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Zmiany na rynku energii w UE

Wybór nośników i 
technologii energetycznych
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Elementy Clean-Energy Future

Powstają zasadnicze pytania dotyczące „czystej przyszłości energetycznej”:

 ? Gaz z łupków: Czy ta technologia zmieni światowy rynek pierwotnych 
nośników energii?

 ? Przyszły transport: Czy wydajne baterie będą konkurować z ogniwami 
paliwowymi? Czy powstanie rynek pojazdów elektrycznych? 

 ? Czyste technologie węgla: Czy technologie CCS wielkiej skali okażą się 
przydatne w polityce klimatycznej? 

 ? OZE: Czy technologie OZE okażą się konkurencyjnie rynkowo i będą istotnym 
elementem rynku energii? 

 ? Magazynowanie energii: Czy dokonamy przełomu w tych technologiach?

 ? Inteligentne sieci energetyczne: W jakim stopniu zmienią obecne systemy 
elektroenergetyczne?

 ? Reforma ETS: Czy zmiany doprowadzą do transformacji systemu energetycznego?
 Wzrost efektywności energetycznej po stronie wytwarzania, przesyłu i 

popytowej



Dyrektywa 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie 
promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych 
zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE 
oraz 2003/30/WE

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 
21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania 
wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z 
energią

Dyrektywa 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w 
sprawie charakterystyki energetycznej budynków 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 
25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej

3X20%
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Dyrektywa 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca 
dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia 
wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów 
cieplarnianych

20% 
zmniejszenie 

zużycia energii 

Ustawa o termomodernizacji (1998)

Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów (2008)

Covenat of Mayors 
>20% CO2 redukcja

Dyrektywa 2010/30/UE  z dnia 19 maja 2010 r.  w sprawie 
wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o 
produkcie, zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty 
związane z energią 

Dyrektywa 2003/87/WE z dnia 13 października 2003 r. 
ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów 
cieplarnianych w UE oraz zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE

Plan na rzecz 
efektywności 
energetycznej 2011

Ustawa o obowiązkach w 
zakresie informowania o zużyciu 
energii przez produkty 
wykorzystujące energię (2012)
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Fazy rozwoju systemów elektroenergetycznych w 
Europie i najważniejsze dyrektywy mające wpływ na 
sektor

ELD 2010/30/UE

EEAC 2011

EED 2012/27/UE

Energy Union 2015



Energia jest w naszym życiu bardzo ważna, ale…
Ocena zmian we wskaźnikach głównych zrównoważonego rozwoju (WZR) (UE-27, od  
2000 r.) 

Źródło: Sustainable 
development in the 
European Union

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/publication?p_product_code=KS-02-13-237> 



Czy UE może być niezależna energetycznie?
Udział importu poszczególnych nośników energii w UE

Źródło: Sustainable 
development in the 
European Union



Czy UE może rozwijać się zmniejszając zużycie 
energii?
Efektywność energetyczna EU-27 w 
latach
(2000=100)

Źródło: Sustainable 
development in the 
European Union



Rynki energii w Unii Europejskiej
 konieczność bycia przez UE wielkim graczem na rynkach energetycznych 

świata, wobec narodowego charakteru polityk energetycznych MS

 przyjęcie najwyższych standardów ochrony środowiska i rola światowego lidera 
w ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych, jego załamanie oraz związana z 
tym chęć do bycia leaderem w technologiach niskoemisyjnych

 powolne, ale konsekwentne budowanie wewnętrznego rynku energii

 przyjęcie celu strategicznego w postaci „zrównoważonej, konkurencyjnej i 
bezpiecznej energii” – rewolucja przemysłowa,

 przyjęcie celów ilościowych „3x20” w 2020

 Energy Infrastructure Package zastąpi Trans-European Networks for Energy 
(TEN-E) (2011)

 Energetyczna Mapa Drogowa UE (2012)

14

Efektywność energetyczna jest centralnym elementem unijnej strategii Europa 
2020 na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu 
społecznemu oraz przejścia do gospodarki opartej na efektywnym korzystaniu z 
zasobów. Źródło: Plan na rzecz efektywności energetycznej z 2011 r. SEK(2011) 280



Europejski rynek energii. Zmiany
 rosnąca, pomimo wysiłków, zależność państw członkowskich od 

importu nośników energii,
 konieczność odgrywania przez UE roli wielkiego gracza na 

