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Przedmowa 

W 2010 Komitet Problemów Energetyki PAN przedstawił opracowanie Wyzwania 

paliwowe, technologiczne i ekologiczne dla polskiej energetyki (2010) [1] w którym nakreślono 

najpierw ogólną sytuację energetyczną Świata, poszczególnych jego regionów i Polski. 

Podkreślono, że dla Polski jest ona odmienna zarówno od sytuacji charakterystycznej dla globu 

jak i UE oraz krajów OECD. Podstawowe różnice dotyczyły struktury pierwotnych nośników 

energii i struktury paliwowej produkcji elektryczności i ciepła a także stanu technologii(udział 

Polski w zużyciu energii pierwotnej w skali globu w 2006 r. wynosił około 0.83%, w produkcji 

elektryczności udział Polski był rzędu 0.8%, w światowej produkcji elektryczności z węgla 

udział Polski wynosił natomiast 1.75%). W części zasadniczej przedstawiono między innymi: 

metodologię opracowania prognoz zapotrzebowania na energię i moc elektryczną, 

szczegółową charakterystykę stanu rozwoju technologii energetycznych, analizę potencjału 

rozwoju w Polsce kogeneracji oraz katalog preferowanych technologii dla polskiej 

elektroenergetyki dla lat 2010-2030. W podsumowaniu opracowania wskazano miedzy innymi 

na następujące wnioski:  

– W perspektywie 20 – 30 lat nie należy oczekiwać istotniejszych przewartościowań ani też 

skokowych zmian w strukturze nośników wykorzystywanych w produkcji elektryczności 

w skali globu. Paliwa organiczne pozostają głównymi nośnikami energii. Wśród nich 

szczególną rolę odgrywa i ogrywać będzie zapewne węgiel (zwłaszcza w gospodarkach 

o wysokiej dynamice wzrostu). Decydują o tym jego duże rezerwy i stabilny do nich 

dostęp oraz przewidywania niewielkich wahań jego ceny. Istotniejsze zmiany 

prognozowane są po 2030r. 

– Przedstawiane scenariusze rozwoju dość sceptycznie na ogół odnoszą się do wzrostu 

produkcji elektryczności w technologiach jądrowych do 2030r. Jest to spowodowane 

względami technologicznymi i długim okresem trwania procesu inwestycyjnego. 

– Realizacja scenariusza stabilizacji stężenia dwutlenku węgla na poziomie 460 ppm w 2050 

roku (scenariusz ten zgodnie z opracowaniami IPCC pozwala ograniczyć średni wzrost 

temperatury dla globu do 2 
o
C) wymaga istotnej ewolucji technologicznej w sektorze 

wytwarzania elektryczności w skali globu. W poszczególnych rejonach i krajach 

konieczne zmiany kierunków inwestycyjnych będą zróżnicowane. Niezależnie jednak od 

dynamicznego wprowadzania technologii odnawialnych, technologie paliw organicznych 

pozostają dalej ważnym elementem składowym w bilansie produkcji elektryczności. 

Zakres ich ewolucji jest przy tym szczególnie szeroki, wymagający rozwiązania wielu 

zadań o charakterze badawczo – rozwojowym. Dla krajów o istotnej roli węgla w bilansie 

energetycznym zadania te są szczególnie trudne zarówno w aspekcie technologicznym jak 

i ekonomicznym. Do takich krajów niewątpliwie należy Polska. 
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– Wymagania ochrony środowiska a zwłaszcza klimatu oraz konieczność oszczędzania 

zasobów energetycznych w istotnym stopniu wpływają na możliwości odtwarzania 

i rozbudowy mocy wytwórczych krajowej elektroenergetyki. Zapewnienie 

bezpieczeństwa energetycznego kraju wymaga traktowania zaawansowanych 

technologicznie elektrowni opalanych węglem, elektrowni gazowych, odnawialnych 

źródeł energii i elektrowni jądrowych nie jako konkurencyjnych, ale jako równorzędnych 

elementów zorientowanego na przyszłość, efektywnego ekonomicznie paliwowego 

„energymix” krajowej elektroenergetyki. W warunkach krajowych węgiel kamienny i 

brunatny będzie jeszcze w następnych dziesięcioleciach odgrywał istotną rolę jako źródło 

energii. Warunkiem dalszego rozwoju technologii węglowych będzie jednak dalszy wzrost 

sprawności przetwarzania na energię elektryczną przy jednoczesnym spełnianiu coraz 

ostrzejszych wymagań w zakresie dopuszczalnych emisji szkodliwych substancji. 

Szczególnej wagi nabiera problem emisji CO2 a brak rozstrzygnięć dotyczących skali 

ograniczeń utrudnia rozwój „zeroemisyjnych” technologii węglowych. 

– Bezpieczeństwo energetyczne kraju i poprawa właściwości ekologicznych źródeł energii 

będzie wymagać częściowej dywersyfikacji paliw w kierunku zwiększenia udziału 

elektrowni opalanych gazem, zarówno wysokosprawnych układów gazowo-parowych do 

pracy podstawowej jak i elektrowni szczytowych – zwłaszcza wobec nieuchronnego 

zwiększenia udziału elektrowni wiatrowych w krajowym systemie elektroenergetycznym. 

– Istotne jest zintensyfikowanie działań na rzecz zwiększenia udziału źródeł odnawialnych 

(głównie biomasy i energii wiatrowej) w strukturze paliwowej krajowej elektroenergetyki, 

co zwiększy bezpieczeństwo energetyczne (dywersyfikacja źródeł energii) i skutecznie 

ograniczy emisję CO2, sprzyjając realizacji unijnego pakietu energetyczno-klimatycznego. 

– Rozproszone źródła energii, zwłaszcza wykorzystujące energię odnawialną są 

niewątpliwie ważną opcją rozwoju sektora wytwarzania, jednak opcją, która nie zaspokoi 

potrzeb. Stąd energia jądrowa musi stać się nowym składnikiem krajowego bilansu 

energetycznego. Będzie ona ważnym stabilizatorem bezpieczeństwa dostaw 

(dywersyfikacja bazy paliwowej) oraz kosztów wytwarzania energii elektrycznej 

w przyszłości. Energetyka jądrowa jest traktowana jako bezemisyjna, czyli nie 

przyczyniająca się do wzrostu efektu cieplarnianego, powstawania kwaśnych deszczy 

i innych zjawisk, wynikających z zanieczyszczenia atmosfery. 

– Niezależnie od rozwoju bazy wytwórczej, wydaje się, że najwyższy priorytet należy nadać 

efektywności użytkowania energii. Oszczędne i efektywne korzystanie z energii jest 

promowane na całym świecie, jako wzorzec świadomej dbałości o środowisko. Bardzo 

ważne jest nie tylko promowanie energooszczędnych technologii, ale także odpowiednich 

zachowań odbiorców energii. Sama zmiana przyzwyczajeń w użytkowaniu energii 

pozwala ograniczyć jej zużycie o 5÷15%. Edukacja, promocja, standardy i etykiety 

energetyczne a także badania i wdrożenia nowych technologii powinny zwiększyć 
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efektywność energetyczną. Kultura oszczędzania energii musi dotrzeć do wszystkich jej 

użytkowników i z wykorzystaniem różnorodnych środków. 

– Między obecnym stadium rozwoju technologii energetycznych a stanami pożądanymi, 

które mogą obejmować różne klasy technologii niskoemisyjnych produkcji elektryczności, 

ciepła i innych użytecznych postaci energii końcowej, istnieją możliwości wyboru różnych 

dróg przejścia. Ich wybór nie jest prosty ze względu na szereg niepewności o różnym 

charakterze(paliwowa, ekologiczna, ekonomiczna, polityczna i inne). Bez określenia 

potencjału technicznego ekonomicznego i ekologicznego poszczególnych grup 

technologii budowa scenariuszy rozwoju energetycznego nie gwarantuje wiarygodnych 

wyników. Konieczne są, więc intensywne badania naukowe i prace badawczo – 

rozwojowych służące przygotowaniu i uruchomieniu odpowiednich instalacji 

demonstracyjnych. 

 

Od momentu ukazania się opracowania minęło 8 lat, wziąwszy jednak pod uwagę 

wykorzystywane dane statystyczne (w opracowaniu wykorzystywano dane głównie z 2006r, 

a w obecnym raporcie z 2015-2016 ), można uważać, że minęło 10 lat. Powstaje więc naturalne 

pytanie jak zmieniła się sytuacja energetyczna w skali globu i w Polsce?. Czy analiza 

zachodzących zmian pozwala na ocenę stopnia aktualności powyższych wniosków i czy 

umożliwia w miarę precyzyjne przyjęcie założeń do określenia scenariusza rozwoju 

energetyki? Wobec nowych rozstrzygnięć w zakresie polityki klimatycznej UE i ciągle 

zmieniającej się dynamiki wprowadzenia nowych rozwiązań technologicznych, odpowiedzi na 

te pytania nie są proste. W dalszym ciągu konieczna jest ocena poziomu polskiego systemu 

energetycznego, jego zdolności do adaptacji nowych propozycji technologicznych 

i organizacyjnych oraz zmian spowodowanych nowymi ustaleniami w zakresie polityki 

klimatycznej. Ważnym jest także śledzenie wybranych wskaźników ilustrujących stan naszej 

energetyki na tle energetyki światowej i krajów UE. Biorąc to pod uwagę poniżej w raporcie 

skupiono uwagę na: 

1. Identyfikacji aktualnego stanu polskiej energetyki z uwzględnieniem Dyrektyw 

i projektów regulacyjnych przyjętych przez UE. 

2. Dyskusji możliwych scenariuszy rozwoju technologicznego przygotowanych przez 

różne organizacje i instytucje, zapewniających spełnienie założeń polityki energetyczno 

– klimatycznej. 

3. Charakterystykach stanu rozwoju głównych technologii energetycznych. 

4. Analizie wybranych aspektów bilansowania mocy Krajowego Systemu 

Elektroenergetycznego, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości bilansowania 

mocy szczytowej. 

5. Koncepcji i realizacji do 2035r. zrównoważonego rozwoju źródeł wytwórczych w KSE. 

6. Wskazaniu  kierunków badań naukowych wspomagających rozwój nowych technologii 

energetycznych oraz metodologii optymalizacyjnych. 
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Akcentowano głównie zagadnienie struktury zużycia pierwotnych nośników energii. 

Zagadnienia organizacji systemu dystrybucji i zarzadzania energią zostały jedynie ogólnie 

naszkicowane. 

 

Tadeusz Chmielniak 
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1.  Identyfikacja aktualnego stanu polskiej energetyki z uwzględnieniem Dyrektyw 

i projektów regulacyjnych przyjętych przez UE  

Tadeusz Chmielniak 

1.1. Wprowadzenie 

Główne zadania europejskiej polityki energetycznej sformułowano w wielu 

dokumentach. Należy tu wymienić; Decyzje Rady UE 2016/1841 z dnia 05 10 2016 w sprawie 

zawarcia, w imieniu UE, porozumienia paryskiego [2] a także Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady w sprawie zarządzania Unią Energetyczną [3], zmieniające dyrektywę 

94/22/WE, dyrektywę 98/70/WE, dyrektywę 2009/31/WE, rozporządzenie (WE) nr 663/2009, 

rozporządzenie (WE) nr 715/2009, dyrektywę 2009/73/WE, dyrektywę Rady 2009/119/WE, 

dyrektywę 2010/31/UE, dyrektywę 2012/27/UE, dyrektywę 2013/30/UE i dyrektywę Rady 

(UE) 2015/652 oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 525/2013. W tym ostatnim dokumencie 

określono mechanizm zarządzania, którego celem jest [3]: 

a) wdrożenie strategii i środków służących realizacji założeń i celów unii energetycznej, 

a w pierwszym okresie dziesięcioletnim od 2021 r. do 2030 r. – celów UE na 2030 r. 

dotyczących energii i klimatu, 

b) zapewnienie terminowości, przejrzystości, dokładności, spójności, porównywalności 

i kompletności składania przez Unię i jej państwa członkowskie sprawozdań do 

Sekretariatu UNFCCC i porozumienia paryskiego. 

 

W omawianym dokumencie wyodrębnia się przy tym pięć obszarów objętych unią 

energetyczną:  

– bezpieczeństwo energetyczne,  

– rynek energii,  

– efektywność energetyczna,  

– obniżenie emisyjności oraz  

– badania naukowe, innowacje i konkurencyjność.  

Zobowiązuje on do przygotowania w tym zakresie zintegrowanych planów krajowych 

obejmujących okresy dziesięcioletnie, począwszy od 2021 r. do 2030 r., dokładnie przy tym 

określając sposób postępowania. Jak należy sądzić przygotowanie planów krajowych będzie 

ułatwione, jeżeli wcześniej zostaną sformułowane zasadnicze tezy polityki energetycznej 

w dłuższym okresie czasu.  

UE dostrzega w Unii Energetycznej ważne ogniwo modernizacji całej gospodarki. 

Informuje o tym rys.1.1[4]. Warto w tym miejscu zauważyć, ze ceny energii stanowią średnio 

6 % rocznych wydatków gospodarstw domowych (dla krajów UE). W sektorze energetycznym 
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znajduje zatrudnienie 2.2 mln osób, a wartość dodana wypracowana przez sektor energetyczny 

wynosi 2%. W Polsce odpowiednio: ok. 11% (2015,[6]), 0.1432 mln (dane 2012)[5], 3.2% 

(dane 2013) [5]. 

 
Rys.1.1. Rola unii energetycznej i działań w dziedzinie klimatu w modernizacji 

gospodarki [4]. 

Porozumienie paryskie określa między innymi cele długoterminowe, których 

osiągnięcie jest konieczne dla utrzymania wzrostu temperatury globu znacznie poniżej 2
0
C 

w stosunku do poziomu sprzed epoki przemysłowej. Podkreśla się ponadto konieczność 

podjęcia wysiłków do zatrzymania tego wzrostu na poziomie 1.5
0
C. Aby to to uzyskać 

konieczne jest zwiększenie dynamiki obniżenia emisji ditlenku węgla  o 43% w stosunku do 

poziomu obecnego [7] i zwiększenie generacji elektryczności ze źródeł odnawialnych do 50% 

udziału w systemie [8]  

W Komunikacie Komisji: Czysta energia dla wszystkich Europejczyków [4] 

uszczegóławia się wiele konkretnych celów, w tym trzy główne:  

– Efektywność energetyczna przede wszystkim  

– Światowy lider na polu energii odnawialnej  

– Uczciwe traktowanie konsumentów  

Sformułowane cele i zadania w tych obszarach są ważne dla realizacji porozumień 

paryskich. Zadania te stanowią także istotne wyzwania nie tylko dla polityki energetycznej, ale 

dla całej polskiej gospodarki, dla zwiększenia jej konkurencyjności na rynku europejskim 

i światowym. Ostatnim dokumentem określającym zadania polskiej energetyki do 2030 roku 

jest przyjęta 10 listopada 2009r. przez Radę Ministrów Polityka Energetyczna Polski do 2030 

roku. Zapisane tam podstawowe kierunki polskiej polityki energetycznej [9] 

– poprawa efektywności energetycznej, 

– wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii, 
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– dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie 

energetyki jądrowej, 

– rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw, 

– rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii, 

– ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko 

są bardzo aktualne i spójne z wyżej wskazanymi celami polityki energetycznej UE. 

W maju 2017 Ministerstwo Energii przedstawiło opracowanie Innowacje dla 

Energetyki Kierunki Rozwoju Innowacji Energetycznych [10]. Sformułowano w nim trzy cele: 

– zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw energetycznych, 

– podniesienie bezpieczeństwa energetycznego, 

– maksymalizacja korzyści dla gospodarki polskiej ze zmian zachodzących w sektorze 

energii. 

Zgodnie z intencją autorów dokumentu Kierunki Rozwoju Innowacji Energetycznych 

powinny odegrać kluczową rolę w średnim i długim okresie w zapewnieniu odpowiedniego 

udziału technologii opartych na rodzimych paliwach kopalnych w produkcji energii oraz 

zagwarantowaniu bezpieczeństwa energetycznego Polski. Wyodrębnia się przy tym cztery 

podstawowe obszary rozwoju innowacji energetycznych, które przy zmianie warunków 

wewnętrznych i zewnętrznych mogą ulegać rekonstrukcji. Są to:  

1. Zintegrowany i połączony system energetyczny dający centralną rolę użytkownikowi 

energii. 

2. Efektywne i elastyczne wytwarzanie energii oraz pozyskiwanie surowców łączące 

ograniczenie wpływu na środowisko z bezpieczeństwem energetycznym. 

3. Dywersyfikacja technologii wytwarzania i efektywne wykorzystanie energii. 

4. Ekologiczne i efektywne energetycznie miasto, rys.1.2. 

Są to więc cele i obszary aktywności spójne z wcześniej ogólnie opisanym Dokumencie 

UE: Czysta energia dla wszystkich Europejczyków [3]. 

Polskie dokumenty mocniej akcentują wykorzystanie w systemie energetycznym 

własnych zasobów oraz konieczność uwzględnienia różnych punktów startu. Tym niemniej 

akceptacja podstawowych celów i zadań polityki energetycznej i klimatycznej w polskich 

dokumentach jest jednoznaczna. 

 

1.2. Ogólna charakterystyka sytuacji energetycznej w skali globu i kraju 

Struktura paliwowa i technologiczna polskiego sektora wytwarzania energii jest 

odmienna zarówno od sytuacji charakterystycznej dla globu jak i UE oraz krajów OECD. 

Według danych zawartych w [11] łączne zużycie energii pierwotnej w skali globu w 2015r. 

wyniosło 13 647 Mtoe. (Polska – 94.9 Mtoe, czyli 0.7%, w 2006 roku odpowiednie dane to: 

97.8 Mtoe, 0.832%). W stosunku do 2006 nastąpił wzrost o 16.2% (w Polsce zmniejszyliśmy 
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zużycie o 2.9%). Podział na paliwa ilustruje rys.1.3 i 1.4 odpowiednio dla 2006 i 2015 [11, 12]. 

Udział paliw kopalnych (węgiel , ropa, gaz) wyniósł 80.9% (2006) i 81.4% (2015). Pokazane 

dane wskazują na umiarkowane zmiany w strukturze paliw pierwotnych w rozpatrywanym 

okresie czasu. Wyraźne tendencje są natomiast widoczne przy rozpatrywaniu zmian dla 

poszczególnych regionów geograficznych i krajów. Są one szczególnie widoczne dla krajów 

skupionych w OECD i Chin. Udział OECD w światowym zużyciu energii pierwotnej w 2006 

wynosił 47.2 %, w 2016 spadł do poziomu 38.5%. W okresie 2006-2015 nastąpiło zmniejszenie 

zużycia 0.5% (z 5537 do 5259 Mtoe). Gospodarka krajów OECD rozwijała się bez zwiększenia 

zapotrzebowania na energie pierwotną. 

 

 
Rys. 1.2. Obszary rozwoju innowacji energetycznych określone w Kierunkach Rozwoju 

Innowacji Energetycznych [2] 

Strukturę zużycia pierwotnych nośników w tych krajach ilustruje rys.1.5. Względny 

udział węgla zmniejszył się z 20.8% (2007) do 17.1% (2016), ropy z 39.2 % do 36%, gazu 

wzrósł z 22.6% do 26.9%, a źródeł odnawialnych (biomasa + słońce i wiatr, bez klasyczne j 

energetyki wodnej) z 4.8% do 7.9%. Istotnie zmienił się udział Chin w światowym zużyciu 

energii. I tak w 2006 ich udział w zużyciu energii pierwotnej wynosił - 16.2%, co stanowiło 

1 902 Mtoe, a 2015 już 21.9% , czyli 2 989 Mtoe. W ciągu rozpatrywanego okresu Chiny 

zwiększyły zapotrzebowanie na energie pierwotną o 57%. Wydobycie węgla w Chinach 

w 2006 stanowiło 46% wydobycia światowego (2549Mt ). Mimo, że w 2015 względny udział 
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w światowym wydobyciu niewiele się zmienił (wynosił 44.6% ), to w liczbach bezwzględnych 

wydobycie osiągnęło wartość 3 242 Mt, co oznacza wzrost o 27%. Istotnie zmienił się 

w bilansie energetycznym udział energetyki jądrowej (o 203%) i źródeł odnawialnych. 

Porównując dane przedstawione na obu rysunkach można stwierdzić, że nie nastąpiły 

żadne zmiany w strukturze zużycia pierwotnych nośników energii w polskiej gospodarce. 

Nastąpił jedynie nieznaczny względny spadek zużycia węgla (o 1.34%) i wzrost wykorzystania 

gazu (o 2.21%). Biorąc dodatkowo pod uwagę niewielki spadek całkowitego zużycia energii 

pierwotnej (o 2.9 Mtoe, 3%), to także zmiany bezwzględnych wartości poszczególnych 

nośników energii nie są istotne. 

 
Rys.1.3. Zużycie pierwotnych nośników energii w skali globu (2006) [1,12] 

 
Rys.1.4. Zużycie pierwotnych nośników energii w skali globu (2015) [11]; 1) – łącznie 

z geotermią, energią słoneczną, wiatrową, energią pływów i innymi źródłami; 2) – 
łącznie z torfem i łupkami naftowymi 
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Rys.1.5. Zużycie pierwotnych nośników energii w OECD (2016) [11]. Łączne zużycie 

5 257 Mtoe. 1) – łącznie z geotermią, energią słoneczną, wiatrową, energią pływów 
i innymi źródłami; 2) – łącznie z torfem i łupkami naftowymi. 

Dla Polski odpowiednie dane dla energii pierwotnej ilustruje rys. 1.6 i 1.7. 

 
 

Rys.1.6. Zużycie pierwotnych nośników energii w Polsce, 2006 [1,13,14]. Łączne zużycie 

97.8 Mtoe 

 
Rys. 1.7. Zużycie pierwotnych nośników energii w Polsce, 2015 [15]. Łączne zużycie 

94.9 Mtoe 
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Udział poszczególnych paliw (źródeł) w wytwarzaniu elektryczności w analizowanym 

okresie czasu ilustrują dla globu rys.1.8 i 1.9 [12].  

Dla Polski odpowiednie dane pokazano na rys. 1.9 i 1.11. W przeciwieństwie do 

tendencji charakterystycznych dla zmian zużycia pierwotnych nośników energii, w przypadku 

wytwarzania elektryczności nastąpiło zauważalne zmniejszenie zużycie węgla ( nawet jeżeli 

założyć, ze elektrownie przemysłowe w całości są opalane węglem) oraz istotny wzrost 

produkcji ze źródeł odnawialnych (energetyka wiatrowa). Niektóre dane ilustrujące zmiany w 

polskiej sytuacji energetycznej Polski na tle Świata, OECD oraz wybranych krajów zawiera 

tabela 1.1. Na podstawie tych danych można stwierdzić, ze w skali globu nastąpił nieznaczny 

wzrost zużycia energii pierwotnej na głowę mieszkańca, przy zauważalnym zwiększeniu 

zużycia elektryczności. 

 

Rys.1.8. Wytwarzanie elektryczności według nośników energii dla globu – 2006[12]. Łączna 

produkcja 18 930 TWh 

 
Rys. 1.9. Wytwarzanie  elektryczności w skali globu [11]. Łączna produkcja 24 255 TWh; 

2) – łącznie z torfem i łupkami naftowymi. 
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Rys. 1.10. Struktura zużycia paliw na produkcję energii elektrycznej(147.7 TWh) w Polsce 

w 2006r. [1]. 

 
Rys. 1.11. Struktura paliwowa produkcji energii elektrycznej (166.6 TWh) w krajowym 

systemie energetycznym w %. [16] 

Ta sama uwaga jest słuszna dla Polski. Dla krajów skupionych w OECD nastąpiło 

zmniejszenie zużycia energii pierwotnej per capita, przy jednoczesnym spadku jednostkowego 

zużycia elektryczności. Taka sytuacja wystąpiła także w USA, w Niemczech i Czechach. 

Z odmiennymi tendencjami mamy do czynienia w przypadku Chin, gdzie istotnie wzrosło 

jednostkowe zużycie energii pierwotnej oraz niemal podwoiło się jednostkowe zużycie energii 

elektrycznej (przekroczyło zużycie w Polsce)  Zmiany tych dwóch wskaźników miały swe 

konsekwencje dla emisji ditlenku węgla. Dla lepszej interpretacji przyczyn tych konsekwencji 

można zapisać emisję CO2 (𝐸𝐶𝑂2
(𝐺𝑡)) w postaci (z wykorzystaniem wskaźników Kaya): 

𝐸𝐶𝑂2
(𝐺𝑡) = 𝛼 𝛽 𝛾 𝑃𝑃 (1.1) 

lub emisję jednostkową jako: 

𝐸𝐶𝑂2
=

𝐸𝐶𝑂2

𝑃𝑃
= 𝛼 𝛽 𝛾 (1.2) 
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gdzie: 𝛼 =
𝐸𝐶𝑂2

𝑇𝑃𝐸𝑆
 [

𝐺𝑡𝐶𝑂2

𝐸𝐽
],  𝛽 =

𝑇𝑃𝐸𝑆

𝑃𝐾𝐵
 [

𝑀𝐽

𝑈𝑆𝐷
] – energochłonność dochodu narodowego 

brutto, 𝛾 =
𝑃𝐾𝐵

𝑃𝑃
 [1000 𝑈𝑆𝐷], – dochód narodowy per capita, PP – liczba ludności [mld], 

TPES – Total Primary Energy Supply – całkowite zużycie energii pierwotnej. 

 

Tab. 1.1. Wybrane dane dotyczące zmian w zużyciu energii i produkcji elektryczności 

w okresie 2006 – 2015 [11,12] 

 Zużycie energii 

pierwotnej, Mtoe 

(per capita, toe) 

Zużycie energii 

elektrycznej
1)

, TWh 

(per capita, kWh) 

Emisja CO2, Mt (t 

CO2/toe) 

Emisja CO2/ 

PKB - USD, 

(kg CO2/ 

PKB-SNP) 

Kraj, 

region 
2006 2015 2006 2015 2006 2015 2006 2015 

Świat 
11 740 

(1.8) 

13 647 

(1.86) 

17 377 

(2659) 

22 386 

(3052) 

28 003 

(2.39) 

32 294 

(2.37) 

0.74 

(0.49) 

0.43 

(0.31) 

OECD 
5 537 

(4.7) 

5259 

(4.12) 

9 872 

(8 381) 

10234 

(8016) 

12 874 

(2.32) 

11 720 

(2.23) 

0.44 

(0.41) 

0.24 

(0.25) 

USA 
2 320.7 

(7.74) 

2 188.3 

(6.8) 

4 052.24 

(13 315) 

4 128.5 

(12 833.25) 

5 696.77 

(2.45) 

4997.5 

(2.28) 

0.51 

(0.51) 

0.3 

(0.3) 

Chiny 
1 897 

(1.44) 

2987 

(2.17) 

2 716 

(2060) 

5593 

(4057) 

5 648 

(2.98) 

9 085 

(3.04) 

2.44 

(0.63) 

0.99 

(0.49) 

Niemcy 
348.56 

(4.23) 

307.8 

(3.77) 

590.98 

(7175) 

579 

(7015) 

823.46 

(2.36) 

729.8 

(2.37) 

0.41 

(0.37) 

0.20 

(0.21) 

Czechy 
46.05 

(4.49) 

42.1 

(4.0) 

66.85 

(6511) 

67.3 

(6384) 

120.97 

(2.63) 

99.6 

(2.36) 

1.67 

(0.62) 

0.44 

(0.32) 

Polska 
97.72 

(2.56) 

94.9 

(2.47) 

136.74 

(3586) 

154.1 

(4007) 

503.96 

(3.13) 

282.4 

(2.97) 

1.45 

(0.61) 

0.51 

(0.3) 
1) Produkcja brutto + import – eksport – straty , SNB – siła nabywcza pieniądza 

 

Celem oceny zmiany jednostkowej emisji w rozpatrywanym okresie można określić: 

𝐶𝑂2 =
𝐸𝐶𝑂2

(2015)

𝐸𝐶𝑂2
(2006)

= 𝛼𝛽𝛾 (1.3) 

 

gdzie: 𝛼 =
𝛼(2015)

𝛼(2006)
 , 𝛽 =

𝛽(2015)

𝛽(2006)
, 𝛾 =

𝛾(2015)

𝛾(2005)
 

 

Wyniki obliczeń z wykorzystaniem danych zaczerpniętych z [11,12] przedstawiają 

rys.1.12 -1.15 (dla roku 2015 PKB mierzony jest w USD 2010, a dla 2006 USD 2000). Dla 

wszystkich przeprowadzonych obliczeń mało zmienia się 𝛼, tak że o zmniejszeniu względnej 

emisji decyduje iloczyn 𝛽𝛾. Jeżeli jest on większy od 1, to efektem jest wzrost względnej 

emisji, jeżeli zmiany gospodarcze prowadzą do tego iloczynu mniejszego od 1, to 
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w konsekwencji następuje zmniejszenie 𝐶𝑂2. Np. dla Chin wzrost względnej emisji jest 

efektem głównie istotnej zmiany dochodu narodowego per capita. 

 

 
 

Rys.1.12. Wielkość zmian 𝛼𝛽𝛾  dla Chin w okresie 2006-2015 

W przypadku Polski wzrost PKB per capita był równoważony spadkiem 

energochłonności PKB. Na rysunkach pokazano także wyniki obliczeń dla PKB mierzonego 

z uwzględnieniem siły nabywczej pieniądza (SNP). W tym wypadku zmiany 𝛽 𝑖 𝛾 

w rozpatrywanym okresie czasu są mniejsze. W krajach gdzie wartość nabywcza lokalnej 

waluty jest mniejsza od USD, wpływ 𝛾 na zmianę jednostkowej emisji ditlenku węgla jest 

mniejszy. 

  
 

Rys. 1.13. Wielkość zmian 𝛼𝛽𝛾  dla OECD w okresie 2006-2015 
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Rys.1.14. Wielkość zmian 𝛼𝛽𝛾  dla Polski w okresie 2006-2015 

 
 

Rys.1.15. Wielkość zmian 𝛼𝛽𝛾  dla Świata w okresie 2006-2015 

Definicja wskaźnika 𝛼  nie daje pełnej informacji o wpływie struktury miksu 

paliwowego na emisję CO2. Wprowadzenie wielkości 𝛼1 =
𝐸𝐶𝑂2

𝑇𝑃𝐸𝑆(𝑘𝑜𝑝)
 , ( 𝑇𝑃𝐸𝑆(𝑘𝑜𝑝) −  

energia pierwotna paliw kopalnych ), umożliwia śledzenie udziału  paliw odnawialnych na 

zmianę emisji. Mamy bowiem  

𝜀 = 𝛼1 − 𝛼 = 𝛼
𝑇𝑃𝐸𝑆(𝑜𝑑𝑛)

𝑇𝑃𝐸𝑆(𝑘𝑜𝑝)
 (1.4) 

lub 

𝜀

𝛼
=

𝑇𝑃𝐸𝑆(𝑜𝑑𝑛)

𝑇𝑃𝐸𝑆(𝑘𝑜𝑝)
 (1.5) 

Zasadnicza zmiana, która następuję w strukturze zużycia paliw i produkcji 

elektryczności jest związana z wprowadzeniem do systemu odnawialnych źródeł energii 

(OZE). Dynamika tego procesu jest różna w skali globu i poszczególnych krajów. Warto 
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wskazać na tendencję ujawniające się w krajach o poważnym potencjale gospodarczym.  Na 

rys. 1.16 i 1.17 pokazano dane ilustrujące dynamikę produkcji elektryczności w instalacjach 

wiatrowych w wybranych regionach globu. 

 
Rys. 1.16. Produkcja elektryczności w instalacjach wiatrowych w różnych regionach globu 

[11]. Łączna produkcja 104 TWh 

 
Rys. 1.17. Produkcja elektryczności w instalacjach wiatrowych w różnych regionach 

globu[11]. Łączna produkcja 838 TWh. 0.0 % - Bliski Wschód 

Zwraca uwagę duża dynamika wprowadzenia energetyki wiatrowej do systemu 

energetycznego Chin. Łączna moc zainstalowana w instalacjach turbin wiatrowych w tym 

kraju w 2015 r to 129.3 GW (największa w świecie), zaś produkcja wynosiła 186 TWh (tuż za 

USA-193 TWh). W stosunku do 2005 r oznacza to wzrost o 184 TWh. Mimo to udział 

wytwarzania elektryczności w instalacjach wiatrowych w całkowitej produkcji elektryczności 

wyniósł  tylko 3.2%. Krajem, w którym udział elektryczności z turbin wiatrowych w całej 

produkcji jest największy, jest Hiszpania (17.6%). W naszej części Europy największą mocą 

zainstalowaną w omawianej technologii dysponują Niemcy (2015-44.7 GW, produkcja 

79 TWh, 9.5 % udziału w światowej produkcji). 
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Rys. 1.18. Produkcja elektryczności w instalacjach słonecznych w różnych regionach globu 

[11]. Łączna produkcja 4 TWh, 0.0% - Bliski Wschód, 0.0 % - Europa poza OECD 
i Euroazja 

 
Rys. 1.19. Produkcja elektryczności w instalacjach słonecznych w różnych regionach globu 

[11]. Łączna produkcja 247 TWh. 0.0% - Bliski Wschód 

Również dynamika wprowadzania technologii słonecznych jest w ostatnim 

dziesięcioleciu najwyższa w Chinach, rys.1.18, 1.19. Moc zainstalowana to 43.2 GW (2015). 

Wśród krajów europejskich ogniwa fotowoltaiczne są najbardziej rozpowszechnione 

w Niemczech (moc – 39.8 MW, produkcja 39 TWh – 15.7 % produkcji światowej) oraz we 

Włoszech (18.9 GW, 23 TWh) a następnie Hiszpanii , Wielkiej Brytanii i we Francji. Dane te 

wskazują na poważny potencjał energetyki słonecznej zwłaszcza w krajach o dobrym 

nasłonecznieniu. 

W Polsce następuje także istotny postęp w zakresie zwiększenia nośników energii 

odnawialnej w bilansie energetycznym. Udział OZE w bilansie pozyskanej w Polsce energii 

pierwotnej w 2016 wyniósł 13.5% ( w 2012 – 11.7%) [ Energia ze źródeł odnawialnych 

w 2016r. GUS Warszawa 2017]. Z OZE wytworzono w 2016r. 22,8 TWh, co stanowiło 13.7% 

(łączna produkcja 166.6 TWh). Podział na poszczególne nośniki był następujący: wiatr – 

12.6 TWh (55.3% )woda – 2.13 TWh (9.4%), biopaliwa stałe – 6.9 TWh (30.2%), biogaz – 



Polska energetyka w horyzoncie 2050. Wybrane zagadnienia technologiczne 

22 

1.03 TWh (4.5%), słońce – 0.124 TWh (0.5%), inne 0.016 TWh (0.1%). Główne zmiany, które 

nastąpiły między 2012 a 2016 dotyczą istotnego wzrostu produkcji elektryczności 

w instalacjach wiatrowych (z 4.75 TWh do 12.6 TWh), spadku udziału biopaliw stałych 

(z 9.53 TWh do 6.9 TWh) oraz wzrostu wytwarzania elektryczności z biogazu (z 0.56 TWh 

do 1.03 TWh). 

 
Rys. 1.20. Struktura zużycia energii finalnej w gospodarstwach domowych na jednego 

mieszkańca – UE 2015[17] 

 
Rys. 1.21 Struktura zużycia energii finalnej w gospodarstwach domowych na jednego 

mieszkańca – Polska 2015[17] 

Dla oceny ewolucji technologicznej energetyki ważne znaczenie ma śledzenie udziału 

elektryczności w finalnym zużyciu energii. Zarówno w skali całego globu, jak i krajów OECD 

następuje wzrost (z różnym natężeniem) udziału elektryczności w końcowym zużyciu energii. 
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Między 2006 a 2015 udział elektryczności zwiększył się w skali świata z 16.7% do 18.5% (co 

po uwzględnieniu zmiany zużycia wszystkich rodzajów energii daje wzrost z 15 700 do 20190 

TWh, wzrost o 28.5%). Dla OECD ważne są dane: wzrost z 20.3% do 22.2% (wzrost z 9  028 do 

9 385 TWh, wzrost o 4%). W Polsce (2016) udział elektryczności w zużyciu finalnym wynosił 

16.61% (127.8 TWh[17]. Niższy udział elektryczności w końcowym zużyciu energii nie jest 

zasadniczym problemem. Wydaje się, że ważniejszym jest dążenie do zmiany struktury 

zużycia energii w gospodarstwach domowych. Skalę problemów ilustrują rys. 1. 20 i 1.21. 

Zasadnicze różnice tkwią w zużyciu węgla, elektryczności i gazu. Wysoki udział węgla w 

polskich gospodarstwach (32%) jest powodem istotnych problemów ekologicznych. Zmiana 

struktury energetycznej w gospodarstwach domowych powinna być istotnym zadaniem 

gospodarki i ochrony środowiska. 

 

Podsumowanie i wnioski 

1. W ostatnim okresie czasu (lata 2006-2015) polska gospodarka rozwijała się bez wzrostu 

zużycia pierwotnych nośników energii. Zużycie per capita (2015-2.47 toe) odbiegało 

jednak dość znacznie od średniego zużycia w OECD (4.12 toe) i krajach rozwiniętych (np. 

USA – 6.8 toe, Niemcy – 3.77 toe).  

2. W Polsce w rozważanym okresie czasu nie nastąpiła istotniejsza zmiana w strukturze 

pierwotnych nośników energii (zob. Tab. 1.2) 

 

Tab.1.2. Zmiany w zużyciu energii pierwotnej i w wytwarzaniu elektryczności w Polsce. 
Okres 2006 – 2015 (2016) [1,11,12] 

Energia pierwotna 2006/2015 

 

Łączne zużycie 97.8 / 94.9 Mtoe 

 

Paliwowa struktura wytwarzania elektr. 2006/2016 

 

Wytwarzanie 147.7/166.6 TWh 

 

Nośniki energii, % 

 

Węgiel 57/55.66 

Gaz 12/14.21 

Ropa i produkty naftowe 25/25.03 

OZE i inne 6.1/5.1 

Struktura paliwowa,% 

 

Węgiel 92/84.2 

Gaz 3/3.5 

OZE 3.5/12.3 

Nie uwzględniono produktów naftowych 

 

3. Nastąpiło zmniejszenie emisji ditlenku węgla. Nie było to skutkiem zmiany miksu 

paliwowego, ale następstwem istotnego zmniejszenia energochłonności dochodu 

narodowego brutto. Emisja odniesiona do PKB pozostaje jednak nadal wysoka, przekracza 

średnią krajów OECD i wyraźnie przekracza wartość ważną dla Niemiec. W odniesieniu 

do PKB mierzonego SNP jest na poziomie średniej światowej.  

