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WPROWADZENIE. POTRZEBA ROZSZERZENIA

ALTERNATYWNEJ POLITYKI ENERGETYCZNEJ

(APE)

Alternatywna polityka energetyczna Polski do 2030 roku (APE) [1] różni się
od (rządowej) Polityki energetycznej Polski do 2030 roku [2] głównie tym, że pierw-
sza ma charakter społeczny, a druga jest adresowana praktycznie wyłącznie do kor-
poracji energetycznych (do poszczególnych sektorów kompleksu paliwowo-energe-
tycznego). Ten drugi punkt widzenia, stawiający w centrum uwagi korporacje (głów-
nie elektroenergetyczną, ale także ciepłowniczą, gazową, górniczą, paliw cie-
kłych/transportowych), jest ciągle w Polsce dominujący. Znajduje on wyraz w dzia-
łaniach odnoszących się do redukcji emisji CO2 (patrz: Projekt Raportu Społecznej
Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji Gazów Cieplarnianych [3]), ale rów-
nież w działaniach ukierunkowanych na rozwój energetyki odnawialnej (patrz: Kra-
jowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, inaczej Action Plan.
Projekt [4]). Jest to groźne dla przyszłości polskiej energetyki. 

Dlatego konfrontacja podejścia społecznego (rodzącego się w środowisku wiedzy
i Internetu) oraz polityczno-korporacyjnego jest obecnie w Polsce bardzo potrzebna
(może być owocna). Tak potrzebna, jak konkurencja w energetyce. Oczywiście, aby
zaistniał pozytywny skutek konfrontacji, jedno i drugie podejście musi być stale po-
głębiane. Niniejsza publikacja jest pogłębieniem i uzupełnieniem APE.

Istotę tego pogłębienia/uzupełnienia (o charakterze autorskim) należy rozpatry-
wać w trzech aspektach. Po pierwsze, APE koncentruje się na elektroenergetyce,
a niniejsza publikacja zawiera syntezę rynków energii elektrycznej, ciepła i paliw
transportowych. Po drugie, APE pozostaje w sferze rynku warunkowanego w pod-
stawowym stopniu przez technologie wielkoskalowe i zasadę TPA1 (na rynku hurto-
wym), a niniejsza publikacja koncentruje się na sile technologii URE (urządzenia
rozproszonej energetyki) tworzących całkowicie nowe środowisko konkurencji.
Po trzecie, APE koncentruje się na inżynierii społecznych działań na rzecz efektyw-
ności w energetyce (elektroenergetyce), a niniejsza publikacja – na szerokim wachla-
rzu oszacowań składających się na nowy obraz (całej) energetyki.

Tworzenie jednego obrazu energetyki, powiązanego z ochroną środowiska, z po-
trzebą nowego spojrzenia na efektywność w gospodarce i wreszcie z tworzeniem się
społeczeństwa wiedzy (globalnego) jest zadaniem trudnym i ryzykownym, ale też bar-
dzo potrzebnym i pilnym. Tworząc ten obraz, trzeba mieć świadomość potęgi trady-
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1 Third Party Access (zasada dostępu stron trzecich do sieci).



cyjnej energetyki, obejmującej ropę, gaz ziemny, węgiel i energetykę jądrową.
Na drugim biegunie trzeba widzieć wielki potencjał energetyki odnawialnej z rolnic-
twem energetycznym (biogazownie) i bardzo dynamicznie rozwijającymi się nowymi
technologiami OZE (odnawialne źródła energii) i URE, takimi jak pompa ciepła,
kolektor słoneczny, mikrowiatrak, ogniwo fotowoltaiczne, samochód elektryczny
i wiele innych. Pośrodku trzeba widzieć całą sferę użytkowania energii, w szczegól-
ności w budownictwie (dom „energetyczny”, dom pasywny). 

W ochronie środowiska trzeba widzieć potrzebę utylizacji odpadów komunalnych
i odpadów w rolnictwie oraz w przemyśle. Przede wszystkim trzeba jednak widzieć
potrzebę racjonalizowania podejścia do emisji CO2. Autor twierdzi, że napędzanie
w globalnym społeczeństwie strachu przed globalnym ociepleniem jest zarazem napę-
dzaniem przez polityków postępu technologicznego, który z redukowanej sfery zbro-
jeń można już zacząć przenosić stopniowo w obszar energetyki odnawialnej. (Jest to
możliwe, bo rynek inwestycyjny w energetyce jest większy niż w sferze zbrojeń).

Proces budowania społeczeństwa wiedzy oznacza dla energetyki przede wszyst-
kim zmianę zachowań ludzi, coraz lepiej rozumiejących istotę własnej (jednostkowej)
podmiotowości i odpowiedzialności w zakresie bezpieczeństwa, które trzeba w bar-
dzo istotny sposób zredefiniować. Trzeba przede wszystkim zacząć odchodzić
od sektorowych wymiarów bezpieczeństwa (bezpieczeństwo: energetyczne, żywno-
ściowe, ekologiczne…) na rzecz indywidualnego bezpieczeństwa człowieka i przyro-
dy. W takim ujęciu bezpieczeństwo energetyczne zaczyna konkurować z funkcjonal-
nością domu (bloku, biurowca), z jego estetyką, z jego „inteligentną” infrastrukturą
(stanowiącą podstawę „codziennego” bezpieczeństwa, szeroko rozumianego, ozna-
czającego warunki do realizacji potrzeb użytkowników domu). To oznacza, że przy-
chodzi czas, w którym w sprawie energetyki coraz więcej będą mieli do powiedzenia
na przykład architekci i urbaniści.

Wreszcie, z punktu widzenia efektywności globalna gospodarka wchodzi w etap,
na którym ma szansę na rentę uwolnienia się od nieefektywności energetyki, rolnic-
twa, transportu i budownictwa (cztery obszary nieefektywności strukturalnej). Z te-
go punktu widzenia nowy obraz energetyki trzeba tworzyć przez pryzmat zarządza-
nia ryzykiem, którego struktura w energetyce, rolnictwie, transporcie i budownictwie
jest obecnie bardzo zróżnicowana. Synteza energetyki, rolnictwa, transportu i budow-
nictwa wytworzy nową strukturę, bardziej zrównoważoną, korzystniejszą w aspekcie
wzrostu gospodarczego i bezpieczeństwa. Powstaną warunki do rozumnego równo-
ważenia przez ludzi w wymiarze indywidualnym swojego codziennego bezpieczeń-
stwa i swojej codziennej odpowiedzialności. Czyli do decyzji: ile wydać na przykład
na energetykę domu, a ile na jego estetykę? Co wspierać: modernizację wsi i restruk-
turyzację rolnictwa za pomocą rolnictwa energetycznego, dostawców reaktorów jądro-
wych, czy dostawców technologii URE? Jaki wybrać transport: metro, samochód
elektryczny czy rower?
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1. KRYTYCZNA OCENA PROCESU

PROGRAMOWANIA ROZWOJU

ENERGETYKI W POLSCE

11..11..  UUwwaaggii  ssyynntteettyycczznnee

Podejście prezentowane w dokumentach: Polityka energetyczna Polski do 2030
roku [2], Projekt Raportu Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji
Gazów Cieplarnianych [3] oraz Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł
odnawialnych (Action Plan) [4] uznaje się tu za kontynuację energetyki korporacyj-
nej, z dominującą rolą elektroenergetyki systemowej (wielkoskalowej, z wielkim zapo-
trzebowaniem na usługi sieciowe i brakiem elastyczności cenowej popytu), z ogrom-
nym zapotrzebowaniem na regulacje prawne specjalne oraz z zapotrzebowaniem
na inwestycje w stylu gospodarki centralnie planowanej i podobną niewydolnością
w dziedzinie mobilizacji kapitału rozwojowego.

Dalszymi charakterystycznymi cechami tego podejścia są: kontynuacja wytwór-
czych technologii węglowych (w tym czystych technologii węglowych) oraz technolo-
gii sieciowych w elektroenergetyce, klasyczne/branżowe: ciepłownictwo, gazownic-
two, górnictwo, transport, energetyka jądrowa i – „na przystawkę” – energetyka od-
nawialna, głównie w postaci energetyki wiatrowej. To także kontynuacja technolo-
giczna po stronie użytkowania energii, bez uwzględnienia potencjału przebudowy
struktury całego bilansu paliwowo-energetycznego za pomocą takich technologii, jak
pompa ciepła, samochód elektryczny i dom pasywny (a jeśli nie pasywny, to przynaj-
mniej energooszczędny).

Projekt Raportu... [3] jest kreacją energetyki trwale „wspomaganej”. W szczegól-
ności rozszerza uznaniowy/polityczny system certyfikatów na nowe obszary, czego
wyrazem jest propozycja wprowadzenia certyfikatów błękitnych (certyfikatów inwe-
stycyjnych dla energetyki wielkoskalowej, w tym jądrowej). Adresuje cały system re-
gulacji prawnych praktycznie do energetyki korporacyjnej, chociaż na obecnym eta-
pie rozwoju technologii energetycznych istnieje potrzeba jego adresowania przede
wszystkim do prosumentów2 i przemysłu URE.
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2 Prosument jest aktywnym klientem, tzn. takim, który nie tylko kupuje (paliwa, energię) od tradycyjnych dostaw-

ców, ale wchodzi z nimi w aktywne relacje kupna-sprzedaży, produkując energię w technologiach URE i od-

sprzedając jej nadwyżki. Sprzedaje także usługi systemowe, takie jak redukcja zapotrzebowania. Wyposaża się

w zasobnikowe technologie URE zapewniające mu rezerwowe zasilanie w energię, zwłaszcza elektryczną

(w przypadku awarii sieciowych).



ZZaassaaddnniicczzee  bbaarriieerryy  eeffeekkttyywwnnoośśccii  eenneerrggeettyykkii,,  kkttóórryycchh  nniiee  pprrzzeełłaammuujjąą  ddookkuummeennttyy::
PPoolliittyykkaa  eenneerrggeettyycczznnaa...... [[22]],,  PPrroojjeekktt  RRaappoorrttuu...... [[33]]  ii KKrraajjoowwyy  ppllaann  ddzziiaałłaanniiaa......  [[44]]

Najważniejszą barierą jest brak jednolitego podejścia do internalizacji kosztów ze-
wnętrznych szeroko rozumianych, charakterystycznych zwłaszcza dla elektroenergety-
ki i ciepłownictwa. Chodzi tu przede wszystkim o koszty środowiska w wytwarzaniu
energii elektrycznej i ciepła. Na obecnym etapie (konfrontacji technologii wielkoska-
lowych i rozproszonych) do kategorii kosztów zewnętrznych trzeba już zaliczać także
koszty sieciowe i koszty usług systemowych. Uwzględnienie wszystkich tych kosztów
zewnętrznych w jednolity sposób daje dopiero podstawę (jest warunkiem) oceny kon-
kurencyjności technologii energetycznych (wielkoskalowych i rozproszonych).

Drugą bardzo ważną barierą jest zróżnicowana natura istniejących systemów (roz-
wiązań regulacyjnych) dotyczących: wspomagania rozwoju OZE, redukcji emisji
CO2 oraz wdrażania biopaliw transportowych (pierwszej generacji3). Tymi systema-
mi są odpowiednio: certyfikaty (powiązane tylko z energią elektryczną), limity i han-
del uprawnieniami do emisji w segmencie ETS4 (brak rozwiązań dla segmentu
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3 Współcześnie znaczenie paliw pierwszej, drugiej i trzeciej generacji należy rozpatrywać głównie w kontekście paliw

pozyskiwanych z rolnictwa energetycznego i lasów energetycznych oraz w kontekście utylizacji odpadów w rolnic-

twie żywnościowym i przetwórstwie rolno-spożywczym, a także z utylizacji odpadów biodegradowalnych w gospo-

darce komunalnej (dalej określanych łącznie biopaliwami). Postęp w dziedzinie pozyskiwania takich paliw będzie

miał fundamentalne znaczenie z punktu widzenia zarządzania bezpieczeństwem energetycznym w perspektywie

do 2020 roku, a z dużym prawdopodobieństwem nawet do 2030 roku. Jednoznaczne zakwalifikowanie wymienio-

nych paliw do poszczególnych generacji nie jest jednak jeszcze możliwe. Najwięcej kłopotów sprawia przy tym de-

finicja paliw drugiej generacji. Rolnicy na ogół definiują je jako te, których produkcja nie jest konkurencyjna wzglę-

dem produkcji żywności, energetycy natomiast jako te, które mają wysoki (na przykład 1,6) stosunek energii na wyj-

ściu z procesu do energii włożonej w procesie pozyskiwania paliwa. W świetle obydwóch wymienionych kryteriów

biopaliwa płynne (etanol i estry) produkowane obecnie z ziarna zbóż (m. in. kukurydzy i pszenicy) oraz rzepaku

są jednoznacznie paliwami pierwszej generacji, bo ich produkcja dokonuje się w bezpośredniej konkurencji do pro-

dukcji żywności, a stosunek energii zawartej w tych paliwach do energii włożonej w procesie ich pozyskiwania wy-

nosi około 1. Powstaje natomiast trudność w odpowiedzi na pytanie: do której generacji zaliczyć biogaz? Na przy-

kład w klasyfikacji europejskiej jest on zaliczany zarówno do paliw pierwszej, jak i drugiej generacji. W pierwszym

segmencie są: gaz wysypiskowy, gaz z oczyszczalni ścieków, biogazowni utylizujących odpady rolnicze i z przetwór-

stwa rolno-spożywczego. W drugim segmencie są natomiast jednoznacznie (po skomercjalizowaniu technologii,

obecnie ciągle jeszcze tylko demonstracyjnych) paliwa gazowe (także płynne) ze zgazowania (upłynniania) celulo-

zy w postaci słomy, drewna, wytłoków z trzciny cukrowej itd. Jeśli chodzi o biogaz produkowany z całych roślin

energetycznych zielonych (np. kukurydzy, buraków pastewnych/półcukrowych) w procesie zgazowania biologiczne-

go (fermentacyjnego) i ewentualnie oczyszczony do postaci gazu ziemnego wysokometanowego, to autor proponu-

je, aby kwalifikować go do paliw drugiej generacji, ponieważ stosunek energii zawartej w tym paliwie do energii wło-

żonej w procesie jego pozyskiwania jest duży, wynosi na ogół ponad 1,6. Powodem jest także to, że konkurencja

między produkcją paliwa a produkcją żywności nie ma w tym wypadku charakteru bezpośredniego (na rynku zbo-

żowym), a jedynie pośredni (dotyczący zasobów gruntów uprawnych). Wodór produkowany (w przyszłości) bez-

pośrednio z biomasy, bez przechodzenia przez fazę gazową, będzie jednoznacznie paliwem trzeciej generacji.
4 ETS – europejski system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.



non-ETS5) oraz ulgi podatkowe dla biopaliw pierwszej generacji (brak ukształtowa-
nych rozwiązań dla biopaliw drugiej generacji).

Trzecią ważną barierą jest brak wyjścia na syntezę energetyki, w tym transportu,
i rolnictwa energetycznego, stanowiącą czynnik stabilizujący bezpieczeństwo energe-
tyczne, żywnościowe i ekologiczne Polski w dekadzie 2011–2020. Podkreśla się tu,
że dla Polski jest to jednocześnie fundamentalny czynnik wzrostu efektywności, bo
obejmuje trzy obszary gospodarcze (energetyka, rolnictwo, transport) o największej
wrażliwości politycznej, biegunowo różne pod względem poziomu rzeczywistej kon-
kurencji i cechujące się (wszystkie trzy) „wrodzoną” nieefektywnością (najgorzej
uwarunkowane z punktu widzenia efektywności gospodarczej).

WWyybbrraannee  uuwwaaggii  sszzcczzeeggóółłoowwee  ddoo PPrroojjeekkttuu  RRaappoorrttuu...... [[33]]  
Projekt zawiera propozycję, aby program inwestycyjny w polskiej energetyce roz-

patrywać w kontekście Planu Marshalla. Wiązanie inwestycji w energetyce na po-
czątku drugiej dekady XXI wieku z Planem Marshalla jest jednak nieuprawnione.
Choćby z tego powodu, że Plan Marshalla służył odbudowie gospodarek krajów Eu-
ropy Zachodniej po II wojnie światowej (obejmował pomoc w postaci surowców,
produktów żywnościowych, kredytów i dóbr inwestycyjnych). W energetyce obecnie
chodzi natomiast nie o odbudowę, a o strukturalną przebudowę (technologiczną, or-
ganizacyjną i ekonomiczną).

Nie ma natomiast w Projekcie Raportu... odniesienia do Wspólnej Polityki Rolnej
(WPR) UE. Z drugiej strony takie odniesienie jest bardzo potrzebne, zwłaszcza
w świetle polskiej (polityczno-korporacyjnej) presji na UE dotyczącej tworzenia wspól-
nej polityki energetycznej. W szczególności potrzebne jest ostrzeżenie, że działania
na rzecz stworzenia polityki energetycznej na początku drugiej dekady XXI wieku
– sprowadzającej się do niebywałego rozrostu regulacji wspomagających korporacyjną,
skonsolidowaną energetykę – grożą potencjalnymi skutkami takimi jak w przypadku
WPR, uchwalonej w 1957 roku (Traktaty Rzymskie). Trzeba tu podkreślić, że w wy-
niku utworzenia WPR cała Europa przysypana została górami zboża i podtopiona je-
ziorami wina oraz mleka. W różnych fazach rozwojowych Wspólnot pochłaniało
to 40-80% budżetu wspólnotowego (unijnego po uchwaleniu w 1992 roku Traktatu
z Maastricht). W obecnej perspektywie budżetowej (2007-2013) wydatki na WPR,
finansowane przez podatników, wynoszą około 55 mld EUR rocznie (trochę tylko
mniej niż 50% całego budżetu).

Projekt Raportu... idzie jednoznacznie w kierunku mnożenia (wzmacniania, roz-
budowywania) regulacji na rzecz specjalnych rozwiązań ekonomicznych, albo inaczej
systemów wspomagania (identycznych jak dopłaty w gospodarce socjalistycznej),
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5 non-ETS – segment emisji gazów cieplarnianych poza europejskim systemem handlu uprawnieniami do emisji (ga-

zów cieplarnianych).



prowadzących do ogromnej nieefektywności6. Do tego kierunku należy propozycja
wzmocnienia Urzędu Regulacji Energetyki, który – mając w ręku totalny system kon-
cesjonowania źródeł odnawialnych, stworzony przez Ministerstwo Gospodarki – blo-
kuje rozwój segmentów mini- i mikroźródeł, o największej obecnie dynamice rozwo-
jowej na świecie (i o największym koszcie zaniechań rozwoju tych właśnie segmentów
energetyki). Należy do niego także propozycja wprowadzenia błękitnych certyfikatów
(dalszego rozszerzania uznaniowego systemu „tęczowego” certyfikatów), wreszcie
propozycje specjalnych7 ustaw na potrzeby inwestycji sieciowych, energetyki jądro-
wej, energetyki węglowej (czystych technologii węglowych) itd.

Projekt Raportu... przedstawia oszacowanie niezbędnych rocznych nakładów inwe-
stycyjnych w polskiej energetyce na 16 mld EUR (w elektroenergetyce, ciepłownictwie,
transporcie, bez górnictwa). Do 2020 roku daje to nakłady inwestycyjne 160 mld
EUR. Warto porównać je z brytyjskimi (w gospodarce co najmniej pięciokrotnie więk-
szej od polskiej), które ocenia się w energetyce (bez transportu, ale z górnictwem)
na 200 mld GBP8, czyli na około 240 mld EUR. Przy tym przedstawiona struktura
nakładów inwestycyjnych w energetyce brytyjskiej jest całkowicie różna od struktury wy-
nikającej z polskiej polityki energetycznej (struktura brytyjska jest otwarta na innowacyj-
ność, a struktura polska na to, co w USA i w starej Unii odchodzi do przeszłości).

W tym kontekście warto zauważyć, że w Projekcie Raportu... głównym argumen-
tem np. na rzecz potrzebnych, bardzo wysokich nakładów inwestycyjnych na sieci
elektroenergetyczne jest ich konieczna odbudowa wynikająca z wielkiej dekapitaliza-
cji, przekraczającej 53%. Z drugiej strony wyprowadzanie, na zasadzie prostej kon-
tynuacji, potrzeb inwestycyjnych w obszarze sieci elektroenergetycznych z ich dekapi-
talizacji jest już błędem metodycznym. Dobitnym przykładem, którego nie ujawniają
wielkie firmy konsultingowe pracujące dla polskiego rządu i polskich przedsiębiorstw
korporacyjnych, są najnowsze raporty niemieckie (prezentujące wyniki badań
w 7 krajach starej piętnastki unijnej) mówiące o tym, że dotychczasowe prognozy sie-
ciowych nakładów inwestycyjnych trzeba skorygować kilkakrotnie w dół.

SSkkuuttkkii  kkoonnssoolliiddaaccjjii//rreecceennttrraalliizzaaccjjii  eelleekkttrrooeenneerrggeettyykkii  ii uuttrrzzyymmyywwaanniiaa  mmoonnooppoolluu
ww ggaazzoowwnniiccttwwiiee  

Konsolidacja elektroenergetyki, przeprowadzona w latach 2006-2007 i utrwalo-
na w latach 2008-2009, miała, zgodnie z rządową polityką energetyczną, zapewnić
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6 W kontekście istniejących regulacji prawnych i realizowanej polityki energetycznej społeczeństwo powinno pilnie

uzyskać odpowiedź, jakie są powody regulacji/polityki, które skutkują przykładami dramatycznej nieefektywności

energetycznej w świecie dostępnych już innowacyjnych technologii energetycznych i restrukturyzującej się po kry-

zysie gospodarki światowej. Wybrane przykłady nieefektywności są przedmiotem podrozdziału 1.3. 
7 W demokratycznym społeczeństwie ustawy specjalne są uchwalane na stan wyjątkowy. Skłonność sojuszu polityczno-

-korporacyjnego do uchwalania ustaw specjalnych w dziedzinie energetyki jednoznacznie wskazuje na odradzają-

ce się w niej tendencje para-socjalistyczne (remonopolizacyjne). 
8 Financial Times, February 4, 2010.



w szczególności konkurencję na rynku energii elektrycznej, stworzyć warunki do do-
brej prywatyzacji oraz zapewnić zdolność skonsolidowanych przedsiębiorstw do mo-
bilizacji wielkiego kapitału rozwojowego. Żaden z tych celów nie został osiągnięty
(bo nie mógł być osiągnięty ze względu na całkowicie błędną koncepcję). W poło-
wie 2010 roku ewidentną sprawą jest klęska polityki prywatyzacyjnej opartej na kon-
solidacji przedsiębiorstw, które wcześniejszej nie zostały zrestrukturyzowane (przy-
kładami tej klęski są losy prywatyzacji skonsolidowanych przedsiębiorstw: Enei,
PGE, Tauronu). Jest także ewidentną sprawą, że zamiast wzrostu konkurencji ma-
my wzrost cen i gwałtowny wzrost udziału transakcji „pionowych” w skonsolidowa-
nych grupach, zwłaszcza w PGE, czyli w największej z nich9.

Z kolei monopol gazowy (w postaci przedsiębiorstwa Polskie Górnictwo Nafty
i Gazu – PGNiG) jest główną przyczyną tego, że polski rynek paliw gazowych nie
istnieje, a gazownictwo, zredukowane wyłącznie do segmentu gazu ziemnego, jest
w permanentnym kryzysie. Mianowicie społeczeństwo zna polskie gazownictwo tylko
przez pryzmat gry Gazpromu z PGNiG-em i konfliktów PGNiG-u z Urzędem Re-
gulacji Energetyki (konfliktów związanych z wprowadzaniem kolejnych podwyżek
cen). Gdyby rząd wiele lat temu zdecydował się na decentralizację, demonopoliza-
cję, obecnie mielibyśmy znacznie większy rynek gazu w Polsce. Podmioty konkuro-
wałyby ze sobą o odbiorców i wszyscy mieliby z tego pożytek. Niestety restrukturyza-
cja gazownictwa nigdy nie została przeprowadzona.

Okazja do decentralizacji istniała 20, 15 i jeszcze 10 lat temu. W latach 90. funk-
cjonowało ponad 20 zakładów gazowych, które mogły zostać przekształcone w przed-
siębiorstwa. Tak się jednak nie stało. Były również inne dobre okazje do przeprowa-
dzenia reform (do restrukturyzacji). Charakterystyczna była połowa obecnej dekady,
kiedy wiadomo już było, że w związku z dyrektywą unijną musi być utworzony nie-
zależny operator gazowy w przesyle. Można było wówczas zrestrukturyzować cały
biznes, chociażby oddzielić od PGNiG wydobycie, magazyny. Wówczas PGNiG
nie był jeszcze na giełdzie i można to było łatwo zrobić.

Zamiast tego spajaliśmy poszczególne segmenty PGNiG (sieci dystrybucyjne,
obrót, magazyny, wydobycie) jeszcze mocniej. Rząd tworzył regulacje, które nie po-
zwoliły naruszyć monopolu. Jedna z takich regulacji dotyczy wymagania, które mó-
wi, że przedsiębiorstwo obrotu gazem musi mieć własne magazyny. Jeżeli musi mieć
własne magazyny, to wiadomo, że rynek obrotu gazem jest tym samym zablokowany
dla podmiotów niezależnych (spoza PGNiG). 

Zrekapitulujmy: brak konkurencji, jako skutek zaniechania restrukturyzacji pol-
skiego gazownictwa w ostatnich 20 latach, jest najważniejszą przyczyną tego, że ma-
my zdecydowanie mniejsze niż w UE wykorzystanie gazu ziemnego w naszym kraju
i tego, co jest jeszcze ważniejsze, że będziemy mieć kłopoty w przyszłości. Praktycz-
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9 Swora M., Polska w procesie integracji europejskich rynków regionalnych. Materiały Konferencji „Rynek Energii

Elektrycznej”. Kazimierz Dolny, maj 2010.



nie ten sektor nie został poddany prawie żadnej restrukturyzacji. Wydzielenie opera-
tora przesyłowego to była bezwzględna konieczność wynikająca z dyrektywy unijnej. 

Jest już ewidentne, że kapitał na rozwój energetyki trzeba mobilizować na rynkach
kapitałowych działających na rzecz całej gospodarki. Interesująca jest pod tym wzglę-
dem analiza alokacji kapitału, jaka dokonuje się w ramach wychodzenia światowej go-
spodarki z kryzysu gospodarczego. Jest to przepływ kapitału z tradycyjnych segmentów
gospodarki (energetyki korporacyjnej) do segmentów innowacyjnych (do energetyki od-
nawialnej, innowacyjnej). Obrazują to bardzo silnie wzrosty indeksów giełdowych
w USA w 2009 roku: DJIA (indeks tradycyjnej gospodarki) 22,1%, S&P (indeks
bankowy) 28,6 %, NASDAQ (indeks technologiczny) 51,8 %.

Potwierdzeniem jest także sytuacja polska. Cena akcji PGE, tradycyjnego przed-
siębiorstwa, w ciągu pół roku od debiutu na GPW (w listopadzie 2009 roku) zma-
lała o 20%, czyli o ponad 7% poniżej poziomu ceny emisyjnej. Próba kontynuacji
prywatyzacji Enei w końcu 2009 roku w ogóle zakończyła się niepowodzeniem. De-
biut Tauronu na GPW (w końcu czerwca 2010) przebiegał pod wpływem wcześ-
niejszej systematycznej obniżki wyceny przedsiębiorstwa (z wyceny sięgającej na-
wet 14 mld PLN do około 8 mld PLN), a mimo to zakończył się on niepowodze-
niem w tym sensie, że inwestorzy nie zdecydowali się na podwyższenie, w czasie
debiutu, niskiej ceny emisyjnej. To oznacza, że tradycyjne przedsiębiorstwa tracą
zdolność do mobilizowania kapitału na rozwój. Jest to wynik błędnej polityki prywa-
tyzacyjnej i strategii rozwojowej (konsolidacja nie spowodowała podwyższenia warto-
ści aktywów, a opóźnienie prywatyzacji w stosunku do najlepszego okresu, którym by-
ła połowa lat 90., drastycznie pogorszyło sytuację).

