Polska deklaruje 30%;

• Odwrócenie trendu spadku różnorodności biologicznej;

• Zakaz rejestracji nowych samochodów innych niż elektryczne od 2035 r.;

• „Elektryfikacja” całej gospodarki, prowadząca do zastąpienia paliw kopalnych, wszędzie tam

gdzie to będzie możliwe, a zwłaszcza we wszystkich sektorach transportu, przez energię

elektryczną wytwarzaną w odnawialnych źródeł energii;
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Trudne do podważenia aksjomaty

Nie ulega wątpliwości, że:

❑ zmiany klimatu stymulowane przez człowieka przyśpieszają i generują coraz większe ryzyka

❑ zasoby paliw kopalnych są ograniczone i kiedyś się wyczerpią 

❑ kryzys energetyczny, a w ślad za nim finansowy, gospodarczy, społeczny, a może także 
militarny, może jednak nadejść wcześniej i wbrew uspokajającym opiniom nie wówczas, gdy 
wypompowana zostanie ostatnia kropla ropy, ale gdy: 

▪ „wielkość jej wydobycia przestanie nadążać za popytem”   (David Goodstein, Out of gas. The 
End of the Age of Oil) 

▪ albo gdy główni dostawcy nośników energii dostrzegą w tym jakiś swój interes polityczny

❑ bezpieczeństwo dostaw energii ma obecnie kluczowe znaczenie dla funkcjonowania 
gospodarki europejskiej - nie chcemy uzależniać bezpieczeństwa naszej gospodarki od 
kryzysów, albo kaprysów innych krajów;

❑ perturbacje na rynku energii zawsze generują poważne ryzyka i problemy dla każdej 
organizacji – gospodarczej czy publicznej – i dla każdego konsumenta
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Co skłania do myślenia o potrzebie transformacji energetycznej?

„Klasyczna” energetyka wielkoskalowa (WEK), ukształtowana w zhierarchizowanym 
społeczeństwie przemysłowym, 

– zbyt wolno adaptuje się do kolejnych faz przemian społeczno-ekonomicznych, 

– maleje jej zdolność do zapewniania bezpieczeństwa energetycznego w dynamicznie zmieniającym się 
otoczeniu, 

w dużym stopniu przyczyniając się do narastania kryzysu zaufania społeczeństwa do systemów, 
które przestały się sprawdzać w zaspokajaniu potrzeb;

Efektywność energetyczna i rosnące koszty zmienne rujnują klasyczne modele finansowania WEK;

Rosną ryzyka (i koszty) dystrybucji „wyczerpywalnych” nośników energii;

Konieczne jest nowe opisanie (i zamodelowanie) oraz wdrożenie systemów dostaw energii 
uwzględniających nowe możliwości, jakie dają przełomy technologiczne w sferze wytwarzania 
energii i prowadzenia jej dystrybucji



Czy zmiana paradygmatu energetycznego jest możliwa?

Globalne megatrendy:

• Produkcja z oze na świecie rośnie najszybciej od 2 dekad

• Koszty wytwarzania energii elektrycznej w lądowych farmach wiatrowych i w farmach 
fotowoltaicznych w większości regionów świata spadły poniżej kosztów energetyki 
konwencjonalnej

Przełomy technologiczne i tempo tych zmian:

• Rozwój technologii umożliwia już realne przejście z „klasycznej” energetyki „termodynamicznej” 
(konwersja ciepła na energię mechaniczną i następnie elektryczną) do rozproszonej energetyki 
„elektrotechnicznej” (korzystającej bezpośrednio i pośrednio z możliwości konwersji energii 
słońca w energię użytkową);

• rozwój technik ITC, zwłaszcza IoT, umożliwia zarządzanie, w tym bilansowanie podaży-popytu 
na energię w czasie rzeczywistym (cenotwórstwo czasu rzeczywistego);

• mikro i wielkoskalowe magazyny energii wkrótce wyeliminują/zniwelują negatywy 
niesterowalności niektórych rodzajów oze;

• klasyczne parametry jakości „prądu” (częstotliwość, napięcie) tracą znaczenie dla odbiorców 
końcowych;



A zmiany zachodzą szybciej niż się spodziewano!



Co może być (a nawet już jest) odpowiedzią na nowe wyzwania?