4. W przeciwieństwie do tendencji charakterystycznych dla zmian zużycia pierwotnych 

nośników energii, w przypadku wytwarzania elektryczności nastąpiło zauważalne 



Polska energetyka w horyzoncie 2050. Wybrane zagadnienia technologiczne 

24 

zmniejszenie zużycie węgla ( nawet jeżeli założyć, ze elektrownie przemysłowe w całości 

są opalane węglem) oraz istotny wzrost produkcji ze źródeł odnawialnych (energetyka 

wiatrowa), rys. 1.9 i 1.11. Udział węgla jest w sektorze wytwarzania elektryczności nadal 

bardzo wysoki (ponad 80%), istotnie przekraczając wartości charakterystyczne dla OECD  

i Świata (39.3 %). 

5. Polską strukturę paliwową charakteryzuje niski udział gazu, zarówno jako źródła 

pierwotnego, a szczególnie jako paliwa w procesie wytwarzania elektryczności. Ten stan 

rzeczy utrudnia i będzie utrudniał wprowadzenie do polskiego systemu 

elektroenergetycznego OZE. 

6. Szczególnie niekorzystna jest struktura zużycia energii finalnej w gospodarstwach 

domowych, rys. 1.20 i 1.21. 
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2. Ogólna charakterystyka scenariuszy zmian miksu paliwowego do 2060 r. 

Tadeusz Chmielniak 

W literaturze publikuje się wiele scenariuszy rozwoju dotyczących struktury zużycie 

energii pierwotnej, wytwarzania elektryczności i wielkości emisji ditlenku węgla [11, 18- 23]. 

W dalszym ciągu skupimy uwagę głównie na scenariuszach zawartych w [18]. W opracowaniu 

rozpatruje się trzy podstawowe scenariusze: 1. MODERN JAZZ (Wysoki wzrost gospodarczy, 

gospodarka innowacyjna – wysoki wpływ cyfryzacji na warunki życia, dominacja 

mechanizmów wolnego rynku, duży wpływ mediów na decyzje polityczne, dynamiczne zmiany 

elit rządzących, ogólny dostęp do energii); 2. UNFINISHED SYMPHONY (Dominacja 

mechanizmów regulacyjnych – podatki konsumpcyjne, zachęty proekologiczne, umiarkowany 

rozwój gospodarczy, międzynarodowe struktury organizacyjne w zakresie bezpieczeństwa, 

środowiska i energetyki, silnie rozwinięta, innowacyjna energetyka scentralizowana); 

3. HARD ROCK (Niestabilny wzrost gospodarczy – ubóstwo i wzrost nierówności 

społecznych, nieefektywna polityka międzynarodowa – konflikty polityczne oraz sporadyczne 

konflikty zbrojne, energetyka scentralizowana oparta na własnych, stabilnych zasobach 

energetycznych, niestabilne ceny surowców, z okresami niedoboru oraz szczytowych cen). 

Podane charakterystyczne założenia dla których opracowano odpowiednie prognozy 

dotyczą  świata 2060 r. We wszystkich scenariuszach przyjęto średnioroczny wzrost populacji 

równy 0.7% (2014 r. – 7 268 mln, 2060 r. – 10 184). Pozostałe główne dane zawiera Tab.2.1. 

 

Tab. 2.1. Charakterystyczne założenia dla trzech rozważanych scenariuszy [18] 

Scenariusze 
MODERN  

JAZZ (1) 

UNFINISHED 

SYMPHONY(2) 

HARD 

ROCK (3) 
Uwagi 

Średnioroczny 
wzrost PKB 

2014 – 2060,% 
3.3 2.9 1.7 

PKB 2014 – 70 
bilionów (70 1012) 

USD 2010 

Średnioroczny wzrost 
zużycia energii 

pierwotnej, 2014 – 2060, 
% 

0.5 0.2 0.6 
Energia pierwotna 
2014 r. – 13 652 

Mtoe 

Średnioroczny wzrost 
produkcji elektryczności, 

2014 – 2060, % 
1.6 1.4 1.4 

Produkcja 2014 r. – 
23 816 TWh 

Średnioroczny wzrost 

udziału elektryczności 
w zużyciu energii 

końcowej, 2014 – 2060, 
% 

1. 7 1.5 1.5 

Elektryczność w 
zużyciu końcowym 
w 2014 r. – 1 701 

Mtoe 

Średnioroczny wzrost 

emisji CO2, 2014 – 2060, 
% 

-0.7 -2.0 0.1 
Emisja 2014 r. –  

32.38 Gt 
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Dwa pierwsze scenariusze zakładają podobne średnie tempo wzrostu gospodarki 

światowej, natomiast trzeci charakteryzuje się istotnie mniejszym wzrostem PKB. Żaden ze 

scenariuszy nie zakłada rozwoju bez zwiększenia zużycia energii pierwotnej do 2060  r., 

rys.2.1. 

 

 

 

 

 

Rys.2.1. Struktura pierwotnych nośników energii dla różnych scenariuszy 

We wszystkich wypadkach wzrost zużycia energii końcowej jest wyższy od zużycia 

energii pierwotnej. Dane dotyczące produkcji elektryczności wskazują, że dynamika zmian jest 

podobna dla wszystkich scenariuszy, rys.2.2. Największą produkcje przewiduje scenariusz 1 

(Modern Jazz). Największy wolumen produkcji elektryczności w 2060 r. występuje 

w scenariuszu 1. Tej opcji odpowiada największa dynamika elektryfikacji gospodarki 

(zob. tab.2.1). Zauważmy, ze najmniejsze tempo wycofywania technologii węglowych zakłada 

się w scenariuszu 3 (Hard Rock). Udział węgla jest w 2060 roku  jeszcze stosunkowo wysoki, 

wynosi bowiem 18%, co przy założeniu 60 % wykorzystania mocy daje moc zainstalowaną 

ok. 1500 GW. Dla scenariuszy 1 i 2 pojawiają się technologie z instalacjami wychwytu ditlenku 

węgla. Dla scenariusza 2 technologie węglowe bez CCS w 2060r. nie występują. Ciekawe 

M
O

D
E

R
N

  
JA

Z
Z

 
U

N
F

IN
IS

H
E

D
 S

Y
M

P
H

O
N

Y
 

H
A

R
D

 R
O

C
K

 

Węgiel 

Ropa 

Gaz ziemny 

OZE + energia 

jądrowa 

Inna OZE 

En. 

jądrowa 

En. wodna 

Biomasa 



K. Badyda, A. Chmielewski, T. Chmielniak, D. Chwieduk, J.  

Lewandowski, H. Majchrzak, B. Zaporowski 

27 

prognozy dotyczą energetyki gazowej. Poza scenariuszem 3, w którym udział gazu pozostaje 

w zasadzie niezmienny w innych między 2030 r. a 2060 r. przewiduje wprowadzenie  

technologii gazowych z CCS. Dla scenariusza 2 jest to właściwie jedyna opcja w 2060 r. (udział 

technologii gazowych bez CCS wynosi tylko 2%). Uwagę zwracają także dane dotyczące 

technologii źródeł odnawialnych. Zasadniczo rzecz biorąc nie ma technologii dominującej. 

Podobne udziały w produkcji maja technologie wiatrowe i słoneczne. W scenariuszu 2 udział 

paliw niekopalnych wynosi 81 %. Stabilny jest udział energii jądrowej. Z tab. 2.1 wynika, że 

emisja ditlenku węgla zmniejsza się najszybciej dla scenariusza 2 (-2 % średniorocznie ), 

w scenariuszu 3 emisja ta rośnie, podobnie jak w wielu innych prognozach  (np.: scenariusz 

NPS IEA, BP, czy scenariusz referencyjny EIA). Udział elektryczności w końcowym zużyciu 

jest podobny dla wszystkich scenariuszy, średnioroczny wzrost wynosi 1.5 (scenariusze 2 i 3) – 

1.7 (scenariusz 1). Istotne zróżnicowanie natomiast występuje w przewidywanej emisji 

ditlenku węgla. Wpływ poszczególnych wskaźników na efekt emisyjny można prześledzić 

w rozważanym okresie korzystając z zależności (1.1) lub, w wypadku emisji per capita, z (1.2) 

i (1.3). Odpowiednie wartości tych wskaźników zawiera tab.2.2. (obliczenia na podstawie [12] 

i [18]). Dla 2014 dla wszystkich scenariuszy jest 𝛼 = 0.057, 𝛽 = 8.16, 𝛾= 9.63, 𝐸𝐶𝑂2
= 4.49. 

Dla wszystkich scenariuszy zmiana emisji per capita  jest intensywniejsza niż zmiana emisji 

bezwzględnej. O dynamice zmiany emisji, w analizowanych wypadkach, decydują głównie 

energochłonność dochodu narodowego ( 𝛽)  oraz zmiana miksu paliwowego ( 𝛼). Te dwa 

wskaźniki zdecydowały o najmniejszej wartości 𝐶𝑂2  dla scenariusza 2. W analizie zmian 

emisji w okresie lat 2006 – 2015 zauważono mały wpływ realizowanego w tym czasie miksu 

paliwowego na emisję. Z danych dla scenariusza 1 i 2 wynika jak istotne zmiany struktury 

paliwowej muszą nastąpić by uzyskać pożądany efekt. Podobny wysiłek musi zostać dokonany 

w zakresie efektywności energetycznej. Przedstawione dane dotyczą całego globu. Dla 

poszczególnych regionów i krajów będą one bardzo zróżnicowane w konsekwencji innej 

dynamiki wzrostu dochodu narodowego, różnej zmiany populacji i energochłonności dochodu 

narodowego. Tak np. dla Chin przewiduje się następującą dynamikę średnioroczną wzrostu 

PKB: 4.3% (Scenariusz 1), 4.0 % (2), 2.8% (3). Zmiana energochłonności PKB: 𝛽 = -3.8% (1), 

-3.8% (2) i -2.3 % (3). Są to wartości znacznie odbiegające od wartości dla Europy 31 

(UE + Szwajcaria, Norwegia i Islandia), dla której odpowiednie dane są następujące: PKB – 

1.85 (1), 1.7% (2), 0.6% (3); 𝛽 = -2.2% (1), - 2.2% (2), -0.7% (3). W [11, 23] podano dane dla 

dwóch scenariuszy . Pierwszy z nich: New Policies Scenario (NPS) opracowano kierując się 

aktualną polityką i znanymi planami przyszłościowymi, drugi to scenariusz zakładający 

utrzymanie wzrostu temperatury nie wyżej niż 2 
o
C (450 Scenario). Prognozy dotyczą 2040 r. 

W NPS zakłada się średnioroczny wzro st zapotrzebowania na energie pierwotną równy 1% 

(z 13.8 mld toe w 2016 r. do 17.6 mld toe w 2040 r.). Wartości te przewyższają zużycie 

prognozowane we wszystkich scenariuszach WEC. Są najbardziej zbliżone do danych 

scenariusza Hard Rock. Scenariusz 450 zakłada wzrost zużycia do poziomu 15.197 mld toe 
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w 2040 r. (0.4 % średnio rocznie). Dane te odpowiadają scenariuszowi 2 WEC. Zużycie energii 

końcowej w 2040 r. prognozuje się w obu scenariuszach następująco: NPS – 12.538 mld toe 

(średnioroczny wzrost między 2015 – 2040 1.1%), 450 – 10.706 mld toe ( 0.5%). Produkcja 

elektryczności 2040: NPS – 39 444 TWh średnioroczny wzrost między 2015 – 2040 2%), 450 – 

33 910 TWh (1.3%). Emisja ditlenku wegla 2040: NPS – 36.673 Gt (średnioroczny wzrost 

między 2015 – 2040: 0.5%), 450 – 18.777 Gt  (- 2.1%). U.S. Energy Information 

Administration (EIA) rozpatruje  nieco inne scenariusze[20]. 

 

 

 

 

 

 

Rys.2.2. Wytwarzanie elektryczności z podziałem na nośniki 

Punktem wyjścia jest scenariusz referencyjny, który został zbudowany przy założeniu 

ciągłego doskonalenia znanych technologii w oparciu o aktualny stan wiedzy i umiejętności 

przy uwzględnieniu poglądów czołowych specjalistów prognoz gospodarczych 

i demograficznych dla 16 regionów świata. Scenariusze poboczne określono rozpatrując 

warianty wysokiego wzrostu gospodarczego (3.3 % średniorocznie w latach 2015 – 2040) 

i niskiego (2.7%) oraz opcje wysokich i niskich cen ropy naftowej (niska cena 43 USD za 

baryłkę w 2040 r., scenariusz referencyjny – 109 USD i cena wysoka 226 USD). Dla 

M
O

D
E

R
N

  
JA

Z
Z

 
U

N
F

IN
IS

H
E

D
 S

Y
M

P
H

O
N

Y
 

H
A

R
D

 R
O

C
K

 

Węgiel 

Węgiel z CCS 

Ropa 

Gaz ziemny 

Gaz ziemny 

z CCS 

OZE  

+ en. jądrowa 

En. geotermalna 

Biomasa 

Biomasa z CCS 

En. jądrowa 

En. wodna 

En. słoneczna 

En. wiatrowa 



K. Badyda, A. Chmielewski, T. Chmielniak, D. Chwieduk, J.  

Lewandowski, H. Majchrzak, B. Zaporowski 

29 

scenariusza referencyjnego przewiduje się w 2040 zużycie energii pierwotnej w wysokości 

18.5 mld toe (średnioroczny wzrost między 2015 r. i 2040 r. ok. 1%). Dla wariantu wysokiego 

wzrostu gospodarczego zużycie wzrasta do poziomu 19.6 mld toe (1.3%). Produkcja 

elektryczności (netto) 2040 r. – 34 000 TWh . Emisja ditlenku węgla w miarę stabilna 

w krajach OECD, w krajach nie stowarzyszonych wzrasta średnio o 1% rocznie . Sumaryczna 

emisja 2040 – 37.5 Gt. Analizy prognostyczne w opracowaniu [22] dotyczą zasadniczo okresu 

do 2035. Dodatkowo, dość ogólną analizę przeprowadza się do 2050 r. Dla okresu między 2015 

r. i 2035 r. zakłada się wzrost PKB na poziomie 3.4% rocznie (średnioroczny wzrost PKB per 

capita 2.5%). W tym przedziale czasowym prognozuje się wzrost populacji o 0.9% rocznie, 

wzrost zużycia energii pierwotnej o 1.3% rocznie (do wartości 17.2 mld toe w 2035 r., 

ok. 18.0 mld toe – 2040 r.), wzrost produkcji elektryczności do poziomu 42 000 TWh (2.7%). 

Emisja ditlenku węgla – 2035 r.: 37.7 Gt (wzrost o 0.6% rocznie). W [21] skupia się uwagę na 

prognozach paliwowych w skali globalnej i dla poszczególnych kontynentów do 2100 r. 

Zapotrzebowanie na energie pierwotną w 2050 r. roku ocenia się na poziomie 20300 Mtoe 

(w 2100 – 24000 Mtoe, stabilizacja od 2075 r.). Emisja ditlenku węgla 2050 r. – 27 Gt (istotny 

spadek po 2025 r. – 37.5 Gt). 

 

Tab.2.2. Wartości wskaźników 𝛼, 𝜷, 𝜸 dla scenariuszy 1 – 3 

Wskaźniki Scenariusz 1 Scenariusz 2 Scenariusz 3 

𝛼 =
𝛼 (2014)

𝛼 (2060)⁄  

(Średnioroczna zmiana w 

okresie 2014 – 2060, %) 

0.57 (-1.2) 0.35 (-2.2) 0.78 (-0.54) 

𝛽 (Średnioroczna zmiana 

w okresie 2014 – 2060, %) 
0.28 (-2.7) 0.302 (-2.6) 0.62 (-1.0) 

𝛾 (Średnioroczna zmiana 

w okresie 2014 – 2060, %) 
3.18 (+ 2.5) 2.61 (+2.1) 1.53 (+0.92) 

𝐶𝑂2 (Średnioroczna zmiana 

w okresie 2014 – 2060, %) 
0.51 (-1.5) 0.28 (-2.8) 0.74 (-0.63) 

 

Podsumowanie 

Wiele organizacji i instytucji przedstawia scenariusze dotyczące przyszłościowej 

struktury paliwowej i technologicznej energetyki. Zostały one opracowane dla różnych założeń 

dotyczących tempa rozwoju gospodarczego, wzrostu populacji oraz rozwoju sytuacji 

politycznej i sytuacji na rynku paliw. Z tego powodu ich wiarygodność jest trudna do oceny. 

Tym niemniej ich analiza może być pomocna do wskazania koniecznego rozwoju 
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technologicznego dla osiągnięcia celów ekonomicznych i ekologicznych. Mogą one także 

wskazać ograniczenia rozwojowe wynikające z przyjętych założeń i pojawiających się 

niepewności politycznych. Generalnie rzecz biorąc zakładają one stabilizację zużycie energii 

pierwotnej, postępujące ograniczenie węgla, zarówno jako nośnika energii pierwotnej i paliwa 

w produkcji elektryczności. Udział gazu w zużyciu energii pierwotnej do 2060 jest dość 

stabilny ( 24 – 29%). W produkcji elektryczności niektóre scenariusze w 2060 r. przewidują 

jego zastosowanie w technologii z CCS. Technologie odnawialne to głównie energetyka 

wiatrowa, słoneczna i wodna. Udział biomasy w produkcji elektryczności jest nieznaczny. 
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3. Analizy scenariuszowe w Polsce 

Tadeusz Chmielniak 

W Polsce wykonuje się także różne analizy scenariuszowe. Żadne z nich jednak nie 

mają wagi oficjalnej. W opracowaniu [24] przedstawione podstawowe dane wynikające 

z opracowań [25 – 29]. Rozpatrzono w nich wiele wariantów różniących się założeniami 

dotyczącymi dynamiki wzrostu zapotrzebowania na elektryczność, cen uprawnień do emisji 

ditlenku węgla, polityką wobec energii jądrowej a także wobec udostępniania nowych złóż 

węgla. Wielość scenariuszy utrudnia ich porównanie. Ogólnie można stwierdzić, że 

przewidywana produkcja elektryczności w 2050 r. będzie według różnych prognoz mieścić się 

w przedziale 200 – 250 (275) TWh, co daje średnioroczny wzrost zapotrzebowania w okresie 

2015 – 2050  na poziomie 0.8 – 1.0 %. Jest to wartość istotnie mniejsza niż w scenariuszach 

1 – 3 WEC. Dla tych samych scenariuszy prognozuje się wzrost zapotrzebowania także na 

energie pierwotną. Dane charakterystyczne dla scenariuszy analizowanych w opracowaniu [24] 

wskazują dla niektórych prognoz niewielki przyrost produkcji energii pierwotnej (0.25%, 

[27]), krajowe prognozy cechują się niewielkim spadkiem (0.3%) (np. [25]). Struktura 

paliwowa generacji elektryczności jest podobna dla wielu scenariuszy, przy tym najbardziej 

jest zbliżona do scenariusza 3 WEC. Na przykład prognoza [25] w 2050 wskazuje na 

następującą strukturę: węgiel 38%, gaz 9.2 %, OZE 32.8%, EJ 19.4 %, inne 0.6%. Z innych 

prognoz można zwrócić uwagę na opracowanie [30]. Dodatkowo należy podkreślić, ze polskie 

prognozy przewidują na ogół wysoką dynamikę spadku energochłonności PKB, zbliżoną do 

scenariuszy 1 i 2 WEC (średniorocznie -2.7%). Szczegółową dyskusję scenariuszowa z punktu 

dostępności paliw zawiera opracowanie [28]. Wprowadzono 16 scenariuszy, różniących się 

wielkością zapotrzebowania na elektryczność, cenami uprawnień do emisji ditlenku  węgla, 

udziałem energetyki jądrowej i zakresem wykorzystania gazu oraz nośników odnawialnych. W  

tym opracowaniu jak i innych zwraca uwagę stosunkowo mały udział gazu w produkcji 

elektryczności w 2050r. Jest to niespójne z podstawowymi opracowaniami  instytucji 

zagranicznych. W [30] zwraca uwagę rola energetyki jądrowej oraz biomasy. 

 

Podsumowanie 

1. Budowa scenariuszy rozwojowych dla Polski musi uwzględniać analizy dla całego globu i 

poszczególnych jego rejonów oraz ograniczenia własnej bazy surowcowej. Dotąd 

zaproponowane prognozy są mało spójne. Wymaga to głębszej syntezy i oceny 

scenariuszy zaproponowanych przez różne instytucje oraz przyjrzenia się podejściom 

metodologicznym wykorzystywanym przy ich opracowaniu. Analiza rozpatrywanych w 

pracy scenariuszy sugeruje, że polskie analizy mogą być oparte o założenia przyjęte dla 

scenariusza HARD ROCK. Punkt startu w Polsce podpowiada bowiem stosunkowy duży 
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udział węgla w produkcji elektryczności w najbliższych dwóch dekadach. Jednak 

zasadnicze decyzje, które będą kształtować ewolucję polskiego miksu paliwowego 

dotyczą energetyki jądrowej oraz roli technologii gazowych w wytwarzaniu 

elektryczności. Bez jasności w tych dwóch zasadniczych kwestiach trudno jest 

prognozować technologiczny rozwój energetyki w Polsce do 2040 (50) roku. Bez dużej 

dynamiki wprowadzenia gazu do energetyki trudno będzie zwiększać udział OZE oraz 

istotnie zmniejszać emisyjność energetyki i całej gospodarki. Ważnym jest także szybka 

zmiana struktury zużycia energii finalnej w gospodarstwach domowych. 

2. Polski sektor wytwarzania elektryczności jest systemem niewielkim i mało 

zróżnicowanym. Zużycie energii pierwotnej w Polsce w stosunku do zużycia światowego 

wynosi ok. 0.7% (2015), podobnie jest z produkcją elektryczności, natomiast emisja 

ditlenku węgla przekracza 0.9%. W odniesieniu do OECD odpowiednie dane są 

następujące (2015): 1.7%, 1.5%, 2.4%. Wskazują one na wysoką emisyjność całej polskiej 

gospodarki. Fakt ten sprawia, że podstawowe charakterystyki naszego systemu są bardzo 

wrażliwe na zmianę cen pozwoleń na emisję CO2. Potwierdzają to budowane scenariusze 

dla różnych kosztów uprawnień do emisji ditlenku węgla. Na rys. 3.3 i 3.4 w formie 

przykładu pokazano scenariusze opracowane przez Departament Analiz Strategicznych 

(Kancelaria Premiera RM, 2013) dla wysokich i niskich kosztów uprawnień do emisji. 

Wprowadzenie stosunkowo niewielkich mocy w energetyce jądrowej diametralnie 

zmienia strukturę paliwową produkcji elektryczności w 2050 (2060). Nie tylko istotnie 

zmniejsza udział węgla ale także gazu i źródeł odnawialnych. Podobne wnioski wynikają 

z innych opracowanych prognoz. Kryterium cen emisji ditlenku węgla, z tego powodu, nie 

wydaje się racjonalne. 

 
 

Rys. 3.3. Wariant wysokich kosztów uprawnień do emisji ditlenku węgla [30] 
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Rys. 3.4. Wariant niskich kosztów do uprawnień do emisji ditlenku węgla [30] 

Ponadto, zauważmy, ze przy opracowaniach scenariuszy rzadko, albo wcale nie bierze się 

pod uwagę ograniczeń technologicznych dotyczących integracji poszczególnych rodzajów 

technologii w systemie energetycznym. Innymi słowy są one źródłem informacji przy 

założeniu, że mamy pełny dostęp do dojrzałych technologii magazynowania energii. 

Mając na uwadze aktualną strukturę paliwową wytwarzania elektryczności ważne 

znaczenie dla zmniejszenia kosztów przejścia do niskoemisyjnej energetyki ma dynamika 

wprowadzania technologii magazynowania energii. 

3. Wymogi elastycznej eksploatacji wymuszą większy udział gazu oraz zwiększenie udziału 

małych źródeł o krótkim czasie inwestycji. Przewidywanie struktury paliwowej po 

2030(35) jest trudne. Wydaje się, że wobec dużej skali niepewności, nie będzie 

zrealizowany żaden konkretny scenariusz. Nie wyklucza to brania pod uwagę scenariusza 

mieszanego uwzględniającego elementy wielu prognoz. 
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4. Technologie energetyczne paliw kopalnych 

4.1. Aktualny stan rozwoju technologii wytwarzania energii elektrycznej z paliw 

kopalnych (Paliwa kopalne w strukturze wytwarzania końcowych postaci energii 

do 2050. Konieczna ewolucja technologiczna)  

Janusz Lewandowski, Krzysztof Badyda 

Od wielu już lat dla dwóch podstawowych, stosowanych w energetyce paliw kopalnych 

tj. gazu ziemnego i węgla stosowane są sprawdzone technologie, o wysokiej sprawności 

i bardzo dużej niezawodności. W przypadku węgla są to bloki parowe z kotłami pyłowymi, 

a w specjalnych zastosowaniach układy gazowo – parowe na węgiel ( IGCC). Dla gazu 

ziemnego jest to technologia wykorzystująca turbiny gazowe, przede wszystkim w układzie 

kombinowanym, gazowo- parowym (CCGT). 

Wysoka sprawność oferowanych obecnie na rynku  układów parowych osiągana jest 

przede wszystkim dzięki stosowaniu bardzo wysokich nadkrytycznych parametrów pary 

dolotowej do turbiny parowej. Zależnie od warunków chłodzenia kondensatorów sprawność 

netto osiąga wartości w przedziale 45-48%. Przy obecnym stanie techniki w zakresie 

materiałów żarowytrzymałych realne jest uzyskanie sprawności przekraczającej 50%. 

 

 
 

Rys.4.1. Rozwój technologii wysokosprawnych bloków energetycznych na przykładzie 

jednostek zbudowanych w ostatnich latach [1]. Znakami „x” zaznaczono parametry 
polskich bloków wymienionych w tabeli 4.1 

 

Wytwórcy działający w Europie oraz na rynku amerykańskim wprowadzali 

w kolejnych aplikacjach coraz wyższe ciśnienie oraz temperaturę pary świeżej. Firmy 
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japońskie pozostawały przy opanowanym już dość dawno ciśnieniu pary świeżej nie 

przekraczającym poziomu 25 MPa. Zestawienia parametrów początkowych pary dla 

wybranych elektrowni budowanych w ostatnich latach dokonano na rys.1.1. Zaznaczono na 

nim także punkty odpowiadające oddanym do eksploatacji w ostatnich latach lub będących 

w trakcie budowy blokom w Polsce. 

Dalszymi zabiegami służącymi poprawie sprawności mogą być modyfikacje układu 

technologicznego, przede wszystkim rozbudowa układu regeneracji. W ostatnim czasie 

standardowym rozwiązaniem staje się głębokie schładzanie spalin przed (mokrą) instalacją 

odsiarczania (IOS) oraz kierowanie z niej strumienia chłodnych gazów odlotowych do chłodni 

kominowej. 

Podstawowe parametry oddanych ostatnio do eksploatacji lub będących w trakcie 

budowy w Polsce bloków parowych na parametry nadkrytyczne zestawiono w tabeli 4.1. 

 

Tab.4.1. Główne parametry krajowych boków na parametry nadkrytyczne 

O
zn

. n
a 

ry
s.

4
.1

. 

E
le

k
tr

o
w

n
ia

 

R
o
k

 o
d
d

an
ia

 d
o

 

ek
sp

lo
at

ac
ji

 

M
o

c 

zn
am

io
n
o

w
a,

 

M
W

 

S
p

ra
w

n
o

ść
 n

et
to

, 

%
 

T
em

p
er

at
u

ra
 

p
ar

y
 d

o
lo

to
w

ej
, 

o
C

 

C
iś

n
ie

n
ie

 p
ar

y
 

d
o
lo

to
w

ej
, 
M

P
a 

T
em

p
er

at
u

ra
 

p
ar

y
 w

tó
rn

ej
, 

o
C

 

x1 Pątnów
1) 

2008 474 41 544 26.6 568 

x2 Bełchatów
1) 

2011 858 42 550 25.2 580 

x3 Łagisza 2009 460 41.6 560 27.5 580 

x4 Kozienice 2017 1075 45.6 603 24.2 621 

x5 Opole 2019 900 45.5 600 - 610 24 -28.5 600 - 620 

x6 Jaworzno 2019 910 45.9 600 27.5 610 

x7 Turów
1) 

2020 450 43.4 600 27.1 610 

1) 
Bloki na węgiel brunatny 

 

Analiza zbudowanych lub budowanych w Polsce bloków parowych na węgiel  pozwala 

stwierdzić, że swoimi parametrami nie odbiegają one od jednostek budowanych współcześnie 

na świecie. Widoczny jest także związek między temperaturą pary dolotowej i wtórnie 

przegrzanej a  sprawnością. Przekroczenie poziomu 600 
o
C pozwala osiągnąć sprawność netto 

powyżej 45 %. Technicznie dojrzałe są  projekty bloków o sprawności powyżej 50% (tzw. 

bloki o parametrach ultra nadkrytycznych, 50+). Już kilkanaście lat temu bardzo 

zaawansowane były prace nad blokami, w których temperatura pary dolotowej przekraczałaby 
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700 
o
C a sprawność netto przekraczała 55%. Niestety problem ocieplenia klimatu i powiązanie 

tego zjawiska ze spalaniem węgla oraz niska cena gazu w USA, wobec opanowania technologii 

wydobycia gazu z łupków spowodowały, że inwestorzy przede wszystkim w Europie i USA 

zaczęli odchodzić od technologii węglowych. Wstrzymało to dalszy rozwój tej technologii. 

Aktywne w pracach nad tym zadaniem pozostają firmy japońskie. 

W latach 90-tych ubiegłego wieku wydawało się, że konkurencją dla klasycznego 

turbozespołu parowego na węgiel może być układ gazowo – parowy. Schemat ideowy takiego 

układu przedstawiona na rys. 1.2. Niestety, okazało się, że w zastosowaniach jako technologia 

dedykowana wyłącznie do wytwarzania energii elektrycznej,  nie uzyskały one przewagi 

konkurencyjnej nad blokami z kotłami pyłowymi. Duże potrzeby energetyczne tlenowni oraz 

straty w procesie tlenowego zgazowania węgla powodowały, że sprawność nie przekroczyła 

sprawności układów z kotłami, a komplikacja technologii obniżyła niezawodność instalacji. 

 

 
 

Rys.4.2. Schemat ideowy układu IGCC [2]; 1 – gazogenerator, 2 – tlenownia, 3 - chłodnica 

gazu (kocioł odzyskowy), 4 - instalacja oczyszczania gazu, 5 - komora spalania 

turbiny gazowej, 6 - turbina gazowa (właściwa), 7- kocioł odzyskowy, 8 – turbina 
parowa, 9 – spręzarka,10 - sprężarka azotu 

Być może obecnie przed układami ze zgazowaniem węgla rysuje się pewna szansa. 

Proponowane są rozwiązania ze zgazowaniem w tlenie oraz zamiana nośnika energii 

w gazowanym paliwie z tlenku węgla na wodór. Schemat ideowy takiego układu 

przedstawiono na rys.4.3. Układ taki wobec braku tlenowni byłby mniej zawodnym, 

a możliwość separacji dwutlenku węgla z gazu po procesie gazyfikacji węgla, a nie ze spalin za 

kotłem obniżałaby koszty separacji dwutlenku węgla. 
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Rys.4.3. Schemat zgazowania powietrznego (technologia firmy MHPS) [3] 

Jeszcze 10 lat temu wydawało się, że pewną szansą dla węgla jest uzupełnienie 

stosowanych dotychczas technologii o instalację separacji dwutlenku węgla, a następnie jego 

magazynowanie, przede wszystkich w porowatych złożach skalnych (technologia CCS). Koszt 

takiego procesu oceniany jest obecnie na 70 – 80 €/Mg. O ile szacunki kosztów usuwania CO2 

mogą być obarczone znacznym błędem, to bezdyskusyjne jest, że konsekwencją sekwestracji 

jest obniżenie sprawności wytwarzania energii elektrycznej o kilkanaście punktów 

procentowych. Przekroczenie bariery 50% sprawności dla technologii węglowej, po 

zastosowaniu sekwestracji, będzie oznaczało wytwarzanie ze średnią sprawnością znacznie 

niższą niż obecnie średnia w krajach EU i na poziomie uzyskiwanym obecnie w Polsce. Trudno 

jest to pogodzić z zasadą zrównoważonego rozwoju i wynikającej z niej potrzebie oszczędzania 

paliw kopalnych. Nie bez znaczenia są także społeczne sprzeciwy jakie prawie na pewno 

wywołałaby budowa rurociągów i składowisk dwutlenku węgla. Ekonomiczne i społeczne 

koszty technologii CCS (Carbon Capture and Storage) spowodowały, że obecnie praktycznie 

zaprzestano prac nad składowaniem dwutlenku węgla. Rozważane jest tylko jego gospodarcze 

wykorzystanie (CCU – Carbon Capture and Utilisation), najczęściej jako surowiec 

w przemyśle chemicznym lub czynnik wtłaczany do złóż ropy i gazu w celu zwiększenia 

stopnia wykorzystania złóż tych surowców. Ilość dwutlenek węgla, który mógłby być 

gospodarczo wykorzystywany nie jest jednak zupełnie porównywalna do ilości wytwarzanej 

w procesach spalania paliw dla celów energetycznych. 

Aktualnie stan zawansowania technologii układów gazowo parowych (CCGT) należy 

także uznać za bardzo wyskoki. Sprawność netto tych układów przekroczyła już 60%. 

Kluczowym elementem, decydującym o uzyskiwanej sprawność jest turbina gazowa. 

W okresie po 2000 roku nastąpił w tym zakresie znaczący postęp. Wśród maszyn o wielkiej 

mocy na rynku pojawiły się nowe jednostki o zauważalnie wyższej sprawności w obiegu 

prostym, umożliwiające uzyskanie podwyższonej w stosunku do uzyskiwanej uprzednio 
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sprawności układów gazowo-parowych. Te najnowsze turbiny osiągają także wyższą moc, 

sięgająca obecnie 500 MW. Postęp ten zilustrowano na rys.4.4. 

 

 
 

Rys.4.4. Postęp w technologii turbin gazowych; trendy zależności sprawności od mocy 
w latach 1999- 2018 

Podstawowymi wielkościami warunkującymi osiągi turbiny gazowej w obiegu prostym 

(przede wszystkim sprawność cieplną oraz jednostkową moc wewnętrzną) są właśnie 

parametry czynnika roboczego na wlocie turbiny (temperatura oraz ciśnienie). Stosowane tu 

wartości najwyższej temperatury czynnika roboczego znacząco przewyższają analogiczne 

parametry charakterystyczne dla siłowni parowych (tabl.4.2). Podwyższanie tej temperatury 

limitowane jest poprzez: 

– ograniczenia wynikające z dopuszczalnej temperatury metalu ścianek (bariera 

materiałowa), 

– stopień rozwoju technologii chłodzenia najbardziej narażonych elementów omywanych 

przez spaliny w strefach najwyższej temperatury czynnika roboczego. 

 

Stan „nasycenia” osiągnięty w końcu ubiegłej dekady został przełamany w ostatnim 

okresie, co skutkuje sygnalizowanym przez producentów turbin gazowych wielkiej mocy 

uzyskaniem wzrostu osiągów oraz planami dalszego ich wzrostu. Deklarowany poziom 

temperatury spalin za komorą spalania to 1600ºC. Jest on traktowany jako przejściowy przed 

osiągnięciem kolejnej planowanej do osiągnięcia wartości granicznej (1700ºC – za komorą 

spalania), stanowiącej poziom docelowy w realizowanym przez MHPS w prowadzonym 

programie badawczym [4,5]. Należy zwrócić uwagę, że termodynamicznie korzystny wzrost 

temperatury spalin na wlocie do turbiny jest osiągany dzięki rozbudowanym układom 

chłodzenia i przy niewielkim tylko wzroście temperatury metalu łopatki. Zilustrowano to na 

rys. 4.5. 
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Tabela 1.2. Rozwój konstrukcji energetycznych turbin gazowych wielkiej mocy od lat 60-tych 
XX wieku do chwili obecnej [2], [3] 

Rok 1967 1972 1979 1990** 2000*** 
obecne**** 

(przyszłe) 

Temperatura spalin na* wlocie, 

ºC 
900 1010 1120 1260 

1425 

(1500) 

1600 

(1700) 

Spręż 10,5 11 14 14,5 19-23 do ok. 35 

Temperatura wylotowa spalin, 

ºC 
430 480 530 580 590 650 

Chłodzenie łopatek turbiny 
kierown. 

(1) 

kierown. 

(1,2) 

wirnik 

(1) 

kierown. 

(1,2) 

wirnik 

(1,2) 

kierown. 

(1,2,3) 

wirnik 

(1,2,3) 

kierown. 

(1,2,3) 

wirnik 

(1,2,3) 

kierown. 

(1,2,3) 

wirnik 

(1,2,3) 

Zakres największych mocy, 

MW 
5060 6080 70105 165240 165280 320470 

Sprawność w obiegu prostym, 

% 
29 31 34 36 39 41 (do 45) 

Sprawność w obiegu 

gazowo-parowym (typu CC), % 
43 46 49 53 

58 

(60) 

>61 

(6265) 

* temperatura spalin przed pierwszym wieńcem wirnikowym (TIT, RIT), 

** turbiny klasy F General Electric i Westinghouse, Siemens V84.3/V94.3 - ta sama klasa 

mocy i sprawności, 

*** turbiny klasy H General Electric, klasy G Westinghouse, Siemens V84.3A/94.3A oraz 

ABB GT24/26 - ta sama osiągana klasa mocy i sprawności, 

**** turbiny klasy J (J+) Mitsubishi Heavy Industries Ltd. (obecnie MHPS), GT24/26 

Alstom (obecnie GE), 7 i 9FB GE, klasa H Siemens, HA General Electric. 

 

Analogiczne prace prowadzone są przez pozostałe koncerny aktywne w tworzeniu 

postępu technologicznego w zakresie turbin gazowych (przede wszystkim GE, Siemens oraz do 

niedawna Alstom). GE przedstawiło w ostatnim czasie swoją nową technologię FlexEfficiency, 

umożliwiającą przekroczenie bariery 60% sprawności w układzie gazowo-parowym opartym 

na turbinie gazowej klasy F (seria 7FB oraz 9FB). Ścieżkę rozwoju swoich turbin klasy F 

zaprezentowała w [7] firma Mitsubishi.  Siemens reklamuje swój blok gazowo-parowy 

z turbiną klasy H jako najsprawniejszy na świecie. Alstom  dokonał dwóch kolejnych 

modernizacji swojego „flagowego” modelu GT24/26 podnosząc sprawność bloku 

kondensacyjnego do poziomu powyżej 61% (prawa do tych rozwiązań pozyskała firma 

Ansaldo, zostały wyłączone z przejęcia technologii turbin gazowych Alstoma przez GE) . 

Kolejnym krokiem GE jest zasygnalizowany ostatnio postęp w rozwoju technologii H. Rozwój 
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nowej jej generacji HA [4] według deklaracji producenta pozwoli uzyskać  sprawność 

w obiegu prostym na poziomie 41,5%, zaś w układzie gazowo-parowym ponad 61%. 

 

 
 

Rys.4.5. Wzrost temperatury spalin oraz materiału łopatek w turbinach gazowych od połowy 

XX wieku oraz perspektywy jej dalszego wzrostu w najbliższych latach [6] 

W ostatnim latach w Polsce oddano do eksploatacji lub trwa budowa kilka układów 

gazowo- parowych najwyższej mocy. Wszystkie one charakteryzują się parametrami 

i osiągami odpowiadającymi najnowszym światowym rozwiązaniom. Główne parametry dla 

trzech z nich zestawiono w tabeli 4.3. 