W efekcie gwałtownie będzie słabła skłonność banków do finansowania inwesty-
cji pod wskaźnik ebitda10 scentralizowanych przedsiębiorstw realizujących wielkoska-
lowe inwestycje o bardzo długim czasie realizacji. To oznacza, że w aktualnej sytu-
acji rząd musi zagwarantować, zwłaszcza w przypadku skonsolidowanych przedsię-
biorstw elektroenergetycznych, jak największą autonomię systemów finansowania
energetyki odnawialnej. Jeśli to nie zostanie zrobione, to skonsolidowane przedsię-
biorstwa elektroenergetyczne będą narażone na coraz silniejsze działania cen transfe-
rowych i przegrają konkurencję na rynku inwestycji w energetykę odnawialną z oto-
czeniem (niezależnymi inwestorami, przemysłem URE, prosumentami).

SSyynntteettyycczznnee  uuwwaaggii  ddoottyycczząąccee  wwyynniikkóóww  bbaaddaańń  rroozzwwoojjoowwyycchh  ddllaa  ppoollsskkiieejj  eenneerrggeettyykkii  
Ostatnio pojawiły się, oprócz publikacji Bezpieczeństwo elektroenergetyczne

w społeczeństwie postprzemysłowym na przykładzie Polski (monografia pod redakcją
J. Popczyka) [5] oraz Bezpieczeństwo elektroenergetyczne kraju autorstwa J. Popczy-
ka i H. Kocota [6], opracowania szacujące sumaryczne koszty inwestycyjne niezbęd-
ne do wypełnienia przez Polskę zobowiązań wynikających z Pakietu 3 × 20 (opra-
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10 Zysk operacyjny przedsiębiorstwa, przed potrąceniem odsetek (od kredytów), podatków i amortyzacji.



cowania analityczne wykorzystujące zaawansowaną metodykę modelowania rozwoju
systemu elektroenergetycznego). Najobszerniejsze jest opracowanie Ocena potencja-
łu redukcji gazów cieplarnianych w Polsce do 2030 roku [7]. Główny nacisk, w kon-
tekście redukcji emisji CO2, położono w nim na wykorzystanie do produkcji energii
elektrycznej źródeł węglowych z instalacjami CCS oraz wykorzystanie energetyki
wiatrowej (farmy wielkoskalowe), a także na rozwój energetyki jądrowej. Należy tu
podkreślić, że opracowanie to przypisuje małe znaczenie możliwości redukcji emisji
przez zastosowanie na dużą skalę potencjału rolnictwa energetycznego, które
w opracowaniach J. Popczyka (red.) Bezpieczeństwo elektroenergetyczne... [5],
J. Popczyka i H. Kocota [6] oraz J. Popczyka Energetyka postprzemysłowa – pią-
ta fala innowacyjności [8] stanowi silny trend energetyki odnawialnej. W opracowa-
niu w ograniczony tylko sposób uwzględniono również sektor transportowy, w którym
propozycje działań zawężono do zmian technologicznych, pomijając takie działania,
jak ograniczanie transportochłoności w wyniku dobrego planowania przestrzennego,
a także zachęt do korzystania w większym stopniu z transportu kolejowego czy trans-
portu publicznego i rowerowego, zwłaszcza w miastach.

Należy dodatkowo podkreślić, że rekomendacje inwestycyjne, sformułowane w ra-
mach opracowania J. Popczyka i H. Kocota [6], pokrótce przedstawione w załączni-
ku, uwzględniają bardziej kompletne podejście metodyczne, niż to jest zrobione
w Ocenie potencjału redukcji... [7] i pracy J. Sowińskiego Inwestowanie w źródła wy-
twarzania energii elektrycznej w warunkach rynkowych [9]. Jest to mianowicie podej-
ście uwzględniające integrację rynku energii elektrycznej i ciepła (nie uwzględnia ono
jeszcze integracji transportu), a także integrację działań na rzecz realizacji wszystkich
trzech celów Pakietu energetyczno-klimatycznego 3 × 20, a nie każdego osobno.

Właśnie z takiego podejścia wynika bardzo istotna konsekwencja. Na przykład
wypełnienie celu Pakietu 3 × 20 dotyczącego wymaganego udziału energii odna-
wialnej (dla Polski wynoszącego 15%), zapewnia praktycznie automatycznie wyma-
ganą (20-procentową) redukcję emisji CO2. Jest to wynik działania dźwigni w posta-
ci efektu wypierania (za pomocą energii odnawialnej) z rynków energii elektrycznej
i ciepła przestarzałych technologii węglowych, o najmniejszej sprawności i najwyższej
emisyjności. Dlatego rekomendacje inwestycyjne sformułowane w ramach opracowa-
nia J. Popczyka i H. Kocota [6] różnią się od scenariuszy rozpatrywanych w Ocenie
potencjału redukcji... [7], gdzie analizuje się działania ukierunkowane na energetykę
wielkoskalową budowaną specjalnie w celu redukcji emisji CO2 (energetyka jądrowa,
energetyka węglowa – CCS).

W pracy J. Sowińskiego [9] prezentuje się także tylko technologie wielkoskalowe,
nie ma natomiast elektroenergetyki wytwórczej rozproszonej, która odmieni ekonomikę
elektroenergetyki (przejście od ekonomiki „klienckiej” do „konsumenckiej”) w aspekcie
niepewności i ryzyka, a także kosztów (u producenta) i wartości (u odbiorcy czy prosu-
menta). J. Sowiński [9] bardzo mocno akcentuje sprawy ryzyka (obszar decyzji inwe-
stycyjnych) i niepewności (obszar analiz/badań). Z drugiej strony jednak całkowicie
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pomija aspekty regulacji prawnych i politycznych, a także innowacyjności w energetyce.
Ryzyko generowane przez te dwa obszary i brak adekwatnych rozwiązań po stronie
praktyki gospodarczej przełożyły się już na duże zagrożenie dla polskiej elektroenerge-
tyki (świadczy o tym „wycofywanie” się z inwestycji w tradycyjne materialne projekty
wytwórcze i z inwestycji kapitałowych w przedsiębiorstwa elektroenergetyczne zagra-
nicznych strategicznych inwestorów obecnych w Polsce, a także inwestorów giełdowych
– przypadek PGE, również Tauronu). Wyniki analizy ryzyka inwestycyjnego dla
przedsięwzięć wielkoskalowych prezentowane w opracowaniu J. Sowińskiego [9] są
zbieżne z wynikami osiągniętymi w opracowaniu J. Popczyka i H. Kocota [6], choć
w tym drugim przeprowadzono je w zdecydowanie mniejszej skali. 

Praktyczna realizacja innowacyjnego scenariusza prezentowanego i rekomendowa-
nego w ramach projektu badawczego J. Popczyka i H. Kocota [6] zależy od zmian
regulacyjnych, opisanych szczegółowo w monografii pod redakcją J. Popczyka [5].
Pokazane wyniki zmian względnych kosztów dostaw energii do odbiorców końco-
wych, zależne od modelu rynku (załącznik), pozwalają sformułować następującą tezę
i dają podstawy do stwierdzenia jej prawdziwości: Tylko wprowadzenie pełnej in-
ternalizacji (włączenia) kosztów zewnętrznych (lub odpowiednia kalibra-
cja certyfikatów) oraz wprowadzenie sygnałów lokalizacyjnych do syste-
mu opłat przesyłowych pozwoli na uzyskanie pełnej efektywności ekono-
micznej rozwiązań proponowanych w zakresie rozwoju bazy wytwórczej
w kraju, a tylko efektywność ekonomiczna może skłonić inwestorów
do budowy lokalnych źródeł energii. Budowa zaś tych źródeł wpłynie bezpo-
średnio na poprawę bezpieczeństwa dostaw energii do odbiorców końcowych.

11..22..  KKrryyttyycczznnaa  aannaalliizzaa  eenneerrggeettyykkii  jjąąddrroowweejj  ww PPoollssccee  ww ppeerrssppeekkttyywwiiee 22003300  rrookkuu

PPuułłaappkkaa  aattoommoowwaa  zzaassttaawwiioonnaa  pprrzzeezz  rrzząądd  nnaa ppoollsskkąą  eenneerrggeettyykkęę XXXXII wwiieekkuu
W styczniu 2009 roku rząd przyjął, nie dysponując praktycznie żadnymi wynika-

mi analiz/badań (nawet w socjalizmie było to nie do pomyślenia), program energety-
ki jądrowej (2 elektrownie po dwa bloki, każdy o mocy 1600 MW, o jednostkowych
nakładach inwestycyjnych wynoszących 4 mln EUR na MW, z docelową roczną
produkcją energii elektrycznej wynoszącą około 50 TWh). W ciągu roku program
zrobił niezwykłą karierę; energetyka jądrowa stała się mianowicie najbardziej wyrazi-
stą częścią w Polityce energetycznej Polski do 2030 roku11.

Energetyka jądrowa nie jest jednak Polsce potrzebna. Jest to jasne, jeśli w bada-
niach uwzględni się istniejący potencjał polskiego rolnictwa energetycznego (także
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11 O „lekkości” podejścia do energetyki jądrowej w Polsce świadczy niejednoznaczność przekazów rządowych i zacho-

wań skonsolidowanych przedsiębiorstw elektroenergetycznych dotyczących wielkości tej energetyki. W polityce rzą-

dowej jest oficjalnie mowa o łącznej mocy elektrowni jądrowych 4800 MW. Z drugiej strony, gdy oprzeć się na de-

klaracjach przedsiębiorstw dotyczących ich udziału w energetyce jądrowej, to jest to znacznie ponad 6400 MW.



polski potencjał gazu łupkowego) oraz całej innowacyjnej energetyki – synergetyki12

(J. Popczyk, H. Kocot, [6]), umożliwiający zrównoważony rozwój, w tym wykorzy-
stanie ogromnego potencjału poprawy użytkowania energii. Uwzględnienie wymie-
nionych potencjałów oznacza na przykład potrzebę rozpatrywania rocznej produkcji
elektrowni jądrowych (50 TWh) w kontekście rocznej energii końcowej możliwej
do uzyskania z rolnictwa energetycznego wynoszącej nawet 200 TWh, a dalej
– w kontekście samochodu elektrycznego, który ma potencjał (jednostkowy) dwukrot-
nej do trzykrotnej redukcji zużycia rzeczywistego energii pierwotnej (w paliwach
transportowych) oraz dwuipółkrotnego zwiększenia wirtualnego udziału energii od-
nawialnej w rynkach końcowych, wreszcie w kontekście pompy ciepła (powiązanej
z rozproszoną kogeneracją, czyli ze skojarzonym wytwarzaniem energii elektrycznej
i ciepła), która ma potencjał (jednostkowy) cztero- do pięciokrotnej redukcji zużycia
rzeczywistego energii pierwotnej (w paliwach przeznaczonych na rynek ciepła).

Oczywiście, gdyby nawet energetyka jądrowa była potrzebna, to pozostaje bardzo
trudna sprawa sfinansowania programu inwestycyjnego, który musiałby kosztować
w samym tylko wytwarzaniu około 110 mld PLN. Nakłady inwestycyjne na sieci
przesyłowe i rozdzielcze byłyby również bardzo duże (według inżynierskich „średnió-
wek” nakłady te wynoszą około 70% nakładów na źródła, jeśli są to źródła bardzo
wielkiej mocy). Podkreśla się tu, że inwestycje sieciowe praktycznie w ogóle nie są jed-
nak dostrzegane w obecnym rządowym programie dotyczącym energetyki jądrowej. 

Pytanie o to, skąd PGE pozyska kapitał, jest na razie tajemnicą, ale na pewno
nie z giełdy, na której ceny akcji spółki, w ciągu pół roku od czasu jej wejścia na gieł-
dę w listopadzie 2009 roku, spadły o 20% poniżej ceny emisyjnej (patrz: podroz-
dział 1.1), chociaż indeksy giełdowe, zwłaszcza WIG 40 i WIG 80, poszły w górę.
Wszelka pomoc ze strony państwa, na przykład w postaci gwarancji kredytowych,
jest też wykluczona, bo na pomoc publiczną nie zgodzi się Bruksela, zwłaszcza w no-
wej sytuacji (po doświadczeniach związanych z kryzysami wynikającymi z zadłużenia
takich państw, jak Grecja, Irlandia, Hiszpania, Portugalia, Włochy). Ponadto za-
dłużenie państwa zbliża się do progu konstytucyjnego, czyli państwo ma wystarcza-
jące kłopoty bez angażowania się w pomoc dla energetyki jądrowej.

Nie da się również uzyskać środków z rynku energii elektrycznej (od odbiorców)
– jeśli nawet rząd zablokował konkurencję poprzez utrwalenie, w ciągu ostatnich
dwóch lat, konsolidacji elektroenergetyki korporacyjnej, to nie da się zablokować kon-
kurencji, która obecnie nadchodzi z innych stron: ze strony energetyki rozproszonej
(niezależni inwestorzy), a z dużym prawdopodobieństwem także w postaci importu
na poziomie sieci przesyłowej (ze strony rynku unijnego oraz z Rosji, na przykład
z elektrowni jądrowej w obwodzie kaliningradzkim).
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12 Pojęcie synergetyki zostało wprowadzone przez autora w wykładzie inauguracyjnym Energetyka postprzemysłowa

– piąta fala innowacyjności [8]. Synergetyka oznacza obszar rozległych powiązań energetyczno-środowiskowo-

-społecznych. Jej istotą jest przekraczanie granic między segmentami wymienionymi w zastosowanej „zbitce” słow-

nej. Z przekraczania granic wynikną masowe efekty synergiczne (także oszczędnościowe i koordynacyjne).



AAssppeekktt  ssiieecciioowwyy
Program jądrowy wymaga wielkiej rozbudowy przez operatora przesyłowego

(PSE-Operator) sieci przesyłowych13. A z drugiej strony trudności lokalizacyjne są
obecnie już tak wielkie, że przez ostatnie 15 lat praktycznie nie zostały wybudowane
żadne nowe linie przesyłowe. Jest też jeszcze trudniejsza sprawa. Systemowe analizy
optymalizacyjne (Politechnika Śląska, główny autor analiz: R. Korab) wskazują jed-
noznacznie na brak możliwości „zmieszczenia” dwóch elektrowni jądrowych, o mo-
cy 3200 MW każda14, w polskim systemie w ogóle, a w dolinie nocnej w szczegól-
ności. Polski system jest mianowicie za mały z punktu widzenia tych elektrowni.
W szczycie obciążenia (jednak już nie w dolinie) mieści się praktycznie jeden blok
(dla kryterium ekonomicznego wynikającego z metodyki cen węzłowych), natomiast
w przypadku dwóch elektrowni następuje gwałtowny wzrost strat sieciowych oraz
ograniczeń sieciowych prądowych, a także napięciowych, czyli pogorszenie ekonomi-
ki pracy całego systemu elektroenergetycznego.

Ograniczenie energetyki jądrowej do jednego bloku pociąga oczywiście za sobą dra-
styczne pogorszenie ekonomiki tej energetyki. W szczególności nakłady inwestycyjne
na pierwszy blok w kraju, który wchodzi bez doświadczeń w segment energetyki jądro-
wej, są około 30% wyższe niż na kolejne bloki. Ponadto tworzenie wielkiej, specjalistycz-
nej infrastruktury, z licznymi urzędami na poziomie państwa, wśród których najważniej-
szy jest Urząd Dozoru Jądrowego, jest dla jednego bloku absolutnie nieracjonalne. 

AAssppeekktt  mmaakkrrooeekkoonnoommiicczznnyy  
Z makroekonomicznego punktu widzenia energetyka jądrowa spowoduje w pol-

skiej gospodarce wielki impuls inflacyjny (wynikający stąd, że wydatki trzeba pono-
sić od zaraz, a efekty wystąpią nie wcześniej niż za 20 lat); w Polsce ta bardzo waż-
na w gospodarce rynkowej sprawa na razie nie jest przez ekonomistów dostrzegana.
Ekonomika energetyki jądrowej jest dotychczas rozpatrywana na ogół, jeśli w ogóle,
przez pryzmat kosztów samego tylko wytwarzania i premii za uniknięcie nabycia
uprawnień do emisji CO2. W gospodarce rynkowej konieczne jest jednak uwzględ-
nienie kosztów sieciowych i usług systemowych oraz kosztów utylizacji wypalonego
paliwa, a także kosztów ryzyka związanego z bardzo długim okresem finansowania
inwestycji (przekładających się na wzrost „równoważnych” nakładów inwestycyj-
nych; patrz: załącznik). Po uwzględnieniu wymienionych kosztów energetyka ta
przestaje być konkurencyjna w zwykłym sensie15. W dodatku energetyka jądrowa
zwiększa ryzyko utraty bezpieczeństwa elektroenergetycznego odbiorców warunkowa-
ne niezawodnością strukturalną sieci – zwiększa ryzyko blackoutu (ze względu
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13 Trzeba pamiętać, że będzie także potrzebna rozbudowa sieci rozdzielczych przez operatorów dystrybucyjnych.
14 Również trzech bloków o mocy 1600 MW każdy.
15 W obecnej ekonomice energetyki jądrowej występuje podtrzymanie klasycznego mechanizmu gospodarki socjali-

stycznej, w której ogromne koszty zewnętrzne (w tamtej gospodarce koszty przemysłu ciężkiego) były ukrywane.



na koncentrację mocy w pojedynczych węzłach sieci przesyłowych), a także zwiększa
ryzyko przerw u odbiorców wynikające z rozległych awarii w sieciach rozdzielczych.

Ponadto energetyka jądrowa zapewni korzyści głównie przemysłowi dóbr inwesty-
cyjnych poza Polską, a w Polsce korzyści odniosą tylko wybrani (na przykład dwie
gminy, w których elektrownie zostaną zlokalizowane, w których wystąpi zresztą syn-
drom Gminy Kleszczów16). Z drugiej strony energetyka jądrowa zablokuje rynek in-
westycji w rolnictwo energetyczne i tym samym uniemożliwi restrukturyzację rolnic-
twa oraz dobre przygotowanie się Polski do skutków wygaszania Wspólnej Polityki
Rolnej, zablokuje rozwój polskiego przemysłu URE (urządzeń rozproszonej energe-
tyki), zablokuje pobudzenie na masową skalę zrównoważonego rozwoju gmin wiej-
skich, w szczególności utrudni rozwiązanie problemu utylizacji odpadów w rolnictwie
i przemyśle rolno-spożywczym.

TTrrzzyy  uuwwaaggii  ddoottyycczząąccee  wwssppóółłcczzeessnneejj  ssyyttuuaaccjjii  eenneerrggeettyykkii  jjąąddrroowweejj  nnaa śśwwiieecciiee
Technologii atomowych nie należy wykluczać z rozważań. Jednak z bardzo du-

żym prawdopodobieństwem, graniczącym z pewnością, do 2030 roku (w perspekty-
wie obecnej polityki energetycznej Polski) żadna „tradycyjna” elektrownia jądrowa
nie zostanie na obszarze Polski wybudowana. Inną sprawą są polskie inwestycje ka-
pitałowe w elektrownie atomowe w krajach sąsiednich (takim przypadkiem miała być
elektrownia w Ignalinie na Litwie). Inną sprawą jest także import energii elektrycz-
nej produkowanej w elektrowniach jądrowych w Europie. Trzeba też podkreślić, że
współcześnie (uwzględniając rozwój gazowych technologii energetycznych) bardziej
rozsądne byłoby wykorzystanie, w perspektywie 2030 roku, reaktorów jądrowych
(o mocy cieplnej 4800 MW każdy) do produkcji ciepła w instalacjach przeróbki wę-
gla (jego zgazowania i/lub upłynniania). Wreszcie istnieje duże prawdopodobień-
stwo skomercjalizowania, już za kilka lat, mikroreaktorów jądrowych przeznaczonych
do zastosowania w lokalnych źródłach kogeneracyjnych. 

Należy mocno podkreślić, że energetyka jądrowa, w całej dotychczasowej historii
służąca jednoznacznie wytwarzaniu energii elektrycznej, była technologią energetycz-
ną społeczeństwa przemysłowego. W szczególności była to technologia okresu zimnej
wojny (rozwijana w powiązaniu, chociaż w sposób niejawny, z celami wojskowy-
mi/zbrojeniowymi) oraz technologia rozkwitu monopolu w dostawach energii elek-
trycznej. Społeczeństwo wiedzy, z charakterystycznymi atrybutami, takimi jak demo-
kracja, rynek (konkurencja) i innowacyjność (technologiczna), nie jest środowiskiem
sprzyjającym energetyce jądrowej (wielkoskalowej). Obecnie energetykę jądrową
trzeba rozpatrywać właśnie w takim złożonym, społecznym kontekście. Poniżej
przedstawiono trzy dodatkowe uwagi.
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16 Chodzi o nieefektywność spowodowaną szokowym/nadmiernym wzbogaceniem Gminy Kleszczów, wynikającym

z lokalizacji na jej terenie Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów i Elektrowni Bełchatów.



1. Jest charakterystyczne, że w Polsce zwolennikami budowy elektrowni atomo-
wych są często ci, którzy realizowali w ostatnich 10 latach strategię konsoli-
dacji. Argumenty są te same: skoro za granicą buduje się bloki atomowe, to
i u nas trzeba (w przypadku antyreform, zwłaszcza w okresie 2006-2009, by-
ło tak samo: za granicą się konsoliduje, to i u nas trzeba. A naprawdę kon-
solidacji za granicą było niewiele, były natomiast fuzje mające na celu kon-
wergencję (na przykład w elektroenergetyce i gazownictwie) oraz zwiększenie
efektywności zarządzania ryzykiem i przejście do etapu uniwersalizujących się
technologii, które są zaprzeczeniem technologii jądrowych. 

2. Na świecie lista zamówień obejmuje obecnie około 30 bloków atomowych.
Pokryją one połowę mocy bloków jądrowych, które muszą być wyłączone
z eksploatacji na skutek wyczerpania się ich resursów technicznych. Podkreś-
lić trzeba jednak, że większość zamówień pochodzi z krajów rozwijających się
(według standardów rozwoju charakterystycznych dla społeczeństwa przemy-
słowego), w których dotychczas energetyki jądrowej nie było. Są to np.: Chi-
ny, Indie, Pakistan, Iran (jest duże prawdopodobieństwo, że w niektórych
z tych krajów programy budowy energetyki jądrowej są połączone z progra-
mami wojskowymi). W krajach, w których energetyka jądrowa istnieje, mamy
proces wycofywania wyeksploatowanych bloków (Wielka Brytania, Niemcy,
USA). Z drugiej strony trzeba podkreślić, że w dalszej przyszłości w krajach
tych (zwłaszcza w USA) rozważa się, jako czynnik budowy bezpieczeństwa
energetycznego, energetykę jądrową ulepszoną technologicznie i całkiem no-
wą generację technologiczną w postaci energetyki termojądrowej.

3. Obecnie budowane (zamówione) bloki cechują się przestarzałymi technologia-
mi, są to mianowicie bloki z technologiami rosyjskimi, amerykańskimi, kanadyj-
skimi, francuskimi z lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych minionego wieku.
Zachodni inwestorzy zamówili dotychczas dwa bloki według najnowszych tech-
nologii. Z tych dwóch bloków fiński jest w budowie (przy tym usterki, idące już
w tysiące, bardzo mocno opóźniają budowę bloku i gwałtownie zwiększają je-
go koszty), we Francji zaś budowa bloku nie została jeszcze rozpoczęta.

CCzztteerryy  hhiissttoorryycczznnee  pprrzzeeggrraannee  eenneerrggeettyykkii  jjąąddrroowweejj
Dziwi, że program energetyki jądrowej, który w bardzo dużym stopniu wpłynie

na sytuację w polskiej energetyce do końca XXI wieku, został przyjęty przez rząd bez
dyskusji, tylko dla potrzeb propagandowych. Elementarna analiza pokazuje jednak
ryzyka, których w żaden sposób nie da się ukryć przed społeczeństwem interneto-
wym. Z tego punktu widzenia ciekawe są cztery przegrane energetyki jądrowej, ta-
kiej (technologicznie) jaką chce się obecnie budować w Polsce. Są to przegrane
(na świecie, w Europie i w Polsce) w sytuacjach przełomowych, kiedy decydowały
się losy elektroenergetyki. I niezwykle ważne jest to, że energetyka jądrowa przegry-
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wała, chociaż nie było wówczas tak wielu i tak atrakcyjnych alternatywnych możliwo-
ści, w tym w postaci rolnictwa energetycznego i energetyki słonecznej. 

Pierwszą przegraną energetyki jądrowej była przegrana w Ameryce, w reformie
energetyki wywołanej pierwszym kryzysem naftowym, na starcie (lata 80.) do global-
nej alokacji zasobów ze strony podażowej (energetyki wytwórczej) na stronę popyto-
wą (ochronę środowiska)17.

Druga przegrana energetyki jądrowej nastąpiła w Wielkiej Brytanii, w rynkowej
reformie elektroenergetyki, na starcie (lata 90.) do pierwszego globalnego etapu kon-
kurencji w energetyce sieciowej (elektroenergetyka, gazownictwo) realizowanej z wy-
korzystaniem zasady TPA18.

Przegrana energetyki jądrowej w Polsce miała miejsce na starcie (lata 1989-1991)
do demokracji i rynku. Główną przyczyną przegranej było upodmiotowienie pol-
skiego społeczeństwa, które dokonało się wówczas w ramach przekształceń ustrojo-
wych. Oczywiście, bardzo ważną przyczyną była też świeża pamięć skutków kata-
strofy środowiskowej wywołanej awarią Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej 
(26 kwietnia 1986 roku).

Wreszcie charakterystyczna jest przegrana energetyki jądrowej w UE na starcie
do realizacji projektu politycznego w postaci Pakietu energetyczno-klimatycznego
3 × 20 (horyzont 2020). Główną przyczyną przegranej jest lęk europolityków
przed opinią publiczną (przed konfrontacją z internetowym społeczeństwem wiedzy).

SSiieeddeemm  ssyynntteettyycczznnyycchh  uuwwaagg  nnaa zzaakkoońńcczzeenniiee
Mechanizm lobbowania polityki energetycznej z powracającą jak bumerang w cią-

gu ostatnich trzydziestu lat (od awarii Three Mile Island w USA) energetyką jądro-
wą jest zrozumiały w świetle analizy interesów grupowych. 

1. Do analizy czterech historycznych przegranych energetyki jądrowej zasygna-
lizowanych w tym artykule należałoby w Polsce, na progu nowego wielkiego
programu jądrowego, dołączyć analizę przypadku, którym jest Ignalińska
Elektrownia Jądrowa. Rozliczenie się polskiego rządu z propagandy sukcesu
wokół wspólnego przedsięwzięcia czterech krajów (Litwy, Polski, Łotwy, Es-
tonii) jest niezbędne, jeśli społeczeństwo ma uwierzyć, że nowy program ją-
drowy jest czymś więcej niż program dotyczący elektrowni w Ignalinie (w pro-
pagandzie rządowej 2006-2007 elektrownia miała być przekazana do eks-
ploatacji najpierw w 2011, a potem w 2015 roku; obecnie rząd już w ogóle
o tej elektrowni nie pamięta). 
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17 Anatomia tej przegranej, po awarii elektrowni Three Mile Island w 1979 roku (od tego roku w USA nie wybu-

dowano żadnej nowej elektrowni jądrowej) jest przedmiotem szczegółowej analizy w publikacji: America’s Elec-

tric Utilities: Past, Present and Future. Hyman L.S. Public Utilities Reports, Inc. Arlington, Virginia 1992.
18 Druzgocąca analiza (krytyka) rozwoju energetyki jądrowej w Wielkiej Brytanii jest przedstawiona w publikacji:

A Study of the Privatisation of the Electricity Supply Industry in England &Wales. Henney A. EEE Limited,

London 1994.