Zastąpienie WEK przez bardziej nowoczesną i zdolną do adaptacji energetykę 
rozproszoną / prosumencką, o granicznych kosztach zmiennych zbiegających do zera, 
która coraz lepiej odpowiada na potrzeby społeczeństwa „trzeciej fali” (koncepcja A. 
Tofflera), ukierunkowana na efekty indywidualne (ekonomiczne) powiązane ze 
społecznymi i środowiskowymi;

gdyż

Krajowy System Energetyczny nie daje już długofalowych gwarancji odpowiedniego 
zaopatrzenia konsumentów w energię po racjonalnych kosztach

Niezależnie do stosunku polskich władz do Pakietu Ff55 w Polsce i tak musi być 
przeprowadzona zasadnicza transformacja energetyczna, w tym poprawa efektywności  
i zmniejszenie uzależnienia od importu nośników energii i samej energii!

Alternatywą jest być może los tzw. „pasa rdzy” w USA – stanów, których przeszła 
świetność i bogactwo bazowały na eksploatacji surowców i rozwoju produkcji 
przemysłowej oraz rozrzutnej konsumpcji energii i zasobów, a które dziś wloką się w 
ogonie przemian



Dylematy polskich decydentów

Przebudowywać konsekwentnie krajowy mix energetyczny, stopniowo, według 
długofalowego planu,  

– odchodząc od wykorzystania krajowego węgla i importu paliw kopalnych, jako podstawy 
systemowego bezpieczeństwa energetycznego, 

– rozwijając sektory energetyki alternatywnej, w tym energetyki odnawialnej i prosumenckiej

– oraz zwiększając efektywność energetyczną 

czy też

uznając unijną politykę energetyczno-klimatyczną za naiwną i błędną, a wręcz szkodliwą 

– realizować jej cele jak najmniejszym kosztem (a nawet tylko pozornie) 

– zakładając, że w niedalekiej przyszłości węgiel znów stanie się podstawą bezpieczeństwa 
energetycznego kraju i być może Europy?

Dość jasną, ale czy rzetelną odpowiedź można znaleźć w PEP2040 z lutego 2021 r:

„W perspektywie do 2040 r. zostanie zbudowany niemal nowy system 
elektroenergetyczny, którego silną podstawą będą źródła nisko i zero-emisyjne”
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Przyszły miks energetyczny – jaki ma/powinien być?

Tempo rozwoju i bogactwo nowych technologii nakazuje inwestować w projekty: 

– o krótkim procesie inwestycyjnym

– o możliwie najniższych kosztach zmiennych

– redukujące uzależnienie od importu nośników energii

– możliwie najbliżej konsumenta

– łatwe do modernizacji i/lub do zastąpienia następnymi generacjami

co powinno szybko przynieść korzystne efekty, w tempie analogicznym do przemian, które mają lub 
już miały miejsce w sektorze IT oraz telekomunikacji. 

Czy zapisane w PEP 2040 plany rozwoju energetyki atomowej i wielkoskalowej 
morskiej energetyki lądowej spełniają te kryteria?
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Determinanty europejskiego rynku energii - teraz i w przyszłości

• Wahania globalnych cen konwencjonalnych nośników energii (węgiel, ropa, gaz);

• Silne uzależnienie krajów UE od importu ropy, gazu i LNG (w 2019 r. UE – 60,7%, Polska – 46,8%);

• Liberalizacja rynków energii elektrycznej i gazu ziemnego, w tym LNG (towary aktywne w 
międzynarodowym obrocie handlowym, konkurencja odbiorców);

• Rosnąca amplituda zjawisk pogodowych (upały, ochłodzenia) powodująca wzrost popytu na 
energię;

• Rosnący udział energetyki odnawialnej, której produkcja jest coraz bardziej zdecentralizowana i 
zorientowana na rynek, ale też generuje określone koszty systemowe;

• Unijna polityka klimatyczna zmieniająca strukturę źródeł (spadek potencjału energetyki cieplnej) i 
wzorce profilów zużycia energii (m.in. presja na „elektryfikację” transportu i zaopatrzenia w 
ciepło);

• Rosnące ceny uprawnień do emisji dwutlenku węgla (EU ETS);

Uwaga! W maju 2021 r. ceny uprawnień przebiły psychologiczną barierę 50 €/tonę CO2 i dalej rosły do 
64 €/tonę CO2 w końcu września 2021 r. Jeżeli trend ten się utrzyma, to przy emisyjności polskiej 
elektroenergetyki cieplnej rzędu 0,9 tCO2/MWh, oznaczać to będzie obciążenie cenowe 1 MWh energii 
na poziomie 250 PLN/MWh (o ca 180 PLN więcej niż rok wcześniej). Jest to jeden z głównych 
czynników wzrostu cen energii na rynku hurtowym



Trend rosnący giełdowych cen energii w Europie od II Q 2020



Struktura produkcji ee w Polsce w latach 2003-2020 wg PSE (TWh)

2003 r. 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r.

