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Słowo wstępne od ministra Klimatu i Środowiska michała Kurtyki

Szanowni Państwo,

opracowany przez dolnośląski instytut Studiów energetycznych raport, który mam przyjemność przedstawić 
Państwu, idealnie wpasowuje się w prowadzoną na wielu forach dyskusję na temat transformacji energetycznej 
i interesującą szczególnie uczestników rynku w Polsce roli gazu ziemnego w tej transformacji. dlatego tak cenny 
jest każdy głos w tej debacie.

Niniejsza publikacja porusza bardzo ważny, nie tylko dla sektora gazowego, ale również dla całego sektora ener-
getycznego i gospodarki, temat umiejscowienia gazu ziemnego zarówno w europejskich strategiach, jak i w kra-
jowym miksie energetycznym. 

wiemy, że Polska stoi przed wyzwaniem budowy w najbliższych latach nowego systemu energetycznego i gospo-
darki opartej o zeroemisyjne źródła energii, tak aby sprostać stawianym jej wyzwaniom klimatycznym. wierzę, że 
Polska może aktywnie uczestniczyć we wspólnej europejskiej walce na rzecz ograniczenia wpływu naszego kon-
tynentu na klimat. 

warto przy tym pamiętać, że osiągnięcie ustanowionych przez komisję europejską ambitnych celów w zakre-
sie gospodarki zeroemisyjnej wymaga od poszczególnych państw członkowskich unii europejskiej wzmożonych 
wysiłków i zróżnicowanych działań. w przypadku Polski zmiana miksu energetycznego niezaprzeczalnie wiąże 
się z gazem ziemnym, który w początkowej fazie transformacji powinien zastępować bardziej emisyjne paliwa 
– przede wszystkim w sektorze elektroenergetycznym oraz ciepłowniczym. Natomiast w dalszej perspektywie – 
w miarę zwiększania udziału w miksie energetycznym odnawialnych źródeł energii – to właśnie jednostki wytwór-
cze oparte o paliwa gazowe mogą gwarantować zbilansowanie systemu elektroenergetycznego ze względu na 
fakt, że dysponują największym potencjałem w zakresie zapewnienia odpowiednich mocy rezerwowych w przy-
padku niedoboru energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii.

w moim odczuciu przyszłość sektora gazowego kształtuje się optymistycznie, pod warunkiem jednak szybkiego włą-
czenia się przedsiębiorstw energetycznych w prace na rzecz popularyzacji gazów zdekarbonizowanych, takich jak bio-
metan czy wodór. Nie można zapominać, że sieci gazowe mogą służyć nowym łańcuchom wartości w tym obszarze.

zapraszam Państwa do lektury niniejszego opracowania, które w moim odczuciu stanowi istotny głos w szerokiej 
debacie dotyczącej transformacji energetycznej.

       michał Kurtyka
       Minister Klimatu i Środowiska
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Słowo wstępne w imieniu autorów Raportu

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność oddać w Państwa ręce autorski raport diSe pt. Gaz ziemny w procesie transformacji 
energetycznej w Polsce. raport został zrealizowany w ramach grantu udzielonego przez europejską Fundację 
klimatyczną. Jest to pierwsze kompleksowe opracowanie poddające analizie rolę paliwa gazowego w pro-
cesie odchodzenia od paliw kopalnych i wdrażania na dużą skalę odnawialnych źródeł energii w Polsce.

raport stanowi pionierską analizę polskiej, niełatwej drogi do osiągnięcia neutralności klimatycznej na płasz-
czyźnie: prawnej, ekonomicznej, technicznej i społecznej. Nasi eksperci wyjaśniają indywidualny charakter 
planów osiągnięcia wspólnego celu neutralności klimatycznej, dokonują oceny potencjału wykorzystania 
technologii gazowych w procesie transformacji polskiej energetyki. w raporcie analizujemy również możli-
wość integracji sektorów, której efektem będzie funkcjonowanie hybrydowego systemu elektroenergetycz-
nego, opartego o źródła gazowe, oze oraz instalacje magazynowania energii z wykorzystaniem wodoru.

opracowanie jest próbą odpowiedzi na pytanie, kiedy Polska może osiągnąć neutralność klimatyczną? kon-
frontujemy scenariusz zdywersyfikowany z ambicjami unijnymi oraz szacujemy koszt polskiej transformacji 
energetycznej. Jednocześnie postulujemy harmonizację ram prawnych, pozwalających na skuteczną reali-
zację polityki klimatycznej unii europejskiej.

       w imieniu autorów  
       Remigiusz nowakowski 
       Prezes Zarządu DISE
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executive Summary

transformacja energetyczna odbywająca się pod wpływem globalnych megatrendów - dekarbonizacja, roz-
wój oze, elektryfikacja transportu i ciepłownictwa, efektywność energetyczna - ma istotny wpływ na okre-
ślenie perspektywy wykorzystania paliw kopalnych jako nośników energii. gaz ziemny może pełnić rolę 
paliwa przejściowego i stanowić tym samym rozwiązanie pomostowe w procesie transformacji, której miks 
paliwowy jest oparty wciąż w ok. 75 proc. na węglu kamiennym i brunatnym. rola gazu w procesie zmian 
zachodzących w polskiej energetyce powinna być rozpatrywana w odniesieniu do struktury paliw wyko-
rzystywanych do produkcji energii oraz możliwości ich zastąpienia alternatywnymi rozwiązaniami, przy 
jednoczesnym zagwarantowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa energetycznego i w związku 
z tym może mieć odmienny charakter w poszczególnych państwach.

gaz ziemny przez wiele lat uznawany był za paliwo z dużym potencjałem na przyszłość w energetyce. Jego 
walorem była istotnie niższa emisyjność w porównaniu z innymi paliwami kopalnymi, jak węgiel czy ropa 
naftowa. Na świecie w szybkim tempie rozwijały się technologie turbin oraz silników gazowych, a ich pro-
ducenci oferowali rozwiązania cechujące się wysoką sprawnością przemiany paliwa w energię oraz zna-
czącą elastycznością pracy, w zależności od zapotrzebowania systemu energetycznego. ograniczone geo-
graficznie zasoby oraz wysokie koszty budowy infrastruktury przesyłowej sprawiały jednak, że koszt paliwa 
gazowego był zdecydowanie wyższy niż innych paliw konwencjonalnych, a jego zastosowanie w energetyce 
ograniczone. w ostatnich latach ta sytuacja uległa zmianie, główne dzięki znaczącemu wzrostowi podaży 
gazu płynnego lNg, którego znaczne ilości trafiają na rynki globalne z uSa, w wyniku tzw. „rewolucji łup-
kowej”. w Polsce dodatkową barierą wykorzystania w energetyce gazu ziemnego na szersza skalę było uza-
leżnianie od jednego kierunku dostaw i wykorzystywane przez rosję – głównego producenta gazu w euro-
pie – swojej dominującej pozycji do celów politycznych. w wyniku decyzji strategicznych polskiego rządu, 
doprowadzono jednak do budowy terminalu lNg w Świnoujściu oraz znacznej rozbudowy połączeń trans-
granicznych, których efektem jest relana dywersyfikacja kierunków dostaw. otworzyło to drogę do zwięk-
szenia roli gazu ziemnego w energetyce i jego wykorzystania w procesie zastępowania części generacji na 
węglu kamiennym i brunatnym, a także wsparcia rozwoju technologii oze poprzez możliwość szybkiego 
reagowania i kompensowania zapotrzebowania na energię w okresach mniejszej produkcjii z oze.

Przystępując do unii europejskiej, Polska zobowiązała się w traktatach akcesyjnych do realizowania celów 
w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, co ma z kolei istotny wpływ na kształtowanie naszego 
miksu paliwowego. komisja europejska postawiła sobie za cel uczynienie europy kontynentem neutralnym 
dla klimatu do 2050 r., jednocześnie proponując przyjęcie nowej długofalowej polityki, której fundamen-
tem jest tzw. Europejski Zielony Ład (ang. European Green Deal). w ostatnim czasie zarekomendowano 
także zwiększenie redukcji emisji co2 do 2030 r. z planowanych 40 proc. do 50 proc. lub nawet 55 proc.
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Funkcja gazu ziemnego w koncepcji transformacji energetycznej zawartej w Europejskim Zielonym Ładzie 
nie została sprecyzowana. Jedyny wyraźny postulat sformułowany wobec tego paliwa to obniżenie emi-
syjności sektora gazowego. Mechanizm sprawiedliwej transformacji nie odnosi się jasno do możliwości 
finansowania inwestycji w sektorze gazu ziemnego. gaz ziemny od 2022 r. będzie wykluczony ze wsparcia 
finansowego europejskiego banku inwestycyjnego. Jest to pokłosiem decyzji z 14 listopada 2019 r., w któ-
rej ebi przyjął nowy standard wydajności emisji dla kredytowania inwestycji tj. 250 gramów co2/kwh, który 
zastąpi obecny standard 550 g co2 / kwh stosowany do kwalifikacji jednostek wytwórczych, do zdolności 
korzystania z mechanizmów wsparcia w ramach tzw. „rynku mocy”.

ostateczne stanowisko komisji europejskiej w sprawie roli gazu ziemnego w transformacji energetycz-
nej jest jeszcze niewypracowane. Jednocześnie ze strony komisji europejskiej płyną skierowane do opinii 
publicznej komunikaty, w których wskazuje się, że gaz ziemny może zyskać status paliwa pomostowego 
w procesie transformacji europejskiej energetyki. takie powtarzające się sygnały świadczą o obecności 
w brukseli poglądu o nadaniu paliwu gazowemu określonego statusu w okresie przechodzenia energe-
tyki do modelu gospodarki neutralnej klimatycznie. to wyważone podejście do przyszłości gazu ziemnego 
jest jednak konfrontowane z radykalnymi postawami zakładającymi docelowe wyeliminowanie paliw kopal-
nych, w tym gazu ziemnego, aby osiągnąć cele ogłoszonego przez komisję europejską w 2019 r. Europej-
skiego Zielonego Ładu. Naczelnym celem tej nowej strategii ma być zbudowanie neutralnych dla klimatu 
gospodarek zeroemisyjnych.

ostatecznie dążenia komisji mogą zmierzać do pełnej dekarbonizacji obejmującej także gaz ziemny, który 
nie tak dawno uznawany był przez unie europejską za przyjazne środowisku „błękitne paliwo”.

Polityka energetyczno-klimatyczna ue (cele redukcji emisji co2), a także ekonomika energetyki węglowej 
(powodowana głównie cenami uprawnień do emisji co2) może doprowadzić do całkowitego odejścia od 
wykorzystania paliw węglowych w produkcji energii elektrycznej po 2035 lub 2040 r. w obliczu odejścia od 
węgla, pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną oparte będzie o źródła wykorzystujące gaz ziemny 
(źródła ccgt – źródła gazowo-parowe), odnawialne źródła energii (oze) – wiatrowe offshore i onshore oraz 
fotowoltaika – a także źródła atomowe oraz turbiny wodorowe.

rola gazu ziemnego jako paliwa przejściowego w procesie sprawiedliwej, ekonomicznie akceptowalnej 
i zapewniającej bezpieczeństwo energetyczne transformacji, może okazać się istotna. Prawdopodobnie 
ewolucyjna zmiana struktury wytwarzania energii elektrycznej w Polsce, w kierunku maksymalizacji udziału 
odnawialnych źródeł energii, wymagać będzie zastosowania technologii i paliw pomostowych.

Polska energetyka przechodząc transformację musi zatem oprzeć się na przejściowych technologiach i pali-
wach, które pomogą jej bez większych perturbacji dla całej gospodarki narodowej osiągnąć stan neutral-
ności klimatycznej. w ocenie autorów raportu taką rolą w sektorze elektroenergetycznym oraz ciepłowni-
czym w Polsce na pewnym etapie może spełnić gaz ziemny. będąc najmniej emisyjnym paliwem kopalnym 
powinien w okresie przejściowym częściowo zastępować węgiel kamienny i brunatny, przejmując jednocze-
śnie rolę stabilizatora całego systemu elektroenergetycznego. za przyjęciem przez gaz ziemny roli paliwa 
przejściowego przemawia także komplementarność gazowych źródeł wytwórczych i źródeł odnawialnych,
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w ostatecznej ocenie, bazującej na obecnym stanie wiedzy w horyzoncie 2050 r., rozwój polskiej elektro-
energetyki w oparciu o źródła gazowe może być o ok. 81 mld PlN tańszy niż system oparty głównie o źró-
dła oze (jednak warunki finansowania w perspektywie kolejnych 2-3 lat mogą ulec zmianie). Jednocze-
śnie, rozwój niskoemisyjnych, elastycznych mocy (np. bloków gazowo-parowych ccgt) pozwoli na stabili-
zację i regulację pracy systemu opartego w coraz większym stopniu o niesterowalne źródła oze, a także 
pozwoli w 2030 r. obniżyć emisje co2 o 55 proc. względem roku 2005 oraz o 85 proc. w roku 2050. roz-
wój oparty głównie o oze pozwoli w roku 2050 obniżyć emisje co2 o dalsze 10 proc., przy jednocześnie 
wyższym wymaganym poziomie nakładów inwestycyjnych (łącznie ok. 500 mln PlN do roku 2050) oraz 
wyższym wymaganym poziomie mocy magazynowych energii elektrycznej w celu stabilizacji systemu, niż 
miks oparty o źródła gazowe.

rozwój bloków gazowych pozwoli także na dalsze ich wykorzystanie w obliczu zaostrzania polityki ener-
getyczno-klimatycznej poprzez możliwość konwersji na bezemisyjne źródła spalające wodór. Powstanie 
nowych jednostek ccgt skutkować będzie istotnym wzrostem zapotrzebowania na gaz ziemny w Polsce, 
co przełoży się na potrzebę rozwoju infrastruktury transportowo-magazynowej gazu ziemnego w celu 
zapewnienia wymaganych ilości paliwa.

istotne znaczenie dla bilansowania systemu elektroenergetycznego będą miały inwestycje w gazową infra-
strukturę wytwórczą i przesyłową, ze względu na konieczność lokalizacji dużych jednostek gazowych w miej-
scach, gdzie kSe najbardziej potrzebuje źródeł o dużej elastyczności ich pracy. obecna moc osiągalna dla 
produkcji energii elektrycznej w oparciu o bloki gazowe wynosi 2 976 Mw, natomiast po zakończeniu inwe-
stycji w bloki w elektrowniach dolna odra, ostrołęka, oraz żerań (zaplanowano oddanie tego bloku w listo-
padzie 2020 r.), moc zainstalowana osiągnie w perspektywie najbliższych lat poziom dwukrotnie wyższy 
tj. 5 875 Mw. Planuje się, że do roku 2040 polska gospodarka przeznaczy na cele energetyczne ok. 5 mld 
m3 gazu rocznie i to w pełni pokryje zapotrzebowanie elektrowni regulacyjnych. 

zarówno dostawy lNg do dwóch terminali regazyfikacyjnych (uwzglęniając powstanie terminalu pływa-
jącego FSru), jak i gaz przesyłany systemem baltic Pipe zmieniają kierunek importu gazu do Polski ze 
wschodniego na północny.

gaz ziemny, jako najbardziej przyjazne dla środowiska paliwo kopalne, może stanowić istotne wspar-
cie w zakresie dalszego obniżenia emisji co2, a także emisji Sox, Nox, rtęci, pyłów zwieszonych - PM10, 
PM2,5. Nie jest możliwa całkowita eliminacja emisji co2 w przypadku wykorzystania gazu w gospodarce, ale 
znaczne ich ograniczenie. Planowana redukcja emisji w sektorze ciepłowniczym będzie wymagała uwzględ-
nienia unijnej tendencji do wykorzystania gazu ziemnego jedynie na etapie początkowym transformacji, 
aby finalnie zastąpić go biometanem oraz wodorem. eksperci podkreślają, że obecnie rola gazu ziemnego 
jest istotna w szczególności dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, jednak w przyszłości infra-
struktura służąca do transportu gazu zostanie zmodernizowana tak, aby możliwe było jej zastosowanie do 
przesyły wodoru. Przyspieszona ścieżka dekarbonizacji zaproponowana przez komisję europejską oparta 
jest na założeniu całkowitego wyeliminowania gazu ziemnego do 2050 r. na rzecz biometanu oraz wodoru, 
przy uzyskaniu zmniejszenia zużycia gazu ziemnego o połowę już do 2040 r

wykorzystanie biometanu może pomóc w istotnym stopniu w redukcji co2 w sektorach transportu i cie-
płownictwa. z analiz wynika, że jest to jeden z najtańszych i najbardziej efektywnych dla gospodarki spo-
sobów na realizację przez Polskę unijnego celu oze w transporcie na rok 2030, kiedy co najmniej 7 proc. 
miksu paliwowego mają stanowić zaawansowane biopaliwa i biokomponenty.
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decyzje inwestycje podejmowane w celu budowy infrastruktury gazowej powinny uwzględniać ryzyko pro-
cesu dekarbonizacji sektora gazowego do roku 2050. zauważalna jest potrzeba stworzenia ram regulacyj-
nych, umożliwiających rozwijanie tzw. hybrydowych systemów energetycznych, opartych na międzysekto-
rowej współpracy systemów gazowych z systemami elektroenergetycznymi (sector coupling), obejmującej 
np. dopuszczenie posiadania i świadczenia przez oSP (na zasadzie tPa) usług w instalacji „power-to-gas” 
(P2g), służącej do konwersji energii elektrycznej na wodór czy też wykorzystanie pojemności podziemnych 
magazynów gazu jako magazynów energii, zatłaczanych np. wodorem z instalacji P2g, które mogą zabez-
pieczać zarówno potrzeby systemu gazowego jak i systemu elektroenergetycznego.

ogrzewanie budynków w przyszłości także oparte ma być przede wszystkim na odnawialnych źródłach 
energii, ale znaczący udział w tych działaniach będzie musiał mieć gaz ziemny (sieciowy i lNg), gaz z dodat-
kiem wodoru lub biometanu produkowanego z odnawialnych źródeł energii elektrycznej i biogazu.Pro-
ces „zazieleniania” gazu ziemnego, rozumiany jako wprowadzanie do obiegu gazu ziemnego z domieszką 
gazów bezemisyjnych (wodoru czy biometanu), będzie jednak wymagać znacznego wsparcia komisji euro-
pejskiej w aspekcie regulacyjnym i ogromnych nakładów finansowych przez rządy krajów implementują-
cych tę technologię w energetyce.

zważywszy na powyższe, oraz fakt znacznego udziału węgla w miksie paliwowym Polski, można przypusz-
czeć, że gaz ziemny może zyskać status paliwa przejściowego umożliwiającego wdrożenie w Polsce celów 
polityki klimatycznej ue. wymiar czasowy wykorzystania gazu, jako paliwa pomostowego w transforma-
cji polskiej energetyki, będzie określany przez wypadkową wielu czynników o charakterze ekonomicz-
nym, technologicznym i politycznym. trudne do określenia na tym etapie ich natężenie będzie stymulo-
wało proces transformacji, w ramach którego określony zostanie horyzont czasowy wykorzystania paliwa 
gazowego w polskiej energetyce.

executive Summary - english version

the transformation of the power sector taking place under the influence of global megatrends – decar-
bonization, reS development, electrification of transport and heat engineering, energy efficiency – has 
a significant impact on determining the perspective of using fossil fuels as energy carriers. Natural gas 
can act as a transition fuel and thus constitute a bridge solution in the transformation process in Polish 
energy industry, the fuel mix of which is still based in approx. 75% on hard coal and brown coal. the role 
of gas in the transformation process should be considered in relation to the structure of fuels used 
for energy production and the possibility of replacing them with alternative solutions, while ensuring 
an appropriate level of security of supply, therefore, it may be different in individual countries.

For many years, natural gas has been recognized as a fuel with high potential for the future in the power 
sector. its value consisted in significantly lower emissions compared to other fossil fuels such as coal and 
crude oil. gas turbine and engine technologies have developed rapidly across the world and their manu-
facturers have offered solutions characterized by high efficiency of fuel-to-energy conversion and signifi-
cant flexibility of operation depending on the demand of the power system. however, the geographically 
limited resources and high costs of construction of the transmission infrastructure caused that the cost 
of gaseous fuel was significantly higher than of other conventional fuels and its use in the power sector 
was limited. in recent years, this situation has changed mainly due to a significant increase in lNg, with 
significant quantities entering global markets from the uSa as a result of the so-called “shale gas revo-
lution”. in Poland, the dependence on one supply direction was an additional barrier to the wider use 
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of natural gas in the power sector, and it was used by russia – the main gas producer in europe – for 
political purposes. however, the strategic decisions of the Polish government led to the construction 
of the lNg terminal and significant extension of cross-border links, which resulted in significant diver-
sification of supply directions. this opened a way to increase the role of natural gas in the power sec-
tor and to use it in the process of replacing part of the hard and brown coal based generation, as well 
as support for reS technologies through the possibility of quick response and compensation of energy 
demand in periods of lower generation from reS.

when joining the european union, Poland has committed itself in the treaties of accession to meet the tar-
gets for the reduction of greenhouse gas emissions, which in turn has a significant impact on the shaping 
of our fuel mix. the european commission has set itself the objective of making europe a climate-neutral 
continent by 2050, at the same time proposing the adoption of a new long-term policy, based on the so-cal-
led “european green deal”. recently, it was also recommended to increase the reduction of co2 emissions 
by 2030 from the planned 40% to 50% or 55%.

the function of natural gas in the energy transformation concept of the “european green deal” has not 
been clarified. the only explicit request made for this fuel is to reduce the emissions of the gas sector. a fair 
transformation mechanism does not clearly address the possibility of financing investments in the natural 
gas sector. From 2022, natural gas will be excluded from the financial support of the european investment 
bank. this is the outcome of the decision of November 14, 2019, in which the eib adopted a new emis-
sion efficiency standard for providing loans to investments, i.e. 250 grams of co2/kwh, which will replace 
the current standard of 550 g of co2 / kwh used to qualify the generating units for the ability to use sup-
port mechanisms under the so-called “power market”.

the final position of the european commission on the role of natural gas in the energy transition is still 
pending. at the same time, the european commission sends messages to the public indicating that 
natural gas can act as a bridge fuel in the process of transforming the european energy sector. Such 
repeated signals show that there is a view in brussels that the gas fuel was given a specific status dur-
ing the transition of the power sector to the climate neutral economy model. however, this balanced 
approach to the future of natural gas is confronted with radical attitudes aimed at the ultimate eliminat-
ing of fossil fuels, including natural gas, in order to achieve the objectives of the european green deal 
announced by the european commission in 2019. the primary objective of this new strategy is to build 
climate neutral, zero-emission economies.