 

Tabela 4.3. Główne parametry 3 największych  krajowych układów gazowo – parowych 

Właściciel, lokalizacja 
PKN Orlen, 

Włocławek 

PKN Orlen, 

Płock 

PGNiG Termika, 

Warszawa - Żerań 

Wytwórca turbiny 

gazowej 

General Electric 

(GE) 
Siemens MHPS 

Typ turbiny gazowej 9FB.03 SGT5-8000H M701F 

Moc 463 MW 608 MW 497 MW 

Maksymalna sprawność 

netto 
59% 61% 58% 

Parametry pary 15,6MPa, 600°C 
15MPa, 

525-540°C 
16MPa, 567°C 
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4.2.  Zmiana roli jednostek wytwórczych zasilanych paliwami kopalnymi i jej 

technologiczne konsekwencje  

Intensywny rozwój wytwarzania energii elektrycznej z wykorzystaniem turbin 

wiatrowych i ogniw fotowoltaicznych powoduje dość szybką zmianę roli jaką w systemach 

elektroenergetycznych spełniają jednostki wytwórcze na paliwa kopalne. W coraz mniejszym 

stopniu są one wykorzystywane do generacji energii elektrycznej w podstawie obciążenia, 

a przejmują role jednostek regulacyjnych odpowiadających za chwilowy bilans mocy 

w systemie elektroenergetycznym.  Moc turbin wiatrowych i ogniw fotowoltaicznych zależy 

od warunków meteorologicznych i wobec nie rozwiązanego ciągle i trudnego do rozwiązania 

w dużej skali problemu magazynowania energii elektrycznej zadanie bilansowania mocy 

realizowane jest i przez wiele jeszcze lat będzie przez jednostki wytwórcze węglowe, a przede 

wszystkim gazowe. Problem ten ilustrują poniższe informacje o roli odnawialnych źródeł 

energii w polskim systemie elektroenergetycznym, na przykładzie danych z 2017 roku 

opublikowanych przez PSE S.A. [8]: 

– na koniec 2017 moc źródeł wytwórczych wykorzystujących  energię odnawialną 

wynosiła 6 341 MW (głownie turbiny wiatrowe), co stanowiło 14.5% całkowitej mocy 

zainstalowanej w systemie, 

– źródła wytwórcze wykorzystujące energię odnawialna wytworzyły w 2017 roku 

13.93 TWh, co stanowi 8.4% wytworzonej w kraju energii elektrycznej, 

– w dniu 9 styczna 2017r., w którym nastąpiło najwyższe zapotrzebowanie na energię 

elektryczną w szczycie wieczornym, w wysokości 25 466 MW, elektrownie wiatrowe 

generowały moc 689.6 MW, co stanowiło 2.7% zapotrzebowania, 

– w dniu 14 lipca 2017 r., w którym wystąpiło najniższe zapotrzebowanie na energię 

w szczycie wieczornym, równe 19 278 MW, w elektrowniach wiatrowych wytwarzano 

84.7 MW, co stanowiło 0.44 % zapotrzebowania. 

 

Odwrotna sytuacja wystąpiła w dniu 25 grudnia 2017 roku, kiedy udział generacji 

wiatrowej w godzinach nocnych (ponad 5 tys. MW) osiągnął 40% wartości krajowego 

zapotrzebowania (rys.4.6). Jeżeli uwzględnić jeszcze generację wymuszoną przez instalacje 

kogeneracyjne w wysokości około 3-4 tysięcy MW, to okaże się, że w takich sytuacjach brak 

jest w systemie elektroenergetycznym miejsca na kondensacyjne układy na paliwa kopalne.  

Nie ulega wątpliwości, że w perspektywie kolejnych lat w krajowym systemie 

elektroenergetycznym będzie rósł udział energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach 

wiatrowych i fotowoltaicznych.  Elektrownie na paliwa kopalne będą pełniły przede 

wszystkim funkcje regulacyjne i będą pracowały przy częściowych obciążeniach. Niezwykle 

istotną własnością takich układów będzie płaska charakterystyka sprawnościowa tj. zdolność 

utrzymania wysokiej sprawności przy częściowym obciążeniu. Przykłady takich 

charakterystyk przedstawiono na rys. 4.7. Niestety, blok na parametry nadkrytyczne czy ultra  
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nadkrytyczne ma taką charakterystykę znacznie bardziej stromą niż blok na podkrytyczne 

parametry pracy (rys.4.7.). 

 
 

Rys 4.6. Udział generacji wiatrowej w całkowitym krajowym zapotrzebowaniu na moc w 
dniu 25 grudnia 2017 roku 

Blok o parametrach nadkrytycznych o sprawności netto 46%, przy obciążeniu 40% 

będzie miał sprawność na poziomie 40%, niewiele wyższym niż współczesny blok na 

parametry podkrytyczne. Można w tej sytuacji postawić pytanie o racjonalność budowy 

współczesnych jednostek węglowych na bardzo wysokie parametry w horyzoncie ich 

eksploatacji za lat 15 – 20 kiedy prawdopodobnie pozostanie im w systemie tylko rola 

regulacyjna i przez długie okresy czasu będą pracowały z obciążeniem na poziomie minimum 

technicznego. 

Charakterystyka sprawnościowa współczesnych bloków gazowo – parowych sytuuje 

się pomiędzy charakterystykami obu typów bloków parowych. Wytwórnie oferujące takie 

instalacje są świadome wyzwania i jednym z dążeń konstruktorów współczesnych turbin 

gazowych wielkiej mocy jest modyfikacja charakterystyk komponentów turbozespołu 

gazowego (w szczególności sprężarki oraz turbiny) zmierzająca do uzyskania możliwie 

płaskich charakterystyk układu. Podejście kompleksowe oparte jest dodatkowo na 

poszukiwaniu płaskich charakterystyk układu gazowo-parowego jako całości. Poprawę 

sprawności w omawianym wcześniej podejściu FlexEfficiency uzyskano między innymi dzięki 

przyspieszeniu rozruchów, prowadzącemu do poprawy średniorocznego obciążenia bloku [9], 

[10].  

Drugim istotnym czynnikiem jest rozwijanie przez wszystkich producentów turbin 

gazowych wielkiej mocy konstrukcji sprężarki poprzez wprowadzenie większej, niż 

dotychczas liczby stopni z obrotowymi łopatkami kierowniczymi. oraz przestrzennym 

kształtowaniem łopatek sprężarki. Dawniej możliwości regulacji ograniczano do pierwszego 

stopnia, dziś, w najnowszych rozwiązaniach największych turbin, jest to już u wszystkich 

czołowych producentów grupa pierwszych czterech stopni [2], [6], [10], [11]. To rozwiązanie 
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umożliwia utrzymanie w poszerzonym zakresie zmian obciążenia wysokiej temperatury spalin 

za turbiną gazową, co przy pracy części parowej na parametry poślizgowe daje możliwość 

poszerzenia zakresu obciążeń przy którym utrzymywana jest stosunkowo wysoka sprawność 

układu gazowo-parowego jako całości. 

 
 

Rys.4.7. Zmiany sprawność bloków parowych w funkcji obciążenia 

Na rys.4.8 przedstawiono charakterystykę sprawności współczesnego, 

wysokosprawnego turbozespołu gazowego dla pracy w cyklu prostym. Na jej tle widoczna jest 

charakterystyka bloku gazowo-parowego o przebiegu typowym dla konfiguracji „tradycyjnej” 

oraz bloku wyposażonego w turbinę z dopalaniem (spalaniem sekwencyjnym). W tym ostatnim 

przypadku możliwe jest uzyskanie charakterystyki bardziej płaskiej [12] niż w rozwiązaniu ze 

spalaniem jednostopniowym. 

 

 
Rys.4.8. Charakterystyka sprawności bloku gazowo-parowego w funkcji obciążenia na tle 

przykładowej charakterystyki sprawności turbiny gazowej (elektrownia z turbiną 

gazową pracująca w cyklu prostym): A – standardowy przebieg sprawności bloku 

gazowo-parowego, B – przebieg charakterystyki dla bloku wyposażonego w turbinę 
z dopalaniem. 
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4.3. Uwarunkowania polityczne rozwoju technologii 

Spalanie paliw kopalnych w instalacjach energetycznych jest przez większość 

naukowców i wielu, w tym polityków krajów UE obwiniane odpowiedzialnością za efekt 

cieplarniany i towarzyszący mu wzrost średniej temperatury na Ziemi. W związku z efektem 

cieplarnianym  podejmowane są różnego typu inicjatywy polityczne, których celem jest 

ograniczenie emisji dwutlenku węgla.  Szczególną odpowiedzialność za osiągniecie tego celu 

wzięła na siebie Unia Europejska.  Postanowiono wprowadzić rynkowe mechanizmy, które 

będą skutecznie prowadzić do wyznaczonego celu. Przyjęto Dyrektywę o europejskim 

systemie handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla.  Ograniczona podaż uprawnień 

i handel nimi miały doprowadzić do promocji technologii niskoemisyjnych i ograniczenia 

emisji. W tzw. pierwszym okresie rozliczeniowym tj. w latach 2005 – 2007 handel ten miał 

wybitnie spekulacyjny charakter, co ilustruje rys. 4.9. W lipcu 2005 roku oraz maju 2006 ceny 

na giełdzie osiągnęły cenę 30 Euro/Mg. Cena ta satysfakcjonowała twórców systemu 

i w bliskiej perspektywie prognozowano jej podwojenie. Niestety, okazało się, że podaż 

uprawnień była zbyt duża i w końcu roku 2007 miały one ceny symboliczne, na poziomie 

pojedynczych eurocentów. W kolejnym okresie rozliczeniowym, obejmującym lata 2008 – 

2012, po początkowym wzroście znowu do poziomu prawie 30 Euro utrzymywały się na 

stabilnym poziomie 10 – 15 Euro/Mg, aby w końcu tego okresu spaść do poziomu 6 – 8 

Euro/Mg (rys. 4.10.). Kolejny okres rozliczeniowy obejmuje lata 2013 – 2020. W jego 

pierwszej części, tj do stycznia 2018 roku cena uprawnień utrzymywała się na niezmienionym 

poziomie. Od stycznia 2018 jest zauważalny jej liniowy wzrost do poziomu prawie 20 Euro/Mg 

(rys. 4.11). 

 

 
 

Rys. 4.9. Cena uprawnień do emisji dwutlenku węgla w latach 2005 – 2007 [13] 
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4.10. Cena uprawnień do emisji dwutlenku węgla w latach 2008 – 2012 [13] 

Cena uprawnień do emisji zależy przed wszystkim od ich podaży, a liczba uprawnień 

kierowana na rynek jest ustalana na drodze negocjacji politycznych między Komisją 

Europejską, a rządami krajów członkowskich UE. Cena uprawnień ma istotny wpływ na koszty 

wytwarzania energii elektrycznej, a ponieważ emisyjność gazu ziemnego i węgla różni się 

znacznie stąd może decydować o pozycji rynkowej obu omawianych technologii. 

Różnice w emisji dwutlenku węgla towarzyszące wytworzeniu 1 MWh energii 

elektrycznej z wykorzystaniem różnych paliw kopalnych przedstawiono na rys. 4.12. 

Wytworzeniu 1MWh energii elektrycznej w bloku parowym na parametry nadkrytyczne o 

sprawności netto 45 % towarzyszy emisja od 750 – 800 kg CO2. Dla gazu, przy sprawności 

60% emisja ta wynosi około 450 kg.  

 
Rys. 4.11. Cena uprawnień do emisji dwutlenku węgla (linia czerwona) w roku 2017. Linia 

niebieska odpowiada liczbie sprzedanych uprawnień w kolejnych aukcjach na 
giełdzie EEX [13] 
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Rys. 4.12. Jednostkowa emisja dwutlenku węgla dla typowych paliw kopalnych w funkcji 

sprawności konwersji energii. Linia „Pakiet zimowy” odpowiada progowej wartości 
550 kg/MWh, będącej granicą możliwości udzielania pomocy publicznej  

Z tego punktu widzenia instalacje wykorzystujące gaz ziemny są uważane za bardziej 

przyjazne środowisku. Należy też pamiętać, że ceny węgla i gazu ziemnego także nie są wolne 

od decyzji politycznych i niestety nie są stabilne. Zależnie od cen wymienionych paliw 

i uprawnień do emisji zależy relacja między kosztami wytwarzania energii elektrycznej z węgla 

i gazu. Zilustrowano to na rys. 4.13, na którym przedstawiono minimalną cenę uprawnień do 

emisji, przy której zależnie od cen węgla i gazu, koszt wytworzenia  energii elektrycznej 

z gazu  jest niższy niż z węgla. 

 
Rys. 4.13. Minimalna cena uprawnień do emisji, przy której zależnie od cen węgla i gazu, koszt 

wytworzenia energii elektryczna z gazu jest niższy niż z węgla. 

 

4.4.  Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji z węgla i gazu  

W Polsce wśród technologii wykorzystujących paliwa kopalne olbrzymi potencjał 

rozwoju ma kogeneracja czyli skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej. Dotyczy to 

zarówno technologii węglowych jak i gazowych, choć oczywiście wykorzystanie gazu pozwala 

osiągnąć większe korzyści ekologiczne. Kogeneracja w stosunku do rozdzielnego wytwarzania 
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energii elektrycznej i ciepła pozwała uzyskać oszczędności paliwa sięgające nawet do 40 %. 

Powoduje to, że na poziomie UE jest ona wspierana przed wszystkim poprzez zapisy 

Dyrektywy o efektywności energetycznej (EED - Energy Efficiency Directive [14]. Zgodnie z 

dyrektywą państwa członkowskie maja obowiązek co kilka lat analizować potencjał rozwoju 

kogeneracji, dopuszczalna jest pomoc publiczna dla tej technologii oraz jej wykorzystanie jest 

istotnym elementem, pozwalającym na uzyskanie statusu „efektywnego systemu 

ciepłowniczego”, co warunkuje uzyskiwanie dla takiego systemu pomocy publicznej. Za 

efektywny uważany jest bowiem system, w którym 75% ciepła wytwarzane jest w kogeneracji 

lub 50% z energii odnawialnej i kogeneracji.  W Polsce istnieje olbrzymi potencjał rozwoju 

kogeneracji przede wszystkim na olbrzymia liczbę (kilkaset)  systemów ciepłowniczych, w 

których ciepło wytwarzane jest w kotłach wodnych. Niestety przy aktualnych relacjach 

kosztów i cen budowa instalacji kogeneracyjnej jest nieopłacalna. Do jej rozwoju potrzebna 

jest pomoc publiczna (zgodna z Dyrektywą) udzielana w stabilnym systemie. Niestety, w 

Polsce od wielu lat trwa dyskusja o takim systemie, w dokumencie „Polityka energetyczna 

Polski do roku 2030” [15] znalazł się zapis o podwojeniu wytwarzania energii elektrycznej i 

ciepła w kogeneracji. Niestety stabilnego systemu wsparcia nie ma, choć prace nad nim ciągle 

trwają. W pracy [16] określono korzyści ekonomiczne i środowiskowe , które można by 

uzyskać wykorzystując w Polsce potencjał kogeneracji. Wybrane uzyskane wyniki zestawiono 

w tabeli 4.1. Analizę przeprowadzono dla okresu 20 lat. Jej podstawa była ekonomiczna tj. 

obliczona z punktu widzenia społeczeństwa (w tym przypadku kraju) wartość NPV (wartość 

bieżąca netto) – ENPV. Wyznaczana też wartość FNPV (Finansowa NPV – wartość liczona z 

punktu widzenie inwestora. Istotnym elementem mającym wpływ na wartość ENPV są koszty 

zewnętrzne i ich redukcja w stosunku do wytwarzania rozdzielonego daje główną przewagę 

kogeneracji. W tabeli 4.4 przedstawiono zestawienie najważniejszych wielkości dla wszystkich 

rozważanych wariantów, tj.: 

 pełne wykorzystania potencjału ekonomicznego, czyli wprowadzenie kogeneracji 

wszędzie tam gdzie uzyskuje się dodatnią wartość ENPV i z wykorzystaniem 

technologii dającej największą wartość tego kryterium, 

 podwojenie wytwarzania energii elektrycznej w kogeneracji, 

 odtworzenia planowanych do wycofania do roku 2030 instalacji kogeneracyjnych. 

Rozpatrywane były różne warianty osiągnięcia planowanego celu: 

 maksymalizacja wartości ENPV, 

 wykorzystanie tylko technologii węglowych, 

 maksymalnej redukcji emisji dwutlenku węgla, 

 minimalizacja luki finansowej tj. koniecznej pomocy publicznej. 

 

Należy zwrócić uwagę, ze w skrajnym przypadku tj., wykorzystania pełnego potencjału 

w Polsce zostałyby wybudowane jednostki wytwórcze o mocy elektrycznej ponad 10 tys. MW, 
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w których można by wytworzyć ponad 47 GWh energii elektrycznej.  Z punktu widzenia 

efektów ekologicznych, a więc minimalizacji kosztów zewnętrznych wykorzystanie 

technologii gazowych daje większe efekty, choć efekty kogeneracji węglowej też są znaczące. 

Należy zauważyć, że polskie ciepłownictwo systemowe, wszędzie tam gdzie ciepło 

wytwarzane jest w węglowych kotłach wodnych czekają duże nakłady finansowe związane 

z przystosowaniem kotłów do zaostrzonych wymagań środowiskowych, zgodnie z Dyrektywą 

o emisjach przemysłowych (IED – Industrial Emission Directive) [17] i Dyrektywą o emisji ze 

średnich źródeł spalania (MCP – Medium Combustion Plant Directive) [18]. Zdecydowana 

większość systemów nie spełnia warunków efektywności. Wszystko to są istotne dodatkowe 

argumenty za rozwojem kogeneracji. 

Realizacja programu rozwoju kogeneracji pozowałaby rozwiązać problem zaopatrzenia 

w ciepło mieszkańców polskich miast w perspektywie przekraczającej rok 2040. 
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Tabela 4.4. Zestawienie najważniejszych wielkości dla wszystkich rozważanych wariantów i wybranych wielkości dla stanu obecnego  
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PJ/rok GW TWh PJ/rok 
mln 

Mg/rok 
mld PLN mld PLN mld PLN 

Aktualna produkcja w kogeneracji 213*) 8.58**) 22.9 89 7 - - - 

Potencjał 
ekonomiczny 
kogeneracji 

Największa 

wartość ENPV 
185 10.24 47.3 253 26 41.5 184.0 250.9 

Wykorzystanie 

technologii 
węglowych 

185 7.45 33.7 185 15 41.8 119.1 215.7 

Skutki 
podwojenia 
wytwarzania 
w kogeneracji 

 

Minimalizacja 
luki finansowej 

138 4.7 24.0 132 9 27.9 77.5 94.7 

Maksymalizacja 
wartości ENPV 

99 5.3 24.0 132 14 22.4 114 162 

Maksymalna 
redukcja CO2 

99 5.4 24.0 132 14 22.8 114 162 

Odtworzenie 
istniejących 

instalacji (stan 

2030) 
 

100% instalacji 
w blokach 
parowych 

58.3 2.45 14.7 73 3 19.1 47.6 47.6 

100% instalacji 
w blokach 

parowo-gazowych 
58.3 5.67 34.0 170 18 18.7 12.32 159 

*) 
W istniejących jednostkach, 

**)
 Zaangażowana w kogenerację, 

***) 
ENPV – zdyskontowana wartość w dwudziestoletnim okresie analizy.
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4.5.  Nowe wyzwania technologiczne – zamiast podsumowania 

Technologie energetyczne wykorzystujące paliwa kopalne osiągnęły bardzo wysoki 

poziom rozwoju technicznego szczególnie w zakresie osiąganych sprawności, niezawodności, 

a przede wszystkim minimalizacji oddziaływania na środowisko. Ciągle jeszcze posiadają 

potencjał, który pozwoliłby zwiększyć ich sprawność i zmniejszyć emisje zanieczyszczeń. 

Jednocześnie w krajach rozwiniętych, a szczególnie w krajach UE następuje odwrót od paliw 

kopalnych na rzecz wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Zmienia to w istotny sposób pracy 

bloków zasilanych węglem i gazem. Nie pracują w podstawie obciążenia, a pełnia przede 

wszystkim rolę jednostek regulacyjnych, bądź wytwarzają w kogeneracji energie elektryczna 

i ciepło. W roku 2017, według danych PSE [8], średni czas wykorzystania mocy cieplnych 

elektrowni zawodowych zasilanych węglem kamiennym wynosił tylko 3930 godzin, 

a wykorzystujących węgiel brunatny 5585 godzin. Dla jednostek zasilanych gazem czas ten 

wyniósł 3064 godziny. 

W tej sytuacji sprawność wytwarzania zaczyna odgrywać mniejszą rolę w ocenie takich 

jednostek wytwórczych, a wagi nabierają możliwie niskie minimum techniczne, krótkie czasy 

rozruchu, duże gradienty zmian obciążenia. Wyznawaniem stało się obniżenie minimum 

technicznego do poziomu 20% obciążenia znamionowego, skrócenie do połowy czasu rozruchu 

i podwojenie szybkości zmian obciążenia. W tym celu proponowane są rozwiązaniu typu duoblok 

(blok z dwoma kotłami i jedna turbina), przybudówki gazowe do istniejących bloków parowych 

itp. – rozwiązania znane i stosowane kilkadziesiąt lat temu teraz znowu staja się racjonalne. 

Zwiększeniu elastyczności wiekowych już krajowych bloków 200 MW poświęcony jest ogłoszony 

w bieżącym toku program badawczy „Bloki 200+”. 

Wobec działań, których celem jest powstrzymanie wzrostu temperatury Ziemi 

polegających na ograniczaniu antropogenicznej emisji dwutlenku węgla dalsze wykorzystywanie 

elektrowni na paliwa kopalne mogłoby być racjonalne gdyby rozwiązać problem 

zagospodarowaniu tego gazu. O jego składowaniu praktycznie przestało się mówić. Wyzwaniem 

pozostaje natomiast wykorzystanie jako surowca w przemyśle chemiczny, co warunkowane jest 

znaczącym obniżeniem kosztów separacji dwutlenku węgla ze spalin odprowadzanych do 

atmosfery. 
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5. Energetyka odnawialna 

Dorota Chwieduk 

5.1. Stan i rozwój technologii energetyki odnawialnej 

5.1.1. Podstawowa klasyfikacja 

W pierwszym punkcie tego rozdziału przedstawiono w sposób bardzo skrótowy 

klasyfikację technologii energetyki odnawialnej. Zamieszczona podstawowa klasyfikacja ilustruje, 

jak zróżnicowana jest to energetyka pod względem rozwiązań technologicznych, w tym metod 

pozyskania różnych form energii i ich wykorzystania, a także skali w której jest stosowana. 

W tekście jest używany skrót OZE – Odnawialne Źródła Energii stosowany zresztą powszechnie. 

Podstawowe technologie energetyki odnawialnej wykorzystują energię zawartą 

w środowisku na Ziemi, przede wszystkim energię promieniowania słonecznego i jej pochodne, tj. 

energię wiatru, wody, biomasy, energię otoczenia: zawartą w powietrzu, wodach 

powierzchniowych, gruntowych i samym gruncie (wykorzystywaną za pośrednictwem pomp 

ciepła), a także energie nie będące pochodną promieniowania słonecznego, do których zalicza się: 

energię geotermiczną, pływów oceanicznych (która nie występuje w Polsce) i fal morskich (której 

potencjał jest zbyt mały, aby mogła być wykorzystywana w Polsce przy stosowaniu 

współczesnych technologii). 

Energia ze źródeł odnawialnych wykorzystywana jest do pozyskiwania ciepła, chłodu, 

energii elektrycznej i energii zawartej w paliwach płynnych, zwykle stosowanych w transporcie. 

Stosuje się różne metody konwersji energii w celu uzyskania energii użytkowej. Przy 

wykorzystaniu niektórych źródeł energii odnawialnych możliwe jest ich bezpośrednie 

przetwarzanie w energię końcową, jednakże w większości przypadków wykorzystuje się kilka 

przemian, aby uzyskać energię końcową. 

Technologie energetyki odnawialnej mające charakter stochastyczny (energetyka 

słoneczna, wiatrowa), w większości zastosowań wymagają stosowania technologii 

magazynowania. Z reguły stosuje się magazynowanie krótkoterminowe (od kilku godzin do kilku 

dni), rzadziej magazynowanie długoterminowe – sezonowe (kilka miesięcy, pół roku). Przy 

wzroście sprawności magazynowania lub pojawieniu się nowych wysokoefektywnych technologii 

magazynowania, oraz przy spadku cen istniejących zasobników energii wykorzystanie energii 

źródeł odnawialnych: promieniowania słonecznego i wiatru, będzie rosnąć jeszcze bardziej 

dynamicznie niż ma to miejsce obecnie.  
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Poszczególne technologie energetyki odnawialnej różnią się, i to często bardzo istotnie, 

w zależności od skali systemów energetycznych, w których są stosowane. Stosuje się systemy 

skali mikro o mocy zainstalowanej na poziomie kilku – kilkudziesięciu kW, systemy średniej mocy 

na poziome stu lub kilkuset kW, a także systemy wielkiej skali z reguły o mocach powyżej 1  MW. 

Podział systemów energetyki odnawialnej według ich mocy zainstalowanej różni się nieco 

w poszczególnych krajach i jest inny niż zwykle stosowany w odniesieniu do energetyki 

konwencjonalnej. Systemy skali mikro, jak i część systemów skali średniej pracuje z reguły na 

potrzeby własne wytwórcy – prosumenta, mogąc stanowić systemy autonomiczne, jak i systemy 

podłączone do sieci: lokalnej (np. osiedlowej) i centralnej (np. miejskiej lub krajowej). Część 

systemów skali średniej i wszystkie dużej mocy stanowią systemy podłączone do sieci 

centralnych: miejskich, regionalnych i krajowych. Taka różnorodność oznacza zróżnicowanie 

samych technologii w poszczególnej skali ich stosowania. Na przykład technologie energetyki 

słonecznej w skali mikro są zupełnie inne niż te w skali makro. Obecnie technologie energetyki 

odnawialnej w coraz większym stopniu stanowią technologie energetyki rozproszonej. Zresztą to 

właśnie wykorzystanie źródeł energii odnawialnych przyczyniło się do rozwoju energetyki 

rozproszonej, co w wielu krajach jest preferowane ze względu na lokalny rozwój gospodarczy 

i zapewnienie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego. 

Technologie energetyki odnawialnej mogą różnić się w zależności od miejsca ich 

zastosowania, czyli położenia geograficznego na Ziemi, co jest ściśle związane z warunkami 

klimatycznymi, a także od zasobów energii odnawialnej w danej lokalizacji, których dostępność 

może być ograniczona lub w ogóle mogą nie występować. Technologia energetyki odnawialnej 

może być wyraźnie dopasowana do danej lokalizacji i regionu. Może więc rozwijać się lokalny 

drobny przemysł i usługi ukierunkowane na lokalne potrzeby energetyczne.  

Technologie wykorzystujące różne źródła energii odnawialnych są w różnym stopniu ich 

rozwoju, w konsekwencji poszczególne urządzenia i systemy są bardziej lub mniej zaawansowane, 

czyli dojrzałe technologiczne. Niektóre technologie energetyki odnawialnej, przede wszystkim 

energetyki wodnej, a także podstawowe technologie spalania biomasy są to rozwiązania jak 

najbardziej tradycyjne i dojrzałe. Dlatego też często w statystykach energetycznych energetyka 

wodna dużej skali jest traktowana jako energetyka konwencjonalna. Technologie wykorzystujące 

pozostałe źródła energii odnawialnych stanowią nową niekonwencjonalną energetykę. Są to 

technologie zwykle droższe (bo niekonwencjonalne), ale są przy tym  nowoczesne zawierające 

nową myśl techniczną i innowacyjne rozwiązania. Przemysł niekonwencjonalnej energetyki 

odnawialnej, jak i jej stosowanie, dynamizuje gospodarkę i zmienia społeczeństwo, które staje się 

bardziej świadome konieczności poszanowania energii i środowiska. Wszystkie kraje, których 

gospodarka rozwija się bardzo szybko w ostatnim okresie inwestują w energetykę odnawialną, 

o czym świadczą oficjalne statystyki, opisane w dalszej części opracowania.  
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5.1.2. Stan zastosowań i nowe inwestycje 

Energetyka odnawialna rozwija się bardzo dynamicznie w ostatnim okresie, zarówno co do 

nowych rozwiązań technologicznych, jak i zastosowań. Świat w coraz większym stopniu inwestuje 

w energetykę odnawialną, zarówno tworząc własny przemysł, jak i rynki zbytu. Otóż w 2017 roku 

inwestycje w energetykę odnawialną w odniesieniu do nowych mocy zainstalowanych stanowiły 

blisko 70% mocy całkowitej wszystkich nowych inwestycji w sektorze energetyki . Odpowiadało 

to nakładom finansowym na poziomie 319.8 mld USD, przy czym 279.8 mld USD wydano na 

energetykę odnawialną bez wielkiej energetyki wodnej. Najwięcej w energetykę odnawialną 

zainwestowały Chiny, a mianowicie 126,6 mld USD, niewiele mniej kraje rozwinięte łącznie – 

103 mld USD. Natomiast kraje rozwijające się i rynki wschodzące głównie krajów azjatyckich 

zainwestowały 50,4 mld USD, co stanowi 18% wszystkich światowych wydatków na OZE i blisko 

50% wydatków krajów rozwiniętych. W ostatnich 10 latach roczne wydatki państw rozwiniętych 

(wszystkich łącznie) wynosiły powyżej 100 mld USD, przy czym najwięcej wydatkowano w 2011 

roku (tuż przed światowym kryzysem gospodarczym).  

 

 
 

Rys. 5.1. Światowe roczne inwestycje w energetykę odnawialną w krajach rozwiniętych, 

rozwijających się i gospodarkach wschodzących w latach 2007 – 2017 [1] 
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Właśnie w 2011 roku na świecie na nowe inwestycje przeznaczono 197 mld USD, przy 

czym najwięcej zainwestowały kraje europejskie. Rok 2017 był pierwszym rokiem, w którym 

inwestycje Chin w energetykę odnawialną przewyższyły wydatki państw rozwiniętych i należy 

oczekiwać, iż taka sytuacja będzie się utrzymywać, a nawet potęgować w kolejnych latach. 

Opisaną sytuację ilustruje rys. 5.1, zaczerpnięty z Raportu Renewables 2018 Global Status Report 

[1]. 

Wśród krajów rozwiniętych najwięcej w energetykę odnawialną inwestuje Europa 

(globalnie jako kontynent), na drugim miejscu są Stany Zjednoczone. We wspomnianym 

rekordowym 2011 roku europejskie inwestycje odpowiadały 128.4 mld USD, co stanowiło 65% 

wydatków światowych. Natomiast wydatki w USA wyniosły wtedy 49.2 mld USD. Z kolei 

w ostatnim 2017 roku inwestycje europejskie i USA były na zbliżonym poziomie, i wynosiły 

odpowiednio 40.9 mld USD i 40.5 mld USD. Wśród nowych rynków (tzw. wschodzących) poza 

Chinami najwięcej w energetykę odnawialną inwestują Indie. W 2017 roku nowe inwestycje 

w OZE w Indiach wyniosły około 10.9 mld USD [2]. 

Motywacja do tak dużych (jak obecnie) inwestycji w energetyce odnawialnej jest 

zróżnicowana. Wiele krajów rozwiniętych oficjalnie przywołuje konieczność oszczędzania paliw 

kopalnych, ochronę środowiska i klimatu, w tym przypadku przykładem jest polityka energetyczna 

i klimatyczna (środowiskowa) Unii Europejskiej.  

Natomiast w przypadku krajów będących w fazie przejściowej, a przede wszystkim 

w przypadku państw tzw. wschodzących gospodarek, co odnosi się głównie do państw 

azjatyckich, siłą napędową rozwoju energetyki odnawialnej jest konieczność rozwoju własnego 

przemysłu zapewniającego znacznie tańsze ceny nowych krajowych urządzeń i systemów, niż przy 

ich imporcie z zagranicy. Tania siła wytwórcza, a więc tani produkt jest wyraźnie konkurencyjny 

na rynkach światowych, co znacznie intensyfikuje export wytworzonych produktów, 

a w konsekwencji zwiększa zysk finansowy tych państw. Równocześnie energetyka odnawialna, 

jako energetyka rozproszona, umożliwia względnie szybkie i relatywnie tanie (systemy małej 

i średniej mocy) zaspokojenie potrzeb energetycznych własnego społeczeństwa.  

Dla Polski istotna jest polityka KE, którą jako państwo członkowskie UE powinniśmy 

realizować. Jednocześnie dobrze byłoby spojrzeć na energetykę odnawialną jako na taką, której 

rozwój może przynosić zyski ekonomiczne. Kultywowanie mitu, iż technologie energetyki 

odnawialnej są drogie znacznie ogranicza ich rozwój i stosowanie. Warto zwrócić uwagę na nowe 

technologie, które rozwijają się bardzo dynamicznie i rynek jest coraz bardziej nimi nasycony. 

Postęp technologiczny to coraz lepsze sprawności konwersji energii, a coraz większa 

powszechność danej technologii to spadek nakładów inwestycyjnych, a w konsekwencji kosztu 

jednostkowego energii końcowej. 
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5.1.3. Rozwój poszczególnych technologii elektroenergetycznych 

Rozwój elektrowni wykorzystujących źródła energii odnawialnej 

W tej części rozdziału opisano pokrótce wszystkie podstawowe technologie energetyki 

odnawialnej, ale szczególną uwagę zwrócono na nowe technologie, które rozwijają się najbardziej 

dynamicznie i których koszty również najszybciej maleją. Wśród nowych technologii służących  

do pozyskania energii elektrycznej dominują technologie fotowoltaiczne i energetyki wiatrowej.  

Energetyka odnawialna to systemy wykorzystywane do pozyskiwania energii elektrycznej, 

ciepła i chłodu oraz biopaliw. Najwięcej nowych inwestycji ma na celu wytwarzanie energii 

elektrycznej. Obecnie energetyka odnawialna stanowi 26,5% całkowitej mocy elektrycznej 

zainstalowanej na świecie. Według statystyk [1], [2] (nie uwzględniając energetyki wodnej) 

w pozyskaniu energii elektrycznej z OZE dominują tzw. kraje BRICS (grupa wiodących 

gospodarek wschodzących, tj. Brazylii, Rosji, Indii, Chin i RPA) z mocą 429 GW (bez Chin). 

Same Chiny mają 334 GW mocy zainstalowanej w elektrowniach nowych OZE (czyli bez 

energetyki wodnej), a 647 GW łącznie z energetyką wodną. Kraje Unii Europejskiej mają 320 GW 

mocy zainstalowanej w elektrowniach nowych OZE. Biorąc pod uwagę poszczególne kraje (nie 

uwzględniając energetyki wodnej) na pierwszym miejscu są wspomniane Chiny, na drugim USA – 

161 GW, następnie Niemcy – 106 GW, Indie – 61 GW, Japonia – 57 GW i Wlk. Brytania – 38 GW. 

Przy czym tę nową elektroenergetykę OZE stanowi głównie energetyka wiatrowa i fotowoltaika. 

W USA, Niemczech, Indiach i Wlk. Brytanii nieznacznie dominuje energetyka wiatrowa, 

natomiast w Japonii około 90% mocy jest zainstalowane w elektrowniach fotowoltaicznych.  

Jak już wspomniano spośród technologii energetyki odnawialnej najbardziej dojrzałą 

technologicznie jest energetyka wodna i dlatego reprezentuje energetykę konwencjonalną. Jeszcze 

w 2000 roku udział energetyki wodnej wśród energetyki odnawialnej był dominujący. Jednakże 

ostatnio sytuacja ta zmienia się istotnie. W 2017 roku całkowita moc zainstalowana 

w elektrowniach odnawialnych wynosiła 2195 GW, z czego nieco ponad 50 % stanowiła właśnie 

najbardziej tradycyjna energetyka wodna z mocą 1114 GW. Należy oczekiwać, że udział 

energetyki wodnej w bilansie światowych elektrowni wykorzystujących energie odnawialne 

w najbliższym czasie spadnie poniżej 50%. Możliwe, że nastąpi to już w 2018 roku. 

W połowie pierwszej dekady lat dwutysięcznych zaczęła być widoczna w światowym 

bilansie energetycznym energetyka wiatrowa. W 2007 roku moc zainstalowana w elektrowniach 

wiatrowych była rzędu 100 GW, a w 2017 roku osiągnęła już poziom rzędu 530 GW. Jeszcze 

bardziej dynamicznie rośnie udział fotowoltaiki, której moc zainstalowana w 2010 r. była rzędu 50 

GW, a w 2017 wyniosła około 400 GW, co ilustruje rys. 5.2 (wg [1]).  
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Rys.5.2. Moc zainstalowana w elektrowniach OZE w latach 2007 – 2017 [1] 

Moce zainstalowane w elektrowniach bazujących na innych odnawialnych źródłach energii 

(innych niż energia wiatru czy energia słoneczna przetwarzana w modułach fotowoltaicznych) 

rosną znacznie wolniej. Do nowych technologii OZE należą te, które wykorzystują energię 

oceanów, zarówno fal jak i pływów morskich, energię geotermiczną, czyli energię wnętrza Ziemi 

zawartą w wodzie geotermalnej i skałach magmowych, oraz energię słoneczną w elektrowniach 

słonecznych z kolektorami koncentrycznymi (CSP Concentrated Solar Plants). Elektrownie 

słoneczne z koncentratorami zwane są też cieplnymi elektrowniami słonecznymi (Solar Thermal 

Power Plants), co bardziej oddaje istotę ich działania. Energia elektryczna wytwarzana jest 

bowiem tak, jak w klasycznych elektrowniach /elektrociepłowniach bazujących na paliwach 

kopalnych (czynnik roboczy realizuje obieg Rankine’a, wysokotemperaturowe ciepło w postaci 

pary jest wykorzystywane do napędu turbin). Elektrownie te nie są stosowane w krajach naszej 

strefy klimatycznej, ze względu na mały udział promieniowania słonecznego bezpośredniego 

(wiązkowego) w promieniowaniu całkowitym (45% w skali roku, 20% zimą), co uniemożliwia 

efektywną koncentrację wiązki promieniowania.  

