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STRESZCZENIE I PODSTAWOWE ZALECENIA
STRESZCZENIE
Od ostatniego szczegółowego przeglądu (IDR) Międzynarodowej Agencji Energetycznej
(MAE) w 2011 r., Polska poczyniła dalsze postępy w opracowywaniu i wdrażaniu polityki
energetycznej. Niektóre kluczowe zalecenia polityczne zawarte w ostatnim IDR, przede
wszystkim potrzeba zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego oraz wzmocnienia
efektywności energetycznej zostały wprowadzone w życie. Polska przechodzi również
proces modernizacji i przewartościowania swojej strategii energetycznej. Rząd
przeprowadza przegląd i aktualizację strategii energetycznej tak, aby uwzględniać między
innymi, ostatnie decyzje Unii Europejskiej (UE) w zakresie polityki klimatycznej
i energetycznej. MAE przewiduje, że rząd opublikuje zmienioną strategię energetyczną
w 2017 r. W międzyczasie, energia pozostaje wysoko na liście priorytetów polityki nowego
rządu, o czym świadczy powołanie Ministerstwa Energii, które ma nadzorować rozwój
polityki w tym sektorze. MAE zachęca Polskę do niezwłocznej finalizacji przygotowań
długoterminowej strategii energetycznej do 2050 r. Proces ten musi również uwzględniać
przejrzyste i otwarte konsultacje z podmiotami branży energetycznej i konsumentami.

PRZEKSZTAŁCENIE SYSTEMU ENERGETYCZNEGO
Liberalizacja rynku, spadek międzynarodowych cen energii, dekarbonizacja i szybkie
zmiany technologiczne napędzają transformację w sektorach energii elektrycznej w wielu
państwach MAE. Polska w mniejszym stopniu popiera tę „transformacje systemu
energetycznego” i przewiduje, że paliwa kopalne będą podstawowym elementem
systemu energetycznego w długoterminowej perspektywie. Niemniej jednak, rząd położył
duży nacisk na redukcję emisji gazów cieplarnianych (GHG) i zanieczyszczenie powietrza,
większą efektywność energetyczną, realizację celów w zakresie energii odnawialnej,
dekarbonizację systemu transportowego oraz wprowadzenia energii jądrowej.
Poziom emisji gazów cieplarnianych na jednostkę produktu krajowego brutto (PKB)
i intensywność emisji dwutlenku węgla w Polsce znajduje się wśród najwyższych spośród
europejskich państw członkowskich MAE. Choć Polska jest stosunkowo skuteczna
w redukcji emisji gazów cieplarnianych, w znacznej części jest ona wynikiem zmian
strukturalnych w gospodarce, a państwo stoi w obliczu większych wyzwań w przyszłości,
jeżeli chodzi o redukcję emisji. Nowy cel w sektorach nieobjętych ramami unijnego
systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) będzie trudny do spełnienia, zwłaszcza
w sektorze transportu, który jest źródłem najszybciej rosnących emisji gazów
cieplarnianych w Polsce.
W sektorze energetycznym wiele elektrowni węglowych jest starych, nieefektywnych
i szkodliwych dla środowiska: 62% elektrowni węglowych ma ponad 30 lat, a 13% ma
pomiędzy 26 i 30 lat. Zastąpienie tych elektrowni stanowi wyzwanie ekonomiczne dla
sektora, ale jednocześnie stanowi dobrą okazję do zmniejszenia zanieczyszczenia
powietrza i emisji dwutlenku węgla w ramach procesu wytwarzania energii elektrycznej.
Elektrownie klasy światowej mogą zmniejszyć emisję dwutlenku węgla (CO2) o ponad 20%
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w stosunku do istniejącej, podczas gdy emisje zanieczyszczeń powietrza mogą zostać
zmniejszone o 90% lub nawet więcej. Poczyniono postępy w tym zakresie, a elektrownie
węgla kamiennego będące w budowie oferują znacznie wyższe wydajności. Praca
z technologią ultranadkrytyczną i nowoczesnymi urządzeniami służącymi do redukcji
emisji zanieczyszczeń spowoduje zmniejszenie zanieczyszczenia lokalnego powietrza.