Finally, the commission’s efforts may aim at full decarbonisation, also including natural gas, which had 
been recognized by the european union as an environmentally friendly “blue fuel” not so long ago. the pri-
mary objective of this new strategy is to build climate neutral, zero-emission economies.

the eu energy and climate policy (co2 emission reduction objectives) as well as the economy of the coal 
power sector (mainly caused by the prices of co2 emission allowances) may lead to a complete departure 
from the use of coal fuels in electric power generation following 2035 or 2040. in the face of the depar-
ture from coal, the coverage of electricity demand will be based on sources using natural gas (ccgt 
sources – combined cycle gas turbine), renewable energy sources (reS) – offshore and onshore wind 
sources and photovoltaics – as well as nuclear sources and hydrogen turbines.
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the role of natural gas as a transitional fuel in the process transformation that is fair, economically accept-
able and provides energy security, may prove important. the evolutionary change in the electric power 
generation structure in Poland, towards maximizing the share of renewable energy sources, requires 
the use of bridge technologies and fuels.

therefore, the Polish energy sector, undergoing the transformation, must rely on transitional technolo-
gies and fuels which will help it achieve the condition of climate neutrality without major perturbations 
for the entire national economy. in the opinion of the authors of the report, natural gas may fulfill such 
role in the power sector and in the heat engineering sector in Poland. being the least emissive fossil fuel, 
it should partially replace hard coal and brown coal during the transition period, at the same time taking 
over the role of stabilizer of the entire power system. the adoption of the role of transitional fuel by natu-
ral gas is also supported by the complementarity of gas generation sources and renewable sources.

in the final assessment based on the current state of knowledge in the 2050 horizon, the development 
of the Polish power industry based on gas sources may be approx. PlN 81 billion cheaper than the sys-
tem based mainly on reS sources (however, financing conditions may change in the next 2-3 years). 
at the same time, the development of low-emission, flexible ccgt generating capacities will allow for 
stabilization and regulation of the system operation, based increasingly on uncontrollable reS sources, 
and will allow for reduction of co2 emissions by 55% in 2030 compared to 2005 and by 85% in 2050. 
development based mainly on reS will allow for reduction of co2 emissions by further 10% in 2050, 
simultaneously at higher required level of capital expenditures (in total approx. PlN 500 million by 2050) 
and higher required level of electricity storage capacity in order to stabilize the system – in comparison 
with the mix based on gas sources.

the development of ccgt units will also allow for their further use in the face of tightening the energy and 
climate policy through the possibility of conversion to emission-free sources burning hydrogen. devel-
opment based on ccgt units will result in a significant increase in the natural gas demand in Poland, 
which will translate into the need to develop the natural gas transport and storage infrastructure in order 
to ensure the required amount of fuel.

investments in gas generation and transmission infrastructure will be important for balancing the power 
system due to the need to locate large gas units in places where the NPS needs the most the sources 
of high operation flexibility. the current available capacity for electric power generation based on gas 
power units is 2,976 Mw, whereas after completion of the investment project in power units in dolna 
odra, ostrołęka and żerań power plants (this power unit is planned for handover in November 2020), 
the installed power will reach twice the level, i.e. 5,875 Mw, in the next few years. it is planned that 
by 2040 the Polish economy will allocate approx. 5 billion m3 of gas per year and this will fully cover 
the demand of the balancing power plants. both lNg supplies to the two regasification terminals and 
the gas sent through the baltic Pipe system change the direction of gas import to Poland from eastern 
to northern.
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Natural gas, as the most environmentally friendly fossil fuel, can provide important support for further 
reduction of co2 emissions as well as Sox, Nox, mercury vapors, PM10, PM2.5 emissions. it is not possi-
ble to completely eliminate co2 emissions if gas is used in the economy, but it is possible to significantly 
reduce them. the planned reduction of emissions in the heat engineering sector will require taking into 
account the eu tendency to use natural gas only at the initial stage of the transformation in order to even-
tually replace it with biomethane and hydrogen. the experts stress that, in fact, the role of natural gas is 
currently extremely important in particular to ensure energy security, but in the future, the gas transport 
infrastructure will be modernized so that it can be used for hydrogen transmission.

the use of biomethane can help to significantly reduce co2 in the transport and heat engineering sectors. 
the analyses show that this is one of the cheapest and most effective methods for the Polish economy 
to meet the eu reS objective in transport for 2030, when at least 7% of the fuel mix is to be made up 
of advanced biofuels and biocomponents.

decisions on investments made in the construction of gas infrastructure should take into account the risk 
of the gas sector decarbonisation process by 2050. it is noticeable that there is a need to create a regu-
latory framework enabling the development of the so-called hybrid energy systems, based on cross-
sectoral cooperation of gas systems with power systems, including e.g. the approval of the having and 
provision by tSo (on tPa basis) of services in the “power-to-gas” (P2g) system used for conversion of elec-
tricity into hydrogen or the use of the capacity of underground gas storage facilities as energy storage 
facilities, injected e.g. with hydrogen from the P2g system, which may secure both the needs of the gas 
system and the power system.

heating of buildings in the future is also to be primarily based on renewable energy sources, but a sig-
nificant contribution to these activities will have to be made by natural gas (network gas and lNg), gas 
with the addition of hydrogen or biomethane produced from renewable energy sources and biogas.

the process of “greening” of natural gas, understood as introducing natural gas with the addition of renew-
able gases (hydrogen or biomethane) into the cycle – will, however, require significant support from 
the european commission in the regulatory aspect and huge financial outlays by governments of coun-
tries implementing this technology in the power sector.

considering the above and the significant share of coal in the Polish fuel mix, it should be concluded 
that natural gas will act as a transitional fuel enabling to implement the eu climate policy objectives 
in Poland. the time frames of using gas as a bridge fuel in the transformation of the Polish power sector 
will be longer than in other eu countries, probably exceeding the 2050 perspective, which has a techni-
cal, economic and social justification.
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Wykaz skrótów

BaU  – business as usual – scenariusz kontynuacji stanu obecnego

CBam  – carbon border adjustment Mechanism – graniczny podatek węglowy

CCGT  – combined cycle gas turbine (opalana gazem ziemnym jednostka wytwórcza   
 energii elektrycznej pracująca w trybie łączonym, tj. turbiny gazowej oraz turbiny 
 parowej), blok gazowo-parowy

CCGT_CCU  – combined cycle gas turbine carbon capture and utilisation – jednostka ccgt 
 z technologią pozwalającą na wychwytywanie i wykorzystanie dwutlenku węgla

Cem  – capacity expansion Model – model ekspansji mocy wytwórczych

CO2  – dwutlenek węgla

CnG  – compressed Natural gas – sprężony gaz ziemny

DSR  – demand Side response – czasowa redukcja poboru mocy

Dyrektywa Oze  – dyrektywa Parlamentu europejskiego i rady (ue) 2018/2001 
 z dnia 11 grudnia 2018 r. 
 w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (l 328/82)

e  – gaz ziemny wysokometanowy typu e (dawniej gz50)

eC  – elektrociepłownia

en. el.  – energia elektryczna

eU eTS  – european union emissions trading System – system handlu uprawnieniami 
 do emisji w unii europejskiej

eUa  – european union allowance – jednostkowe uprawnienie do emisji

FOm  – Fixed operations and Maintenance – koszty stałe wytwarzania energii elektrycznej

FSRU  – Floating Storage and regasification unit – pływający terminal regazyfikacyjno-
 -magazynowy gazu ziemnego

FST  – Fundusz Sprawiedliwej transformacji

GJ  – gigadżul

GWe  – gigawat mocy elektrycznej

GWh  – gigawatogodzina

GzW  – gaz ziemny wysokometanowy

HFCs  – hydrofluorocarbons – fluorowęglowodory

iTRe  – industry, research and energy committee – komisja Przemysłu, badań Naukowych
 i energii Parlamentu europejskiego
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JKz  – jednostkowy koszt zmienny wytwarzania energii elektrycznej

JWCD / nJWCD  – jednostka wytwórcza centralnie dysponowana / jednostka wytwórcza niebędąca
 w centralnej dyspozycji operatora systemu przesyłowego

Ke  – komisja europejska

KOBize  – krajowy ośrodek bilansowania i zarządzania emisjami

KPeiK  – krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030

KSe  – krajowy System elektroenergetyczny

kWh  – kilowatogodzina

LCOe  – levelised cost of electricity – porównawczy łączny jednostkowy koszt energii 
 elektrycznej uwzględniający nakłady inwestycyjne, koszty zmienne oraz stałe  
 wytwarzania, a także okres życia danej technologii wytwórczej oraz potencjalną 
 produkcję energii elektrycznej na przestrzeni życia instalacji

LnG  – liquified Natural gas – skroplony gaz ziemny

LRF  – linear reduction Factor – liniowy współczynnik redukcji

Ls  – gaz ziemny zaazotowany typu ls (dawniej gz35)

Lw  – gaz ziemny zaazotowany typu lw (dawniej gz41,5)

mg  – megagram (tona)

mJ  – megadżul

mSR  – Market Stability reserve – rezerwa stabilności rynkowej

mWe  – megawat mocy elektrycznej

mWh  – megawatogodzina

neCP  – National energy and climate Plans

OCGT  – open cycle gas turbine – opalana gazem ziemnym jednostka wytwórcza energii
 elektrycznej pracująca w trybie prostym, tj. turbiny gazowej

Offshore  – jednostka wytwórcza energii elektrycznej wykorzystująca energię wiatrów
 morskich

Onshore  – jednostka wytwórcza energii elektrycznej wykorzystująca energię wiatrów
 lądowych

OSD  – operator systemu dystrybucyjnego

OSm  – operator systemu magazynowego oSP – operator systemu przesyłowego

Oze  – odnawialne źródła energii

PeP2040  – Polityka energetyczna Polski do 2040 r. – streszczenie 
 (dokument z dnia 8 września 2020 r.)
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PFCs  – perfluorocarbons – perfluorowęglowodory

PKB  – produkt krajowy brutto

PRSP  – Plan rozwoju Sieci Przesyłowej – dokument PSe pt. Plan rozwoju w zakresie 
 zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną  
 na lata 2021-2030 z czerwca 2020 r.

PSe  – Polskie Sieci elektroenergetyczne

PSeW  – Polskie Stowarzyszenie energetyki wiatrowej

PV  – photovoltaics – jednostka wytwórcza energii elektrycznej wykorzystująca 
 energię słoneczną i efekt fotowoltaiczny

ReGi  – committee on regional development – komisja rozwoju regionalnego

RDBg  – rynek dnia bieżącego gazu

RDng  – rynek dnia Następnego gazu

RTTg  – rynek terminowy towarowy gazu

SGH  – Szkoła główna handlowa w warszawie

SOR  – Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 
 (z perspektywą do 2030 r.)

TFUe  – traktat o funkcjonowaniu unii europejskiej

TPa  – third Party access – zasada polegająca na udostępnieniu osobom trzecim swojej 
 infrastruktury sieciowej w celu dostarczenia usług klientom.

TSUe  – trybunał Sprawiedliwości unii europejskiej

TUe  – traktat o unii europejskiej

TWh  – terawatogodzina

Ue  – unia europejska

Ue15  – kraje tworzące unię europejską przed akcesją nowych członków w 2004 r. 
 Są to: austria, belgia, dania, Finlandia, Francja, grecja, hiszpania, holandia, 
 irlandia, luksemburg, Niemcy, Portugalia, Szwecja, wielka brytania oraz włochy. 
 Państwa te określane są również jako „Stara unia”

VOm  – Variable operations and Maintenance, pozapaliwowe koszty zmienne wytwarzania
 energii elektrycznej

WB  – węgiel brunatny

WK  – węgiel kamienny

WKe  – węgiel kamienny energetyczny



20

Gaz ziemny w procesie transformacji energetycznej w polsce raport

Wprowadzenie
-  założenia i tezy 
badawcze

Cele Raportu
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Wprowadzenie – założenia i tezy badawcze

ogłoszony przez komisję europejską w 2019 r. Europejski Zielony Ład (ang. European Green Deal) zapo-
wiada przeprowadzenie jakościowej zmiany w funkcjonowaniu wszystkich zasadniczych segmentów gospo-
darek państw europejskich. Jednym z nich jest sektor energetyczny, z którego docelowo mają być wyeli-
minowane paliwa kopalne. dążenie komisji do pełnej dekarbonizacji dotyczy także gazu ziemnego, który 
nie tak dawno uznawany był przez unię europejską za przyjazne środowisku „błękitne paliwo”. Naczelnym 
celem tej nowej strategii ma być zbudowanie neutralnych dla klimatu gospodarek zeroemisyjnych. ta poli-
tyczna wizja ma przez kolejne trzy dekady określać charakter rozwoju gospodarczego i w dużym stopniu 
życia społecznego (m.in. wpływając na model konsumpcji jednostek i całych społeczeństw) państw należą-
cych do unii europejskiej (ue). w przekonaniu autorów Europejskiego Zielonego Ładu jego pełne wdroże-
nie w zaproponowanym kształcie, doprowadzi do głębokiej przebudowy dotychczasowego modelu gospo-
darczego i jednocześnie wytyczy właściwy kierunek zmian w skali globalnej. zdaniem przewodniczącej 
komisji europejskiej ursuli von der leyen: „unia musi przewodzić transformacji naszego świata w zdrową 
planetę i nowy świat cyfrowy. Możemy jednak to osiągnąć jedynie poprzez zbliżenie ludzi i dostosowanie 
naszej – jedynej w swoim rodzaju – społecznej gospodarki rynkowej do dzisiejszych nowych ambicji”1. reali-
zacja tego odważnego zamierzenia powodować będzie zmiany m.in. w zakresie dostępności i redystrybucji 
środków finansowych oraz warunków regulacyjnych funkcjonowania wielu sektorów gospodarki. zapowie-
dzią tego nowego trendu była decyzja europejskiego banku inwestycyjnego z listopada 2019 r. o zaprze-
staniu finansowania inwestycji związanych z gazem ziemnym z końcem 2021 r.

zrealizowanie planów obecnej komisji europejskiej nie będzie zadaniem łatwym i możliwym do osiągnię-
cia w krótkim okresie czasu. Świadczy o tym m.in. przyjęta w dokumencie perspektywa 2050 r., której 
zasadniczym przesłaniem jest uzyskanie neutralnego dla klimatu modelu unijnych gospodarek. wprowa-
dzenie w życie tak ambitnej koncepcji musi być ujmowane w kategoriach procesowych, uwzględniających 
obecność fazy przejściowej, w której stosowane będą rozwiązania pomostowe, ewoluujące do ostatecznej 
formy technologiczno-organizacyjnej. integralną cechą procesów transformacyjnych jest bowiem obec-
ność okresów przejściowych, w których następuje mniej lub bardziej dynamiczne „dochodzenie” do pożą-
danego stanu danego systemu – w tym przypadku dotyczy to szeroko rozumianej energetyki. w okresie 
tym wprowadzane są przede wszystkim nowe warunki funkcjonowania danego sytemu (sektora, podsek-
tora gospodarki), nowa hierarchia priorytetów oraz nowe kryteria oceny uzyskiwanych efektów. 

1 the von der leyen commission: for a union that strives for more, 10.09.2019 r., https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/
iP_19_5542.
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klasycznym przykładem takiego procesu była transformacja ustrojowa i gospodarcza przeprowadzona 
w wielu państwach europy Środkowej i wschodniej w dekadzie lat 90. XX w. Podany tu przykład wskazuje, 
że proces ten jest tym bardziej złożony im głębiej sięga wprowadzana zmiana jakościowa. w kontekście 
aktualnej ambitnej polityki ochrony klimatu ta prawidłowość szczególnie dotyczyć będzie transformacji, 
specyficznego na tle europejskim, polskiego sektora energetycznego.

Polska chcąc sprostać bardzo wymagającej polityce ochrony klimatu ue, stoi więc przed koniecznością 
wypracowania odpowiedniej do swoich możliwości strategii transformacji gospodarki narodowej. wybór 
„ścieżki transformacji” powinien uwzględniać obiektywne czynniki decydujące o stanie gospodarki ener-
getycznej danego państwa w punkcie wyjścia. w przypadku Polski takim czynnikiem jest bardzo wysoki 
poziom udziału węgla kamiennego i brunatnego w produkcji energii elektrycznej i ciepła. kolejnym cha-
rakterystycznym elementem specyfiki krajowego sektora energetycznego jest dominacja energetyki wiel-
koskalowej, skoncentrowanej głównie w południowych i centralnych regionach kraju.

Polska energetyka przechodząc transformację musi zatem oprzeć się na pomostowych technologiach i pali-
wach, które pomogą jej, bez większych perturbacji dla całej gospodarki narodowej, osiągnąć stan neutral-
ności klimatycznej. W ocenie autorów Raportu taką rolą w sektorze elektroenergetycznym w Polsce 
może spełnić gaz ziemny. Jako najmniej emisyjne paliwo kopalne, gaz ziemny będzie w okresie przejścio-
wym częściowo zastępować węgiel kamienny i brunatny, przyjmując jednocześnie rolę stabilizatora krajo-
wego systemu energetycznego. za przyjęciem przez gaz ziemny roli paliwa przejściowego przemawia także 
komplementarność gazowych źródeł wytwórczych i źródeł odnawialnych, nadal charakteryzujących się 
dużą niestabilnością pracy2. wykorzystanie gazu ziemnego jako paliwa przejściowego byłoby także zgodne 
z zasadami racjonalnego gospodarowania. Należy bowiem uwzględniać fakt, że Polska poczyniła w ostat-
nich latach, przy wydatnym wsparciu ue, ogromny wysiłek inwestycyjny i organizacyjny na rzecz budowy 
bezpiecznego i zliberalizowanego rynku gazu ziemnego. Polska, w przeciwieństwie do wielu państw zachod-
niej europy, odczuwała głęboki deficyt bezpieczeństwa energetycznego w zakresie dostaw gazu wynika-
jący z uzależniona od jednego dostawcy i jednego kierunku dostaw. różnice pomiędzy Polską a rozwinię-
tymi państwami europy widoczne były i nadal są, także w dostępie ludności do infrastruktury i paliwa gazo-
wego. Nadrabianie zapóźnień rozwojowych w tym obszarze traktowane jest w Polsce jako element strate-
gii zmniejszania dystansu cywilizacyjnego w stosunku do zachodniej europy. 

gaz ziemny wykorzystywany jest nie tylko jako paliwo w energetyce, ale także jako surowiec m.in. zużywany 
w dużej ilości przy produkcji nawozów sztucznych dla rolnictwa krajowego i europejskiego. istniejąca infra-
struktura gazownicza oraz wypracowany model rynku, w jak największym stopniu powinny zostać wyko-
rzystane w rozłożonym na lata procesie transformacji polskiej energetyki, a tym samym i polskiej gospo-
darki. Powinny one zostać użyte do upowszechnienia dostępu do gazów nieemisyjnych, takich jak zielony 
wodór (wytwarzany w oparciu o odnawialne źródła energii) czy biometan.

2 J. Piskowska-wasiak, Możliwości komplementarnego wykorzystania gazu ziemnego i odnawialnych źródeł energii, „NaFta-gaz”, nr 4, 2018 r., s. 292, 
http://archiwum.inig.pl/iNSt/nafta-gaz/nafta-gaz/Nafta-gaz-2018-04-05.pdf.
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raport koncentruje się na procesie przebudowy polskiej energetyki z uwzględnieniem także podsektora 
ciepłowniczego, z uwagi na jego kluczowe znaczenie dla krajowej gospodarki w aspekcie emisyjności. inte-
resującym w tym kontekście obszarem, posiadającym duży potencjał „transformacyjny” jest transport 
drogowy i morski, w którym gaz skroplony (lNg) lub ścieśniony (cNg), może być niskoemisyjnym zamien-
nikiem paliw ropopochodnych. zakładamy, że gaz ziemny będzie w następnej dekadzie powiększał swój 
udział w zużyciu paliw przez transport, jednak ze względu na zakres tematyczny raportu zagadnienie to 
nie jest przedmiotem dokładnej analizy.
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Cele Raportu 

Celem Raportu jest analiza możliwości wykorzystania gazu ziemnego jako paliwa przejściowego, 
będącego rozwiązaniem pomostowym w procesie transformacji sektora energetycznego w Polsce.

wskazanie gazu ziemnego jako paliwa przejściowego opiera się na następujących założeniach:

a. Ścieżki dojścia poszczególnych państw do zeroemisyjnej gospodarki założonej w Europejskim Zielo-
nym Ładzie muszą mieć indywidualny charakter uwzględniający specyfikę narodowych gospodarek 
energetycznych.

b. istniejąca i budowana nadal dużym kosztem infrastruktura gazownicza powinna w przyszłości posłużyć:

• zapewnieniu dostaw paliwa dla elektrowni i elektrociepłowni opalanych gazem ziemnym, które będą 
zajmować miejsce elektrowni węglowych wyłączanych z systemu elektroenergetycznego kraju,

• udostępnieniu odbiorcom mieszanki gazu ziemnego i jednego z „zielonych gazów” (ang. green gases) 
w okresie przejściowym,

• udostępnieniu odbiorcom jednego z „zielonych gazów”, który stanie się alternatywą dla gazu ziemnego 
(biogaz, zielony wodór, metan syntetyczny).

w zawartej w raporcie analizie za główny determinant stymulujący proces transformacji sektora elektro-
energetycznego w Polsce uznano nową strategię komisji europejskiej, tj. Europejski Zielony Ładu. Prezen-
tacja zwartych w niej celów, propozycji działań i narzędzi znajduje się w rozdziale pierwszym raportu. w tej 
części znajduje się także opis i analiza treści innych ważnych dla przyszłości polskiej i europejskiej energe-
tyki dokumentów: „europa 2020: strategia unii europejskiej na rzecz wzrostu i zatrudnienia” („europe 2020: 
the european union strategy for growth and employment”) oraz tzw. porozumienia paryskiego zawartego 
w grudniu 2015 r. podczas 21. konferencji stron ramowej konwencji organizacji Narodów zjednoczonych 
w sprawie zmian klimatu (coP21). 

w raporcie uwzględniliśmy także kluczowe znaczenie aktu prawnego w postaci dyrektywy Parlamentu 
europejskiego i rady (ue) 2018/2001 (dyrektywa red ii). Fundamentalnym zagadnieniem dla rozwoju ener-
getyki opartej na gazie, opisanym w tej części raportu, jest także kwestia możliwości finansowania przy-
szłych tego typu inwestycji w świetle założeń Europejskiego Zielonego Ładu.

obecna wersja polityki klimatycznej ue skonfrontowana została także z treścią kluczowych dla polskiej 
elektroenergetyki dokumentów rządowych w postaci „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do 
roku 2020” (dalej Sor) oraz „krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030”. raport odwo-
łuje się także do założeń zawartych w ostatniej wersji projektu „Polityki energetycznej Polski do 2040 r.” 
(PeP2040) z września 2020 r. Niestety w chwili kończenia prac nad raportem projekt dostępny był w for-
mie streszczenia. 
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z punktu widzenia przyjętych w raporcie tez, w udostępnionym przez Ministerstwo klimatu materiale wid-
nieje bardzo ważne sformułowanie określające energetykę opartą na gazie, jako technologię przejściową 
w procesie transformacji energetycznej w Polsce: „gaz ziemny będzie paliwem pomostowym w transfor-
macji energetycznej”3.

aktualnej roli gazu ziemnego oraz jego miejscu w miksie energetycznym Polski poświęcony został drugi roz-
dział raportu. unikatowość polskiego miksu energetycznego to kolejny, po Europejskim Zielonym Ładzie, 
determinant decydujący o konieczności zindywidualizowania (unarodowienia) procesu transformacji ener-
getyki w Polsce. Pomimo skromnego udziału gazu w produkcji energii elektrycznej, jego rola w polskiej 
gospodarce jest znacznie szersza. konstruując optymalny model transformacji energetycznej dla Polski 
należy zatem uwzględnić uwarunkowania wynikające z modelu i wielkości rynku gazu. 