Energia elektryczna jest też pozyskiwana w tzw. bio-elektrowniach lub 

bio-elektrociepłowniach, które jako paliwo wykorzystują biomasę w postaci stałej, ciekłej lub 

gazowej. Udział mocy zainstalowanych w bio-elektrowniach jest większy niż w trzech 

poprzednich nowych elektrowniach OZE, wykorzystuje się bowiem w większości tradycyjne 

procesy spalania. Technologia ta jest więc znana i przetwarzanie paliwa względnie proste, a przez 
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to tańsze. Liczba nowych bio-elektrowni rośnie, ale powoli. Najczęściej jako paliwo wykorzystuje 

się biomasę stałą w postaci biomasy drzewnej i słomy. Technologie bazujące na tradycyjnym 

spalaniu biomasy często zalicza się do technologii energetyki konwencjonalnej. Natomiast nowe 

technologie spalania zawierają nowe efektywne energetycznie i środowiskowo rozwiązania, 

a sama biomasa podlega z reguły zgazowaniu przed spalaniem. Do nowej niekonwencjonalnej 

bio-energetyki zalicza się też technologie biogazowni (gaz pochodzenia rolniczego, jak 

i z odpadów, w tym z wysypisk śmieci), podobnie jak elektrownie wykorzystujące ciekłe 

biopaliwa. 

 
Rys. 5.3. Przyrost energii elektrycznej pozyskanej z różnych źródeł energii odnawialnej w latach 

2004 – 2015 [3]  

Na rysunku 5.3 przedstawiono uzyskaną energię elektryczną (w Mtoe) ze źródeł 

odnawialnych w 28 krajach Unii Europejskiej, na podstawie Raportu Komisji Europejskiej 

z 2017 roku Renewable Energy Progress Report [3] (wg danych Eurostatu). Trendy rozwoju 

poszczególnych technologii energetyki odnawialnej w UE służące wytwarzaniu energii 

elektrycznej są podobne do tych światowych. Można zauważyć, że dominująca jest energetyka 

wodna, przy czym przeważają jednostki o mocach powyżej 10MW. Udział małej energetyki 

wodnej nie zmienia się od lat. Na drugim miejscu jest energetyka wiatrowa, której udział szybko 

rośnie w ostatnich latach. Przeważa oczywiście energetyka wiatrowa na lądzie, znana i dojrzała 

technologicznie. Udział energetyki wiatrowej na morzu jest mniejszy, ale rośnie szybko 

w ostatnich latach. Na trzecim miejscu jest energetyka wykorzystująca biomasę stałą i ciekłą oraz 

biogaz, ale coraz bardziej konkuruje z nią fotowoltaika (obecnie na czwartym miejscu). Udział 



Polska energetyka w horyzoncie 2050. Wybrane zagadnienia technologiczne 

62 

pozostałych technologii OZE służących do pozyskania energii elektrycznej jest na niewielkim 

poziomie. 

Energetyka wiatrowa 

W energetyce wiatrowej do końca 2017 roku całkowita moc zainstalowana we wszystkich 

elektrowniach na świecie wynosiła 539 GW, przy czym w 2017 roku przybyło 52 GW nowych 

mocy. Moce zainstalowane w elektrowniach wiatrowych rosną sukcesywnie i to w sposób 

dynamiczny, co ilustruje rys. 5.4. Jak można zauważyć wielkość mocy zainstalowanej w czasie 

ostatnich 10 lat wzrosła prawie 6-krotnie, z 94 GW w 2007 roku do wspomnianych 539 GW 

w 2017 roku. 

Liderem mocy zainstalowanych w elektrowniach wiatrowych, podobnie jak i w całej 

energetyce odnawialnej (co obrazuje rys. 5.2 i 5.4) są Chiny. Całkowita moc zainstalowana 

energetyki wiatrowej wynosi 188.4 GW, przy czym w ostatnim roku przybyło nowych inwestycji 

o mocach 19.7 GW. Na drugim miejscu w energetyce wiatrowej są Stany Zjednoczone (USA), 

następnie Niemcy, Indie, Hiszpania, Wlk. Brytania, Francja, Brazylia, Kanada i Włochy. 

 

 
 

Rys. 5.4. Moc zainstalowana w elektrowniach wiatrowych w latach 2007 – 2017 [1] 

Wyróżnić można dwa podstawowe typy elektrowni: na lądzie (on-shore) i na morzu 

(off-shore). Najwięcej elektrowni wiatrowych jest oczywiście na lądzie, gdzie w większości 

stosuje znane i sprawdzone technologie. Jednakże w ostatnim okresie szczególnie szybko rozwija 

się energetyka wiatrowa na morzu, zarówno co do dokonań technologicznych, jak i liczby oraz 

mocy nowych inwestycji. Elektrownie na morzu wymagają stosowania nowoczesnych technologii 
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farm pływających (nie na stałe przymocowanych do dna), co dotyczy samej ich konstrukcji, jak 

i sieci elektroenergetycznych z nimi powiązanych na morzu. W 2017 roku 17 państw miało swoje 

elektrownie wiatrowe na morzu. W tym przypadku przoduje Wlk. Brytania z mocą 6.8 GW, 

następne są Niemcy – 5.4 GW, dalej Chiny – 2.8 GW, Dania – 1.3 GW i Holandia 1.1 GW. 

Energetyka wiatrowa rozwinęła się do tej pory przede wszystkim w Europie, gdzie jest 84% 

całkowitej mocy zainstalowanej na świecie. Pozostała część to inwestycje azjatyckie, których 

z każdym rokiem jest coraz więcej, a przy tym procentowy przyrost nowych mocy jest większy 

w Azji niż w Europie [2].  

 

Fotowoltaika 

Pod koniec 2017 roku łączna moc zainstalowana na świecie w instalacjach 

fotowoltaicznych wyniosła 402 GW. Nie ma żadnej innej technologii energetycznej, która 

rozwijała by się tak dynamicznie, zarówno ze względu na same rozwiązania technologiczne 

charakteryzujące się coraz wyższą sprawnością i niezawodnością, jak i na liczbę nowych 

inwestycji. W 2007 roku na świecie było zainstalowane zaledwie 8 GW w instalacjach 

fotowoltaicznych, co oznacza ponad 50 krotny wzrost mocy zainstalowanej do końca 2017 roku, 

sytuację tę ilustruje rys. 5.5 [1].  

 

 
 

Rys. 5.5. Moc zainstalowana w instalacjach fotowoltaicznych na świecie w latach 2007 – 2017 [1] 
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Przez szereg lat liderem w zastosowaniach fotowoltaiki były Niemcy. W 2011 roku na 

rynkach energetycznych pojawiły się Chiny, które już po 4 latach w 2015 roku zaczęły przodować, 

jako kraj o największej mocy zainstalowanej na świecie, a równocześnie największy producent 

ogniw i modułów fotowoltaicznych. W ostatnich latach rośnie wyraźnie też rola Japonii i USA, 

które obecnie mają taki sam poziom zastosowań (co do mocy), jak Niemcy. Od 2011 roku 

widoczne są też w statystykach światowych Włochy. Ostatnio wzrasta gwałtownie udział tzw. 

reszty świata, którą w przypadku fotowoltaiki są głównie wschodzące gospodarki azjatyckie 

państw takich jak: Indie, Taiwan, Malezja. 

Należy zaznaczyć, że w przypadku fotowoltaiki statystyki ujmują zarówno elektrownie 

małych, średnich i dużych mocy posadowione bezpośrednio na gruncie, jak i instalacje małych, 

czy nawet mikro mocy usytuowane na budynkach, zwykle na dachach, a także zintegrowane 

z obudową budynku (BIPV – Building Integrated PhotoVoltaics). Instalacje dużych mocy są 

podłączone do sieci (on-grid), pozostałe mogą być podłączone lub nie (off-grid). Te ostatnie są to 

tzw. instalacje autonomiczne lub wyspowe, które są wyposażone w inwertery (służące zamianie 

prądu stałego na prąd zmienny) i akumulatory oraz regulatory ładowania akumulatorów. Instalacje 

wielkich mocy podłączone do sieci nie zawierają akumulatorów, ale są wyposażone w falowniki, 

które poza funkcją zamiany prądu stałego na prąd zmienny, mają również funkcję synchronizacji 

z siecią. Systemy mikro, małej i średniej skali są zwykle podłączone do sieci (zawierają więc 

falowniki) i nie zawierają akumulatorów, wynika to z faktu, iż koszt akumulatorów dedykowanych 

do stosowania w instalacjach fotowoltaicznych jest wysoki. 

W ostatnim okresie pojawiły się elektrownie fotowoltaiczne pływające na wodzie, zarówno 

na wodach śródlądowych stojących, jak i na morzu. W tej nowej technologii przoduje Japonia. 

W statystykach energetycznych technologie te nie są jeszcze uwzględniane.  

Należy wspomnieć, że instalacje fotowoltaiczne to nie same systemy energetyczne, ale 

także konstrukcje wsporcze na których montowane są moduły i panele w przypadku konstrukcji 

naziemnych. Konstrukcje te mogą być nieruchome lub wyposażone w układy nadążne śledzenia 

pozycji Słońca na nieboskłonie. W elektrowniach fotowoltaicznych pływających na wodzie 

moduły/panele są zamocowane na swoistych bojach wodnych. W przypadku lokalizacji na dachu 

wykorzystuje się konstrukcje szynowe, na których na stałe (nieruchomo) położone są 

moduły/panele. Przy stosowaniu systemów BIPV – moduły/panele fotowoltaiczne są 

zintegrowane z obudową budynku – dachem lub fasadą i stanowią rozwiązania obudowy – 

struktury budynku, są więc integralną częścią budynku. Te rozwiązania są bardziej 

skomplikowane. Panele systemów BIPV mogą też stanowić przeszklenia (ogniwa są elementem 

szklanej elewacji – fasady lub dachu. O cenie instalacji fotowoltaicznej decyduje więc nie tylko 

cena samych modułów, inwerterów/falowników, akumulatorów i połączeń elektrycznych, ale 

oprzyrządowania i konstrukcji, na której są umieszczone. 
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Liczba zastosowań systemów i instalacji fotowoltaicznych rośnie bardzo szybko bowiem 

nie ma żadnej innej technologii energetycznej, której sprawność przetwarzania energii wzrosła by 

tak gwałtownie od czasu jej pojawienia się, a rozpowszechnienie się na rynku i przekroczenie 

bariery skali w procesach produkcyjnych doprowadziło do gwałtownego spadku cen urządzeń, 

systemów a w konsekwencji ceny jednostkowej energii pozyskiwanej z instalacji 

fotowoltaicznych. Oczywiście rozpowszechnienie technologii fotowoltaicznych nie byłoby 

możliwe bez mechanizmów wsparcia stosowanych w krajach, gdzie jest ich obecnie najwięcej.  

W celu uwidocznienia zmian sprawności ogniw fotowoltaicznych uzyskiwanych 

w laboratoriach badawczych na całym świecie od połowy lat 70 XX wieku, czyli w czasie 

ostatnich 40 lat, zamieszczono rys. 5.6 [4]. Na rysunku tym opracowanym w NREL – National 

Renewable Energy Laboratory w USA, przedstawiono wszystkie technologie fotowoltaiczne, 

począwszy od tych najstarszych krzemowych krystalicznych: mono i polikrystalicznych – 

technologii I generacji, poprzez technologie cienkowarstwowe – II generacji, do tych najnowszych 

– ogniw III generacji.  

Technologie krzemowe krystaliczne (technologie I generacji): mono i polikrystaliczne są 

najstarszymi i najbardziej dojrzałymi technologiami fotowoltaicznymi. Najwyższa sprawność tych 

ogniw osiągnęła w laboratoriach poziom 27.6%.  Technologie II generacji są to materiały 

półprzewodnikowe cienkowarstwowe z: CIGS – selenku miedzi indowo/galowego, CdTe – 

tellurku kadmu i krzemu amorficznego, z koncentratorami lub bez. Charakteryzują się one niższą 

sprawnością konwersji energii niż ogniwa krystaliczne. Ich sprawność może dochodzić do 23 .5%. 

Ich podstawową zaletą jest niski koszt wytwarzania, a w konsekwencji niska cena samych 

modułów fotowoltaicznych. Jak wskazuje sama nazwa są one cienkie, a poza tym są elastyczne 

i można je umieszczać na powierzchniach o różnych kształtach.  

Technologie III generacji są to technologie wielozłączowe. Wykorzystuje się co najmniej 2 

złącza p-n do absorpcji różnych części widma promieniowania słonecznego. Moduły z ogniwami 

wielozłączowymi mogą być skojarzone z układami koncentracji z soczewkami optycznymi 

(głównie Fresnela) i systemem śledzenia nadążnym odbiorników promieniowania słonecznego. 

Sprawność ogniw sięga w badaniach laboratoryjnych 46%.  

Do technologii III generacji należą też technologie nowo powstające tzw. emerging PV, do 

których należą technologie ogniw barwnikowych, perowskitów, organiczne – w tym tzw. 

tandemowe, organiczno – nieorganiczne, których sprawności dochodzą do 12,6%. Sprawność 

konwersji jest więc raczej niska, ale podstawową zaletą ogniw III generacji jest ich bardzo niski 

koszt wytwarzania, a więc niski koszt modułów i paneli, a ponadto prosty sposób ich instalowania 

(nakładania) na dowolnym obiekcie.  
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Technologiom fotowoltaicznym poświęcono więcej miejsca w opracowaniu ze względu na 

fakt, iż jest to ciągle technologia mało rozpoznana i powszechna w kraju. Liczba inwestycji i moce 

zainstalowane w Niemczech, w państwie o podobnym położeniu geograficznym, świadczą o tym, 

że to nie warunki klimatyczne (nasłonecznienie), są barierą wdrażania tej technologii w kraju, lecz 

brak lub nieodpowiednie mechanizmy wsparcia.  

 
 

Rys.5.6. Rozwój technologii fotowoltaicznych uzyskiwanych w laboratoriach badawczych na 
świecie od połowy lat 70 XX wieku wg NREL  [4]  

5.1.4. Rozwój poszczególnych technologii energetyki cieplnej 

Spośród technologii OZE wykorzystywanych do pozyskiwania ciepła najbardziej  

rozpowszechnione są technologie wykorzystujące biomasę. Tak jak w elektrowniach OZE 

najbardziej tradycyjna jest energetyka wodna, tak w przypadku pozyskiwania ciepła najbardziej 

powszechna i dojrzała jest energetyka wykorzystująca biomasę. Przy czym w wielu statystykach 

wyróżnia się tradycyjne wykorzystanie biomasy, tj. poprzez tradycyjne metody jej spalania 

i nowoczesne metody jej przetwarzania w celu pozyskania ciepła. Tradycyjne wykorzystanie 

biomasy jest dominującym składnikiem w statystykach dotyczących udziału OZE w pozyskaniu 

ciepła. Na drugim miejscu są nowe technologie energetycznego wykorzystania biomasy, które są 

zwykle reprezentowane przez nowoczesne elektrociepłownie opalane biomasę. Bioenergetyka 

wykorzystująca biomasę w różnej postaci jest najbardziej powszechnie stosowaną technologią 
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odnawialnej energetyki cieplnej zapewniając około 13% zużycia energii końcowej na świecie. 

Tradycyjne wykorzystanie biomasy ma oczywiście miejsce w krajach rozwijających się 

i odpowiada, za 8% zużycia energii z OZE. Natomiast 5% to nowoczesne technologie 

przetwarzania biomasy. Jednakże udział tych nowoczesnych technologii rośnie bardzo powoli 

i średnio wynosi zaledwie 2% rocznie. 

Z nowych technologii energetyki cieplnej OZE, których wzrost zastosowań jest wyraźnie  

widoczny, wyróżnia się technologie grzewcze z kolektorami słonecznymi. Najwięcej instalacji 

tego typu jest w Chinach, zresztą ten kraj jest też największym producentem i eksporterem 

kolektorów słonecznych na świecie, przy czym są to kolektory próżniowe rurowe. W Chinach jest 

zainstalowane 71,2% mocy wszystkich instalacji słonecznych z kolektorami do podgrzewania 

wody. Kolejnymi krajami, ale już ze znacznie mniejszym udziałem procentowym są: USA, Turcja, 

Niemcy, Brazylia, Indie, Australia, Austria, Izrael, Grecja, Włochy, Japonia, co ilustruje rys. 5.7 

[1], [5]. 

W odniesieniu do słonecznych technologii grzewczych w krajach takich jak: USA, 

Australia dominują instalacje z kolektorami słonecznymi bez pokryć, często zwane absorberami 

basenowymi, ponieważ są wykorzystywane do podgrzewania wody w otwartych basenach 

kąpielowych. W krajach europejskich przeważają technologie kolektorów płaskich cieczowych. 

Większość instalacji są to instalacje skali mikro stosowane do potrzeb grzewczych budynków 

jednorodzinnych, a także instalacje małej skali wykorzystywane w budynkach wielorodzinnych 

i użyteczności publicznej. Obecnie, szczególnie w państwach skandynawskich, Niemczech 

i Austrii, coraz częściej budowane są ciepłownie słoneczne średniej skali skojarzone z centralną 

siecią ciepłowniczą osiedli i miast.  Wszystkie te systemy są systemami niskotemperaturowymi 

w odniesieniu do temperatury czynnika roboczego w instalacji, czy sieci. 

Podobnie, jak w przypadku fotowoltaiki, powstają technologie zintegrowane z obudową 

budynku, tzw. BIST – Building Integrated Solar Thermal, w których kolektory słoneczne stanowią 

integralną część tej obudowy. W tym przypadku więcej rozwiązań stanowią kolektory powietrzne, 

często zintegrowane z systemem wentylacji budynku.  

W 2017 roku przybyło około 35 GW mocy cieplnej zainstalowanej w nowych instalacjach 

słonecznych, co spowodowało, że obecnie cieplna energetyka słoneczna (z kolektorami 

słonecznymi) ma 472 GW mocy cieplnej. Pod koniec 2017 roku 296 instalacji dużych mocy –

ciepłowni słonecznych było podłączonych do centralnych sieci ciepłowniczych. W ostatnim roku 

oddano do użytku także rekordową liczbę instalacji słonecznych pozyskujących ciepło procesowe 

wysokotemperaturowe do zastosowań w przemyśle, 110 instalacji o łącznej mocy 135 MW. 

Państwa europejskie, producenci kolektorów płaskich i koncentrycznych zwiększyły znacznie 

eksport swoich produktów na wschodzące rynki Północnej Afryki, Środkowego Wschodu 
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i Ameryki Łacińskiej. Jest to pierwszy istotny wzrost eksportu europejskiego od kryzysu 2011  

roku.  Fakt ten został wspomniany, ponieważ jednym z największych producentów kolektorów 

słonecznych w Europie jest Polska. Oznacza to, że dla krajowych eksporterów kolektorów 

słonecznych otwierają się też nowe rynki zbytu. 

 

 
 

Rys.5.7. Udział mocy zainstalowanej w kolektorach słonecznych do podgrzewania wody w 12 

krajach świata w 2016 roku 

Do pozostałych nowych technologii OZE pozyskiwania ciepła należą przede wszystkim 

instalacje geotermalne, wykorzystujące ciepło wnętrza Ziemi i instalacje z pompami ciepła, 

stosowane przede wszystkim w Europie i Japonii. Wykorzystanie energii geotermicznej zależy od 

dostępności źródeł ciepła w danym obszarze, przede wszystkim od głębokości na której występuje 

złoże i jego wydajności, a także od parametrów nośnika ciepła. Największe geotermiczne zasoby 

są wykorzystywane w Chinach, Turcji, Islandii, Japonii i na Węgrzech. 

Pompy ciepła wykorzystują zwykle ciepło niskotemperaturowe zawarte w otoczeniu: 

powietrzu wodzie wód śródlądowych (morskich też jest możliwe), wodach gruntowych, gruncie, 

a także ciepło odpadowe. Pompy ciepła mogą być mikro i małej skali (co odpowiada ich mocy), 

i są wykorzystywane do ogrzewania i chłodzenia (praca w obiegu rewersyjnym) budynków, 

a także do podgrzewania wody. Głównie są to pompy sprężarkowe (napędzane mechanicznie - 

energią elektryczną). Pompy ciepła dużych mocy (rzędu megawatów) są to przede wszystkim 
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pompy ciepła sorpcyjne (absorpcyjne i adsorpcyjne – napędzane cieplnie), które wykorzystują 

ciepło odpadowe (z procesów technologicznych) i ciepło z głębi Ziemi w ciepłowniach 

geotermalnych. Coraz częściej stosuje się też pompy ciepła sprężarkowe dużych mocy.  

Rynek europejski technologii OZE wykorzystywanych do pozyskiwania ciepła w Europie 

ze względu na dominujący udział technologii energetycznego przetwarzania biomasy wygląda 

podobnie jak rynki światowe, co ilustruje rys. 5.8. Na drugim miejscu znajdują się pompy ciepła, 

których udział na rynku rośnie wyraźnie w ostatnich latach. Udział energetyki słonecznej cieplnej 

(instalacje z kolektorami słonecznymi) jest niewielki, ale również rośnie z każdym kolejnym 

rokiem. W Europie pompy ciepła wykorzystują jako dolne źródło ciepła powietrze (technologie 

rozpowszechnione w Niemczech) i grunt oraz skały (technologie stosowane w państwach 

skandynawskich) [3], [5]. 

 
 

Rys. 5.8. Udział poszczególnych OZE w pokryciu zapotrzebowania na ciepło i chłód w krajach 
UE w latach 2004 – 2015 [3] 

Na zakończenie tej części należy podkreślić, iż rozwój technologiczny umożliwia 

wykorzystanie takich zasobów, których pozyskanie do niedawna było uznawane za nieopłacalne 

lub nawet niemożliwe. Postęp technologiczny w rozwoju nowych technologii OZE jest ogromny 

w ostatnim okresie i trudno tego nie zauważać. 
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5.2. Uwarunkowania formalne rozwoju europejskiej energetyki odnawialnej 

Dla polskiej polityki energetycznej istotne są uwarunkowania formalne, przede wszystkim 

prawne, kształtowane przez politykę energetyczną i klimatyczną UE. Realizacji inwestycji w 

europejską energetykę odnawialną służą m.in. takie dokumenty UE jak: Pakiet klimatyczno – 

energetyczny 3 x 20 [6], Mapa Drogowa Energetyki do 2050 roku [7], Mapa Drogowa 

Dekarbonizacji Gospodarki UE [8], Konwencje Klimatyczne Konferencji Narodów 

Zjednoczonych, a także dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady. Do najistotniejszych dla 

rozwoju energetyki odnawialnej w UE należą: dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 

w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych [9] z 2009 r., dyrektywa w 

sprawie charakterystyki energetycznej budynków [10] z 2010 r., dyrektywa w sprawie 

efektywności energetycznej [11] z 2012 r. Daty ostatniego ukazania się (a są to w większości tzw. 

Recasty do poprzednich wersji dyrektyw) świadczą o tym, że polityka KE na rzecz wzmocnienia 

roli energetyki odnawialnej w Europie jest polityką długoterminową. 

Pakiet klimatyczno – energetyczny, tzw. 3 x 20 (2020 Climate & Energy Package), został 

opublikowany w styczniu 2008 r. Zgodnie z nim państwa członkowskie UE zobowiązane są do 

roku 2020 dokonać redukcji emisji CO2 o 20% w porównaniu do 1990 r., uzyskać wzrost zużycia 

energii ze źródeł odnawialnych do 20% w całkowitym zużyciu energii w UE, zwiększyć 

efektywność energetyczną o 20% w stosunku do roku bazowego 2005. Poszczególne państwa 

negocjowały i ustalały własne cele, dla Polski ustalono cel 15% zużycia energii ze źródeł 

odnawialnych. Kolejny Pakiet klimatyczno – energetyczny (The 2030 Climate and Energy 

Framework) [6] przyjęty w 2014 roku ustalił cele do 2030. Kraje UE są zobowiązane do 2030 roku 

zmniejszyć redukcję emisji CO2 o 40%  w porównaniu do 1990, osiągnąć udział OZE w zużyciu 

energii na poziomie 27% i poprawić efektywność energetyczną o 27%. W kolejnym dokumencie 

dotyczącym dekarbonizacji gospodarki państw UE (Low-carbon economy roadmap) zalecono 

redukcję emisji CO2 o 80% do 2050 roku [8].  

Co ważne we wszystkich wspomnianych dokumentach  KE promuje i wspiera 

wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych wspólnie z efektywnością energetyczną i ochroną 

środowiska, traktując wszystkie trzy w sposób łączny, komplementarny i priorytetowy.  

Obecnie KE w Raporcie odnośnie postępów we wdrażaniu energetyki odnawialnej 

w krajach Unii [3] stwierdziła, że cel globalny udziału energii odnawialnych na poziomie 20% 

zostanie w całej Unii Europejskiej osiągnięty, co ilustruje rys. 5.9. Co prawda już wiadomo, że nie 

wszystkie kraje wywiążą się z podjętych zobowiązań.  
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Rys. 5.9. Udział OZE we Wspólnocie Europejskiej względem celów indykatywnych Dyrektywy 

w sprawie energii odnawialnych i celów krajowych Planów Działania na rzecz 

Energetyki Odnawialnej 

Należy podkreślić, iż we wspomnianym dokumencie KE Mapa Drogowa Energetyki do 

2050 roku wszystkie scenariusze redukcji emisji gazów cieplarnianych przewidują duży udział 

energii odnawialnych w bilansie energii końcowej, który w 2050 roku ma osiągnąć poziom od 57 

do 75%, i dominującą rolę energetyki odnawialnej w pozyskaniu energii elektrycznej, która z kolei 

ma być na poziomie 61 – 86%.  

Zgodnie z polityką klimatyczną państwa UE mają doprowadzić do dekarbonizacji 

gospodarki i dominować w świecie w zastosowaniach energetyki odnawialnej. Szczególnie ważne 

są postanowienia Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (United Nations 

Framework Convention on Climate Change) zawarte w Paryżu 2015, zgodnie z którymi w 2050 

roku kraje EU mają zredukować emisję gazów cieplarnianych o 80 – 95% w porównaniu 

z bazowym rokiem 1990. Obecnie KE opracowuje nową strategię ds. klimatu i energii. 

Konsultacje z krajami członkowskim trwały do 8 października, a sama strategia ma być gotowa do 

końca roku. Jest oczywiste, że rola energetyki odnawialnej i jej udział w bilansie energetycznym 

państw UE będzie rosnąć, co powinno być poważnie brane pod uwagę przy tworzeniu polityki 
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energetycznej państwa, zwłaszcza tych państw gdzie wykorzystanie OZE ciągle nie jest na 

wystarczająco dużym poziomie. 

 

5.3. Stan rozwoju energetyki odnawialnej w kraju 

W 2017 roku w kraju w bilansie energii pierwotnej energia pozyskana z odnawialnych 

źródeł stanowiła 13,5%, co odpowiadało 379 687 TJ, przy czym dominowało energetyczne 

wykorzystanie biomasy stałej, stanowiąc 70,7% wszystkich OZE. Ten duży udział biomasy stałej 

wynika ze stosowanej w kraju w dużej energetyce technologii współspalania biomasy – drewna 

z węglem w elektrowniach i elektrociepłowniach. Uznanie tego procesu za wykorzystanie OZE 

(odnotowywane w oficjalnych statystykach) jest swoistym ewenementem na skalę europejską. 

Doprowadziło ono do korzyści finansowych sektora wielkiej energetyki (stosującej współspalanie) 

i do bankructwa wielu krajowych firm przemysłu drzewnego (płyt wiórowych, drobnego 

przemysłu meblarskiego, itp.). Współspalanie nie jest żadnym innowacyjnym procesem 

technologicznym, wdrażaniem nowej myśli technologicznej w kraju, a tym bardziej technologią, 

którą możemy eksportować, lub która może być wzorcem dla innych państw. Stosowanie 

współspalania nie przyczyniło się do rozwoju krajowego przemysłu i zaistnienia na rynkach 

światowych. Uznanie współspalania za wykorzystanie OZE i wypełnienie obowiązku UE 

spowodowało ograniczenie rozwoju nowych technologii energetyki odnawialnej w kraju i 

realizacji innowacyjnych inwestycji w OZE, którym trudno było rywalizować z wielką 

konwencjonalną energetyką. 

Jak wspomniano w kraju dominuje wykorzystanie biomasy stałej. Poza wspomnianym 

współspalaniem, którego udział w bilansie paliwowo – energetycznym maleje, podstawowym 

biopaliwem stałym jest drewno opałowe występujące w postaci: polan, okrąglaków, zrębków, 

brykietów, peletów a także różnego rodzaju odpady z leśnictwa (gałęzie, krzewy, chrust i inne) 

i odpady z przemysłu drzewnego (wióry, trociny) i papierniczego. W tym przypadku w większości 

stosuje się spalanie biomasy w kotłach, piecach, kominkach, głównie w gospodarstwach 

domowych i małych obiektach usługowych. W statystykach takie wykorzystanie uwzględnia się 

często jako spalanie biomasy stałej w sposób niekontrolowany. Trudno jest w tym przypadku 

traktować takie wykorzystanie źródła energii odnawialnej jako innowacyjną niskoemisyjną 

technologię. Spalanie biomasy oznacza emisje szkodliwych związków do otoczenia, przede 

wszystkim emisję CO2, która w sposób sztuczny jest uznawana za równą zeru (w odniesieniu do 

cyklu życia roślin). Jako biomasę stałą uznaje się też biomasę pochodzącą z odpadów 

komunalnych pochodzenia biologicznego. Przetwarzanie tej biomasy do celów energetycznych 

wymaga nowoczesnych innowacyjnych technologii zapewniających niską szkodliwość dla 

otoczenia. Ostatnio coraz większym zainteresowaniem i udziałem w nowych rozwiązaniach 
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technologicznych charakteryzują się technologie energetycznego wykorzystania biogazu, czyli 

gazu składającego się głównie z metanu i dwutlenku węgla, uzyskiwanego w procesie beztlenowej 

fermentacji biomasy. Ze względu na sposób pozyskiwania wyróżnia się biogaz wysypiskowy, 

biogaz z osadów ściekowych i biogaz z odpadów rolniczych i przemysłu rolno – spożywczego. 

W tym przypadku wykorzystywane są również nowoczesne wysokosprawne technologie 

wykorzystania biomasy. Dzięki wykorzystaniu biomasy do celów energetycznych, przede 

wszystkim bazując na tradycyjnych technologiach spalania, względnie łatwo można spełniać cele 

indykatywne dotyczące udziału OZE w bilansie paliwowo- energetycznym kraju. Jednakże  

gospodarka energetyczna nowoczesnego niezależnego energetycznie państwa powinna „stawiać” 

na wysokosprawne niskoemisyjne technologie, które pozwolą nie tylko zrealizować podpisane 

umowy międzynarodowe, ale wspomóc krajowemu przemysłowi energetycznemu nowych 

technologii na widoczny udział w rynkach światowych . 

Na drugim miejscu po biomasie w bilansie pozyskania energii ze źródeł odnawialnych jest 

energetyka wiatrowa. W 2016 roku odpowiadała za 11,9% bilansu OZE w kraju [12]. Niestety w 

wyniku nowelizacji Ustawy o odnawialnych źródłach energii, która wprowadziła wiele ograniczeń 

w odniesieniu do eksploatacji i inwestycji w energetykę wiatrową rozwój energetyki wiatrowej 

został zatrzymany, a część działających farm wiatrowych została wyłączona z eksploatacji. 

Odbudowa wiarygodności w możliwość realizacji w kraju inwestycji w energetykę wiatrową może 

być bardzo długotrwałym procesem, obarczonym dużym ryzykiem inwestycyjnym, a więc 

dodatkowymi zabezpieczeniami finansowymi, co spowoduje wzrost kosztów energii 

pozyskiwanej z farm wiatrowych.  

W strukturze pozyskania energii ze źródeł odnawialnych w kraju w 2016 roku, po 

opisanych źródłach wykorzystujących biomasę stałą i energię wiatru, na trzecim miejscu jest 

wykorzystanie energii zawartej w biopaliwach ciekłych stosowanych w transporcie (10,2%), 

a następnie energii biogazu (2,9%) i wody (2%). Poniżej 1% jest wykorzystanie 

biodegradowalnych odpadów komunalnych (0,85%), pomp ciepła i energii słonecznej (po 0,58%), 

oraz geotermii (0,24%).  

W odniesieniu do pozyskania energii elektrycznej z OZE w 2016 r. na pierwszym miejscu 

była energetyka wiatrowa z udziałem 55%, dająca 12 588 GWh energii, na drugim spalanie 

biopaliw stałych stanowiące 30,3%, tj. 6 913 GWh (z czego 2 088 GWh to współspalanie), na 

trzecim energetyka wodna z 9% udziałem, na piątym spalanie biogazu w ilości 4,5% energii 

elektrycznej z OZE. Pozostałe OZE są pomijalne.  

Przedstawione wcześniej dane w odniesieniu do świata i Europy przedstawiają zupełnie 

inny obraz energetyki odnawialnej niż ma to miejsce u nas w kraju. Oczywiście tradycyjne formy 

wykorzystania OZE, czyli przede wszystkim tradycyjne spalanie biomasy ma miejsce, ale głównie 
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w krajach Trzeciego Świata. Natomiast kraje rozwinięte i wschodzące gospodarki inwestują 

w innowacyjne rozwiązania nowych OZE. Niestety w Polsce, zgodnie z przedstawionymi danymi 

i informacjami, wykorzystanie nowych technologii OZE jest na bardzo niskim poziomie, który 

można nazwać pomijalnie małym. A to właśnie nowe technologie OZE są obecnie swoistą energią 

napędową gospodarek świata, tych rozwiniętych i wschodzących. Scenariusze energetyczne kraju 

powinny uwzględniać rozwój i nowe technologie OZE. Polityka energetyczna państwa powinna 

we wszystkich scenariuszach rozwoju uwzględniać nowoczesną energetykę odnawialną.  

Gospodarka, a w tym przemysł krajowy, mogą stać się bardziej innowacyjne jeśli pojawią się 

mechanizmy wsparcia dla nowoczesnej energetyki odnawialnej. Należy podkreślić, iż 

w przypadku małych i mikro instalacji OZE w budynkach potrzebna jest ścisła współpraca sektora 

energetyki z sektorem budownictwa. Energetyka odnawialna systemów rozproszonych wymaga 

współpracy wielu sektorów, poza wspomnianymi energetyki i budownictwa, także rolnictwa, 

transportu. Zintegrowane podejście do realizacji inwestycji z zakresu nowoczesnych technologii 

OZE powinno dynamizować polską gospodarkę.  

Tymczasem realizacja celu Polski uzyskania 15% udziału OZE do 2020 roku jest 

zagrożona. Po powolnym okresie wzrostu udziału OZE w końcowym zużyciu energii do 2015 roku 

(od 2005 roku) w 2016 roku nastąpił spadek z 11,93% w 2015 roku do 11,3% w 2016 [12]. Polska 

powinna wywiązywać się z ustalonych zobowiązań, co jest oczywiste. Konieczne jest prowadzenie 

działań o charakterze długoterminowym (długoterminowa polityka energetyczna) zachęcających 

do realizacji innowacyjnych przedsięwzięć z zakresu opracowywania i wdrażania nowych 

technologii OZE, co pomoże osiągnąć innowacyjność krajowej gospodarki. 

 

5.4. Propozycja działań wspomagających rozwój OZE w kraju 

Rozwój energetyki odnawialnej powinien być jednym z istotnych celów polityki 

energetycznej państwa. Rozwój energetyki odnawialnej powinien być wspierany zarówno na 

szczeblu krajowym, jak i na poziomie regionalnym, lokalnym. Energetyka odnawialna to 

w większości energetyka rozproszona, która jest realizowana w postaci małych i mikro inwestycji, 

które nie wymagają długiego czasu projektowania, budowy i dopuszczenia do użytkowania. 

Technologie małej skali nie wymagają dużych nakładów inwestycyjnych, a ich coraz większa 

powszechność powoduje też spadek kosztów jednostkowych. Dzięki wprowadzaniu 

innowacyjnych technologii pozyskiwania i przetwarzania energii ze źródeł odnawialnych ich 

wykorzystanie staje się nie tylko możliwe, ale i coraz bardziej efektywne energetycznie. Dalszy 

postęp technologiczny i produkcja masowa elementów oraz urządzeń energetyki odnawialnej 

powoduje, że rozwiązania energetyki odnawialnej stają się coraz bardziej konkurencyjne nie tylko 

na światowym rynku energetycznym, ale i krajowym, w stosunku do technologii tradycyjnych.  
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Mechanizmy wsparcia rozwoju i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych mogą mieć 

różny charakter. Po pierwsze w celu zapewnienia rozwoju własnych krajowych technologii OZE 

konieczne jest wsparcie badań naukowych podstawowych i aplikacyjnych poprzez organizację 

programów ukierunkowanych na rozwój i wdrażanie OZE. Programy te inicjowane przez 

odpowiednie jednostki zarządzające ministerialne powinny korzystać ze wsparcia finansowego 

przemysłu na rzecz nauki. Znana jest w Europie inicjatywa tworzenia Platform Technologicznych, 

czyli zgrupowania najważniejszych instytucji badawczych, przemysłowych, publicznych 

i prywatnych odpowiedzialnych za rozwój technologiczny. Tego typu Platformy powinny być 

tworzone na gruncie krajowym, a ich rola powinna być wzmocniona współpracą i działaniami 

ekspertów z Grup Roboczych KIS – Krajowych Inteligentnych Specjalności. Energetyka 

odnawialna kojarzy w sobie sektor energetyki - przemysłu, budownictwa, rolnictwa, oraz handlu 

i usług. Kluczowa rola w Platformach zarezerwowana jest dla nauki i szeroko pojętego przemysłu, 

ale zgodnie z zasadą partnerstwa, uczestniczą w nich także przedstawiciele społeczności 

lokalnych, reprezentanci rządu i samorządów, użytkownicy i organizacje społeczne. 

Energetyka OZE ma zwykle charakter regionalny - lokalny i wymaga wsparcia ideowego 

własnych lokalnych władz i społeczeństwa. Rola władz lokalnych: powiatowych i gminnych 

w prowadzeniu aktywnej realizacji polityki energetycznej państwa na własnym terenie jest 

szczególnie istotna właśnie w przypadku energetyki odnawialnej. Oznacza to, że istotne decyzje 

inwestycyjne o charakterze proekologicznym, w tym wykorzystania OZE, powinny zapadać 

w powiatach i gminach. Realizacja polityki energetycznej w zakresie rozwoju OZE zależy, więc 

od świadomości energetycznej w zakresie nowych technologii OZE i stanowiska władz 

powiatowych i gminnych, i od ich aktywnego włączenie się do procesu kształtowania i realizacji 

tej polityki na własnym terenie. Rozwój energetyki odnawialnej na szczeblu lokalnym powinien 

być nieodłącznym elementem tworzonych klastrów energetycznych w obszarach poza miejskich. 

Natomiast w miastach rozwój ten jest jednym z głównych filarów koncepcji inteligentnych miast 

(smart cities) zwłaszcza, że oznacza on przejście ze scentralizowanej mono-źródłowej gospodarki 

energetycznej do gospodarki wieloźródłowej integrującej różne źródła energii: konwencjonalne, 

odnawialne i odpadowe i systemy wielkiej, małej i mikro skali.  

Wsparcie finansowe dla rozwoju OZE powinno być realizowane poprzez wprowadzenie 

wyraźnej ścieżki w Ustawie o OZE i Ustawie Termomodernizacyjnej finansowania energetyki 

odnawialnej przy termomodernizacji budynków, źródeł ciepła i sieci.  