światowych rynkach energetycznych, przy chęci zachowania przez 
kraje członkowskie posiadanych uprawnień w zakresie 
bezpieczeństwa dostaw i przy jednocześnie rosnącej świadomość 
potrzeby solidarności energetycznej przy braku wystarczających 
instrumentów politycznych, regulacyjnych i środków technicznych do 
jej realizacji,

 przyjęcie tezy, że w perspektywie długoterminowej cele 
środowiskowe będą dominować nad celami energetycznymi, co 
wiąże się z przyjęciem bardzo wysokich standardów ochrony 
środowiska i pełnieniem roli światowego lidera w ograniczeniu emisji 
gazów cieplarnianych,

 powolne, ale konsekwentne budowanie wewnętrznego rynku energii,
 przyjęcie celu strategicznego w postaci „zrównoważonej, 

konkurencyjnej i bezpiecznej energii”. 
 w wielu krajach członkowskich, powraca temat zamknięcia 

energetyki jądrowej.



Uboczne efekty procesu liberalizacji rynków 
energii
 Rosnący nacisk na dalszą racjonalizację i uporządkowanie procesów 

bisnesowych w sektorze energii
 Niejasna polityka regulacyjna
 Rosnące koszty dostosowania się do nie do końca określonych 

wymogów ochronny środowiska
 Nieprzewidywalność zapotrzebowania i niestabilność cen energii 
 Tendencja do poszukiwania szybkich zysków z inwestycji

 Ograniczanie zysków w sektorze energii z uwagi na ograniczanie działań 
monopolistycznych

 Słabe zachęty do inwestowania we wzrost  produkcji surowców
 Niechęć do inwestowania ogromnych środków w inwestycje o niepewnym i długim 

okresie zwrotu

16
2015-10-
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Podstawowe zasady Unii Energetycznej 

 klauzula solidarności
 ograniczenie uzależnienia od pojedynczych 

dostawców oraz od państw sąsiadujących
 większa przejrzystość przy zawieraniu umów zakupu 

energii lub gazu z krajami spoza UE;

28 krajowych rynków energii zostanie 
zintegrowanych w jeden wspólny, a 
unijny system energetyczny ulegnie 
przekształceniu Budowa nowych połączeń 

energetycznych, 
dywersyfikację źródeł energii i 
dróg jej przesyłu

Opracowanie planów 
ogólnoeuropejskich i regionalnych 
na wypadek kryzysu energetycznego

Rosja przestaje być 
strategicznym partnerem



Podstawowe zasady Unii Energetycznej 
 przepływ energii stanowiący „piątą swobodę”

 swobodny przepływ energii ponad granicami przy pełnym 
egzekwowaniu obowiązujących przepisów

 przebudowa rynku energii elektrycznej, aby stał się bardziej 
połączony, w większym stopniu uwzględniał energię odnawialną i 
lepiej reagował na zmiany

 gruntowny przegląd interwencji państwa na rynku wewnętrznym 
oraz stopniowe wycofywanie dotacji szkodliwych dla 
środowiska

Umożliwienie klientom w jednym 
państwie członkowskim zakup 
energii od przedsiębiorstwa z 
innego państwa

Europejska sieć 
energetyczna mogłaby 
przynieść konsumentom 
oszczędności wynoszące 
nawet 40 mld euro rocznieKE ma przedstawić działania, które 

pomogą osiągnąć 15% cel 
przepustowości energetycznej między 
krajami do 2030 roku.



Podstawowe zasady Unii Energetycznej 

 efektywność energetyczna przede wszystkim
 zasadnicza zmiana podejścia do efektywności 

energetycznej i traktowanie jej jako pełnoprawnego 
źródła energii 



Podstawowe zasady Unii Energetycznej 

 przejście na trwałe społeczeństwo niskoemisyjne
 zapewnienie, by lokalnie wytwarzana energia, w tym ze źródeł 

odnawialnych, była w łatwy i skuteczny sposób przyjmowana do 
sieci; 

 promowanie przewagi technologicznej UE poprzez opracowanie 
technologii odnawialnych nowej generacji 

 objęcie wiodącej pozycji w dziedzinie e-mobilności, przy 
jednoczesnym wzroście eksportu i konkurowaniu na rynku 
światowym przez europejskie przedsiębiorstwa

Potrzeba dekarbonizacji w 
sektorze transportu i jego 
stopniowego przestawienia na 
alternatywne paliwa

Przedstawienie pakietu 
dotyczącego energetyki 
odnawialnej w 2016-2017 roku, 
który ma zawierać nowe podejście 
do biomasy i biopaliw



To najbardziej ambitny projekt 
energetyczny Europy od czasów 
wspólnoty węgla i stali 
wiceprzewodniczący KE Maroš Šefčovič

Postęp, ale nie przełom
szefa komisji ds. przemysłu, 
badań i energii PE Jerzy Buzek 
(PO/EPL) 