3 Ministerstwo klimatu, Polityka Energetyczna Polski do 2040 r., streszczenie, s. 7, 8.
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w rozdziale przedstawiono zatem charakterystykę rynku gazu ziemnego w Polsce, stan bezpieczeństwa 
dostaw oraz stopień jego zliberalizowania i powiązania z rynkami europy Środkowej i wschodniej. w tej 
części raportu określono także obszary możliwego wykorzystania gazu ziemnego w większej skali, jako 
paliwa przejściowego w ramach transformacji energetycznej, wskazując przede wszystkim na ciepłownic-
two oraz bilansujące wsparcie odnawialnych źródeł energii (dalej oze).

w ostatnim – czwartym rozdziale raportu przedstawiono trzy scenariusze transformacji polskiego sek-
tora elektroenergetycznego, z wykorzystaniem gazu ziemnego w roli paliwa przejściowego, zastępującego 
podstawowe obecnie źródło jakim jest węgiel.

Scenariusz nr 1 – Business as Usual

w opracowaniu tego scenariusza transformacji posłużono się założeniami i prognozami zawartymi w pro-
jekcie PeP20404, (opublikowanej przez Ministerstwo klimatu we wrześniu 2020 r.). dodatkowo dokument 
ten skonfrontowany został z „krajowym Planem na rzecz energii i klimatu na lata 2021–2030”. ten scena-
riusz ma charakter zachowawczy i opiera się na hipotetycznym założeniu braku zgody ze strony Polski na 
szybkie i radykalne ograniczenie udziału węgla w krajowym miksie energetycznym. w tym przypadku pro-
ces zmian dekarbonizacyjnych w krajowej elektroenergetyce miałby charakter ewolucyjny.

Scenariusz nr 2 – Zdywersyfikowany

zdywersyfikowany scenariusz jest autorską propozycją twórców raportu –zindywidualizowaną, a zarazem 
optymalną, godzącą interesy i oczekiwania wszystkich stron ścieżką transformacyjną dla polskiej energe-
tyki. zakłada ona zdolność Polski do zaadoptowania się do warunków wprowadzonych przez Europejski 
Zielony Ład, przy jednoczesnym zachowaniu możliwości wyboru uznanego za odpowiedni do krajowych 
warunków wariantu transformacji. Scenariusz prezentuje korzyści, jakie przyniesie wykorzystanie nisko-
emisyjnego paliwa, jakim jest gaz ziemny w konsekwentnie postępującym procesie eliminacji źródeł węglo-
wych w polskiej energetyce. Scenariusz ten oparty został o następujące założenia kierunkowe:

• Polska dąży do istotnej redukcji wolumenu emisji dwutlenku węgla (co2), pochodzącej z elektroener-
getyki. w ramach dążenia do osiągnięcia powyższego celu, w horyzoncie 2040 r. wycofane zostaną 
z krajowego systemu energetycznego najmniej sprawne (najstarsze) i jednocześnie najbardziej emi-
syjne bloki węglowe.

w takim modelu transformacji produkcja energii elektrycznej powinna być głęboko zdywersyfikowana – 
węgiel zastępowany jest przede wszystkim przez gaz ziemny, a następnie przez odnawialne źródła ener-
gii (offshore, onshore, fotowoltaika, w części biomasa/biogaz) oraz w horyzoncie roku 2040 przez atom.

4 Ministerstwo klimatu opublikowało jedynie liczące 18 stron streszczenie dokumentu.
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Scenariusz nr 3 – Odnawialny

konstruując ostatni – odnawialny scenariusz transformacji polskiej energetyki, przyjęto hipotetyczne zało-
żenie, w którym generalnie wszystkie państwa unii europejskiej, w tym Polska, przyjmują bez zastrze-
żeń i politycznych negocjacji zgłoszoną przez komisję europejską strategię Europejskiego Zielonego Ładu. 
w konsekwencji przyjęta zostałaby radykalna ścieżka transformacji zakładająca unijny scenariusz dążący 
do wypełnienia celów redukcji emisji co2, zgodnie z polityką energetyczno-klimatyczną unii europejskiej. 
aby osiągnąć ten ambitny cel, Polska maksymalizuje rozwój bezemisyjnych źródeł oze (offshore, onshore, 
fotowoltaika) oraz dąży do jak najszybszego uruchomienia mocy atomowych (w okolicy roku 2035). Źródła 
gazowe stanowią początkowo uzupełnienie miksu energetycznego, a w długim okresie spełniają funkcję 
bilansująco-regulacyjną. Pełny coal exit – motywowany ambicją wypełnienia celów emisyjnych ue – nastę-
puje już w roku 2035.

wszystkie prezentowane scenariusze opierają się na teoretycznym założeniu o niezmienności przyjętych 
w Europejskim Zielonym Ładzie celów oraz utrzymaniu przez unię europejską w kolejnych dziesięciole-
ciach priorytetu jakim jest ambitna polityka ochrony klimatu. efekty raportu mogą być zatem wykorzy-
stane w perspektywie krótko lub średnioterminowej, odnoszącej się do optymalnego okresu „przejścio-
wości” dla gazu, który zakończy się wraz z procesem transformacji energetycznej w Polsce.
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Unijne i krajowe założenia 
strategiczne, określające 
rolę gazu ziemnego 
w procesie transformacji 
energetycznej

1 Rozdział
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1.1.  Podstawy międzynarodowo-prawne wydania europejskiego 
zielonego Ładu

dla poznania istoty nowej europejskiej strategii Zielonego Ładu niezbędne jest wskazanie kontekstu mię-
dzynarodowego, leżącego u źródeł kształtowania się polityki klimatycznej. za historycznie pierwsze poro-
zumienie o charakterze wiążącym w tym zakresie uznaje się protokół z kioto, podpisany 10 grudnia 1997 r. 
dla naszej analizy istotne są postanowienia zawarte w art. 2 ww. protokołu, w myśl którego jego strony 
zobowiązały się do ograniczenia wzrostu temperatury globalnej o 1,5 ºc z ambicją do 2 ºc. z kolei w art. 
3 wytyczono cel redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2012 r. o co najmniej 5 proc. w porównaniu do 
poziomów z 1990 r. Protokół ten obowiązuje od 2005 r. i wygasa z końcem br.5 Jednakże z przyczyn, o któ-
rych będzie mowa w dalszej części opracowania, ani protokół z kioto ani też kolejne zawierane umowy 
międzynarodowe nie pozwoliły zapobiec negatywnym zmianom klimatycznym oraz nie doprowadziły do 
przemodelowania systemu energetycznego w stronę zrównoważoną środowiskowo, dlatego są to nadal 
wielkiej wagi wyzwania XXi w. opublikowanie 11 grudnia 2019 r. przez komisję europejską Europejskiego 
Zielonego Ładu nie jest wyrazem wyłącznie dynamizacji unijnych działań proklimatycznych, ale przede 
wszystkim prawną konsekwencją ratyfikacji przez ue 5 października 2016 r. porozumienia paryskiego, 
zawartego 12 grudnia 2015 r., będącego efektem Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych6. doniosłość 
prawna tego porozumienia wyraża się w podniesieniu kwestii klimatycznych do rangi priorytetowych pro-
blemów współczesnego świata, wymagających pilnej interwencji w postaci opatrzenia w normy prawne, 
które zapewnią skuteczność podejmowanych działań. Porozumienie paryskie w preambule wyraża bardzo 
istotną myśl, że potrzeba skutecznej reakcji na zagrożenia klimatyczne jest wspólnym problemem ludzko-
ści, ale powinna być realizowana w świetle różnych uwarunkowań krajowych. Przychyla się to do tezy niniej-
szego raportu, a więc idei osiągania wspólnego celu różnymi ścieżkami. wynika to z faktu, iż konieczne jest 
konsekwentne wypełnianie przez państwa zobowiązań, do których obliguje je członkostwo w ue, przy jed-
noczesnym uwzględnieniu asymetrii krajowych sytuacji gospodarczych. Porozumienie to w art. 2 kontynu-
uje cel ograniczenia wzrostu temperatury o min. 1,5º c względem poziomu przedindustrialnego. zgodnie 
z art. 3 państwa członkowskie zobowiązane są do ustalenia ambitnych celów krajowych w dziedzinie kli-
matu i ich stałego podnoszenia. Ponadto wskazano za niezbędne udzielenie wsparcia państwom, by były 
one w stanie skutecznie wdrażać powyżej wskazane postanowienia. w związku z tym Europejski Zielony 
Ład to pierwszy kompleksowy plan, który ma za zadanie urzeczywistnić cel neutralnej klimatycznie europy 
do 2050 r., poprzez dedykowany temu celowi specjalny mechanizm na rzecz sprawiedliwej transformacji.

5 Kyoto Protocol to the United Nations Frameworks Convention on Climate Change, https://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpeng.pdf.
6 Porozumienie paryskie (l 282/4).
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1.2.  Geneza i założenia europejskiego zielonego Ładu

Opracowanie i ewolucja polityki klimatycznej Ue

obecna koncepcja polityki ochrony klimatu wyrażona w Europejskim Zielonym Ładzie powstała przede 
wszystkim na gruncie wspólnej polityki energetycznej unii europejskiej, kształtowanej jeszcze w latach 90. 
XX w. koncentrowała się ona początkowo na poprawie efektywności energetycznej i zapewnieniu bezpie-
czeństwa dostaw importowanych surowców energetycznych (ropy naftowej i gazu ziemnego). aktywność 
unii, szczególnie w pierwszej dekadzie XX wieku, skupiła się także na przeprowadzeniu zmian w funkcjo-
nowaniu rynków gazu i energii. Jej polityka w tym okresie prowadziła do upowszechnienia modelu rynku 
zliberalizowanego i otwartego w skali całej wspólnoty (trzeci pakiet energetyczny z 2009 r.). Stałym dąże-
niem unii europejskiej było także zintegrowanie, często odseparowanych od siebie rynków i form pozy-
skania energii państw członkowskich, w oparciu o nową łączącą je infrastrukturę i wspólne zasady funkcjo-
nowania7. wraz z przyjęciem w 2008 r. pakietu klimatyczno-energetycznego „3x20”, do agendy politycznej 
unii europejskiej wprowadzono wyraźny akcent klimatyczny, związany ściśle z obszarem energetyki. Jed-
nocześnie ujawnił się silny nurt zmierzający do zwiększania aspiracji całej wspólnoty w zakresie ochrony 
klimatu i redukcji gazów cieplarnianych. Podniesienie poprzeczki w tym zakresie nastąpiło w opracowanym 
w 2014 r. przez komisje europejską, a następnie przyjętym przez radę europejską, dokumencie: „ramy 
polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030”, w którym przyjęto cele polityki na okres 2021-2030:

• ograniczenie o co najmniej 40 proc. emisji gazów cieplarnianych (w stosunku do poziomu z 1990 r.),

• zwiększenie do co najmniej 32 proc. udziału energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu 
energii,

• zwiększenie o co najmniej 32,5 proc. efektywności energetycznej8.

osiągnięcie w 2030 r. wskazanych wyżej celów nie jest jednak spełnieniem strategicznych zamierzeń ue. 
Stopniowo wyzwanie związane z ochroną klimatu i redukcją emisji gazów cieplarnianych stało się głównym 
zagadnieniem politycznym absorbującym uwagę w unii europejskiej. rozwiązanie tego problemu uznane 
zostało w 2019 r. przez nową Przewodniczącą komisji europejskiej ursulę von der leyen za naczelny prio-
rytet dla europy i całego świata: „Jeżeli istnieje jeden obszar, w którym świat potrzebuje naszego przy-

7 więcej na ten temat m.in. w: k. kałążna, r. rosiecki, Wymiary bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej, Poznań 2010 r.; g. bartodziej, M. 
tomaszewski, Polityka energetyczna i bezpieczeństwo energetyczne, racibórz 2009 r.

8 https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_pl
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wództwa, jest to ochrona klimatu. Jest to kwestia o zasadniczym znaczeniu dla europy – i dla świata”9. zapo-
wiedziany przez nią Europejski Zielony Ład ma być niezbędną strategią „(…) aby zapewnić zdrowie naszej 
planety i naszych obywateli – a także naszej gospodarki”10.

28 listopada 2019 r. Parlament europejski przyjął natomiast rezolucję, w której ogłasza „kryzys klimatyczny” 
i jednocześnie wzywa komisję europejską do przedstawienia strategii osiągnięcia neutralności klimatycz-
nej najpóźniej do 2050 r.11 w odpowiedzi na wezwanie Parlamentu, komisja 11 grudnia 2019 r. przedsta-
wia całościową strategię ochrony klimatu w postaci Europejskiego Zielonego Ładu.

ewolucja polityki unii europejskiej polega na przejściu od polityki energetycznej, poprzez politykę klima-
tyczno-energetyczną, do polityki ochrony klimatu i bioróżnorodności, wyrażonej w Europejskim Zielo-
nym Ładzie.

uznanie przez ue walki o ochronę klimatu za naczelny priorytet, któremu mają być podporządkowane 
także cele jej polityk w pozostałych obszarach, jest niewątpliwie zwycięstwem postindustrialnych i pro-
gresywnych wartości obecnych w życiu politycznym europy zachodniej od co najmniej końca lat 60. XX w. 
Jednym z ich głównych propagatorów jest wewnętrznie zróżnicowany nurt polityczny, jakim jest ekologizm. 
Jego podstawową, konstytuującą cechą, jest ekocentryzm, będący w opozycji do tradycyjnego paradyg-
matu ideowego, jakim jest antropocentryzmu. w centrum zainteresowania ekologizmu znajduje się więc 
środowisko naturalne – świat przyrody, który jest wartością naczelną i zarazem pierwotną. z tego punktu 
widzenia, człowiek jest elementem generującym zagrożenia dla naturalnych ekosystemów. Jego aktywność, 
motywowana przede wszystkim dążeniem do zaspokojenia indywidualnej konsumpcji, prowadzić ma do 
nadmiernej i niekontrolowanej eksploatacji nieodnawialnych zasobów naturalnych oraz degradacji środo-
wiska naturalnego. obecnie za największe zagrożenie dla środowiska naturalnego oraz jego biologicznego 
zróżnicowania uznane zostały postępujące w skali globalnej zmiany klimatyczne, w postaci zjawiska glo-
balnego ocieplenia, którego przyczyną ma być szeroko rozumiana działalność człowieka, generująca emi-
sję gazów cieplarnianych12. u podstaw realizowanej przez ue polityki ochrony klimatu leży więc fundamen-
talne założenie o antropogenicznych przyczynach narastającego globalnego ocieplenia.

Polityka klimatyczna ue nawiązuje także wprost do dorobku organizacji Narodów zjednoczonych na 
polu ochrony środowiska naturalnego, która w wymiarze globalnym zmierza do powstrzymania global-
nego ocieplenia. działania oNz na rzecz ochrony klimatu zainicjowane zostały przyjęciem 16 maja 1992 r. 
ramowej konwencji Narodów zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (ang. united Nations Framework 
convention on climate change – uNFccc), która określiła ramy współpracy międzynarodowej. Jej uzupeł-
nieniem było natomiast wynegocjowanie w grudniu 1997 r. traktatu międzynarodowego zwanego „Pro-
tokołem z kioto”. Na mocy jego postanowień, państwa, które je ratyfikowały, zobowiązały się do redukcji 
do 2012 r. własnych emisji gazów cieplarnianych (m.in. dwutlenku węgla i metanu) o co najmniej 5 proc. 
względem poziomu emisji z 1990 r. 

9 Przemówienie podczas posiedzenia plenarnego Parlamentu europejskiego wersja wygłoszona ursula von der leyen Nowo wybrana 
przewodnicząca komisji europejskiej, Strasburg, 27.11.2019 r., s.7, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/president-elect-speech_pl.pdf.

10 ibidem.
11 Parlament Europejski ogłasza kryzys klimatyczny, 28.11.2020 r., https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20191121iPr67110/parla-

ment-europejski-oglasza-kryzys-klimatyczny.
12 więcej na ten temat m.in. w: e. kwidziński, Ekologizm jako idea polityczna na przykładzie Niemiec i Francji, „ogrody Nauki i Sztuki”, nr 5, 2015 r.
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Mechanizmem wykonawczym oNz w zakresie ochrony klimatu są doroczne spotkania stron wspomnia-
nej konwencji z 1992 r. (conferences of the Parties, tzw. coP). Na tym tle unia europejska obrała najam-
bitniejszą politykę redukcji gazów cieplarnianych, przy jednoczesnym rozpoczęciu proces głębokich zmian 
strukturalnych w sektorze energetycznym państw członkowskich. Jednocześnie obecna komisja europej-
ska traktuje ochronę klimatu w kategoriach misji, która musi zostać zrealizowana w skali globalnej.

europejski zielony Ład – założenie i cele

uzasadnieniem przyjęcia przez komisję Europejskiego Zielonego Ładu jest przekonanie o zachodzącej 
zmianie klimatu i jej negatywnych skutkach dla ekosystemu w skali całego świata: „atmosfera się ocie-
pla, a klimat zmienia się z każdym rokiem”13. w konsekwencji głównym celem Europejskiego Zielonego 
Ładu jest osiągnięcie przez państwa należące do ue stanu neutralności klimatycznej do roku 2050. Neu-
tralność klimatyczna oznacza eliminację emisji gazów cieplarnianych, będących efektem działalności czło-
wieka. osiągnięcie powyższego celu wiązać się będzie z koniecznością przeprowadzenia głębokiej trans-
formacji w obszarze gospodarczym i życia społecznego. Europejski Zielony Ład zawiera w sobie cało-
ściową wizję jakościowej zmiany gospodarek państw należących do ue. energetyka nie jest więc jedynym 
obszarem zainteresowania komisji europejskiej. transformacja ma bowiem dotyczyć następujących sek-
torów gospodarczych:

13 komisja europejska, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu 
Regionów, Europejski Zielony Ład, bruksela, 11.12.2019 r., coM(2019) 640 finał, s. 2.

Piotr PerzyNa
nowemedia24.pl
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• rolnictwo i przemysł spożywczy,

• przemysł stalowy,

• przemysł chemiczny,

• energetyka,

• przemysł cementowy,

• przemysł tekstylny,

• budownictwo,

• transport.

Przemiana gospodarcza polegać ma przede wszystkim na zbudowaniu gospodarki zeroemisyjnej, cyfrowej 
i jednocześnie funkcjonującej w obiegu zamkniętym. Polityka przemysłowa ue oparta na założeniach Euro-
pejskiego Zielonego Ładu będzie wspierać podmioty gospodarcze w projektowaniu „(…) wszystkich pro-
duktów w obiegu zamkniętym w oparciu o wspólną metodologię i zasady”14. ue zmierzać będzie do mak-
symalnego wykorzystania raz już użytych materiałów, w celu ograniczenia konsumpcji zasobów natural-
nych. Służyć temu ma także wsparcie dla nowych modeli biznesowych, zakładających wielokrotne wynaj-
mowanie towarów. 

generalnie w nowym „zielonym” modelu gospodarki pozyskiwanie zasobów naturalnych ma być maksy-
malnie ograniczone przy jednocześnie jak najpełniejszym ponownym wykorzystaniu raz użytych materia-
łów i produktów. wspierane będą zatem innowacyjne inwestycje, tworzące nowe miejsca pracy i zarazem 
przyczyniające się do rozwoju nowej, „czystej” gospodarki.

„Europejski Zielony Ład to nie tylko ograniczanie emisji, ale także wzmocnienie innowacji i inwestycji. 
to nasza nowa strategia wzrostu gospodarczego. opartego nie o wykorzystanie zasobów, ale o ich ochronę”, 
ursula von der leyen, 11.12.2019 r. Strasburg15.

w takim paradygmacie kopalne i jednocześnie emisyjne źródło energii przede wszystkim w postaci węgla, 
ma zostać wg autorów Europejskiego Zielonego Ładu wyeliminowane z europejskiej energetyki.

„według mnie stary model wzrostu, oparty na paliwach kopalnych i zanieczyszczeniach jest przestarzały” 
ursula von der leyen, 11.12.2019 r. Strasburg16.

14 ibidem, s. 9.
15 https://oko.press/ke-ma-plan-walki-z-katastrofa-klimatyczna-legutko-komisja-odbiera-inicjatywe-panstwom/.
16 „Zielony Ład dla Europy”. Szefowa KE: przełom jak lądowanie na księżycu, Polskie radio 24pl., 11.12.2019, https://polskieradio24.pl/5/1223/

artykul/2420064,zielony-lad-dla-europy-Szefowa-ke-przelom-jak-ladowanie-na-ksiezycu.



34

Gaz ziemny w procesie transformacji energetycznej w polsce raport

Transformacja energetyczna wg. Europejskiego Zielonego Ładu

Produkcja energii została uznana za główne źródło emisji co2 w państwach ue: „Produkcja i zużycie ener-
gii w sektorach gospodarki odpowiada za ponad 75 proc. emisji gazów cieplarnianych w ue”17. transforma-
cja energetyki w ogólnym założeniu, przedstawionym w Europejskim Zielonym Ładzie, polegać ma zatem 
na radykalnym obniżeniu jej emisyjności oraz poprawie efektywności, a także cyfryzacji i pełnej integracji 
europejskiego rynku energii. realizacja tego zamierania ma być osiągnięta w konsekwencji oparcia sektora 
energii, przede wszystkim, na odnawialnych źródłach energii. w procesie zmian strukturalnych w energe-
tyce, dokument szczególnie ważną rolę nadaje produkcji wiatrowej, zlokalizowanej na morzu. Jej dynamiczny 
rozwój ma być skorelowany z jednoczesną „szybką” eliminacją paliwa węglowego i obniżaniem emisyjno-
ści sektora gazu ziemnego. Jednocześnie ke deklaruje, że tak zarysowana transformacja musi uwzględ-
niać dostępność cenową energii dla jej konsumentów indywidualnych i przedsiębiorstw. transformacja 
energetyczna rozumiana jako „przejście na czystą energię”, powinna przynieść korzyści nie tylko środo-
wisku naturalnemu, ale także konsumentom. Pogodzenie tych dwóch równolegle realizowanych zamie-
rzeń ma nastąpić na drodze zapewnienia „(…) pełnej integracji europejskiego rynku energii, wzajemnych 

17 komisja europejska, Komunikat Komisji do..., op. cit., s. 6.
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połączeń i cyfryzacji, przy jednoczesnym poszanowaniu neutralności technologicznej”18. Na utrzymanie 
przystępności cenowej energii wpływać ma także zakładany dalszy spadek kosztów odnawialnych źródeł 
energii. dla odbiorców indywidualnych dotkniętych ubóstwem energetycznym ke przewiduje natomiast 
programy wsparcia, umożliwiające sfinansowanie renowacji domów.

w dokumencie nie określono jednak dokładnie procentowego udziału odnawialnych źródeł energii w przy-
szłym docelowym miksie energetycznym. biorąc jednak pod uwagę postulat neutralności klimatycznej 
oraz opinie i deklaracje obecnych członków ke, można przyjąć, że odnawialne źródła energii mają stać się 
podstawą, dominującym segmentem energetyki w skali całej unii, kosztem paliw kopalnych, a w pierw-
szej kolejności węgla.

Cele transformacji:

2030 r.  – zredukowanie o 50 proc. (potencjalnie do 55 proc.) emisji gazów cieplarnianych w stosunku 
do poziomów z 1990 r.

2050 – osiągnięcie neutralności klimatycznej.