Wymiana zagraniczna ( 10,16) ( 9,29) ( 11,19) ( 11,00) ( 5,36) ( 0,68) ( 2,20) ( 1,35) ( 5,24) ( 2,84) ( 4,52) 2,17 ( 0,33) 2,00 2,29 5,72 10,62 13,22

Krajowe zużycie energii 140,59 144,07 144,84 149,85 154,17 154,89 148,72 154,99 157,91 157,01 157,98 158,73 161,44 164,63 168,14 170,93 169,39 165,53

Elektrownie wiatrowe i inne odnawialne - - - 0,07 0,45 0,68 0,84 1,31 2,83 4,03 5,90 7,26 10,11 11,77 14,01 11,96 14,34 16,37

Elektrownie zawodowe wodne 3,15 3,52 3,59 2,82 2,68 2,52 2,75 3,27 2,53 2,27 2,76 2,52 2,26 2,40 2,77 2,20 2,45 2,70

Elektrownie przemysłowe 8,26 8,54 8,41 8,28 8,22 8,04 8,20 8,92 9,00 8,99 9,17 9,02 9,76 10,13 10,06 10,02 10,18 9,80

Elektrownie gazowe 2,79 3,79 4,53 4,05 3,91 3,99 4,05 4,17 4,36 4,49 3,15 3,27 4,19 5,78 7,17 9,59 12,10 13,92

Elektrownie na węglu brunatnym 51,52 52,14 54,89 53,52 51,14 53,80 50,80 49,46 53,62 55,59 56,96 54,21 53,56 51,20 51,98 49,07 41,50 37,97

Elektrownie na węglu kamiennym 85,04 85,37 84,61 92,11 93,13 86,55 84,27 89,21 90,81 84,49 84,57 80,28 81,88 81,35 79,87 82,38 78,19 71,55

Produkcja energii elektrycznej ogółem 150,75 153,36 156,02 160,85 159,53 155,57 150,91 156,34 163,15 159,85 162,50 156,57 161,77 162,63 165,85 165,21 158,77 152,31

Elektrownie cieplne 139,35 141,30 144,03 149,68 148,18 144,33 139,12 142,84 148,79 144,57 144,67 137,77 139,64 138,33 139,02 141,04 131,79 123,44

140,59 144,07 144,84 149,85 154,17 154,89 148,72154,99 157,91 157,01 157,98 158,73 161,44 164,63 168,14 170,93 169,39 165,53

0,07 0,45 0,68 0,84 1,31 2,83 4,03 5,90 7,26 10,11 11,77 14,01 11,96 14,34 16,37 

139,35 149,68 139,12 148,79 144,67 137,77 138,33 139,02 

141,04 

131,79 

123,44 

 - -



Energia w UE – rosnąca efektywność energetyczna

W dacie akcesji konsumpcja energii pierwotnej w Polsce stanowiła ok. 5,2% konsumpcji EU28 i ok. 5,9% EU15. Od tego 
czasu zużycie energii pierwotnej w Polsce wzrosło o ponad 6%, a EU15 zredukowała swoje roczne zużycie o prawie 190 
mln toe, (czyli o ponad 90 mln t więcej (!) niż aktualna roczna konsumpcja energii pierwotnej w Polsce)
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Zmiany  zużycia energii pierwotnej w EU28/EU27 w latach 2004-2019
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NAC 2007 EU 15 Eurozona (UE19) Polska
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Zmiany konsumpcji energii pierwotnej w UE

Polska jako jedyny kraj UE zanotowała w latach 2004-2019 wzrost zużycia energii pierwotnej o prawie 6,4% 



Zmiana cen uprawnień do emisji CO2 na giełdzie EEX
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Dynamika wzrostu mocy w KSE wg PSE



Zmiany mocy oze w latach 2005-2020 wg URE



Bezprecedensowy rozwój PV

Trend wzrostowy zapoczątkowany aukcjami z 2017 i 2018 r. i programami Mój prąd jest 
kontynuowany. We wrześniu 2021 r. moc działających w Polsce instalacji PV zbliżyła się do 6 GW.

Moc zainstalowana w źródłach PV wg raportu IEO 2020



Ceny z aukcji oze a ceny z rynku konkurencyjnego
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Porównanie cen referencyjnych i oferowanych dla PV i TW < 1 
MW

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych URE
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ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII 

Energia geotermalna

Energia biomasy

Energia wiatru Energia słoneczna

Energia wody
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Dziękuję za uwagę