2. Często rząd i korporacja, działające na rzecz energetyki jądrowej, zgłaszają
pretensje do społeczeństwa o to, że jest mało przychylne dla tej energetyki, że
nie uznaje jej zalet. W rzeczywistości to rząd i korporacja traktują społeczeń-
stwo w niepoważny sposób, podejmując poza nim i bez żadnych analiz decy-
zję, która obciąży następne pokolenia (aż do końca wieku). Także wówczas,
gdy mówią o tej energetyce najróżniejsze głupstwa, np. takie, że energia elek-
tryczna z elektrowni jądrowych jest wielokrotnie tańsza od energii elektrycz-
nej z innych dostępnych technologii, w tym ze źródeł odnawialnych.

3. Koszty referencyjne, uwzględniające nakłady inwestycyjne na elektrownie
i koszty paliwa, internalizację kosztów uprawnień do emisji CO2, koszty siecio-
we i koszty usług systemowych (J. Popczyk [5,8]), wykazują niekonkurencyj-
ność elektrowni jądrowych. Nic dziwnego, że wszelkie modele finansowania
energetyki jądrowej są budowane na gwarancjach i ulgach rządowych dla ban-
ków i inwestorów korporacyjnych. Przyjęcie takich modeli oznaczałoby w prak-
tyce uwolnienie jednych i drugich od ryzyka inwestycyjnego oraz całkowite jego
alokowanie na odbiorców energii elektrycznej oraz podatników. Oznaczałoby
także sfinansowanie ulg dla banków i inwestorów korporacyjnych przez podatni-
ków. Na to nie może być jednak zgody społeczeństwa wiedzy. 

4. Dla projektów z obszaru energetyki rozproszonej (odnawialnej) o jednostko-
wych nakładach inwestycyjnych 1 mln PLN (agregat kogeneracyjny na gaz
ziemny o mocy elektrycznej 1 MW) do kilkunastu mln PLN (biogazownia
z agregatem kogeneracyjnym o mocy elektrycznej 1 MW) przedsiębiorstwa
energetyczne wykonują, przed podjęciem decyzji inwestycyjnych, niekończą-
ce się analizy ekonomiczne/biznesplany. Dlatego jest zastanawiające, dlacze-
go dla elektrowni jądrowych, stanowiących przedmiot programu rządowego,
wymagających nakładów inwestycyjnych 110 mld PLN (bez uwzględnienia
koniecznych nakładów na sieci), dotychczas nikt żadnych analiz nie robił.
Według Biuletynu PGE „Pod Parasolem” (luty 2010) feasibility study
(analizę wykonalności inwestycji) wykona PGE Energia Jądrowa SA, czyli
firma powołana do realizacji programu rządowego, ale dopiero w przyszłości.

5. Wymagania bezpieczeństwa jądrowego osiągnęły już postać wynaturzenia
i stale rosną (Komisja Europejska i Euratom w tym wypadku na pewno nie
ustąpią). Wymagania te prowadzą w naturalny sposób do bardzo szybkie-
go wzrostu nakładów inwestycyjnych na elektrownie jądrowe, jak również
kosztu ich eksploatacji. Będzie tu działał zwykły mechanizm rozrastania się
kosztów funkcjonowania pasożytniczych struktur każdego państwa i każdej
korporacji, czyli mechanizm nowoczesnego niewolnictwa społeczeństwa.
Przykładem obrazującym sprawę są wytyczne Międzynarodowej Agencji
Energii Atomowej, zalecające krajom przystępującym do rozwoju energety-
ki jądrowej przygotowanie grupy ok. 200 inżynierów posiadających wiedzę
na temat licencjonowania i eksploatacji bloków jądrowych. Oczywiście są
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przesłanki, aby przyjąć, że w społeczeństwie wiedzy ten mechanizm będzie
jednak szybko redukowany.

6. Jak króliki mnożą się propozycje specjalnych rozwiązań dla energetyki jądro-
wej. Otwarcie mówi się o tym w Biuletynie PGE (patrz: punkt 4) i w całej
korporacji, żądając prawa, które będzie regulować (ułatwiać!) realizację za-
gadnień organizacyjnych, finansowych, korporacyjnych i technicznych energe-
tyki jądrowej. Przewiduje się powołanie organu rządowego, którego zadaniem
będzie inicjowanie i koordynowanie działań organów szczebla państwowego
i samorządowego w celu zapewnienia harmonijnego rozwoju energetyki jądro-
wej. Niezależnie ma funkcjonować Urząd Dozoru Jądrowego (ma on zapew-
nić niezbędną niezależność regulacji w zakresie bezpieczeństwa jądrowego).
Żądając tych regulacji, wskazuje się na USA, gdzie w 2002 roku ogłoszono
program Nuclear Power 2010, a w 2005 roku uchwalono ustawę o nowej po-
lityce energetycznej (EPACT 2005), w której wprowadzono przepisy uła-
twiające inwestycje jądrowe. Wskazuje się na podobne rozwiązania polityczne
w innych krajach, w tym również w krajach Unii Europejskiej (jednak nie
mówi się, że programy te dotychczas nie odnoszą skutku). Jest jasne, że spe-
cjalne regulacje oddalają energetykę od rynku (konkurencji/efektywności), za-
wracają ją natomiast na drogę paramilitaryzacji i usocjalistycznienia (w no-
wej szacie). Całe społeczeństwo oddalają zatem od demokracji. 

7. Motorem obecnego programu energetyki jądrowej w Polsce jest to pokolenie
energetyków (w tym jądrowych), obecnie już na emeryturze, które dążyło
do opracowania spójnej koncepcji takiego programu w latach 70. i 80. Wów-
czas nie zdołano jednak tego dokonać19, i to mimo wielkiego politycznego za-
angażowania władz, wynikającego z roli energetyki jądrowej w RWPG20.

11..33..  WWyybbrraannee  pprrzzyykkłłaaddyy  ddrraassttyycczznneejj  ppoollsskkiieejj  nniieeeeffeekkttyywwnnoośśccii  eenneerrggeettyycczznneejj
uuwwaarruunnkkoowwaanneejj  rreegguullaaccjjaammii  pprraawwnnyymmii

Poniżej przedstawiono cztery przykłady nieefektywności. Chociaż są to tylko wy-
brane (charakterystyczne) przykłady, to pokazują one niestety makroekonomiczny
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19 Patrz: Historia elektryki polskiej. Elektroenergetyka. WN-T. Warszawa 1992, s. 713.
20 Od 1965 roku w Polsce prowadzono studia lokalizacyjne, które zaowocowały dopiero w 1982 roku rozpoczęciem

budowy Elektrowni Jądrowej Żarnowiec, przerwanej w połowie – w 1990 roku. Polska miała od 1973 roku

Urząd Energii Atomowej powołany specjalną ustawą, od 1976 roku – Ministerstwo Energetyki i Energii Ato-

mowej, a od 1986 roku – Prawo atomowe, czyli ustawę najwyższej rangi. W świetle tamtych doświadczeń, zdo-

bywanych z udziałem niezwykle zaangażowanego pokolenia energetyków, dążących do sukcesu politycznego

(do ścisłego zbliżenia ze ZSRR) władz oraz w świetle nowych uwarunkowań (strukturalnej przebudowy energe-

tyki na świecie), nie ma żadnych realnych podstaw program jądrowy, w którym pierwsza elektrownia jądrowa

(pierwszy blok?) zostanie przekazana do eksploatacji w 2020 roku. Zwłaszcza, że studia lokalizacyjne prowadzo-

ne w latach 60. do 80. utraciły aktualność.



wymiar tej nieefektywności, w tym stopień zagrożenia demoralizacją społeczną kre-
owaną przez system stanowienia prawa w Polsce, ukierunkowany na interesy poli-
tyczno-korporacyjne, a nie na interesy społeczeństwa wiedzy. 

PPrrzzyykkłłaadd 11  
Jest to przykład związany z przełomem w mentalności polskiej wsi i z energetycznym

gospodarstwem rolnym (EGR). Koniec 2009 i początek 2010 roku to w Polsce okres
znamienny: rozpoczyna się w nim przełom polegający na zmianie przez rolników pali-
wa wykorzystywanego w kotłowniach/piecach. W największym uproszczeniu jest to za-
miana węgla na zboże (żyto, owies), a wynika ona z oczywistego, na poziomie miesz-
kańca wsi, rachunku ekonomicznego, będącego wynikiem rządowej polityki regulacyj-
nej w zakresie wykorzystania biomasy do celów energetycznych, ukierunkowanej na in-
teres energetyki korporacyjnej (wielkoskalowej). Na przykład w wypadku żyta zamiana
ta wynika z następującego oszacowania: wartość opałowa żyta wynosi około 15 GJ/t,
a jego cena rynkowa w końcu 2009 roku wynosiła 250 PLN/t; dla węgla (groszek)
wartość opałowa wynosi około 25 GJ/t, a cena u odbiorcy – około 700 PLN/t. Stosu-
nek ceny GJ energii pierwotnej z węgla i ze zboża wynosi zatem około 1,7.

Warto podkreślić, że wartość ta nie uwzględnia kosztów uprawnień do emisji
CO2. Gdyby uwzględnić ten koszt (będzie to konieczne po integracji systemów ETS
i non-ETS), to przy referencyjnej cenie uprawnień wynoszących 40 EUR za tonę
wartość ta byłaby o około 50% wyższa. Jednocześnie mamy tu jednak do czynienia
z rzeczywistą redukcją emisji CO2 wynoszącą około 1,3 t na wykorzystaną 1 t żyta.
To oznacza patologiczną sytuację w kreowanej w Polsce polityce regulacyjnej (inte-
res na redukcji emisji CO2 robi bogata korporacyjna energetyka, a biedna wieś reali-
zuje tę redukcję rzeczywiście, ale za darmo).

Patologia okazuje się w rzeczywistości jeszcze większa, bo ziemię (o niskiej boni-
tacji) wykorzystaną na nadprodukcję 1 tony żyta (około 0,5 ha) można wykorzystać
do redukcji CO2 w następującym łańcuchu technologicznym: uprawa jednorocznych
kiszonkowych roślin energetycznych → produkcja biogazu (około 20 MWh w pali-
wie pierwotnym) → produkcja skojarzona energii elektrycznej i ciepła w mikrobioga-
zowni w średniotowarowym energetycznym gospodarstwie rolnym EGR → wykorzy-
stanie energii elektrycznej wytworzonej w mikrobiogazowni jako energii napędowej
pompy ciepła (o sprawności 4,5) zastępującej kotłownię węglową w EGR (o spraw-
ności 0,7). Wówczas redukcję CO2 można szacować na około 13 t.

Wskazany łańcuch technologiczny jest właściwy dla gospodarstwa EGR o po-
wierzchni gruntów ornych 20 ha i więcej, w którym podstawową technologią energe-
tyczną może być mikrobiogazownia o mocy elektrycznej 10-50 kWel, zintegrowana
funkcjonalnie z pompą ciepła i samochodem elektrycznym (dostawczym). Oczywi-
ście, nie ma żadnych trudności w przeniesieniu wykonanego powyżej oszacowania
(dla 0,5 ha gruntu ornego) na całe gospodarstwo EGR (na mikrobiogazownię, pom-
pę ciepła i samochód elektryczny).
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Przedstawiony przykład jest ważny, dlatego że ujawnia możliwość tańszej produk-
cji energii w rolnictwie niż w wyspecjalizowanym, w bardzo długim czasie, komplek-
sie paliwowo-energetycznym. 

PPrrzzyykkłłaadd 22  
Przykład dotyczy bloku o mocy 190 MW na biomasę w Połańcu – wynaturzone-

go projektu realizowanego w istniejącym środowisku regulacyjnym (z systemami
wspomagania na rynku energii elektrycznej, ale nie na rynku ciepła). GdF Suez
(wcześniej Electrabel) zawarł umowę (z Foster Wheeler) na budowę największego
na świecie (czyli w stylu socjalistycznym) bloku energetycznego (kondensacyjnego)
opalanego wyłącznie biomasą. O wynaturzeniu świadczą następujące fakty:

• Do zaopatrzenia bloku w biomasę (potrzebującego rocznie ponad 1 mln t
drewna, słomy i innej biomasy) trzeba wielkiej infrastruktury logistycznej,
w tym transportowej, pochłaniającej duże ilości energii, której w bilansach
energetycznych bloku w ogóle się nie uwzględnia. 

• Do wyprowadzenia energii elektrycznej trzeba rozbudowanej sieci elektro-
energetycznej. Sprawność energetyczna technologii (bloku z potrzebną siecią
elektroenergetyczną) wyniesie nie więcej niż 30% (bez uwzględnienia energii
wykorzystanej do transportu biomasy). Tymczasem biomasę tę można by wy-
korzystać lokalnie (np. w technologiach ORC na lokalnym rynku energii
elektrycznej, ale przede wszystkim na lokalnym rynku ciepła) z osiągalną
sprawnością energetyczną wynoszącą ponad 80%.

PPrrzzyykkłłaadd 33  
Jest on podobny do przykładu 2 (tzn. jest z rodzaju projektów „największych”

na świecie), chociaż jest mniej drastyczny. Dotyczy inwestycji spółki Dalkia w dwa
biomasowe bloki kogeneracyjne: w Łodzi (45 MW) i w Poznaniu (30 MW). Ko-
generacja sprawia, że wykorzystanie biomasy z tych bloków na rynku energii końco-
wej jest znacznie wyższe niż w Połańcu (łączna sprawność energetyczna, uwzględ-
niająca produkcję energii elektrycznej i ciepła, kształtuje się w przypadku takich blo-
ków powyżej 70%). Pozostaje jednak wielka nieefektywność związana z transportem
biomasy, której zasoby są rozproszone.

PPrrzzyykkłłaadd 44  
Współspalanie zboża jest kolejnym przykładem dramatycznej nieefektywności, sta-

nowiącej skutek błędnej polityki energetycznej w świecie innowacyjnych technologii.
Przedstawia się tu najprostsze i szokujące dane oraz oszacowania dotyczące tej sprawy: 

• punktem wyjścia jest nadprodukcja zboża, która w 2009 roku wyniosła
w Polsce 4-6 mln t; 

• zasoby ziemi spożytkowane pod nadprodukcję wyniosły 1,2-1,7 mln ha; 
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• energia pozyskana z nadprodukcji skierowanej do współspalania w energety-
ce węglowej wyniesie 4-6 TWh; 

• energia możliwa do pozyskania w ciągu roku w racjonalnym łańcuchu techno-
logicznym (uprawa jednorocznych kiszonkowych roślin energetycznych, bioga-
zownie, agregaty kogeneracyjne) wyniosłaby 80-115 TWh21 na rynku końco-
wym energii (połowa energii elektrycznej, połowa ciepła), a na rynku energii
pierwotnej byłoby to (w jednostkach naturalnych) 10-13,5 mld m3 biometanu; 

• łącznie z ugorami i ziemią wyłączoną z upraw (około 2 mln ha ziemi, gorszej
jakości niż ta zmarnowana pod nadprodukcję zboża) byłoby to 150-200
TWh na rynku końcowym energii.

11..44..  WWyybbrraannee  pprrzzyykkłłaaddyy  oosszzuussttww  wwiieellkkiicchh  pprrzzeeddssiięębbiioorrssttww

Kończy się czas, w którym politycy, korporacje i ich otoczenie (w tym firmy konsul-
tingowe) robili w energetyce największy interes na straszeniu społeczeństwa utratą bez-
pieczeństwa energetycznego i na zapewnianiu, że wiedzą, jak tej utracie zapobiec. Ostat-
nie lata są pasmem wydarzeń, które prowadzą do utraty, ale nie bezpieczeństwa energe-
tycznego, a zaufania do korporacji, do instytucji finansowych, a nawet do rządów, tzn.
do porządku, na którym były oparte modele finansowania wielkoskalowych projektów re-
alizowanych przez energetykę korporacyjną (m. in. model Project Finance).

Ogólnie, następuje upadek polityki obliczonej na dobre praktyki biznesowe wielkich
korporacji, a także polityki tworzenia przedsiębiorstw, które nie powinny upaść, bo są
zbyt duże. Istota kłopotów związanych z ładem korporacyjnym polega na świecie, przede
wszystkim w USA, na tym, że musiał on przejść, wraz z rozwojem instytucji finanso-
wych w XX wieku, od fazy demokratycznego nadzoru właścicielskiego (w XIX i na po-
czątku XX wieku) do fazy autorytarnego zarządzania przez prezesów zarządów firm.
W rezultacie posiadanie akcji przestało oznaczać udział w zarządzaniu przedsiębior-
stwem za pośrednictwem rad nadzorczych. Zaczęło oznaczać inwestowanie. Konse-
kwentnie, prezesi przestali realizować cele wyznaczane przez rady nadzorcze (o których
wyborze często w praktyce już sami decydują), koncentrują się natomiast praktycznie
na zyskach, od których zależy ich wynagrodzenie (również zadowolenie udziałowców).

Ład korporacyjny w Polsce praktycznie nie ma tradycji, a przy tym ma swoją spe-
cyfikę: dawnych właścicieli w amerykańskim ładzie korporacyjnym w polskiej energe-
tyce zastępują politycy (skarb państwa). W rezultacie zmiany ładu korporacyjnego
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21 Autor konsekwentnie posługuje się w oszacowaniach dotyczących rolnictwa energetycznego wydajnością energii

pierwotnej pozyskiwanej w procesach zgazowania jednorocznych roślin, takich jak kukurydza energetyczna i bura-

ki energetyczne, wynoszącą 80 MWh/ha. Jest to wydajność, którą obecnie trzeba uznać jako wysoką. Z drugiej

strony, na dobrych ziemiach jest ona już osiągalna bez stosowania modyfikacji genetycznej. Ponadto, gdyby była

ona nawet znacznie niższa, to i tak potencjał rolnictwa energetycznego byłby ogromny i zasługiwałby na poważne

badania weryfikacyjne (takich badań na razie jest bardzo mało).



na świecie, od demokratycznego nadzoru właścicielskiego do autorytarnego zarządza-
nia przez prezesów, w polskiej energetyce odbywają się w następującej sekwencji: po-
litycy (sprawujący nadzór właścicielski) wraz z prezesami skonsolidowali (w elektro-
energetyce) przedsiębiorstwa, a te realizują strategie ukierunkowane nie na interes
państwa, a na interes korporacyjno-polityczny (następuje coraz większy rozdźwięk
między oficjalną misją przedsiębiorstw a praktyką zarządzania podporządkowaną in-
teresowi korporacyjno-politycznemu). Wielkość skonsolidowanych przedsiębiorstw
chroni je przy tym przed ewentualnym „wrogim” przejęciem przez rząd (rząd stał się
więc zakładnikiem skonsolidowanych przedsiębiorstw). 

Poniżej przedstawiono siedem spektakularnych przykładów oszustw wielkich
przedsiębiorstw i złych regulacji. Są to przykłady charakterystyczne, na których moż-
na wielopłaszczyznowo analizować zagadnienie utraty zaufania.

PPrrzzyykkłłaadd 11  
Światowy kryzys finansowy (lata 2007-2008), a w następstwie kryzys gospodar-

czy (lata 2008-2009), został spowodowany przez banki (instytucje finansowe), któ-
re wykorzystały do swoich celów błędy regulacji na rynkach finansowych. Najważ-
niejszym z nich była likwidacja w 1999 roku w USA regulacji wprowadzonych
po kryzysie w latach 1929-1933 (jej skutkiem było m.in. dopuszczenie do łączenia
przez grupy finansowe działalności w segmentach inwestycji kapitałowych i obsługi
masowych klientów). Na tych błędach zbudowały swoją potęgę bank City Group,
Goldman Sachs, który wcześniej był tylko bankiem inwestycyjnym, a także inne ban-
ki oraz instytucje finansowe (np. ubezpieczeniowo-pożyczkowe).

PPrrzzyykkłłaadd 22  
Agencje ratingowe (Standard & Poors, Moodys’s, Fitch) tracą zaufanie, bo nie

przewidziały żadnego z wielkich kryzysów, takich jak: kryzys azjatycki (1997-1998),
bańka internetowa (2000), bankructwo Enronu (2001), załamanie rynku nierucho-
mości (2008), kryzys państwa greckiego (2010). A wynika to z faktu, że są opłaca-
ne przez tych, którzy oszukują.

PPrrzzyykkłłaadd 33  
WorldCom w telekomunikacji i Enron w energetyce stanowią dotychczas najbar-

dziej drastyczne przykłady przestępstw dokonanych przez prezesów potężnych firm,
ale takich, których bankructwo było jednak w USA jeszcze możliwe. W latach 2001
i 2002 ujawniono oszustwa kryminalne (osądzone przez amerykańskie sądy) ze stro-
ny zarządów tych firm (prezesi dostali wyroki po 25 lat więzienia). Oszustwa zosta-
ły dokonane na szkodę udziałowców (firmy zbankrutowały). Oczywiście, naiwnością
jest w takiej sytuacji założenie, że przedsiębiorstwa energetyczne skonsolidowane
do rozmiarów uniemożliwiających ich bankructwo (w Polsce w szczególności PGE
i Tauron), wyposażone w regulacje specjalne (graniczące z przyznaniem im mono-
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polu), uchronią się przed pokusą wykorzystania swojej wyjątkowej pozycji na szkodę
odbiorców, z korzyścią dla siebie. 

PPrrzzyykkłłaadd 44  
Fannie Mae i Freddie Mac to czołowe instytucje finansowe (ubezpieczeniowo-

-pożyczkowe), które doprowadziły do największego kryzysu po II wojnie światowej.
Musiał je bronić rząd amerykański, bo są za duże, aby mogły upaść. Właśnie dlate-
go, że wymienione instytucje osiągnęły rozmiary uniemożliwiające ich bankructwo,
mogły one bezkarnie realizować spekulacje finansowane ryzykiem klientów i inter-
wencjami rządów realizowanymi na koszt podatników.

PPrrzzyykkłłaadd 55  
General Motors, Ford, Chrysler to megakoncerny samochodowe. Te również mu-

siał w 2009 roku bronić rząd amerykański (dofinansować je długiem publicznym, któ-
ry w przyszłości muszą spłacić podatnicy), bo okazały się za duże, aby mogły upaść.

PPrrzzyykkłłaadd 66  
O tym, że ryzyko oszustw wielkich instytucji, które nie mogą upaść, przekroczyło

racjonalny poziom (zawiodła polityka zaufania do takich instytucji, zaufania oparte-
go na założeniu, że rzeczywiście realizują one dobre praktyki biznesowe) świadczy
przypadek banku Goldman Sachs. Przypadek ten polega na bezprecedensowym zło-
żeniu przez Amerykańską Komisję Nadzoru Bankowego i Giełd w kwietniu 2010
roku, po wielu miesiącach śledztwa, pozwu do sądu przeciwko bankowi za oszustwa
na szkodę jego klientów.

PPrrzzyykkłłaadd 77  
Najgroźniejszy jest kryzys polityki budowanej na założeniu, że państwo zasługuje

na pełne zaufanie. Kryzysy nękające świat w ostatniej dekadzie coraz wyraźniej poka-
zują, że ich przyczyną są sojusze korporacyjno-polityczne. Polityczna ochrona korpora-
cji jest groźna nawet dla tak silnych państw, jak USA. Przy tym, z punktu widzenia
państwa amerykańskiego, istotne stały się nie tylko kłopoty spowodowane przez insty-
tucje finansowe. Również skrajnie nieefektywny okazał się na przykład przemysł samo-
chodowy, o 100-letniej, wielkiej tradycji. Szczególnym przypadkiem jest jednak kryzys
państwa greckiego. Pokazuje on, że współczesne państwo może nie być zdolne
do ochrony gospodarki przed nieefektywnością i ryzykiem niewypłacalności spowodo-
wanym nadmiernym zadłużeniem. W Polsce presja korporacyjnej energetyki na inwe-
stycje w technologie wielkoskalowe tworzy realne ryzyko przyszłych kryzysów. Szczegól-
nie niebezpieczny jest z tego punktu widzenia program rozwoju energetyki jądrowej. 
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11..55..  AArrgguummeennttyy  nnaa rrzzeecczz  tteezzyy,,  żżee  ww llaattaacchh 22000088--22000099  ppoollsskkaa  eenneerrggeettyykkaa
zzoossttaałłaa  ccooffnniięęttaa  oo 2200--3300  llaatt

Oczywiście, nie chodzi tu o cofnięcie dosłowne, bo takie jest już niemożliwe. Cho-
dzi jednak o nie mniej groźne mechanizmy, które prowadzą do podobnej nieefektywno-
ści. Oto skrócona lista argumentów przemawiających za tym, że cofnięcie nastąpiło. 

• Bardzo szybko słabnie zaufanie do rządowej polityki w energetyce. Źródła ros-
nącego braku zaufania są dwa: niezgodność działań z deklaracjami oraz błędy
wynikające z braku zrozumienia procesów zachodzących w UE i na świecie.

• W zakresie niezgodności działań z deklaracjami podstawowe znaczenie mają
dwa fakty ze sfery politycznej. 
1. Program wyborczy PO zapowiadał budowę energetyki innowacyjnej, w tym

syntezę energetyki i rolnictwa, czyli rozwój rozproszonej energetyki odnawialnej.
Zamiast tego bardzo szybko ukształtowano „socjalistyczną” energetykę bioma-
sową, podjęto wielki program ochrony tradycyjnej energetyki węglowej, urucho-
miono spektakularny program energetyki jądrowej oraz program czystych tech-
nologii węglowych o największym ryzyku (projekt CCS22 Bełchatów).

2. Program wyborczy PO zapowiadał liberalizację i działania prokonkurencyjne
w energetyce. Zamiast tego, w latach 2008-2009 utrwalono konsolidację elek-
troenergetyki w nieodwracalny sposób, co wywołuje skutki odwrotne do zamie-
rzonych (np. zredukowanie konkurencji). Ponadto regulacje poszły w kierunku
faktycznego zablokowania rozwiązań na rzecz stworzenia nowego modelu fi-
nansowania projektów energetyki rozproszonej. Model unijny idzie natomiast
w kierunku wykorzystania środków z wielkoskalowej energetyki na rozwój ener-
getyki rozproszonej w segmencie niezależnych inwestorów, a model polski
– w kierunku wykorzystania środków odbiorców (płacących za energię odna-
wialną) do zwiększania wskaźnika ebitda przedsiębiorstw korporacyjnych, słu-
żącego do finansowania przez banki projektów wielkoskalowych. 

• Przykłady charakterystycznych błędów, które doprowadziły do zbudowania
struktury cofającej polską energetykę o 20-30 lat, są to błędy dotyczące:
1. energetyki biomasowej – która powinna się stać kołem zamachowym rozwo-

ju energetyki odnawialnej w Polsce, a staje się przykładem wynaturzeń
(patrz: podrozdział 1.3, przykłady 1-4);

2. tradycyjnej energetyki węglowej – np. derogacja uzyskana w końcu 2009 ro-
ku, zapewniająca utrzymanie przez Polskę prawa do darmowych uprawnień
do emisji CO2. Derogacja została uznana przez rząd za wielki sukces. Po pa-
ru miesiącach okazało się, że inwestycje w projekty węglowe zgłoszone
do Brukseli przez przedsiębiorstwa (i rząd) „pod zastaw” są niewykonalne.
To oznacza, że Polska będzie „podbijać” ceny uprawnień na unijnym rynku
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22 Wychwytywanie, transportowanie i zatłaczanie CO2 do głębokich warstw geologicznych (carbon capture and storage).



i kupować sobie te drogie uprawnienia za środki pochodzące z podwyższania
cen energii elektrycznej dla odbiorców. (Jest to pierwszy przykład, o bardzo
dużej wadze praktycznej, ukazujący istotę popełnianych błędów, związaną
z tym, że emisję CO2 trzeba redukować w nowych warunkach za pomocą
„szybkich” inwestycji w energetykę odnawialną wypierającą systemowo pro-
dukcję ze źródeł węglowych o najwyższej emisyjności, a nie za pomocą „dłu-
go trwających” inwestycji w wielkoskalowe źródła węglowe, dających bardzo
ograniczony efekt po stronie redukcji emisji);

3. podjęcia programu energetyki jądrowej, chociaż Polska nie ma ani bomby
atomowej, ani elektrowni jądrowych; ma natomiast do zagospodarowania
wielkie potencjalne zasoby rolnictwa energetycznego i bardzo wielkie poten-
cjalne zasoby gazu łupkowego;

4. wielkiego zakresu polskiego zaangażowania w czyste technologie węglowe,
zwłaszcza w technologie CCS.