Rola gazu ziemnego w transformacji energetycznej

rola gazu ziemnego w koncepcji transformacji energetycznej zawartej w Europejskim Zielonym Ładzie nie 
została sprecyzowana. Jedyny wyraźny postulat sformułowany wobec tego paliwa to wspomniane wyżej 
obniżenie emisyjności sektora gazowego. osiągnięcie tego zamierzenia ma być zrealizowane dzięki skie-
rowaniu wparcia ue na „(…) prace rozwojowe w dziedzinie gazów o niskiej emisyjności, opracowanie dale-
kowzrocznej koncepcji konkurencyjnego bezemisyjnego rynku gazu i rozwiązanie problemu emisji metanu 
związanych z energią”19. zagadnienie to nie jest jednak szerzej rozwinięte w dokumencie. Nie określono 
także roli paliwa gazowego w okresie transformacji prowadzącej do gospodarki neutralnej klimatycznie. 
Należy założyć, że precyzyjne określenie jego statusu będzie w najbliższym czasie przedmiotem dysku-
sji i targów politycznych w obrębie unii europejskiej. Jednoznacznie negatywne stanowisko wobec obec-
ności paliw kopalnych w gospodarce zajmuje np. działająca w Parlamencie europejskim grupa polityczna 
zieloni – wolny Sojusz obywatelski (ang. greens – european Free alliance). Frakcja ta opowiada się m.in. 
za zaprzestaniem finansowego wsparcia unii europejskiej dla projektów infrastrukturalnych związanych 
z gazem ziemnym takich, jak np. gazociągi i za pełnym oparciem energetyki na odnawialnych źródłach ener-
gii20. Na drugim biegunie dyskusji o przyszłej roli gazu ziemnego znalazły się natomiast państwa ze Środ-
kowej i Południowo-wschodniej części europy. w maju 2020 bułgaria, czechy, grecja, litwa, Polska, rumu-
nia, Słowacja i węgry podpisały dokument wyrażający ich wspólne stanowisko wobec przyszłej roli gazu 
ziemnego i jego infrastruktury w procesie budowy gospodarki zeroemisyjnej. Państwa te uznają istotne 
znaczenie gazu ziemnego, jako paliwa bilansującego energetykę opartą o wciąż niestabilne źródła odna-
wialne21. argumenty z jednej, jak i drugiej strony sporu, będą przedstawiane komisji europejskiej, na której 
spoczywa ciężar szczegółowych rozwiązań umożliwiających przeprowadzenie transformacji energetycznej. 

18 ibidem, s. 7.
19 ibidem, s. 7.
20 greens – european Free alliance, A new European energy infrastructure policy in line with the climate emergency,
 https://www.greens-efa.eu/dossier/a-new-european-energy-infrastructure-policy-in-line-with-the-climate-emergency/.
21 Role of natural gas in climate-neutral Europe Position paper of Bulgaria, Czechia, Greece, Hungary, Lithuania, Poland, Romania, Slovakia, https://www.

ceep.be/joint-non-paper-from-8-countries-on-the-role-of-natural-gas-in-climate-neutral-europe/.
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z wypowiedzi wiceprzewodniczącego komisji europejskiej, odpowiedzialnego za realizację Europejskiego 
Zielonego Ładu wynika, że gaz ziemny może jednak zostać uznany za paliwo przejściowe. Podczas kon-
ferencji prasowej 29 maja 2020 r. oświadczył on, że „(…) gaz odegra rolę w transformacji energetycznej”22. 
Europejski Zielony Ład należy potraktować jako początek nowego etapu w historii unii europejskiej, który 
doprowadzić ma państwa członkowskie na zupełnie nowy jakościowo poziom rozwoju ekonomicznego i spo-
łecznego. w ocenie Przewodniczącej komisji europejskiej Europejski Zielony Ład to „(…) dopiero początek 
długiej drogi. to jest taki moment dla europy, jak lądowanie człowieka na księżycu. zielony Ład jest naszą 
nową strategią wzrostu”23. Przed projektem komisji europejskiej znajduje się jeszcze żmudna ścieżka poli-
tyczna – wypracowanie szczegółowych rozwiązań dotyczących przebiegu m.in. transformacji energetycz-
nej oraz legislacji, w ramach której na propozycję zmian muszą przystać Parlament europejski i rada.

Na potrzeby analizy zawartej w raporcie przyjmujemy, że Europejski Zielony Ład w obecnym kształcie pozo-
stanie naczelną strategią, wyznaczającą kierunki i charakter działań wobec sektora energetycznego, którego 
transformacja poprzez dekarbonizację ma doprowadzić do osiągnięcia stanu neutralności klimatycznej.

22 https://www.euractiv.pl/section/energia-i-srodowisko/news/timmermans-gaz-odegra-pewna-role-w-transformacji-energetycznej/
23 „Zielony Ład dla Europy”. Szefowa KE: przełom jak lądowanie na księżycu, Polskie radio 24pl., 11.12.2019, https://polskieradio24.pl/5/1223/

artykul/2420064,zielony-lad-dla-europy-Szefowa-ke-przelom-jak-ladowanie-na-ksiezycu.
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1.3. europa 2020: strategia Unii europejskiej na rzecz wzrostu 
i zatrudnienia

Nowy etap w polityce klimatycznej ue, jaki rozpoczął się wraz z opublikowaniem Europejskiego Zielo-
nego Ładu, oznacza przyjęcie nowego paradygmatu rozwojowego, opartego na nowej hierarchii wartości. 
ue zamierza podążać w kierunku zrównoważonego wykorzystania zasobów. Minimalizacja negatywnego 
oddziaływania na środowisko stanowi powrót do innej niż obecna hierarchii wartości. zrealizowanie nowej 
strategii, jak już wcześniej wykazano, ma doprowadzić do przemodelowania gospodarczego, które przede 
wszystkim odnosi się do przekształcenia sektora energii. oparty jest on bowiem na przekonaniu o możli-
wości pogodzenia dwóch najważniejszych obecnie determinantów: wzrostu gospodarczego i poszanowania 
zasobów naturalnych. dlatego poniższa analiza będzie miała na celu przedstawienie źródeł nowych impul-
sów w energetyce oraz wyjaśnienie, w jaki sposób może przebiegać transformacja energetyczna w Polsce.

a. Charakter prawny

komisja europejska, zgodnie z traktatem o unii europejskiej (tue), pełni rolę szczególną w jej struktu-
rze organizacyjnej24. Jej najważniejszym zadaniem, jako tzw. strażnika traktatów, jest sprawowanie funk-
cji kontrolnej nad wykonywaniem prawa pierwotnego ue25. Pełni ona także istotną rolę w pierwszym eta-
pie wdrażania nowych aktów prawnych, posługując się instrumentem soft law, a więc miękkiego prawa 
ue, w postaci uprawnienia do wydawania komunikatów, czy zaleceń. doniosłość prawna soft law wynika 
z uzasadniania za ich pomocą wprowadzanych wiążących aktów prawnych, tj.: rozporządzeń, dyrektyw, 
czy decyzji, które wzmacniają konsensus wewnątrzunijny, celem uzyskania zgody państw co do wprowa-
dzania nowych polityk ue. 

taki system sprzyja wypracowywaniu najlepszych rozwiązań poprzez elastyczność i podatność na kory-
gowanie aktów miękkiego prawa. to z kolei sprzyja zwiększaniu nacisku na praktyczny wymiar prawa26,27.

24 traktat o unii europejskiej (c 326/13).
25 J. Sozański, Prawo Unii Europejskiej po Traktacie lizbońskim, iuris, warszawa-Poznań, 2010, s. 110.
26 t. biernat, Soft law a proces tworzenia prawa w Unii Europejskiej. Wpływ soft law na konstrukcję i treść uzasadnień aktów normatywnych, http://cejsh.

icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.mhp-b0a538fe-ac58-4659-bb92-0f8b428c7e60/c/SP_2012_2_02_biernat.pdf; 2012 r.
27 l. Senden, Soft Law in European Community Law, university of tilburg, oxford and Portland oregon, https://books.google.pl/books?id=b9z82q_

lXzwc&pg=Pa23&dq=soft+law&hl=pl&sa=X&ved=2ahukewi3yqPb6cXqahXxsyskhryuausQ6aewahoecaeQag#v=onepage&q=soft%20
law&f=false; 2004 r.
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Strategia, która będzie przedmiotem dalszej analizy jest właśnie komunikatem28. Jego szeroki stopień ogól-
ności sprzyja formułowaniu kluczowych założeń, na których ma opierać się przyszła regulacja. w ten spo-
sób państwa zyskują możliwość wpływu na ostateczne brzmienie danego aktu oraz stają się faktycznymi 
decydentami inkorporowania tych rozwiązań do krajowego porządku prawnego.

b.  Strategia i cele

komunikat komisji europejskiej opublikowany 3 marca 2010 r. „europa 2020 Strategia na rzecz inteligent-
nego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” („europe 2020: the european 
union strategy for growth and employment”) był strategią wydaną w związku z ogólnoświatowym kryzy-
sem gospodarczym w latach 2008-201029. załamanie rynków, które rozpoczęło się w Japonii i Stanach zjed-
noczonych, nakręciło spiralę recesji w państwach ue, skutkując w momencie ekstremum spadkiem Pkb 
o 4,3 proc. i stopniowym ożywieniem od 2010 r.30 w 2010 r. ue stanęła przed wyzwaniem wyjścia z kryzysu, 
który zatrzymał konsekwentnie rozwijane ambicje. konieczne stało się wypracowanie krótkoterminowego 
planu osiągnięcia rozkwitu koniunktury oraz zredefiniowanie dotychczasowych celów poprzez wyznaczenie 
nowych, w oparciu o potencjał gospodarczy poszczególnych państw członkowskich. Strategia do 2020 r., 
w krótkiej perspektywie, miała się opierać na szybkim osiągnięciu stabilności finansowej oraz wzmocnieniu 
integracji unijnej na rzecz zwiększania efektywności realizacji wyznaczonych celów. za dominujący nega-
tywny czynnik, który doprowadził do załamania gospodarczego, uznano brak zdecydowanych i spójnych 
działań ue. koncentracja regulacyjna w formie miękkiego prawa nie sprzyja skuteczności egzekwowania 
wypełniania przez państwa członkowskie obowiązków wynikających z prawa ue ze względu na brak zabez-
pieczenia w mechanizm sankcyjny. Natomiast z perspektywy państwa członkowskiego, kluczowa jest siła 
sprawcza w negocjowaniu nakładanych na niego obowiązków, zwłaszcza tak dalece oddziaływujących, jak 
te w obszarze unii energetycznej. wzmacnianie idei konsensualizmu jest konieczne, by możliwe było reali-
zowanie tak ambitnego celu, jakim jest neutralność klimatyczno-energetyczna.

Strategia europa 2020 wyróżnia pięć fundamentalnych obszarów interwencji, które opatrzone są rygo-
rem pilnej reakcji, tj.: zatrudnienie, badania i innowacje, zmiana klimatu i energia, edukacja oraz walka 
z ubóstwem. cele te miały zostać zrealizowane w oparciu o trzy priorytetowe wektory: inteligentny rozwój 
gospodarczy, łączący wiedzę i innowacje, zrównoważony rozwój przyjazny środowisku i bazujący na efek-
tywnym korzystaniu z jego zasobów oraz wzmacnianie konkurencyjności i wysokiego poziomu zatrudnie-
nia. z perspektywy niniejszego opracowania kluczowy jest szczególnie drugi cel, który kontynuuje założe-
nie pakietu klimatyczno-energetycznego, tzw. 3 x 20, a więc ograniczenie o 20 proc. emisji gazów cieplar-
nianych w ue w stosunku do poziomów z 1990 r., poprawę efektywności energetycznej ue o 20 proc. oraz 
20 proc. udział energii z oze w ue31.

28 k.J. gruszczyński, Administracyjny charakter aktów prawnych Komisji Europejskiej, http://bazhum.muzhp.pl/media//files/zeszyt_Naukowy/zeszyt_
Naukowy-r2009-t3/zeszyt_Naukowy-r2009-t3-s38-48/zeszyt_Naukowy-r2009-t3-s38-48.pdf; 2009 r.

29 komisja europejska, europa 2020, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, 2010 r.
30 eurostat, National accounts and GDP, 2019 r.
31 komisja europejska, Pakiet klimatyczno-energetyczny na rok 2020.
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Powyższe cele komisja europejska uznała za spójne na poziomie krajowym, unijnym i międzynarodowym, 
jednocześnie rekomendując je do przyjęcia przez państwa członkowskie przy wykorzystaniu zasobów kra-
jowych. Należą one do kategorii zadań współdzielonych przez ue i państwa członkowskie. w związku z tym 
komisja europejska zaproponowała podejście dwupoziomowe. Na szczeblu unijnym, stwierdziła niezbęd-
ność opracowania nowej, długoterminowej strategii dla energetyki poprzez wdrożenie programu Europa 
efektywnie korzystająca z zasobów, co określałoby priorytetowe cele, które miałyby być weryfikowane na pod-
stawie składanych przez państwa sprawozdań z ich realizacji. Jeżeli dane państwo odstąpiłoby od wdraża-
nia wskazanych przez komisję europejską polityk gospodarczych, to niniejszy komunikat przewiduje moż-
liwość kierowania przez nią zaleceń, a w dalszej kolejności może ona skorzystać z uprawnienia do wyda-
nia ostrzeżeń w ramach procedury w sprawie uchybienia zobowiązaniom unijnym przez państwo człon-
kowskie, określonej w art. 121 ust. 4 traktatu o funkcjonowaniu unii europejskiej (tFue)32. takie rozwiąza-
nie miało u podstaw założenie o dobrowolnej integracji państw, w zakresie nowej polityki energetycznej 
ue, dokonując swoistego testu akceptacji jej przez państwa członkowskie.

Nowa strategia, która urzeczywistniałaby ideę inteligentnego i zrównoważonego rozwoju, zda-
niem Komisji Europejskiej, miałaby uwzględniać różne pozycje startowe państw członkowskich, 
biorąc pod uwagę ich inne cechy szczególne. Komisja Europejska wyraźnie podkreśliła, że niedo-
puszczalne jest mierzenie wszystkich jedną miarą, a więc każde państwo członkowskie zobowią-
zane jest wypracować własną, krajową ścieżkę osiągnięcia wspólnego celu33. wytyczenie konkret-
nych ambicji i wsparcie zarówno na poziomie wertykalnym (ue – państwo członkowskie), jak i horyzontal-
nym (państwo członkowskie – pozostałe państwa członkowskie) miało zapewnić skuteczność realizacji tej 
strategii. Na płaszczyźnie unijnej, komisja zadeklarowała przede wszystkim: utworzenie ram finansowych, 
zawierających środki unijne i krajowe, usprawnienie systemu prawnego (w zakresie handlu emisjami, czy 
pomocy państwa w finansowaniu transformacji energetycznej), przygotowanie planu wsparcia we wdraża-
niu oze, a także planu przejścia do 2050 r. na gospodarkę niskoemisyjną, odporną na zmiany klimatyczne 
i zapewniającą efektywne wykorzystywanie zasobów. 

Na płaszczyźnie krajowej komisja europejska zobowiązała państwa członkowskie do wyłączenia finansowania 
działań szkodliwych dla środowiska, z jednoczesnym wdrażaniem systemu zachęt przejścia na gospodaro-
wanie przyjazne środowisku oraz utworzenie inteligentnej, zmodernizowanej infrastruktury energetycznej.

c.  Rynek gazu jako pion transformacji energetycznej

Prace nad nową strategią klimatyczno-energetyczną miały oscylować wokół dwóch filarów, tj.: przeciw-
działania zmianom klimatu oraz wytwarzania czystej i efektywnej energii. w pierwszym przypadku komi-
sja europejska uznała za konieczne koncentrację na ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych i wdrażaniu 
technologii niskoemisyjnych, które jednocześnie mają być oszczędne. istotą jest połączenie braku nega-
tywnego oddziaływania na środowisko ze stałym wzrostem gospodarczym i zachowaniem konkurencyjno-
ści wszystkich sektorów. drugi filar, a więc czysta i efektywna energia, to założenie ograniczenia importu 
gazu i ropy naftowej na rzecz wprowadzania wielkoskalowego oze, co miałoby się przyczynić do zwiększe-
nia bezpieczeństwa i oszczędności energetyki na rynku wewnętrznym ue. cel ten uzasadniany był w wielu 
innych aktach unijnych dążeniem do utworzenia gospodarki obiegu zamkniętego (circular economy), mini-
malizującej pozostawianie przez gospodarkę śladu środowiskowego. 

32 traktat o funkcjonowaniu unii europejskiej, (c 326/47).
33 zob. komisja europejska, europa 2020, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, 

2010 r., s.14.
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Jednakże projekcja komisji europejskiej o kształcie energetyki na 2020 r. nie sprawdziła się, gdyż większość 
państw członkowskich nie osiągnęła dotąd 20 proc. udziału oze, które w unijnym miksie energetycznym 
wynoszą obecnie 18,9 proc.34 w związku z tym w opracowaniu wskazuje się na konieczność dokonania 
rewizji unijnej strategii klimatyczno-energetycznej poprzez włączenie gazu, jako paliwa, które może zastę-
pować węgiel, a tym samym odegrać kluczową rolę w okresie przejściowym transformacji energetycznej 
w kierunku osiągnięcia wspólnego celu neutralności energetycznej do 2050 r. 

W tym miejscu należy jeszcze raz podkreślić, jak ważne jest zindywidualizowanie krajowej ścieżki 
osiągnięcia wspólnego celu do 2050 r. On sam uzyskał pełną zgodę państw, lecz powinny one być 
współdecydentami w kształtowaniu tak dalece ingerującego w ich sytuacje wewnętrzną nowego 
makroekonomicznego scenariusza. wyraża to najnowsza „Strategia na rzecz integracji systemu energe-
tycznego unii europejskiej” z dnia 8 lipca 2020 r.35 Wskazuje ona, że przez najbliższe dwie dekady gaz 
będzie paliwem, które zadecyduje o dekarbonizacji Unii Europejskiej, jednakże docelowo do 2050 r. 
jego udział ma się stopniowo zmniejszać do poziomu 20 proc. Natomiast pozostałe 80 proc. mają stano-
wić odnawialne źródła energii, biogaz, biometan, być może gaz syntezowy oraz wodór.

34 eurostat, Share of energy from renewable sources in the EU Member States, 2020 r.
35 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Europejski Zielony 

Ład, Powering a climate-neutral economy: An EU Strategy for Energy System Integration, 2020 r.
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1.4.  Dyrektywa ReD ii

a.  Charakter prawny

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania 
stosowania energii ze źródeł odnawialnych (l 328/82) jest kolejną regulacją prawną o bardzo istotnym wpły-
wie nie tylko na intensyfikację udziału oze w miksie energetycznym, ale całą jego strukturę, gdyż odnosi 
się także do innych paliw, które stopniowo będą prowadziły do osiągnięcia neutralności klimatyczno-ener-
getycznej. bardzo istotne z prawnego punktu widzenia jest dostrzeżenie instrumentu prawnego, który 
posługuje się prawodawca unijny. tym razem jest to dyrektywa, a więc akt wiążący państwa członkow-
skie, do których jest kierowany, pozostawiający im swobodę wyboru środków w celu realizacji jej założeń. 
dyrektywa prowadzi do harmonizacji prawa, a więc zbliżania, ale nie do ujednolicania. Poprzez to państwa 
członkowskie mają możliwość zachowania pewnych, właściwych dla siebie odmienności, które nie uda-
remniają skuteczności realizacji celów zawartych w dyrektywie. cechą charakterystyczną dyrektywy jest 
jej pośrednie stosowanie, a więc to przepisy implementującego ją aktu krajowego obowiązują bezpośred-
nio36. w związku z tym dyrektywa sensu stricto jest instrumentem prawnym o większej doniosłości niż akty 
soft law, jak na przykład komunikat, posiadając moc wiążącą. Natomiast sensu largo, dyrektywa prowadzi 
do zacieśniania integracji unijnej i sprzyja spójności w realizacji wspólnych celów.

b. Strategia i cel

omawiana w niniejszym rozdziale Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grud-
nia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (l 328/82), (zwaną dalej „dyrek-
tywą oze”)37,38 rozwija cele traktatowe wyrażone w art. 194 ust. 1 tFue. Przede wszystkim wspiera roz-
wój nowych i odnawialnych form energii na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa, efektywności i oszczęd-
ności energetycznej. oze traktowane są jako energia przyszłości, ale jednocześnie dopuszcza inne źródła 
energii, jeśli za ich pomocą możliwe będzie tworzenie gospodarki obiegu zamkniętego. odzwierciedla to 
założenia niniejszego opracowania, które dowodzi, że transformacja energetyczna nie może się odbyć bez 
uwzględnienia gazu, jako paliwa przejściowego na okres najbliższych dekad. 

36 M. cesarz, Porządek prawny Unii Europejskiej, uniwersytet wrocławski, 2014 r., http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/content/60497/PdF/07_
Maciej_cesarz.pdf.

37 dyrektywa Parlamentu europejskiego i rady (ue) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł 
odnawialnych (l 328/82).

38 dyrektywa Parlamentu europejskiego i rady 2009/28/we z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł 
odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywę 2001/77/we oraz 2003/30/we (l 140/16).
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Ponadto, ogłoszona unijna strategia wodorowa modyfikuje pierwotne założenie osiągnięcia neutralności klima-
tycznej przy udziale jedynie oze. celem niniejszej dyrektywy jest zmniejszenie emisji co2 do 2030 r. o 40 proc., 
w stosunku do poziomów z 1990 r. oraz zwiększenie udziału oze do 2030 r. na poziomie 32 proc., co podwyż-
sza 27 proc. próg ustanowiony przez wcześniejszą dyrektywę (l 140/16).

zakres przedmiotowy dyrektywy oze obejmuje określenie unijnego celu całkowitego udziału energii z oze 
w końcowym zużyciu energii brutto w 2030 r., zasad wsparcia wdrażania oze, współpracy państw, rozwiąza-
nia na rzecz uproszczenia procedur administracyjnych oraz ramy rozwoju biopaliw i innych paliw gazowych. 
w tym miejscu warto zaznaczyć, jak prawodawca unijny definiuje oze. Są to zatem niekopalne źródła wytwa-
rzające energię z wiatru, promieniowania słonecznego, otoczenia, pływów, fal oceanów, a także energia geo-
termalna, hydroenergia, biomasa, gaz pochodzący z wysypisk śmieci, oczyszczalni ścieków i ze źródeł bio-
logicznych. w katalogu definicji legalnych co prawda brak jest wyrażenia expressis verbis gazu ziemnego, czy 
wodoru, ale w postanowieniach dyrektywy oze regulacje te są zawarte. Nie można też uznać dyrektywy oze 
za akt będący wyczerpującą regulacją prawną, lecz ze względu na rozproszony system unijnej legislacji należy 
interpretować łącznie z innymi aktami prawnymi ue. co więcej, każde państwo członkowskie zobowiązane 
jest przygotować swój krajowy plan na rzecz energii i klimatu (national energy and climate plan). w planie tym 
wskazuje swoją ścieżkę do osiągnięcia neutralności klimatycznej, w związku z czym dopuszczalne jest włącze-
nie innych paliw. realizacja ambicji Europejskiego Zielonego Ładu w zakresie klimatu i energii będzie proce-
sem skomplikowanym, rozłożonym w czasie i bardzo kosztownym. komisja europejska szacuje, że osiągnię-
cie wyznaczonych celów tylko do roku 2030 będzie wymagało nakładów inwestycyjnych rzędu 260 mld eur, 
co stanowi 1,5 proc. unijnego Pkb z roku 201839. Skala kosztów transformacji energetycznej wymaga zaanga-
żowania środków finansowych zarówno sektora publicznego jak i prywatnego40.

rezultat procesu transformacji energetycznej będzie uzależniony od mobilizacji i działań podejmowanych przez wszyst-
kie kraje wspólnoty, dlatego tak ważne jest przeprowadzenie go w sposób sprawiedliwy, integrujący i niepozostawiający 
nikogo samemu sobie. Służyć ma temu opracowywany przez komisję mechanizm sprawiedliwej transformacji w ramach 
planu inwestycyjnego na rzecz zrównoważonej europy. Jest to kluczowe narzędzie mające na celu zapewnienie ukierun-
kowanego wsparcia finansowego transformacji na rzecz gospodarki neutralnej dla klimatu w latach 2021-2027, w wyso-
kości co najmniej 100 mld eur41,42. Szerzej temat ten został opisany w dalszej części rozdziału.