Wsparcie fiskalne może mieć charakter ulg podatkowych dla producentów, inwestorów 

i użytkowników systemów OZE, jako mechanizm wynagradzania za wprowadzanie technologii 

przyjaznej dla środowiska; (ulgi podatkowe byłyby równoważone w budżecie przez odpowiednio 

wprowadzaną formę opodatkowania konwencjonalnych źródeł energii). Szczególnie celowe 
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wydaje się wprowadzenie ulgi budowlanej dla inwestycji związanych z wykorzystaniem dowolnej 

technologii OZE w nowobudowanych budynkach i tych poddawanych termomodernizacji. 

Należy przygotowywać propozycję wprowadzenia do analiz opłacalności inwestycji 

zmodyfikowanego rachunku ekonomicznego uwzględniającego koszty jednostkowe redukcji 

szkodliwych substancji, koszty uniknięte i koszty zewnętrzne, w tym przede wszystkim nakłady 

ponoszone na usuwanie szkód ekologicznych, zwiększone nakłady na służbę zdrowia i opiekę 

socjalną. Propozycja powinna bazować na wynikach Celowego Programu Badawczego 

ogłoszonego do realizacji przez MNiSW na zasadach konkursowych. Należy uwzględnić 

ogłoszenie konkursów na projekty naukowo – badawcze dotyczące analiz pełnego cyklu życia 

(LCA – Life Cycle Assessment) urządzeń, instalacji systemów energetycznych i wdrażania nowych 

technologii służących zmniejszeniu energochłonności gospodarki. 

Wsparcie badań nad zaawansowanymi technologiami energetyki OZE powinno mieć 

charakter długookresowy i uwzględniać istniejące trendy europejskie (programy badawcze UE). 

Konieczne jest zwiększenie poparcia dla badań naukowych w obszarach OZE połączone 

z zainteresowaniem i współfinansowaniem tych badań przez przemysł, który powinien być 

bezpośrednio zainteresowany wdrażaniem nowych technologii. Zainteresowanie to można jeszcze 

„wzmocnić”, jeśli wprowadzi się możliwość odpisu od dochodu lub zysku danego 

przedsiębiorstwa kwot przeznaczonych na rozwój nauki. 

Jak wspomniano Polska będzie mieć problem z uzyskaniem 15% udziału OZE do 2020 

roku. Konieczne jest więc podjęcie istotnych działań na rzecz wzmocnienia tempa wdrażania 

technologii OZE w kraju. Ważne jest aby, energetyka odnawialna nie była traktowana jako 

zagrożenie dla krajowej konwencjonalnej energetyki wielkiej skali, lecz jako energetyka 

rozproszona, wykorzystująca własne lokalne źródła, czyli energię zawartą w środowisku, która 

może być pozyskiwana i wykorzystywana na miejscu. Wykorzystanie energii odnawialnej ma 

miejsce, jeśli są spełnione zasady efektywności energetycznej. Najpierw trzeba zapewnić 

zmniejszenie zapotrzebowania na energię dzięki stosowaniu podstawowych metod efektywności 

energetycznej, a następnie wprowadza się zaawansowane technologicznie technologie energetyki 

odnawialnej, aby sprostać potrzebom energetycznym. W świetle konieczności dekarbonizacji 

gospodarki krajowej do 2050 roku i dzięki rozwojowi technologicznemu urządzeń i systemów 

OZE wydaje się, że możliwe byłoby osiągnięcie celu 50% energii ze źródeł odnawialnych w 

bilansie energii końcowej w 2050 roku w kraju, pamiętając [8], że przewiduje się iż udział energii 

odnawialnych w bilansie energii końcowej w 2050 roku w krajach UE ma być na poziomie 57% - 

75%. Jednakże, aby określić osiągnięcie konkretnego ilościowego celu potrzebne jest 

przeprowadzenie szczegółowych badań i analiz, a więc wzmocnienie roli nauki w procesie 

decyzyjnym na szczeblu krajowym . 
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6. Energetyka jądrowa.  

Andrzej Chmielewski 

6.1. Wstęp 

W 30 krajach świata jest eksploatowanych 447 energetycznych reaktorów jądrowych, 

a w 15 krajach budowane jest dalsze 60 nowych. Pod koniec 2016 r. moc zainstalowana 

w istniejących elektrowniach jądrowych   osiągnęła 392 gigawaty (elektryczne) (GW), który to 

wskaźnik jest najwyższy z jakich kiedykolwiek notowanych w statystykach. Prognozy IAEA 

wskazują, że przy przyjęciu wyższego wariantu planowanego rozwoju energetyki jądrowej, 

przewiduje się dalszy wzrost mocy zainstalowanej w tej technologii w odniesieniu do poziomu 

roku 2016, w roku 2030 o 42%, a o 83% w roku 2040 i wreszcie o 123% w roku 2050. W planie 

pesymistycznym wzrost wyniesie – 12 %  w roku 2030, 15% w 2040, natomiast  przewiduje on 

gwałtowny wzrost wykorzystania tego źródła energii w roku 2050. Według danych Agencji 

Wiedeńskiej 28 krajów jest zainteresowanych wprowadzeniem energii jądrowej do swego miksu 

energetycznego. Jeśli chodzi o  30 krajów, w których wykorzystywana jest technologia nuklearna 

w wytwarzaniu energii elektrycznej  (NPP),  jest  w nich budowane 13 nowych bloków, 

a planowana jest realizacja następnych 16  projektów. Ważnym aspektem wpływającym na 

rozwój energetyki jądrowej jest aspekt środowiskowy. W oparciu o dostępne dane można 

stwierdzić, że mimo wzrostu udziału energii odnawialnej w miksie energetycznym, paliwa 

kopalne, zwłaszcza węgiel, nadal będą  ważnym paliwem wykorzystywanym w blokach 

energetycznych. Niestety w procesach spalania węgla, poza emisją ditlenku węgla będącego 

gazem cieplarnianym, emitowane są tlenki azotu i siarki, rtęć, PM 2.5, POPs oraz generowane 

odpady stałe zawierające pierwiastki radioaktywne. Unia Europejska  jest zdecydowana do roku 

2050 zredukować emisję ditlenku węgla o 80% względem poziomu z roku 1990. Komisja 

przeanalizowała skutki tej polityki w dokumencie “Mapa drogowa wdrażania konkurencyjnej 

niskowęglowej gospodarki w roku 2050”(„Roadmap for moving to a competitive – low – carbon 

economy in 2050”). W scenariuszach zawartych w tym opracowaniu przeprowadzono  analizę 

różnych możliwości obniżenia emisji ditlenku węgla w systemach energetycznych. Stwierdzono, 

że przygotowanie długoterminowych prognoz jest bardzo trudne, z uwagi na fakt, że przyjęte 

rozwiązania są obciążone krótkowzrocznymi interesami natury politycznej i rozwiązaniami czysto 

biznesowymi dążącymi do maksymalizacji zysku. Eksperyment dotyczący wdrażania zawartej w 

mapie drogowej polityki energetycznej, już został podjęty przez najbogatsze i najbardziej 

technologicznie rozwinięte kraje Europy, takie jak: Niemcy, czy też Dania. Rezultaty tego 
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eksperymentu wskazują na popełnione błędy i uzyskane doświadczenie powinno zostać 

wykorzystane w działaniach innych krajów, w tym Polski. Bez wątpienia  wykorzystanie jedynie 

OZE nie zapewni wymaganej redukcji emisji gazów cieplarnianych, a opłaty za emisję ditlenku 

węgla nie zmaleją (Tabela 6.1). 

 

Tabela 6.1. Opłaty za emisję ditlenku węgla do atmosfery (Euro/tona CO2) 

 Region Sektor 2025 2040 

Scenariusz 

obecny 

Kanada 

Unia 

Europejska 

ROK (bez lot.) 

Energetyka(E), 

przemysł(p), 

lotnictwo(l) 

15 

22 

22 

31 

40 

40 

Scenariusz 

przewidywany 

Kanada 

 

Unia 

Europejska 

 

Chiny 

 

Korea 

 

Afryka Płd. 

Wszystkie 

sektory 

 

E,p,l 

 

E,p,l 

 

E,p 

 

E,p 

25 

 

 

25 

 

17 

 

25 

 

10 

45 

 

 

48 

 

35 

 

42 

 

4 

 

6.2. Energetyka jądrowa w państwach ościennych 

Nasz start do energetyki jądrowej rozpoczął się od budowy EJ w Żarnowcu, zatrzymanej 

potem przez polityków, a sprawy marnotrawstwa olbrzymich środków i zatrzymania rozwoju 

technologicznego kraju, dalej rzucają cień na kierunki rozwoju energetyki w naszym kraju. Warto 

spojrzeć na sytuację w krajach ościennych, działających na podobnym poziomie rozwoju 

technologicznego i posiadających  podobne, lub czasem mniejsze możliwości rozwoju 

inwestycyjnego w zakresie kluczowych obiektów decydujących o przyszłości zamieszkujących ich 

społeczeństw. 

Republika Czeska posiada sześć reaktorów jądrowych wytwarzających około jednej 

trzeciej energii elektrycznej koniecznej do pokrycia zapotrzebowania.  Pierwszy działający dla 

celów komercyjnych reaktor rozpoczął pracę w roku 1985. W roku 2012 w tym kraju wytworzono 

87.6 TWh energii elektrycznej przy mocy zainstalowanej rzędu 20.2 GWe w pracujących 

elektrowniach, z czego 53.4 % energii uzyskiwano ze spalania węgla, a 34.5% z energii nuklearnej. 
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Eksport netto wyniósł 17 TWh. W tym czasie dopłaty do OZE wyniosły 1.7 miliarda euro na rok. 

Budowa nowych jądrowych bloków energetycznych jest planowana w przyszłości. Większość 

uranu dla wyrobu paliwa pochodziło z miejscowych kopalń, konwersja, wzbogacenie uranu 

i wyprodukowanie prętów paliwowych następowało w Rosji. Paliwo dla EJ Dukovany jest 

dostarczane przez TVEL. Paliwo dla EJ Temelin było początkowo dostarczane przez 

Westinghouse, ale w roku 2006 TVEL wygrał przetarg na dostarczanie paliwa do dwu bloków 

WWR,  przez 10 lat, poczynając od roku 2010. 

Republika Słowacka uzyskuje ponad 50 % elektryczności z energetyki jądrowej, co daje 

jej drugie miejsce w Europie, zaraz po Francji. Pierwszy reaktor komercyjny został zbudowany na 

należącym do niej terytorium, w roku 1972. Zużycie energii elektrycznej w tym kraju jest prawie 

niezmienne od roku 1990. Moc zainstalowana w roku 2011 wyniosła 8.1 GWe, z tego prawie jedna 

czwarta w energetyce jądrowej. W roku 2012, wytworzono 28.6 TWh energii elektrycznej, z tego 

15.5 TWh (25,5%) w energetyce jądrowej, 4.4 TWh w hydroelektrowniach, 3.8 TWh w blokach 

opalanych węglem i 2.9 TWh z gazu. Import netto wyniósł 0.3 TWh. To, że Słowacja, która była 

kiedyś eksporterem energii elektrycznej (ok. 1 TWh/rok), a teraz musi ją importować, związane 

jest z zatrzymaniem pracy rektorów V1 w EJ Bohunice. Dlatego też rozpoczęto w Elektrowni 

Jądrowej Mochovce budowę dwóch nowych bloków, a w przyszłości planowana jest budowa  

kolejnych. Budowa bloków energetycznych w EJ Mochovce jest największą inwestycją ostatnich 

lat, której budżet przekracza 4 miliardy euro, kontynuowaną mimo światowego kryzysu 

finansowego, który dotknął również ten kraj. Liczba osób zatrudnionych w 100 firmach biorących 

udział w realizacji tego przedsięwzięcia inwestycyjnego wynosi prawie 10 000. Inwestycja jest 

realizowana przez krajowe przedsiębiorstwo energetyczne Slovenské Elektrárne, w nowej 

elektrowni zatrudnienie znajdzie 4 600 osób, a ich średnie wynagrodzenie wyniesie, w cenach dnia 

dzisiejszego 1600 euro, tzn. dwukrotnie więcej w stosunku do średniej krajowej. Po zakończeniu 

inwestycji 48% energii elektrycznej Słowacji będzie wytwarzane z paliwa jądrowego. Każde euro 

zainwestowane w projekt przyniesie wymierne korzyści dla gospodarki słowackiej wynoszące 

2.6 euro. W projekt poza firmami słowackimi, są zaangażowane firmy z Czech, Włoch, Niemiec, 

Francji, Rosji i Wielkiej Brytanii. Prowadzi to poza zdobywaniem doświadczenia w zakresie 

nowoczesnych technologii do ustanowienia kontaktów biznesowych, co przyniesie efekty dla 

gospodarki przez następne dziesięciolecia. 

Republika Białorusi w 2015 r. wyprodukowała 34 TWh energii elektrycznej, głownie 

w oparciu o spalanie gazu ziemnego (33 TWh) . Kraj sprowadził 6 TWh energii elektrycznej 

i wyeksportował 3.5 TWh. Zużycie na głowę mieszkańca w roku 2015 wyniosło około 3000 kWh. 

W ramach strategii energetycznej na lata 2011 - 2020 Białoruś dąży do zmniejszenia zależności od 

Rosji jako głównego dostawcy nośników energii. Kraj importuje znaczną większość gazu z Rosji, 

w znacznej części za energię elektryczną. Plan rozwoju energetyki w tym kraju dotyczy już 
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rozpoczętej budowy elektrowni jądrowej o mocy 2400 MW, a także czterech elektrowni wodnych 

o łącznej mocy 120 MW oraz projektów wiatrowych o łącznej mocy 300 MW. Jeśli ten plan 

zostanie w pełni wdrożony, strategia przyniesie zmniejszenie udziału energii wytworzonej przy 

użyciu rosyjskiego gazu do 55% w 2020 r. z wynoszącego w roku 2009 ponad 80%. Koszt importu 

gazu przekroczył w roku 2016 sumę 2 mld USD. Proponowana elektrownia jądrowa o mocy 

2400 MW ma zmniejszyć import gazu o 5 mld m
3 

rocznie. W czerwcu roku 2009 rząd ogłosił, że 

Atomstroyexport będzie generalnym wykonawcą inwestycji elektrowni jądrowej , we współpracy 

z rosyjskimi i białoruskimi podwykonawcami, w szczególności z St Petersburg 

Atomenergoproekt. Umowa międzyrządowa dotycząca budowy została podpisana w marcu roku 

2011. Wstępna umowa na budowę tej inwestycji pod klucz, podpisana w październiku roku 2011 

z Atomstroyexport dotyczyła budowy elektrowni o mocy  2400 MW (2 x 1200 MW, obiektów 

AES-2006 wykorzystujących reaktory V-491).  Zasadnicza umowa została podpisana w lipcu 

roku 2012.  Firma AEP - St Petersburg (obecnie część grupy ASE) jest zaangażowana w realizację 

projektu od roku 2004, w tym była odpowiedzialna za wybór technologii i kraju dostawcy. 

W styczniu roku 2014 powstało państwowe przedsiębiorstwo  utworzone w celu budowy 

elektrowni jądrowej. W kwietniu 2013 r. Atomenergomash (AEM) wygrał przetarg na dostawę 

dwóch reaktorów, które są wytwarzane przez AEM-Technologies w zakładzie Atommash 

w Wolgodonsku. W październiku 2013 r. Gosatomnadzor (GAN) wydał Dyrekcji Budowy 

Elektrowni Jądrowej (Białoruś AEC) licencję na budowę pierwszego reaktora na terenie 

miejscowości Ostrowiec. Pierwszy beton wylano w  listopadzie 2013 r., a VNIPIET (dawniej 

SPbAEP) został głównym wykonawcą inwestycji budowlanej, choć pełne pozwolenie na budowę, 

nie zostało wydane aż do kwietnia 2014 r. W lutym 2014 r. Ministerstwo wydało pozwolenie na 

budowę płyty bazowej bloku nr 2, którego budowę  rozpoczęto w maju 2014 r., na kilka miesięcy 

przed planowanym terminem. Pełne pozwolenie na budowę zostało udzielone pod koniec grudnia 

2014 r. Czas budowy pierwszej jednostki miał wynosić 60 miesięcy, a przyłączenie do sieci 

jednostki pierwotnie miało nastąpić w listopadzie 2018 r. Rozruch pierwszego reaktora jest 

obecnie planowany na pierwszy kwartał 2019 roku, a drugiego na rok 2020. Białoruś wykorzystała 

metodologię INPRO w zakresie oceny wpływu budowanej elektrowni jądrowej, na gospodarkę 

i infrastrukturę kraju. W ocenie wzięto pod uwagę  konieczność  stworzenia systemu gospodarki 

odpadami oraz zapewnienia niezbędnej ochrony fizycznej obiektu, oraz oceniono wpływ 

eksploatacji elektrowni na środowisko i bezpieczeństwo kraju, co było działaniem niezbędnym dla 

potwierdzenia prawidłowości decyzji inwestycyjnej. Wyniki analiz wykazały, że energia jądrowa 

będzie konkurencyjna, przy kosztach inwestycyjnych 1960 USD / kW (overnight) i cenie 

sprzedaży energii elektrycznej 5.81 centa / kWh (w porównaniu z węglem 1175 USD / kW 
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i 6.52 centa / kWh, a gazu 805 USD / kW i 6.76 centa / kWh). Podstawowy koszt budowy dwu 

reaktorów wyniósł 6,135 miliarda USD (overnight). 

Republika Ukrainy, w której łączna produkcja energii elektrycznej w 2015 wynosiła 

164 TWh, wyeksportowała w tym samym roku  1 TWh energii elektrycznej netto do Europy. 

W ogólnej produkcji 88 TWh (54%) energii elektrycznej wytworzono w oparciu o paliwo jądrowe, 

56 TWh (34%) w oparciu o spalanie  węgla, 10 TWh w oparciu o spalanie gazu, a pozostałe 

7 TWh pochodziło z energetyki wodnej. Zużycie energii elektrycznej wynosiło w kraju 124 TWh 

przy stratach w przesyle wynoszących 17 TWh, co wynika z eksploatacji bardzo starej sieci 

przesyłowej. Dla poprawienia istniejącej sytuacji w grudniu 2015 została zlecona budowa nowej 

linii energetycznej 750 kV z Równego do Kijowa. Szczytowe zapotrzebowanie w kraju na moc 

wynosi około 28 GW. Wielkość mocy zainstalowanej wynosi około 52 GW, w tym 22 GW 

w elektrowniach opalanych węglem, 13,8 GW w energetyce jądrowej, 5 GW w gazowej i 4 .8 GW 

w hydro. Większość elektrowni opalanych węglem jest stara. W tym roku udzielono zezwolenie na 

uruchomienie pełnej mocy reaktorów w elektrowniach w Równem i Chmielnickim (4  840 MW 

brutto). W połowie roku 2012 została zaktualizowana ukraińska strategia energetyczna do roku 

2030, w której przewidziano budowę nowych bloków jądrowych o łącznej mocy od 5000 do 

7000 MW, przewidując koszty tych budów na 25 mld USD. Przewiduje się znaczny wzrost popytu 

na energię elektryczną do 307 TWh rocznie w okresie do roku  2020 i do 420 TWh w roku 2030. 

Zgodnie z polityką rządu połowa tego wzrostu będzie pochodzić z energii jądrowej. Wymagałoby 

to przyrostu mocy w tym sektorze do 29.5 GW w 2030r, z 13.8 GW (13.1 GW) zainstalowanych 

obecnie. Utworzony w 2014 nowy rząd potwierdził założenia zawarte w programie  i stwierdził, 

że podjęte działania mają na celu integrację z europejską siecią energetyczną oraz gazową, tak aby 

kraj był częścią europejskiego rynku energii od roku 2017. Kolejna aktualizacja strategii 

energetycznej, dokonana w sierpniu 2017, przyjęła  udział sektora jądrowego w produkcji energii 

elektrycznej na około 50% do 2035r, udział hydro przyjęto na 13% a innych  odnawialnych źródeł 

energii na 25%. Wytwarzanie energii elektrycznej w technologii jądrowej jest obowiązkiem 

przedsiębiorstwa państwowego Energoatom (NNEGC Energoatom), założonej  w październiku 

1996 r. We wrześniu roku 2014 nowy rząd potwierdził kontynuację wcześniej przyjętego 

programu. W listopadzie roku 2017 Energoatom podpisał z Areva porozumienie w sprawie 

wdrożenia nowych systemów bezpieczeństwa w elektrowniach jądrowych, przedłużenia czasu ich 

eksploatacji oraz zwiększenia ich wydajności. Ta sama ukraińska firma podpisała we wrześniu 

2017 roku porozumienie z Westinghouse’m na dostawę systemów monitoringu dla Elektrowni 

Zaporoże. Od marca 2017 roku obowiązuje porozumienie z firmą Polenerga z Polski, na eksport 

energii elektrycznej w ramach porozumienia o utworzeniu „mostu” energetycznego między 

Ukrainą a EU, w powiązaniu z  przygotowanym „Baltic Energy Market Interconnection Plan”. 

Działania takie pozwolą na lepsze wykorzystanie energetyki jądrowej, istniejącej i budowanej na 
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Ukrainie oraz pozwolą na uzyskanie funduszy na budowę w Elektrowni Chmielnicki bloków 

3 & 4. Planowana jest budowa sieci 750 kV, 2000 MW z Elektrowni Chmielnicki do Rzeszowa. 

Plany te przewidują, że blok 2 w El. Chmielnicki zostanie odłączony od sieci ukraińskiej, co ma już 

miejsce w przypadku  położonej w zachodniej części kraju El. Bursztyn,  opalanej węglem 

i zsynchronizowany z siecią EU. Energoatom oświadczył, że podjęte w roku 2019, działania 

polegające na połączeniu z  siecią europejską, jednostek o mocy 1550 MW, będą pierwszym 

krokiem na drodze do synchronizacji systemu ukraińskiego z systemem EU. W roku 2025 te 

zdolności przesyłowe wzrosną do 2550 MW. 

Republika Federalna Niemiec w roku 2015 eksploatowała osiem elektrowni jądrowych 

o mocy 11 357 MW, w roku 2014 wytworzyły one  97.12 TWh energii elektrycznej. Ich 

dyspozycyjność wyniosła 90.6 %. Innych 27 elektrowni jądrowych, łącznie z eksperymentalnymi 

prototypami oraz demonstratorami, zbudowanych w latach 60tych i 70tych – zostało rozebranych. 

Aktualnie Republika Federalna Niemiec zrezygnowała z dalszego rozwoju energetyki jądrowej dla 

produkcji elektryczności. Obecnie (2017) udział wytwarzania elektryczności z bloków jądrowych 

wynosi ok. 10% (10.8 GW, 76.5 TWh). 

 

6.3. Program polskiej energetyki jądrowej  

Rada Ministrów RP w dniu 13 stycznia, 2009 r. podjęła uchwałę 4/2009 dotyczącą 

Programu Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ). Rozporządzeniem z dnia 12 maja 2009 Rada 

Ministrów ustanowiła stanowisko Pełnomocnika Rządu ds. PEJ w randze podsekretarza stanu 

w Ministerstwie Gospodarki, w 2014 r. obowiązki związane z tą funkcją przejął bezpośrednio 

Minister Gospodarki. URM w kolejnym rozporządzeniu z dnia 11 sierpnia 2009 roku ustanowił 

harmonogram prac w zakresie wdrażania energetyki jądrowej, a w dniu 01.07.2011 roku weszły 

w życie ustawy Parlamentu dotyczące zmian w Prawie atomowym oraz dotyczące działań 

inwestycyjnych związanych z budową instalacji jądrowych i im towarzyszących. Przewiduje się, 

że zużycie energii elektrycznej w Polsce będzie rosło, m.in. ze względu na spodziewany wzrost 

gospodarczy w naszym kraju oraz relatywnie niski poziom zużycia obecnie - niemożliwy do 

utrzymania w dłuższej perspektywie. Według danych Eurostat z 2011 r., Polska plasuje się na 

24 miejscu wśród krajów UE pod względem rocznego zużycia energii elektrycznej w przeliczeniu 

na mieszkańca, które wynosi ok. 4,1 tys. kWh, tj. znacznie poniżej średniej "starej" 15 UE, 

wynoszącej ok. 7.5 tys. kWh. Jak, już w rozdziale 1 i 2 pokazano, energetyka jądrowa stanowi 

istotny moduł technologiczny wytwarzania elektryczności w przeważającej liczbie prognoz 

opracowywanych w skali globu i wielu krajów do 2050 (60). Również wszystkie dostępne 

scenariusze opracowywane w Polsce przewidują wprowadzenie w perspektywie do 2050r. bloków 
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jądrowych przy odpowiednich cenach pozwoleń emisyjnych dla ditlenku węgla. Odsuwanie 

decyzji w sprawie budowy i wprowadzenia do systemu tej klasy technologii utrudnia 

przygotowanie odpowiedniej ścieżki emisyjnej i optymalizację miksu paliwowego 

i technologicznego.  

Rada Ministrów przyjęła jednak 14 października 2016 r.,  sprawozdanie Ministra Energii 

z realizacji Programu polskiej energetyki jądrowej (PPEJ) za lata 2014-15 i zdecydowała 

o weryfikacji całości Programu oraz aktualizacji harmonogramu i modelu biznesowo-finansowego 

do końca roku 2017. Powyższe zadania zostały zrealizowane przez ME w terminie i obecnie PPEJ 

czeka na decyzję Rady Ministrów RP. W pierwszej  połowie 2017 r. ME prowadziło prace nad 

nowym systemem finansowania inwestycji dla pierwszej EJ. Analizowane były wariantowo koszty 

przyjęcia konkretnego rozwiązania oraz możliwe struktury właścicielskie EJ, jak i sposób 

sprzedaży (zbytu) energii. Analizy te wykazały, że odpowiednio skonstruowany system finansowy 

pozwala na utrzymanie kosztów wytwarzania energii elektrycznej na poziomie niższym niż 

w innych źródłach wytwórczych, w tym dla nowych bloków węglowych (nawet bez kosztów 

emisji CO2). Według informacji przekazanej przez Dyrektora DEJ ME przekazanej na posiedzeniu 

KPE PAN, w dniu 11 sierpnia 2017 kierownictwo ME zapoznało się i przedyskutowało propozycje 

finansowania projektu jądrowego, które przedstawione zostaną członkom RM. Należy podkreślić, 

że w czerwcu 2018 to organizacje techniczne; NOT, SEP, PTN I SEREN wystąpiły do Prezesa RM 

o przyśpieszenie realizacji PPEJ, a w lipcu 2018 przedstawiciele tych środowisk odbyli spotkanie 

z parlamentarzystami RP. PPEJ został uwzględniony w „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego 

Rozwoju” w rozdziale Energia w zakresie działania, którego celem jest zapewnienie 

powszechnego dostępu do energii pochodzącej z różnych źródeł. Do osiągnięcia tego celu 

niezbędne jest (m.in.) wdrożenie energetyki jądrowej. Jest ono częścią kierunku interwencji IV.1. 

(Poprawa bezpieczeństwa energetycznego kraju. Wspieranie pozyskiwania i wykorzystania 

energii z nowych źródeł (m.in. energetyka jądrowa)). Według cytowanego dokumentu konieczna 

jest kontynuacja prac nad programem w celu dywersyfikacji źródeł energii, zmniejszeniu wpływu  

energetyki na środowisko, a także zapewnienie rozwoju ośrodków naukowo-badawczych oraz 

polskiego przemysłu (w tym także z uwzględnieniem działalności eksportowej). Według 

dokumentu, decyzja zasadnicza zapadnie po wykonaniu przez Ministra Energii odpowiednich 

analiz oraz po uzyskaniu ofert dostawców technologii, które pozwolą na określenie nakładów 

inwestycyjnych niezbędnych do poniesienia i potwierdzą m.in. opłacalność inwestycji 

w energetykę jądrową w polskich warunkach. 

Główne podmioty realizujące PPEJ to : 

– PGE SA , jako główny udziałowiec za pośrednictwem spółki zależnej PGE EJ1 przygotowuje 

proces inwestycyjny na rzecz budowy pierwszej elektrowni jądrowej – przetargi, lokalizacje 

i przygotowania do budowy, 
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– Państwowa Agencja Atomistyki przygotowuje się do pełnienia roli dozoru jądrowego 

w sytuacji budowy i istnienia energetyki jądrowej w Polsce (reorganizacja, szkolenie nowych 

pracowników, współpraca z partnerami zagranicznymi), 

– Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych – odpowiada za gospodarkę 

odpadami i wypalonym paliwem, uczestniczy w przygotowaniu budowy nowego składowiska 

odpadów promieniotwórczych, 

– Otoczenie naukowe i badawcze – konsolidacja instytutów, przygotowania wybranych 

instytutów naukowych i uczelni wyższych do działania na rzecz rozwoju energetyki jądrowej.  

W chwili obecnej prace w ramach Programu koncentrują się na przeprowadzeniu badań 

lokalizacyjnych i środowiskowych. W 2016 roku wybrano dwie lokalizacje: (1) 

„Lubiatowo-Kopalino” i (2) „Żarnowiec” do przeprowadzenia badań lokalizacyjnych 

i środowiskowych. W marcu 2017 r. rozpoczęto badania lokalizacyjne i środowiskowe w obu 

lokalizacjach. 

 

Programy badawcze w zakresie energetyki jądrowej- prowadzone obecnie 

i konieczne do uruchomienia w kraju 

Rozwój sektora nuklearnego nie może być  napędzany jedynie przez dostępność 

technologii w świecie. Podejmowanie decyzji w tym zakresie jest złożoną czynnością związaną 

z polityką rządu, względnymi kosztami  wytwarzania energii, sytuacją rynkową etc. Wynikający 

stąd poziom nieprzewidywalności zobowiązuje rządy do utrzymania szerokiej gamy opcji 

technologicznych otwartych na przyszłość, a zatem utrzymania sprawnego w działaniach sektora 

R&D. Celem realizacji programów badań jądrowych jest zapewnienie wiedzy dotyczącej 

podejmowania świadomych decyzji dotyczących przyjmowanych do wdrożenia opcji jądrowych. 

Takie działania są podstawą uzyskiwania korzyści przemysłowych dla kraju oraz rozwoju 

technologii i jej wykorzystania na arenie międzynarodowej. Utrzymanie potencjału badawczego 

jest niezbędne do tego aby kraj był postrzegany jako wiarygodny partner w skali 

międzynarodowej, na którego terenie mogą powstawać bezpieczne obiekty, nadzorowane w skali 

regionalnej i światowej.  

Ważną dla rozwoju bezpiecznej energetyki jądrowej jest utworzenie organizacji wsparcia 

technicznego i naukowego (TSO – Technbical Support Organization) wykorzystującej organizacje 

naukowe i techniczne zatrudniające  kompetentnych ekspertów posiadających długoletnie 

doświadczenie, nabyte w kraju i za granicą,  które mogą  świadczyć  usługi techniczne 

i naukowe krajowym organom dozoru jądrowego i przemysłowi. Mogą także doradzać 

organizacjom rządowym, w celu osiągnięcia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa jądrowego 
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i ochrony radiologicznej oraz właściwej gospodarki odpadami promieniotwórczymi. Jednostkami 

powołanymi do utworzenia trzonu takiej organizacji  są: CLOR, NCBJ i ICHTJ. 

Ważną rolę w przygotowaniach do wdrażania Polskiego Programu Energetyk Jądrowej 

była realizacja projektu strategicznego NCBiR „Technologie wspomagające rozwój bezpiecznej 

energetyki jądrowej” obejmującego następujące zadania : 

– Rozwój wysokotemperaturowych reaktorów do zastosowań przemysłowych (lider 

konsorcjum – Akademia Górniczo-Hutnicza), 

– Badania i rozwój technologii dla kontrolowanej fuzji termojądrowej (lider konsorcjum - 

Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN), 

– Podstawy zabezpieczenia potrzeb paliwowych polskiej energetyki jądrowej (lider sieci 

naukowej – Uniwersytet Warszawski), 

– Rozwój technik i technologii wspomagających gospodarkę wypalonym paliwem i odpadami 

promieniotwórczymi (wykonawca – Instytut Chemii i Techniki Jądrowej), 

– Analiza możliwości i kryteriów udziału polskiego przemysłu w rozwoju energetyki jądrowej 

(lider sieci naukowej - Politechnika Warszawska), 

– Rozwój metod zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej dla bieżących 

i przyszłych potrzeb energetyki jądrowej (lider sieci naukowej – Centralne Laboratorium 

Ochrony Radiologicznej), 

– Analiza procesów generacji wodoru w reaktorze jądrowym w trakcie normalnej eksploatacji 

i w sytuacjach awaryjnych z propozycjami działań na rzecz podniesienia poziomu 

bezpieczeństwa jądrowego (lider sieci naukowej – Instytut Chemii i Techniki Jądrowej), 

– Analiza procesów zachodzących przy normalnej eksploatacji obiegów wodnych 

w elektrowniach jądrowych z propozycjami działań na rzecz podniesienia poziomu 

bezpieczeństwa jądrowego (lider sieci naukowej – Instytut Chemii i Techniki Jądrowej), 

– Opracowanie metod i wykonanie analiz bezpieczeństwa w reaktorach jądrowych przy 

zaburzeniach w odbiorze ciepła i w warunkach ciężkich awarii (wykonawca – Politechnika 

Warszawska), 

– Opracowanie metody i wykonanie przykładowej analizy systemowej pracy bloku jądrowego 

z reaktorem wodnym przy częściowym skojarzeniu (wykonawca – Politechnika Gdańska). 

 

Niestety projekt ten mimo wielu wystąpień do MG, MNiSzW i NCBiR , nie znalazł dalszej 

kontynuacji, co prowadzi do zaniechania badań w tym obszarze tematycznym, z uwagi na 

konieczność samofinansowania się jednostek które były zaangażowane w jego realizację. W małej 

częśći tematyka jest kontynuowana w ramach prac statutowych. Większość tematów  

prowadzonych obecnie w Krajach UE w ramach projektu EURAMET PREPAREDNESS było 

w 2014 r zaproponowane we „Wstępnych propozycjach tematów do nowego programu 
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strategicznego „Bezpieczna Energetyka jądrowa”. Brak programu krajowego uniemożliwia 

uczestniczenie w programach tego typu „joint research project” na zasadach pełnoprawnych 

członków (tzn. program manager). Można w nich uczestniczyć wyłącznie jako „third party”. 

W ramach projektów międzynarodowych, Euratom, Coordinated Reserch Projects IAEA 

etc, prowadzonych jest szereg prac, z wykorzystaniem niezbyt wysokiego dofinansowania: 

NCBJ 

– Rozpoczęty - NARSIS (New Approach to Reactor Safety ImprovementS), niedawno 

zakończony - ASAMPSA_E (Advanced Safety Assessment: Extended PSA): oba dotyczą 

analiz zagrożeń zewnętrznych, 

– Analizy bezpieczeństwa dla innych instalacji jądrowych (DONES – Demo Oriented Early 

Neutron Source: w ramach programu Eurofussion), 

– Udział w 10 projektach UE dotyczących rozwoju systemu wspomagania decyzji po awarii 

jądrowej (RODOS - Real-time On-line Decision Support System), obecnie kontynuacja prac 

w ramach platformy NERIS (European Platform on Preparedness for Nuclear and 

Radiological Emergency Response and Recovery), 

– IVMR (2016-2019): Retencja stopionego rdzenia w zbiorniku reaktora – strategia zarządzania 

awariami ciężkimi dla istniejących i przyszłych elektrowni jądrowych (In-Vessel Melt 

Retention Severe Accident Management Strategy for Existing and Future NPPs); zakres 

zadań: Metodologia - Modelowanie - Obliczenia reaktorowe – Oszacowanie marginesów 

bezpieczeństwa, 

– NARSIS (2017-2021): Nowe podejście do poprawy bezpieczeństwa reaktorów jądrowych 

(New Approach to Reactor Safety ImprovementS); zakres zadań: opracowanie modeli 

typowego europejskiego energetycznego reaktora jądrowego III generacji oraz reaktora 

referencyjnego; wykonanie obliczeń członu źródłowego dla wybranych scenariuszy, 

– VINCO (2016 – 2018): Benchmarki neutronowe rdzenia i cieplno-przepływowe reaktora 

prędkiego chłodzonego helem ALLEGRO, 

– GEMINI+(2017-2019), projekt realizowany w ramach H2020. Prace badawczo-rozwojowe 

reaktorów wysokotemperaturowych (HTR) prowadzone w ramach europejsko-amerykańskiej 

współpracy, 

– Baltic Region Initiative for Long Lasting Innovative Nuclear Technologies (BRILLIANT) 

(2016 – 2018): Celem projektu jest wskazanie rzeczywistych barier rozwoju energetyki 

jądrowej w regionie krajów bałtyckich i przygotować grunt dla ich przezwyciężenia oraz 

wsparcie wymiany wiedzy naukowej i kompetencji, 
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– Visegrad Initiative for Nuclear Cooperation (VINCO project), 2016-2018, H2020-Euratom, 

Project ID: 662136, zadanie: ALLEGRO (low power helium cooled experimental reactor) 

core neutron physics studies, 

– IAEA Coordinated Research Project “T33002” entitled “Accelerator Driven Systems (ADS) 

Applications and use of Low-Enriched Uranium in ADS” - “Transmutation of minor actinides 

(MA) in accelerator driven system (ADS) or/and fast neutron reactor (FR) - experimental 

measurement and burner concept development”, (2017 - 2019), 

– Energy and Transmutation of Radioactive Waste Project (E&T RAW) in the Joint Institute for 

Nuclear Research , Dubna, Russia, (2017 - 2019), 

– Projekt NOMATEN (InNOwacyjne MATeriały dla ENergetyki): TEAMING/MAB+, 

realizowana Faza I projektu Eu, przyznany MAB+, 

– Budowa eksperymentalnego reaktora w Świerku. Podbudowanie analizy bezpieczeństwa 

dużego HTGR bezpośrednimi pomiarami oraz symulacjami walidowanymi na małym 

reaktorze. A następnie przygotowanie  przy wykorzystaniu polskiego potencjału 

przemysłowego i naukowego, wdrożeń wysokotemperaturowych reaktorów jądrowych HTR 

do produkcji ciepła przemysłowego w skojarzeniu oraz wsparcie polskich badań i rozwoju 

materiałów dla IV generacji reaktorów. 