• Jako odrębną sprawę trzeba dostrzegać to, że nowe regulacje dotyczące energetyki
odnawialnej, redukcji emisji CO2 oraz inwestycji służących bezpośrednio bezpie-
czeństwu energetycznemu są ukierunkowane na biznes korporacyjny. Regulacje te
są źródłem ukrytego długoterminowego zadłużenia państwa, co jest skrajnie niebez-
pieczne (przypadek Grecji). W gruncie rzeczy już jest jasne, że ukryte długotermi-
nowe zadłużenie państwa polskiego będą tworzyć następujące programy/projekty
w energetyce: program energetyki jądrowej, terminal LNG (finansowany
pod przyszłe taryfy regazyfikacyjne gwarantowane przez firmy kontrolowane przez
państwo: LNG i Gaz System), instalacja CCS Bełchatów i wiele innych.

• Trzeba dodać, że dużym problemem jest wielka siła zagranicznych firm kon-
sultingowych/doradczych, które osiągnęły w polskiej energetyce wyjątkowe
znaczenie. Firmy te przyczyniły się w zasadniczy sposób do konsolidacji, któ-
ra przyniosła skutki odwrotne do deklarowanych. Mianowicie: konsolidacja
elektroenergetyki przeprowadzona w latach 2006-2007 i utrwalona w la-
tach 2008-2009, miała – zgodnie z rządową polityką energetyczną – zapew-
nić konkurencję na rynku energii elektrycznej, stworzyć warunki do dobrej
prywatyzacji oraz zapewnić zdolność skonsolidowanych przedsiębiorstw
do mobilizacji wielkiego kapitału rozwojowego. Żaden z tych celów nie został
osiągnięty (bo nie mógł być osiągnięty ze względu na całkowicie błędną kon-
cepcję). Firmy konsultingowe nadal jednak lansują centralizację, bo ta jest
w ich interesie (jest już jasne, że ich działania są podobne do tych działań,
które powodują serię kryzysów nękających świat).
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2. PRZEJŚCIE DO NOWEGO ETAPU ROZWOJU

ENERGETYKI

22..11..  NNaajjwwaażżnniieejjsszzee  uuwwaarruunnkkoowwaanniiaa  bbiillaannssoowwee

NNiieerroozzttrrooppnnaa  pprreessjjaa  nnaa iinnwweessttyyccjjee  ww eenneerrggeettyyccee  wwiieellkkoosskkaalloowweejj,,
ww ttyymm  ww sseeggmmeenncciiee  ssiieecciioowwyymm

Wielkość polskiej gospodarki (w skali globalnej jest to gospodarka mała), jej przy-
należność do gospodarki unijnej (jednolity rynek energii elektrycznej), posiadane zaso-
by (dotychczas całkowicie niewykorzystane rolnictwo energetyczne, a potencjalnie rów-
nież gaz łupkowy) oraz potrzeba (priorytetowa) inwestycji w energetykę innowacyjną
powodują, że w Polsce nie ma obecnie miejsca na energetykę węglową i jądrową rów-
nocześnie (bo nie ma wystarczających środków na finansowanie jednej i drugiej, a tak-
że dlatego, że nie można koncepcji energy mix przekształcać w autarkię energetyczną).

Tym, co sprawia, że konieczne jest przejście do nowego etapu rozwoju energety-
ki w Polsce, są z jednej strony trendy światowe, a z drugiej – potrzeba wykorzysta-
nia unikatowych polskich zasobów (np. rolnictwa energetycznego) oraz szansa
na rozwiązanie polskich trudności (m.in. związanych ze stanem sieci elektroenerge-
tycznych). Chodzi tu o światowy odwrót od wytwarzania w źródłach wielkoskalo-
wych na rzecz energetyki rozproszonej, a także o rosnącą przewagę zarządzania ener-
gią nad jej produkcją, związaną z rzeczywistym wykorzystaniem Smart Gridu, ukie-
runkowanym na interes prosumenta, a nie na interes korporacyjnej energetyki.

Taki kierunek, ograniczający presję inwestycyjną w obszarze sieciowym, powinien
być dla Polski racją stanu, zwłaszcza dlatego, że oprócz tworzonej w ten sposób moż-
liwości zastąpienia tradycyjnej sieciowej reelektryfikacji wsi/rolnictwa przez nowocze-
sną reelektryfikację za pomocą źródeł rozproszonych, zwiększa on efektywność roz-
wiązywania problemów wywoływanych rozległymi awariami sieciowymi. Takimi jak
awaria szczecińska w kwietniu 2008 roku, która pozbawiła wielką aglomerację ener-
gii elektrycznej na kilkadziesiąt godzin. Także takimi, jak awarie na Mazowszu
i w północno-wschodniej Polsce w październiku 2009 roku, pozbawiające 700 tys.
osób zasilania na kilkanaście godzin, oraz awarie na Śląsku i w Małopolsce w stycz-
niu 2010 roku, pozbawiające ponad 120 tys. osób zasilania na kilka dni, a ponad 20
tys. osób – na ponad dwa tygodnie.

BBiillaannss  eenneerrggeettyycczznnyy  PPoollsskkii 22000099  ii pprrooggnnoozzaa  rryynnkkóóww  kkoońńccoowwyycchh 22002200  ww ttrraaddyyccyyjjnnyymm  uujjęęcciiuu
Udziały energii odnawialnej na trzech polskich rynkach końcowych energii

w 2020 roku (w przypadku realizacji trendu business as usual) oraz oszacowanie
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polskich rynków energii pierwotnej i końcowej, a także emisji CO2, przedstawiają ta-
bele 1 i 2. Doświadczenia z końca 2008 i z początku 2009 roku jednoznacznie wska-
zują, że w prognozowaniu wzrostów na tych rynkach trzeba być bardzo ostrożnym.

Przyjmując przedstawione szacunki dotyczące wielkości rynków końcowych, moż-
na założyć, że energetyka odnawialna powinna ulokować na nich w 2020 roku oko-
ło 96 TWh, z tego na rynek transportowy powinno trafić około 21 TWh (jest to mi-
nimalny udział energii odnawialnej, tzn. 10%, na rynku paliw transportowych, okreś-
lony jako wymaganie dodatkowe w dyrektywie 2009/28/WE; zgodnie z obecnymi
wyobrażeniami chodzi o paliwa w postaci estrów i etanolu). Możliwość wypełnienia
tego celu, wynikającego z dyrektywy, w polskiej energetyce korporacyjnej ciągle bu-
dzi wątpliwości. Ten cel nie jest jednak trudny do zrealizowania. Problem tkwi nie
w braku możliwości, a w czymś innym, mianowicie w pomijaniu potencjału rolnictwa
energetycznego, który jest możliwy do wykorzystania w dekadzie 2011-2020. 

Struktura wypełnienia celu (udziałów energii odnawialnej na rynkach energii
elektrycznej, ciepła i paliw transportowych) jest ciągle sprawą otwartą. Mimo że Kra-
jowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych (Action Plan) powi-
nien być przekazany do Komisji Europejskiej do połowy 2010 roku, to Ministerstwo
Gospodarki upubliczniło pierwszy projekt dokumentu w wyniku presji Koalicji Kli-
matycznej dopiero w końcu maja 2010 (Krajowy plan działania... [4]).

Lektura tego projektu wskazuje na jego całkowicie „pasywny” charakter (jest to
„Passive Plan”, a nie Action Plan). W projekcie nie ma przesłanek strategii rozwo-
ju OZE w Polsce (nie ma też strategii), nie ma narzędzi (sił sprawczych), które po-
zwoliłyby zrealizować cel dotyczący energii odnawialnej, przy wykorzystaniu regula-
cji zawartych w dyrektywie, choćby takich jak te, które dotyczą samochodu elektrycz-
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Paliwo Rynki w jednostkach
naturalnych, roczne

Emisja CO2

w mln ton, roczna
Rynek paliw

pierwotnych TWh/rok
Rynek energii

końcowej TWh/rok
Węgiel kamienny 80 mln ton 170 600 3001

Węgiel brunatny 60 mln ton 70 170 401

Gaz ziemny 10 mld m3 20 100 841

Ropa naftowa 22 mln ton 40 220 33/2202

Energia odnawialna – – – 2,5/7,5
Razem – 300 1090 460/650

Tabela 1. Polski rynek (2009) paliw pierwotnych (pp), emisji CO2 oraz

energii końcowej (sprzedaż do odbiorców końcowych, czyli bez potrzeb

własnych źródeł wytwórczych i bez strat sieciowych) w wymiarze

ilościowym* 

* Uwagi do tabeli są zamieszczone w monografii [5].
1 Energia użyteczna to energia wykorzystana przez odbiorców, czyli bez potrzeb własnych elektrowni, elektro-

ciepłowni, kotłowni oraz strat sieciowych. 
2 x/y: x – energia użyteczna na „kołach” samochodu, y – energia „wlewana” do zbiornika (energia końcowa

według dyrektywy 2009/28/WE).



nego, pompy ciepła i paliw drugiej generacji. Praktycznie nie ma też w projekcie
energetyki słonecznej, tzn. kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych, a także
mikrowiatraków i mikrobiogazowni. Wreszcie nie ma podejścia polegającego na tym,
że źródła rozproszone stanowią zasoby usług systemowych dla sieci rozdzielczych
(odpowiednio wycenione, czyli według zasady kosztów unikniętych). Nie ma zwłasz-
cza żadnych działań na rzecz odwrócenia nieefektywnej praktyki stosowanej przez
operatorów OSD polegającej na realizowaniu inwestycji sieciowych tam, gdzie inwe-
stycje wytwórcze (np. biogazownie zintegrowane technologicznie z agregatami koge-
neracyjnymi) mogłyby zastępować inwestycje sieciowe.

Ogólnie, nie ma w projekcie technologii, które są kluczowe w procesie przekształ-
cania obecnego domu w „dom energetyczny”, gminy wiejskiej w „energetyczną gmi-
nę wiejską”, miasta w „miasto energetyczne”, a energetyki korporacyjnej w energety-
kę rynkową/zdemokratyzowaną. Nie ma też certyfikatorów technologii URE (w dy-
rektywie 2009/28/WE certyfikatorów źródeł OZE), którzy ułatwialiby wdrażanie
technologii URE. Nie ma również nic o alokacji regulacji z poziomu rządowego
na poziom samorządowy, na którym energetyka rozproszona (bardzo wrażliwa
na przykład na plany przestrzennego zagospodarowania gmin) będzie funkcjonować.

Odrębną sprawą, którą ujawnia Krajowy plan działania... [4], jest brak koncep-
cji konstruktywnego wykorzystania, na rzecz rozwoju źródeł OZE, środków z tytułu
opłat zastępczych, gromadzonych w NFOŚiGW. Tym samym oddala się szansa
na przełamanie w tej dziedzinie bariery nieefektywności, zwłaszcza na wyeliminowa-
nie dwóch szkodliwych mechanizmów.

Pierwszy z tych mechanizmów to „zawracanie” środków pochodzących ze wzro-
stu cen energii elektrycznej do elektroenergetyki korporacyjnej (z wykorzystaniem
do tego celu współspalania biomasy w blokach kondensacyjnych). Ten mechanizm
kreuje nieefektywność wzrostów cen energii elektrycznej w Polsce.

Drugi mechanizm to wydawanie środków będących w posiadaniu NFOŚiGW
w sposób, który nie kreuje żadnej uporządkowanej strategii państwa w zakresie roz-
woju OZE. W tym wypadku zwiększa się ryzyko przypadkowej, a nawet szkodliwej,
struktury wspomagania różnych technologii.
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2009 2020
Rynek końcowy

MWh (rk1) MWh (rk) MWh (pp) mln ton CO2

Energia elektryczna 155 190 380 130
Ciepło 240 240 340 100
Paliwa transportowe 1601 2101 210 30

560 630 930 260Razem
w tym energia odnawialna 2,5/7,5 96 105 –

Tabela 2. Polskie rynki końcowe (2009, 2020), w ujęciu obowiązującym

w Pakiecie 3 × 20, oraz paliw pierwotnych (2020) i emisji CO2 (2020)

dla trendu business as usual

1 Rynki końcowe (rk) oszacowano zgodnie z dyrektywą 2009/28/WE.

Źródło: Popczyk J. (red.), Bezpieczeństwo elektroenergetyczne w społeczeństwie postprzemysłowym na przykła-

dzie Polski. Wydawnictwa Politechniki Śląskiej, Gliwice 2009.



Dobitnym przykładem jest tu wspomaganie przez NFOŚiGW wielkoskalowych
farm wiatrowych, których konkurencyjność jest sprawą coraz bardziej wątpliwą. Wyni-
ka to z bardzo dużych kosztów zewnętrznych związanych z zapotrzebowaniem na usłu-
gi systemowe i na zasoby sieciowe. Oczywiście sytuacja, w której rozwój wielkoskalo-
wych farm wiatrowych jest wspomagany podwójnie, przez NFOŚiGW i przez uwol-
nienie inwestorów od wspomnianych kosztów zewnętrznych, jest bardzo niebezpieczna. 

Szczegółowe założenia do dalszych szacunków dotyczą głównie technologii. Naj-
ważniejsze z tych założeń są następujące:

• na wszystkich trzech rynkach końcowych energii paliwem odnawialnym bę-
dzie biogaz/biometan produkowany z roślin energetycznych;

• aż do pełnego wykorzystania potencjału produkcji ciepła i energii elektrycz-
nej w skojarzeniu (około 3 tys. MWel, czas użytkowania mocy szczytowej
około 6000 h/rok), zastosowanie agregatów kogeneracyjnych zapewniających
łączną sprawność konwersji energii pierwotnej w energię elektryczną i ciepło,
wynosi 85% (35% + 50%);

• poza potencjałem produkcji skojarzonej, zastosowanie kotłów gazowych za-
pewnia łączną sprawność konwersji wynoszącą 95%;

• zastosowanie samochodów CNG (Compressed Natural Gas, samochody
na sprężony gaz ziemny) w miejsce samochodów zasilanych biopaliwami
płynnymi (estry, etanol), przy uwzględnieniu zmniejszonej sprawności wyko-
rzystania biometanu o 20% w stosunku do biopaliw płynnych.

Dla przyjętych założeń uzyskuje się następujące końcowe szacunki rocznych
udziałów energii odnawialnej na rynkach końcowych (dla trendu business as usual):
energia elektryczna 44 TWh, ciepło 31 TWh, transport 21 TWh.

22..22..  KKoonntteekksstt  bbeezzppiieecczzeeńńssttwwaa  eelleekkttrrooeenneerrggeettyycczznneeggoo

Z jałowego, obecnie dominującego, mówienia o bezpieczeństwie elektroenerge-
tycznym można się wyzwolić poprzez odwołanie do pięciu jego praktycznych
aspektów. Są to: 

1. blackout (1965 rok – USA, a w mijającej dekadzie – w USA i Europie); 
2. brak paliw (w Polsce w okresie gospodarki centralnie planowanej, czyli

do 1990 roku); 
3. strajki (zawsze w okresach trudnej restrukturyzacji: w brytyjskim górnictwie

w okresie marzec 1984 – marzec 1985, w polskiej elektroenergetyce w la-
tach 1990-1994); 

4. deficyt mocy (Kalifornia, lata 2000-2001); 
5. awarie sieciowe (Polska – czas teraźniejszy, lata 2008-2010; patrz: podroz-

dział 2.1).
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Z makroekonomicznego i społecznego punktu widzenia ważne jest, że (systemo-
wy) blackout w 1965 roku, który dotknął rozwiniętą rynkową gospodarkę amerykań-
ską epoki przemysłowej, miał miejsce w całkowicie monopolistycznej energetyce wiel-
koskalowej. Kryzys kalifornijski, sprowadzający się do deficytu mocy, dotknął społe-
czeństwo najbardziej zaawansowane na drodze do epoki wiedzy i elektroenergetykę,
która wchodziła na drogę do radykalnego urynkowienia (źle zaprojektowanego kon-
cepcyjnie, z rynkiem hurtowym całkowicie zderegulowanym i rynkiem detalicznym
działającym praktycznie według starych zasad). Awarie sieciowe w Polsce były wy-
nikiem ekstremalnych warunków klimatycznych (uszkodzenia linii napowietrznych
we wszystkich przypadkach nastąpiły w zgodzie z obowiązującą sztuką inżynierskie-
go projektowania, czyli na skutek obciążeń przekraczających wytrzymałość linii wyni-
kającą z obowiązujących zasad ich projektowania).

Blackouty są bez wątpienia najbardziej spektakularną okazją do straszenia społe-
czeństwa (przez korporację elektroenergetyczną), ale też mają rzeczywiście największą
siłę oddziaływania na masową wyobraźnię. Blackout amerykański w 1965 roku spo-
wodował bardzo kosztowną zmianę doktryny rozwojowej systemów elektroenergetycz-
nych w kierunku zwiększenia inwestycji na rzecz bezpieczeństwa, tzn. wzrostu margi-
nesu mocy wytwórczych i strukturalnej niezawodności sieci przesyłowych. Nastąpiły
mianowicie zmiany wymagań projektowych: zwiększenie niezawodności strukturalnej
(do poziomu n-2) sieci przesyłowych, a także wzrost marginesu mocy wytwórczych
(do około 20%). Ten typ reagowania został jednak zarzucony w elektroenergetyce
rynkowej, co potwierdziło się po całej serii ciężkich blackoutów w USA (chodzi tu
głównie o blackout z 2003 roku, w czasie którego 50 mln mieszkańców zostało pozba-
wionych dostaw energii elektrycznej przez 30 godzin) i w Europie (chodzi zwłaszcza
o blackout z 2003 roku, który dotknął całe Włochy). W rezultacie ciężkie blackouty
ostatniej dekady nie pociągnęły praktycznie żadnych działań w obszarze sieci przesy-
łowych, natomiast przyspieszyły rozwój energetyki rozproszonej.

Brak paliw w okresie gospodarki centralnie planowanej w Polsce został pokona-
ny po 1990 roku za pomocą rynku paliw. Ryzyko deficytu paliw kopalnych na świe-
cie jednak istnieje. Nie istnieje natomiast ryzyko deficytu energii odnawialnej. W Pol-
sce szczególnie ważne jest, aby społeczeństwo zostało uwolnione od strachu przed ter-
roryzmem energetycznym państw (mało demokratycznych albo w ogóle niedemokra-
tycznych) dysponujących zasobami ropy naftowej i gazu ziemnego. Z tego punktu
widzenia wykorzystanie zasobów polskiego rolnictwa energetycznego jest kluczowe
w dekadzie 2011-2020, a energii słonecznej w dekadzie 2021-2030. 

Zagrożenie strajkami (w najbliższym czasie rosnące) jest charakterystyczne w ca-
łej polskiej energetyce korporacyjnej (przede wszystkim w elektroenergetyce, zwłasz-
cza po jej konsolidacji, ale także w górnictwie i gazownictwie). Oczywiście, w ener-
getyce rozproszonej takie zagrożenie praktycznie nie istnieje (jeśli tylko państwo nie
dopuści do jej skorporatyzowania).
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Kalifornijski deficyt mocy został szybko pokonany za pomocą małoskalowej ener-
getyki gazowej. W Polsce awarie sieciowe są problemem szybko narastającym, bez
perspektyw rozwiązania tradycyjnymi sposobami, tzn. za pomocą inwestycji siecio-
wych. Jest natomiast rozwiązaniem rozproszona energetyka wytwórczo-zasobnikowa.

22..33..  WWłłąącczzeenniiee  kkoosszzttóóww  zzeewwnnęęttrrzznnyycchh  śśrrooddoowwiisskkaa  ((eemmiissjjii  CCOO22))  ddoo kkoosszzttóóww
ppaalliiwwaa

Jest to rozwiązanie radykalne, ale uniwersalne, i tym samym obiektywne. Także
proste, tym samym przejrzyste. Uniwersalność rozwiązania polega m.in. na tym, że
jeśli zostałoby zastosowane, to objęłoby ono emisje w energetyce wielkoskalowej i roz-
proszonej; w UE – w systemie ETS (źródła wielkoskalowe, 40% emisji europej-
skich), ale także w obszarze non-ETS (energetyka rozproszona, 60% emisji europej-
skich). Polega również na tym, że jest ono jednakowo użyteczne dla elektroenergety-
ki, ciepłownictwa i transportu.

Istnieją inne korzyści rozwiązania w postaci włączania kosztów środowiska
do kosztów paliwa. Przyjmując to rozwiązanie, unika się bardzo złożonych procedur
certyfikacji oraz konieczności koncesjonowania wielu działalności, np. koncesjonowa-
nia źródeł odnawialnych i źródeł skojarzonych, co bez wątpienia obniża koszty ener-
gii końcowej (w wyniku działania dwóch mechanizmów: likwidacji kosztów certyfika-
cji oraz wzmocnienia konkurencji).

Wyniki takiego włączania dla Polski przedstawia tabela 3. Oczywiście, włącza-
nie stanowiące źródło środków pozyskiwanych przez państwo, w formie podatku,
musi spowodować znaczną zmianę przepływów finansowych między sektorami: pry-
watnym i publicznym (odbiorcami, przedsiębiorstwami i państwem). Wynika to
stąd, że roczne środki z tego tytułu (koszty włączenia) wynoszą aż 51 mld PLN.
Wykorzystanie tak wielkich środków jest sprawą fundamentalną z punktu widzenia
strategii rozwojowej państwa.
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Koszt paliwa bez włączonego
kosztu środowiska

Koszt paliwa z włączonym
kosztem środowiska

Rynek energii
końcowejPaliwo

mld zł mld zł TWh rocznie
Węgiel kamienny 21 21 + 29 300
Węgiel brunatny 6 6 + 11 40
Paliwa transportowe (38 + 18) (38 + 18) + 7 50
Gaz ziemny 12 12 + 4 84

Tabela 3. Koszty środowiska włączane do kosztów węgla kamiennego,

węgla brunatnego oraz do gazu ziemnego, łączne dla energetyki

(elektroenergetyki i ciepłownictwa) wielkoskalowej i rozproszonej

1 Uwagi do tabeli są zamieszczone w monografii [5].



Efektywne wykorzystanie środków mogłoby się wiązać z przejściowym finansowa-
niem energetyki odnawialnej/rozproszonej (energetyki w segmencie non-ETS, szcze-
gólnie rolnictwa energetycznego) za pomocą certyfikatów inwestycyjnych (dla tej
energetyki certyfikaty „eksploatacyjne”, powiązane z energią, mają zbyt duże koszty
administracyjne). Należy podkreślić, że proponowane tu włączenie kosztów wymaga
uzgodnień unijnych o dużym stopniu złożoności (nadaje się na linię przewodnią pol-
skiej prezydencji w 2011 roku). 

Włączenie kosztów zewnętrznych środowiska do kosztów paliwa należy rozpatry-
wać w kontekście braku koordynacji istniejących rozwiązań regulacyjnych, prowa-
dzącej do wielkiej nieefektywności. W szczególności podkreśla się tu zróżnicowaną
naturę istniejących systemów (rozwiązań regulacyjnych) dotyczących: wspomagania
rozwoju OZE, redukcji emisji CO2 oraz wdrażania biopaliw transportowych pierw-
szej generacji (patrz: podrozdział 1.1). Poniżej przedstawiono podstawowe dane
liczbowe dla trzech systemów wspomagania, którymi są: obowiązek produkcji i cer-
tyfikaty dotyczące energii odnawialnej (powiązane tylko z energią elektryczną), limi-
ty i handel uprawnieniami do emisji w segmencie ETS (brak rozwiązań dla segmen-
tu non-ETS) oraz ulgi podatkowe dla biopaliw pierwszej generacji (brak rozwiązań
dla biopaliw drugiej generacji).

Polska opłata zastępcza (w praktyce jest to wartość „zielonego” certyfikatu) wy-
nosi około 270 PLN/MWh (około 70 EUR/MWh). Cena referencyjna Komisji
Europejskiej uprawnień do emisji CO2 (przyjęta do wyliczeń w tabeli 3) wynosi oko-
ło 40 EUR/t, ale na unijnym rynku handlu uprawnieniami do emisji jest to około
10-15 EUR/t. Unijna ulga podatkowa na biopaliwa (pierwszej generacji) wynosi
około 300 EUR/1000 l. Z punktu widzenia realizacji celów Pakietu 3 × 20 tych
wartości nie można w żadnym wypadku uznać za dobrze skoordynowane (konieczne
jest stworzenie podstaw do lepszej koordynacji).

Efektywnym i uniwersalnym rozwiązaniem jest włączenie kosztów zewnętrznych
środowiska do kosztów paliwa. Przy rynkowej cenie uprawnień do emisji CO2 wy-
noszącej 15 EUR/t wzrost cen energii pierwotnej (na rynku obejmującym wszystkie
paliwa kopalne) wyniósłby około 4,5 EUR/MWh. Przychody państwa z włączenia
kosztów środowiska (mające status podatku) wyniosłyby około 105% przychodów
z akcyzy na paliwa transportowe. Widać zatem, że jest to z praktycznego punktu wi-
dzenia (z punktu widzenia przychodów państwa i wydatków ponoszonych przez na-
bywców paliw i energii) całkowicie realistycznym (zrównoważonym) rozwiązaniem,
o wielkim potencjale poprawy efektywności całej energetyki; rozwiązaniem zapewnia-
jącym korzystną integrację obecnie nieskoordynowanych systemów, w tym integrację
umożliwiającą pokonanie bariery związanej z odmiennymi właściwościami energety-
ki wielkoskalowej i rozproszonej. 
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22..44..  PPootteennccjjaałł  ii rroollaa  rroollnniiccttwwaa  eenneerrggeettyycczznneeggoo  ww ppoollsskkiieejj  ggoossppooddaarrccee

Zakładając modelową technologię do wykorzystania w postaci biogazowni o mocy
elektrycznej 1,2 MW i uwzględniając realne, nadające się do zagospodarowania zasoby
gruntów rolnych, otrzymuje się rynek wynoszący 8000-11000 biogazowni (w rzeczywi-
stości nie będą to tylko biogazownie, a cała paleta zróżnicowanych technologii biogazo-
wych, uwzględniających lokalne uwarunkowania). Te realne zasoby to około 2 mln ha
(patrz: podrozdział 1.3, przykład 4). Nakłady inwestycyjne charakterystyczne dla takie-
go rynku wyniosłyby (według obecnych szacunków) 100-130 mld PLN (przy wzroście
rynku biogazowni nakłady te będą szybko malały). Taki zakres inwestycji byłby w sta-
nie unowocześnić dużą część polskiej gospodarki: zrestrukturyzować rolnictwo, zapewnić
bezinwestycyjną po stronie sieciowej reelektryfikację wsi (biogazownie nie tylko nie two-
rzą wielkiego zapotrzebowania na inwestycje sieciowe, ale odwrotnie – zastępują takie in-
westycje), a także przyczynić się do budowy polskiego przemysłu URE.