39 Szacunki te są zachowawcze, ponieważ nie uwzględniają np. potrzeb inwestycyjnych w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu czy 
wyzwań środowiskowych takich jak utrata bioróżnorodności. Nie biorą również pod uwagę inwestycji publicznych związanych z kosztami 
społecznymi transformacji oraz kosztami niepodjęcia działań.

40 komisja europejska, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu 
Regionów, Europejski Zielony Ład, 2019, s. 18.

41 ibidem, s. 19-20.
42 Mechanizm sprawiedliwej transformacji: z myślą o wszystkich, dostęp: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-

deal/actions-being-taken-eu/just-transition-mechanism_pl#finansowanie.
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Źródło: opracowanie własne a. Pinkas na podstawie: national energy and climate plans.
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1.5.  Finansowanie inwestycji gazowych w dobie transformacji 
energetycznej

a.  Fundusz Sprawiedliwej Transformacji

w przypadku mechanizmu finansowania transformacji energetycznej, priorytetową regulacją prawną jest 
opublikowany 14 stycznia 2020 r. wniosek w sprawie rozporządzenia Parlamentu europejskiego i rady 
ustanawiający Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji43. wniosek ustawodawczy komisji europejskiej 
ma na celu wydanie rozporządzenia unijnego, będącego zgodnie z katalogiem zawartym w art. 288 tFue 
jednym z aktów prawa wtórnego. Jego celem jest unifikacja prawa unii europejskiej, a więc pełna harmo-
nizacja prowadząca co do zasady do ujednolicenia regulacyjnego, choć w sytuacjach objętych szczegól-
nym interesem państwa, dopuszczalne są odstępstwa w tym zakresie. unijne rozporządzenie ma zasięg 
ogólny, o czym świadczą zawarte w nim normy abstrakcyjno-generalne, będące jego cechą charaktery-
styczną. adresatami norm są zarówno państwa, jak i osoby prawne, czy fizyczne. co ważne, obowiązuje 
ono bezpośrednio, a więc w odróżnieniu od dyrektywy, nie podlega ono implementacji do prawa krajo-
wego, lecz w przypadku kolizji reżimów prawnych, ma ono pierwszeństwo przed ustawodawstwem krajo-
wym (supremacja prawa ue). Niedopuszczalne jest selektywne obowiązywanie rozporządzenia unijnego 
w systemie prawnym państwa członkowskiego, gdyż nie rodzi ono po jego stronie uprawnienia do inge-
rencji w jego treść44,45.

Jednym z najważniejszych aktów Europejskiego Zielonego Ładu jest mechanizm na rzecz sprawiedliwej 
transformacji ( just transition mechanism), który tworzy ramy finansowe wsparcia państw członkowskich 
w ich transformacji energetycznej. uregulowany on został w ww. rozporządzeniu, które ustanawia wspo-
mniany wyżej Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji ( Just transition Fund). Proces wdrażania Fundu-
szu objęty jest tzw. trilogiem, a więc zwykłą unijną procedurą ustawodawczą, polegającą na opracowaniu 
przez komisję europejską wniosku ustawodawczego, który zgodnie z art. 289 w związku z art. 294 tFue 
zostaje przyjęty w drodze porozumienia Parlamentu europejskiego i rady lub odrzucony w razie braku kom-
promisu między tymi instytucjami. Mechanizm ten jest kontynuacją wartości wyrażonych w Europejskim 
Zielonym Ładzie, tj.: budowania ue w duchu sprawiedliwego i dostatniego społeczeństwa, przekształce-
nie gospodarek państw członkowskich na nowoczesne, zasobooszczędne i konkurencyjne, zlikwidowanie 

43 komisja europejska, Wniosek w sprawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiający Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji, 2020 r.

44 J. barcz, M. górka, a. wyrozumska, Instytucje i prawo Unii Europejskiej. Podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji, wolters 
kluwer, 2017 r.

45 urząd komitetu integracji europejskiej, krajowa Szkoła administracji Publicznej, Wytyczne polityki legislacyjnej i techniki prawodawczej, Zapewnienie 
efektywności prawu Unii Europejskiej w polskim prawie krajowym, http://ksap.gov.pl/ksap/sites/default/files/publikacje/wytyczne_polityki_legislacyj-
nej_i_techniki_prawodawczej.pdf, 2009 r.



45

Gaz ziemny w procesie transformacji energetycznej w polsceraport

emisji gazów cieplarnianych, oddzielenie wzrostu gospodarczego od wykorzystania zasobów oraz co naj-
ważniejsze, zrealizowanie idei neutralnej klimatycznie unii europejskiej do 2050 r. warto w tym miejscu 
zaznaczyć, że Europejskie prawo o klimacie (European Climate law) opublikowane przez komisję europejską 
w 2020 r. koncentruje się na celach najbliższej dekady zobowiązując państwa członkowskie do redukcji emi-
sji gazów cieplarnianych o 50-55 proc. do 2030 r., w porównaniu do poziomów z 1990 r. dodatkowo zobli-
guje je do opracowania planów terytorialnych, zgodnych z nowymi strategiami klimatyczno-energetycz-
nymi. Mają one na celu wskazanie regionów najbardziej narażonych na skutki transformacji energetycz-
nej, które podobnie, jak strategie będą systematycznie weryfikowane przez komisję europejską w zakresie 
ich zrealizowania i poziomu założonych ambicji46. Jest to niezwykle istotne z punktu alokacji środków finan-
sowych wspierających transformację, a realizacja przez państwo postanowień w nich zawartych będzie 
warunkiem otrzymania wsparcia. zgodnie z art. 9 niniejszego rozporządzenia, w przypadku braku zreali-
zowania przez państwo co najmniej 65 proc. założonego celu, komisja europejska będzie uprawniona do 
dokonania korekty finansowej poprzez zmniejszenie wsparcia z Funduszu.

Mechanizm na rzecz sprawiedliwej transformacji skierowany jest do państw, które cechują się największą 
liczbą regionów i sektorów narażonych na negatywne skutki transformacji energetycznej ze względu na 
zależność od paliw kopalnych. celem ue jest minimalizacja ujemnych skutków gospodarczych, które mogą 
dotknąć niektóre gałęzie przemysłu oraz przeciwdziałanie redukcji zatrudnienia. rozwój nowych techno-
logii wytwarzania czystej energii stanowi pole dla inwestycji w kapitał ludzki, a więc wykorzystanie poten-
cjału know-how i możliwie najmniej dokuczliwe przekwalifikowanie. Jednocześnie priorytetem programo-
wania finansowego transformacji energetycznej jest wzmacnianie inkluzji społecznej, czyli intensyfikacja 
partycypacji obywatelskiej w nowej, smart rzeczywistości.

46 wniosek w sprawie rozporządzenia Parlamentu europejskiego i rady ustanawiający ramy na potrzeby osiągnięcia neutralności klimatycznej 
i zmieniający rozporządzenie (ue) 2018/1999 (europejskie prawo o klimacie), 2020 r.

Piotr PerzyNa
nowemedia24.pl

Źródło: opracowanie własne a. Pinkas na podstawie: wniosku w sprawie rozporządzenia Parlamentu europejskiego 
i rady ustanawiającego Fundusz na rzecz Sprawiedliwej transformacji
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Pierwszym instrumentem ww. mechanizmu jest Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Skierowany 
jest on na udzielanie dotacji regionom, które najsilniej odczują skutki transformacji energetycznej. udzie-
lanie środków będzie następowało w drodze ścisłej współpracy poziomu centralnego z samorządami, by 
podział środków był sprawiedliwy, a więc proporcjonalny do potrzeb. beneficjentami Funduszu mogą być co 
prawda wszystkie państwa członkowskie, ale tylko wtedy kiedy na ich terytorium znajdują się regiony zna-
cząco zagrożone negatywnymi skutkami transformacji. w związku z tym metoda alokacji środków uwzględ-
nia: skalę wyzwań, poziom emisji gazów cieplarnianych, wyzwania społeczne związane z potencjalną utratą 
miejsc pracy, wydobycie węgla kamiennego i brunatnego, produkcję torfu i łupków bitumicznych, poziom 
rozwoju gospodarczego oraz zdolności inwestycyjne państw członkowskich. według zapowiedzi komisji 
europejskiej Polska ma być obok Niemiec i grecji jednym z trzech największych beneficjentów Funduszu. 
wsparciem w Polsce mają zostać objęte: katowice, bielsko-biała, tychy, rybnik, gliwice, bytom, Sosno-
wiec, konin oraz wałbrzych47. zgodnie z rozporządzeniem początkowo budżet Funduszu miał wynieść do 
50 mld eur do 2050 r., a według konkluzji ze szczytu rady europejskiej na lata 2021-2027 przewidziane 
jest 10 mld eur z Funduszu48. Jak to zostało już zasygnalizowane wcześniej, państwa zobowiązane są do 
sporządzenia planów terytorialnych, które będą odzwierciedlały realny stan gospodarczy kraju i wskazy-
wały regiony, które wymagają pomocy poprzez skierowanie tam środków unijnych. Plan ten ma być pro-
gnozą do 2030 r., która będzie zgodna z krajowym planem na rzecz energii i klimatu. 

Precyzując, konieczne jest odpowiedzialne programowanie planów terytorialnych, by ich założenia były 
spójne z krajową strategią energetyczną i były na tyle ambitne, by w 2050 r. możliwe było przejście na cał-
kowicie zeroemisyjną gospodarkę. komisja europejska na podstawie nadzoru nad wykonywaniem planów 
terytorialnych, będzie kontrolowała przydzielanie i wykorzystywanie środków z Funduszu. zatem warun-
kiem otrzymania wsparcia finansowego będzie zatwierdzenie planów terytorialnych przez komisję. będą 
one podlegały cyklicznej rewizji i dostosowaniu do bieżącej sytuacji. Stanowi to swoistą zaporę przed niego-
spodarnym dysponowaniem budżetem z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, ale przede wszyst-
kim daje gwarancję na zrealizowanie unijnego celu.

InvestEU to drugi filar mechanizmu na rzecz sprawiedliwej transformacji, którego budżet wstępnie przewidziany 
był na 30-40 mld eur, natomiast w myśl ww. konkluzji rady europejskiej ma on wynieść 5,6 mld eur z alo-
kacją 2 800 mln eur na lata 2021-2027. Jest to impuls dla przedsiębiorców, gdyż środki z tego instrumentu 
będą zasilały inwestycje prywatne. zakres przedmiotowy obejmuje swoim katalogiem projekty w zakresie 
infrastruktury energetycznej i transportowej, w tym infrastruktury gazowej i systemów ciepłowniczych. 
InvestEU finansować będzie również działalność na rzecz dekarbonizacji i wdrażania technologii niskoemi-
syjnych, tj.: zwiększania oze i podnoszenie efektywności energetycznej.

ostatnim elementem just transition mechanism jest instrument pożyczkowy europejskiego banku inwesty-
cyjnego (European Investment Bank), z którego wsparcie miało początkowo oscylować w kwocie 25-30 mld 
eur. ostateczna wysokość tych środków nie jest jeszcze znana, gdyż rada gubernatorów ebi podejmie 
do końca br. decyzję w tej sprawie. Mechanizm w ramach ebi ma opierać się na tzw. efekcie dźwigni finan-
sowej, a więc przyciąganiu środków finansowych w sektorze prywatnym w wyniku inwestycji ze środków 
publicznych. ebi ma wspierać ww. wymienione przedsięwzięcia, ale w odróżnieniu od pozostałych instru-
mentów będą to pożyczki, a nie bezzwrotne dotacje49. wysokość środków, które państwo może pozy-
skać z mechanizmu określona jest w załączniku nr 1 do Wniosku w sprawie rozporządzenia ustanawiającego 

47 komisja europejska, European Semester 2020, Overview of Investment Guidance on the Just Transition Fund 2021-2027 per Member State, 2020 r.
48 rada europejska, Konkluzje z nadzwyczajnego posiedzenia w dniach 17-21 lipca 2020 r.
49 a. Pinkas, r. Nowakowski, central europe energy Partners, report Q1 (59), Poland can benefit the most from the Just Transition Fund, but not 

unconditionally, https://www.ceep.be/www/wp-content/uploads/2020/04/ceeP_report_Q1_2020.pdf, 2020 r.
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Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. zgodnie z nim partycypowanie państwa w środkach oblicza 
się jako średnią ważoną udziału w danym państwie emisji gazów cieplarnianych z zakładów przemysło-
wych (waga 49 proc.), zatrudnienia w sektorze wydobycia węgla kamiennego i brunatnego (waga 25 proc.), 
zatrudnienia w przemyśle (waga 25 proc.), produkcji torfu (waga 0,95 proc.) oraz produkcji łupków bitumicz-
nych (waga 0,05 proc.). w związku z tym Polska ma szansę być beneficjentem jednej z największych kwot 
z zastrzeżeniem, że kwota udzielana na rzecz danego państwa nie może przekroczyć 2 mld eur50. Nato-
miast trzeba wziąć pod uwagę, że wprowadzany przez ue Plan Odbudowy Europy może dokonać pewnych 
zmian w dotychczasowych założeniach. wynika to z włączenia Just Transition Fund do Next Genration EU, 
o łącznym budżecie 750 mld eur, co zawarte zostało w konkluzjach z nadzwyczajnego posiedzenia rady 
europejskiej w dniach 17-21 lipca 2020 r. Natomiast Parlament europejski nie podzielił stanowiska rady 
europejskiej w dwóch bardzo istotnych kwestiach. Po pierwsze w zakresie budżetu środków, gdyż wstępną 
propozycję rady europejskiej uznał za niewystarczającą dla osiągnięcia ambicji klimatycznych. Po drugie 
pojawiła się po raz pierwszy kwestia uwarunkowania partycypacji w środkach z Funduszu od przestrze-
gania przez państwa zasady praworządności. Parlament zapowiedział zaostrzenie polityki unijnej w tym 
zakresie oraz wydanie rozporządzenia w sprawie praworządności (Rule of Law Regulation)51.

Podsumowując, zakres wsparcia z mechanizmu na rzecz sprawiedliwej transformacji przewidziany został w bar-
dzo szerokim enumeratywnym wyliczeniu w art. 4 rozporządzenia. Środki finansowe będą skierowane m.in. 
na inwestycje: produkcyjne, tworzące nowe przedsiębiorstwa (inkubatory przedsiębiorczości, usługi kon-
sultingowe), badawczo – innowacyjne, wdrażające technologie zeroemisyjne i poprawiające efektywność 
energetyczną, cyfrowe, czy podnoszące lub zmieniające kwalifikacje zawodowe. Natomiast w art. 5 roz-
porządzenia dokonano wyłączenia finansowania expressis verbis w stosunku do: likwidacji i budowy elek-
trowni jądrowych, przemysłu tytoniowego oraz sektora paliw kopalnych. o ile brak finansowania środkami 

50 komisja europejska, załącznik i, Metoda alokacji środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, 2020 r.
51 Parlament europejski, Rezolucja z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie konkluzji z nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 

17–21 lipca 2020 r., 2020 r.

Piotr PerzyNa
nowemedia24.pl

Źródło: opracowanie własne a. Pinkas na podstawie: konkluzji rady europejskiej z nadzwyczajnego posiedzenia w dniach 17-21 lipca 2020 r.

Rys. 6 PODziaŁ śRODKóW nexT GeneRaTiOn eU na LaTa 2021-2027 
[mld eURo]

RRF
672,5 Mld eur

ReaCt-eU
47,5 Mld eur

hoRyzont eURopa
5 Mld eur

inveSteU
5,6 Mld eur

Rozwój obSzaRów wiejSKiCh
7,5 Mld eur

jUSt tRanSition fUnd
10 Mld eur

REScEU
1,9 Mld eur

NExt
GENERAtiON EU

[Mld euro]



48

Gaz ziemny w procesie transformacji energetycznej w polsce raport

unijnymi w stosunku do tytoniu i węgla nie powinien budzić wątpliwości, to kwestia energetyki jądrowej 
pozostaje wciąż bez rozstrzygnięcia, co pokazuje też odmiennie podejście państw do atomu. w aktualizo-
wanym Programie polskiej energetyki jądrowej założono cztery scenariusze, w tym w dwóch przewidziane 
zostało włączenie atomu do polskiego miksu energetycznego w latach 2030-2040 r. w pierwszym z nich 
(wolna optymalizacja) atom pojawia się w 2040 r. na poziomie 12 proc., a w 2045 r. stanowi 27 proc. w dru-
gim scenariuszu (wariant strategiczny) atom włączony ma zostać w 2035 r. i osiągnąć 9 proc., kolejno 16 proc. 
w 2040 r. i 27 proc. w 2045 r.52 wnioski płynące z niniejszego opracowania wskazują także na konieczność 
włączenia energetyki jądrowej do polskiego miksu energetycznego w okolicach 2040 r. celem zabezpiecze-
nia stabilności oze. obecnie, z punktu prawnego niemożliwe jest odpowiedzenie na pytanie, kiedy nastąpi 
coal-exit, gdyż żaden akt unijny nie wskazuje takiej daty. trzeba zauważyć, że dekarbonizacja jest procesem, 
a to państwa członkowskie muszą planować go możliwie najambitniej. Przykładem mogą być Niemcy, które 
zadeklarowały wyjście od węgla na rok 2038 r. w formie ustawy oraz Szwecja, która zapowiedziała dekar-
bonizację w swoim krajowym planie na rzecz energii i klimatu do 2040 r.53 Nasze prognozy uwzględnia-
jące aktualny stan prawny, sytuację gospodarczą Polski oraz politykę klimatyczno-energetyczną pozwalają 
sformułować wniosek, że dekarbonizacja, rozumiana jako odejście od węgla, przy ograniczonym wykorzy-
staniu innych paliw kopalnych, w Polsce ma szansę nastąpić między rokiem 2035 i 2040 r. bardzo istotne 
znaczenie ma art. 4 lit. d, który przewiduje finansowanie technologii i infrastruktury zapewniającej czystą 
energię. Stwarza to „zielone światło” nie tylko dla oze, ale także dla przyszłości rynku gazu w najbliższych 
dekadach. Polska stoi w przededniu neutralności klimatycznej, jeśli wykorzysta swoją szansę i przy wspar-
ciu unijnych środków dołączy do grona państw zeroemisyjnych.

b.  Perspektywy finansowania inwestycji gazowych w ramach mechanizmu 
sprawiedliwej transformacji

koncepcja Europejskiego Zielonego Ładu, jak już wcześniej zaznaczono, nie precyzuje roli gazu ziem-
nego w procesie transformacji energetycznej. Nie wyklucza gazu jako paliwa przejściowego, jednocześnie 
mechanizm sprawiedliwej transformacji nie odnosi się jasno do możliwości finansowania inwestycji w sek-
torze gazu ziemnego.

w projekcie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji wskazano kierunki przeznaczenia środków z pierwszego 
filaru just transition mechanism, zachowując duży poziom ogólności. w komisjach Parlamentu europejskiego 
wciąż trwają jednak prace nad jego ostatecznym kształtem. Spór toczy się m.in. o to czy Fundusz powi-
nien wspierać inwestycje w projekty gazowe. ambasadorowie unijni z końcem czerwca br. przyjęli w tej 
sprawie stanowisko wykluczające z możliwości finansowania wszelkie paliwa kopalne (w tym gaz), a także 
atom. zdaniem krytyków, mimo mniejszej emisyjności w stosunku do węgla, gaz ziemny nie jest odpowied-
nim rozwiązaniem na drodze do osiągnięcia neutralności klimatycznej. kraje ze wschodniej i południowo-
wschodniej części ue, w tym Polska, oponują przeciwko takiemu rozwiązaniu. z punktu widzenia naszego 
państwa byłoby ono niekorzystne ze względu chociażby na „obcięcie” finansowania transformacji w cie-
płownictwie, które wymaga gruntownej modernizacji, w celu zastąpienia przestarzałych kotłów węglo-
wych, mniej emisyjnymi instalacjami gazowymi. Przyczyni się to do zmniejszenia emisji co2, smogu oraz 
walki z ubóstwem energetycznym. Stanowisko Polski podziela część komisji Parlamentu europejskiego, 
natomiast w dyskusji pojawiają się też argumenty za przyjęciem restrykcyjnych norm w zakresie zgodno-
ści inwestycji JtF z celami klimatycznymi ue.

52 Ministerstwo klimatu, Program polskiej energetyki jądrowej, 2020 r.
53 deutsche Gesetz zur Reduzierung und zur Beendigung der Kohleverstromung, 2020 r.
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Reasumując, pespektywy finansowania inwestycji gazowych ze środków Funduszu Sprawiedliwej 
Transformacji nie są na chwilę obecną klarowne. Ostateczna decyzja co do ram funkcjonowania 
Funduszu zostanie podjęta na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego jeszcze tej jesieni.