CLOR 

– Projekt EURAMET PREPAREDNESS  nr. 16ENV04 „Metrologia mobilnych metod 

detekcji promieniowania jonizującego w następstwie wypadku jądrowego lub zdarzenia 

radiacyjnego”, 

– Projekt EURAMET METRORADON nr. 16ENV10 „Metrologia monitoringu radonu  

(projekt finansowany od 01.06.2017 r.), 

– MODARIA II MOdelling and DAta for Radiological Impact Assessments (2016-2019) 

ICHTJ 

– NEWLANCER -  “New MS Linking for Advanced Cohesion in Euratom Research”, 

– EAGLE, EU FP7, “Public understanding of ionizing radiation”, 

– PLATENSO, EU FP7, “Assessment of regional capabilities for new reactors development,  

– ARCADIA, EU FP7, “Assessment of regional capabilities for new reactors development”,  

– IPPA – “Implementing Public Participation Approaches in Radioactive Waste Disposal”  

– SARAHH – “Sustainable Approach for Regional Research Active Integration 

in Horizon 2020”, 

– TALISMAN, EU FP7, “Transnational access to infrastructures for a safe management 

of ActiNide”, 

– SACSESS, EU FP7, “Safety of actinide separation processes”, 

– ASGARD, EU FP7, “Aadvanced fuels for Generation IV reactors”,  
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– ADVANCE – “Ageing Diagnostics and Prognostics of low-voltage I&C cables”,  

– RENEB – “Raelising the European Network of Biodosimetry”,  

– GENIORS  - “GEN IV Integrated Oxide fuels Recycling Strategies“ , H2020, 2017 -2021, 

– CHANCE - ”Characterization of conditioned nuclear waste for its safe disposal in Europe 

Activity” , H2020, 2017 -2021, 

– TEAM CABLES -  “European tools and Methodologies for an efficient ageing management 

of nuclear power plant Cables” , H2020, 2017 -2022, 

– IAEA Research Contract No. 18541/R2.”Studying  the social and socio-economic effects of 

the implementation of the Polish nuclear power programme using new methodology “,  

– IAEA Research Contract “Recovery of uranium and accompanying metals from various types 

of industrial wastes”, 

– IAEA Research Contract “Application of advanced membrane systems in nuclear 

desalination”, 

– IAEA Research Contract “Silicide/silicate Coatings on Zirconium Alloys for for Improving 

the High Temperature Corrosion Resistance”, 

– ZIBJ Dubna  - “Radiation Damage  Studies of High Temperature Oxidation Resistant 

Coatings on Zirconium Alloys”, 

– ZIBJ Dubna  - “New nanocoposite sorbent for different radionuclides removal”. 

 

Podsumowanie 

Ważne stwierdzenia dotyczące konieczności rozwoju energetyki jądrowej w Polsce 

zawiera opinia przedstawiona w dokumencie ministerstwa Gospodarki z roku 2015 oparta 

o analizy wykonane przez: Krajową Agencję Poszanowania Energii S.A.(2013), Agencję Rynku 

Energii S.A.(2013), National Technical University of Athens dla Komisji Europejskiej (2013), 

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN (2013) oraz  Stowarzyszenie 

Elektryków Polskich, 2014. Stwierdza ona, że wysokie ceny uprawnień do emisji CO2 zdecydują 

o opłacalności wymiany bloków węglowych na nowe o wysokiej sprawności, skali wzrostu 

udziału gazu ziemnego oraz OZE, a także o konkurencyjności energetyki jądrowej. Do tego 

stwierdzenia należy dodać inne aspekty środowiskowe wynikające ze spalania paliw kopalnych. 

Podtrzymanie stabilności systemu energetycznego każdego kraju wymaga budowy 

wysokoefektywnych, skoncentrowanych jednostek energetycznych, w przypadku elektrowni 

jądrowej na zabudowę bloku o mocy 1000 MW potrzeba zapewnić obszar rzędu 0.4 km 
2
. 

Z wcześniej przedstawionych materiałów można stwierdzić, że kraje ościenne takie jak 

Białoruś, Ukraina, Słowacja i Czechy, wdrażają energetykę jądrową i kraje, które już ją posiadają 

osiągnęły duże oszczędności związane z ograniczeniem strat w środowisku naturalnym 
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i ograniczeniem wpływu energetyki opartej o spalanie paliw kopalnych na zdrowotność populacji. 

Ważnym stwierdzeniem, wynikającym z przebiegu wdrażania programów energetycznych do roku 

2030 , bez względu na zmianę rządów (co było tragiczne w odniesieniu do Ukrainy), jest fakt, że 

raz przyjęte kierunki działań pozostają niezmienne. 

Spośród sąsiadów Polski, jedynie Niemcy wykluczyły dalsze wykorzystywanie opcji 

jądrowej. Zapewniają one sobie stabilność zasilania ludności i przemysłu w energię elektryczną 

poprzez rozwój energetyki źródeł odnawialnych, dalsze wykorzystanie źródeł wykorzystujących 

spalanie paliw (w tym gazu) oraz import. Konkurencja przemysłu na rynku światowym zostaje 

zachowana przez dopłaty dla przemysłu.  
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7. Wybrane aspekty bilansowania mocy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego 

Henryk Majchrzak  

7.1. Charakterystyka zapotrzebowania na moc w Krajowym Systemie 

Elektroenergetycznym 

Analiza zapotrzebowania na moc w systemach elektroenergetycznych wskazuje, że 

zapotrzebowanie to zmienia się zarówno w kolejnych godzinach doby, jak i w poszczególnych 

dniach i miesiącach każdego roku. Zmienność ta wynika z potrzeb odbiorców energii elektrycznej, 

a te z kolei zależą od bardzo wielu czynników, a w tym od czynników ekonomicznych, tj. 

warunków ich funkcjonowania w gospodarce danego kraju  oraz od warunków wynikających 

z pory roku, dnia tygodnia (dzień roboczy, dzień wolny od pracy) oraz pory dnia (dolina nocna, 

strefy podszczytowe, szczyty obciążeń).  

 

 
 

Rys. 7.1. Przebiegi zapotrzebowania na moc w dniach, w których wystąpiło minimalne 

i maksymalne krajowe zapotrzebowanie na moc w KSE w 2017 roku 
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Dla zobrazowania skali tego zjawiska, na rysunkach 7.1 – 7.2 przedstawiono najważniejsze 

dane dotyczące zmienności zapotrzebowania w KSE w 2017 roku, sporządzone na podstawie 

danych publikowanych w raportach rocznych z funkcjonowania Krajowego Systemu 

Elektroenergetycznego (KSE) przez PSE S.A., pełniących rolę Operatora Systemu Przesyłowego 

(OSP) [1]. 

Na rysunku 7.1 przedstawiono dobowe przebiegi zapotrzebowania w KSE w dniach, 

w których wystąpiło minimalne i maksymalne zapotrzebowanie na moc.  

Analiza danych w roku 2017 wskazuje na zbliżony do siebie charakter zmienności 

opisanych przebiegów zapotrzebowania na moc w KSE w ostatnich latach. Analiza danych 

wieloletnich wskazuje na charakterystyczny, powtarzający się dla KSE charakter szczytu 

wieczornego 

w okresie zimowym, przypadającego w okolicach godzin 16 – 21 oraz szczytu południowego w 

okresie letnim występującego ok. godzin 11 – 14. 

Zmiany średniego miesięcznego zapotrzebowania na moc w dobowych szczytach 

obciążenia dni roboczych w 2017 roku na tle danych historycznych przedstawiono na rys. 7.2 [1]. 

  

 

Rys. 7.2. Średnie miesięczne zapotrzebowanie na moc w dobowych szczytach obciążenia KSE 
w dniach roboczych w latach 2008 – 2017 
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Analiza zmian zapotrzebowania na moc w szczytach obciążeń KSE w okresie ostatnich 

dziesięciu lat, wyraźnie wskazuje na istotny wzrost mocy szczytowych praktycznie we wszystkich 

miesiącach roku, który kształtuje się na poziomie od 5 do 15 % w analizowanych okresie. 

Największe przyrosty odnotowuje się w miesiącach letnich, co związane jest z coraz większą 

dostępnością na rynku urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych stosowanych w sektorze 

przemysłu, usług oraz w gospodarstwach domowych. Analogiczne wnioski wynikają z analizy 

średnich rocznych wartości krajowego zapotrzebowania na moc oraz wartości maksymalnych 

dobowych szczytów obciążeń w dniach roboczych w latach 1980 – 2017, przedstawione na 

rys. 7.3. 

 

  

 

Rys. 7.3. Średnie roczne krajowe zapotrzebowanie na moc oraz wartości maksymalne 

w dobowych szczytach obciążenia dni roboczych w latach 1980 – 2017 
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7.2. Koszty niedostarczonej energii elektrycznej do odbiorców 

7.2.1. Wprowadzenie 

W praktyce eksploatacyjnej dotyczącej problematyki bilansowania mocy systemu 

elektroenergetycznego (SE) odnotowano bardzo wiele przykładów występowania ograniczeń 

dostaw energii elektrycznej do odbiorców. W roku 2015 łączna ilość energii elektrycznej 

niedostarczona do odbiorców KSE wyniosła około 95 tys. MWh, co stanowiło około 0,06% 

zużycia energii w Polsce [2]. Sytuacje takie są następstwem bardzo wielu zdarzeń, a w tym mogą 

wywołać je na przykład: poważniejsze awarie techniczne w podsektorach wytwarzania , 

przesyłania lub dystrybucji, ekstremalne warunki atmosferyczne, które wywołują istotne 

ograniczenia pracy kluczowych elementów systemu elektroenergetycznego lub generują skrajne 

wzrosty zapotrzebowania na moc, niewłaściwe opracowywane lub zbyt wolno wdrażane plany 

rozwoju systemu elektroenergetycznego, skutkujące okresowym brakiem zdolności pokrycia 

zapotrzebowania na moc [3]. W przypadku wystąpienia potencjalnych trudności zbilansowania 

mocy w SE, ich operatorzy, dla utrzymania oczekiwanych dostaw do odbiorców, zobowiązani są 

podjąć wszystkie możliwe działania, takie na przykład jak: import awaryjny z innych SE, 

wykorzystanie możliwości przeciążenia pracujących jednostek wytwórczych oraz uruchomienie 

jednostek awaryjnych, obniżenie napięcia w sieci zasilającej pewnej grupy odbiorców, przerwanie 

prac prowadzonych w tych częściach SE, które skutkują ograniczeniami mocy dyspozycyjnej.  

W przypadku kiedy wszystkie możliwe działania zapobiegawcze okażą się jednak 

niewystarczające, TSO zobowiązany jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności pracy 

SE zastosować kolejne środki, a w tym ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej. 

Ograniczenia te wprowadza się w sposób zgodny z przygotowanym w tym celu planem, 

przechodząc kolejno poprzez ograniczenia planowe, a następnie w razie potrzeby ograniczenia 

awaryjne. 

Przygotowując plany rozwoju SE, a w tym bilansowania mocy, konieczne jest oszacowanie 

kosztów ewentualnych ograniczeń  w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej dla odbiorców, 

bowiem znajomość  wielkości tych kosztów determinuje środki, jakie powinny być podjęte w celu 

uniknięcia tych ograniczeń. 

 

7.2.2. Metody szacowania kosztów niedostarczonej energii elektrycznej do odbiorców 
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Szacowanie skutków niedostarczenia energii elektrycznej, a w tym kosztów wprowadzania 

ograniczeń dostaw i poboru energii elektrycznej dla odbiorców, można przeprowadzić kilkoma 

metodami: 

– Szacowanie kosztów niedostarczonej energii elektrycznej na podstawie obliczeń 

rzeczywistych skutków wystąpienia takich sytuacji w przeszłości. 

Jest to bardzo wiarygodna metoda, jednak dla celów wykorzystania tak uzyskanych wyników 

do dalszych analiz, należy przeliczyć je na statystyczne warunki ewentualnego wystąpienia 

ograniczeń w przyszłości. Dobrym przykładem pozwalający na stosunkowo dokładne 

oszacowanie kosztów niedostarczonej energii jest rozległa awaria systemowa w aglomeracji 

szczecińskiej, która miała miejsce w kwietniu 2008 roku. Podstawową przyczyną awarii były 

skrajnie niekorzystne warunki atmosferyczne, spowodowane bardzo dużymi opadami 

mokrego śniegu oraz bardzo silnym wiatrem. W wyniku ww. warunków atmosferycznych 

w Szczecinie i w znacznej części województwa zachodniopomorskiego doszło do zniszczenia 

istotnych elementów sieci przesyłowej i dystrybucyjnej, w wyniku czego około 512 tys. 

odbiorców zostało całkowicie pozbawionych dostaw energii elektrycznej. Szczegółowa 

analiza skutków ekonomicznych zaistniałego zdarzenia, sporządzona przez specjalny zespół 

powołany decyzją wojewody zachodniopomorskiego [4], objęła możliwie szerokie spektrum 

podmiotów i związanych z tym kosztów. Łączne skutki finansowe niedostarczonej energii 

elektrycznej w ilości około 4 tys. MWh oszacowano na poziomie 54,1 mln PLN, które 

wyznaczyły jednostkowy koszt niedostarczonej energii w trybie nieplanowym (𝑗𝑘𝑛𝑒𝑒𝑛𝑝 ) 

w wysokości około 13,5 tys. PLN/MWh. Dane statystyczne dotyczące podobnych awarii 

w USA wskazują na możliwe przyjęcie do oszacowania ww. jednostkowych kosztów 

w oparciu o wskaźnik 100 krotności ceny energii dostarczanej do odbiorcy. Takie obliczenia 

należy traktować jako przybliżone (dokładność szacowania oceniona przez źródło wynosi 

około 20%), ale bardzo przydatne w procesie oceny i wyboru rozwiązań poprawiających 

pewność dostaw energii elektrycznej do odbiorców, 

– Szacowanie kosztów niedostarczonej energii elektrycznej na podstawie obliczeń 

statystycznych.  

To podejście bazować powinno na obliczeniach i oszacowaniach bazujących na analizie 

warunków ekonomicznych funkcjonowania odbiorców końcowych w poszczególnych 

gałęziach przemysłu i usług oraz odbiorców komunalnych, opierając się o informacje 

o działach gospodarki dostępne w publikowanych danych statystycznych. Przedsiębiorstwa 

objęte ograniczeniami w dostawach energii elektrycznej ponoszą różne straty, a w tym między 

innymi: 

• zmniejszone przychody z tytułu ograniczenia, wstrzymania produkcji, 

• utrata kontraktów lub poniesienie kar za opóźnienia w realizacji zamówień,  
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• brak możliwości wykorzystania surowców i materiałów użytych we wstrzymanym 

procesie produkcyjnym, 

• brak możliwości wykorzystania wytworzonych towarów wskutek ich zniszczenia lub 

utraty wartości (wymagające specjalnych warunków przechowywania artykuły 

spożywcze, itp.), 

• dodatkowe koszty wynikające z konieczności odrobienia utraconej produkcji w czasie 

wprowadzonych ograniczeń. 

W ramach tej metodyki szacowania średnich jednostkowych kosztów niedostarczonej 

energii elektrycznej na skutek wprowadzenia planowych ograniczeń, w pierwszej kolejności 

określić można wartość utraconych korzyści dla poszczególnych gałęzi przemysłu i usług, jako 

iloraz ich rocznej wartości dodanej brutto i całkowitego rocznego zużycia energii elektrycznej 

przez tych odbiorców. Tak zdefiniowana wielkość jest kalkulowana zgodnie ze wzorem (7.1): 

𝑗𝑘𝑛𝑒𝑒𝑝 =
𝐺𝑉𝐴

𝐸𝑒
   (7.1) 

gdzie: 

𝑗𝑘𝑛𝑒𝑒𝑝  – jednostkowy koszt niedostarczonej energii elektrycznej dla gospodarki wskutek 

wprowadzenia planowych ograniczeń dostaw, PLN/MWh, 

GVA– roczna wartość dodana brutto produkcji globalnej przemysłu i usług, (ang. gross 

value added), PLN, 

𝐸𝑒 – ilość energii elektrycznej zużywanej w przemyśle i usługach w okresie jednego roku, 

MWh. 

Zgodnie z obowiązującym w Polsce regulacjami prawnymi ograniczenia w dostarczaniu 

i poborze energii elektrycznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dotyczą odbiorców energii 

elektrycznej o mocy umownej powyżej 300 kW, zatem szacunkową wartość wskaźnika 

jednostkowego kosztu niedostarczonej energii elektrycznej (𝑗𝑘𝑛𝑒𝑒𝑝𝑝) dla całej gospodarki można 

wyznaczyć jako stosunek wartości dodanej brutto produkcji globalnej przemysłu ( 𝐺𝑉𝐴𝑝𝑝) do 

całkowitej ilości energii elektrycznej zużywanej w przemyśle (𝐸𝑒𝑝𝑝), liczonych w okresie jednego 

roku w Polsce. 

W wyniku tak przeprowadzonych obliczeń przybliżony jednostkowy koszt niedostarczonej 

energii elektrycznej w KSE w roku 2015 można oszacować na poziomie około 7,5 tys. PLN/MWh. 

Szczegółowe obliczenia wykonane w ramach tej metodologii przedstawiono w publikacji [5]. 

Należy mieć również świadomość, że oprócz oszacowanych powyżej czystych skutków 

finansowych, wprowadzanie ograniczeń w dostawach i poborze energii elektrycznej niesie za sobą 

również inne pośrednie konsekwencje, do których zaliczają się między innymi: osłabienie 
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wizerunku kraju w oczach potencjalnych inwestorów w aspekcie pewności prowadzenia 

działalności gospodarczej, wyższy koszt finansowania inwestycji, wyższy koszt prowadzenia 

działalności gospodarczej wynikający z koniecznych działań dostosowawczych podmiotów do 

ewentualnych ograniczeń w dostawach energii. Straty te, choć jako zależne od wielu czynników są 

trudne do bezpośredniego oszacowania, mają niewątpliwie długoterminowy wpływ na kondycję 

i konkurencyjność gospodarki oraz na atrakcyjność inwestycyjną danego kraju. Z takiej również 

perspektywy należy zatem poszukiwać optymalnych rozwiązań dla uniknięcia w przyszłości 

opisanych ograniczeń dostaw energii. 

– Szacowanie skutków niedostarczenia energii elektrycznej na podstawie szczegółowych badań 

ankietowych.  

Metoda polega na analizach ankietowych wykonanych za pośrednictwem odbiorców objętych 

potencjalnymi ograniczeniami, którzy szacują związane z tym skutki, bazując na własnych 

kalkulacjach i doświadczeniach. Na bazie tak zebranych danych ankietowych, 

zapewniających ich reprezentatywność (ilość i kategoria odbiorców), możliwe jest dokonanie 

wiarygodnych oszacowań  jednostkowego kosztu niedostarczonej energii elektrycznej. 

 

Wyniki przeprowadzonych przez autora analiz wskazują, że skutki finansowe ograniczeń 

dostaw i poboru energii elektrycznej dla odbiorców, kształtują się w Polsce na poziomie ok. 7  500 

– 13 500 PLN/MWh, co potwierdza, że przeprowadzone odpowiednio wcześniej możliwe 

działania zapobiegawcze są mniej dotkliwe, zarówno społecznie jak i ekonomicznie.   

 

7.3. Możliwości zbilansowania mocy szczytowej krajowego systemu elektroenergetycznego 

przy pomocy mechanizmów DSR 

7.3.1. Wprowadzenie 

W odróżnieniu od toczących się na świecie zaawansowanych badań i analiz oraz 

wykorzystywania możliwości jakie dają efektywne mechanizmy zarządzania stroną popytową 

(DSM - ang. Demand Side Managenent) [6], w Polsce nie dokonano dotychczas pełnej oceny 

potencjału reakcji strony popytowej (DSR – ang. Demand Side Response) do reagowania na 

sygnały ekonomiczne prowadzące do redukcji poboru mocy i energii elektrycznej. U podstaw 

takiego stanu leżało przekonanie, że popyt na energię elektryczną jest nieelastyczny, a dostępne 

rezerwy mocy niezbędne dla zapewnienia przez OSP nieprzerwanych dostaw energii elektrycznej 

do odbiorców, odpowiadały zdefiniowanym wymaganiom. W ostatnich kilku latach możliwości 

w zakresie pełnego bilansowania mocy KSE ulegają jednak systematycznemu ograniczeniu. 
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Problematyka rozwoju mechanizmów DSR jest jednym z kluczowych obszarów 

strategicznych ENTSO-E w zakresie badań i rozwoju na lata 2016 - 2018, odzwierciedlonym 

w związanym z tym dokumentem planem działań wdrożeniowych na lata 2016 – 2018 [7].  

W dokumencie programowym dotyczącym rozwoju DSR w europejskim systemie 

elektroenergetycznym obejmującym obszar funkcjonowania ENTSO-E wskazano, że mechanizm 

ten jest kluczowym elementem decydującym o sukcesie rozwoju tego systemu oraz jego 

transformacji z dotychczasowej tradycyjnej struktury generacji do nowoczesnej opartej w dużej 

mierze na niestabilnej energetyce odnawialnej [8]. Rozszerzenie i pogłębienie stosowania 

mechanizmów DSR, będzie miało zasadniczy wpływ na osiągnięcie celów europejskiej polityki 

energetycznej i klimatycznej wyznaczonej na lata 2030 i 2050. 

Wiele podmiotów, aktywnych na całym świecie w sektorze elektroenergetyki, 

sformułowało swoje definicje pojęcia DSR, wszystkie one jednak wskazują na wspólne cechy tego 

mechanizmu jakim są: dobrowolność działania odbiorcy końcowego prowadząca do zmiany jego 

profilu zapotrzebowania na moc i energię elektryczną, reakcja na trudności zbilansowania mocy 

w systemie elektroenergetycznym, użycie skutecznych bodźców ekonomicznych. DSR traktuje się 

jako kluczową część mechanizmu DSM, którego istotą jest działanie centrów dyspozytorskich, 

a kryterium podejmowanych działań jest zapewnienie bezpieczeństwa pracy systemów 

elektroenergetycznych.  

Reakcja strony popytowej to dobrowolna, oparta o warunki zawartej w tym celu umowy, 

reakcja odbiorcy zmieniająca jego zapotrzebowanie na moc i energię elektryczną stosownie do 

warunków pracy SE oraz ofert rynkowych, co prowadzi do uzyskania najważniejszych efektów: 

– przesunięcie obciążeń pomiędzy poszczególnymi godzinami doby, dniami tygodnia, porami 

roku, 

– redukcja obciążeń szczytowych systemu elektroenergetycznego, 

– dopasowanie obciążenia odbiorców do bieżących warunków pracy systemu 

elektroenergetycznego, 

– obniżenie kosztów zapewnienia ciągłości dostaw do odbiorców, 

– ograniczenie zużycia energii elektrycznej przez odbiorców końcowych, 

– wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym oraz poprawa ich 

integracji z SE, 

– ograniczenie negatywnego odziaływania elektroenergetyki na środowisko. 

Na rysunku 7.4 przedstawiono poglądowy zestaw wybranych mechanizmów z grupy DSR, 

wskazujący na potencjał możliwych rozwiązań oraz horyzont czasowy ich wykorzystania [9].  
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Rys. 7.4. Poglądowy zestaw możliwych mechanizmów DSR do bilansowania mocy SE 

7.3.2. Możliwości efektywnego wykorzystania mechanizmów DSR w KSE 

Programy DSR mogą stanowić efektywne narzędzie odziaływania TSO oraz sprzedawcy 

energii na odbiorcę. W przypadku TSO są to programy bodźcowe, w ramach których operator 

bezpośrednio oddziałuje na odbiorcę, lub takie w ramach których odbiorca sam podejmuje decyzję 

o redukcji obciążenia na podstawie zaproponowanych mu zachęt ekonomicznych, tj. w zamian za 

odpowiednie wynagrodzenie. Wśród programów dostępnych dla OSP wyróżnić można 

w szczególności: 

– umowy bezpośredniego sterowania odbiorem, w których w krótkim czasie następuje zdalne 

wyłączenie zasilania odbiorcy przez operatora w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa pracy 

SE, 

– taryfy z wyłączeniem, w których odbiorca zgadza się na wyłączenie zasilania, lub jego 

ograniczenie w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa pracy SE, 

– programy przeciwawaryjnej odpowiedzi strony popytowej, w których odbiorca pod groźbą 

kary zobowiązany jest redukować swoje obciążenie na wezwanie operatora w sytuacjach 

zagrożenia bezpieczeństwa pracy SE,  

– oferty strony popytowej na redukcję zapotrzebowania, w których odbiorcy składają na rynku 

bilansującym na bieżąco swoje oferty cenowe redukcji zapotrzebowania do ewentualnego 

wykorzystania przez operatora,  
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– regulacyjne usługi systemowe, oferowane przez odbiorcę, na analogicznych zasadach jak 

robią to wytwórcy, w ramach których odbiorca świadczy usługę regulacji mocy w wyniku 

oceny wszystkich złożonych na rynku ofert.  

Przeprowadzone w ostatnich latach badania pilotażowe jednoznacznie potwierdzają 

gotowość odbiorców, a w tym z grupy gospodarstw domowych, do reagowania na różnego rodzaju 

bodźce, głównie finansowe, w zamian za istotne zmniejszenie poboru energii elektrycznej 

w okresach szczytowego obciążenia krajowego systemu elektroenergetycznego. Obserwacje te 

potwierdzają skuteczność oraz istotny potencjał tkwiący w mechanizmach dostosowywania 

zachowań odbiorców do warunków kształtowanych przez rynek. Oferty cenowe sprzedawców 

energii, mające dłuższy horyzont oddziaływania, powinny zachęcać odbiorców do zachowań, 

w wyniku których w zamian za obniżenie kosztów zużywanej energii elektrycznej, następuje 

przesunięcie pobieranej przez nich energii do preferowanych okresów doby, tj. niższych obciążeń 

SE. Oferty te powinny być kierowane do odbiorców końcowych, którzy bezpośrednio nie 

uczestniczą w rynku energii. Mechanizm ten umożliwiają różne rozwiązania taryf 

wielostrefowych, a w tym: 

– taryfy dynamiczne, w których ceny zmieniają się na bieżąco, adekwatnie do warunków 

cenowych panujących na rynku i możliwości zbilansowania mocy SE, 

– taryfy wielostrefowe z krytyczną stawką cenową, w których wprowadza się dodatkowo bardzo 

wysokie stawki cenowe dla okresów szczytowego obciążenia systemu,  

– taryfy wielostrefowe, w których opłata za energię zmienia się w kolejnych godzinach doby, 

dniach tygodnia, lub miesiącach roku, adekwatnie do warunków bilansowania SE. 

Dane statystyczne publikowane w licznych źródłach literaturowych wskazują, że możliwy 

do efektywnego wykorzystania potencjał redukcji mocy szczytowej SE waha się w przedziale 

około 3÷10 %, w zależności od szeregu właściwości konkretnego systemu i funkcjonujących 

w nim odbiorców. Nie ulega jednak wątpliwości, że jest to mechanizm, który powinien być brany 

pod uwagę w procesie doboru metod zapewnienia ciągłości dostaw energii elektrycznej do 

odbiorców. 

Szerokie wykorzystanie taryf dynamicznych posiada istotny potencjał obniżenia 

zapotrzebowania na moc szczytową KSE oraz ograniczenia kosztów bilansowania systemu 

elektroenergetycznego i związanych z tym opłat systemowych. Szacuje się, że pełne wdrożenie 

inteligentnego opomiarowania oraz zastosowanie opisanych programów zarządzania stroną 

popytową umożliwi zmniejszenie zapotrzebowania na moc szczytową w KSE o około 2 000 MW.  

Poprawnie skonstruowany model taryfy dynamicznej wpływa również na obniżenie kosztów 

zużycia energii elektrycznej przez odbiorców aktywnych, reagujących na zawarte w taryfie bodźce 

cenowe. 
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7.4. Wybrane bariery wykorzystania mechanizmów DSR w KSE 

Część mechanizmów z tej szerokiej gamy rozwiązań jest już wykorzystywana do 

bilansowania mocy KSE. Należą do nich między innymi: rozwijane w kraju mechanizmy 

efektywności energetycznej (np. dedykowane programy pomocowe, system białych certyfikatów), 

statyczne taryfy wielostrefowe, umowy zawierane przez OSP z odbiorcami przemysłowymi na 

redukcję mocy (DSR), możliwość składania przez odbiorców ofert redukcji swojego 

zapotrzebowania na Rynku Bilansującym. Zakres możliwych rozwiązań oraz potencjał redukcji 

jest jednak dużo szerszy, a uzyskane efekty mogą być znacznie wyższe. 

Istotnym ograniczeniem jest również limit cen obowiązujących na Rynku Bilansującym. 

Jak wskazują wykonane przez autora analizy kosztów niedostarczonej energii dla odbiorców, 

górny limit cen na RB wynoszący 1 500 PLN/MWh, dużo niższy niż na innych rynkach 

europejskich, gdzie dochodzą one nawet do 3 000 EUR/MWh, jest znacznie niższy niż skutki 

braku dostaw energii elektrycznej do odbiorców. Jest oczywiste, że ewentualne niedobory mocy 

powinny być dobrze odzwierciedlone istotnym wzrostem cen na rynku energii, którego Rynek 

Bilansujący  jest ważnym segmentem. Analogicznie odnosi się to do cen w okresach nadwyżki 

mocy w systemie (cena minimalna na RB wynosi 70 PLN/MWh), bowiem niskie, a nawet ujemne 

ceny, zachęcają odbiorców do zmiany dobowego profilu pobieranej energii. Zniesienie aktualnie 

obowiązujących ograniczeń dla zmienności cen na rynku, jest podstawowym oczekiwaniem 

Komisji Europejskiej, w procesie usuwania barier dla rozwoju jednolitego, jednotowarowego 

rynku energii elektrycznej. Limity te powinny być również spójne na  poszczególnych 

segmentach rynków: Rynek Bilansujący, Giełdy Energii. Zgodnie z decyzją ACER (ang. Agency 

for the Cooperation of Energy Regulators) zharmonizowane ceny rozliczeniowe na rynku dnia 

następnego zostały ustalone na poziomie: cena maksymalna 3 000 EUR/MWh, cena minimalna - 

500 EUR/MWh. Oczekuje się, że w roku 2018 powinna nastąpić pełna harmonizacja limitów 

cenowych na wszystkich rynkach dnia następnego w całej Unii Europejskiej. 

Wdrożenie innowacyjnych programów taryfowych opracowanych przez sprzedawców 

energii elektrycznej, a zwłaszcza łatwa do wprowadzenia optymalizacja stref czasowych, powinno 

być wspierane przez modyfikację taryf dotyczących usług świadczonych przez operatorów sieci 

przesyłowych i dystrybucyjnych. Taryfy te powinny być odpowiednio zróżnicowane 

w poszczególnych godzinach doby oraz sezonach roku. Dobrym przykładem rozwiązania 

dedykowanego krajowym odbiorcom taryfowym grupy G jest taryfa G13, oferowana odbiorcom 

przez grupę Tauron. W taryfie tej silne zróżnicowanie cen energii elektrycznej oraz opłaty 

zmiennej za usługę dystrybucję w poszczególnych trzech strefach doby, niewątpliwie przynosi 

oczekiwane efekty systemowe. Proponowane rozwiązanie nie należy jednak do powszechnie 
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stosowanych mechanizmów rynkowych i nie wykorzystuje sporej części dostępnego u odbiorców 

krajowych potencjału. 

Podstawowymi barierami istotnie ograniczającymi pełne wdrożenie mechanizmów DSR 

w wielu krajach, a w tym w Polsce, jest system opomiarowania, oparty w większości na 

licznikach indukcyjnych, który uniemożliwia wdrożenie taryf wielostrefowych oraz programów 

bodźcowych. W Polsce  silnym ograniczeniem jest również regulacja cen dla odbiorców z grupy 

taryfowej G, obejmującej około 25% wolumenu łącznej sprzedaży energii elektrycznej w kraju, 

która ogranicza wdrożenie programów cenowych dla gospodarstw domowych. W 2009 roku Unia 

Europejska osiągnęła kompromis w sprawie propozycji trzeciego pakietu energetycznego, a w tym 

wprowadziła obowiązek zainstalowania przed rokiem 2020, 80% tzw. inteligentnych liczników. 

Miało to wpływ na proces formowania w tym zakresie zapisów Dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2012/27/UE w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii 

i usług energetycznych [10].  

Instalacja inteligentnych systemów pomiarowych zapewniająca między innymi 

przejrzystość danych dotyczących zużycia i rozliczeń finansowych za pobraną energię elektryczną, 

stała się oczywistą koniecznością. Inteligentne systemy pomiarowe zapewnić mogą ponadto 

gromadzenie, przetwarzanie i transmisja danych pomiarowych, zdalne programowanie licznika 

i zmiany trybu jego pracy, wykrywanie włamań do urządzeń pomiarowych, odłączanie odbiorcy 

od systemu elektroenergetycznego.  

Bardzo ważne jest również wdrożenie technicznych i organizacyjno-prawnych warunków 

wykorzystywania danych, a w szczególności zapewnienie odbiorcom dostępu do danych 

pomiarowych i informacji o kosztach zużywanej przez nich energii elektrycznej. Cele strategiczne 

instalacji inteligentnego opomiarowania, a w tym:  obniżenie ilości oraz kosztów zużycia energii 

przez odbiorców końcowych, wyeliminowanie kradzieży energii, ograniczenie zużycia energii 

w okresach szczytów obciążeń, są indywidualnie ustalane w każdym kraju, stosownie do potrzeb 

i właściwości konkretnego systemu elektroenergetycznego. 

 

7.5. Możliwości wykorzystania magazynów energii do bilansowania mocy szczytowej KSE  

7.5.1. Wprowadzenie 

Właściwa realizacja ustawowych zadań wymaga od OSP uwzględnienia wpływu 

wszystkich istotnych czynników wzrostu udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie mocy 

zainstalowanej KSE, na bezpieczeństwo i efektywność ekonomiczną pracy sytemu 

elektroenergetycznego.  Szczególnie istotne z punktu widzenia OSP jest przeanalizowanie 
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wpływu tej grupy odnawialnych źródeł energii elektrycznej, które z uwagi na rodzaj 

wykorzystywanej przez nie zasobów energii pierwotnej charakteryzują się brakiem możliwości 

bezpośredniego wpływu na poziom generowanej przez nich mocy. Do grupy tej należą 

w szczególności elektrownie wiatrowe i fotowoltaiczne, których moc generowana w danej chwili, 

w odróżnieniu na przykład od elektrowni biomasowych, czy biogazowych, bezpośrednio zależy od 

warunków atmosferycznych. W efekcie pracy tej grupy odnawialnych źródeł energii, określanych 

często pojęciem niestabilnych OZE, obserwuje się następujące skutki ich pracy: 

– częsty brak korelacji pomiędzy produkcją energii elektrycznej a zapotrzebowaniem ze strony 

odbiorców końcowych, 

– występowanie przypadków gwałtownych zmian mocy generowanej przez te źródła w wyniku 

trudnych do prognozowania silnych zmian warunków atmosferycznych, takich na przykład 

jak fronty burzowe, gwałtowne zmiany zachmurzenia, 

– trudność dokładnego długoterminowego prognozowania pracy niestabilnych OZE w ramach 

prowadzenia procesu planowania pracy i rozwoju systemu elektroenergetycznego. 

Uwarunkowania te sprawiają, że OSP musi uwzględnić wpływ niestabilności generowanej 

mocy przez te źródła na możliwości wypełnienia swoich zadań.  

Szereg analiz prognostycznych wskazuje, że w najbliższych latach należy spodziewać się 

w KSE dalszego wzrostu wartości mocy zainstalowanej w elektrowniach  wiatrowych w roku 

2020 i 2030 wynoszących odpowiednio około 9 tys. MW i 13.5 tys. MW, a w przypadku 

elektrowni fotowoltaicznych do poziomu 2.5 tys. MW w roku 2030. Rzeczywiste wartości mocy 

zainstalowanej w tej grupie jednostek wytwórczych, należących do elektrowni o niestabilnej 

generacji, będą jednak zależeć od wielu czynników, a w tym najsilniej od systemów ich 

finansowego wsparcia przez państwo w formie dopłat do produkowanej energii, dotacji, 

preferencji kredytowych, itp. mechanizmów promowania OZE oraz o tempa ich rozwoju 

technologicznego połączonego ze wzrostem konkurencyjności w tym sektorze. Niezależnie od 

uwarunkowań wpływających na tempo rozwoju OZE w Polsce, wiele okoliczności, a w tym 

podjęte przez Polskę międzynarodowe zobowiązania w zakresie realizacji polityki klimatycznej, 

wskazuje, że w przyszłości udział odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym kraju 

będzie systematycznie rósł. 

W grupie skutecznych mechanizmów łagodzenia skutków niestabilnej pracy OZE, 

wykorzystujących nowe perspektywiczne technologie, na szczególna uwagę zasługują instalacje 

magazynowania energii. Technologie te charakteryzują się dużą niezawodnością i elastycznością 

pracy oraz możliwością jednoczesnego wypełnienia wielu innych zadań za które są odpowiedzialni 

operatorzy zarządzający pracą systemu elektroenergetycznego systemów. Wśród najważniejszych 

wymienić należy: regulacja napięcia i częstotliwości pracy systemu, eliminowanie ograniczeń 

sieciowych, zapobieganie ograniczeniom dostaw energii do odbiorców, przywrócenie normalnej 
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pracy po awariach systemowych. Magazyny energii powinny być również brane przez OSP pod 

uwagę jako jedno z możliwych rozwiązań technicznych służących interwencyjnemu bilansowaniu 

mocy szczytowej KSE, tj. w warunkach kiedy normalnie funkcjonujący rynek energii elektrycznej 

nie zapewnia pokrycia wymaganych przez odbiorców obciążeń. 

 

7.5.2. Przegląd technologii magazynowania energii elektrycznej 

Od wielu lat na całym świecie prowadzone są działania zmierzające do rozwoju technologii 

magazynowania energii elektrycznej, poszukujące coraz bardziej efektywnych pod względem 

energetycznym i ekonomicznym rozwiązań. Działania te podyktowane są potrzebą lepszego 

wykorzystania energii elektrycznej, zwłaszcza w kontekście zaspokojenia zmieniających się 

w kolejnych godzinach doby oraz dniach miesiąca potrzeb odbiorców końcowych. Systematyka 

klasyfikacji rodzajów magazynów energii może być bardzo zróżnicowana, na przykład według 

kryterium: zastosowanej konwersji energii (paliwowe, chemiczne, mechaniczne, elektryczne), 

dostępności mocy i energii zgromadzonej w magazynie (o wyrażonym w minutach, godzinach, 

dobach czasie ładowania i rozładowywania akumulatora), czynnika użytego do gromadzenia  

energii (wodne, na sprężone lub skroplone powietrze, wodorowe). 

Z punktu widzenia celu jaki przyświeca analizie przedstawionej w niniejszym opracowaniu 

w dalszej jego części skupiono się zasadniczo na tej grupie magazynów, które przetwarzają 

pobraną z systemu elektroenergetycznego energię elektryczną na inną formę energii, aby 

w odpowiednim czasie ponownie przetworzyć ją na energię elektryczną i przekazać do tego 

systemu, ale których techniczne parametry pracy jednocześnie pozwalają na ich ewentualne użycie 

przez TSO lub DSO do bilansowania mocy szczytowej KSE.  Dotyczy to zarówno już 

stosowanych instalacji oraz tych technologii, które zdaniem autora mają realny potencjał ich 

wykorzystania na szerszą skalę w ww. obszarze w perspektywie najbliższej przyszłości (do 10 lat). 

Do technologii tych zaliczono: 

– elektrownie szczytowo pompowe, 

– różnego typu zasobniki bateryjne, 

– magazyny sprężonego powietrza o różnych lokalizacjach zbiorników magazynowych,  

– magazyny skroplonego powietrza, 

– instalacje wodorowe. 
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7.5.3. Możliwości wykorzystania technologii magazynowania energii na rzecz pracy 

systemu elektroenergetycznego 

Instalacje magazynowania energii, które zostaną włączone przez TSO do grupy możliwych 

do zastosowania narzędzi używanych dla bilansowania mocy szczytowej SE, mogą pełnić również 

inne ważne role, co wpływać będzie na poprawę efektywności ekonomicznej systemu. 