SSzzcczzeeggóółłoowwee  oosszzaaccoowwaanniiee  eeffeekkttuu  wwyykkoorrzzyyssttaanniiaa 11  mmllnn  hhaa  ggrruunnttóóww  oorrnnyycchh  ddoo cceellóóww
eenneerrggeettyycczznnyycchh

Przyjęto, że 1 mln ha jest jednostką „obliczeniową” charakterystyczną dla zaso-
bów rolnictwa energetycznego. Otóż, już obecnie osiągalna energia pierwotna
z 1 mln ha gruntów wynosi (bez stosowania GMO) około 8 mld m3 biometanu. Ina-
czej: jest to około 80 TWh energii pierwotnej. Jeszcze inaczej: około 13,7 mln t wę-
gla (energetycznego, wskaźnikowego), wreszcie: około 30 mln t węgla równoważne-
go (z punktu widzenia rynków końcowych).

Efekt dobrego zagospodarowania 1 mln ha, obecnie marnowanych pod nadpro-
dukcję zboża, które dalej marnowane jest w procesie współspalania, byłby porówny-
walny z 8 mld m3 gazu ziemnego, przy obecnym rocznym jego zużyciu wynoszącym
niecałe 15 mld m3. Jeszcze inaczej: byłby to efekt porównywalny z 6 mln t paliw
transportowych, przy obecnym rocznym ich zużyciu wynoszącym około 16 mln t.

Wreszcie, efekt byłby porównywalny z produkcją elektrowni jądrowych, która by-
łaby możliwa dopiero po zainwestowaniu w te elektrownie około 180 mld PLN.
(Porównanie dotyczące elektrowni jądrowych pozostaje bardzo wymowne, jeśli na-
wet uwzględni się, a jest to potrzebne, że na oszacowany efekt zagospodarowania za-
sobów rolniczych tylko w połowie składa się energia elektryczna, a w drugiej połowie
ciepło. Z drugiej strony trzeba uwzględnić, że w rzeczywistości oszacowane nakłady
musiałyby być znacznie większe, mianowicie o nakłady na sieci).

Poniżej przedstawiono trzy progresywne technologie, bazujące na zasobach rolni-
czych wynoszących 1 mln ha. Są to technologie, które można sukcesywnie wdrażać
praktycznie od zaraz. Wdrożenie technologii (inaczej: wykorzystanie zasobów wyno-
szących 1 mln ha) daje następujące wyniki:

1. Produkcja energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji: 80 × (0,35 + 0,50)
TWh, czyli 28 MWh energii elektrycznej i 40 MWh ciepła, łącznie
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68 TWh (praktycznie tyle, ile potrzeba z rolnictwa energetycznego do wy-
pełnienia celu Pakietu 3 × 20). 

2. Kogeneracja plus samochód elektryczny: 80 × (0,35 × 2,5 + 0,50) = 70 TWh
„zaliczone” na rynku energii elektrycznej (na rynku transportu) i 40 MWh
ciepła, łącznie 110 TWh, czyli więcej, niż wynosi cały polski cel.

3. Kogeneracja plus pompa ciepła (do oszacowania przyjęto sprawność pom-
py ciepła na poziomie 4): 80 × 1,9 MWh = 150 TWh (jednorodnie
na rynku ciepła), czyli znacznie więcej niż cały polski cel.

Na zakończenie uwag dotyczących zasobów rolnictwa energetycznego widzianych
współcześnie przedstawia się tu interesujący szacunek wynikający ze spojrzenia retro-
spektywnego na te zasoby23, uwzględniający to, że rolnictwo zawsze było „kompozycją”
rolnictwa żywnościowego i energetycznego (to ostatnie obejmowało hodowlę zwierząt
pociągowych, w szczególności koni). Do wyżywienia konia potrzebna jest jednostka pa-
szowa wynosząca ok. 1,5 ha. Na tę jednostkę składają się 0,8 ha pastwiska (zielonka
plus siano) i ok. 1,8 tony owsa rocznie, czyli zbiór owsa z ok. 0,7 ha (przy wydajno-
ści 2,5 t/ha). W 1951 roku pogłowie koni wynosiło 2, 8 mln, a produkcja paszy zaj-
mowała 4,3 mln ha. Według A. Koniecko współczesne polskie rolnictwo, oprócz pro-
dukcji żywności i paszy dla koni (jest ich jeszcze ponad 300 tys.), może produkować
rośliny energetyczne na areale około 3 mln ha bez obawy o wzrost cen żywności). 

22..55..  LLiissttaa  tteecchhnnoollooggiiii  UURREE

Jak podkreślono w podrozdziale 2.2, odpowiedzią na wszystkie 5 zagrożeń doty-
czących bezpieczeństwa energetycznego jest energetyka odnawialna (rozproszona).
Bardzo charakterystyczny jest pod tym względem gwałtowny wzrost produkcji przemy-
słów URE w 2009 roku: amerykańskiego (światowy lider w dziedzinie technologii
biopaliw drugiej generacji), niemieckiego (światowy lider w dziedzinie technologii bio-
gazowych opartych na wykorzystaniu substratów w postaci jednorocznych roślin ener-
getycznych, i nie tylko), chińskiego (światowy lider w produkcji akumulatorów do sa-
mochodów elektrycznych, ale także do technologii zasobnikowych na rynku energii
elektrycznej), indyjskiego (światowy lider w produkcji ogniw fotowoltaicznych).

Konsekwencją jest to, że musimy zmienić 100-letnie przyzwyczajenia. A zatem
musimy: 

• przestać pytać, ile potrzeba odbiorcom energii i jakie straty ponoszą, gdy
energii nie otrzymują;

• zacząć mówić, ile dóbr URE produkuje przemysł i ile ich są skłonni kupić
konsumenci (pogodzić się ze zmianą rynku klienckiego/odbiorców na rynek
konsumencki, prosumentów, na którym producenci URE będą namawiali
konsumentów, aby dobra te kupowali).
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Poniżej przedstawiono listę technologii URE (prostych i złożonych, w części już
skomercjalizowanych, w części dopiero oczekujących na komercjalizację), a także
charakterystyczne segmenty rynkowe ich wykorzystania oraz technologie integracyjne
(zwiększające efektywność wykorzystania zasobów URE). Są to technologie: „pro-
ste”, „złożone”, skierowane do charakterystycznych segmentów rynku popytowego
oraz zwiększające efektywność energetyki rozproszonej (popytowo-podażowej).

Technologie „proste” to: 
1. kolektor słoneczny (o potencjale technologii świadczy choćby polski przemysł

URE; patrz: podrozdział 2.7, przykład 1);
2. mikrowiatrak (znaczny potencjał technologii potwierdza rozwój konstrukcji

umożliwiający wzrost sprawności mikrowiatraków do 70%, w porównaniu ze
sprawnością 30% dla klasycznych konstrukcji);

3. pompa ciepła (o potencjale technologii świadczy wzrost jej sprawności
do wartości nawet ponad 5, w porównaniu ze sprawnością wynoszącą
przed paroma laty około 3);

4.dom pasywny (o przyszłości domu pasywnego zadecyduje to, że architekci są
zdecydowani zmienić jego estetykę w sposób zapewniający zrównanie kosz-
tów domu pasywnego i tradycyjnego);

5. samochód elektryczny (o przyszłości samochodu elektrycznego zadecyduje
to, że energia pierwotna potrzebna do jego napędu może być nawet trzykrot-
nie mniejsza niż w wypadku samochodu tradycyjnego, a koszt „paliwa”
– przy obecnych relacjach cen paliw transportowych i energii elektrycznej
– nawet pięciokrotnie mniejszy, w dodatku bez dyskontowania korzyści, któ-
re pojawią się przy internalizacji kosztów uprawnień do emisji CO2; oczywi-
ście, pozytywne efekty związane z samochodem elektrycznym będą mogły być
ochronione, jeśli nie nastąpi eskalacja konsumpcjonizmu w dziedzinach zwią-
zanym z tym samochodem, co zapewne będzie wymagać działań na rzecz au-
toograniczeń społeczeństwa globalnego;

6. mikrobiogazownia (o potencjale technologii decyduje jej użyteczność w pro-
cesie modernizacji średniotowarowych gospodarstw rolnych polegającej
na ich uprzemysłowianiu);

7. biogazownia (o potencjale technologii decyduje jej użyteczność w procesie
syntezy bezpieczeństwa energetycznego, żywnościowego i ekologicznego oraz
syntezy ekonomiki w tych dziedzinach);

8. źródło ORC24 (na potencjał tej technologii wpływa głównie użyteczność
w sytuacjach cechujących się potrzebą lokalnego zagospodarowania dużych
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24 Źródło ORC (Organic Rankine Cycle) jest źródłem kogeneracyjnym z czynnikiem roboczym w postaci np. ole-

ju termalnego w obiegu kotłowym oraz oleju silikonowego w obiegu turbinowym. Wykorzystanie takich czynników

roboczych pozwala na produkcję energii elektrycznej przy niskich parametrach ciepła uzyskiwanego ze spalania

biomasy odpadowej (stałej).



lokalnych zasobów biomasy leśnej i podobnej, a także zasobów pochodnych,
występujących łącznie z dużym lokalnym zapotrzebowaniem na ciepło);

9. minirafineria lignocelulozowa (technologia produkcji biopaliw płynnych drugiej
generacji, m.in. z substratów odpadowych w produkcji rolnej na rynek żywnościo-
wy, czyli z zasobów znajdujących się całkowicie poza konkurencją z żywnością);

10. ogniwo fotowoltaiczne (o potencjale tej technologii świadczą choćby takie
fakty: jej komercyjna efektywność energetyczna wzrosła na świecie w ciągu
dwóch lat z 10% do 20%, a osiągalna – z 20% do 35%; ceny ogniw foto-
woltaicznych, w przeliczeniu na moc szczytową, zmalały w Niemczech
w 2009 roku o 25%, a osiągnięcie pełnej, bez systemów wsparcia, rynkowej
konkurencyjności technologii jest prognozowane na lata 2012-2015);

11. spalarnia śmieci, a także technologie plazmowe utylizacji śmieci i inne
(technologie, które poprawiają ekonomikę utylizacji odpadów komunalnych);

12. elektrownia wodna ultraniskospadowa (technologia zwiększająca zasoby
ekonomicznego wykorzystania rzek do produkcji energii elektrycznej);

13. mikroźródło jądrowe (technologia kogeneracyjna, wykorzystująca reaktor
jądrowy o jednostkowej mocy cieplnej wynoszącej kilka MW), nadające się
do współpracy z systemem elektroenergetycznym i do pracy autonomicznej
(według wielu prognoz oferty handlowe pojawią się na rynku jeszcze
przed 2015 rokiem).

Do technologii „złożonych” należą:
14. źródło poligeneracyjne;
15. technologie zasobnikowe;
16. technologie oddolnego filaru bezpieczeństwa energetycznego;
17. technologie zintegrowane funkcjonalnie.

Technologiami skierowanymi do charakterystycznych segmentów
rynku popytowego są: 

18. dom „energetyczny” (2,5 mln gospodarstw rolnych, 3 mln domów jedno-
rodzinnych, 10 tys. nowych domów budowanych rocznie; istotą jest wykorzy-
stanie ofert przemysłu URE do zintegrowanego zarządzania na rzecz pokry-
cia potrzeb obejmujących energię elektryczną, komfort cieplny, transport,
a zwłaszcza budowa oddolnego filaru indywidualnego bezpieczeństwa ener-
getycznego); wykorzystanie technologii: 1 do 5, 10, 14 do 17;

19. gospodarstwo rolne „energetyczne” (100 tys. gospodarstw wielkotowaro-
wych: istota to dywersyfikacja produkcji i ryzyka gospodarstwa, utylizacja od-
padów, budowa oddolnego filaru indywidualnego bezpieczeństwa energe-
tycznego); wykorzystanie technologii: 1 do 6, 10, 14 do 17;

20. gmina wiejska „energetyczna” (1600 gmin; istota: wykorzystanie zasobów
rolnictwa energetycznego, utylizacja odpadów, budowa oddolnego filaru bez-
pieczeństwa energetycznego w ramach infrastruktury krytycznej); wykorzysta-
nie technologii: 1 do 10, 12 oraz 14 do 17;
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21. miasto (osiedle) „energetyczne” (istota: włączenie transportu w obszar
energetyki miasta, utylizacja odpadów, budowa oddolnego filaru bezpieczeń-
stwa energetycznego w ramach infrastruktury krytycznej); wykorzystanie tech-
nologii: 1 do 5, 7, 10, 11, 13 do 17.

Technologie zwiększające efektywność energetyki rozproszonej (po-
pytowo-podażowej) to:

22. wirtualne źródło poligeneracyjne (istota tych technologii polega na zwięk-
szeniu efektywności energetyki rozproszonej w aspektach: energetycznym,
ekonomicznym i poprawy bezpieczeństwa energetycznego);

23. Smart Grid (istotą tej technologii jest przeniesienie akcentu w skali społecz-
nej z wytwarzania energii na zarządzanie energią, zwłaszcza w dziedzinach
użytkowania energii elektrycznej oraz transportu).

22..66..  PPoocczząątteekk  kkoonnffrroonnttaaccjjii  ddwwóócchh  mmooddeellii  ((ssttaarreeggoo  ii nnoowweeggoo))  ffuunnkkccjjoonnoowwaanniiaa
eenneerrggeettyykkii

Analiza przedstawionej w podrozdziale 2.5 listy technologii URE (gwałtownie
rozszerzającej się) podkreśla zasadność stwierdzenia, że można już teraz przystąpić
do przełamywania nieefektwności korporacyjnej energetyki wielkoskalowej (nieefek-
tywności, jaka cechowała gospodarkę centralnie planowaną), wykorzystując do tego
nowe technologie.

Oczywiście nie chodzi o zmiany rewolucyjne, ale o nowy etap (po etapie TPA)
budowania konkurencji i równowagi rynkowej w energetyce, a zarazem bezpieczeń-
stwa energetycznego w procesie zastępowania EKW przez URE (EKW to energe-
tyka korporacyjna wielkoskalowa, czyli tradycyjna energetyka węglowa + tradycyjna
energetyka gazowa + wielkie farmy wiatrowe + energetyka jądrowa + czyste tech-
nologie węglowe CCS i IGCC + sieci).

Należy przyjąć, że proces będzie się odbywał w środowisku zintegrowanych (!!!)
działań na rzecz łącznej realizacji trzech celów Pakietu 3 × 20. Jest to ważne,
zwłaszcza w warunkach silnej zależności emisji CO2 od udziału energii odnawialnej
w rynku energii końcowej. Jeśli w Polsce zostaną wykorzystane zróżnicowane ekono-
miczne zasoby energii odnawialnej (w sensie takim, jaki wynika z włączenia kosztów
środowiska do kosztów paliwa), to cel dotyczący udziału tej energii w rynkach koń-
cowych, wymagany przez dyrektywę 2009/28/WE, zostanie spełniony z dużą nad-
wyżką, a dwa pozostałe cele zostaną spełnione praktycznie „automatycznie”.

Należy podkreślić, że absolutnie niezbędnym warunkiem technologicznej przebu-
dowy energetyki jest stopniowa alokacja jej regulacji z poziomu rządowego (energe-
tyka wielkoskalowa, segment ETS) na poziom samorządowy (energetyka rozproszo-
na, segment non-ETS). Modernizacja regulacji energetyki powinna uzyskać, jako
istotny warunek modernizacji całej polskiej gospodarki, właściwą rangę w progra-
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mach wyborczych (samorządowych w 2010 roku oraz parlamentarnych w 2011 ro-
ku), a także w przygotowaniach do polskiej prezydencji w UE w 2011 roku.

Jest to szczególnie ważne po tym, jak polskie pozorne sukcesy w 2009 roku w UE
na rzecz koncesji dla energetyki korporacyjnej zaczynają się szybko przekształcać w wiel-
kie rzeczywiste kłopoty (polskie zaangażowanie w technologie CCS, złagodzenie dla
Polski wymagań dotyczących aukcji uprawnień do emisji CO2 w latach 2012-2020).

Duże znaczenie ma także agresywna rządowa polityka na rzecz programu rozwo-
ju energetyki jądrowej, przejęta już w bardzo niebezpiecznym stopniu przez elektro-
energetykę korporacyjną. Koszty bezpośrednie tej polityki będą bardzo duże. Waż-
niejsze są jednak koszty pośrednie, związane z blokowaniem rozwoju innowacyjnej
energetyki rozproszonej.

Czynnikiem, który znacznie przyspieszy przebudowę starej energetyki w nową jest
uzgodniona już w 2009 roku przez kraje G20 likwidacja subsydiów energetycznych.
Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej subsydia te wyniosły w 2008 roku
około 560 mld USD, czyli znacznie więcej niż pokazywały to wcześniejsze szacunki
(około 300 mld USD). Zlikwidowanie subsydiów znacząco zmniejszy zużycie paliw
pierwotnych, ale zwiększy jednocześnie konkurencyjność odnawialnych źródeł energii. 

22..77..  SSzzcczzeeggóółłoowwee  pprrzzyykkłłaaddyy  rroozzwwiiąązzaańń  oobbrraazzuujjąąccyycchh  nnoowwee  ttrreennddyy

Poniżej omówiono cztery charakterystyczne przykłady „siły” technologii URE.
Pierwszy pokazuje „siłę” zautomatyzowanej produkcji kolektorów słonecznych. Dru-
gi i trzeci dotyczą potencjału technologii URE w zastosowaniu do indywidualnego
domu mieszkalnego: ogrzewanego kotłem gazowym i węglowym, odpowiednio.
Czwarty ukazuje udział biogazowni w gospodarce energetycznej gminy wiejskiej.

Wszystkie cztery przykłady są zaprezentowane w kontekście celów Pakietu
3 × 20, przy tym we wszystkich dominuje ujęcie bilansowe. Ekonomika jest pokaza-
na tylko kierunkowo w trzecim przykładzie, ukazującym ekonomikę, w której decydu-
jące są nowe preferencje prosumenta. Ta ekonomika będzie nabierać znaczenia wraz
z rozwojem rynku technologii URE. Przykłady pierwszy i czwarty w ogóle nie
uwzględniają ekonomiki. Ale są to technologie, które już (w obecnym, niesprzyjają-
cym środowisku regulacyjnym) są stosowane wyłącznie według kryteriów komercyj-
nych (tradycyjnej ekonomiki). 

PPrrzzyykkłłaadd 11..  FFiirrmmaa  ((ppoollsskkaa))  WWaatttt  –– cchhaarraakktteerryyssttyycczznnyy  pprrzzyykkłłaadd  ppoottrrzzeebbyy  nnoowweeggoo
mmyyśślleenniiaa

Koniec marca 2010 roku przyniósł w polskich niszowych mediach jednodniowy
news, że firma Watt, produkująca w Piekarach Śląskich kolektor słoneczny
WATT 4000 S o sprawności 85%, buduje w Sosnowcu fabrykę, w której (po prze-
niesieniu produkcji z Piekar Śląskich i uruchomieniu nowej produkcji) będzie można
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zautomatyzowanych liniach przemysłowych produkować 2500 m2 kolektorów, praw-
dopodobnie najnowocześniejszych na świecie. W firmie można uzyskać informację,
że inwestycja kosztowała 59 mln PLN, a uzyskane środki unijne zapewniły sfinan-
sowanie 33% nakładów.

Polityczno-korporacyjna energetyka zapewne nie przejęła się informacją, a powin-
na, i to bardzo. Popatrzmy na sprawę tak: Załóżmy, że 10-letnia (narastająca
do 2020 roku) produkcja kolektorów wyniesie 5 mln m2 (założenie bardzo ostroż-
ne). W takim razie roczna produkcja ciepła, liczona jako efekt tej produkcji, to oko-
ło 3 TWh25. W kontekście Pakietu 3 × 20 oznacza to: 

• produkcję energii odnawialnej wynoszącą około 0,5% wszystkich trzech ryn-
ków końcowych energii (energii elektrycznej, ciepła i paliw transportowych),
inaczej – ponad 3% polskiego celu dotyczącego energii odnawialnej;

• roczne wyparcie emisji CO2 z pieców/kotłowni węglowych wynoszące oko-
ło 1,5 mln t, czyli realizację około 2,5% drugiego polskiego celu;

• roczną redukcję zużycia paliw kopalnych (węgla) wynoszącą około 5,3 TWh,
lub inaczej wyparcie z rynku prawie 0,75 mln t węgla (czyli wypieranie źródeł
ciepła o niskiej sprawności) – realizację ponad 0,5% trzeciego polskiego celu.

Jeszcze bardziej spektakularne będą wnioski, jeśli budowaną fabrykę kolektorów
i potem „darmową” produkcję ciepła rozpatrzy się w kontekście nowej kopalni, po-
trzebnej, gdyby fabryka kolektorów nie została zbudowana. Nowej kopalni o rocznym
wydobyciu 0,75 mln t żaden inwestor nie wybuduje za 59 mln PLN, w dodatku
w ciągu niecałego roku (czas budowy fabryki w Sosnowcu). A przecież porównanie
musi uwzględnić – oprócz budowy kopalni – także budowę kotłowni węglowych, i ko-
nieczność corocznego wydobycia 0,75 mln t węgla.

PPrrzzyykkłłaadd 22..  DDoomm  EEnneerrggeettyycczznnyy  ((DDEE))  jjaakkoo  ooddddoollnnyy  ffiillaarr  bbeezzppiieecczzeeńńssttwwaa  eenneerrggeettyycczznneeggoo
ii ssppoossóóbb  nnaa rreeaalliizzaaccjjęę  cceellóóww  PPaakkiieettuu 33  ×× 2200  –– pprrzzeejjśścciiee  oodd ddoommuu  ooggrrzzeewwaanneeggoo
kkoottłłeemm  ggaazzoowwyymm  

Do oszacowania przyjęto następujące roczne dane wyjściowe dla domu zamieszkane-
go przez 3-osobową rodzinę: zużycie energii elektrycznej 3 × 1,5 MWh = 4,5 MWh,
zużycie gazu (na ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej) 2000 m3, czyli
20 MWh, zużycie benzyny (dla jednego samochodu, przy przebiegu 15 tys. km) oko-
ło 0,8 t, czyli około 9 MWh. Łączne zużycie energii końcowej wynosi około 30 MWh
(nie jest to prosta suma określonych powyżej energii: 4,5 MWh, 20 MWh i 9 MWh).

Załóżmy, że modernizacja gospodarki energetycznej do postaci DE obejmie in-
stalację mikroźródła wiatrowego o mocy 2 kW, zamianę kotła gazowego na pompę
ciepła oraz zamianę samochodu benzynowego na elektryczny. Mikroźródło wiatrowe
zapewni roczną produkcję energii elektrycznej wynoszącą 4 MWh. Roczne zapotrze-
bowanie pompy ciepła na energię napędową wyniesie około 6 MWh energii elek-
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25 Przyjęto sprawność eksploatacyjną kolektora równą około 60%, czyli istotnie mniejszą od maksymalnej.



trycznej (przy sprawności nie mniejszej niż 4,5). Roczne zapotrzebowanie samocho-
du elektrycznego na energię elektryczną wyniesie nie więcej niż 4 MWh. Łączne
roczne zapotrzebowanie DE na energię elektryczną wyniesie zatem około 15 MWh.

Widać, że w DE występuje naturalne zrównoważenie energii elektrycznej produ-
kowanej w mikroźródle wiatrowym i potrzebnej do zasilania samochodu elektryczne-
go. Dzięki technologii funkcjonalnie zintegrowanej (poprzez wirtualny rynek handlu
prawami majątkowymi), obejmującej mikroźródło wiatrowe i samochód elektryczny,
do celu Pakietu 3 × 20 można zaliczyć energię odnawialną równą 4 MWh × 2,5
= 10 MWh (2,5 jest współczynnikiem przeliczeniowym wynikającym z dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z kwietnia 2009 roku w sprawie
promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych26).

Łączna (z uwzględnieniem pompy ciepła) realizacja celu Pakietu 3 × 20 doty-
czącego energii odnawialnej w DE wynosi nie mniej niż 24 MWh (przy odliczeniu
od produkcji ciepła w pompie energii napędowej w postaci energii elektrycznej pro-
dukowanej w źródłach węglowych), a to stanowi 80% energii końcowej. Jest to za-
tem wartość wielokrotnie przekraczająca polski (procentowy) cel.

W przypadku celu dotyczącego redukcji emisji CO2 sytuacja nie jest już tak ko-
rzystna. Przed modernizacją roczna emisja CO2 wynosi około 11 t (5 t – emisja
związana ze zużyciem energii elektrycznej, 4 t – emisja związana z wytwarzaniem cie-
pła w kotle gazowym, 2 t – emisja związana z użytkowaniem samochodu benzyno-
wego). Jeśli energia elektryczna do napędu pompy ciepła jest produkowana w dużej
elektrowni kondensacyjnej węglowej, to w DE ma „przypisaną” emisję CO2 wyno-
szącą również 11 t. Obniżenie emisji CO2 o 20% (rocznie o 2,2 t) wymagałoby do-
datkowej produkcji energii elektrycznej w źródle OZE wynoszącej około 2 MWh.
Energię tę można wyprodukować np. poprzez zwiększenie mocy mikroźródła wiatro-
wego do 3 kW lub w ogniwie fotowoltaicznym o powierzchni 10 m2 (przy obecnej
komercyjnej efektywności konwersji energii słonecznej w ogniwie wynoszącej 20%).

PPrrzzyykkłłaadd 33..  DDoomm  EEnneerrggeettyycczznnyy  jjaakkoo  ooddddoollnnyy  ffiillaarr  bbeezzppiieecczzeeńńssttwwaa  eenneerrggeettyycczznneeggoo
ii ssppoossóóbb  nnaa rreeaalliizzaaccjjęę  cceellóóww  PPaakkiieettuu 33  ×× 2200  –– pprrzzeejjśścciiee  oodd ddoommuu  ooggrrzzeewwaanneeggoo
kkoottłłeemm  wwęęgglloowwyymm2277

Przykład dotyczy domu o powierzchni użytkowej 150 m2, wybudowanego w la-
tach 70. Na energetyczne „wyposażenie” domu składają się: przyłącze elektryczne,
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26 Sposób stosowania tego współczynnika jest na razie sprawą otwartą. Zastosowanie takie jak w dokonanym osza-

cowaniu jest obwarowane spełnieniem określonych warunków (zużycie energii elektrycznej przez samochody elek-

tryczne nie może przekroczyć jej produkcji w źródłach OZE). Jest to regulacja, która może być usankcjonowana

przez Komisję Europejską w 2011 roku. 
27 Do opracowania przykładu wykorzystano pracę studenta D. Tobiczyka (Politechnika Śląska, prowadzący J. Popczyk;

praca dostępna na stronie www.klaster3x20.pl). Dom stanowiący przedmiot pracy jest domem rzeczywistym, tak jak

wszystkie dane charakteryzujące jego „gospodarkę” energetyczną. Sprawa modernizacji domu do postaci domu energe-

tycznego jest na razie otwarta, ale student (właściciel) po oszacowaniu kosztów (w ramach pracy) rozważa taką możliwość. 



kocioł węglowy, 2 ogrzewacze ciepłej wody użytkowej (jeden – zintegrowany z ko-
tłem węglowym, użytkowany w okresie grzewczym, drugi – elektryczny, użytkowany
poza okresem grzewczym) i samochód (Punto).

Wyjściowy roczny bilans energetyczny domu (bilans zużycia energii) jest następują-
cy: energia elektryczna – 4 MWh, ogrzewanie (i ciepła woda użytkowa w okresie grzew-
czym) – 35 MWh, benzyna – 11 MWh. Ponoszone przez właściciela roczne koszty
energii i paliw, łącznie z podatkami (VAT-em i akcyzą), wynoszą (według poziomu cen
z 2009 roku): energia elektryczna – 1,8 tys. PLN, węgiel – 3,3 tys. PLN, benzyna
– 5,2 tys. PLN. Roczny bilans emisji CO2 jest następujący: energia elektryczna – 4 t,
ogrzewanie (i ciepła woda użytkowa w okresie grzewczym) – 13 t, samochód – 3 t.