Program InvestEU będzie wspierał regiony i projekty inwestycyjne w szerszym zakresie niż Fundusz Spra-
wiedliwej transformacji. wśród przedsięwzięć infrastrukturalnych w dziedzinie energetyki i transportu, 
dla których wsparcie przewidziano, znajdują się m. in. projekty dot. infrastruktury gazowej i ciepłownic-
twa komunalnego54.

c.  Finansowanie przez europejski Bank inwestycyjny

gaz ziemny od 2022 r. będzie wykluczony ze wsparcia finansowego europejskiego banku inwestycyjnego. 
Jest to pokłosiem decyzji z 14 listopada 2019 r., w której ebi przyjął nowy standard wydajności emisji dla 
kredytowania inwestycji tj. 250 gramów co2 na kwh, który zastąpi obecny standard 550 g co2 na kwh. 
Skutkiem poprzedniego ograniczenia było zakończenie kredytowania przez ebi produkcji energii z węgla. 
działania te są podejmowane w ramach strategii ebi, która zakłada, że do roku 2025 stanie się on pierw-
szym europejskim bankiem klimatycznym, w sektorze energetyki finansującym jedynie odnawialne źródła 
energii i projekty związane efektywnością energetyczną. taka polityka skazuje gazowe źródła energii na 
korzystanie z finansowania banków komercyjnych, które będzie udzielane na znacznie mniej preferencyj-
nych warunkach. to z kolei będzie zwiększało atrakcyjność oze kosztem błękitnego paliwa55,56.

d.  Finansowanie przez banki komercyjne

trend odchodzenia od finansowania projektów opartych o węgiel jest widoczny nie tylko na poziomie 
europejskich instytucji finansujących zieloną transformację, ale również w sektorze bankowości komercyj-
nej. zagraniczne banki deklarują stopniową rezygnację ze wspierania projektów węglowych. Przełomową 
decyzję w tym zakresie podjął w 2013 r. bank Światowy, który jako pierwsza tak duża instytucja finan-
sowa, ogłosiła koniec udzielania kredytów dla większości projektów węglowych. trend ten zaczyna wkra-
czać na polski rynek poprzez spółki-córki dużych europejskich banków57. w kontekście inwestycji związa-
nych z gazem ziemnym, instytucje kredytujące nie przewidują w chwili obecnej żadnych restrykcji ani tym 
bardziej zaprzestania ich finansowania. z takiego wsparcia skorzysta gaz-System, który jest spółką stra-
tegiczną dla polskiej gospodarki, odpowiadającą za przesył gazu ziemnego oraz zarządzającą najważniej-
szymi gazociągami w Polsce. Spółka 7 lipca 2020 r. podpisał umowę kredytową z konsorcjum złożonym 
z 10 banków. zewnętrzne finansowanie, opiewające na kwotę 5,5 mld PlN, zostanie przeznaczone na dzia-
łania w ramach strategii inwestycyjnej spółki w latach 2020-2025, m.in. na realizację projektów takich jak 
baltic Pipe i rozbudowa terminala lNg w Świnoujściu58.

54 Źródła finansowania sprawiedliwej transformacji, https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-ta-
ken-eu/just-transition-mechanism/just-transition-funding-sources_pl#fundusz-na-rzecz-sprawiedliwej-transformacji.

55 EBI wycofuje się z finansowania inwestycji gazowych, biznes alert, 15.11.2019 r., https://biznesalert.pl/ebi-inwestycje-gaz-energetyka/.
56 UMARŁ LIMIT 550 G/KWH. NIECH ŻYJE LIMIT 250 G/KWH, Nowoczesne ciepłownictwo, 18.11.2019 r., http://nowoczesnecieplownictwo.pl/umarl-li-

mit-550-g-kwh-niech-zyje-limit-250-g-kwh/.
57 Banki mają strategie na węgiel i gaz. Pieniądze to nie wszystko, wysokieNapięcie.pl, 23.09.2019 r. https://wysokienapiecie.pl/22838-wegiel-i-gaz-w-

strategiach-bankow-i-ubezpieczycieli/.
58 GAZ SYSTEM pozyskał finansowanie na realizację strategicznych inwestycji w latach 2020-2025, gaz-System, 07.07.2020, https://www.gaz-system.pl/

centrum-prasowe/aktualnosci/informacja/artykul/203203/.
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e.  Finansowanie w ramach projektów wspólnego zainteresowania  
Unii europejskiej

Na poziomie funduszy europejskich projekty gazowe w dalszym ciągu mogą liczyć na wsparcie w ramach 
inicjatywy projektów wspólnego zainteresowania ue (ang. Projects of Common Interest – PCI). Są to kluczowe 
projekty infrastrukturalne, mające na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa, wsparcie integracji 
wewnętrznego rynku energii ue oraz poprawę konkurencji na europejskim rynku energii, a także muszą się 
one przyczynić do zmniejszenia emisji co2. zgodnie z rozporządzeniem (ue) nr 347/2013 z dnia 17 kwiet-
nia 2013 r. w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej (tzw. rozpo-
rządzenie teN-e) lista projektów Pci jest sporządzana co dwa lata. Projekty te mogą ubiegać się o finan-
sowanie w ramach instrumentu „Łącząc europę” (ang. Connecting Europe Facility – CEF ) w formie bezzwrot-
nych dotacji lub innowacyjnych instrumentów finansowych59. w rozporządzeniu Parlamentu europejskiego 
i rady (ue) nr 1316/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiającym instrument „Łącząc europę” ustalono 
pulę środków finansowych na jego realizację w latach 2014–2020, w wysokości prawie 30,5 mld eur według 
cen bieżących. kwota ta podlegała następującemu podziałowi: sektor transportu ponad 24 mld eur, sek-
tor telekomunikacji ponad 1 mld eur, sektor energii niemal 5,4 mld eur60. w obszarze energetyki środki te 
zostały rozdysponowane na dofinansowanie prac projektowych i budowlanych infrastruktury energetycznej.

w roku 2020 za projekty wspólnego zainteresowania na terenie Polski, uznano inwestycje wpisujące się 
w priorytet bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego, budowania rynku gazu oraz działań na rzecz środo-
wiska i klimatu zgłoszone przez gaz-System S.a. Należą do nich projekty w ramach dwóch korytarzy prio-
rytetowych61:

• w ramach „Planu działań w zakresie połączeń międzysystemowych na rynku energii państw bałtyc-
kich dla gazu” (ang. baltic energy Market interconnection Plan – beMiP):

› projekt rurociągu baltic Pipe,

› projekt rurociągu Polska-litwa (giPl).

• w ramach korytarza „gazowe połączenia międzysystemowe Północ-Południe w europie Środkowo-
wschodniej i Południowo-wschodniej”:

› Połączenie międzysystemowe Polska- Słowacja,

› korytarz gazowy Północ-Południe we wschodniej Polsce,

› Projekt lNg gdańsk.

59 Ministerstwo klimatu, Projekty wspólnego zainteresowania Unii Europejskiej, https://www.gov.pl/web/klimat/projekty-wspolnego-zainteresowania-
unii-europejskiej.

60 rozPorzĄdzeNie ParlaMeNtu euroPeJSkiego i rady (ue) Nr 1316/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające instrument „Łącząc 
europę”, zmieniające rozporządzenie (ue) nr 913/2010 oraz uchylające rozporządzenia (we) nr 680/2007 i (we) nr 67/2010.

61 Parlament europejski przyjął czwartą listę Pci – kluczowe projekty gaz-SySteM uwzględnione, gaz-System, 12.02.2020, https://www.gaz-system.
pl/centrum-prasowe/aktualnosci/informacja/artykul/203100/.
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zgodnie z propozycją komisji europejskiej instrument „Łącząc europę” ma zostać przedłużony na lata 
2021-2027. budżet dla nowej perspektywy finansowej nie został jeszcze ostatecznie ustalony. komisja 
planuje przeznaczyć na ten cel 42,3 mld eur, co oznaczałoby 47 proc. wzrost w porównaniu z okresem 
2014–202062. Środki wesprą inwestycje w ogólnoeuropejskie sieci infrastruktury transportowej – 30,6 mld 
eur, energetycznej – 8,7 mld eur i cyfrowej – 3 mld eur. Należy jednak zaznaczyć, że 60 proc. budżetu 
instrumentu „Łącząc europę” będzie przeznaczone na realizację celów klimatycznych. w obszarze ener-
getyki beneficjentami wsparcia będą głównie projekty zacieśniające współpracę między państwami człon-
kowskimi w zakresie transgranicznych projektów dotyczących wytwarzania energii odnawialnej, ułatwiają-
cych dekarbonizację. w dalszym ciągu finansowane będą kluczowe transeuropejskie sieci infrastruktury 
zwiększające integrację europejskich rynków energii i bezpieczeństwo dostaw63.

f.  Finansowanie w ramach rynku mocy

kolejnym modelem finansowania energetyki konwencjonalnej jest pomoc publiczna w ramach rynku Mocy. 
w perspektywie najbliższych lat to właśnie istniejące oraz planowane moce gazowe mają szanse na powięk-
szenie swojego udziału w rynku mocy.

ustawa o rynku mocy weszła w życie 18 stycznia 2018 r. Mechanizm ten został wprowadzony z powodu 
konieczności zapewnienia odpowiedniej ilości mocy wytwórczych w krajowym Systemie elektroenergetycz-
nym (kSe), szczególnie w momencie tzw. zapotrzebowania szczytowego. Stabilność pracy systemu uzależ-
niona jest od wielu czynników m.in. odstawień bloków w elektrowniach, uszkodzeń elementów sieci, zjawisk 
atmosferycznych oraz udziału w systemie odnawialnych źródeł energii, charakteryzujących się niestabil-
nością pracy. trend maksymalizacji produkcji energii z oze, jest na tyle duży, że subsydialne źródła energii 
mają pierwszeństwo we wprowadzaniu energii do sieci elektrycznej, co w rezultacie częściowo wyklucza 
z pracy elektrownie konwencjonalne. Jednocześnie w celu zachowania bezpieczeństwa ciągłości dostaw 
na wypadek niewystarczającej produkcji z oze, konieczne jest utrzymanie bloków w gotowości. właśnie 
temu służyć ma rynek mocy, którego funkcjonowanie sprowadza się do opłacania wytwórców za samą goto-
wość do pracy, dzięki czemu możliwe jest zbilansowanie mocy. bez tego mechanizmu firmy energetyczne 
nie byłyby wstanie z własnych przychodów utrzymać odpowiednich rezerw mocy w systemie ani inwesto-
wać w nowe, konwencjonalne jednostki wytwórcze, potrzebne dla utrzymania bezpiecznego funkcjonowa-
nia systemu energetycznego i zapewnienia dostaw energii elektrycznej64. komisja europejska zaakcepto-
wała rynek mocy jako formę pomocy publicznej oraz wyraziła zgodę na jego funkcjonowanie przez 10 lat, 
przy czym w praktyce już zawarte kontrakty będą obowiązywać nawet do końca 2037 r.65 zakontraktowa-
nie mocy odbywa się poprzez tzw. aukcje główne obejmujące kolejne lata kalendarzowe, poczynając od 
2021 r. dotychczas odbyły się cztery aukcje dotyczące lat 2021-2024. Są one organizowane z pięcioletnim 
wyprzedzeniem, kolejna aukcja główna na rok dostaw 2025 została zaplanowana na 14 grudnia 2020 r.66 

62 Łącząc Europę na nową dekadę, komisja europejska Przedstawicielstwo w Polsce, 06.06.2018 r., https://ec.europa.eu/poland/news/180606_
ceF_pl.

63 ceF 2021-2027. Ponad 30 mld euro na transport, rynek infrastruktury, 07.06.2018 r., https://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/drogi/cef-
20212027-ponad-30-mld-euro-na-transport-63087.html.

64 Forum energii, Rynek mocy do przeglądu. Analiza wyników trzech aukcji, październik 2019 r., s. 3-5., https://www.cire.pl/pliki/1/2019/fe_rynek_
mocy_do_przegladu.pdf

65 european commission, State aid No. SA.46100 (2017/N) – Poland – Planned Polish capacity mechanism, C(2018) 601 final, brussels, 7.2.2018 r.
66 Ramowy harmonogram procesów rynku mocy, PSe, https://www.pse.pl/rynek-mocy-informacje-ogolne
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dostawcy mocy, czyli firmy, które wygrały aukcję, otrzymują stałą zapłatę (w PlN/kw za rok) w zamian za 
tzw. obowiązek mocowy, oznaczający gotowość do dostarczania mocy przez cały okres dostaw oraz fak-
tyczne jej dostarczenie do systemu w okresie ryzyka niezbilansowania dostaw67.

dotychczas największy udział w mocy zakontraktowanej, w podziale na paliwa przypadał węglowi kamien-
nemu i brunatnemu, ze względu na dominację bloków węglowych w strukturze mocy zainstalowanej w kSe. 
udział bloków węglowych w mocach zakontraktowanych na rok 2023 wynosi blisko 84 proc. resztę stano-
wią źródła gazowe (8,1 proc.), wodne (4,7 proc.), dSr (3,6 proc.) oraz inne paliwa (0,3 proc.).68 Sytuacja ta ule-
gnie jednak zmianie w najbliższym czasie ze względu na wejście w życie w 2019 r. rozporządzenia w spra-
wie rynku wewnętrznego energii elektrycznej. wprowadza ono nowe wymogi dla mechanizmów zdolności 
wytwórczych, w tym limity emisji co2 na poziomie 550 g co2/kwh. Na funkcjonujących już rynkach mocy, 
tak jak w Polsce, limity emisji będą obowiązywały jednostki nowopowstałe od 1 stycznia 2020 r., a jed-
nostki już istniejące od 1 lipca 2025 r.69 Nowe restrykcje wykluczą z mechanizmu mocy jednostki węglowe, 
co z kolei stanie się szansą dla zwiększenia udziału w kontraktach mocowych dla elektrowni gazowych. 
Powstała na rynku mocy luka będzie wymagała zagospodarowania nowymi inwestycjami, jednostkami 
gazowymi, magazynami i dSr70.

67 Forum energii, Rynek mocy…, op. cit., s. 5.
68 ibidem, s. 8.
69 rozporządzenie Parlamentu europejskiego i rady (ue) 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej, 

dz. ue l 158/54 z 14.6.2019.
70 Rynek mocy do przeglądu…, op. cit., s. 16.
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1.6.  „Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju 
do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)”

a.  Charakterystyka, struktura i cele dokumentu

„Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)” (Sor) jest naj-
ważniejszym obowiązującym dokumentem państwa polskiego, określającym średnio- i długookresową 
politykę gospodarczą. została przyjęta przez radę Ministrów 14 lutego 2017 r. dokument opisuje aktu-
alne uwarunkowania, a także definiuje cele i kierunki rozwoju Polski w obszarze gospodarczym, społecz-
nym i przestrzennym w perspektywie roku 2020 i 2030. Strategia jest odpowiedzią na rozpoznane błędy 
w dotychczasowym modelu rozwoju, a także na nowe wyzwania stojące przed szeroko definiowaną poli-
tyką społeczno-gospodarczą Polski”71. zdiagnozowanymi i zdefiniowanymi w strategii czynnikami opóźnia-
jącymi rozwój polskiej gospodarki są tzw. pułapki rozwojowe, tj.:

• pułapka średniego dochodu (Pkb per capita Polski to tylko 45 proc. Pkb per capita uSa, połowa Polaków 
zarabia mniej niż 2500 PlN netto, pensje są ok. trzykrotnie niższe niż w krajach wysoko rozwiniętych),

• pułapka braku równowagi (większość polskiego kapitału trafia do zagranicznych inwestorów, 2 bln 
PlN wynoszą zagraniczne pasywa Polski, 2/3 polskiego eksportu i 50 proc. produkcji przemysłu two-
rzą firmy z kapitałem zagranicznym),

• pułapka przeciętnego produktu (niewielkie nakłady na b+r, ok. 1 proc. Pkb, niska innowacyjność, brak 
marek o światowym zasięgu),

• pułapka demograf iczna (niska dzietność, utrzymujący się trend wzrostu liczby osób 
w wieku poprodukcyjnym),

• pułapka słabości instytucji (niska ściągalność podatków, niska efektywność instytucji państwa, prze-
wlekłość procedur i postępowań, brak koordynacji polityk publicznych)72,73.

71 Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), s. 5.
72 Strategia na rzecz…, op. cit., s. 5.
73 imidem, s. 24-25.
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głównym celem Sor jest „tworzenie warunków dla wzrostu dochodów mieszkańców Polski przy jednocze-
snym wzroście spójności w wymiarze społecznym, ekonomicznym, środowiskowym i terytorialnym”74. Jed-
nocześnie w Strategii wskazano trzy cele szczegółowe: Trwały wzrost gospodarczy oparty coraz silniej 
o wiedzę, dane i doskonałość organizacyjną; Rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównowa-
żony; Skuteczne państwo i instytucje służące wzrostowi oraz włączeniu społecznemu i gospodar-
czemu. będą one realizowane w wielu obszarach życia społeczno-gospodarczego, a ich osiągnięciu mają 
służyć planowane działania naprawcze, do których należą:

• reindustrializacja (zakładająca partnerstwo państwowe dla strategicznych działów gospodarki, tworze-
nie klastrów i dolin przemysłowych oraz pozyskiwanie atrakcyjnych inwestycji zagranicznych);

• rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw (w ramach którego zakłada się stworzenie „konstytucji biznesu”, 
zreformowanie instytutów naukowo-badawczych, program „Start in Poland”, stworzenie przyjaznego 
otoczenia prawnego dla przedsiębiorczości);

• pozyskanie kapitału rozwojowego (czemu służyć ma głównie tworzenie oszczędności, pozyskiwanie środków 
europejskich, Polski Fundusz rozwoju i środki z planu Junckera, jak również europejskiego banku odbudowy 
i rozwoju, europejskiego banku inwestycyjnego oraz azjatyckiego banku inwestycji infrastrukturalnych);

• ekspansja zagraniczna (poprzez utworzenie Pionu wspierania eksportu w Polskim Funduszu rozwoju, 
zreformowanie dyplomacji ekonomicznej, budowa silnej marki „Polska”),

• rozwój społeczny i gospodarczy (dzięki skutecznej polityce regionalnej, utworzeniu paktu dla obsza-
rów wiejskich, czy poprawie poziomu edukacji)75.

w tym miejscu należy zauważyć, że cele zawarte w najważniejszym dokumencie strategicznym dla Polski 
nie pokrywają się w pełni z koncepcją Europejskiego Zielonego Ładu. Sor wychodzi od diagnozy potrzeb 
polskiego społeczeństwa i gospodarki, które kształtują się inaczej niż potrzeby państw europy zachod-
niej. Polska boryka się z problemami natury ekonomicznej - średniego wzrostu gospodarczego i wciąż 
niską zamożnością społeczeństwa, podczas gdy wysokorozwinięte gospodarki większości krajów ue jako 
największe zagrożenie postrzegają zmiany klimatu i ich negatywne następstwa dla ekosystemów. Skut-
kiem tych rozbieżności jest różna hierarchia priorytetów. Nadrzędnym celem polskich władz jest zwięk-
szanie dobrobytu swoich obywateli i wyrównywanie luki w poziomie zamożności między europą zachod-
nią. aby zobrazować ogromną różnice dzielącą pod tym względem Polskę od krajów ue15 warto posłużyć 
się wyliczeniami ekspertów Sgh, którzy w 2019 r. zaprognozowali, że przy założeniu utrzymania się prze-
ciętnych tendencji wzrostowych, Polska po 14 latach osiągnie średni poziomu dochodu na mieszkańca 
ue15, a po 21 latach doścignie Niemcy76. Polska w swojej strategii rozwoju nie uchyla się jednak od działań 
na rzecz ochrony klimatu, zadeklarowała bowiem osiągnięcie celów wyznaczonych w pakiecie energetycz-
no-klimatycznym, jednak przy zachowaniu równowagi tych działań w wymiarze społecznym i ekonomicz-
nym. Nadmienione wcześniej działania naprawcze będą podejmowane w tak kluczowych dziedzinach dla 
rozwoju gospodarczego i jakości życia jak cyfryzacja, transport, energia, środowisko, czy bezpieczeń-
stwo narodowe. w dalszej części tego rozdziału zostanie szerzej omówiona prezentowana w Sor wizja 
rozwoju sektora energii.

74 https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/informacje-o-strategii-na-rzecz-odpowiedzialnego-rozwoju
75 https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/plan-morawieckiego-oto-piec-glownych-filarow,29,0,2020125.html
76 raport Sgh, Wyrównywanie luki w poziomie zamożności między Europą Środkowo-Wschodnią a Europą Zachodnią.
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wskazane w Sor cele, kierunki interwencji, działania i projekty strategiczne powinny znaleźć odzwierciedle-
nie we wszystkich dokumentach strategicznych. w tym sensie Sor stanowi podstawę do przygotowywania 
nowych strategii w obszarze zarządzania rozwojem kraju, m.in. jest podstawą do opracowania nowej poli-
tyki energetycznej, która będzie doprecyzowywać i zoperacjonalizować zapisy Sor w obszarze energetyki.

b.  energia jako jeden z kluczowych obszarów SOR

w Sor dokonano identyfikacji wyzwań stojących przed polskim sektorem energii w dobie transformacji, 
sformułowano nadrzędny cel w tym obszarze, a także zaproponowano odpowiednie działania i wskazano 
planowane w ramach tych działań projekty strategiczne. Najważniejszym wyzwaniem, a zarazem głównym 
celem dla sektora energii w Polsce jest wg Sor konieczność zapewnienia obywatelom i instytucjom 
stabilnych dostaw energii po akceptowalnej ekonomicznie cenie, co będzie służyć rozwojowi całej 
gospodarki. konieczne będzie również ograniczenie emisji zanieczyszczeń i ewolucyjna zmiana modelu 
gospodarki na zeroemisyjną. dla zwiększenia dynamiki rozwoju gospodarczego w tym obszarze niezbędne 
będą inwestycje w polskie innowacje i zsynchronizowanie działań w sektorze energii z tzw. czwartą rewolu-
cją przemysłową77 np. przez wdrażanie inteligentnych systemów zarządzania siecią w oparciu o sztuczną inte-
ligencję. kluczowe będzie wypracowanie polityki energetycznej Polski, która wyznaczy kierunki transformacji 
w perspektywie długoterminowej i stanie się punktem odniesienia dla strategii sektorowych78.

77 wg Platformy Przemysłu Przyszłości jest to złożony proces transformacji technologicznej i organizacyjnej przedsiębiorstw, który obejmuje 
integrację łańcucha wartości, wprowadzanie nowych modeli biznesowych oraz cyfryzację produktów i usług. wdrażanie tych rozwiązań możliwe 
jest dzięki wykorzystaniu nowych technologii cyfrowych, zasobów danych oraz zapewnieniu komunikacji w sieci współpracy maszyn, urządzeń 
i ludzi. czynnikiem napędzającym transformację są coraz bardziej zindywidualizowane potrzeby klientów i narastający trend personalizacji 
produktów i usług. https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/tag/przemysl-4-0/

78 Strategia na rzecz..., op. cit., s. 320.
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Źródło: kobize, dostęp: https://www.kobize.pl/pl/article/pakiet-energetyczno-klimatyczny-ue/id/389/paki-
et-2021-2030
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Jednocześnie zakładane w Sor działania muszą być spójne ze zobowiązaniami unijnymi i międzynarodo-
wymi. Polska zadeklarowała osiągnięcie celów wyznaczonych w pakiecie energetyczno-klimatycznym na 
lata 2013-2020 oraz w perspektywie 2021-2030. wiąże się to z koniecznością partycypowania w ogranicze-
niu emisji gazów cieplarnianych o 20 proc. do roku 2020 i o 40 proc. do roku 2030 w porównaniu z 1990 r. 
(wymóg na poziomie całej unii europejskiej); zwiększenia do 15 proc. udział energii odnawialnej w ogólnym 
zużyciu energii w Polsce do 2020 r. oraz do 32 proc. w roku 2030; poprawy efektywności energetycznej (mie-
rzoną wskaźnikiem zużycia energii pierwotnej) o 20 proc. na poziomie całej ue w roku 2020 i o 32,5 proc. 
do 203079,80.

c.  Kierunki i działania w obszarze „energia”

realizacja ogólnego celu dla energetyki będzie się odbywała poprzez działania wyznaczone w czterech 
kierunkach. Pierwszym z nich jest poprawa bezpieczeństwa energetycznego kraju. głównym założeniem 
w tym obszarze jest zapewnienie odbiorcom na terenie Polski nieprzerwanych dostaw energii, pochodzą-
cej ze źródeł wytwarzania opartych na krajowych surowcach energetycznych, przy zachowaniu konkuren-
cyjności cen81. w Sor duży nacisk położono na konieczność zachowania suwerenności w dziedzinie zaopa-
trzenia w energię. w perspektywie 2050 r. nadal zakłada się, że istotną rolę w systemie elektroenergetycz-
nym będzie odgrywał węgiel, który ma gwarantować stabilność dostaw surowca do elektrowni. Niemniej 
dla zapewnienia bezpieczeństwa konieczna jest dywersyfikacja źródeł, surowców oraz sposobu wytwarza-
nia i dystrybucji energii. Jednymi z kluczowych inwestycji w tym zakresie będą te związane z budową trans-
granicznej infrastruktury przesyłowej gazu ziemnego, która umożliwi dostawy z nowych źródeł, a także 
rozbudowa i modernizacja wewnętrznej sieci przesyłowej oraz zwiększenie pojemności magazynowych. 