Strategia rządu polega na zastąpieniu istniejących jednostek wytwórczych o niskiej
wydajności nowymi, wysokowydajnymi elektrowniami. Doprowadzi to do obniżenia emisji
zanieczyszczeń przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa energetycznego.
Lokalne zanieczyszczenie powietrza jest dzisiaj jednym z największych zagrożeń dla
środowiska w Polsce. Ogrzewanie gospodarstw domowych jest głównym źródłem
zanieczyszczenia lokalnego powietrza, a emisje z tego sektora są trudne, jeśli nie
niemożliwe, do uregulowania. Europejska Agencja Ochrony Środowiska szacuje, że
ogrzewanie gospodarstw domowych generuje około 40% emisji pyłu zawieszonego.
Kluczowymi czynnikami są starzenie się i niska efektywność spalania urządzeń grzewczych
oraz, w mniejszym stopniu, zachowanie odbiorców w gospodarstwach domowych. Rząd
zaoferował wsparcie finansowe i zachętę do wymiany starych kotłów na czystsze i bardziej
wydajne kotły wraz ze wsparciem finansowym na izolację instalacji domowych.
Rząd powinien przeanalizować i dostosować obecne zachęty w sektorze, aby zapewnić
środki dla mniej zamożnych obywateli wraz z możliwościami zaprzestania użytkowania
węgla lub wykorzystywania odpadów na rzecz rozwiązań mniej emisyjnych, takich jak
energia elektryczna, gaz ziemny lub sieć ciepłownicza.
Polska ma piąte najniższe całkowite zużycie energii pierwotnej (TPE) na mieszkańca wśród
państw członkowskich MAE. Polska, w ciągu ostatnich dwóch dekad, osiągnęła znaczne
zmniejszenie energochłonności, ale nadal jest ono powyżej średniej MAE dla Europy.
Sektor przemysłowy jest sektorem o największej konsumpcji energii, a środki polityczne,
na przykład system białych certyfikatów, zachęcają przemysł do zmniejszenia
energochłonności. Rozszerzenie systemu może pozwolić na dalsze zwiększanie
efektywności energetycznej. Nowe standardy w branży budowlanej, w oparciu
o Dyrektywę o charakterystykach energetycznych budynków w UE, zapewniają obranie
konkretnego kierunku w zakresie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym.
Wymagania dla nowych budynków są ambitne, ale wiele z już istniejących w Polsce
budynków wymaga remontów, na które należy określić mechanizmy finansowania.
Obowiązki w zakresie modernizacji istniejących budynków pod kątem nieefektywnych
systemów grzewczych mogą pomóc zapewnić znaczne oszczędności energii przy
wykorzystaniu środków o krótszych okresach zwrotu.
Polska ma jeden z największych systemów centralnego ogrzewania w Europie. Przy ponad
jednej trzeciej wytwarzania ciepła w ciepłowniach istnieje duży potencjał zwiększenia
wysoko wydajnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej (CHP), szczególnie przy
wymianie starych lub małych ciepłowni. Rynek ciepłowniczy jest rozproszony, z setkami
małych dostawców. Połączenie tych małych systemów w większe sieci ciepłownicze może
przynieść korzyści ekonomiczne i bardziej efektywne wykorzystanie większych i czystszych
elektrociepłowni. Branża szacuje, że 35% polskich sieci wymaga reinwestycji. Obecny
system regulacyjny jest postrzegany przez uczestników rynku jako problematyczny
i wymagający zmiany, aby przyciągnąć więcej inwestycji.
Osiągnięcie długoterminowych redukcji emisji gazów cieplarnianych będzie wymagało
działań w celu ograniczenia rosnących emisji z sektora transportowego. Priorytetem dla
Polski jest stosowanie środków mających na celu ograniczenie emisji i poprawę
efektywności energetycznej w sektorze transportu. Nowe programy, takie jak program
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elektromobilności oraz większe wykorzystanie pojazdów zasilanych gazem ziemnym mają
potencjał redukcji emisji w sektorze transportu, pod warunkiem, że sektor energii
elektrycznej również zmniejszy emisję.