Wśród wielu możliwości jakie stwarzają te technologie dla rozwiązywania potrzeb 

operatorów zarządzających pracą systemu elektroenergetycznego należą:  

– regulacja napięcia i częstotliwości, w celu dotrzymania wymaganych parametrów pracy 

systemów elektroenergetycznych oraz świadczenie innych regulacyjnych usług systemowych,  

– optymalizacja efektywności ekonomicznej dostaw energii elektrycznej do odbiorców 

końcowych poprzez wykorzystanie różnic podaży, popytu i cen na rynkach energii 

w poszczególnych godzinach doby i kolejnych dniach miesiąca. Działanie to będące poza 

obszarem działalności operatorów, pośrednio ułatwia im prowadzenie pracy systemu,  

– optymalizacja kosztów utrzymania wszystkich koniecznych rodzajów rezerw mocy 

w systemie, 

– poprawa elastyczności zdolności wytwórczych systemu, pozwalająca na ograniczenie liczby 

nieefektywnych ekonomicznie i skutkujących negatywnym oddziaływaniem na środowisko, 

uruchomień i odstawień konwencjonalnych jednostek wytwórczych na czas nocnych 

i weekendowych dolin obciążeń, 

– redukcja ewentualnych ograniczeń przesyłowych, których usuwanie w inny sposób 

wymagałoby poniesienia wyższych kosztów,  

– optymalizacja kosztów budowy nowych elementów SE, niezbędnych dla usunięcia ograniczeń 

przesyłowych lub dla oczekiwanej dalszej integracji OZE z systemem 

i zwiększenia ich udziału w bilansie mocy i energii, 

– zapewnienie bezpiecznej pracy poszczególnych elementów systemu elektroenergetycznego 

w czasie silnych wahań generacji OZE, 

– zasilanie awaryjne wybranych elementów systemu oraz zapewnienie zdolności systemu do 

jego odbudowy, tj. przywrócenia normalnej pracy i likwidacji zakłóceń powstałych w wyniku 

zdarzeń katastrofalnych o różnym możliwym zasięgu. 

 

W celu wykorzystania opisanych powyżej możliwości jakie stwarzają technologie 

magazynowania energii elektrycznej można sformułować następujące wnioski:  

– dynamiczny rozwój i komercjalizacja technologii magazynowania energii sprawia, że 

instalacje te mają przed sobą realną perspektywę ich szerszego wykorzystania dla potrzeb 
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optymalizacji rozwoju i eksploatacji SE, a w tym  jako jedno z możliwych rozwiązań 

technicznych do bilansowania mocy szczytowej KSE, 

– w grupie magazynów energii, które przetwarzają pobraną z systemu elektroenergetycznego 

energię elektryczną na inną formę energii, aby ponownie przetworzyć ją na energię 

elektryczną i przekazać do systemu na potrzeby bilansowania mocy szczytowej, realny 

potencjał ich wykorzystania na szerszą skalę w ww. obszarze w perspektywie najbliższej 

przyszłości, znajdują: elektrownie szczytowo pompowe, różnego typu zasobniki bateryjne, 

magazyny sprężonego i skroplonego powietrza oraz instalacje wodorowe, 

– ocenę ekonomiczną aktualnie stosowanych w KSE i potencjalnie możliwych do pozyskania na 

rynku konkurencyjnych rozwiązań magazynowania energii dla celów bilansowania mocy 

szczytowej należy przeprowadzać na podstawie analizy jednostkowych kosztów usługi 

magazynowania energii obliczonych na podstawie dostępnych uśrednionych danych 

techniczno-ekonomicznych, 

– wyniki obliczeń jednostkowych kosztów usługi magazynowania energii, przeprowadzone dla 

szacowanej ilości godzin wykorzystania instalacji roku wskazują, że łączne koszty możliwej 

do pozyskania na rynku przez OSP związanej z tym usługi systemowej, są niższe od 

jednostkowych kosztów niedostarczonej  energii do odbiorców końcowych [11], 

– biorąc pod uwagę kryterium całkowitych kosztów usługi magazynowania energii, w grupie 

analizowanych rozwiązań najbardziej konkurencyjną technologią są instalacje 

wykorzystujące sprężone powietrze, które są tańsze od powszechnie stosowanych na świecie 

elektrowni szczytowo-pompowych. Wraz z rozwojem tej technologii, zmierzającym 

w kierunku obiegów adiabatycznych, istotnie zwiększających sprawność instalacji, ich 

atrakcyjność może być jeszcze większa, o czym zdecyduje wysokość jednostkowych 

nakładów inwestycyjnych, 

– technologia wykorzystująca skroplone powietrze znajduje się w grupie o podobnych 

parametrach ekonomicznych co elektrownie szczytowo-pompowe oraz instalacje produkcji 

i magazynowania wodoru, połączone w zastosowaniem ogniw paliwowych. Konkurencyjność 

instalacji wodorowych najsilniej zależeć będzie od jednostkowych kosztów produkcji wodoru, 

a w przypadku układów wykorzystujących turbiny gazowe, istotnie zależeć będzie od 

związanych z nimi jednostkowych nakładów inwestycyjnych, 

– zasobniki bateryjne stanowią bardzo obiecującą technologię do wykorzystania w najbliższej 

przyszłości do bilansowania mocy szczytowej. O ich aktualnej ocenie decydują stosunkowo 

wysokie jednostkowe nakłady inwestycyjne, choć zachodzący na rynku dynamiczny rozwój 

nowych, tańszych i bardziej efektywnych technologii, niewątpliwie spowoduje przełom w tym 

obszarze.  Potwierdza to coraz szersze wykorzystanie zasobników bateryjnych przez TSO 
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w różnych krajach do celów związanych z utrzymaniem wymaganych parametrów pracy 

systemu elektroenergetycznego, 

– dla zapewnienia, uzasadnionego wieloma względami, a zwłaszcza szybkim rozwojem 

niesterowalnych odnawialnych źródeł energii, szerszego zastosowania w KSE magazynów 

energii, konieczne jest uregulowanie prawne zagadnień dotyczących finasowania, budowy 

i eksploatacji tej technologii. Wymaga to ich zdefiniowania na poziomie ustawowym, 

a w szczególności w ustawie Prawo energetyczne oraz dotyczącej odnawialnych źródeł 

energii, a następnie ich uszczegółowienie w odpowiednich przepisach wykonawczych do 

ustaw. 

 

Podsumowanie 

W wyniku przeprowadzonych analiz pracy KSE, dotyczących perspektywy najbliższych 

kilkunastu lat jego eksploatacji, nasuwają się następujące wnioski i obserwacje: 

– wyniki analizy bilansu mocy KSE do roku 2030, uwzględniającego plany budowy i likwidacji 

jednostek wytwórczych oraz rosnące zapotrzebowanie na moc ze strony odbiorców 

wskazują, że zależnie od przyjętego wariantu wycofywania z eksploatacji starych jednostek 

wytwórczych, najpóźniej około roku 2022‒2024 należy spodziewać się trudności 

z pokryciem zapotrzebowania na moc KSE, nie tylko w okresach obciążeń szczytowych, ale 

również w okresach obciążeń pozaszczytowych. Dla dużo wyższych wycofań starych 

jednostek wytwórczych, spowodowanych wprowadzeniem dużo ostrzejszych wymagań BAT 

(Best Available Techniques for Large Combustion Plants) w zakresie wartości 

dopuszczalnych emisji dla dużych jednostek spalania paliw, utrzymanie rezerwy mocy KSE 

będzie możliwe tylko do około 2019 roku. W kolejnych latach rezerwa będzie 

niewystarczająca, a około roku 2022‒2023 może wystąpić stały deficyt mocy niezbędnej dla 

pokrycia zapotrzebowania odbiorców. Ryzyko wystąpienia ww. sytuacji ocenia się jako 

bardzo wysokie, co potwierdził fakt przyjęcia przez Komisję Europejską w maju 2017 roku 

konkluzji w sprawie zaostrzenia standardów emisyjnych obowiązujących dla dużych 

obiektów spalania paliw kopalnych. Niezależnie od problemu bilansowania mocy 

w szczytach obciążeń, należy odnotować poważne ryzyko wystąpienia problemów 

bilansowania mocy KSE w szerszym, niż tylko szczyty obciążeń, zakresie mocy,  

– oszacowany bilans KSE w zakresie samej tylko mocy szczytowej w okresie do roku 2020 

wskazuje, że potrzeby OSP w tym zakresie nie są należycie zaspokojone. Za dalece 

niewystarczające należy ocenić posiadane zasoby w postaci usługi systemowej: praca 

interwencyjna świadczona przez elektrownie szczytowo–pompowe (1 500 MW). Niezbędne 

potrzeby w tym zakresie w poszczególnych miesiącach roku kształtują się w przedziale od 
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150 do 950 MW (średnio około 550 MW). Biorąc pod uwagę fakt, że OSP dysponuje 

ograniczonymi źródłami mocy szczytowej (DSR – 500 MW), a pozostałe usługi jak: 

generacja wymuszona względami systemowymi (GWS), praca z przeciążeniem (UPP) oraz 

operatorski import energii elektrycznej nie spełniają kryterium ich dyspozycyjności, należy 

stwierdzić, że potrzeby OSP nie są należycie zaspokojone. W opisanej sytuacji konieczne jest 

wykorzystanie metodologii oceny i wyboru najlepszych rozwiązań dla zapewnienia zdolności 

systemu do bilansowania mocy w szczytach obciążeń, 

– analiza oszacowania bezpośrednich skutków finansowych zaistniałych w ostatnich latach 

ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej dla odbiorców przyłączonych do 

KSE wskazuje, że jednostkowe koszty niedostarczonej energii kształtowały się na poziomie 

od 7 500 PLN/MWh dla ograniczeń planowych do 13 500 PLN/MWh dla ograniczeń 

awaryjnych. Koszty te wskazują na pilną potrzebę poszukiwania i wdrożenie efektywnych 

rozwiązań dla zbilansowania potrzeb KSE, 

– wyniki przykładowych obliczeń i porównań jednostkowych kosztów netto bilansowania 

mocy przy pomocy wybranych źródeł mocy szczytowej KSE, dla różnych czasów ich 

wykorzystania w roku, przedstawiono na rysunku 7.5 [5], 

– na podstawie dostępnych danych dotyczących parametrów techniczno-ekonomicznych, 

wybranych kryteriów ekonomicznych i pozaekonomicznych porównywanych ze sobą 

technologii oraz po wykonaniu analiz porównawczych różnych wariantów bilansowania mocy 

w szczytach obciążeń, uprawniony jest wniosek, że mechanizm DSR, wykorzystanie połączeń 

transgranicznych oraz magazyny sprężonego powietrza, stanowią konkurencyjną grupę 

rozwiązań, które powinny być wzięte pod uwagę w procesie koniecznego uzupełnienia 

aktualnie stosowanych rozwiązań, 

– dosyć dobre wyniki oceny uzyskują również źródła interwencyjne szczytowe, które jak 

pokazano na rysunku 7.5 mają wyższe jednostkowe koszty bilansowania mocy od niektórych 

porównywanych rozwiązań, wyróżniają się jednak lepszymi parametrami użytkowymi, co 

powoduje że ich ocena jest nieco lepsza dla niższych wag kryterium kosztu jednostkowego,  

– pozostałe rozwiązania magazynowania energii obejmujące: elektrownie szczytowo pompowe, 

magazyny skroplonego powietrza, zasobniki bateryjne oraz instalacje wodorowe z ogniwami 

paliwowymi, znalazły się w najniżej ocenionej grupie, niezależnie od wykorzystania mocy 

szczytowej w roku (100÷400 godzin). Rozwiązania te charakteryzują się najwyższymi 

jednostkowymi kosztami bilansowania mocy, co powoduje, że pomimo uzyskanych 

najwyższych ocen dla kryteriów pozakosztowych, ich łączna ocena, jest najniższa w dość 

szerokim zakresie zmian wagi kryterium kosztu jednostkowego, 
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– wysokonakładowe instalacje bateryjnego magazynowania energii, które aktualnie nie 

stanowią konkurencyjnej alternatywy dla pozostałych analizowanych rozwiązań, mają przed 

sobą realne perspektywy poprawy konkurencyjności i przyszłego ich efektywnego 

wykorzystania, stosownie do spodziewanego dalszego obniżenia kosztów ich budowy 

i eksploatacji. Potwierdza to na przykład coraz szersze wykorzystanie zasobników 

bateryjnych przez TSO do różnych celów związanych z utrzymaniem wymaganych 

parametrów pracy systemu elektroenergetycznego, 

– wskazać należy, że tradycyjne podejście, ograniczające się do analizy kosztów wytwarzania 

energii elektrycznej, jest niewystarczające do podjęcia racjonalnych decyzji w tym zakresie. 

Przedstawiona w monografii [5] propozycja autorskiej metodologii pozwala na porównanie ze 

sobą różnych rozwiązań bilansowania mocy i dokonanie właściwego wyboru, stosownie do 

przyjętych kryteriów oceny. Kluczowym elementem jest analiza wielokryterialna, 

rozważanych w poszczególnych rozdziałach monografii, różnych rozwiązań bilansowania 

mocy szczytowej. W tym celu wzięto pod uwagę kryterium ekonomiczne wyrażone poprzez 

jednostkowy koszt bilansowania mocy oraz kryteria pozaekonomiczne obejmujące: 

elastyczność źródła mocy, jego dostępność w wymaganej ilości na rynku, pewność 

dysponowania mocą przez OSP oraz zgodność technologii z zasadami zrównoważonego 

rozwoju. Dla tak przyjętych kryteriów zdefiniowano umowny wskaźnik oceny źródła mocy 

i dokonano na tej podstawie porównania rozpatrywanych rozwiązań. Narzędzie to może 

stanowić dobrą podstawę do podejmowania decyzji przez podmioty odpowiedzialne za 

bezpieczeństwo energetyczne państwa. 
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Rys. 7. 5. Porównanie jednostkowych kosztów netto bilansowania mocy wybranych źródeł mocy 
szczytowej KSE, dla różnych czasów ich wykorzystania w roku. 

 CAES – magazyny sprężonego powietrza, DSR – odpowiedź strony popytowej, HESFC – 

magazyny wodoru wykorzystujące ogniwa paliwowe, knea – jednostkowy koszt 

niedostarczonej energii elektrycznej w wyniku ograniczeń awaryjnych, knep – 

jednostkowy koszt niedostarczonej energii elektrycznej w wyniku ograniczeń planowych, 

LAES – magazyny skroplonego powietrza, Li-on – bateryjne zasobniki energii, PSH – 

elektrownie szczytowo–pompowe, PTn – połączenia transgraniczne nowe, PTo – 

połączenia transgraniczne odbudowywane, ZISn – źródła interwencyjne szczytowe 
nowe, ZISu – źródła interwencyjne szczytowe używane 
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8. Dyskusja możliwych scenariuszy rozwoju technologicznego zapewniających spełnienie 

założeń polityki energo – klimatycznej i pokrycie zapotrzebowania na energię. 

Tadeusz Chmielniak, Bolesław Zaporowski 

8.1. Wprowadzenie 

Jak już stwierdzono w Polsce wykonano różne analizy scenariuszowe ( zazwyczaj do 2030 

i 2050). Żadne z nich jednak nie ma wagi oficjalnej. Rozpatrzono w nich wiele wariantów 

różniących się założeniami dotyczącymi dynamiki wzrostu zapotrzebowania na elektryczność, cen 

uprawnień do emisji ditlenku węgla, polityką wobec energii jądrowej a także wobec udostępniania 

nowych złóż węgla. Stosowano różne metodologie. Część z nich jest oparta na kodach 

komercyjnych, część wykorzystuje algorytmy własne czy mieszane. Autorom nie są znane głębsze 

analizy porównawcze pozwalające ustalić wiarygodność stosowanych procedur. Z tego powodu 

wielość scenariuszy utrudnia ich porównanie. Identyfikują one zazwyczaj podobnie potencjał 

technologiczny, aczkolwiek stosują różne oceny nakładów inwestycyjnych i kosztów produkcji 

elektryczności i ciepła.  Stosują one także różne ścieżki dotyczące kosztów paliw, kosztów 

pozwoleń emisyjnych, sytuacji demograficznej i kształtowania się dochodu narodowego. 

Podstawowe scenariusze zostały opracowane w 2013r. Wiele przyjętych założeń okazało się już 

niesłusznych. Także wiele wątpliwości nie zostało usuniętych ( rozwój energetyki jądrowej, 

dynamika wprowadzenia i wspomagania nowych technologii źródeł odnawialnych, zob. rozd. 5). 

W opracowaniu [1] przedstawione podstawowe dane wynikające z głównych opracowań 

scenariuszowych [2-6]. Polski sektor wytwarzania elektryczności jest systemem niewielkim i mało 

zróżnicowanym. Zużycie energii pierwotnej w Polsce w stosunku do zużycia światowego wynosi 

ok. 0.7% (2015), podobnie jest z produkcją elektryczności, natomiast emisja ditlenku węgla 

przekracza 0.9%. W odniesieniu do OECD odpowiednie dane są następujące (2015): 1.7%, 1.5%, 

2.4%. Dane te oraz liczby podane w Tab. 1.1 wskazują  na stosunkowo wysoką emisyjność całej 

polskiej gospodarki. Fakt ten sprawia, że podstawowe charakterystyki naszego systemu są bardzo 

wrażliwe na zmianę cen pozwoleń na emisję CO2. Scenariusze dla wysokich cen pozwoleń 

emisyjnych wprowadzają  bloki jądrowe i technologie separacji ditlenku węgla do sektora 

wytwarzania elektryczności. Technologie CCS, jak się wydaje nie znajdą uznania społecznego i 

nie powinny w najbliższym horyzoncie czasowym (do 2030-2040) być brane pod uwagę. 

Wcześniej stwierdzono, że scenariusze, którymi dysponujemy zakładają dostęp do technologii  

magazynowania energii. Ocenę dostępnych technologii zawiera rozdział 7. Niektóre analizowane 

rozwiązania mogą znaleźć zastosowanie już w perspektywie do 2030. Dla założenia Dla 
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ukształtowania ostatecznej struktury miksu paliwowego i technologicznego w najbliższych 

dekadach ważne znaczenie będzie miały: opanowanie  integracji w systemie energetycznym 

technologii źródeł odnawialnych, w tym także rozproszonych z technologiami paliw 

węglowodorowych, elektryfikacja transportu, informatyzacja zarządzania energią, dyscyplina 

ekologiczna, racjonalne zużycie energii. Wobec wielu niejasności technologicznych i niepewności 

w skali całego globu, trudno dziś racjonalnie przewidywać rozwój energetyki w bardzo odległej 

perspektywie. Z tego powodu w następnym punkcie przedstawiamy jeden z prawdopodobnych 

scenariuszy technologicznych do 2035. 

 

8.2.  Zrównoważony rozwój źródeł wytwórczych w KSE [7] 

Przez zrównoważony rozwój sektora wytwórczego elektroenergetyki rozumie się taki, 

który zapewnia: (1) bezpieczną pracę Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE), (2) 

dostępność taniej (wytwarzanej przy możliwie niskich kosztach) energii elektrycznej, sprzyjającej 

ekonomicznemu rozwojowi Kraju, (3) optymalne wykorzystanie zasobów energii pierwotnej oraz 

(4) ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, przez minimalizację, przy 

produkcji energii elektrycznej, jednostkowej emisji CO2 (kg CO2/kWh). Przy poszukiwaniu 

rozwiązania problemu zrównoważonego rozwoju źródeł wytwórczych w KSE chodzi o znalezienie 

równowagi między celami ochrony środowiska, kosztami wytwarzania energii elektrycznej 

i bezpieczeństwem jej dostaw. Podstawą bezpiecznej pracy KSE jest przede wszystkim 

zapewnienie równowagi między zapotrzebowaniem na energię elektryczną a dostępną mocą źródeł 

wytwórczych. Podstawowe znaczenie dla zapewnienia stabilnej i bezpiecznej pracy KSE ma moc 

i stan techniczny jednostek wytwórczych centralnie dysponowanych (JWCD). Obecnie tworzą je: 

przede wszystkim kondensacyjne bloki parowe opalane węglem kamiennym i brunatnym, o mocy 

jednostkowej powyżej 120 MW, przyłączone głównie do sieci przesyłowej 440 kV i 220 kV oraz 

częściowo do sieci dystrybucyjnej 110 kV, bloki szczytowo-pompowych elektrowni wodnych, 

część ciepłowniczych bloków parowych opalanych węglem oraz nowy blok gazowo-parowy 

w elektrociepłowni we Włocławku o mocy 485 MW, opalany gazem ziemnym. Wymagana moc 

JWCD w KSE zależy od: zapotrzebowania na moc w szczycie zimowym i szczycie letnim KSE, 

średnich rocznych zapotrzebowań na moc oraz mocy dyspozycyjnej rozproszonych źródeł 

wytwórczych (nJWCD). Prognozowane wartości: zużycia energii elektrycznej brutto, obciążenia 

KSE w szczycie zimowym i szczycie letnim oraz mocy JWCD i mocy źródeł rozproszonych 

(nJWCD), narastająco na lata 2020, 2025, 2030 i 2035, przedstawiono w tabeli 8.1. Prognozowane 

wartości zużycia brutto energii elektrycznej wyznaczono na podstawie analizy rocznych 

przyrostów tego zużycia w KSE w latach 2000-2017, przyjmując wskaźnik rocznego przyrostu, na 

lata 2020-2035, w wysokości 1.27%, co jest wartością nieco niższą niż zakładają scenariusze 
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podane w tab. 2.1., lecz dla polskich warunków racjonalną. Prognozowane zapotrzebowanie na 

moc szczytową dla szczytu zimowego i szczytu letniego KSE oraz planowane wycofania z ruchu 

JWCD przyjęto na podstawie opracowania PSE S.A. [8]. 

 

Tab. 8.1. Prognoza bilansu mocy w KSE w latach 2020-2035 

Lata 

Wielkość 
2020 2025 2030 2035 

Prognoza zużycia brutto energii elektrycznej [TWh] 179.1 190.7 203.1 216.4 

Prognozowane zapotrzebowanie na moc szczytową 

dla szczytu zimowego [GW] 
28.0 30.3 32.7 35.2 

Prognozowane zapotrzebowanie na moc szczytową 

dla szczytu letniego [GW] 
24.8 27.5 30.5 32.7 

Planowane wycofania z ruchu JWCD [GW] 2.2 2.6 5.1 13.3 

Planowana budowa nowych JWCD (parowych, 

opalanych węglem i gazowo-parowych, opalanych 

gazem ziemnym) [GW] 

3.8 5.8 5.8 5.8 

Prognozowana moc JWCD po wycofaniach i 

zbudowaniu planowanych nowych JWCD [GW] 
27.7 29.3 26.8 18.6 

Prognozowana moc źródeł rozproszonych (nJWCD) 

[GW] 
15.9 20.2 24.6 30.3 

Wymagane nowe moce JWCD [GW]   3.0 6.0 

 
 

Biorąc pod uwagę sformułowane kryteria zrównoważonego rozwoju źródeł wytwórczych 

w KSE oraz obecną strukturę tych źródeł założono, że dalszy ich rozwój powinien odbywać się w 

następujących trzech grupach: 

– elektrowni systemowych, 

– elektrociepłowni dużej i średniej mocy, pracujących w miejskich oraz  przemysłowych 

systemach ciepłowniczych, 

– elektrowni i elektrociepłowni małej mocy (źródeł rozproszonych). 

 

Do analizy wybrano 19 technologii wytwarzania energii elektrycznej, przypisanych do 

wyżej wymienionych trzech grup źródeł wytwórczych. W grupie elektrowni systemowych 

(JWCD) analizie poddano 4 technologie, wykorzystujące jako paliwo: węgiel kamienny 

i brunatny, gaz ziemny oraz paliwo jądrowe. Dla elektrowni opalanych węglem kamiennym 

i brunatnym przyjęto technologię stosowaną w blokach parowych na parametry nadkrytyczne 
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(ultranadkrytyczne), która obecnie jest jedyną w pełni komercyjnie dojrzałą technologią 

wytwarzania energii elektrycznej z węgla, charakteryzującą się wysoką efektywnością 

energetyczną i ekonomiczną. Dla elektrowni opalanych gazem ziemnych wybrano technologię 

stosowaną w blokach gazowo-parowych, z 3-ciśnieniowym kotłem odzyskowym 

i międzystopniowym przegrzewaniem pary,  z turbinami gazowymi czwartej generacji. Dla 

elektrowni opalanych paliwem jądrowym wybrano technologię, stosowaną w blokach jądrowych 

z ciśnieniowymi reaktorami wodnymi generacji trzeciej plus. 

W grupie elektrociepłowni dużej, średniej i małej mocy do analizy wybrano 12 technologii 

(rodzajów jednostek) kogeneracyjnych, które mogą być stosowane w ciepłowniczych blokach 

o mocy cieplnej w skojarzeniu od kilkudziesięciu kW do kilkuset MW, gdyż pracują równocześnie 

w KSE, jako źródła energii elektrycznej, i w systemach ciepłowniczych o  różnej mocy, jako 

źródła ciepła. W grupie wybranych do analizy 12-stu technologii kogeneracyjnych jest: 

5 technologii wykorzystujących jako paliwo gaz ziemny, 5 technologii wykorzystujących jako 

paliwo biomasę lub biogaz i 2 technologie węglowe.  

Gaz ziemny, dzięki swoim zaletom technologicznym i ekologicznym , w chwili obecnej 

i w perspektywie co najmniej trzydziestu lat, może być uznany jako najlepsze paliwo dla jednostek 

kogeneracyjnych w Polsce. Energia chemiczna gazu ziemnego w jednostkach kogeneracyjnych 

może być bowiem wykorzystana ze sprawnością ogólną powyżej 80%. Moce cieplne 

w skojarzeniu jednostek kogeneracyjnych muszą być dostosowane do zapotrzebowania na ciepło 

użytkowe w systemach ciepłowniczych. Dlatego w niniejszym opracowaniu poddano analizie 

perspektywiczne technologie wytwórcze, możliwe do zastosowania w jednostkach 

kogeneracyjnych, opalanych gazem ziemnym, o mocy cieplnej w skojarzeniu od kilkudziesięciu 

kW do kilkuset MW, a mianowicie [9,10]:  

– ciepłowniczy blok gazowo-parowy z 3-ciśnieniowym kotłem odzyskowym 

i międzystopniowym przegrzewaniem pary, o elektrycznej mocy zainstalowanej od 300 MW 

do 600 MW i mocy cieplnej w skojarzeniu od 180 MW do 350 MW, 

– ciepłowniczy blok gazowo-parowy z 2-ciśnieniowym kotłem odzyskowym, o elektrycznej 

mocy zainstalowanej od 80 MW do 300 MW i mocy cieplnej w skojarzeniu od 60 MW do 

180 MW, 

– ciepłowniczy blok gazowo-parowy z 1-ciśnieniowym kotłem odzyskowym, o elektrycznej 

mocy zainstalowanej od 25 MW do 80 MW i mocy cieplnej w skojarzeniu od 20 MW do 

60 MW, 

– ciepłowniczy blok gazowy z turbiną gazową pracującą w obiegu prostym, o elektrycznej mocy 

zainstalowanej od 1 MW do 15 MW i mocy cieplnej w skojarzeniu od 1.5 MW do 20 MW, 

– ciepłowniczy blok gazowy z silnikiem gazowym, o elektrycznej mocy zainstalowanej od 

150 kW do 7.5 MW i mocy cieplnej w skojarzeniu od 150 kW do 6.5 MW. 
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W grupie perspektywicznych technologii kogeneracyjnych, wykorzystujących jako paliwo 

biomasę lub biogaz, analizie poddano [9, 10]: 

– ciepłowniczy blok parowy średniej mocy, o elektrycznej mocy zainstalowanej ok. 50 MW 

i mocy cieplnej w skojarzeniu ok. 60 MW,  

– ciepłowniczy blok ORC (Organic Rankine Cycle) małej mocy, o elektrycznej mocy 

zainstalowanej ok. 1 MW  i mocy cieplnej w skojarzeniu ok. 2 MW, 

– ciepłowniczy blok parowy małej mocy, o elektrycznej mocy zainstalowanej ok. 2 MW i mocy 

cieplnej w skojarzeniu ok. 2.5 MW,  

– ciepłowniczy blok gazowy zintegrowany z biologiczną konwersją biomasy, o elektrycznej 

mocy zainstalowanej ok. 1 MW i mocy cieplnej w skojarzeniu ok. 1 MW. 

– ciepłowniczy blok gazowy zintegrowany ze zgazowaniem biomasy, o elektrycznej mocy 

zainstalowanej ok. 1 MW i mocy cieplnej w skojarzeniu ok. 1 MW. 

W grupie perspektywicznych technologii kogeneracyjnych, wykorzystujących jako paliwo  

węgiel kamienny, analizie poddano [9, 10]: 

– ciepłowniczy blok parowy na parametry nadkrytyczne dużej mocy, o elektrycznej mocy 

zainstalowanej ok. 500 MW i mocy cieplnej w skojarzeniu ok. 400 MW, 

– ciepłowniczy blok parowy na parametry podkrytyczne średniej mocy, o elektrycznej mocy 

zainstalowanej ok. 50 MW i mocy cieplnej w skojarzeniu ok. 60 MW. 

Wszystkie perspektywiczne technologie kogeneracyjne powinny charakteryzować się 

wysoką efektywnością energetyczną i ekonomiczną oraz niską emisyjnością CO2, a także dużą 

elastycznością na zmiany obciążenia cieplnego, szczególnie gdy technologie te mają być 

stosowane w elektrociepłowniach pracujących w miejskich systemach ciepłowniczych, w których 

występuje duża zmienność zapotrzebowania na moc cieplną w czasie. Pożądaną cechą źródeł 

kogeneracyjnych powinna być również możliwość wpływania przez te źródła na bezpieczeństwo 

pracy KSE, czyli spełnianie przez nie kryteriów jednostek wytwórczych centralnie 

dysponowanych (JWCD). 

Jako jednostki wytwórcze elektrowni małej mocy, wykorzystujące  OZE, analizie 

poddano: 

– blok elektrowni wiatrowej o mocy ok. 5 MW, 

– blok elektrowni wodnej o mocy ok. 500 kW, 

– blok elektrowni fotowoltaicznej o mocy ok. 50 kW. 

Dla wybranych  do analizy perspektywicznych  technologii wytwórczych w KSE 

wyznaczono wielkości charakteryzujące ich efektywność energetyczną oraz emisyjność CO2 (kg 

CO2/kWh). Dla grupy technologii stosowanych w elektrowniach systemowych, jako wielkość 

charakteryzującą ich efektywność energetyczną, wyznaczono sprawność wytwarzania energii 
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elektrycznej, a dla grupy technologii kogeneracyjnych, jako wielkości charakteryzujące ich 

efektywność energetyczną, wyznaczono: sprawność wytwarzania energii elektrycznej 

w skojarzeniu, sprawność wytwarzania ciepła w skojarzeniu oraz oszczędność energii pierwotnej. 

Wyniki obliczeń przedstawiono tabelach  8.2- 3. Dla elektrowni wiatrowych, wodnych 

i fotowoltaicznych efektywności energetycznej nie wyznaczano, gdyż ich koszty paliwowe są 

zerowe. Jako kryterium efektywności ekonomicznej poszczególnych technologii wytwórczych 

wybrano jednostkowe, zdyskontowane na 2018 rok, koszty wytwarzania energii elektrycznej. 

Pozwalają one porównywać efektywność ekonomiczną różnych technologii wytwarzania energii 

elektrycznej, stosowanych zarówno w elektrowniach jak i elektrociepłowniach. W jednostkowych 

kosztach wytwarzania energii elektrycznej w sposób bezpośredni są uwzględnione również takie 

ważne właściwości poszczególnych technologii jak efektywność energetyczna oraz wpływ na 

środowisko (koszty uprawnień do emisji CO2). Przyjęto bowiem założenie, że wykonana analiza 

powinna być analizą porównawczą, to znaczy pozwalającą na wykonanie porównania 

efektywności ekonomicznej wszystkich 19-stu, wybranych do badań  technologii wytwórczych. 

Ponadto przyjęto: 

– czas budowy elektrowni jądrowych 6 lat, elektrowni i elektrociepłowni parowych opalanych 

węglem i biomasą 4 lata, elektrowni i elektrociepłowni gazowo-parowych opalanych gazem 

ziemnym 2 lata a źródeł rozproszonych 1 rok, 

– cenę sprzedaży ciepła 36.44 zł/GJ, 

– stopę dyskontową: dla elektrowni jądrowych oraz elektrowni i elektrociepłowni parowych 

opalanych węglem 8%, elektrowni i elektrociepłowni opalanych gazem ziemnym 7 .5% 

a źródeł rozproszonych 7%. 

W jednostkowych kosztach wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach 

i elektrociepłowniach uwzględniano: koszty kapitałowe, koszty paliwa, koszty remontów, koszty 

obsługi oraz koszty środowiskowe (koszty uprawnień do emisji CO2). Koszty uprawnień do emisji 

CO2, średnio dla całego okresu eksploatacji elektrowni lub elektrociepłowni, przyjęto w wysokości 

126 zł/MgCO2 (30 Euro/MgCO2). Wyniki obliczeń przedstawiono na rysunku 8.1. 
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Tabela 8.2. Wielkości charakteryzujące efektywność energetyczną elektrociepłowni dużej 
i średniej mocy 

Lp. Technologia 

Sprawność 
wytwarzania 

energii 

elektrycznej 
[%] 

Sprawność 
wytwarzania 

ciepła  
 [%] 

Oszczędność 
energii 

pierwotnej 
[%] 

Jednostkowa 
emisja CO2  

[kg CO2/ 
kWh] 

1 

Ciepłowniczy blok parowy na 

parametry nadkrytyczne opalany 

węglem kamiennym 

38.62 40.8 21.15 0.540 

2 

Ciepłowniczy blok 

gazowo-parowy z 

3-ciśnieniowym kotłem 

odzyskowym i 

międzystopniowym 

przegrzewaniem pary opalany 

gazem ziemnym 

55.61 25.98 16.69 0.274 

3 

Ciepłowniczy blok 

gazowo-parowy z 

2-ciśnieniowym kotłem 

odzyskowym opalany gazem 

ziemnym 

48.56 32.52 12.41 0.288 

4 

Ciepłowniczy blok 

gazowo-parowy 1-ciśnieniowym 

kotłem odzyskowym 

43.80 36.25 10.78 0.294 

5 
Ciepłowniczy blok parowy 

średniej mocy opalany węglem 
30.52 42.36 10.49 0.613 

6 
Ciepłowniczy blok parowy 

średniej mocy opalany biomasą 
29.28 41.50 27.00  
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Tabela 8.3. Wielkości charakteryzujące efektywność energetyczną elektrociepłowni małej mocy 

L.p. Technologia 

Sprawność 

wytwarzania 

energii 

elektrycznej 

[%] 

Sprawność 

wytwarzania 

ciepła [%] 

Oszczędność 

energii 

pierwotnej 

[%] 

1 
Ciepłowniczy blok gazowy z silnikiem 

gazowym  opalany gazem ziemnym 
42.50 40.50 14.02 

2 

Ciepłowniczy blok gazowy z turbiną gazową 

pracującą w obiegu prostym opalany gazem 

ziemnym 

32.01 53.80 10.92 

3 Ciepłowniczy blok ORC opalany biomasą 14.14 68.36 18.26 

4 Ciepłowniczy blok parowy opalany biomasą 18.45 64.00 23.27 

5 
Ciepłowniczy blok gazowy zintegrowany ze 

biologiczną konwersją energii biomasy 
26.00 31.00 12.92 

6 
Ciepłowniczy blok gazowy zintegrowany ze 

zgazowaniem biomasy 
30.59 52.53 34.97 

 

 

8.3. Mapa drogowa zrównoważonego rozwoju źródeł wytwórczych w KSE  [7] 

Mapa drogowa zrównoważonego rozwoju źródeł wytwórczych w KSE do 2035 roku 

została opracowana na podstawie wykonanych obliczeń i analiz, których wyniki są przedstawione 

w tabelach 8.1-3 i na rysunku 8. 1 oraz przyjęciu następujących założeń: (1) do mocy JWCD, 

wymaganej dla bezpiecznej pracy KSE, zostały zaliczone moce bloków energetycznych 

elektrowni systemowych, opalanych węglem i paliwem jądrowym, moce gazowo-parowych 

bloków kogeneracyjnych z turbinami parowymi upustowo-kondensacyjnymi, o mocach 

elektrycznych powyżej 200 MW, opalane gazem ziemnym, moce parowych bloków 

kogeneracyjnych z turbinami upustowo-kondesacyjnymi, o mocach elektrycznych powyżej 

100 MW, opalane węglem oraz moce szczytowo-pompowych elektrowni wodnych, (2) jednostki 

wytwórcze małej mocy (źródła rozproszone), ze względu na wymaganą wysoką efektywność 

energetyczną (optymalne wykorzystanie energii pierwotnej), z wyjątkiem elektrowni wiatrowych, 

wodnych i fotowoltaicznych, powinny być budowane wyłącznie jako jednostki kogeneracyjne i (3) 

moc elektrowni i elektrociepłowni wykorzystujących odnawialne źródła energii (OZE) oraz 
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elektrowni jądrowych jest pochodną międzynarodowych zobowiązań Polski, w zakresie redukcji 

emisji CO2, wynikających z Porozumienia klimatycznego i decyzji Rady Europejskiej  

z października 2014 r. Wyniki obliczeń i analiz, dla lat 2020, 2030 i 2035, zostały przedstawione 

w tabeli 8.4.  