79 Strategia na rzecz..., op. cit., s. 321-322.
80 https://www.kobize.pl/pl/article/pakiet-energetyczno-klimatyczny-ue/id/389/pakiet-2021-2030
81 Strategia na rzecz..., op. cit., s. 328.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Sor
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tab. 1 PROJeKTy STRaTeGiCzne W OBSzaRze 
 - poprawa bezpieczeństwa energetycznego kraju

RyneK 
moCy

– wdrożenie mechanizmu rynkowego, zapewniającego ciągłość i stabilność dostaw energii 
elektrycznej do gospodarstw domowych i dla przemysłu w horyzoncie średnio i długoterminowym.

pRoGRam 
polSKiej 
eneRGetyKi 
jądRowej

– kontynuacja prac nad programem w celu dywersyfikacji źródeł energii, zmniejszenia 
wpływu energetyki na środowisko, rozwoju ośrodków naukowo-badawczych oraz polskiego 
przemysłu (w tym także z uwzględnieniem działalności eksportowej). decyzja zasadnicza zapad-
nie po wykonaniu przez Ministra energii odpowiednich analiz oraz po uzyskaniu ofert dostawców 
technologii, które pozwolą na określenie nakładów inwestycyjnych niezbędnych do poniesienia i 
potwierdzą m.in. opłacalność inwestycji w energetykę jądrową w polskich warunkach.

hUb 
Gazowy 

– przygotowanie do utworzenia na terytorium Polski centrum przesyłu i handlu gazem dla 
państw europy Środkowej i wschodniej oraz państw bałtyckich.
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Poszukiwanie nowych kierunków i dostawców gazu ziemnego (np. gaz z norweskiego szelfu kontynental-
nego, lNg) umożliwi uniezależnienie od obecnie dominującego wschodniego dostawcy. konieczne jest 
również stworzenie warunków do inwestowania w nowe, nisko i zeroemisyjne moce wytwórcze dla ener-
gii elektrycznej oraz zapewnienie niezawodności pracy sieci. w obszarze elektrowni węglowych plano-
wana jest wymiana części wyeksploatowanych, nieefektywnych i niespełniające europejskich standardów 
bloków, które zostaną zastąpione nowymi, zapewniającymi back up mocy systemowej. kolejnym ważnym 
aspektem dla zwiększenia bezpieczeństwa dostaw energii w postaci ciepła jest konieczność rozbudowy 
i modernizacji sieci ciepłowniczej, co zapewnić ma zwiększenie dostępu dla nowych odbiorców. istotne 
jest również stymulowanie rozwoju alternatywnych, bezemisyjnych źródeł ciepła (min. ogrzewania elek-
trycznego). Nie mniej istotny jest przejrzysty i uczciwy system handlu energią elektryczną, konieczne jest 
zatem wypracowanie odpowiednich warunków i zasad jego funkcjonowania82.

rysunek 8 (na następnej stronie) obrazuje geograficzne rozmieszczenie na terenie Polski planowanych 
inwestycji zwiększających bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju.

kolejnym priorytetem polityki energetycznej państwa opisywanym w Sor jest poprawa efektywności ener-
getycznej kraju. Polska gospodarka zużywa nawet dwa razy więcej energii na jednostkę Pkb niż inne kraje 
wysoko rozwinięte83,84

. Jest to spowodowane głównie wysoką energochłonnością procesów wytwórczych. 
zmiany w tym obszarze nie powinny następować poprzez eliminację energochłonnych gałęzi przemysłu, 
ale polegać na innowacyjnych rozwiązaniach, ograniczających energochłonność gospodarki. Sor wska-
zuje szereg działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej naszego kraju, m.in.: zmniej-
szenie strat energetycznych w budownictwie mieszkalnym, w przedsiębiorstwach i budynkach użyteczno-
ści publicznej; inwestycje w rozbudowę i modernizację systemów ciepłowniczych i chłodniczych oraz dzia-
łania mające na celu redukcję strat przesyłowych; wsparcie przedsiębiorstw w podnoszeniu sprawności 
wytwarzania energii; rozwój źródeł kogeneracyjnych. Projektem strategicznym w tym obszarze jest „Pro-
gram budowy inteligentnej sieci elektroenergetycznej w Polsce”, który zakłada stworzenie rozwiązań praw-
nych oraz narzędzi technicznych i systemowych, umożliwiających zarządzenie komunikacją między konsu-
mentami energii a jej dostawcą. Program wdroży również mechanizmy umożliwiające zarządzanie popy-
tem na energię oraz pozwalające na jej bardziej świadome użytkowanie przez konsumentów85.

Przemiany w sektorze energetycznym muszą iść w parze z rozwojem techniki, który przyczyni się m.in. do: 
zwiększenia efektywności wytwarzania energii, obniżenia kosztów energii ponoszonych przez konsumen-
tów, integracji źródeł rozproszonych czy zmniejszenia oddziaływania sektora na środowisko naturalne. Jed-
nym z głównych kierunków innowacji w energetyce jest rozwój technologii magazynowania energii, które 
staną się motorem napędowym rozwoju oze. Magazynowanie energii jest niezbędne z punktu widze-
nia niezawodności działania sieci energetycznych w procesie maksymalizacji udziału odnawialnych źródeł 
energii w krajowym systemie elektroenergetycznym, które charakteryzuje niestabilność pracy, m. in. ze 
względu na warunki pogodowe. Magazyny energii pomogą również usuwać bariery w podłączaniu odna-
wialnych źródeł energii do sieci różnych napięć, będą też narzędziem pozwalającym przesuwać szczytowe 
wartości popytu poprzez magazynowanie energii poza szczytem86.

82 ibidem, s. 321, 328-329.
83 energochłonność to wskaźnik, który pokazuje, ile energii jest potrzebne na wyprodukowanie określonej ilości towaru lub jednostki Pkb.
84 https://wysokienapiecie.pl/21766-polak-produkuje-mniej-za-wiecej-skad-taka-energochlonnosc/
85 Strategia na rzecz…, op. cit., s. 324, 329-330.
86 e. Mataczyńska, Magazyny energii w erze odnawialnych źródeł energii-rozwiązania australijskie, instytut Polityki energetycznej im. ignacego 

Łukasiewicza, https://www.instytutpe.pl/wp-content/uploads/2016/01/Magazyny-energii-w-erze-oze.pdf
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wykorzystanie polskiego zaplecza naukowego i przemysłowego będzie niezbędne dla wdrożenia ener-
getyki jądrowej. w tym celu konieczne jest wsparcie sektora badań i rozwoju, a także, polskich przedsię-
biorstw, które będą tworzyły łańcuch dostaw przemysłu jądrowego87. „dla polskiego przemysłu energe-
tyka jądrowa to możliwość realizacji zaawansowanych technologicznie projektów, które w skali całej gospo-
darki mogą utworzyć stabilne miejsca pracy o wysokiej wartości dodanej. rozwój sektora jądrowego w Pol-
sce może stanowić także istotny czynnik przyśpieszenia transferu technologii i rozwoju wielu pochodnych 
branż wykorzystujących promieniowanie jonizujące”88. Sor przywołuje również szereg projektów strate-
gicznych w obszarze rozwoju innowacyjności sektora. w śród nich m.in. Program rozwoju elektromobil-
ności, którego zadaniem jest stworzenie warunków dla rozwoju elektromobilności Polaków oraz rozwoju 
przemysłu związanego z tym nowym sektorem89.

kolejny priorytet to rozwój energetyki rozproszonej poprzez promowanie i inicjowanie tworzenia klastrów, 
spółdzielni energetycznych itp., opartych w szczególności na odnawialnych źródłach energii. Są one ini-
cjatywą zaspokajającą oczekiwania krajowych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie skutecz-
nego, racjonalnego i efektywnego wykorzystania potencjału lokalnie dostępnych surowców energetycz-
nych, a także szansą na budowę nowych obszarów aktywności dla działających lokalnie przedsiębiorców 
oraz szybszego wzrostu gospodarczego na terenach ich działania90. kolejne projekty strategiczne są zwią-
zane z rozwojem i wykorzystaniem potencjału geotermalnego i hydroenergetycznego w Polsce. oba pro-
jekty mają na celu zwiększenie wykorzystania odpowiednio źródeł geotermalnych oraz hydroenergetyki, 
poprzez stworzenie sprzyjającego środowiska prawnego, promocję czy inwestycje w rozwój przemysłu 
wytwarzającego urządzenia na potrzeby energetyki geotermalnej i wodnej91. Polska będzie koncentrować 
się również na rozwijaniu innowacyjnych metody poszukiwania i wydobycia węglowodorów, które pozwolą 
na lokalizację regionów występowania surowca oraz skuteczne i efektywne jego wydobywanie92.

kolejnym ważnym aspektem w obszarze energii poruszanym w Sor jest restrukturyzacja sektora górnic-
twa węgla kamiennego. obecnie sektor węgla kamiennego w Polsce znajduje się w głębokim kryzysie zwią-
zanym z nierentownością branży, wynikającą z nadpodaży surowca oraz jego niskich cen. taki stan rze-
czy (niewydolność ekonomiczna) jest skutkiem nałożenia się kilku czynników m.in.: wysokich kosztów pro-
dukcji, zmian strukturalnych na rynku energii, transformacji gospodarczej w kierunku nisko i zeroemisyj-
nym, a także opisywanych wcześniej działań na rzecz obniżenia energochłonności gospodarki93. istotnym 
krokiem na drodze do poprawy sytuacji są działania podejmowane w ramach „Programu dla sektora gór-
nictwa węgla kamiennego w Polsce”94. zakłada on przede wszystkim, że „(…) działania na rzecz poprawy 
efektywności kopalń; dostosowanie wydobycia do potrzeb rynku, a tam gdzie to możliwe zwiększenie 
w strukturze wydobycia udziału produktów wyższej wartości dodanej: węgli średnich i grubych o wyso-
kich parametrach jakościowych, paliw kwalifikowanych; zapewnienie odpowiedniego poziomu inwestycji 
tam, gdzie zapewnią one najwyższą efektywność ekonomiczną; jest to istotny czynnik uzyskania oczeki-
wanego poziomu wydajności”95. 

87 Strategia na rzecz…, op. cit., s. 330-331.
88 https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/polski-przemysl-dla-elektrowni-jadrowej-3
89 Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce „Energia do przyszłości”.
90 zeszyty Naukowe Szkoły głównej gospodarstwa wiejskiego w warszawie, Problemy Rolnictwa Światowego tom 18 (XXXIII), zeszyt 2, 2018, 20–32.
91 Strategia na rzecz… op. cit., s. 331-332.
92 ibidem, s. 332.
93 Program dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce, s. 55.
94 dokument przyjęty przez radę Ministrów w dniu 23 stycznia 2018 r. uwzględnia korekty przyjęte przez radę Ministrów 30 września 2019 r. 

Program obejmuje okres do 2030 i prezentuje kierunki rozwoju sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce wraz z celami i działaniami 
niezbędnymi dla ich osiągnięcia.

95 Strategia na rzecz…, op. cit., s. 332.
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restrukturyzacja sektora górnictwa węgla kamiennego ma na celu poprawę obecnej kondycji finansowej sek-
tora, wzrost jego efektywności i innowacyjności, dzięki czemu Polska w wysokim stopniu osiągnie niezależ-
ność energetyczną. działania te przyczynią się również do poprawy konkurencyjności polskiej gospodarki96.

Sor stanowi podstawę dla opracowania dziewięciu strategii wynikających z systemu zarządzania rozwo-
jem kraju, w tym projektu „Polityki energetycznej Polski do 2040 r.”. dokument ten będzie analizowany 
w dalszej części opracowania.

96 Program dla sektora górnictwa…, op. cit., s. 55.
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1.7.  „Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030”

a.  Ogólny zarys dokumentu

„krajowy Plan na rzecz energii i klimatu” (KPEiK ) powstał w odpowiedzi na wymagania unii europejskiej, 
nałożone na Polskę przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 z dnia 11 grud-
nia 2018 r. w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu, zmiany rozporządzeń 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 663/2009 i (WE) nr 715/2009, dyrektyw Parlamentu Europejskiego 
i Rady 94/22/WE, 98/70/WE, 2009/31/WE, 2009/73/WE, 2010/31/UE, 2012/27/UE i 2013/30/UE, dyrektyw Rady 
2009/119/WE i (EU) 2015/652 oraz uchylenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 525/201397.

w dokumencie zostały zaprezentowane krajowe cele i założenia oraz polityki i działania, których zadaniem 
jest stworzenie ram dla przeprowadzenia sprawiedliwej transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyj-
nej. założenia zawarte kPeik mają umożliwić realizację pięciu wymiarów unii energetycznej98:

• obniżenie emisyjności,

• efektywność energetyczna,

• bezpieczeństwo energetyczne,

• wewnętrzny rynek energii,

• badania naukowe, innowacje i konkurencyjność.

Unia energetyczna jest wyrazem potrzeby umacniania współpracy między państwami członkow-
skimi w obszarze gospodarowania energią. Jej założenia skupiają się na działaniach we wzajemnie 
powiązanych ze sobą ww. obszarach99.

97 rozporządzenie o zarządzaniu unią energetyczną [z pakietu Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”].
98 Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030, s. 3.
99 europejska unia energetyczna. wybrane zagadnienia, dostęp: https://www.ce.uw.edu.pl/europejska-unia-energetyczna-wybrane-zagadnienia/.
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Polska prowadzi ak t y wną pol i t ykę k l imat yczno-energet yczną, real izując szereg celów 
w każdym z wymiarów unii energetycznej. Stworzenie szczegółowych wytycznych co do ich realizacji 
w postaci kPeik, stanowi wkład naszego kraju w wypełnianie unijnych zobowiązań klimatycznych w ramach 
porozumienia paryskiego, w kierunku dążenia do neutralności klimatycznej. główne cele polityki energe-
tyczno-klimatycznej Polski zawarte w krajowym planie zostały przedstawione na powyższym rysunku100.

b. Rola gazu ziemnego w realizacji głównych celów polityki energetyczno-
klimatycznej Polski

rola gazu ziemnego w procesie dążenia naszego kraju do osiągnięcia statusu gospodarki zeroemisyjnej 
została w tym punkcie opisana w kontekście realizacji głównych celów klimatyczno-energetycznych Polski 
do roku 2030, w podziale na działania w ramach pięciu wymiarów unii energetycznej.

100 Krajowy plan na rzecz…, op. cit., s. 20.

Piotr PerzyNa
nowemedia24.pl

Źródło: kPeik, s. 20
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Wymiar „obniżenia emisyjności”

w ramach wyznaczonego przez unię europejską celu obniżenia emisyjności Polska deklaruje osiągnięcie 
7 proc. poziomu redukcji emisji CO2 w sektorach nieobjętych systemem EU ETS w roku 2030 (w sto-
sunku do 2005 r.).

głównym założeniem w tym obszarze jest również 21-23 proc. udziału OZE w finalnym zużyciu energii 
brutto (zużycie łącznie w elektroenergetyce, ciepłownictwie i chłodnictwie oraz na cele transpor-
towe) w roku 2030. (cel na poziomie 23 proc. może być zrealizowany przy założeniu dodatkowego wspar-
cia finansowego ze środków unijnych na sprawiedliwą transformację).

odnawialne źródła energii będą zwiększały swój udział w ciepłownictwie i chłodnictwie. Przewiduje 
się, że w perspektywie 2030 r. udział ten będzie się powiększał średnio o 1,1 proc. rocznie, aż osią-
gnie poziom 28,4 proc.

Cel udziału OZE w sektorze transportowym został ustalony na poziomie 14 proc. w roku 2030, dla 
sektora elektroenergetycznego ma wynieść 32 proc.

warto mieć na uwadze punkt startu, z jakiego Polska rozpoczyna proces zwiększania zaangażowania oze. 
w 2018 r. udział energii ze źródeł odnawialnych w finalnym zużyciu energii brutto wyniósł bowiem 11 proc. 
w tym kontekście powyższe założenia wydają się bardzo ambitne. ich realizacja będzie wymagała syner-
gicznych działań na wielu płaszczyznach, m.in. poprzez ustanowienie szeregu celów wspierających.

„Zmniejszenie udziału węgla kamiennego i brunatnego w produkcji energii elektrycznej do 56-60 proc. 
w 2030 roku i dalszy trend spadkowy do 2040 r.”101 realizacja tego celu ma się dokonać poprzez zmiany 
w sektorze wytwarzania energii elektrycznej w postaci:

• likwidacji starych konwencjonalnych jednostek wytwórczych, niespełniających wymogów środowisko-
wych w zakresie emisji zanieczyszczeń,

• wdrażania wysokosprawnych technologii konwencjonalnych,

•  stopniowego wprowadzanie technologii nisko- i zeroemisyjnych (w szczególności oze i energetyki 
jądrowej).

tak zarysowane przekształcenie sektora elektroenergetycznego ma w konsekwencji przyczynić się do 
zmniejszenia emisji co2. w tym procesie upatruje się ważną rolę dla gazu, który w polskich warunkach 
miałby się stać paliwem transformacyjnym w okresie przejściowym. Przewiduje się wzrost znaczenia tego 
paliwa nie tylko w elektroenergetyce (jako wsparcie oze), ale także w ciepłownictwie (sieciowym i indywi-
dualnym) i transporcie (jako paliwo alternatywne).

ważną z punktu widzenia realizacji tego celu kwestią, jak podkreśla kPeik, jest konieczność zapewnienia 
finansowania inwestycji z uwzględnieniem zasady neutralności technologicznej. Pozyskanie finansowania 
w okresie przejściowym nie może być zarezerwowane jedynie dla rozwiązań zeroemisyjnych, ale powinno 
także wspierać technologie niskoemisyjne.

101 ibidem, s. 29-30.
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w omawianym wymiarze obniżenia emisyjności warto zwrócić uwagę jeszcze na jeden cel: „Sprawiedliwa 
transformacja energetyczna w kierunku niskoemisyjnym”102. Nie odnosi się on bezpośrednio do roli gazu, 
jako paliwa przejściowego, ale określa wizję przebiegu zmian w kierunku osiągnięcia gospodarki niskoemi-
syjnej. w Polsce musi się to odbyć w sposób ewolucyjny, akceptowalny społecznie i ekonomicznie, gwaran-
tujący bezpieczeństwo energetyczne. Przede wszystkim musi być to proces sprawiedliwy, uwzględniający 
polski „punkt startowy” na tle innych krajów ue (czyli naszą obecną sytuację gospodarczą, energetyczną, 
technologiczną, finansową oraz potencjał redukcyjny). Mając na uwadze te przesłanki, rola gazu ziem-
nego, jako paliwa przejściowego w procesie sprawiedliwej, ekonomicznie akceptowalnej i zapew-
niającej bezpieczeństwo energetyczne transformacji, może być istotna. Ewolucyjna zmiana struk-
tury wytwarzania energii elektrycznej (w której obecnie ponad 75 proc. energii pochodzi z węgla), 
w kierunku maksymalizacji udziału odnawialnych źródeł energii, wymaga bowiem zastosowania 
przez pewien czas technologii i paliw pomostowych. wniosek ten ma swoje uzasadnienie również 
w poglądach Fransa timmermansa, wiceszefa ke, który przyznał, że gaz ziemny będzie, przez jakiś czas, 
ciągle odgrywał rolę jako paliwo przejściowe.

Wymiar „efektywność energetyczna”

Nasz kraj deklaruje osiągnięcie celu w zakresie poprawy efektywności energetycznej do 2030 r. na 
poziomie 23 proc. w stosunku do zużycia energii pierwotnej według prognozy PriMeS 2007103. udział 
ten odpowiada zużyciu energii pierwotnej na poziomie 91,3 Mtoe w roku 2030. działania ukierunkowane 
na redukcję zużycia energii to m.in. rozwój ekologicznych i efektywnych systemów ciepłowniczych. „Prze-
widuje się, że w 2030 r. co najmniej 85 proc. spośród systemów ciepłowniczych lub chłodniczych, w któ-
rych moc zamówiona przekracza 5 Mw spełniać będzie kryteria efektywnego energetycznie systemu cie-
płowniczego”104. w celu poprawienia efektywności energetycznej tych systemów, istotną rolę obok oze, 
ma odegrać zwiększenie wykorzystania gazu ziemnego w ciepłownictwie systemowym. wśród pozostałych 
działań wymieniane są również: rozwój kogeneracji, „uciepłownianie” elektrowni, zwiększenie wykorzysta-
nia odpadów na cele energetyczne, modernizacja i rozbudowa systemu dystrybucji ciepła i chłodu, popu-
laryzacja magazynów ciepła i inteligentnych sieci, popularyzacja inteligentnych sieci, uproszczenie proce-
dur w obszarze prowadzenia inwestycji w zakresie ciepłowniczej infrastruktury sieciowej, zmiana modelu 
rynku ciepła i polityki taryfowej.

Wymiar „bezpieczeństwo energetyczne”

zachowanie bezpieczeństwa energetycznego jest dla Polski obszarem priorytetowym w procesie trans-
formacji, ponieważ warunkuje ono stabilny rozwój gospodarczy całego kraju.

w tym celu przewiduje się wdrożenie energetyki jądrowej w Polsce. Pierwszy blok o mocy ok. 1-1,5 GW 
ma zostać uruchomiony w 2033 r., a w kolejnych latach planowane jest włączenie do systemu kolejnych 
pięciu takich bloków w odstępach 2-3 letnich (o łącznej mocy ok. 6-9 gw)105.

obok ambitnego planu inwestycji w energetykę jądrową, kPeik przewiduje, ze względu na spodziewany 
wzrost zapotrzebowania na energię i moc, rozbudowę mocy wytwórczych energii elektrycznej, zapew-
niających pokrycie zapotrzebowania na moc elektryczną. realizacja tego założenia będzie się odbywać 

102 ibidem, s. 30.
103 PriMeS 2007 r.
104 Krajowy plan na rzecz…, op. cit., s. 21,37-38.
105 ibidem., s. 40.
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poprzez zwiększenie udziału OZE z obecnych 14 proc. do ok. 32 proc. działanie niestabilnych, odna-
wialnych źródeł energii musi być zagwarantowanie przez źródła rezerwowe. w tym celu konieczny jest roz-
wój mocy gazowych, a w perspektywie długoterminowej – rozwój źródeł alternatywnych wobec importo-
wanego gazu, np. w postaci metanu z kopalń do stosowania w mieszankach gazowych, gazu syntezowa-
nego, biogazu, wodoru106.

kolejnym celem w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, opisanym w krajowym planie jest: „Utrzy-
manie poziomu wydobycia gazu ziemnego na terytorium Polski oraz próby jego zwiększania przy 
wykorzystaniu innowacyjnych metod wydobycia węglowodorów ze złóż”.

gaz będzie też miał swoją rolę w rozwoju paliw alternatywnych w transporcie. obok rozwoju elektromobil-
ności, w celu większego uniezależnienia się Polski od dostaw ropy naftowej, alternatywą ma być gaz ziemny 
w formie lNg i cNg, gaz płynny lPg, płynne biopaliwa, wodór, a także paliwa syntetyczne i parafinowe.