Możliwości finansowania 
infrastruktury nuklearnej ze 
środków UE

Powołanie unijnej instytucji, która 
kupowałaby gaz dla wszystkich 
państw członkowskich UE

Zasada solidarności - w razie odcięcia 
dostaw gazu jednemu lub kilku państwom 
UE, inne udzieliłyby im pomocy, służąc 
dostępnymi zasobami

Pełne wykorzystanie 
istniejących zasobów paliw 
kopalnych UE, w tym węgla i 
gazu łupkowego

Podpisanie porozumień 
przewidujących zakup gazu od 
eksporterów spoza Europy, np. z 
USA czy Australii

Można bez wątpienia stwierdzić, że 
Bruksela przechwyciła polskie 
chwytliwe hasło Unii energetycznej, 
nadając jednocześnie pomysłowi 
odmienną  treść.
Jerzy Dudek , Od warszawskiej do 
brukselskiej Unii Energetyczne, Analiza 
Natolińska ,  1(75) 2015



Polityka energetyczna UE a Unia 
Energetyczna Polityka Energetyczna - jej fundamenty to: 

 bezpieczeństwo dostaw energii i solidarność energetyczna
 integracja europejskich rynków energii
 efektywność energetyczna
 budowa gospodarki niskowęglowej
 badania, rozwój i konkurencyjność

Europejska Unia Energetyczna – zebranie dotychczasowych dokumentów w jeden?
• cel polityczny - ma doprowadzić do zmniejszenia możliwości wykorzystywania 

przez Rosję surowców energetycznych jako narzędzia polityki
• stworzenie ram prawnych do realizacji  koncepcji przechodzenia na 

niskoemisyjną, przyjazną dla klimatu gospodarkę
• osiągnięcie korzyści ekonomicznych - UE importuje 65% gazu i ponad 80% 

produktów z ropy naftowej. UE wydaje rocznie na import surowców 
energetycznych około 400 mld euro



Integracja systemów energetycznych 
Concept. Integration through the use of intelligence which is made possible 
by operational and stochastic models 



Interconnections of electricity and thermal energy in an 
integrated energy system 

Integracja systemów energetycznych 



Nowe elementy polityki energetycznej
 Rosnąca niewiara w skuteczność działań centralnej polityki energetycznej i rosnące 

zaufanie do działań lokalnych
 Rosnąca lokalna świadomość na temat znaczenia zrównoważonej polityki 

energetycznej
 Rosnące dążenie do najlepszego wykorzystania lokalnych zasobów energetycznych
 Rozwój liberalizacji rynku energii
 Wymagania ilościowe i jakościowe klientów 
 Lokalne zmiany własnościowe w sektorze energetycznym
 Rozwój energetyki rozproszonej (OŹE+CHP)
 Rozwój nowoczesnych niskoemisyjnych technologii energetycznych
 Wiodąca rola sektora publicznego
 Powolny rozwój formuły Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
 Nowe źródła finansowania np. Programy Operacyjne, Regionalne Programy 

Operacyjne
 Ubóstwo energetyczne
 Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstw



Horyzont 2020 
Energia

Efektywność 
energetyczna 
Energy efficiency EE

Inteligentne miasta 
i społeczeństwa  
Smart Cities and 

Communities SCC

Energetyka 
niskoemisyjna 
Competitive low-
carbon energy LCE

MŚP i szybka ścieżka dla 
innowacji energetycznych 
SMEs and Fast Track to Innovation
for Energy

Inne działania
Other actions



Research Challenges
Energy Efficiency
Energy efficiency is a key policy priority but 
how to make a real breakthrough in terms of 
reaching the objectives?

Energy Systems 
How to tackle the growing complexity of 
energy systems in research?

Jobs and Growth
How to focus on research that helps our industry 
and companies to be more competitive and 
creates new business, jobs and growth?



Horyzont 2020 
Energia
Inteligentne miasta i społeczeństwa  (Smart Cities and 
Communities - SCC):

 SCC 1 – Zintegrowane rozwiązania w zakresie energii, 
transportu, ICT dla SCC

 SCC 2 – Rozwój systemów zbierania danych
 SCC 3 – Stworzenie standardów dla SCC
 SCC 4 – Stworzenie sieci wsparcia w sektorze publicznym dla 

rozwiązań SCC
 SCC 5 – Inteligentne rozwiązania a konkurencja cenowa -

wsparcie 



Horyzont 2020 
Energia
Energetyka niskoemisyjna (Competitive low-carbon energy)
 Energia odnawialna, systemy grzewcze i chłodnicze (Renewable

electricity and heating/cooling)
 Modernizacja Europejskiej sieci przesyłowej (the single European

electricity grid)
 Nowoczesne systemy elektroenergetyczne wspierane przez technologie  

magazynowania energii (Providing the energy system with flexibility
through enhanced energy storage technologies)