Polska wyznaczyła sobie bardzo ambitny cel miliona pojazdów elektrycznych (EV) do
2025 r. wraz z kompleksową siecią infrastruktury ładowania. Polska planuje budowę
ponad 7 000 publicznie dostępnych punktów ładowania do 2020 r. Równie ambitne plany
przyjęto w zakresie pojazdów zasilanych skompresowanym gazem ziemnym (CNG)
i infrastrukturą tankowania z nim związaną. Ilość pojazdów elektrycznych (EV) na rynku
w Polsce nie wzrośnie znacząco bez wsparcia politycznego. Duże dotacje na zakup dobrze
korelują ze wzrostem rynku EV, ale ulgi podatkowe i dotacje mogą prowadzić do znacznej
utraty dochodów z podatków. System rynkowy, taki jak system bonus-malus, może
zaproponować środki ograniczenia utraty dochodów podatkowych dla rządu i zaoferować
nabywcom samochodów środki dzielenia kosztów finansowania EV.
Polska osiągnęła znaczący postęp w rozwoju energii z odnawialnych źródeł, a jej udział
w całkowitej podaży energii pierwotnej (TPE) wzrósł z 5% w 2004 r. do 10,4% w 2014 r.,
czyli nieco ponad średnią dla państw MAE. U podstawy tego postępu leży utworzenie kilku
mechanizmów wsparcia, zarówno prawnych jak i finansowych. Głównym środkiem
regulacyjnym był system kwotowy zobowiązujący dostawców energii elektrycznej do
zakupu energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych poprzez system świadectw
pochodzenia.
Niemniej jednak, pomimo postępu w ostatnim dziesięcioleciu, przyszłość energii
odnawialnej w Polsce jest niepewna. Wraz z przyjęciem ustawy o energii ze źródeł
odnawialnych w 2015 r., Polska dokonała przeglądu swoich ram regulacyjnych w zakresie
energii odnawialnej, odchodząc od systemu kwotowego do systemu utworzonego na
bazie procesu aukcyjnego. Późne zmiany w ustawodawstwie wprowadziły szereg zmian
w sektorze, które mogłyby wpłynąć na przyszły rozwój energii odnawialnej. Głównym
motorem tych zmian legislacyjnych wydaje się być dostosowanie kosztów systemu
wsparcia do kosztów technologii. Oprócz tych zmian, Polska przyjęła również osobne
przepisy zmieniające ramy dla rozwoju projektów wytwarzania energii z wiatru na lądzie,
które mogą zahamować dalsze wdrażanie tego typu źródła energii w Polsce. To również
sprawia, że Polska jest mniej atrakcyjnym miejscem do inwestowania w energię
wiatrową i zmniejszy to zyskowność istniejących inwestycji.

WZMOCNIENIE BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO
Priorytetem dla rządu jest zapewnienie długoterminowego zaopatrzenia państwa
w energię. Strategiczną kwestią w Polsce jest wykorzystywanie węgla kamiennego i
brunatnego, które stanowi podstawę systemu energetycznego. W 2015 r., węgiel
zapewnił ponad 50% pierwotnych dostaw energii, drugi co do wielkości udział wśród
państw Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) i 81% całkowitego
wytwarzania energii elektrycznej. Górnictwo bezpośrednio zatrudnia prawie 100 000
osób i około trzy razy tyle zatrudnia pośrednio. Wszelkie środki mające wpływ na
sektor, w związku z tym, mają duży wpływ społeczny i regionalny, w wyniku czego są
politycznie wrażliwe. Nowa strategia energetyczna musi określić, czy węgiel będzie
podtrzymywać polską gospodarkę w dłuższej perspektywie czasowej, czy też ma
być ciężarem dla państwa.