Założono, że energetyczna modernizacja domu będzie polegać na: wykonaniu ter-
momodernizacji, zainstalowaniu pompy ciepła (o mocy elektrycznej 1,4 kW), mikro-
wiatraka (o mocy 3 kW) oraz panelu fotowoltaicznego (o mocy 5,4 kWp), a także
zamianie samochodu z silnikiem spalinowym na samochód elektryczny.

Roczny bilans energetyczny domu po modernizacji jest następujący: energia elek-
tryczna: produkcja – 16 MWh, zużycie (AGD, pompa ciepła, samochód elektrycz-
ny) – 12 MWh. 

Budżet na modernizację, wynikający z zasady kosztu unikniętego, oszacowany został
w pracy bardzo ostrożnie, zwłaszcza korzyści właściciela domu. Oszacowano je dla okre-
su 10 lat (czas życia pompy ciepła przekracza natomiast 20 lat), przyjęto roczny ponadin-
flacyjny wzrost cen paliw i energii o wysokości 3% i stałą referencyjną cenę uprawnień
do emisji CO2 wynoszącą 40 EUR/t). Oszacowany budżet wynosi około 190 tys. PLN.
(140 tys. PLN – uniknięte koszty paliw i energii, 30 tys. PLN – uniknięta podwyżka
kosztów właściciela domu związana ze skutkami wynikającymi z włączenia kosztów śro-
dowiska do kosztów paliwa, 20 tys. PLN – sprzedaż energii elektrycznej).

Wykorzystanie tak wykonanego budżetu jest bez wątpienia bardzo atrakcyjną
opcją dla właściciela domu. Pozostaje oczywiście wiele spraw do znacznie głębszego
przeanalizowania, bezdyskusyjna jest natomiast, w świetle uzyskanych wyników, za-
sadność badań na rzecz nowego podejścia w „gospodarce” energetycznej domu. 

PPrrzzyykkłłaadd 44..  WWkkłłaadd  mmooddeelloowweejj  bbiiooggaazzoowwnnii  ((zziinntteeggrroowwaanneejj  zzee  źźrróóddłłeemm  kkooggeenneerraaccyyjjnnyymm))
ww rreeaalliizzaaccjjęę  cceellóóww  PPaakkiieettuu 33  ×× 2200  ww ggmmiinniiee  wwiieejjsskkiieejj  

W przypadku energetycznej gminy wiejskiej (GWE) bardzo użyteczną technolo-
gią jest biogazownia o mocy w paliwie pierwotnym (w biogazie) wynoszącej 3-6 MW
(taka biogazownia może być zintegrowana technologicznie ze źródłem kogeneracyj-
nym lub pracować na lokalną/autonomiczną sieć biometanową o rocznej zdolności
dystrybucyjnej czystego biometanu na poziomie około 2,5-5 mln m3).

Poniżej przedstawiono trzy warianty analizy (wyników) dla GWE z biogazow-
nią. Pierwszy wariant dotyczy przypadku, w którym w Polsce nie zostaną stworzone
ramy prawne do wykorzystania samochodu elektrycznego i pompy ciepła na rzecz re-
alizacji celów Pakietu 3 × 20 (ani mechanizmy wsparcia rozwoju rynków samocho-
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dów elektrycznych i pomp ciepła). Jest to wariant skrajnie pesymistyczny (w dotych-
czasowych, spektakularnych przykładach nie był on brany pod uwagę). Drugi wa-
riant to przypadek integracji funkcjonalnej obejmującej biogazownię i samochód elek-
tryczny, a trzeci – integracji funkcjonalnej obejmującej biogazownię i pompę ciepła.

Charakterystyka modelowego (referencyjnego) źródła kogeneracyjnego zasila-
nego biogazem (z biogazowni) jest następująca: moc elektryczna 2 MWel, moc
cieplna 2,25 MWc („struktura” sprawności elektrycznej i cieplnej oraz strat
– w procentach: 40%/45%/15%), roczny czas pracy szczytowej: 8000 h.
Przy tych założeniach roczna produkcja energii elektrycznej wynosi 16 GWh,
a roczna produkcja ciepła – 18 GWh.

Wariant 1. Ciepło jest zaliczone do celu Pakietu 3 × 20 dotyczącego energii
odnawialnej. Energia elektryczna ze źródła kogeneracyjnego zintegrowanego z bio-
gazownią zastępuje produkcję w elektrowni kondensacyjnej o krańcowej emisyjno-
ści wynoszącej 1,3 t/MWhel (wartość uwzględniająca straty sieciowe). Ciepło ze
źródła kogeneracyjnego zintegrowanego z biogazownią zastępuje produkcję w pie-
cu węglowym o przeciętnej emisyjności 0,6 t/MWhc (emisyjność wyliczona dla
sprawności pieca węglowego 50%).

Wariant 2. Energia elektryczna jest wykorzystana do zasilania samochodów
elektrycznych (modelowy samochód o zużyciu benzyny 6 l na 100 km, czyli 56 kWh
na 100 km, i emisji CO2 wynoszącej 160 g/km zastępuje się samochodem elektrycz-
nym o zużyciu energii elektrycznej 27 kWh na 100 km). Ciepło jest zaliczone do ce-
lu Pakietu 3 × 20 dotyczącego energii odnawialnej.

Wariant 3. Energia elektryczna jest wykorzystana jako energia napędowa do pom-
py ciepła (przyjmuje się w tym przypadku sprawność pompy ciepła bardzo ostrożnie,
na poziomie 3,5). Ciepło z kogeneracji jest zaliczone do celu Pakietu 3 × 20 dotyczą-
cego energii odnawialnej. Ciepło zarówno z kogeneracji, jak i z pompy ciepła zastępu-
je produkcję w piecu węglowym o przeciętnej emisyjności wynoszącej 0,6 t/MWhc.

Założono, że biogazownia (z agregatem kogeneracyjnym) jest zlokalizowana
w (typowej) gminie wiejskiej, zamieszkanej przez 12,5 tys. osób. W 2009 r. roczne
zużycie energii w gminie, łącznie na potrzeby mieszkańców, obiektów publicznych
i przedsiębiorców (w tym usług), to: energia elektryczna 10 GWh, ciepło 80 GWh,
paliwa transportowe 40 GWh. Łączny roczny rynek energii końcowej wynosił zatem
około 130 GWh, a roczna emisja CO2 – około 45 tys. t (emisja związana z rynkiem
energii elektrycznej – około 13 tys. t, z rynkiem ciepła – produkowanego głównie
w źródłach węglowych – około 24 tys. t, z rynkiem transportowym – około 8 tys. t).
Roczne zużycie paliw pierwotnych sięgnęło 190 GWh.

Szacunkowa prognoza dla poszczególnych rocznych wielkości na 2020 rok jest,
w scenariuszu business as usual, w szczególności bez biogazowni, następująca: rynek
energii końcowej – około 150 GWh, emisja CO2 – około 45 tys. t, zużycie paliw pier-
wotnych – około 190 GWh. Roczne cele Pakietu 3 × 20 dla gminy wynoszą zatem:
energia odnawialna 22,5 GWh, redukcja emisji CO2 9 tys. t, redukcja zużycia paliw

45

ENERGETYKA ROZPROSZONA JAKO ODPOWIEDŹ NA POTRZEBY RYNKU...



pierwotnych 38 GWh. Poziom realizacji celów Pakietu 3 × 20 dzięki biogazowni
(zintegrowanej z agregatem kogeneracyjnym) przedstawiono w tabeli 4. Widać, że za-
stosowane rozwiązanie jest bardzo skuteczne (w rzeczywistości trzeba jeszcze wykonać
wiele badań weryfikacyjnych, aby potwierdzić przedstawione wyniki).
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Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3
Cel

j.n. % j.n. % j.n. %
1 34 GWh 150 58 GWh 207 74 GWh 330
2 32 tys. ton 350 27 tys. ton 300 44 tys. ton 490
3 49 GWh 130 29 GWh 76 145 GWh 380

Tabela 4. „Wkład” biogazowni 2 MWel w realizację celów Pakietu 3 × 20

w gminie



3. DELFICKA PRZYSZŁOŚĆ

33..11..  CCzzaass  wwiieellkkiicchh  ssyynntteezz

Podstawą syntez jest dokonująca się w ostatnich latach radykalna przebudowa po-
jęcia bezpieczeństwa, od jego rozumienia w sensie segmentowym (branżowym) do ro-
zumienia ogólnego, społecznego. Z tego punktu widzenia wielkie znaczenie ma synte-
za energetyki (bezpieczeństwo energetyczne), rolnictwa (bezpieczeństwo żywnościowe)
i środowiska (bezpieczeństwo ekologiczne), którą trzeba rozpatrywać w kontekście po-
stępu technologicznego; patrz: rys. 1. Ponadto zarówno energetykę i rolnictwo, jak
i środowisko trzeba tu rozpatrywać szeroko. W szczególności energetykę trzeba widzieć
łącznie z transportem, a także z budownictwem, bo ze zintegrowanego patrzenia na ryn-
ki energii elektrycznej i transportu (również budownictwa) wynika wiele fundamental-
nych przesłanek przyszłego rozwoju całej energetyki.

Oprócz potrzeby syntezy energetyki, rolnictwa i środowiska gwałtownie narasta
potrzeba rozpatrywania energetyki w powiązaniu z rynkami kapitałowymi (nowe mo-
dele finansowania inwestycji energetycznych), z planowaniem przestrzennym (kształ-
towanie efektywnych energetycznie i transportowo struktur przestrzennych, ograni-
czenia lokalizacyjne odnoszące się w szczególny sposób do napowietrznych elektro-
energetycznych linii przesyłowych, ale także do elektrowni jądrowych), z architektu-
rą (integracja technologii URE z budynkiem i kreowanie nowej estetyki architekto-
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Rysunek 1. Propozycja dla Polski: od reform sektorowych do wielkich syntez

energetyki, rolnictwa i środowiska (do synergetyki)



nicznej), z rozwojem społeczeństwa wiedzy (brak zgody na specjalne rozwiązania dla
energetyki, osłabiające demokrację i rynek) i z wieloma innymi dziedzinami. Dlatego
potrzebne są nowe pojęcia, zawierające w sobie szeroki zakres powiązań energetyki
z otoczeniem. Jednym z takich pojęć jest synergetyka.

Wśród najważniejszych przesłanek dotyczących potencjału rozwojowego energe-
tyki rozproszonej, którą łatwo dostrzec w perspektywie synergetyki, znajduje się ta
wynikająca z właściwości transportu samochodowego. Porównajmy moc zainstalowa-
ną w wielkoskalowej elektroenergetyce i w rozproszonym transporcie samochodo-
wym. Przyjmijmy, że liczba odbiorców energii elektrycznej wynosi w Polsce w wiel-
kim przybliżeniu 16 milionów (od czasu zakończenia elektryfikacji w latach 60. ich
liczba rośnie bardzo powoli). Podobna jest liczba samochodów osobowych (doszli-
śmy do niej głównie w ostatnich 20 latach). Mamy zatem sytuację, którą można
w wielkim uproszczeniu scharakteryzować następująco: obecnie każde gospodarstwo
domowe w Polsce jest zasilane w energię elektryczną z sieci i ma też samochód.

Moc zainstalowana w silnikach samochodowych wynosi około 1000 GW, czyli jest
30 razy większa od mocy zainstalowanej w elektrowniach i elektrociepłowniach. A trzeba
pamiętać, że każdy z silników samochodowych nadaje się, po niewielkich tylko przerób-
kach, do wykorzystania jako jednostka napędowa agregatu kogeneracyjnego (w tym np.
agregatu mikrobiogazowni). W wielkim przybliżeniu: wykorzystanie silników samochodo-
wych, jednego na trzydzieści, może zapewnić (hipotetycznie) Polsce moc wytwórczą wy-
starczającą do pokrycia obecnego zapotrzebowania na rynku energii elektrycznej.

To pokazuje, że na obecnym etapie rozwoju technologicznego nie ma już barier
dla energetyki rozproszonej w sferach technicznej i logistycznej. Gdyby włączono
koszty zewnętrzne środowiska (emisji CO2) do kosztów paliw, to ustąpiłaby bariera
ekonomiczna. Wymaga to jednak decyzji politycznych. Te natomiast nastąpią dopie-
ro pod wpływem presji społeczeństwa wiedzy na polityków. 

Taka presja będzie się kształtowała w kolejnych latach w bardzo trudnym proce-
sie. W perspektywie synergetyki wygląda to następująco: Integracja rynków energii
elektrycznej i transportu będzie się odbywać głównie za przyczyną samochodu elek-
trycznego. Rozwój rynku samochodów elektrycznych pociągnie za sobą potrzebę ra-
dykalnej restrukturyzacji współczesnej infrastruktury rynku samochodów z silnikami
spalinowymi (cały sektor paliw transportowych, w tym stacje benzynowe, ponadto
stacje serwisowe, wreszcie fabryki silników spalinowych). Warto podkreślić, że w roz-
woju tej infrastruktury Polska odnotowała największe „sukcesy” w ostatnich 20 la-
tach. Jest już jednak oczywiste, że był to rozwój bez długofalowej myśli strategicznej
i że koszty tych „sukcesów” poniosą następne pokolenia. Energetyka rozproszona
może dać częściowe „ujście” dla zasobów infrastruktury rynku samochodów z silni-
kami spalinowymi, mianowicie ujście na rynek kogeneracji gazowej/biogazowej (ko-
generacji małej skali i mikrokogeneracji). 
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33..22..  KKoosszzttyy  rreeffeerreennccyyjjnnee  ddllaa  cchhaarraakktteerryyssttyycczznnyycchh  tteecchhnnoollooggiiii
eelleekkttrrooeenneerrggeettyycczznnyycchh

Na rys. 2 przedstawiono koszty referencyjne dla 10 charakterystycznych tech-
nologii elektroenergetycznych (w tym kogeneracyjnych). Pokazanie kosztów refe-
rencyjnych dla energii elektrycznej jest w tym miejscu uzasadnione ze względów
metodologicznych (chodzi o zaprezentowanie podejścia). Mimo że wiele spraw do-
tyczących kosztów referencyjnych długo jeszcze nie znajdzie praktycznego rozwią-
zania, to trzeba je dyskutować w celu jak najszybszego uzyskania właściwych roz-
wiązań (na pewno przed 2030 rokiem). Rozszerzenie bilansu uprawnień do emi-
sji CO2 na elektroenergetykę rozproszoną (kogenerację) i na ciepło pozasieciowe
oraz transport jest jedną z takich spraw. Inną kategorią są koszty zewnętrzne w po-
staci stranded costs (kosztów osieroconych) w elektroenergetyce i gazownictwie,
a także w całej infrastrukturze transportowej.

W systemie elektroenergetycznym, czyli na rynku energii elektrycznej, charaktery-
styczne są dwa rodzaje kosztów. Pierwszy to koszty stanowiące różnicę kosztów wytwa-
rzania energii elektrycznej w monopolu i kosztów jej wytwarzania na rynku konkuren-
cyjnym, określonym przez zasadę TPA. Za takie można w polskiej praktyce uważać
koszty osierocone w postaci kosztów likwidacji kontraktów długoterminowych (KDT).
W 2009 roku wyniosły one około 2 mld PLN (łączne koszty osierocone w wytwarza-
niu, do poniesienia praktycznie do 2015 roku, wynoszą około 11,5 mld PLN).

Drugi rodzaj, to koszty stanowiące różnicę kosztów energii elektrycznej dostarcza-
nej z systemu elektroenergetycznego i dostarczanej za pomocą innowacyjnych techno-
logii rozproszonych. Podkreśla się, że pojawiły się już fundamentalne przesłanki
do obniżenia kosztów opłat przesyłowych (do zmniejszenia presji na inwestycje sie-
ciowe). Dlatego konieczne jest uwzględnienie w ocenie kosztów energii elektrycznej
(dla tych technologii energetycznych, w których zasilanie podstawowe stanowi źródło
lokalne, a zasilanie z systemu jest zasilaniem rezerwowym) wartości (nie kosztu!)
opłaty przesyłowej. To oznacza potrzebę odejścia od obowiązującej w elektroenerge-
tyce bezwarunkowej zasady konieczności pokrywania kosztu opłaty przesyłowej, czy-
li zgodę na pojawienie się kosztów osieroconych u operatorów: OSP (operator sys-
temu przesyłowego) i OSD (operatorzy systemów dystrybucyjnych).

Łączny koszt opłat przesyłowych w 2009 roku szacowano na około 15 mld PLN.
Potencjalne koszty osierocone, o których jeszcze w ogóle się nie mówi, ocenia się na-
tomiast na około 3 mld PLN (H. Kocot w: [5], rozdział 1). Dlatego konieczne jest
wprowadzenie do społecznej świadomości potrzeby uwzględniania kosztów zewnętrz-
nych, scharakteryzowanych powyżej, w ekonomicznej ocenie technologii energetycz-
nych. To wielkie zadanie, które trzeba podjąć.

Poniżej sformułowano podstawowe założenia metodyki wyznaczania kosztów re-
ferencyjnych. Przyjmuje się mianowicie, że koszty referencyjne dla energii elektrycz-
nej (z uwzględnieniem tej produkowanej w kogeneracji) powinny uwzględniać
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w jednolity sposób przede wszystkim trzy grupy czynników: koszty zewnętrzne środo-
wiska, właściwe szacowanie opłat przesyłowych i wycenę usług systemowych.

1. Koszty zewnętrzne środowiska. Przez ich jednolite uwzględnienie, np.
kosztów związanych z emisją CO2, rozumie się głównie podejście produkto-
we (na MWh energii elektrycznej) do rozdziału uprawnień, obejmujące
wszystkie źródła, bez względu na ich wielkość.

2. Właściwe (zwłaszcza oparte na metodyce cen węzłowych) szaco-
wanie opłat przesyłowych. W tym wypadku ważne ogólne znaczenie ma
zastosowanie zasady, że odbiorcy nie powinni ponosić kosztu sieci, których
budowy czy modernizacji można uniknąć poprzez budowę źródeł lokalnych,
dobrze dobranych do lokalnych warunków. Z tego punktu widzenia ważne
jest prawidłowe uwzględnienie sytuacji różnych grup odbiorców końcowych.
O ich sytuacji decyduje możliwość zastąpienia inwestycji (nowych i moderni-
zacyjnych) w sieci elektroenergetyczne (tradycyjnie traktowany rozwój sieci)
przez inwestycje w energetykę rozproszoną, mającą wielki potencjał warunko-
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Rysunek 2. Koszty referencyjne dla różnych technologii elektroenerge-

tycznych i dla dwóch wartości ceny uprawnień do emisji CO2:

10 EUR/t oraz 40 EUR/t

Technologie: 1 – blok jądrowy, sieć przesyłowa; 2 – blok na węgiel brunatny, sieć przesyłowa; 3 – blok

na węgiel kamienny, sieć przesyłowa; 4 – kogeneracyjne źródło gazowe, sieć 110 kV; 5 – kogeneracyjne źró-

dło gazowe, sieć ŚN; 6 – kogeneracyjne źródło gazowe, sieć nN; 7 – zintegrowana technologia wiatrowo-ga-

zowa, sieć 110 kV; 8 – biometanowe źródło kogeneracyjne, sieć ŚN; 9 – mała elektrownia wodna, sieć ŚN; 10

– ogniwo paliwowe.

Źródło: Kocot H., [w:] Popczyk J. (red.), Bezpieczeństwo elektroenergetyczne w społeczeństwie postprzemy-

słowym na przykładzie Polski. Wydawnictwa Politechniki Śląskiej, Gliwice 2009.



wany postępem technologicznym. Oczywiście, możliwość takiego zastąpienia
jest bardzo zróżnicowana (jest ona największa w sieciach niskiego i średnie-
go napięcia na obszarach wiejskich, o niedostatecznych zdolnościach przepu-
stowych, wymagających – według tradycyjnego podejścia – głębokiej moder-
nizacji, a z drugiej strony – w sieciach szczególnie nadających się do zastą-
pienia przez energetykę rozproszoną).

3. Wycena usług systemowych dotyczy zwłaszcza wyceny w sensie wyni-
kającym z dyrektyw bezpieczeństwa dostaw gazu i energii elektrycznej (dy-
rektyw 2004/67/WE i 2005/89/WE), a to oznacza przede wszystkim po-
trzebę wykorzystania potencjału gazowych (w tym biometanowych) źródeł
kogeneracyjnych (rozproszonych) na rynku usług systemowych, zarówno dla
systemu elektroenergetycznego, jak i gazowego.

Koszty przedstawione na rys. 2 uwzględniają wszystkie trzy grupy kosztów: kosz-
ty zewnętrzne środowiska, sieciowe i usług systemowych. Z rysunku wynika, że dla
nowych inwestycji (czyli dla ceny uprawnień do emisji CO2 wynoszącej 40 EUR
za tonę) najbardziej ekonomiczną technologią jest biometanowe źródło kogeneracyj-
ne (małej skali). Najbardziej niekorzystną technologią jest pod względem ekonomicz-
nym blok na węgiel brunatny (technologia wielkiej skali oparta na spalaniu węgla).
O najgorszym miejscu bloku na węgiel brunatny w rankingu decydują wielkie koszty
zewnętrzne środowiska (emisji CO2) oraz wielkie koszty sieci potrzebnej do przesy-
łania wyprodukowanej w bloku energii elektrycznej do odbiorców końcowych. 

Użyteczność koncepcji polegającej na wyznaczeniu kosztów referencyjnych i ich
uspołecznieniu nie budzi wątpliwości. Negatywne doświadczenia zagraniczne,
o wielkiej skali, np. doświadczenia niemieckie z energetyką wiatrową, potwierdzają
potrzebę poszukiwania takich rozwiązań jak proponowane tu koszty referencyjne.
W Polsce znaczenie kosztów referencyjnych dodatkowo jeszcze rośnie wraz z postę-
pującą konsolidacją elektroenergetyki. Koszty te powinny się stać w kolejnych latach
zaporą, w postaci odpowiednich rozwiązań regulacyjnych, przed subsydiowaniem
technologii elektroenergetycznych w skonsolidowanych grupach przedsiębiorstw, re-
alizowanym za pomocą cen transferowych.

Nowa ekonomika zmienia strukturę konkurencyjności technologii elektroenerge-
tycznych, w szczególności czyni niekonkurencyjnymi wielkoskalowe technologie wę-
glowe. Ilustrują to rys. 2 oraz uproszczone oszacowanie kosztu jednostkowego dla no-
wego Bloku Łagisza (nadkrytycznego, fluidalnego) o mocy 460 MW. Podstawowe
dane, decydujące o koszcie jednostkowym energii elektrycznej dostarczanej z tego
bloku do odbiorcy końcowego (uśrednionego), są następujące: nakłady inwestycyjne
– 1,8 mld PLN, sprawność netto – 42%, emisja CO2 – 0,8 t/MWh, czas wykorzy-
stania mocy znamionowej – 7000 h/rok.

Poszczególne składniki kosztu jednostkowego energii elektrycznej u odbiorcy koń-
cowego wynoszą dla powyższych danych: amortyzacja (dla okresu amortyzacji wyno-
szącego 30 lat) – 20 PLN/MWh, koszt kapitału transferowalnego (dla stopy zwrotu
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kapitału IRR równej 8%) – 60 PLN/MWh, koszt węgla – 100 PLN/MWh, koszt
uprawnień do emisji CO2 – 120 PLN/MWh28, koszty stałe uzmiennione
– 20 PLN/MWh, opłata przesyłowa – 100 zł/MWh. Razem daje to 420 zł/MWh.
Jest to koszt bardzo dobrze korespondujący z górnym poziomem kosztu dla odpowia-
dającej blokowi Łagisza technologii 3 na rys. 2.

KKrróóttkkaa  uuwwaaggaa  ddoottyycczząąccaa  cciieeppłłoowwnniiccttwwaa
Koszty podobne do kosztów energii elektrycznej powinny być – ze względów uty-

litarnych – pilnie wyznaczone dla ciepła. Chcąc wyznaczyć koszty referencyjne
na rynku ciepła, trzeba wziąć pod uwagę, że w 2010 roku ciepłownictwo polskie
znajduje się w biegunowo odmiennej sytuacji pod dwoma względami: polskiego śro-
dowiska regulacyjnego i czynników fundamentalnych (rozwoju technologii, unijnego
środowiska regulacyjnego oraz sytuacji globalnej). Pod tym drugim względem cie-
płownictwo ma historyczną szansę, ale pod względem środowiska regulacyjnego sy-
tuacja ciepłownictwa jest niestety niekorzystna. W szczególności przegrywa ono, mi-
mo dobrych czynników fundamentalnych, z elektroenergetyką. 

Ukształtowana w przeszłości w biznesie polityczno-korporacyjnym przewaga elek-
troenergetyki nad ciepłownictwem w zakresie energetyki odnawialnej i ochrony śro-
dowiska jest obecnie szkodliwa dla gospodarki jako całości. Musi ona zatem być stop-
niowo likwidowana (musi następować stopniowe wypieranie uznaniowych rozwiązań
charakterystycznych dla polskiego, narodowego systemu wsparcia OZE przez coraz
bardziej uniwersalne rozwiązania charakterystyczne dla zarysowanych w niniejszej
publikacji koncepcji uniwersalnych, zwłaszcza dla włączenia kosztów zewnętrznych
środowiska do kosztów paliwa).

Samo ciepłownictwo, w ostatnich latach najsilniej (w całym kompleksie paliwowo-
-energetycznym) poddane konkurencji rynkowej, musi upomnieć się o należne mu miej-
sce w środowisku zuniwersalizowanych technologii energetycznych i kompetencji rynko-
wych. Nadarza się do tego dobra okazja. Sposobem na zdobycie przez ciepłownictwo
w nadchodzącym okresie należnego miejsca w szeroko rozumianej energetyce są działa-
nia w obszarze paliw i ochrony środowiska, bo właśnie w tym obszarze zaczyna się roz-
grywać konkurencja o rynki końcowe (wszystkie trzy: energii elektrycznej, ciepła, paliw
transportowych). Konkurencję wygrają ci, którzy posiądą umiejętność wykorzystywania
efektu zakresu działania i integracji (często wirtualnej i rynkowej) rozproszonych techno-
logii energetycznych, szybko wypierającego dotychczasowy efekt skali technologicznej.

33..33..  PPootteennccjjaałł  ssyynneerrggeettyykkii  wwoobbeecc  cceellóóww  PPaakkiieettuu 33  ×× 2200

Poniżej omówiono cztery charakterystyczne przykłady obrazujące potencjał syner-
getyki, czyli potencjał otwarcia na nowe możliwości technologiczne w energetyce,
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28 Obliczenia kosztów referencyjnych przedstawionych na rys. 2 wykonano wówczas, kiedy 1 EUR kosztowało 3 PLN.



w ochronie środowiska i w rolnictwie (oraz na związane z technologiami teleinforma-
tycznymi nowe możliwości w sferze zarządzania).

PPrrzzyykkłłaadd 11  
Ten przykład, z obszaru syntezy energetyki i transportu traktowanych łącznie oraz

rolnictwa, dotyczy porównania samochodu na biopaliwo (etanol, estry) i elektrycznego.
W polityce energetycznej [2] postęp w transporcie utożsamia się ze wzrostem wykorzy-
stania biopaliw pierwszej generacji (estrów, etanolu). Z drugiej strony tabela 5, zawie-
rająca porównanie, w kontekście realizacji celów Pakietu 3 × 20, samochodu na bio-
paliwa pierwszej generacji z samochodem elektrycznym (zasilanym energią z OZE)
pokazuje, że to właśnie samochód elektryczny zasilany energią elektryczną z rolnictwa
energetycznego jest technologią, która naprawdę może odmienić energetykę i rolnictwo.

Wątpliwości co do możliwości wypełnienia przez Polskę celów Pakietu 3 × 20
nie pozostawiają zwłaszcza dane przedstawione w tabeli 5. Jest jednak jasne, że osiąg-
nięcie tych celów musi naruszyć wielkie interesy istniejących grup biznesowych (kor-
poracyjnych) i spowodować pojawienie się nowych grup interesów rynkowych w ob-
szarze obejmującym łącznie energetykę, rolnictwo i środowisko. 