 Rozwój alternatywnych paliw i biopaliw transportowych (Sustainable
biofuels and alternative fuels for transport)

 Wspieranie zrównoważonego zużycia paliw kopalnych na drodze 
przejścia do gospodarki niskoemisyjnej

 Aspekty społeczne, środowiskowe i ekonomiczne działania systemów 
energetycznych



Horyzont 2020 
Energia
Pozostałe działania (Other Actions)
 MŚP i szybka ścieżka dla innowacji (SMEs and Fast Track to 

Innovation for Energy)
 SIE  1  – Wspieranie innowacyjnego potencjału MŚP  w  

zakresieniskoemisyjnych i efektywnych systemów energetycznych
 SIE 2 – Szybka ścieżka dla innowacji - pilotaż



Podstawowe obszary badań w obszarze 
sieci inteligentnych
1. Zarządzanie popytem i efektywność energetyczna po 

stronie konsumentów
2. Znajomość informacji o stanie systemów 

energetycznych na rozległym obszarze
3. Przechowywanie energii elektrycznej
4. Transport  elektryczny (głównie PEV)
5. Zaawansowana infrastruktura pomiarowa (AMI)
6. Zarządzanie zasobami rozproszonymi
7. Bezpieczeństwo sieci (Cyber Security)
8. Komunikacja między systemami



Source: Frost & Sullivan

Przewidywane korzyści?



Bezpieczeństwo energetyczne
”stan gospodarki umożliwiający pokrycie bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na paliwa i
energię, w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony, przy minimalizacji negatywnego oddziaływania sektora
energii na środowisko i warunki życia społecznego” (PEP 2030)

Dostęp do 
pierwotnych 
nośników energii

Technologie 
przemiany 
nośników 
pierwotnych w 
nośniki wtórne

Technologie 
transportu 
długodystansowego 
nośników energii

Technologie 
krótkodystansowego 
transportu nośników 
energii

Racjonalne 
użytkowanie 
energii

• Zdolność 
prognozowania popytu i 
rozwoju technologii

• Warunki geologiczno-
geograficzne

• Globalne 
uwarunkowania 
gospodarcze

• Uwarunkowania 
polityczno-handlowe

• Rozwój technologii i 
środków transportu

• Uwarunkowania 
kontraktowe

• Potencjał 
przerobowy

• Uzależnienie 
technologii od 
określonych 
kierunków dostaw 
nośników

• Strategiczne 
zdolności 
magazynowania

Konfiguracja sieci
Zdolność 
magazynowania
Stan techniczny sieci
Zdolność do usuwania 
skutków awarii 
katastrofalnych
Uwarunkowania 
kontraktowe dostępu do 
sieci

• Odporność na skutki 
monopolizowania rynku

• Skuteczność narzędzi 
regulacyjnych

• Spójność rynków hurtowych 
i detalicznych

• Jakość i stabilność prawa
• Podział kompetencji i 

skuteczność koordynacji
• Dojrzałość struktur 

analitycznych i decyzyjnych

• Świadomość 
społeczna

• DSM
• Nawyki 

użytkowników
• Edukacja i 

doradztwo
• Technologie 

energooszczędne
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Środki wzrostu bezpieczeństwa 
energetycznego

Środek wzrostu 
bezpieczeństwa 
energetycznego

Realizacja na poziomie UE Realizacja w Polsce

Dywersyfikacja źródeł 
energii

Dialog  z krajami producentami surowców 
energetycznych
Dialog UE - Rosja

Decyzja o dywersyfikacji dostaw gazu (LNG lub import spoza Rosji rurociągami)
Zakończenie budowy gazoportu
Poszukiwanie bezpośredniego dostępu do pól naftowych przez polskie koncerny 
paliwowe 

Budowa wewnętrznego 
rynku energii

Całkowite otwarcie rynku energii 
elektrycznej i gazu

Znaczne zaawansowane liberalizacji rynku energii elektrycznej
Opóźnienia w liberalizacji rynku gazu

Zmiana struktury paliw 
pierwotnych

Rosnąca rola gazu
Rozwój rynku biopaliw (10% w 2020 r.)
Rosnąca rola biomasy
Odejście od węgla

Elektroenergetyka oparta na węglu (kontynuacja)
Bliżej nieokreślone plany wzrostu udziału gazu w elektroenergetyce
Wzrost wydobycia krajowego gazu; Gaz łupkowy?
Rozwój produkcji biopaliw