Chociaż do modernizacji polskiej infrastruktury energetycznej zostały wprowadzone
istotne poprawki, nadal potrzebne są znaczne inwestycje w celu zapewnienia stabilnych
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dostaw energii, zmniejszenia udziału elektrowni pracujących w technologiach
wysokoemisyjnych i zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Polska musi
zwiększyć swoje wysiłki i rozszerzyć sieć przesyłową energii elektrycznej. Ściślejsza
integracja państwa z sąsiednimi rynkami jest niezbędna w celu wzmocnienia
bezpieczeństwa energetycznego oraz dalszej integracji rynków energii elektrycznej
w regionie. Połączenia transgraniczne stanowią w chwili obecnej tylko 7%
zainstalowanych mocy wytwórczych, a kolejne inwestycje są konieczne, aby osiągnąć cel
UE, co najmniej 10% do 2020 r. 1
W ciągu najbliższych 20 lat, Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE), operator systemu
przesyłowego, przewiduje, że między 16 Gigawat (GW) a 23 GW mocy zostanie wycofane
z rynku, a planowana jest budowa mniej niż 10 GW nowych mocy, w tym z elektrowni
jądrowej, co stwarza obawy o długoterminowy bilans. System energii elektrycznej boryka
się także z ryzykiem krótkookresowym. Na przykład, w sierpniu 2015 r., Polska
doświadczyła niedoborów energii po dłuższym okresie ciepłej pogody, co spowodowało
ograniczenia mocy. W odpowiedzi, Polska rozważa wprowadzenie rynku mocy. Podobne
rozwiązania są omawiane na innych dużych rynkach, takich jak Wielka Brytania i Niemcy.
Mimo, że mechanizmy mocy mogą zapewnić dostawy energii elektrycznej, projektowanie
i realizowanie należy przeprowadzać bardzo ostrożnie, aby zapewnić brak zakłóceń
konkurencji, kolizji z transgranicznymi przepływami energii elektrycznej i nie doprowadzić
do wzrostu cen energii elektrycznej dla odbiorców końcowych.
Polska nie posiada w chwili obecnej żadnej elektrowni jądrowej. Rząd ustalił, że energia
jądrowa będzie odgrywać znaczącą rolę w jego przyszłej podaży, co ma na celu zwiększenie
bezpieczeństwa energetycznego i zmniejszenie emisji dwutlenku węgla. Program Polskiej
Energii Jądrowej, który został zatwierdzony w 2014 r., przewiduje dwie elektrownie
jądrowe o mocy 6 000 Megawat (MW), pierwsza (3 000 MW) ma zostać uruchomiona
w 2022 r., co stanowi około 8% obecnej mocy wytwórczej (w pierwszym kwartale 2017 r.,
oczekuje się jednakże istotnej aktualizacji harmonogramu tego programu). Zarówno rząd,
jak i przemysł jądrowy poczyniły znaczne wysiłki w celu zdobycia i rozbudowania
kompetentnego i wykwalifikowanego personelu do nadzorowania oraz uruchomienia
programu energii jądrowej. Istnieje zapotrzebowanie na współpracę wszystkich
zainteresowanych stron oraz stworzenie kadry pracowników i technicznie
wykwalifikowanego personelu, np. inżynierów jądrowych, techników ds. mechaniki,
elektryki oraz techników z doświadczeniem w zakresie eksploatacji elektrowni jądrowej
lub doświadczeniem regulacyjnym.
Rząd polski, od 2011 r., poczynił znaczne osiągnięcia w sektorze gazu ziemnego. Jego
osiągnięcia to wydzielenie sektora, utworzenie niezależnego operatora systemu oraz
wprowadzenie środków mających na celu zwiększenie płynności na rynku hurtowym gazu.
Otwarcie terminalu LNG w Świnoujściu stanowiło duży krok w kierunku dywersyfikacji
dostaw gazu ziemnego. Terminal może pokryć niemal jedną trzecią zapotrzebowania
Polski na ten surowiec. Niemniej jednak, Polska może zrobić więcej, aby zapewnić w pełni
konkurencyjny rynek gazu ziemnego. Pomimo sukcesu rządu i Urzędu Regulacji Energetyki
(URE) we wprowadzaniu konkurencyjności na poziomie detalicznym rynku gazu ziemnego
pozostaje zaniepokojenie w związku z zakończeniem procesu, a Polska jest jednym

1

Rada Europejska, w październiku 2014 r., wezwała wszystkie państwa członkowskie UE do uzyskania połączenia pomiędzy
państwami o wartości co najmniej 10% ich zainstalowanej mocy wytwórczych energii elektrycznej do 2020 r. Oznacza to, że
każde państwo członkowskie powinno mieć kable energetyczne, które pozwalają, aby przynajmniej 10% energii elektrycznej
która jest wytwarzana przez jego elektrownie była przesyłana przez granice do krajów sąsiednich. Cel na 2030 r. wynosi 15%.