 
Rys. 8.1. Jednostkowe, zdyskontowane na 2018 rok, koszty wytwarzania energii elektrycznej 

w elektrowniach systemowych, elektrociepłowniach dużej i średniej mocy oraz 

elektrowniach i elektrociepłowniach małej mocy [zł/MWh] dla: 1) bloku parowego na 

parametry nadkrytyczne opalanego węglem brunatnym, 2) bloku parowego na 

parametry nadkrytyczne opalanego węglem kamiennym, 3) bloku gazowo-parowego 

opalanego gazem ziemnym 4) bloku jądrowego z reaktorem PWR, 5) ciepłowniczego 

bloku parowego na parametry nadkrytyczne opalanego węglem kamiennym, 6) 

ciepłowniczego bloku gazowo-parowego z 3-ciśnieniowym kotłem odzyskowym 

i międzystopniowym przegrzewaniem pary opalanego gazem ziemnym 7) 

ciepłowniczego bloku gazowo-parowego z 2-ciśnieniowym kotłem odzyskowym 

opalanego gazem ziemnym 8) ciepłowniczego bloku gazowo-parowego 

z 1-ciśnieniowym kotłem odzyskowym opalanego gazem ziemnym, 9) ciepłowniczego 

bloku parowego średniej mocy opalanego węglem kamiennym, 10) ciepłowniczego 

bloku parowego średniej mocy opalanego biomasą,  11) elektrowni wiatrowej, 12) 

elektrowni wodnej małej mocy, 13) elektrowni fotowoltaicznej 14) ciepłowniczego 

bloku gazowego z silnikiem gazowym opalanego gazem ziemnym, 15) ciepłowniczego 

bloku gazowego z turbiną gazową pracującą w obiegu prostym opalanego gazem 

ziemnym), 16) ciepłowniczego bloku ORC opalanego biomasą, 17) ciepłowniczego 

bloku parowego małej mocy opalanego biomasą, 18) ciepłowniczego bloku 

zintegrowanego z biologiczną konwersją biomasy i 19) ciepłowniczego bloku 

zintegrowanego ze zgazowaniem biomasy, z uwzględnieniem kosztów uprawnień do 

emisji CO2 (126 zł/MgCO2) 
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Tabela 8.4. Mapa drogowa zrównoważonego rozwoju źródeł wytwórczych w KSE 

Rodzaj paliwa 

(energii 

odnawialnej) 

Moc elektrowni i elektrociepłowni oraz produkcja energii 

elektrycznej i jej struktura paliwowa w roku 

2020 2030 2035 

GW TWh % GW TWh % GW TWh % 

Węgiel kamienny i 

brunatny 
30.7 139.6 78.0 28.3 132.1 65.3 21.5 118.1 54.9 

Paliwo jądrowe    1.5 12.0 5.9 3.0 24.0 11.1 

Gaz ziemny 2.8 12.6 7.0 3.8 16.3 8.0 4.5 19.8 9.2 

Biomasa i biogaz 1.3 7.3 4.1 3.2 13.5 6.7 4.0 17.3 8.0 

Woda 2.3 2.5 1.4 2.4 2.6 1.3 2.5 2.7 1.3 

Wiatr 6.8 15.9 8.9 9.8 22.4 11.1 12.2 27.9 13.0 

Słońce 1.1 1.0 0.6 3.6 3.5 1.7 5.6 5.4 2.5 

Razem 45.0 178.9 100.0 52.6 202.4 100.0 53.3 215.2 100.0 

 

8.4. Uwagi dotyczące horyzontu do 2050 

W dyskusji prognoz dla okresu po 2035 roku należy wziąć pod uwagę zwiększenie udziału 

elektryczności w końcowym zużyciu energii oraz postęp w technologiach magazynowania energii 

i wymagany istotny spadek emisji ditlenku.  Proponuje się następujące (przybliżone) parametry 

sektora wytwórczego polskiej elektroenergetyki dla 2050 roku:  

– produkcja energii elektrycznej (zużycia energii elektrycznej brutto) – 261.5 TWh, 

– produkcja ciepła systemowego (zużycia ciepła systemowego brutto) – 147.7 TWh, 

– elektryczna moc zainstalowana elektrowni i elektrociepłowni – 81.5 GW, 

– struktura paliwowa wytwarzania energii elektrycznej: węgiel kamienny i brunatny 33.1%, 

paliwo jądrowe 18.3%, gaz ziemny 14.8%, energia wiatru 17.0%, biomasa 7.9%, energia 

słoneczna 7.8% i energia wody 1.1%, 

– udział wytwarzania energii elektrycznej w kogeneracji – 27.7%,  

– udział wytwarzania ciepła systemowego w kogeneracji - 75%. 

Przewidywana produkcja elektryczności jest wyższa niż przyjęto w scenariuszach KAPE 

[1,2] i Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią [5]. Podobne natomiast wartości 

przyjęto w scenariuszach: Reference Scenario 2013 Poland, National Technical University of 

Athens for European [4], Stowarzyszenia Elektryków Polskich [6]. Założona powyżej struktura 



K. Badyda, A. Chmielewski, T. Chmielniak, D. Chwieduk, J.  
Lewandowski, H. Majchrzak, B. Zaporowski 

 

123 

paliwowa wytwarzania elektryczności na ogół odbiega od innych prognoz, głównie w zakresie 

udziału węgla. Jest on niższy niż w pozostałych scenariuszach. Cechą charakterystyczna jest przy 

tym wysoki stopień kogeneracji.  

 

Podsumowanie 

Zobowiązania Polski w ramach Porozumienia klimatycznego (paryskiego) oraz w ramach 

decyzji Rady Europejskiej z października 2014 r. stanowią poważne wyzwanie dla polskiej 

elektroenergetyki w zakresie paliwowej i technologicznej transformacji źródeł wytwórczych 

w KSE. Transformacja ta powinna doprowadzić do takiej zmiany struktury wykorzystywanej 

energii pierwotnej do produkcji energii elektrycznej, aby w 2030 roku było możliwe osiągnięcie 

redukcji emisji CO2 o 40% [11], w porównaniu do emisji w 1990 roku. Oznacza to, że produkcja 

energii elektrycznej w Polsce w 2030 roku powinna w około 35% odbywać się w źródłach 

bezemisyjnych, przy jednoczesnym wzroście do około 8%  udziału gazu ziemnego w tej 

produkcji. Tak dużego wzrostu udziału źródeł bezemisyjnych w produkcji energii elektrycznej nie 

będą w stanie zapewnić jednostki wytwórcze wykorzystujące OZE, głównie ze względu na 

bezpieczeństwo pracy KSE. Dlatego w 2030 roku w KSE powinien znaleźć się również drugi 

rodzaj bezemisyjnych źródeł wytwórczych, ale charakteryzujący się ciągłością pracy, w postaci 

elektrowni jądrowych, które mogą pełnić w KSE funkcję JWCD. Nadrzędnym kryterium 

technologicznej transformacji źródeł wytwórczych w  KSE, obok zmniejszenia emisji CO2, musi 

być bowiem zapewnienie bezpieczeństwa jego pracy. Dlatego bardzo ważnym wyzwaniem 

potrzebnej transformacji technologicznej źródeł wytwórczych w KSE jest transformacja paliwowa 

JWCD, które w decydującym stopniu odpowiadają za bezpieczeństwo pracy KSE. Obecnie 

w całkowitej mocy JWCD 91,7% stanowi moc bloków parowych opalanych węglem. Planowane 

wycofania z ruchu JWCD, w postaci kondensacyjnych bloków parowych opalanych węglem oraz 

prognozowany wzrost obciążenia KSE, mimo budowanych nowych JWCD, w postaci bloków 

parowych na parametry nadkrytyczne opalanych węglem (Opole 5 i 6, Jaworzno, Turów 

i Ostrołęka) oraz kogeneracyjnych bloków gazowo-parowych dużej mocy (Płock, Stalowa Wola 

i Żerań), spowodują, przed 2030 rokiem, deficyt mocy JWCD i potrzebę włączenia do KSE 

nowych jednostek wytwórczych tego typu. Skromne, krajowe zasoby gazu ziemnego, ograniczone 

jego zasoby światowe, brak w pełni liberalnego rynku międzynarodowego tego paliwa oraz 

wysoka cena jednostki jego energii (około 30 zł/GJ) nie pozwalają uznać gazu ziemnego, 

w perspektywie długoterminowej, jako paliwa strategicznego dla niskoemisyjnych, 

kondensacyjnych bloków gazowo-parowych, jako JWCD, mających zapewniać bezpieczną pracę 

KSE. Jak stwierdzono już wyżej powinny to być bezemisyjne bloki jądrowe, uzupełnione 

niskoemisyjnymi, kogeneracyjnymi blokami gazowo-parowymi, opalanymi gazem ziemnym. Ze 
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względów czasowych  do 2030 roku może być zbudowany tylko jeden blok jądrowy o mocy 

około 1.5 GW, a do 2035 roku bloki jądrowe o łącznej mocy około 3 GW. Ważnym problemem 

warunkującym rozwój energetyki jądrowej w Polsce, obok akceptacji społecznej, jest ich 

efektywność ekonomiczna. Należy jednak podkreślić, że jednostkowe, zdyskontowane na 

2018 rok, koszty wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach jądrowych są porównywalne 

z kosztami wytwarzania energii elektrycznej w źródłach wykorzystujących OZE, 

a w elektrowniach parowych opalanych węglem, koszty te, z kosztami uprawnień do emisji CO2, 

zbliżają się do kosztów w elektrowniach jądrowych (rys. 8.1). Jednak skala finansowa 

przedsięwzięcia inwestycyjnego, związanego z budową elektrowni jądrowej, wymaga 

zaangażowania Państwa, w postaci rządowych gwarancji cen zakupu energii elektrycznej  

(kontraktu różnicowego), w wysokości około 350 zł/MWh, szczególnie w pierwszym okresie 

eksploatacji elektrowni jądrowej, gdy koszty wytwarzania energii elektrycznej mogą być jeszcze 

wyższe od jej ceny na rynku konkurencyjnym. 

W Polsce w szerokim zakresie powinny być rozwijane technologie skojarzonego 

wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, gdyż jest to skuteczny sposób na uzyskanie 

oszczędności energii pierwotnej i obniżenie emisji CO2 oraz obniżenie kosztów wytwarzania 

energii elektrycznej i ciepła. Obecnie przeważającą część jednostek kogeneracyjnych, o łącznej 

mocy ok. 6773.7 MW (73,8%), stanowią ciepłownicze bloki parowe opalane węglem, 

o stosunkowo niskiej efektywności energetycznej i wysokiej emisyjności CO2. Dlatego w tej 

grupie jednostek wytwórczych, podobnie jak w przypadku JWCD, potrzebna jest transformacja 

paliwowa i technologiczna. W miejskich i przemysłowych systemach ciepłowniczych obecnie 

tylko 52.56 % ciepła systemowego jest wytwarzane w kogeneracji [12]. W niniejszym 

opracowaniu założono, że w 2035 roku wielkość ta powinna uzyskać wartość 65%, a w 2050 roku 

75%. Dla jednostek kogeneracyjnych, z punktu widzenia możliwości budowy, różnej mocy 

elastycznych układów technologicznych, o wysokiej efektywności energetycznej i ekonomicznej 

oraz niskiej  emisyjności CO2, w chwili obecnej i przez najbliższe co najmniej trzydzieści lat, 

najlepszym paliwem jest gaz ziemny. Dla systemów ciepłowniczych dużej mocy 

perspektywicznymi jednostkami kogeneracyjnymi, charakteryzującymi się wysoką efektywnością 

energetyczną i ekonomiczną oraz niską emisyjnością CO2, są ciepłownicze bloki gazowo-parowe, 

opalane gazem ziemnym, z 3-ciśnieniowym kotłem odzyskowym i międzystopniowym 

przegrzewaniem pary, dla których jednostkowe, zdyskontowane na 2018 rok, koszty wywarzania 

energii elektrycznej wynoszą ok. 220 zł/MWh, a z kosztami uprawnień do emisji CO2  ok. 

258 zł/MWh. Natomiast dla systemów ciepłowniczych średniej mocy ciepłownicze bloki 

gazowo-parowe, z 2-ciśnieniowym i 1-ciśnieniowym kotłem odzyskowym, dla których 

jednostkowe zdyskontowane na 2018 rok, koszty wywarzania energii elektrycznej wynoszą 

231-246 zł/MWh, a z kosztami uprawnień do emisji CO2  276-297 zł/MWh. Wśród technologii 
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możliwych do zastosowania w skojarzonych  źródłach małej mocy (kogeneracyjnych źródłach 

rozproszonych) najniższymi kosztami wytwarzania energii elektrycznej, zdyskontowanymi na 

2018 rok, charakteryzują się kogeneracyjne źródła małej mocy opalane gazem ziemnym, 

z silnikami gazowymi i z turbinami gazowymi małej mocy pracującymi w obiegu prostym, 

o nominalnej mocy w paliwie nie przekraczającej 20 MW, które nie są zobowiązane do zakupu 

uprawnień do emisji CO2, dla których jednostkowe, zdyskontowane na 2018 rok, koszty 

wywarzania energii elektrycznej wynoszą 212-216 zł//MWh. Przy opracowywaniu mapy 

drogowej rozwoju źródeł wytwórczych w KSE (tabela 8.4) założono, że w 2035 roku 

w kogeneracji będzie wytwarzane 65 % ciepła systemowego i 23.70% energii elektrycznej, 

w której gaz ziemny będzie miał udział około 39%, a jego zużycie dla potrzeb skojarzonego 

wytwarzania energii elektrycznej i ciepła wyniesie około 4.5 mld m
3
/rok [13]. Natomiast udział 

biomasy w produkcji kogeneracyjnej w 2035 roku powinien wynieść około 25%, a węgla 

kamiennego około 36%. 

Koszty wytwarzania energii elektrycznej w źródłach rozproszonych, wykorzystujących 

odnawialne źródła energii, są wysokie. Tylko system aukcji, z  gwarantowanymi cenami zakupu 

energii elektrycznej przez okres 15 lat, może zapewnić im  opłacalność i kontrolowany rozwój. 

Dojrzałość technologiczną uzyskały dotychczas technologie wykorzystujące energię wiatru, wody 

i słońca. Pełną dojrzałość komercyjną uzyskały lądowe elektrownie wiatrowe, dla których 

jednostkowe, zdyskontowane na 2018 rok, koszty wytwarzania energii elektrycznej wynoszą 

obecnie ok. 340 zł/MWh.  

W dziedzinie wykorzystania biomasy w źródłach rozproszonych sytuacja jest złożona. 

Dojrzałość komercyjną uzyskały dotychczas wyłącznie technologie wykorzystujące spalanie 

biomasy w elektrociepłowniach parowych małej mocy i ORC (Organic Rankine Cycle) oraz 

częściowo technologia wykorzystująca biologiczną konwersję energii chemicznej biomasy. 

Charakteryzują się one jednak niską efektywnością energetyczną i w związku z tym dość 

wysokimi kosztami wytwarzania. Dla uzyskania przez nie względnie wysokiej efektywności 

ekonomicznej jest konieczne zapewnienie im pracy w trybie pełnej kogeneracji , przy długim 

czasie wykorzystania zainstalowanej  mocy elektrycznej i mocy cieplnej w skojarzeniu. 

Wśród technologii wykorzystujących odnawialne źródła najwyższymi kosztami 

wytwarzania energii elektrycznej charakteryzują się obecnie w Polsce elektrownie fotowoltaiczne 

(ok. 510 zł/MWh). Opłacalność przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z budową tego typu 

źródeł wytwórczych obecnie można uzasadnić, stosując rachunek kosztów  unikniętych, 

w przypadku gdy wytwarzana w nich energia elektryczna jest zużywana przez producenta 

(prosumenta). Założono, że po przewidywanym w najbliższej przyszłości spadku wysokości 
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nakładów inwestycyjnych na budowę elektrowni fotowoltaicznych ich moc zainstalowana 

w Polsce do roku 2035 może osiągnąć poziom powyżej 5 GW. 

Zrealizowanie, z pewnym przybliżeniem, w okresie najbliższych siedemnastu lat, 

przedstawionej mapy drogowej rozwoju źródeł wytwórczych w KSE (tabela 8.4), pozwoliłoby na 

istotną poprawę dywersyfikacji struktury źródeł energii pierwotnej, wykorzystywanych do 

produkcji energii elektrycznej w Polsce (tab. 8.4) oraz znaczne zwiększenie udziału źródeł 

rozproszonych w tej produkcji, przy zapewnieniu bezpieczeństwa pracy KSE. Taki program 

inwestycyjny pozwoliłby na znaczne zmniejszenie emisji CO2 i zwiększenie udziału OZE 

w produkcji energii elektrycznej przez polską elektroenergetykę. Byłoby to w przybliżeniu zgodne 

z decyzjami Rady Europejskiej z października 2014 roku, w zakresie redukcji emisji CO2 

i zwiększenia udziału OZE w produkcji energii elektrycznej  w państwach członkowskich UE. 

Należy podkreślić, że transformacja paliwowa i technologiczna źródeł wytwórczych 

w KSE jest procesem kapitało i czasochłonnym. Dlatego musi być rozłożona w czasie. 

Podstawowym warunkiem jej powodzenia jest stopniowy wzrost ceny energii elektrycznej na 

rynku konkurencyjnym. Dlatego taka transformacja musi być dokładnie zaprogramowana, 

z uwzględnieniem czynników technologicznych, ekonomicznych, ekologicznych i społecznych.  
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9. Pożądanie kierunki badań naukowych 

Tadeusz Chmielniak 

Sformułowane w Opracowaniu Komitetu Problemów Energetyki PAN pt. Ocena zakresu 

prac badawczych prowadzonych w Polsce w dziedzinie energetyki na tle aktualnej tematyki w tym 

zakresie na świecie oraz perspektyw rozwoju energetyki polskiej i światowej  ( Gliwice 2014) są w 

dużym stopniu aktualne. Ta aktualność dotyczy zarówno technologii paliw kopalnych jak i źródeł 

odnawialnych. Są one spójne z Krajowymi Inteligentnymi Specjalizacjami (Zob. Krajowe 

Inteligentne Specjalizacje. Ministerstwo Rozwoju, wersja 4, 04 12 2017). Aktualnie większy 

wysiłek badawczy w zakresie technologii wytwarzania należy skierować na rozwiązywanie 

problemów:  

– zmniejszenia emisyjności polskiego miksu paliwowego oraz energochłonności i emisyjności 

PKB, 

– elastyczności cieplnej technologii węglowych i gazowych i ich integracji z źródłami o niskiej 

gęstości energetycznej, 

– technologiom wytwarzania wodoru (metody: elektrolityczne, termicznego rozkładu wody: 

termoliza, cykliczne procesy termochemiczne, hybrydowe termochemiczne procesy rozkładu, 

fotokatalityczne), 

– rozwoju i wykorzystania ogniw paliwowych stacjonarnych i mobilnych  ( Analizy 

systemowe złożonych układów wytwarzania i użytkowania wodoru), 

– hybrydowym technologiom  poligeneracyjnym energetyczno – chemicznym, 

– nowym technologią konwersji promieniowania elektromagnetycznego słońca w elektryczność 

i ciepło, 

– akumulacja energii (poszukiwanie i sprawdzenie optymalnych technologii akumulacji energii 

w zakresie różnych ich rodzajów i mocy, systemowa integracja technologii akumulacji 

z różnymi charakterystykami technologii generacji i wykorzystania końcowego energii), 

– technologii jądrowej , głównie w zakresie:  Badań wspomagających wprowadzenie do 

polskiego systemu energetycznego technologii jądrowych z reaktorami III+ generacji,  oraz 

przygotowania kompetencji eksploatacyjnych i badawczych, 

– elektryfikacji transportu i zwiększenia udziału elektryczności w końcowym zużyciu energii. 

 

Coraz większego znaczenia nabiera aktywność badawcza i przemysłowa w zakresie 

racjonalizacji użytkowania energii (1. Poprawa niedoskonałości termodynamicznej procesów 

energetycznych, 2. Poprawa sprawności energetycznej odbiorników energii. 3. Obniżenie 

materiałochłonności i energochłonności procesów produkcyjnych, 4. Poprawa stanu 
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wykorzystania energii odpadowej, 5. Poprawa wykorzystania surowców wtórnych, 6. 

Budownictwo niskoenergetyczne i niskoemisyjne, 7.Ocena systemowa różnych przedsięwzięć 

racjonalizujących na możliwości osiągnięcia celów emisyjnych, i inne)  

Wydaje się celowym przygotowanie spójnego warsztatu i narzędzia metodologicznego 

ułatwiającego optymalizację ewolucji polskiego systemu energetycznego z uwzględnieniem 

charakterystycznego dla Polski punktu startu 
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10. Uwagi końcowe. 

Zespół autorów 

1. Główne zadania europejskiej polityki energetycznej sformułowano w wielu dokumentach. 

Należy tu wymienić; Decyzje Rady UE 2016/1841 z dnia 05 10 2016 w sprawie zawarcia, 

w imieniu UE, porozumienia paryskiego [2] a także Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady w sprawie zarządzania Unią Energetyczną. Polskie dokumenty 

(Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku, Innowacje dla Energetyki. Kierunki Rozwoju 

Innowacji Energetycznych) mocniej akcentują wykorzystanie w systemie energetycznym 

własnych zasobów oraz konieczność uwzględnienia różnych punktów startu. Tym niemniej 

akceptacja podstawowych celów i zadań polityki energetycznej i klimatycznej UE w polskich 

dokumentach jest jednoznaczna. 

2. W ostatnim okresie czasu (lata 2006-2015) polska gospodarka rozwijała się bez wzrostu 

zużycia pierwotnych nośników energii. Zużycie per capita (2015-2.47 toe)  odbiegało jednak 

dość znacznie od średniego zużycia w OECD  (4.12 toe) i krajach rozwiniętych ( np. USA – 

6.8 toe, Niemcy – 3.77 toe).  

3. W Polsce w rozważanym okresie czasu nie nastąpiła istotniejsza zmiana w strukturze 

pierwotnych nośników energii ( zob. Tab. 1.2). 

4. Nastąpiło zmniejszenie emisji ditlenku węgla. Nie było to skutkiem zmiany miksu 

paliwowego, ale następstwem istotnego zmniejszenia energochłonności dochodu narodowego 

brutto. Emisja odniesiona do PKB pozostaje jednak nadal wysoka, przekracza średnią krajów 

OECD i wyraźnie przekracza wartość ważną dla Niemiec. W odniesieniu do PKB mierzonego 

SNP jest na poziomie średniej światowej. 

5. W przeciwieństwie do tendencji charakterystycznych dla zmian zużycia pierwotnych 

nośników energii, w przypadku wytwarzania elektryczności nastąpiło zauważalne 

zmniejszenie zużycie węgla (nawet jeżeli założyć, ze elektrownie przemysłowe w całości są 

opalane węglem) oraz istotny wzrost produkcji ze źródeł odnawialnych (energetyka 

wiatrowa), rys. 1.9 i 1.11. Udział węgla jest w sektorze wytwarzania elektryczności nadal 

bardzo wysoki (ponad 80%), istotnie przekraczając wartości charakterystyczne dla OECD 

i Świata (39.3 %). 

6. Polską strukturę paliwową charakteryzuje niski udział gazu, zarówno jako źródła 

pierwotnego, a szczególnie jako paliwa w procesie wytwarzania elektryczności. Ten stan 

rzeczy utrudnia i będzie utrudniał wprowadzenie do polskiego systemu elektroenergetycznego 

OZE. 
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7. Szczególnie niekorzystna jest struktura zużycia energii finalnej w gospodarstwach 

domowych, rys. 1.20 i 1.21. 

8. Wiele organizacji i instytucji przedstawia scenariusze dotyczące przyszłościowej struktury 

paliwowej i technologicznej energetyki. Zostały one opracowane dla różnych założeń 

dotyczących tempa rozwoju gospodarczego, wzrostu populacji oraz rozwoju sytuacji 

politycznej i sytuacji na rynku paliw. Z tego powodu ich wiarygodność jest trudna do oceny. 

Tym niemniej ich analiza może być pomocna do wskazania koniecznego rozwoju 

technologicznego dla osiągnięcia celów ekonomicznych i ekologicznych. Mogą one także 

wskazać ograniczenia rozwojowe wynikające z przyjętych założeń i pojawiających się 

niepewności politycznych. Generalnie rzecz biorąc zakładają one stabilizację zużycie energii 

pierwotnej, postępujące ograniczenie węgla, zarówno jako nośnika energii pierwotnej i paliwa 

w produkcji elektryczności. Udział gazu w zużyciu energii pierwotnej do 2060 jest dość 

stabilny (24 – 29%). W produkcji elektryczności niektóre scenariusze w 2060 r. przewidują 

jego zastosowanie w technologii z CCS. Technologie odnawialne to głównie energetyka 

wiatrowa, słoneczna i wodna. Udział biomasy w produkcji elektryczności jest nieznaczny.  

9. Dotąd zaproponowane prognozy dla Polski są mało spójne. Wymaga to głębszej syntezy 

i oceny scenariuszy zaproponowanych przez różne instytucje oraz przyjrzenia się podejściom 

metodologicznym wykorzystywanym przy ich opracowaniu. Analiza rozpatrywanych w pracy 

scenariuszy sugeruje, że polskie analizy mogą być oparte o założenia przyjęte dla scenariusza 

HARD ROCK. Punkt startu w Polsce podpowiada bowiem stosunkowy duży udział węgla 

w produkcji elektryczności w najbliższych dwóch dekadach. Jednak zasadnicze decyzje, które 

będą kształtować ewolucję polskiego miksu paliwowego dotyczą energetyki jądrowej oraz roli 

technologii gazowych w wytwarzaniu elektryczności. Bez jasności w tych dwóch 

zasadniczych kwestiach trudno jest prognozować technologiczny rozwój energetyki w Polsce 

do 2040 (50 ) roku. Bez dużej dynamiki wprowadzenia gazu do energetyki trudno będzie 

zwiększać udział OZE oraz istotnie zmniejszać emisyjność energetyki i całej gospodarki. 

Ważnym jest także szybka zmiana struktury zużycia energii finalnej w gospodarstwach 

domowych. Budowa scenariuszy rozwojowych dla Polski musi uwzględniać analizy dla 

całego globu i poszczególnych jego rejonów oraz ograniczenia własnej bazy surowcowej.  

Byłoby celowym podjęcie próby opracowania metodologii prognozowania rozwoju systemu 

energetycznego, jego struktury paliwowej i organizacyjnej z uwzględnieniem polskich 

uwarunkowań. 

10. Polski sektor wytwarzania elektryczności jest systemem niewielkim i mało zróżnicowanym. 

Zużycie energii pierwotnej w Polsce w stosunku do zużycia światowego wynosi ok. 0.7% 

(2015), podobnie jest z produkcją elektryczności, natomiast emisja ditlenku węgla przekracza 
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0.9%. W odniesieniu do OECD odpowiednie dane są następujące (2015): 1.7%, 1.5%, 2.4%. 

Wskazują one na wysoką emisyjność całej polskiej gospodarki. Fakt ten sprawia, że 

podstawowe charakterystyki naszego systemu są bardzo wrażliwe na zmianę cen pozwoleń na 

emisję CO2. Potwierdzają to budowane scenariusze dla różnych kosztów uprawnień do emisji 

ditlenku węgla (rozdział 3). Wprowadzenie stosunkowo niewielkich mocy w energetyce 

jądrowej diametralnie zmienia strukturę paliwową produkcji elektryczności w 2050 (2060). 

Nie tylko istotnie zmniejsza udział węgla ale także gazu i źródeł odnawialnych. Kryterium cen 

emisji ditlenku węgla, z tego powodu, nie wydaje się racjonalne. 

11. Technologie energetyczne wykorzystujące paliwa kopalne osiągnęły bardzo wysoki  poziom 

rozwoju technicznego, szczególnie w zakresie osiąganych sprawności, niezawodności, 

a przede wszystkim minimalizacji oddziaływania na środowisko. Ciągle jeszcze posiadają 

potencjał, który pozwoliłby zwiększyć ich sprawność i zmniejszyć emisje zanieczyszczeń. 

Obecnie nabierają znaczenia także inne kryteria ich oceny, a mianowicie te , które decydują 

o elastyczności cieplnej (minimum techniczne, duża dynamika zmian obciążenia, duża 

sprawność przy małych obciążeniach). Elastyczność cieplna jest ważna dla większego 

upowszechnienia OZE. 

12. W 2017 roku w kraju w bilansie energii pierwotnej energia pozyskana z odnawialnych źródeł 

stanowiła 13.5%, co odpowiadało 379 687 TJ, przy czym dominowało energetyczne 

wykorzystanie biomasy stałej, stanowiąc 70.7% wszystkich OZE. Ten duży udział biomasy 

stałej wynika ze stosowanej w kraju w dużej energetyce technologii współspalania biomasy 

w elektrowniach i elektrociepłowniach. Uznanie tego procesu za wykorzystanie OZE 

(odnotowywane w oficjalnych statystykach) jest swoistym ewenementem na skalę europejską. 

Uznanie współspalania za wykorzystanie OZE i wypełnienie obowiązku UE spowodowało 

ograniczenie rozwoju nowych technologii energetyki odnawialnej w kraju i realizacji 

innowacyjnych inwestycji w OZE, którym trudno było rywalizować z wielką konwencjonalną 

energetyką. Polska ma dobry potencjał dla rozwoju technologii energetycznych źródeł 

odnawialnych. Konieczne jest prowadzenie działań o charakterze długoterminowym 

zachęcających do realizacji innowacyjnych przedsięwzięć z zakresu opracowywania 

i wdrażania nowych technologii OZE, co pomoże osiągnąć innowacyjność krajowej 

gospodarki. 

13. Rada Ministrów przyjęła 14 października 2016 r., sprawozdanie Ministra Energii z realizacji 

Programu polskiej energetyki jądrowej (PPEJ) za lata 2014-15 i zdecydowała o weryfikacji 

całości Programu oraz aktualizacji harmonogramu i modelu biznesowo-finansowego do końca 

roku 2017. Powyższe zadania zostały zrealizowane przez ME w terminie i obecnie PPEJ czeka 

na decyzję Rady Ministrów RP. Dla prognozowania rozwoju całego systemu energetycznego 

ważne znaczenie ma rozstrzygnięcie o dalszym losie programu rządowego. Decyzja 
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o budowie będzie miała, bowiem poważny wpływ na całą strukturę paliwową i technologiczną 

systemu energetycznego (zob. rozd. 3 i 6). 

14. Wyniki analizy bilansu mocy KSE do roku 2030, uwzględniającego plany budowy i likwidacji 

jednostek wytwórczych oraz rosnące zapotrzebowanie na moc ze strony odbiorców 

wskazują, że zależnie od przyjętego wariantu wycofywania z eksploatacji starych jednostek 

wytwórczych, najpóźniej około roku 2022‒2024 należy spodziewać się trudności 

z pokryciem zapotrzebowania na moc KSE, nie tylko w okresach obciążeń szczytowych, ale 

również w okresach obciążeń pozaszczytowych. W kolejnych latach rezerwa będzie 

niewystarczająca, a około roku 2022‒2023 może wystąpić stały deficyt mocy niezbędnej dla 

pokrycia zapotrzebowania odbiorców. Ryzyko wystąpienia ww. sytuacji ocenia się jako 

wysokie, Środki zaradcze oraz ocenę potencjału różnych metod zmniejszenia ryzyka 

i ograniczenia kosztów takiej sytuacji przedstawiono w rozd. 7. 

15. Kierując się określeniem, że zrównoważony rozwój sektora wytwórczego elektroenergetyki, 

to taki, który zapewnia: (1) bezpieczną pracę  Krajowego Systemu Elektroenergetycznego 

(KSE), (2) dostępność taniej (wytwarzanej przy możliwie niskich kosztach) energii 

elektrycznej, sprzyjającej ekonomicznemu rozwojowi Kraju, (3) optymalne wykorzystanie 

zasobów energii pierwotnej oraz (4) ochronę środowiska i przeciwdziałanie  zmianom 

klimatycznym, przez minimalizację, przy produkcji energii elektrycznej, jednostkowej emisji 

CO2 (kg CO2/kWh), w rozdz. 8 pokazano mapę technologiczną rozwoju do 2035r. Jest to 

jedna z możliwych propozycji, oparta na wielu już dziś znanych faktach przy założeniu, ze 

realna jest opcja jądrowa.  

16. Należy podkreślić, że transformacja paliwowa i technologiczna źródeł wytwórczych w KSE 

jest procesem kapitało i czasochłonnym. Dlatego musi być rozłożona w czasie. Podstawowym 

warunkiem jej powodzenia jest stopniowy wzrost ceny energii elektrycznej na rynku 

konkurencyjnym. Dlatego taka transformacja musi być dokładnie zaprogramowana, 

z uwzględnieniem czynników technologicznych, ekonomicznych, ekologicznych 

i społecznych.  

17.  W dyskusji prognoz dla okresu po 2035 roku należy wziąć pod uwagę zwiększenie udziału 

elektryczności w końcowym zużyciu energii oraz postęp w technologiach magazynowania 

energii i wymagany istotny spadek emisji ditlenku. Proponuje się następujące, przy założeniu 

dostępności opcji jądrowej, (przybliżone) parametry sektora wytwórczego polskiej 

elektroenergetyki dla 2050 roku: 

– produkcja energii elektrycznej (zużycia energii elektrycznej brutto) – 261.5 TWh, 

– produkcja ciepła systemowego (zużycia ciepła systemowego brutto) – 147.7 TWh, 

– elektryczna moc zainstalowana elektrowni i elektrociepłowni – 81.5 GW, 
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– struktura paliwowa wytwarzania energii elektrycznej: węgiel kamienny i brunatny 33 .1%, 

paliwo jądrowe 18.3%, gaz ziemny 14.8%, energia wiatru 17.0%, biomasa 7.9%, energia 

słoneczna 7.8% i energia wody 1.1%, 

– udział wytwarzania energii elektrycznej w kogeneracji – 27.7%,  

– udział wytwarzania ciepła systemowego w kogeneracji - 75%. 

Założona powyżej struktura paliwowa wytwarzania elektryczności na ogół odbiega od innych 

prognoz, głównie w zakresie udziału węgla. Jest on niższy niż w pozostałych scenariuszach. 

Cechą charakterystyczna jest przy tym wysoki stopień kogeneracji. 

18. W opracowaniu nie podjęto głębszej analizy ważnych dla rozwoju systemu energetycznego 

i całej gospodarki następujących zagadnień: 1. Problematyki akceptacji społecznej dla 

nowych technologii i dynamiki zmian struktury wytwarzania i użytkowania energii- 

opracowanie odpowiednich modeli matematycznych oddających wszystkie aspekty tych 

zmian, 2. Analizy wpływu ogólnego europejskiego rynku energii na strukturę paliwową 

i technologiczną oraz ekonomiczną polskiego systemu wytwarzania energii i polskiej 

gospodarki w bliskiej i dalszej perspektywie czasowej - konieczność budowania 

odpowiednich modeli dynamicznych, 3. Konsekwencji społecznych transformacji, 

4. Inteligentnego zarządzanie zużyciem energii - sieci inteligentne, energetyka prosumencka, 

5. Rozwoju sieci przesyłowych różnych mediów i innych). 
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Aneks 

W dniu 23.11.2018 Ministerstwo Energii przedstawiło do konsultacji projekt Polityki 

Energetycznej Polski do 2040r.( PEP2040). Sformułowano w nim następujący cel: 

bezpieczeństwo energetyczne, przy zapewnieniu konkurencyjności gospodarki, 

efektywności energetycznej i zmniejszenia oddziaływania sektora energii na środowisko.  

 

Za globalną miarę realizacji celu PEP2040 przyjęto wskaźniki: 

– 60% udziału węgla w wytwarzaniu energii elektrycznej w 2030 r, 

– 21% OZE w finalnym zużyciu energii brutto w 2030 r, 

– wdrożenie energetyki jądrowej w 2033 r, 

– poprawa efektywności energetycznej o 23% do 2030 r. w stosunku do prognoz z 2007 r, 

– ograniczenie emisji CO2 o 30% do 2030 r. (w stosunku do 1990 r.). 

 

Określono 8 kierunków realizacji sformułowanych w Polityce zadań . Są to: 

– optymalne wykorzystanie własnych zasobów energetycznych, 

– rozbudowa infrastruktury wytwórczej i sieciowej energii elektrycznej , 

– dywersyfikacja dostaw gazu ziemnego i ropy naftowej oraz rozbudowa infrastruktury 

sieciowej, 

– rozwój rynków energii, 

– wdrożenie energetyki jądrowej, 

– rozwój odnawialnych źródeł energii, 

– rozwój ciepłownictwa i kogeneracji, 

– poprawa efektywności energetycznej. 

 

Scenariusze paliwowe w zakresie mocy zainstalowanej i wytwarzania elektryczności 

zawierają odpowiednio rys. A1 i A2. 

Zgodnie przedstawionymi danymi po 2032 powinien zostać uruchomiony blok jądrowy, 

a od 2028 nastąpi zauważalny wzrost mocy energetyki gazowej (jednostek autonomicznych 

i kombinowanych). Po 2030 r. następuje zmniejszenie wartości zainstalowanej  mocy 

w jednostkach węglowych. Największa dynamikę inwestycyjna założono dla instalacji 

fotowoltaicznych i wiatrowych farm morskich. Założono niewielki udział technologii 

biomasowych. W tab. A1 pokazano porównanie struktury paliwowej wytwarzania elektryczności 

w 2035r. według PEP2040 i prognozy przedstawionej w niniejszym opracowaniu, natomiast w tab. 

A2 porównano dla 2040 wyniki PEP2040 i scenariusza WEC Hard Rock.  
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Rys. A1. Prognoza struktury mocy zainstalowanej netto wg technologii do 2040 r 

 
 

█ nowe silniki diesla lub turbiny gazowe 

w układzie prostym 

█ nowe bloki gazowo-parowe 

█ nowe bloki jądrowe 

█ bloki gazowo-parowe: Płock, Żerań, Stalowa 

Wola, Włocławek 

█  el. na węgiel brunatny – w budowie (Turów) 

█ el. na węgiel brunatny – istniejące 

█  el. na węgiel kamienny – plan i w budowie 

(Jaworzno, Opole, Ostrołęka) 

█ el. na węgiel kamienny – istniejące 

 

█ el. biogazowe 

█ el. biomasowe 

█ el. fotowoltaiczne 

█  el. wiatrowe morskie 

█ nowe el. wiatrowe – w ramach aukcji OZE w 2018 r. 

█ el. wiatrowe lądowe – istniejące 

█ el. wodne 

█ nowe elektrociepłownie i człony kondensacyjne 

█ elektrociepłownie  

 
Rys. A2. Prognoza struktury produkcji energii elektrycznej do 2040 r. wg technologii 
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Tab. A.1. Porównanie struktury paliwowej wytwarzania elektryczności według prognoz  
PEP2040 i KPE PAN dla 2035 r. 

 2030 2035 2040 

Paliwo, % ME (PEP2040) KPE PAN ME KPE PAN ME 

Węgiel 62.2 65.3 46.1 54.9 32.2 

Gaz 9.5 8.0 16.1 9.2 16.4 

Paliwo jądrowe 0.0 5.9 9.6 11.1 17.9 

Wiatr 15.4 11.1 13.1 13.0 18.5 

Słońce 4.8 1.7 6.8 2.5 8.6 

Inne (Woda, biomasa, biogaz) 8.1 8.0 8,3 9.3 6.4 

 

 

Tab. A2. Porównanie struktury paliwowej wytwarzania elektryczności według prognoz  

PEP2040 Hard Rock (WEC) dla 2040r. 

Rodzaj paliwa Scenariusz Hard ROCK Polityka En. Do 2040

Węgiel (%) 30.7 32.2

Gaz (%) 24.4 16.4

Paliwo jądrowe (%) 12.7 17.9

Wiatr (%) 8.3 18.5

Słońce (%) 3.5 8.6

Woda ( i inne) (%) 15.1(5.3)=20.4 6.4
 

 

Dane zawarte w tab. A1 i A2 wskazują na bardzo duża dynamikę wzrostu wytwarzania 

elektryczności z energetyki wiatrowej w miksie prognozowanym przez PEP2040 oraz na bardzo 

optymistyczne założenia tej polityki w stosunku do energetyki słonecznej, biorąc pod uwagę w tym 

ostatnim wypadku warunki nasłonecznienia w Polsce. 

 