PPrrzzyykkłłaadd 22  
Możliwość realizacji (z nadwyżką) celów Pakietu 3 × 20 za pomocą nowych

technologii (głównie technologii URE) pokazuje także tabela 6. Przedstawia ona
oszacowany wpływ na realizację celów Pakietu 3 × 20 dwóch technologii o najwięk-
szym potencjalnym znaczeniu, mianowicie pompy ciepła i samochodu elektrycznego.
W oszacowaniu przyjęto, że pompy ciepła w 2020 roku będą pokrywać 20% zapo-
trzebowania na ciepło. Udział samochodów elektrycznych w rynku transportu będzie
wynosił również 20%. Rynki odniesienia przyjęto zgodnie z tabelami 1 i 2: energia
elektryczna końcowa (2020) – 190 TWh, energia końcowa łącznie (2020)
– 630 TWh, wymagany udział energii odnawialnej (2020) – 96 TWh, energia pier-
wotna w paliwach kopalnych (2020) – 825 TWh, emisja CO2 (2005) – 260 mln t.
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Samochód
Lp. Wyszczególnienie

tradycyjny elektryczny

1. Rzepak i buraki energetyczne 
(energia pierwotna; w jednostkach naturalnych)

estry 1,0 t biometan 8  tys. m3

2. Energia pierwotna 11 MWh 80 MWh
3. Energia końcowa 11 MWh 32 MWhel + 36 MWhc

4. Przejechana droga (tys. km) 40 119

5. Energia zaliczona do zielonego celu w Pakiecie 
3 × 20

11 MWh 32 MWhel × 2,5 + 36 MWhc =
= 112 MWh

Tabela 5. Wyniki wykorzystania 1 ha gruntów ornych na rynku transportu,

przy zastosowaniu samochodu tradycyjnego (z silnikiem wysokoprężnym)

i samochodu elektrycznego



PPrrzzyykkłłaadd 33  
W tabeli 7 przedstawiono oszacowany wpływ na realizację celów Pakietu 3 × 20

skomercjalizowanych technologii podażowych, o największym potencjale. Są to: tech-
nologie z obszaru rolnictwa energetycznego (biogazownie o mocy przeciętnej 1 MW
i mikrobiogazownie o mocy przeciętnej 30 kW) oraz takie technologie URE jak: ko-
lektory słoneczne, mikrowiatraki, ogniwa fotowoltaiczne). Przyjęto, że technologie te
będą zastępować energię elektryczną z elektrowni kondensacyjnych o największej
emisyjności (1 t/MWh) oraz ciepła produkowanego w kotłowniach węglowych o naj-
mniejszej sprawności (0,7). Założenia dotyczące udziałów poszczególnych technolo-
gii w charakterystycznych dla nich rynkach przyjęto bardzo ostrożnie: dla biogazow-
ni przyjęto udział największy, wynoszący około 30%, dla mikrobiogazowni i dla
ogniw fotowoltaicznych – udziały najmniejsze, bo wynoszące tylko 10%. Rynki od-
niesienia przyjęto takie jak w przykładzie 2.

PPrrzzyykkłłaadd 44  
Potencjał realizacji celów Pakietu 3 × 20 w budownictwie za pomocą domu pa-

sywnego przedstawia tabela 8. Interesujący jest w tym wypadku potencjał dotyczący
redukcji tylko dwóch celów: emisji CO2 oraz zużycia paliw kopalnych. Warto pod-
kreślić, że dom pasywny (według definicji wykreowanej przede wszystkim w Niem-
czech, ale także w Austrii), to dom o rocznym zużyciu energii poniżej 15 kWh/m2).
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Rynek końcowy
Wzrost rynku

energii elektrycznej
TWh rocznie

Energia odnawialna
zaliczana do celu

TWh rocznie

Redukcja emisji
CO2 mln t rocznie

Redukcja paliw
kopalnych

TWh rocznie
PC (20% rynku)
SE (20% rynku)

12
20

48
52

22
12

70
60

Udział w rynkach
odniesienia

17% 16% 14% 16%

Tabela 6. Potencjalny skutek przebudowy rynków  2020* za pomocą pompy

ciepła (PC) i samochodu elektrycznego (SE)

* Antycypowanych według trendu business as usual, traktowanych w kategorii rynków odniesienia.

Technologia
(potencjalny rynek)

Energia elektryczna
TWh rocznie

Ciepło
TWh rocznie

Redukcja emisji
CO

2
 mln t rocznie

Redukcja paliw
kopalnych

TWh rocznie
Kolektory słoneczne (20%*)
Biogazownie (2000/6000)
Mikrobiogazownie (10/100 tys.)
Mikrowiatraki (15%*)

Ogniwa fotowoltaiczne (10%*)

–
15
2
6
1

20
20
4
–
–

9
24
4
6
1

30
75
12
18
3

Udział w rynkach odniesienia 11% 17% 17%

Tabela 7. Potencjalne rynki podażowe rzeczywistej energii odnawialnej

2020 (bez pompy ciepła) i ich wpływ na realizację celów Pakietu 3 × 20

* Udział w rynku związanym z domami (5,5 mln domów, w tym 2,5 mln gospodarstw rolnych).



Taka technologia (o tak niskim zużyciu energii) jest technologią możliwą do zastoso-
wania praktycznie tylko w segmencie domów nowych. Tych w Polsce buduje się oko-
ło 10 tys. rocznie.

Odnośnie do dynamiki rozwoju rynku domów pasywnych w okresie 2011-2010,
to przyjmuje się, że ich udział będzie rósł od 0 do 50%. Założenie to opiera się
na następujących podstawach (przesłankach): w połowie 2010 roku liczba domów
pasywnych w Polsce nie przekracza kilkudziesięciu, a istnieje uzasadnione przypusz-
czenie, że w 2020 roku udział ich ten będzie podobny do tego, który został już osią-
gnięty np. w Austrii. 

Dalsze założenia są następujące: równomierny wzrost liczby domów pasywnych
w okresie 2011-2020 (około 25 tys. takich domów w 2020 roku), średnia po-
wierzchnia domu równa 150 m2, dom referencyjny (względem którego jest szacowa-
ny potencjał realizacji celów Pakietu 3 × 20) to dom o rocznym zużyciu energii
na cele grzewcze wynoszącym około 120 kWh/m2. Wreszcie przyjmuje się, że poło-
wa domów pasywnych zastąpi domy o referencyjnym zużyciu energii ogrzewane
za pomocą nowoczesnych kotłów węglowych (sprawność około 85%), a połowa
– za pomocą nowoczesnych kotłów na gaz ziemny (sprawność około 95%).

Wyniki przedstawione w tabeli 8 pokazują, że dom pasywny jest technologią, która
ma bardzo ograniczony potencjał realizacji celów Pakietu 3 × 20. (Znacznie większy
jest potencjał termomodernizacji w budownictwie. Wynika to z faktu, że dla istniejących
domów nie poddanych jeszcze termomodernizacji, a te stanowią większość, budowanych
w latach 70. roczne zużycie energii na cele grzewcze przekracza nawet 300 kWh/m2.
Dla domów budowanych w latach 80. zużycie to przekracza nawet 200 kWh/m2).

Dane przedstawione w przykładach 1, 2 i 3 (w tabelach 5-7) jednoznacznie poka-
zują, że spełnienie celów Pakietu 3 × 20 za pomocą nowych technologii nie będzie
stanowić dla Polski problemu, z wyjątkiem jednego: musi nastąpić zmiana układu sił
(układu interesów). Inaczej: musi nastąpić przekształcenie dotychczasowego sojuszu
rządowo-korporacyjnego w nowy układ, w którym ważnymi siłami staną się: przemysł
URE, samorządy i prosumenci. W nowym układzie zacznie działać rynek energii,
jednak w mniejszym stopniu na podstawie TPA, a w większym – technologii URE.
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Wyszczególnienie
Redukcja zużycia
ciepła grzewczego

TWh rocznie

Redukcja emisji CO
2

mln t rocznie

Redukcja paliw
kopalnych

TWh rocznie
Dom pasywny (50%*) 0,4 0,1 0,4
Udział w rynkach
odniesienia

0,06% 0,04% 0,05%

Tabela 8. Potencjał realizacji celów Pakietu 3 × 20 w budownictwie za

pomocą domu pasywnego

* Udział w rynku domów nowo budowanych, szacowanym w 2020 roku na około 10 tys. domów. 



33..44..  MMiixx rryynnkkoowwyy::  eenneerrggeettyykkaa  ((WWEEKK))  ii eenneerrggeettyykkaa  UURREE..
DDwwaa  ffiillaarryy  bbeezzppiieecczzeeńńssttwwaa  eelleekkttrrooeenneerrggeettyycczznneeggoo

Mix rynkowy oznacza tu koegzystencję (konwergencję) dwóch rynków. Pierw-
szym jest rynek rozwijany w tradycyjnej energetyce (WEK) przez ostatnie 20 lat
(na świecie i w Polsce) na zasadzie TPA. Drugi to rynek, który się rodzi w energe-
tyce w postaci segmentu URE. Potencjał wzrostu konkurencyjności pierwszego
z tych rynków w dużym stopniu już się wyczerpał. Drugi rynek jest rynkiem startują-
cym i potencjał wzrostu konkurencyjności jest na nim ogromny.

Na rys. 3 przedstawiono istotę zarządzania poziomem bezpieczeństwa dostaw
energii elektrycznej za pomocą dwóch filarów: WEK29 i URE. Dotychczas, kiedy
istniał tylko jeden filar w postaci systemu elektroenergetycznego (energetyki WEK),
koszt wzrostu bezpieczeństwa miał postać wykładniczą (czyli typową dla większości
procesów w przyrodzie i w świecie techniki oraz gospodarki). Drugi filar, tworzony
przez energetykę URE, umożliwia obniżkę kosztów bezpieczeństwa elektroenerge-
tycznego (efektywne zarządzanie poziomem tego bezpieczeństwa).
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29 Struktura energetyki, zarówno WEK jak i URE, przedstawiona na rys. 3 ma w pewnym zakresie walor uniwer-

salności (oczywiście, nie jest to struktura charakterystyczna dla Polski). Na świecie (szczególnie w Japonii, we

Włoszech, w USA) wielkie bloki wytwórcze często były w przeszłości budowane jako wielopaliwowe (na gaz

ziemny, olej opałowy, węgiel).
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Wzrost udziału energetyki OZE w czasie przedstawiony na rys. 3 można uznać
za racjonalny dla Polski, ale jest to sprawa całkowicie otwarta. W roku 2020 z rysunku
wynika w szczególności „nad-reprezentacja” tej energetyki na rynku energii elektrycznej,
względem rynków ciepła i paliw transportowych (jeśli przyjąć, że odniesieniem są wyma-
gania Pakietu 3 × 20 określające cel w postaci udziału energii ze źródeł OZE wyno-
szący 15% na wszystkich rynkach końcowych). Jest to zrozumiałe w świetle faktu, że
w najbliższej dekadzie będą się rozwijać, na zasadzie „rozpędu”, technologie skierowane
wyłącznie na rynek energii elektrycznej (energetyka wiatrowa, częściowo jeszcze wodna). 

33..55..  RRuucchh  pprroossuummeenncckkii  ii nnoowwee  zzaawwooddyy  ww oobbsszzaarrzzee  eenneerrggeettyykkii  UURREE

Zarówno ruch prosumencki, jak i nowe zawody pojawiły się dzięki rozwojowi tech-
nologii URE. Technologie te odmienią sposób funkcjonowania energetyki. Przede
wszystkim masowe zastosowanie „fabrycznych” technologii energetycznych (i charak-
terystyczna dla tego sposobu produkcji konkurencja) ogólnie zwiększy efektywność
energetyki. Technologie URE zwiększą prosumentom dostępność rozwiązań w zakre-
sie dostawy energii. Z kolei zastąpienie tradycyjnego projektowania doborem techno-
logii URE, a tradycyjnej eksploatacji urządzeń – ich serwisowaniem zmniejszą wyma-
gania kwalifikacyjne kadry, które w energetyce były tradycyjnie bardzo wysokie. 

Jeśli do tego dodać utratę zaufania do starego porządku (w Polsce jest to proces
w niektórych aspektach podobny do procesu utraty zaufania do socjalizmu w la-
tach 70. i 80.), to uzasadniona jest teza, że w nadchodzących latach powstanie no-
wy porządek. Tym bardziej, że w świetle trójetapowego antycypowania rozwoju sy-
tuacji w energetyce można powiedzieć, że nie ma już niebezpieczeństwa katastrofy.
Mianowicie, budowa społeczeństwa wiedzy poszła na tyle do przodu, że procesy
przebiegające w energetyce będą coraz bardziej rozmyte, a mechanizmy rynkowe bę-
dą miały wystarczającą siłę do stabilizowania takich procesów.

Pierwszym etapem będzie ograniczanie nieracjonalności wielkoskalowej energetyki
(opartej na ekonomice klienckiej). Każde hamowanie tego procesu będzie przyspieszać
drugi etap – rozwój oparty na ekonomice konsumenckiej. Będzie to oznaczać przyspie-
szanie budowy przemysłu URE, czyli konfrontację dotychczasowego sojuszu rządowo-
-korporacyjnego z przemysłem URE, który jest nieporównywalnie silniejszy od odbior-
ców. Jeśli drugi etap nie przyniesie satysfakcjonujących rozwiązań, to przyspieszony zo-
stanie trzeci etap – przebudowa modelu życia na model ukierunkowany na gwałtowną
redukcję zużycia energii. Ludzie przesiądą się w większym stopniu na „rowery” i prze-
niosą się w większym stopniu do „sieci” (zrewolucjonizowany zostanie transport i bu-
downictwo, znacznie zyskają na znaczeniu telepraca i teleedukacja).

Jako wynik złożonych procesów będą się kształtować nowe zawody związane
z energetyką URE, znacznie bardziej zliberalizowane (zdemokratyzowane) niż
w energetyce korporacyjnej. Już obecnie do zawodów o najwyższym priorytecie na
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listach rankingowych zawodów w UE należą nowe zawody: certyfikator urządzeń
URE (technologii OZE), audytor czy deweloper gospodarki energetycznej i środo-
wiska (od mieszkania do całego kraju, poprzez dom, gminę, miasto, województwo,
przedsiębiorstwo), integrator urządzeń URE z siecią rozdzielczą, projektant infra-
struktury Smart Grid. Jest to w dużej części wynik rozwiązań regulacyjnych zastoso-
wanych w dyrektywie 2009/28/WE.

33..66..  JJeeddnnoolliittyy  rryynneekk  OOZZEE//UURREE  ((eeuurrooppeejjsskkii  ii nniiee  ttyyllkkoo))

Od początku lat 90. utworzenie jednolitego rynku energii elektrycznej oraz gazu
było jednym z najwyższych europejskich priorytetów. Przy tym wszystkie działania
podejmowane na początku lat 90. na rzecz wzrostu konkurencji, i tym samym efek-
tywności, były ukierunkowane w elektroenergetyce (i w gazownictwie) na wykorzysta-
nie zasady TPA. Działania te były realizowane przede wszystkim w sferze regulacji.
Pierwszy projekt dyrektywy dotyczącej jednolitego rynku energii elektrycznej, który
ukazał się w 1992 roku, był ostrożny: wdrożenie zasady TPA było ograniczone
w zasadzie do odbiorców przemysłowych i odbiorców ze sfery usług, wyłączeni byli
natomiast z działania zasady mali odbiorcy, w szczególności ludność. Ponadto pro-
jekt dyrektywy rozciągał wdrożenie na długi okres). Ale był to też projekt bardzo po-
stępowy (w projekcie zapisana była obligatoryjność zasady TPA).

Dyrektywa 96/92/WE30, która weszła w życie w 1996 roku, czyli dopiero
po czterech latach od opublikowania projektu przez Komisję Europejską, ukazała si-
łę korporacyjnej elektroenergetyki, skupionej w organizacji Eurelectric, specjalnie
utworzonej do obrony interesów korporacyjnej elektroenergetyki przed Komisją Eu-
ropejską. W wyniku oporu organizacji obligatoryjność zasady TPA w projekcie zo-
stała zastąpiona w dyrektywie rozwiązaniem w postaci negocjowanego TPA lub za-
sady Single Buyer, czyli pojedynczego kupującego. W ten sposób dobre początkowo
unijne rozwiązania na rzecz konkurencji na rynku energii elektrycznej stawały się co-
raz bardziej rozwiązaniami formalnymi, a nie rzeczywistymi. W Polsce taki kierunek
(formalnych, a nie rzeczywistych działań na rzecz konkurencji) stał się w praktyce
rządowo-korporacyjnej dominujący. 

Drugi kierunek działań na rzecz tworzenia jednolitego rynku energii elektrycznej
w UE, mający u podstaw wykorzystanie zasady TPA, dotyczył zmian we wspólnej
polityce transportowej, która na mocy Traktatu z Maastricht została rozszerzona
o połączenia transgraniczne w postaci elektroenergetycznych (i gazowych) linii prze-
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30 Dyrektywa wprowadzała roczne zużycie energii elektrycznej odbiorcy jako kryterium jego dostępu do sieci elektro-

energetycznej. Harmonogram dostępu wprowadzony przez dyrektywę był następujący: 40 GWh – luty 1999 r.,

20 GWh – luty 2000 r., 9 MWh – luty 2003 r., luty 2006 r. – ewentualne rozszerzenie dostępu na dalszych od-

biorców. (Ostatecznie, powszechny dostęp do sieci, obejmujący wszystkich bez wyjątku odbiorców energii elektrycz-

nej został wprowadzony przez dyrektywę 2003/54/WE już 1 lipca 2007 r.).



syłowych. W początkowym okresie (planów i koncepcji) kierunek ten wydawał się
bardzo rozwojowy. Okazało się jednak, że główne projekty (m. in. połączenie Pol-
ska-Litwa, Baltic Ring i inne) napotykają szereg różnorodnych przeszkód, w tym lo-
kalizacyjnych. Przede wszystkim jednak okazało się, że projekty te, o charakterze zde-
cydowanie politycznym, w nowych warunkach coraz pełniejszej internalizacji kosztów
zewnętrznych nie wytrzymują weryfikacji ekonomicznej. 

Inna sytuacja panuje w zakresie budowy europejskiego (unijnego) rynku energetyki
rozproszonej OZE. Warunki do powstania tego rynku bardzo szybko się polepszają.
Jeszcze ważniejsze jest to, że powstają całkowicie nowe warunki do powstania globalne-
go rynku URE. Siłą napędową są nowi gracze, dla których bariera wejścia na rynki
tradycyjnych technologii wielkoskalowych (wytwórczych węglowych i jądrowych oraz
sieciowych) była zbyt wysoka. Dominacja przemysłów amerykańskiego (przedsię-
biorstw Westinghouse, General Electric, Foster Wheeler i wielu innych) oraz europej-
skiego (przedsiębiorstw takich jak Alstom, Siemens, ABB) w tym obszarze jest zbyt
wysoka, co wynika z ponad 100-letniej historii rozwoju technologii wielkoskalowych.

W przemysłach URE bariera wejścia na rynek jest jeszcze niska. Wykorzystują
to zwłaszcza dwaj najwięksi nowi globalni gracze spoza USA i UE, mianowicie Chi-
ny i Indie. Jest to już widoczne na rynkach dostaw m.in. mikrowiatraków (z zasobni-
kami w postaci akumulatorów), mikrobiogazowni, ogniw fotowoltaicznych (z zasob-
nikami w postaci akumulatorów). Oczywiście, przepływ towarów (urządzeń URE)
i związana z tym konkurencja nie mogą być tak łatwo zablokowane jak konkurencja
wymagająca stosowania zasady TPA. 

33..77..  PPoottrrzzeebbaa  pprrzzeebbuuddoowwyy  ooddppoowwiieeddzziiaallnnoośśccii  zzaa eenneerrggeettyykkęę  ww rrzząąddzziiee

Dotychczasowa odpowiedzialność za energetykę w rządzie, skoncentrowana
w pełni w Ministerstwie Gospodarki, nie odpowiada już potrzebom czasu. Pokazu-
ją to zwłaszcza kolejne dokumenty rządowe [2], [4]. Ministerstwo Gospodarki nie
jest w stanie (nie ma kwalifikacji i nie ma odpowiednich kompetencji) działać
na rzecz rozwoju energetyki OZE/URE. Odnosi się to przede wszystkim do takich
fundamentalnych zagadnień, według Pakietu 3 × 20, jak integracja technologii
URE z domem (blokiem mieszkalnym, biurowcem), gospodarstwem rolnym, gminą
wiejską, osiedlem miejskim i całym miastem, powiatem i województwem, a także
z transportem (publicznym, drogowym, kolejowym).

Pod tym względem właściwe do działań jest Ministerstwo Infrastruktury, które ma
w swoich kompetencjach planowanie przestrzenne, budownictwo, transport oraz te-
lekomunikację, a także odpowiednie ustawy do ich regulacji, o najwyższej randze
w hierarchii ważności aktów prawnych. Są to ustawy: o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym, prawo budowlane, prawo telekomunikacyjne, kodeks drogowy,
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ustawy o transporcie drogowym, o transporcie kolejowym, o transporcie publicznym,
i inne (na przykład ustawa o audycie energetycznym budynku).

Pozostawanie Ministerstwa Infrastruktury poza obszarem działań na rzecz reali-
zacji celów Pakietu 3 × 20 jest groźne choćby z tego powodu, że może być wkrótce
przyczyną narastającej fali kosztów osieroconych w infrastrukturze, której rozwój jest
ukierunkowany na tradycyjny transport, a nie na transport elektryczny (korzystający
z energii elektrycznej wytwarzanej w źródłach odnawialnych). Z tego punktu widze-
nia znamienne jest, że w polityce energetycznej, za którą odpowiada Ministerstwo
Gospodarki, w ogóle nie ma transportu elektrycznego (za transport odpowiedzialne
jest Ministerstwo Infrastruktury) jako sposobu realizacji celów Pakietu 3 × 20
do 2020 roku (nie ma tego transportu nawet w horyzoncie 2030); a w dyrekty-
wie 2009/28/WE transport elektryczny ma jeden z najwyższych priorytetów.

Podobnie, w dokumencie Polityka energetyczna Polski do 2030 roku [2] nie ma
w ogóle mechanizmów integracji energetyki OZE/URE z budynkiem (materia usta-
wy Prawo budowlane) ani integracji energetyki OZE/URE z gminą wiejską, osie-
dlem miejskim i całym miastem (materią ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym). Jest tak, chociaż w dyrektywie 2009/28/WE przywiązuje się ogrom-
ne znaczenie do tej integracji (i do zastosowania: kolektorów słonecznych, pomp cie-
pła, mikrokogeneracji, ogniw fotowoltaicznych i innych podobnych technologii).

Osobną sprawą jest Smart Grid, czyli technologia do zarządzania energią, która
bardziej niż technologią energetyczną jest jednak technologią infrastrukturalną.
Oprócz tego, że transport (zwłaszcza samochód elektryczny) i budownictwo (dom in-
teligentny) mają w tym wypadku podstawowe znaczenie, to Smart Grid sprowadza
się do wykorzystania technologii teleinformatycznych, a główną barierą w jej wdraża-
niu będzie syndrom Wielkiego Brata (materia ustawy Prawo telekomunikacyjne). 

33..88..  DDeellffiicckkii  ssyysstteemm  zzaaooppaattrrzzeenniiaa  PPoollsskkii  ww eenneerrggiięę  eelleekkttrryycczznnąą  ww 22003300  rrookkuu

Odpowiedź na pytanie, czy prognozować zapotrzebowanie na energię elektrycz-
ną i niezbędne inwestycje w systemie elektroenergetycznym, czy raczej antycypować
rozwój technologii energetycznych oraz zachowań ludzi, wydaje się już być przesą-
dzona na rzecz drugiego postępowania (oczywiście, im więcej rynku energii elektrycz-
nej, tym postępowanie to jest bardziej uzasadnione). Prognozowanie wzrostu zapo-
trzebowania na energię elektryczną przy wykorzystaniu metod matematycznych
(na przykład szeregów czasowych) nigdy w historii polskiej elektroenergetyki nie da-
ło zadowalających wyników. Tym bardziej nie da w okresie zmian strukturalnych.
Dlatego delficka przyszłość, uwzględniająca przesłanki jakościowe, szczególnie w ob-
szarze technologii, może nie jest rozwiązaniem satysfakcjonującym, ale na pewno lep-
szym od prognoz opartych na ekstrapolacji historycznych trendów.
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Synergetyka będzie w 2030 roku (horyzont polskiej polityki energetycznej) zupeł-
nie czymś innym niż obecne sektory paliwowo-energetyczne (elektroenergetyka, gór-
nictwo, gazownictwo, ciepłownictwo, sektor paliw płynnych). Główna linia podziału
będzie przebiegać między technologiami wielkoskalowymi (charakterystycznymi dla
elektroenergetyki korporacyjnej) i technologiami URE (charakterystycznymi dla ener-
getyki rynkowej zarządzanej za pomocą infrastruktury Smart Grid). Przede wszystkim
w Polsce będzie kilka milionów samochodów elektrycznych i kilka milionów terminali
(na ogół prywatnych) umożliwiających połączenie tych samochodów z siecią elektro-
energetyczną (w trybie „tankowania”, ale także w trybie pracy generatorowej). U pro-
sumentów będzie (łącznie) po wiele setek tysięcy: kolektorów słonecznych, pomp cie-
pła, ogniw fotowoltaicznych i wiatraków przydomowych. Ze stacji wodorowych będą
już „tankowane” samoloty. Dostępne będą ogniwa paliwowe, w tym bioogniwa. 

A jak będzie wyglądał polski system elektroenergetyczny, o krytycznym znaczeniu,
w części związanej z rolnictwem energetycznym? Otóż zewnętrzny obserwator będzie
widział 100 tys. gospodarstw rolnych, mikrobiogazownie służące utylizacji odpadów
biodegradowalnych i zarządzaniu ryzykiem upraw na cele żywnościowe. Nie będzie on
jednak wiedział, że to jest ponad 2 tys. MW mocy elektrycznej zainstalowanej i prawie
tyle samo mocy dyspozycyjnej, a także 15 TWh rocznej produkcji energii elektrycznej
i prawie 20 TWh ciepła. Ten sam obserwator będzie widział nie mniej niż 3 tys. po-
jedynczych biogazowni na obszarach wiejskich. Nie będzie on jednak wiedział, że to
jest 3 tys. MW mocy elektrycznej zainstalowanej, prawie tyle samo mocy dyspozycyjnej
i aż 25 TWh rocznej produkcji energii elektrycznej oraz 30 TWh ciepła. 

Zarówno niewprawny obserwator, jak i elektroenergetyk, ciepłownik czy gazow-
nik z daleka łatwo nie dostrzeże, czy zintegrowane z mikrobiogazownią lub bioga-
zownią źródło kogeneracyjne pracuje równolegle na system elektroenergetyczny, czy
autonomicznie. Podobnie, nie dostrzeże łatwo, że bardzo często mikrobiogazownia
lub biogazownia nie jest zintegrowana ze źródłem kogeneracyjnym, a produkowany
w niej biogaz (zielony gaz) jest transportowany w postaci LNG lub CNG bądź wtła-
czany do sieci gazowej (gazu ziemnego) i przesyłany w miejsce, w którym następuje
odbiór ciepła i tam wykorzystywany do produkcji skojarzonej. Za to inwestor finan-
sowy, biotechnolog i rolnik będą prawie wszystko wiedzieli o rynku mikrobiogazow-
ni (biogazowni), procesach zgazowania biomasy, ekonomice rolnictwa energetyczne-
go i o rynku energii elektrycznej.