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z niewielu państw europejskich MAE, który utrzymuje ceny regulowane dla odbiorców
w gospodarstwach domowych. Prace legislacyjne dotyczące deregulacji cen gazu
ziemnego na rynkach detalicznych są jednak w toku. Podobne liczne obawy są na rynku
detalicznym energii elektrycznej. URE i Ministerstwo Energii powinny współpracować ze
sobą, aby zakończyć regulację cen w obu sektorach i zmniejszyć dominującą pozycję
operatorów państwowych. Polityka społeczna powinna obejmować środki ochrony dla
odbiorców wrażliwych i mniej zamożnych konsumentów.
Ropa naftowa pozostaje drugim największym źródłem energii w Polsce, które stanowiło
24% całkowitej podaży energii pierwotnej kraju (TPE) w 2015 r. Polska wydobywa
niewielkie ilości ropy naftowej, więc prawie cała ropa naftowa pochodzi z importu.
Federacja Rosyjska jest największym pojedynczym dostawcą polskich rafinerii w ropę
naftową a import odbywa się poprzez rurociąg Przyjaźń oraz terminal naftowy Naftoport
w Gdańsku. Rząd dąży do dywersyfikacji źródeł dostaw, a duże inwestycje, takie jak
rurociąg Brody-Adamowo i rozbudowa rurociągu Pomorskiego, zostały zaproponowane
w celu opracowania wszechstronnego systemu transportu rurociągowego. Zakończenie
obu tych projektów w znacznym stopniu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa
energetycznego.
Poważnym problemem w sektorze naftowym jest tzw. „szara strefa” rynku paliwowego
(paliwa, za które nie jest płacony VAT lub akcyza), zwłaszcza w zakresie oleju napędowego,
przy czym w mniejszym stopniu w zakresie paliw benzynowych i LPG. Szacuje się, że 18%
do 24% rynku oleju napędowego może być traktowane jako „szary rynek”. Prowadzi to do
znacznej utraty dochodów polskich podatników, od 8,0 mld złotych (PLN) do 10 mld PLN. 2
Powoduje to nie tylko nieuczciwą konkurencję, ale również niepewność paliwa, ponieważ
dostawy te są w większości importowane i nie uwzględniane w bilansie importu.
W konsekwencji, dostawy te nie są uwzględnione w obliczeniach dla państwowych
zapasów. Oznaczałoby to, że w przypadku, gdyby nie uwzględniano 10% paliw, Polska jako
całość będzie posiadać jakieś dziewięć dni mniej zapasów interwencyjnych, niż byłyby to
wymagane. Rząd rozpoczął kroki w kierunku rozwiązywania tego problemu, a od
lipca 2016 r. sytuacja uległa poprawie, skala „szarej strefy” spadła w wyniku zmian
legislacyjnych w prawie wprowadzonym przez Parlament.
Badania i rozwój w zakresie energii są ważnym instrumentem polityki w spełnianiu
krajowych celów polityki energetycznej. Opracowanie nowej strategii energetycznej
stanowi szansę dla sektora badań i innowacji na odegranie znacznej roli. Strategia ta
powinna zawierać propozycje zwiększenia finansowania dla sektora i wprowadzenia
środków mających na celu komercjalizacje krajowych działań badawczych. MAE z dużym
zadowoleniem przyjmuje również utworzenie w styczniu 2016 r. Rady Innowacyjność.