Wzrost efektywności 
energetycznej gospodarki

Zielona Księga nt. efektywności 
energetycznej (2006)
Plan realizacji potencjału efektywności 
energetycznej (2006)
Cel zaoszczędzenia 20% energii do roku 
2020 (2007); 2030 Framework for climate 
& energy policies 27% do 2030 (2014), 
EU Roadmap 2050 80% do 2050 (2014) 

Przyjęcie celu oszczędności 9% w roku 2016 (2007) 
Przygotowanie  krajowego planu na rzecz wzrostu efektywności energetycznej 
-pierwszy w 2007; drugi 2 w 2011; trzeci w 2014
Ustawa o efektywności energetycznej (2011)
Wprowadzenie Systemu Białych Certyfikatów

Wzrost udziału 
odnawialnych źródeł energii Cel 20% energii z OŻE do roku 2020 Cel 15% energii z OŹE w roku 2020

Rozwój technologii 
„czystego węgla”

Nacisk na wzrost efektywności energetycznej 
technologii wytwarzania energii
Rozwój technologii ograniczenia emisji CO2 
oraz metod składowania CO2

Niedostateczny nacisk na wykorzystanie krajowych zasobów węgla jako rezerw 
strategicznych Europy
Niedostateczne nakłady na rozwój technologii wykorzystujących węgiel

Rozwój energetyki jądrowej

Decyzja na poziomie narodowym
Budowa nowych elektrowni w niektórych 
krajach członkowskich, plany zamknięcia w 
innych, powtórna dyskusja nad 
perspektywami w krajach, w których już w 
przeszłości podjęto decyzje o zamknięciu

Plan budowy pierwszej elektrowni atomowej po roku 2020
Planowane przeprowadzenia kampanii na rzecz energetyki jądrowej



Close but… different neighbourhood

Source: São Paulo, picture from D. Bounds blog



Procentowy udział 
wydatków ponoszonych 
na energię (energia 
elektryczna, energia 
cieplna, gaz, paliwa 
płynne, paliwa stałe) w 
całkowitym budżecie 
domowym w 2005 r.

Źródło: Stępniak A., Tomaszewska A. (2014). Ubóstwo energetyczne a efektywność energetyczna analiza 
problemu i rekomendacje Wydanie II  rozszerzone i uaktualnione. Fundacja  Instytut  na  rzecz  Ekorozwoju

Ubóstwo energetyczne w Polsce



Polityka energetyczna Polski do 2050 r.
Cele operacyjne i obszary interwencji

Źródło: Prezentacja „Polityka energetyczna Polski do 2050 roku”, Ministerstwo Gospodarki, 
Warszawa, sierpień 2014 r. 

Czy zgadzamy się 
z tymi celami i 
obszarami 
interwencji 
Państwa?
Czy są dobrze 
wybrane?
Czy nie jest ich za 
dużo?
Czy nie nakładają 
się na siebie?



Polityka energetyczna Polski do 2050 r.

Dylematy polityki energetycznej
• Określenie podejścia do polityki klimatycznej UE
• Samowystarczalność energetyczna czy otwartość 
na konkurencyjne możliwości importowe?
• Udział odnawialnych źródeł energii w bilansie 
energetycznym Polski po 2020 r.
• Konsekwentne wdrażanie Programu energetyki 
jądrowej z uwzględnieniem implikacji politycznych, 
społecznych i środowiskowych.
• Wdrożenie mechanizmu zmniejszania ryzyka 
inwestycyjnego dla nowych mocy wytwórczych
• Przeprowadzenie procesów restrukturyzacyjnych w 
górnictwie węgla kamiennego
• Zapewnienie dostępu do złóż węgla brunatnego

Doktryna polityki energetycznej

Czy ten trójkąt powinien być równoramienny?
Czy w Polsce jest równoramienny?

Źródło: Prezentacja „Polityka energetyczna Polski do 2050 roku”, Ministerstwo Gospodarki, 
Warszawa, sierpień 2014 r. 



Podsumowanie

 Europejska Unia Energetyczna pomimo „słabości” 
politycznej stanowić będzie oś rozwoju europejskiej 
polityki klimatyczno-energetycznej

 Umiejętność odczytania, przewidywania i podjęcia 
odpowiednich kroków stanowi wyzwanie dla 
wszystkich krajów członkowskich

 Polityka regionalna i lokalna będą odgrywać coraz 
większą rolę w rozwoju społeczno-ekonomicznym 
lokalnych społeczności 

 Transformacja systemów energetycznych wymaga 
dalszych prac RTD