Wójt wiejskiej gminy, odpowiedzialny za zarządzanie kryzysowe i za infrastruktu-
rę, przedsiębiorca działający na terenie gminy (właściciel gorzelni, dużej mleczarni,
dużej obory, dużej chlewni, dużych kurników, przetwórni owocowo-warzywnej albo
cukrowni zamkniętej 20 lat wcześniej) oraz grupa producencka rolników (uprawiają-
cych buraki energetyczne i kukurydzę energetyczną) w 2030 roku będą wciąż rozwi-
jać gminne centrum ekologiczno-energetyczne, które powstawało w ciągu dwóch de-
kad wokół biogazowni utylizującej biomasę odpadową, dodatkowo zasilanej substra-
tami w postaci kiszonki z roślin energetycznych uprawianych w strefie energetycznej
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gminy. Centrum, oprócz biogazowni zintegrowanej ze źródłem kogeneracyjnym, bę-
dzie obejmować wytwórnię paliw płynnych drugiej generacji (minirafinerię lignocelu-
lozową) oraz wytwórnię uszlachetnionej biomasy stałej (pelet i brykietów). 

W 2030 roku w UE politycy i rolnicy nie będą pamiętać o tym, że była Wspól-
na Polityka Rolna. Rolnicy-przedsiębiorcy zdywersyfikują do tego czasu swoją dzia-
łalność i „wyjdą” z systemu KRUS, przeznaczając 20% gruntów na uprawy energe-
tyczne po to, aby umożliwić sobie lepsze zarządzanie ryzykiem rynkowym. Taka alo-
kacja części rolnictwa do segmentu energetycznego zapewni rynkową równowagę cen
żywności i energii, czyli zapewni korzyść całej gospodarce. Biotechnolodzy z kolei bę-
dą mieli za sobą zwycięską batalię o dopuszczenie stosowania technologii GMO
w rolnictwie energetycznym i będą oferowali wodór produkowany bezpośrednio
z biomasy, bez przechodzenia przez fazę gazową.
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WWeeddłłuugg::  PPooppcczzyykk  JJ..,,  KKooccoott  HH..,,  BBeezzppiieecczzeeńńssttwwoo  eelleekkttrrooeenneerrggeettyycczznnee  kkrraajjuu..
PPrroojjeekktt  bbaaddaawwcczzyy  zzaammaawwiiaannyy  nnrr  PPBBZZ--MMEEiiNN--11//22//22000066..
RRaappoorrtt  ppooddssuummoowwuujjąąccyy  zzaaddaanniiee 22,, GGlliiwwiiccee,,  lluuttyy 22001100..  

W załączniku przedstawiono wyniki kosztów dostawy energii elektrycznej do 2020 ro-
ku dla dwóch scenariuszy rozwojowych: kontynuacji i innowacyjnego. Pierwszy bazuje
na aktualnych zasadach, z istniejącym systemem zakupu uprawnień do emisji CO2 oraz
systemem istniejących certyfikatów i w przybliżeniu uwzględnia podejście, które jest cha-
rakterystyczne dla dokumentów Polityka energetyczna Polski do 2030 roku [2] oraz Pro-
jekt Raportu Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji Gazów Cieplar-
nianych [3]. Drugi scenariusz ma u podstaw koszty referencyjne, czyli jest związany
z modelem rynku konkurencyjnego uwzględniającym koszty zewnętrzne środowiska
(emisji CO2), koszty sieciowe i koszty usług systemowych; w przybliżeniu uwzględnia
podejście, które jest zaprezentowane w niniejszej publikacji.

Głównymi cechami scenariusza kontynuacji są: 
• wzmocnienie korporacyjnego charakteru elektroenergetyki (wynikające z cen-

tralizacji i sektorowej izolacji);
• częściowe wyjęcie inwestycji na rzecz bezpieczeństwa energetycznego spod

rygorów efektywności ekonomicznej;
• ukierunkowanie na rozwój wielkoskalowych technologii wytwórczych i sieci

przesyłowych;
• presja inwestycyjna podobna do tej, która była charakterystyczna dla elektro-

energetyki w gospodarce socjalistycznej w latach 60. i 80.
Główne cechy scenariusza innowacyjnego to: 

• intensyfikacja wykorzystania istniejących zdolności wytwórczych i sieci prze-
syłowych za pomocą mechanizmów rynkowych (przy minimalnych nakładach
inwestycyjnych);

• budowa 15% segmentu innowacyjnej energetyki rozproszonej (elektroenergetyki,
ciepłownictwa, paliw transportowych) i wykreowanie rolnictwa energetycznego;

• system zarządzania bezpieczeństwem energetycznym oparty na wykorzysta-
niu zdolności technologii energetycznych do odpowiedzi na sygnały rynkowe
(wzrosty cen);

• system regulacji ukształtowany na kosztach referencyjnych dostaw energii
elektrycznej.
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11..  NNiieezzbbęęddnnee  nnaakkłłaaddyy  iinnwweessttyyccyyjjnnee  
Strukturę nowych mocy wytwórczych, którą przyjęto do obliczenia niezbędnych

nakładów inwestycyjnych w obydwu scenariuszach, przedstawiono poniżej w tabeli
Z.1. Jest to struktura, która została określona dla zapotrzebowania na energię elek-
tryczną wynoszącego w 2020 roku około 205 TWh (prognoza wyższa niż przedsta-
wiona w tabeli 2, w podrozdziale 2.1). W analizie uwzględniono niezbędne wycofa-
nie jednostek wytwórczych na poziomie 5000 MW.

Łączne nakłady inwestycyjne zapewniające przyrosty mocy określone w tabeli
Z.1 wynoszą odpowiednio: dla scenariusza innowacyjnego 77,9 mld PLN (nakła-
dy średnioroczne 6,5 mld PLN), a dla scenariusza kontynuacji 68,5 mld PLN (na-
kłady średnioroczne 5,7 mld PLN). 

Ze względu na silną presję na inwestycje w energetykę wiatrową dodatkowo wyzna-
czono przeciętne nakłady inwestycyjne dla scenariusza kontynuacji, uwzględniając roz-
wój tego rodzaju źródeł na poziomie takim samym jak w scenariuszu innowacyjnym,
czyli 5000 MW. W tym wypadku średnioroczne nakłady inwestycyjne dla scenariusza
kontynuacji wynoszą 7,3 mld PLN i są większe niż w scenariuszu innowacyjnym. 

Na podstawie przedstawionych w tabeli Z.1 wyników można by wnioskować, że
scenariusz innowacyjny jest niekorzystny z punktu widzenia nakładów inwestycyj-
nych. Jednakże należy zwrócić uwagę przynajmniej na kilka aspektów, które powo-
dują zmniejszenie, a nawet odwrócenie relacji niekorzystnych dla scenariusza inno-
wacyjnego. Poniżej przedstawiono w uproszczeniu trzy grupy czynników wpływają-
cych w sposób „miękki” na potrzebne nakłady inwestycyjne. 

PPiieerrwwsszzaa  ggrruuppaa  cczzyynnnniikkóóww  
Jest to grupa czynników związanych z bezpieczeństwem pokrycia zapotrzebowa-

nia, inaczej – z wystarczalnością systemu. Na rysunkach Z.1 i Z.2 pokazano zmia-
nę prawdopodobieństwa niepokrycia zapotrzebowania przy realizacji każdego
z dwóch scenariuszy. W przypadku wzrostu mocy szczytowej na poziomie 1,5%
rocznie (rys. Z.1) obserwuje się zmniejszanie tego prawdopodobieństwa w scenariu-
szu innowacyjnym (efekt korzystny) i praktycznie stałą wartość w scenariuszu konty-
nuacji. W tym przypadku scenariusz innowacyjny wpływa na poprawę bezpieczeń-
stwa dostaw energii (w rozumieniu wystarczalności systemu), natomiast scenariusz
kontynuacji nie powoduje pogorszenia bezpieczeństwa w stosunku do stanu obecne-
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Scenariusz Elektrownie
systemowe

Farmy
wiatrowe

EC węglowe Źródła
gazowe

Źródła
biogazowe

Suma

Innowacyjny 3200 5000 1000 2200 3500 15900
Kontynuacji   8200* 1500   500   300   500 11000

Tabela Z.1. Nowe moce wytwórcze niezbędne do wprowadzenia do 2020 roku

według głównych grup (w MW)

* W scenariuszu kontynuacji uwzględniono dwa bloki jądrowe o łącznej mocy 3200 MW.



go. Jednak gdyby próbować osiągnąć w obydwu scenariuszach takie same poziomy
(równe poziomowi w scenariuszu innowacyjnym), to scenariusz kontynuacji musiał-
by zostać uzupełniony o dwa bloki o łącznej mocy około 900 MW.

Jeszcze wyraźniej problem ten uwidacznia się w przypadku przyrostu mocy szczy-
towej na poziomie 2% rocznie (rys. Z.2). Tu, jak poprzednio, prawdopodobieństwo
niepokrycia zapotrzebowania w scenariuszu innowacyjnym jest mniejsze (zwiększa
się bezpieczeństwo systemu), natomiast w scenariuszu kontynuacji prawdopodobień-
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Rysunek Z.1. Wartości prawdopodobieństwa niepokrycia zapotrzebowania

dla przyrostu mocy szczytowej 1,5%
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dla przyrostu mocy szczytowej 2,0%



stwo to zwiększa się do wartości, które na pewno nie mogą być akceptowane w prak-
tyce. Z tego powodu scenariusz kontynuacji musiałby zostać doinwestowany. Utrzy-
manie obecnego poziomu bezpieczeństwa wymagałoby dodatkowych inwestycji w blo-
ki energetyczne (przynajmniej trzy) o łącznej mocy 1400 MW. Średnioroczny nakład
inwestycyjny na realizację tego scenariusza wzrasta więc do wielkości 6,4 mld PLN,
co praktycznie zrównuje wartości nakładów inwestycyjnych w obydwu scenariuszach.
Gdyby dodatkowo dążyć do takiego samego poziomu bezpieczeństwa w obydwu sce-
nariuszach, scenariusz kontynuacji musiałby zostać jeszcze rozbudowany o kolejne
dwa bloki o łącznej mocy 1000 MW. 

DDrruuggaa  ggrruuppaa  cczzyynnnniikkóóww  
Do tej grupy należą czynniki związane z ryzykiem wynikającym z wielkiej kapi-

tałochłonności pojedynczych inwestycji w scenariuszu kontynuacji oraz z długiego
czasu ich realizacji. Inaczej: w przypadku inwestycji wielkoskalowych mamy do czy-
nienia z długim okresem zamrożenia kapitału do czasu uruchomienia produkcji. Do-
tyczy to przede wszystkim elektrowni jądrowych, ale także, choć na nieco mniejszą
skalę, elektrowni węglowych.

W przypadku realizacji scenariusza innowacyjnego czas realizacji pojedynczych
inwestycji jest znacznie krótszy (2-3 lata). Czas zamrożenia kapitału jest dwu- a na-
wet czterokrotnie krótszy niż przy realizacji inwestycji wielkoskalowej. Również czas
zwrotu inwestycji w generację rozproszoną jest znacznie krótszy. Inwestycje realizo-
wane na początku rozpatrywanego okresu (lata 2009-2012) mogą przynosić zyski
już przed rokiem 2020, podczas gdy inwestycje wielkoskalowe rozpoczęte w tym
okresie mogą dopiero wchodzić do eksploatacji.

Poniżej przedstawiono oszacowanie ryzyka użyteczne w analizie efektywności eko-
nomiczno-finansowej różnych technologii energetycznych (w praktyce takie szacowanie
ryzyka nie jest jeszcze wykonywane). Jako „nośnik” ryzyka wykorzystano stopę dyskon-
tową. Stopa ta w postaci analitycznej może być wyrażona w sposób następujący:

(1)

gdzie: sa jest kosztem alternatywnym kapitału (najczęściej równym oprocentowaniu
państwowych obligacji długoterminowych), sr – stopą ryzyka, charakterystyczną dla
danej działalności gospodarczej. Występująca we wzorze (1) zależność przybliżona
zachodzi, gdy wartości obydwu stóp procentowych są niewielkie. W praktyce często
można się posługiwać tą zależnością przybliżoną.

Poniżej zaprezentowano propozycję szacowania miary ryzyka techniczno-ekono-
micznego uwzględniającego czas budowy poszczególnych źródeł oraz jednostkowe
koszty ich budowy. Pierwszy parametr ma ścisłe powiązanie z zamrożeniem kapita-
łu, natomiast drugi określa niezbędną wielkość kapitału, który musi być zaangażowa-
ny w realizację inwestycji wytwórczej.

,1)1()1( rara ssssr +≈−+×+=
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Punktem wyjścia do budowy modelu jest rozpatrzenie i porównanie dwóch tech-
nologii: technologii wielkoskalowej (o mocy zainstalowanej Pw, jednostkowych nakła-
dach inwestycyjnych Nw, czasie realizacji inwestycji Tw i stopie dyskontowej rw)
z technologią małoskalową (o mocy jednostkowej źródła Pm i mocy zainstalowanej
sumarycznej Psm, jednostkowych nakładach inwestycyjnych Nm, czasie realizacji in-
westycji Tm i stopie dyskontowej rm). Oczywiście, zachodzi nierówność: Tm << Tw,
dlatego w modelu inwestycja małoskalowa przynosi dochody już wówczas, gdy inwe-
stycja wielkoskalowa jest jeszcze w trakcie realizacji.

Dodatkowym założeniem jest przyjęcie, że inwestycje małoskalowe są realizo-
wane w sposób ciągły w czasie Tw tzn. po oddaniu do pracy jednostki wytwórczej
realizowana jest kolejna, tak aby po czasie Tw została zainstalowana do pracy moc
założona na początku Psm. Moc Psm może być określona na dwa sposoby, dlatego
poniżej rozpatruje się dwa modele.

Model pierwszy, istotny z punktu widzenia energetyki (bezpieczeństwa dostaw
energii elektrycznej), zakłada równość mocy Psm i mocy Pw. Przedstawia sytuację,
w której po cyklu inwestycyjnym źródła wielkoskalowego i alternatywnie szeregu źró-
deł małoskalowych moc zainstalowana w obydwu przypadkach będzie taka sama.
Model drugi, istotny z punktu widzenia inwestora (lub instytucji finansującej pro-
jekt), zakłada równość nakładów inwestycyjnych, jakie trzeba ponieść na realizację
jednej inwestycji (wielkoskalowej) lub równoważnej rozłożonej (małoskalowej).
W tabeli Z.2 pokazano wpływ wyznaczonej stopy ryzyka na koszty wytwarzania
energii w przykładowych jednostkach wytwórczych.

Wyznaczone jednostkowe koszty produkcji energii elektrycznej po uwzględnieniu
stopy ryzyka dla poszczególnych technologii wskazują wyraźnie na zwiększenie efek-
tywności technologii gazowych i biogazowych, dla których koszty wytwarzania
zmniejszają się w stosunku do wyznaczonych przy standardowych stopach procento-
wych, natomiast technologie węglowe oraz – szczególnie – technologia jądrowa
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Jak w [5] Z uwzględnieniem stopy ryzyka
Technologia Koszty

kapitałowe
Sumaryczne

koszty wytwarzania
Koszty

kapitałowe
Sumaryczne

koszty wytwarzania

%
zmiana
kosztów

Blok parowy; parametry
nadkrytyczne, węgiel brunatny

  74 173   86 185   6,9

Blok parowy; parametry 
nadkrytyczne, węgiel kamienny

  73 189   80 196   3,7

Blok CCGT; gaz  ziemny   33 215   25 207  -3,8
Blok jądrowy EPR 145 236 218 309 31
Blok gazowy opalany biogazem 108 290   94 276  -4,9

Tabela Z.2. Jednostkowe koszty wytwarzania energii elektrycznej

z wyodrębnionym składnikiem kosztów kapitałowych bez uwzględnienia

wyznaczonej stopy ryzyka technologicznego oraz z jej uwzględnieniem

(w PLN/MWh)



charakteryzują się wzrostem kosztów wytwarzania po uwzględnieniu stopy ryzyka tech-
nologicznego. Duży wzrost kosztów wytwarzania dla technologii jądrowej wynika
z dużej stopy ryzyka technologicznego (długi czas zamrożenia kapitału) oraz dużego
udziału kosztów kapitałowych w całkowitych kosztach wytwarzania (ponad 60%). 

Przytoczone przykłady świadczą o dużej zależności kosztów wytwarzania od sto-
py ryzyka. Jest to obecnie o tyle istotne, że światowy kryzys finansowy ciągle pogłę-
bia te tendencje, a prawie wszystkie kraje deklarują rozwój energetyki odnawialnej
(rozproszonej) jako element wyjścia z tego kryzysu.

TTrrzzeecciiaa  ggrruuppaa  cczzyynnnniikkóóww  
Trzecią grupę stanowią czynniki związane z pracą sieci oraz niezbędnymi inwe-

stycjami sieciowymi. Na rys. Z.3 przedstawiono otrzymane wartości jednostkowej
(odniesionej do energii odbieranej) nadwyżki sieciowej w poszczególnych latach
w układach bez generacji rozproszonej w sieci i z nią, przy czym wartości dla pracy
z generacją rozproszoną są wartościami średnimi otrzymanymi z analiz losowych roz-
kładów lokalizacji źródeł rozproszonych. Należy zwrócić uwagę, że przeciętne warto-
ści nadwyżki sieciowej po uwzględnieniu generacji rozproszonej są w każdym roku
znacznie mniejsze niż bez uwzględnienia tej generacji. Oznacza to, że małe źródła
rozproszone na całym obszarze korzystnie wpłyną na pracę sieci (mniejsze będą stra-
ty sieciowe oraz ograniczenia przepustowości gałęzi).

Oszacowana różnica w nakładach inwestycyjnych na rozwój sieci przesyłowych
i rozdzielczych wynosi około 1,1 mld PLN rocznie na korzyść scenariusza innowa-
cyjności (silnego rozwoju generacji rozproszonej). Różnica ta stanowi bezpośrednią
korzyść, jaka pojawia się w przypadku realizacji scenariusza innowacyjnego.
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Rysunek Z.3. Jednostkowa nadwyżka sieciowa dla pracy sieci bez

uwzględnienia generacji rozproszonej oraz z jej uwzględnieniem



22..  PPoorróówwnnaanniiee  kkoosszzttóóww  ddoossttaawwyy  eenneerrggiiii  eelleekkttrryycczznneejj  ddoo ooddbbiioorrccyy
W tabeli Z.3 przedstawiono, dla wybranych lat, względne koszty dostaw energii

do odbiorcy (przeciętnego) z uwzględnieniem kosztów referencyjnych, czyli pełnej in-
ternalizacji kosztów zewnętrznych (w szczególności kosztów emisji CO2 oraz kosztów
przesyłu liczonych według cen węzłowych). Szacunki uwzględniają koszt jednostko-
wy zakupu uprawnień do emisji CO2 wynoszący 40 EUR/t. Na rys. Z.4 przedsta-
wiono (ciągłą) zmienność tych kosztów w latach 2009-2020.

Wyniki podane w tabeli Z.3 i zobrazowane na rys. Z.4 pozwalają porównać efek-
ty wdrażania poszczególnych scenariuszy rozwoju. Istotne różnice pomiędzy scenariu-
szem innowacyjnym a scenariuszem kontynuacji pojawiają się dopiero w 2017 roku.
Różnice te jednoznacznie pokazują, że ścieżka intensywnego rozwoju generacji roz-
proszonej zapewnia duży spadek kosztów dostawy energii elektrycznej do odbiorców.
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Scenariusz
Rok

innowacyjny kontynuacji
2009 1,00 1,00
2012 0,98 0,99
2013 0,98 0,99
2015 0,97 0,99
2020 0,91 0,99

Tabela Z.3. Względne koszty dostawy energii do odbiorcy liczone

z uwzględnieniem kosztów zewnętrznych dla poszczególnych scenariuszy

na poziomie maksymalnym (przy koszcie zakupu uprawnień

do emisji CO2 wynoszącym 40 EUR/t)

Obliczenia H. Kocota w: Popczyk J., Kocot H., Bezpieczeństwo elektroenergetyczne kraju. Projekt badawczy

zamawiany nr PBZ-MEiN-1/2/2006. Raport podsumowujący zadanie 2. Gliwice, luty 2010.
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Rysunek Z.4. Względne koszty dostawy energii do odbiorcy liczone

z uwzględnieniem kosztów zewnętrznych na poziomie maksymalnym

dla poszczególnych scenariuszy (2009 – 1,00)



W tabeli Z.4 przedstawiono, dla wybranych lat, względne koszty dostaw energii
do odbiorcy (przeciętnego) z uwzględnieniem kosztów zakupu uprawnień do emisji
CO2 (po 40 EUR/t) oraz zakupu certyfikatów dla energii „kolorowych”. W szacun-
kach zastosowano tradycyjne podejście do opłaty przesyłowej. Na rys. Z.5 przedsta-
wiono (ciągłą) zmienność tych kosztów w latach 2009-2020.

Wyniki dobrze obrazują wpływ internalizacji kosztów zewnętrznych na ceny końco-
we. Jeżeli się nie uwzględnia efektów pozytywnego oddziaływania generacji rozproszo-
nej na sieć, a tylko dokonuje wyceny kosztów dostawy energii elektrycznej do odbior-
ców według aktualnych zasad (uwzględnia się zwiększone koszty produkcji wynikające
ze zwiększenia kosztów zakupu uprawnień do emisji CO2, stosowania aktualnej wyce-
ny certyfikatów oraz niezależnego traktowania przesyłu), to konsekwencją jest wzrost
kosztów dostawy ze znaczną dynamiką, szczególnie przy wysokich cenach uprawnień
(40 EUR/t). Z drugiej strony wykorzystanie kategorii kosztów zewnętrznych skutkuje
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Scenariusz
Rok

innowacyjny kontynuacji
2009 1,00 1,00
2012 1,01 1,01
2013 1,10 1,11
2015 1,16 1,20
2020 1,30 1,41

Tabela Z.4. ne koszty dostawy energii do odbiorcy liczone z uwzględnieniem

kosztów zakupu uprawnień do emisji po 40 EUR/t oraz systemu istniejących

certyfikatów

Obliczenia H. Kocota, jak w wypadku tabeli Z.3.
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0,90

Scenariusz innowacyjny

Scenariusz kontynuacji

Rysunek Z.5. Względne koszty dostawy energii do odbiorcy liczone

z uwzględnieniem kosztów zakupu uprawnień do emisji po 40 EUR/t

oraz systemu istniejących certyfikatów (2009 – 1,00)



nie tylko brakiem wzrostu kosztów dostawy, ale nawet niewielkim ich obniżaniem. War-
to podkreślić, że przy kosztach zewnętrznych środowiska (emisji CO2) liczonych na po-
ziomie minimalnym (10 EUR/t) w pierwszych latach analizy koszty dostawy liczone
tą metodą są prawie identyczne jak liczone metoda tradycyjną. Wynika to z niewielkich
kosztów emisji CO2 (z niewielkiego ich wpływu na koszty energii elektrycznej) i z kom-
pensowania tych kosztów obniżką kosztów przesyłu.
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Opracowania InE z lat 2000-2009 dotyczące energetyki i ochrony klimatu – wybór

Ekoinnowacyjność dokumentów strategicznych. Próba oceny. Warszawa 2001

Kompas Rio + 10 czyli społeczna ocena realizacji przez Polskę dokumentów przyjętych na konferencji ONZ

„Środowisko i Rozwój” w czerwcu 1992 r. w Rio de Janeiro. Warszawa 2002

Narodowy Plan Rozwoju na lata 2004-2006 a konstytucyjna zasada zrównoważonego rozwoju. Warszawa 2002

Głos organizacji pozarządowych w sprawie strategii zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej. Warszawa 2002

Zazielenianie lokalnych rynków pracy w Polsce- wykorzystanie doświadczeń Unii Europejskiej. Pakiet 8 publikacji:

Dekalog – ABC „zielonego” miejsca pracy, Informator o integracji polityki zatrudnieniowej z ekologiczną w Unii

Europejskiej i w Polsce oraz Zeszyty: gospodarka energią, ochrona przyrody i leśnictwo, ochrona środowiska,

rolnictwo, transport, turystyka, społeczne przedsięwzięcia. Warszawa 2003

Ocena gospodarczych, środowiskowych i społecznych oddziaływań dla projektu Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2004-2006. Warszawa 2003

Biuletyn klimatyczny. Wspólnie z Polskim Klubem Ekologicznym Okręg Mazowiecki. Kwartalnik. Wydawany od 2004

Ekologiczna reforma fiskalna – uwarunkowania i możliwości wdrożenia w Polsce. Warszawa 2004

Prognoza oddziaływania na środowisko Projektu Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego na lata 2007- 2013.

Warszawa 2005

Prognoza oddziaływania na środowisko Projektu Strategii Rozwoju Turystyki na lata 2007-2013. Warszawa 2005

Nasza wizja Polski w procesie przygotowania Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013. Wspólnie z Polską Zielona

Siecią, Instytutem Ekonomiki Środowiska i WWF – Polska. Warszawa 2005

Jakie środowisko dla środowiska? Stanowisko pozarządowych organizacji ekologicznych w sprawie Projektu Programu

Operacyjnego „Infrastruktura i środowisko”, Wspólnie z Polską Zielona Siecią, Instytutem Ekonomiki Środowiska

i WWF – Polska. Kraków-Warszawa 2006

Ja, mój samochód ale nasz klimat. Wspólnie z Polską Zielona Siecią i CEE Bankwatch Network. 2006

Partnerstwo dla efektywności ekologicznej. Wspólnie z European Environmental Bureau. Warszawa 2006

Ocena efektywności edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju – sposoby podejścia i strategie wdrażania. Warszawa 2006

Polityka energetyczna Polski. Deklaracje i rzeczywistość. Warszawa 2006

Prognoza oddziaływania na środowisko Projektu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Warszawa 2007

Prognoza oddziaływania na środowisko Projektu Krajowego Strategicznego Planu rozwoju obszarów wiejskich i Projektu

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wspólnie z firmami Agrotec Polska Sp. z o.o.

i Agrotec-Spa. Warszawa 2007

Biopaliwa w Polsce. Możliwości i wyzwania. Warszawa 2007

Funkcjonowanie systemu białych certyfikatów w Polsce jako mechanizmu stymulującego zachowania energooszczędne

– zasady i szczegółowa koncepcja działania. Wspólnie z firmą Procesy Inwestycyjne. Warszawa 2007

Możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce do roku 2020. Wspólnie z Instytutem Energetyki

Odnawialnej. Warszawa 2007

Małe ABC… Ochrony klimatu. Warszawa trzy wydania 2007, 2008 i 2009

Fundusze Unii Europejskiej na lata 2007-2013 a ochrona klimatu. Warszawa 2008

Twoje miasto – Twój klimat. Warszawa 2008

Jak chronić klimat na poziomie lokalnym. Warszawa 2008

Jaka energetyka w zrównoważonym rozwoju? Warszawa 2008

Społeczeństwo obywatelskie wobec konsekwencji zmian klimatu. Warszawa 2008

Barometr zrównoważonego rozwoju. Warszawa 2008

Barometr zrównoważonego rozwoju 2008/2009. Warszawa 2009

Klimat a turystyka. Warszawa 2009

Klimat a gospodarowanie wodami. Warszawa 2009

2°C – granica nie do przekroczenia. Tłumaczenie, Warszawa 2009

Energetyka jądrowa – przebieg debaty w Niemczech. Warszawa 2009

Polityka klimatyczna Polski – wyzwaniem XXI wieku. Wspólnie z Polskim Klubem Ekologicznym. Warszawa 2009

Alternatywna Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku. Raport techniczno-metodologiczny. Warszawa 2009

Alternatywna Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku. Raport dla osób podejmujących decyzje. Warszawa 2009

Energia – konieczność ale i odpowiedzialność. Broszura dla społeczeństwa, Warszawa 2009

Poland's Alternative Energy Policy until 2030. A Final Report, Warszawa 2009
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