Jednostka ta jest odpowiedzialna za koordynację polityki innowacyjnej i określanie
krajowych priorytetów w zakresie innowacji, w której gospodarka Polski ma największy
potencjał. O ile energia może być jednym z kluczowych sektorów, nie można tego
zagwarantować, a uczestnictwo w Radzie należy poszerzyć o Ministerstwo Energii.

2

Wynosi to pomiędzy 1,8 mld EUR a 2,2 mld EUR po kursie 3,769 PLN.

Źródło: https://data.oecd.org/conversion/exchange-rates.htm (dane z 1 listopada 2016 r.).
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PODSTAWOWE ZALECENIA
Rząd Polski powinien:
 Niezwłocznie sfinalizować tworzenie długoterminowej strategii energetycznej, wraz
z planami działania i harmonogramami realizacji polityki. Proces ten musi uwzględnić
przejrzyste i otwarte konsultacje ze wszystkimi podmiotami branży energetycznej
i konsumentami.
 Upewnić się, że nowa strategia energetyczna kładzie duży nacisk na długoterminowe
przemiany sektora energetycznego, w tym zwiększenie inwestycji w poprawę
efektywności energetycznej, środki mające na celu zmniejszenie emisji z sektora
niepodlegającego obrotowi handlowemu, bardziej ekologiczne ogrzewanie
gospodarstw domowych i sektora energetycznego, reformę sektora ciepłowniczego
i rozwój energii odnawialnej.
 Stworzyć jasną wizję dla sektora węglowego, zgodną z nową długoterminową
strategią energetyczną, opartą na rzetelnym szacowaniu kosztów, przejrzystej
odpowiedzialności, eliminowaniu subsydiowania skrośnego pomiędzy wytwórcami
energii i kopalniami węgla oraz zapewniającą sektorowi prywatnemu możliwości
rozwoju i konkurowania na rynku.
 Wprowadzić środki zabezpieczające krótko- i długoterminowe bezpieczeństwo
systemu elektroenergetycznego.

 To obejmuje zagwarantowanie, że rynek hurtowy jest w stanie zapewnić wyraźne
sygnały do inwestowania w nowe moce wytwórcze i przesyłowe.
 W krótkim okresie, doprowadzić do stworzenia i wdrożenia rynkowego mechanizmu
mocy, który zapewni konkurencję między wszystkimi technologiami wytwarzania,
najlepsze wykorzystanie zasobów transgranicznych oraz zarządzanie stroną
popytową.
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Obecny dokument był oryginalnie opublikowany przez MAE w języku angielskim.
Pomimo iż ten tekst został przetłumaczony możliwie najdokładniej dzięki współpracy z
Ministerstwem Energii Rzeczypospolitej Polskiej, mogą istnieć drobne różnice w przekładzie.
This publication reflects the views of the IEA Secretariat but does not necessarily reflect
those of individual IEA member countries. The IEA makes no representation or warranty,
express or implied, in respect of the publication’s contents (including its completeness or
accuracy) and shall not be responsible for any use of, or reliance on, the publication.
IEA PUBLICATIONS, 9 rue de la Fédération, 75739 Paris Cedex 15
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Energy Policies of IEA Countries

Poland
Coal dominates the power sector of Poland, where it is the largest
source of greenhouse gas emissions as well as a major employer.
Whether coal continues to fuel the economy over the longer term
will be one of the central issues addressed in an update to Poland’s
long-term energy strategy, which is expected in 2017.
The country’s new energy plan will prioritise long-term energy
security, placing a strong emphasis on reducing greenhouse
gas emissions and air pollution, increasing energy efficiency and
decarbonising the transport system. Nuclear power could play a
significant role in the country’s energy supply. While the country has
experienced strong growth in renewable energy over the past decade,
the future looks uncertain.
Given these possible changes, the new energy strategy will require
significant investments to reduce the share of carbon-intensive power
plants and increase the share of low-carbon energy. While Polish
energy infrastructure has been modernised, further investments are
needed to strengthen integration with neighbouring markets.
In this context, this latest IEA review of the energy policies of Poland
examines the present landscape and makes recommendations for
further improvements – recommendations that are intended to guide
the country towards a more secure and sustainable energy future.