Wymiar „wewnętrzny rynek energii”

Jednym z głównych priorytetów w tym obszarze jest „Budowa, rozbudowa i modernizacja wewnętrz-
nej gazowej sieci przesyłowej”. obecna jej długość (11 744 km w 2017 r.) nie pozwala na swobodny prze-
pływ gazu ze wszystkich kierunkach. zmodernizowana i odpowiednio rozbudowana wewnętrzna sieć prze-
syłowa na terenie Polski, jest niezbędna z punktu widzenia konieczności zaspokojenia potrzeb w zakresie 
przesyłu gazu do odbiorców krajowych. dzięki położeniu geograficznemu naszego kraju, będzie ona peł-
nić również rolę tranzytową w europie Środkowo-wschodniej107.

Następnym krokiem w umacnianiu bezpieczeństwa rynku gazu jest: „Integrowanie krajowego systemu 
przesyłowego gazu ziemnego z systemami państw Europy Środkowej i Wschodniej oraz regionu 
Morza Bałtyckiego”. aby w pełni wykorzystać potencjał Polski jako „regionalnego centrum dystrybucji 
gazu”, planuje się budowę połączeń transgranicznych z ukrainą, Słowacją, litwą i czechami. ważnym pro-
jektem na tym polu będzie budowa połączenia Polska-ukraina, które umożliwi wzajemną sprzedaż gazu 
w ilościach 5 mld m3 na rok, na rynek ukraiński i 5 mld m3 na rok, na rynek polski (po 2022 r.)108.

Krajowy plan na rzecz energii i klimatu jako kolejny cel w wymiarze wewnętrznego rynku energii 
stawia zwiększenie elastyczności systemu energetycznego w odniesieniu do produkcji energii ze 
źródeł odnawialnych. Jest ono kluczowe z punku widzenia planowanego włączenia do systemu dużych 
ilości odnawialnych źródeł energii, a co za tym idzie, konieczności bilansowania zmiennego charakteru 
wytwarzania przez nie energii. obecny system oparty głownie na elektrowniach węglowych jest mało ela-
styczny, co wynika z braku technicznego przystosowania bloków węglowych do nagłych zmian obciążeń 
w ich pracy (z minimów technicznych do pracy z pełną mocą). Istotne znaczenie dla bilansowania sys-
temu elektroenergetycznego będą miały inwestycje w gazową infrastrukturę wytwórczą i przesy-
łową ze względu na dużą elastyczność pracy109.

106 ibidem., s. 41.
107 ibidem., s. 53.
108 ibidem., s. 53-54.
109 ibidem., s. 55.
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warto tu również nadmienić, że gaz ziemny będzie wykorzystywany w dużej mierze również jako paliwo 
zasilające jednostki kogenerecyjne. do 2030 r. może powstać ok. 2,5 gw tego typu nowych jednostek, 
dodatkowo ponad 3,5 gw w latach kolejnych do 2040 r. zastąpią one stare ciepłownie i elektrociepłownie 
pracujące na węglu kamiennym oraz po 2030 r., a także część obecnie pracujących elektrociepłowni gazo-
wych. Nowe gazowe jednostki kogenerecyjne wraz z elektrowniami gazowo-parowymi zwiększą niezawod-
ność i elastyczność pracy systemu elektroenergetycznego, zdominowanego przez niesterowalne źródła 
odnawialne110. dynamikę przyrostu mocy osiągalnej źródeł energii elektrycznej, wytwarzanej w elektrow-
niach i elektrociepłowniach gazowych do roku 2040 przestawia tabela 2.

110 Załącznik 2. do Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030, s. 73.

Piotr PerzyNa
nowemedia24.pl

Źródło: ocena skutków planowanych polityk i środków (scenariusz Pek) – zał. 2 do kPeik, s. 73. 

tab. 2 mOC OSiąGaLna neTTO źRóDeŁ WyTWaRzania eneRGii eLeKTRyCzneJ 
 wg technologii [mw]

2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040

el. na węgiel brunatny — stare 8 197 8 145 8 643 7 481 6 992 6 992 4 098 2 939

el. na węgiel brunatny — nowe 0 0 0 451 451 451 451 451

el. na węgiel kamienny — stare 14 613 14 655 13 617 12 126 10 867 7 983 3 539 3 184

el. na węgiel kamienny — nowe 0 0 0 3 520 4 450 4 450 4 450 4 450

ec. na węgiel kamienny
6140 6126

4 046 4 713 4 383 3 544 3 123 2 714

ec. przemysłowe 1 925 1 973 1 740 1 710 1898 1 826

el. na gaz ziemny 0 0 0 0 1 900 1900 3 039 3 260

ec. na gaz ziemny 760 807 928 2 688 3 807 4 371 4 100 5 261

el. na gaz ziemny 0 0 0 0 1 900 1900 3 039 3 260

ec. na gaz ziemny 760 807 928 2 688 3 807 4 371 4 100 5 261

el. jądrowe 0 0 0 0 0 0 2 600 3 900

el. pompowe 1 256 1405 1405 1 415 1 415 1 415 1 415 1 415

el. wodne 1 064 935 964 995 1 110 1 150 1 190 1 230

el. i ec. na biomasę
102 140

553 658 1 143 1 531 1 536 1 272

ec. na biogaz 216 305 517 741 945 1 094

el. wiatrowe lądowe 121 1 108 4 886 9 497 9 574 9 601 9 679 9 761

el. wiatrowe morskie 0 0 0 0 725 3 815 5 650 7 985

fotowoltaika 0 0 108 2 285 4 935 7 270 11 670 16 062

turbiny gazowe 0 0 0 0 0 0 350 350

dSr/magazyny energii/interkonektory 0 0 0 550 1 160 2 150 3 660 4 950

Razem 32 253 33 320 37 290 48 656 55 167 59 073 63 391 72 103

el - elektrownie
ec - elektrociepłownie
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w wymiarze wewnętrznego rynku energii warto wspomnieć o celu: „Liberalizacji rynku gazu – uwolnie-
nie taryf w segmencie obrotu gazem”111. Ma ona na celu uwolnienie cen gazu ziemnego dla poszcze-
gólnych grup odbiorców, co przyczyni się do rozwoju konkurencji w segmencie obrotu. Szerzej temat ten 
zostanie opisany w rozdziale drugim: „gaz ziemny w aktualnym miksie energetycznym Polski oraz jego rola 
w procesie transformacji”

Wymiar „badania naukowe, innowacje i konkurencyjność”

w kontekście badań, innowacji i konkurencyjności, istotne będzie stałe podnoszenie zaawansowania tech-
nologicznego i jakości funkcjonowania, co oznacza wsparcie obszaru innowacji w infrastrukturę wytwarza-
nia, magazynowania oraz wykorzystania wodoru (w tym poprzez wsparcie prac w zakresie paliw wodoro-
wych i węglowych), gazu syntezowego i metanolu na cele energetyczne. docelowo (po okresie transfor-
macji) gaz ziemny zostanie bowiem zastąpiony jednym z „zielonych gazów” (biogaz, zielony wodór, metan 
syntetyczny)112.

111 Krajowy plan na rzecz…, op. cit., s. 58.
112 ibidem., s. 64-66.
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1.8.  zaktualizowany projekt „Polityki energetycznej Polski do 2040 r.”

a.  Charakterystyka, strategia i cele dokumentu

„Polityka energetyczna Polski do 2040 r.” (PeP2040) jest strategią rozwoju sektora paliwowo-energetycz-
nego, która stanowi jedną z dziewięciu zintegrowanych strategii sektorowych, wynikających z Sor. Naj-
nowszy projekt Polityki energetycznej Polski został opublikowany przez Ministerstwo klimatu w postaci 
streszczenia 8 września 2020 r. Jest on odpowiedzią polskiego rządu na najważniejsze wyzwania stojące 
przed polską energetyką w najbliższych dziesięcioleciach w związku z postanowieniami porozumienia pary-
skiego oraz wynikającą z niego polityką klimatyczno-energetyczną ue. Nowy projekt PeP2040, w przeci-
wieństwie do jego poprzedniej wersji, wyznacza ramy transformacji energetycznej w Polsce, uwzględnia-
jąc także fakt ogłoszenia przez komisję europejską w 2019 r. Europejskiego Zielonego Ładu, nakierowują-
cego europę na osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. dokument w swojej zaktualizowanej wer-
sji, w stopniu wyższym niż wcześniej, stanowi syntezę polityki energetycznej z polityką ochrony klimatu. 
Jednocześnie podkreśla konieczność przeprowadzenia transformacji w sposób sprawiedliwy i niepozosta-
wiający nikogo w tyle. Formułując treść strategii wzięto pod uwagę również wyzwania związane z planem 
odbudowy gospodarczej po pandemii coVid, która w istotny sposób wpłynie również na kondycję sek-
tora energii w najbliższych latach113.

w PeP2040 zawarto opis stanu i uwarunkowań sektora energetycznego, wprowadzono trzy filary trans-
formacji energetycznej oraz wyznaczono cele polityki energetycznej.

Nadrzędnym celem PeP2040 jest „(…) bezpieczeństwo energetyczne, przy zapewnieniu konkurencyjności 
gospodarki, efektywności energetycznej i zmniejszenia oddziaływania sektora energii na środowisko”114. 
Jego realizację podzielono na działania w obrębie ośmiu celów szczegółowych115:

1. optymalne wykorzystanie własnych zasobów energetycznych;

2. rozbudowa infrastruktury wytwórczej i sieciowej energii elektrycznej;

3. dywersyfikacja dostaw i rozbudowa infrastruktury sieciowej gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw 
ciekłych;

113 Ministerstwo klimatu, Polityka Energetyczna..., op. cit., s. 2,3.
114 ibidem, s. 6.
115 ibidem, s. 5.
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4. rozwój rynków energii;

5. wdrożenie energetyki jądrowej;

6. rozwój odnawialnych źródeł energii;

7. rozwój ciepłownictwa i kogeneracji;

8. Poprawa efektywności energetycznej gospodarki.

realizacja celów wskazanych w PeP2040 przyczyni się do przeprowadzenia w naszym kraju niskoemisyj-
nej transformacja energetyczna opartej na trzech niżej wymienionych filarach.

Pierwszy filar – Sprawiedliwa transformacja. opiera się przede wszystkim na założeniu, że należy zapew-
nić regionom górniczym, które najbardziej odczują skutki transformacji, inne możliwości rozwoju, w postaci 
zagwarantowania nowych miejsc pracy i rozbudowy nowych gałęzi przemysłu (związanych z oze, ener-
getyką jądrową, elektromobilnością, infrastrukturą sieciową, cyfryzacją, termomodernizacją budynków). 
w celu przeprowadzenia transformacji rejonów węglowych w sposób sprawiedliwy, zapewnione zostanie 
również odpowiednie finansowanie, w wysokości ok. 60 mld PlN.

drugim wyznaczonym filarem jest Zeroemisyjny system energetyczny. Jego osiągnięcie będzie moż-
liwe poprzez stopniową zmianę miksu energetycznego, m.in. dzięki zaplanowanemu wdrożeniu energe-
tyki jądrowej oraz powiększającemu się udziałowi energii wiatrowej na morzu i lądzie. PeP2040 wskazuje, 
że dużą rolę w tym procesie odegra gaz ziemny, jako paliwo przejściowe, zapewniające bezpieczeństwo 
energetyczne podczas transformacji sektora.

trzeci filar – Dobra jakość powietrza. zostanie zapewniona głownie dzięki transformacji sektora ciepłow-
nictwa, ale również poprzez elektryfikację transportu, czy budowę zeroemisyjnych domów116.

116 ibidem, s. 7.

Piotr PerzyNa
nowemedia24.pl

Źródło: Ministerstwo klimatu, „Polityka energetyczna Polski do 2040 r.”, streszczenie, s. 6.
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Miarą realizacji powyższych celów w procesie transformacji energetycznej będzie osiągnięcie następują-
cych wskaźników, które stanowią krajową kontrybucję w realizację polityki klimatyczno-energetycznej ue117:

• nie więcej niż 56 proc. węgla w wytwarzaniu energii elektrycznej w 2030 r.,

• co najmniej 23 proc. oze w końcowym zużyciu energii brutto w 2030 r.,

• wdrożenie energetyki jądrowej w 2033 r.,

• ograniczenie emisji ghg o 30 proc. do2030 r. (w stosunku do 1990 r.),

• wzrost efektywności energetycznej o 23 proc. do 2030 r. (w stosunku do prognoz zużyci  a energii pier-
wotnej z 2007 r.).

b.  Prognozy dla gazu ziemnego w okresie transformacji energetycznej wg projektu 
„Polityki energetycznej Polski do 2040 r.”

osiągnięcie szeregu założonych w PeP2040 wskaźników musi iść w parze z zapewnieniem bezpieczeń-
stwa energetycznego, które jest nadrzędnym celem polityki energetycznej. oznacza to „obecne i perspek-
tywiczne zagwarantowanie bezpieczeństwa dostaw surowców, wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii, czyli 
pełnego łańcucha energetycznego”118. Przy zaplanowanej znacznej redukcji udziału węgla w strukturze wytwa-
rzania energii (nie więcej niż 56 proc. w 2030 r., a w przypadku wzrostu cen uprawnień do emisji co2, spa-
dek udziału węgla nawet do poziomu 37,5 proc.), konieczna będzie dywersyfikacja bilansu energetycznego. 

oznacza to przede wszystkim wzrost roli odnawialnych źródeł energii, których udział w roku 2030 ma stano-
wić co najmniej 23 proc. w końcowym zużyciu energii brutto (w elektroenergetyce – co mniej 32 proc. netto, 
w ciepłownictwie i chłodnictwie – przyrost 1,1 pkt proc. r/r., w transporcie – 14 proc.). w PeP2040 wyzna-
czono cel dla energetyki wiatrowej na morzu, na poziomie ok. 5,9 gw mocy zainstalowanej w 2030 r. i ok. 
8-11 gw w 2040 r. kolejnym istotnym źródłem odnawialnym będzie energia słoneczna, prognozowana wiel-
kość mocy zainstalowanych w fotowoltaice na 2030 r. to ok. 5-7 gw i ok. 10-16 gw w 2040 r.119 w ślad za 
rozwojem odnawialnych źródeł energii konieczne będzie zwiększenie roli gazu ziemnego, który w nowym 
projekcie PeP2040 został po raz pierwszy wskazany jako paliwo pomostowe w procesie transformacji ener-
getycznej. Moce gazowe, obok rozwoju magazynów energii, będą niezbędne dla bilansowania pracy nie-
stabilnych źródeł odnawialnych. będą one stanowiły wsparcie dla niezawodności pracy kSe, a tym samym 
bezpieczeństwa energetycznego kraju120.

117 ibidem, s. 10.
118 ibidem, s. 9.
119 ibidem, s. 8, 15.
120 ibidem, s. 8, 12.
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Potencjał zwiększenia wykorzystania gazu ziemnego wynika również z planowanego w PeP2040 rozwoju 
ciepłownictwa systemowego. „do 2040 r. potrzeby cieplne wszystkich gospodarstw domowych pokrywane 
będą przez ciepło systemowe oraz przez zero- lub niskoemisyjne źródła indywidualne”121. częściowe zastę-
powanie węgla gazem ziemnym w elektrociepłowniach, będzie stanowiło wsparcie dla realizacji celu ogra-
niczenia emisji gazów cieplarnianych oraz poprawy jakości powietrza ze względu na mniejszą emisyjność 
gazu ziemnego w porównaniu z węglem.

żeby jednak gaz ziemny mógł spełniać swoją rolę paliwa pomostowego, polityka energetyczna wskazuje 
na konieczność rozbudowy infrastruktury gazowej oraz dywersyfikacji kierunków i źródeł dostaw, ponie-
waż popyt na gaz ziemny będzie pokrywany głównie surowcem importowanym. w tym celu realizowane 
będą projekty strategiczne (również dla bezpieczeństwa energetycznego kraju) tj.: baltic Pipe (połączenie 
Norwegia-dania-Polska), terminal pływający FSru w zatoce gdańskiej, rozbudowa terminala lNg w Świ-
noujściu. rozbudowane zostaną także połączenia z państwami sąsiadującymi, a także krajowa sieć prze-
syłowa i dystrybucyjna oraz infrastruktura magazynowa122.

rozwój rynku gazu ziemnego w Polsce wymaga kontynuacji procesu liberalizacji, celem uwolnienia z obo-
wiązku taryfowego ostatniej grupy odbiorców, czyli gospodarstw domowych. ważne jest także zwięk-
szanie konkurencyjności rynku gazu na arenie międzynarodowej, co wymaga stworzenia warunków do 
powstania w Polsce regionalnego centrum przesyłu i handlu gazem ziemnym (hubu) dla państw europy 
Środkowej i wschodniej oraz państw bałtyckich. w tym celu niezbędny jest dalszy rozwój sfery usługowo-
handlowej, obejmujący tworzenie atrakcyjnych warunków rynkowych i cenowych123.

Nowa wersja PeP2040 akcentuje po raz pierwszy konieczność rozwijania rynku wodoru, który w długiej 
perspektywie wesprze wzrost udziału odnawialnych źródeł energii poprzez technologie magazynowania 
energii Power-to-X. wodór będzie również powoli wchodził do systemu przesyłu i dystrybucji, na początku 
jako mieszanka z gazem ziemnym. w PeP2040 założono, że w „(…) 2030 r. osiągnięta zostanie zdolność 
transportu sieciami gazowymi mieszaniny zawierającej ok. 10 proc. gazów zdekarbonizowanych”124. wodór 
odegra istotną rolę w procesie dekarbonizacji transportu i przemysłu125.

Polityka energetyczna zakłada, że uzupełnieniem bilansu mocy zainstalowanej mają być bloki elektrowni 
jądrowych. Pierwszy z nich, o mocy 1-1,6 gw, ma się pojawić w 2033 r. w kolejnych latach planowane są 
uruchomienia kolejnych bloków jądrowych (co 2-3 lata). Łącznie do roku 2043 powstanie ich 6. elektrownie 
jądrowe są pożądane w krajowym systemie elektroenergetycznym z punktu widzenia zapewnienia przez 
nie stabilności wytwarzania energii, przy zerowej emisji zanieczyszczeń powietrza126.

121 ibidem, s. 8.
122 ibidem, s. 12.
123 ibidem, s. 13.
124 ibidem, s. 8.
125 ibidem, s. 13, 14.
126 ibidem, s. 14.
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2 Rozdział

Gaz ziemny w aktualnym 
miksie energetycznym 
Polski oraz jego rola 
w procesie transformacji
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2.1.  Charakterystyka rynku gazu ziemnego w Polsce

gaz ziemny wykorzystywany jest w gospodarce narodowej jako paliwo w sektorze ciepłowniczym i elektro-
energetyce oraz jako surowiec w przemyśle chemicznym – szczególnie w zakładach zajmujących się pro-
dukcją nawozów azotowych dla rolnictwa. w ostatnich latach gaz skroplony (lNg) albo w postaci sprężo-
nej (cNg), znajduje coraz częstsze zastosowanie w drogowym transporcie publicznym. rynek gazu ziem-
nego w Polsce w ostatnich 10 latach odnotowywał systematyczny wzrost zapotrzebowania, które w 2019 r. 
osiągnęło poziom 209,9 twh i było wyższe od zużycia z roku 2018 o 5,56 proc. według danych Minister-
stwa klimatu, w strukturze zaopatrzenia polskiego rynku dominował import, który w 2019 r. pokrył 79 proc. 
krajowego zapotrzebowania na gaz. wydobycie krajowe pokryło pozostałe 21 proc. (wydobycie krajowe 
wyniosło 44,3 twh127).

w 2019 r. na polskim rynku gazu obecnych było 7 200 421 odbiorców końcowych (wzrost o ok 2,5 proc. 
w stosunku do roku 2007). w tej liczbie najliczniejszą grupę – aż 93,3 proc. wszystkich odbiorców, stano-
wiły gospodarstwa domowe. Jednak to nie one, ale odbiorcy przemysłowi (stanowiący jedynie 0,8 proc. 
wszystkich kupujących), odpowiadali za 65,5 proc. konsumpcji krajowej gazu ziemnego128.

Na rynku polskim od 2015 r. utrzymuje się wzrostowy trend w sprzedaży paliw gazowych do odbiorców 
końcowych, przy jednoczesnym wzroście ich liczby.

w 2019 r. 186 podmiotów posiadało koncesję na obrót paliwami gazowymi, jednak tylko 99 przedsiębiorstw 
prowadziło aktywną działalność w tym zakresie. w porównaniu do roku 2018, w który 197 podmiotów 
posiadało koncesję, nastąpił spadek liczby takich przedsiębiorstw, przy jednoczesnym wzroście sprze-
daży do odbiorców końcowych, prowadzonej przez gk PgNig. udział tego podmiotu w sprzedaży wyno-
sił 82,77 proc., i był większy w stosunku do roku ubiegłego o 0,69 proc. w ocenie ure utrzymujący się od 
2017 wzrost udziału gk PgNig w sprzedaży gazu na rynku krajowym „(…) wynikał z istotnego spadku przy-
wozu gazu z zagranicy bezpośrednio przez odbiorców końcowych na własne potrzeby na skutek zmian 
regulacji prawnych dotyczących zapasów obowiązkowych, jak również za sprawą przejęcia części odbior-
ców przez PgNig od Sp. z o.o. w ramach uruchomienia sprzedaży rezerwowej po upadku kilku spółek 
obrotu w 2019 r. Pozostałe 17,23 proc. sprzedaży gazu do odbiorców końcowych realizowane było przez 
alternatywne spółki obrotu dokonujące sprzedaży do odbiorców końcowych w kraju”129.

127 Ministerstwo klimatu, Sprawozdanie z wyników monitorowania bezpieczeństwa dostaw paliw gazowych za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 
31 grudnia 2019 r., warszawa lipiec 2020, s. 14.

128 Ministerstwo energii, Sprawozdanie…, op. cit., s. 6.
129 ure, Charakterystyka rynku paliw gazowych, 2019 r., https://www.ure.gov.pl/pl/paliwa-gazowe/charakterystyka-rynku/8899,2019.html.
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ogólnokrajowe zużycie gazu, w tym jego wykorzystanie w energetyce w Polsce powinno w najbliższych 
latach nadal wzrastać. utrzymywanie się takiego trendu przyjmowane jest w oficjalnych prognozach zapo-
trzebowania na gaz ziemny. w prognozie z 2009 r., będącej załącznikiem do dokumentu „Polityka energe-
tyczna Polski do 2030 r.”, przewidziano, że konsumpcja krajowa gazu w 2030 r. osiągnie poziom 221, 6 twh130. 
Natomiast według operatora Sytemu Przesyłowego gaz-System, w prognozie umiarkowanego wzrostu, 

130 Ministerstwo gospodarki, Polityka energetyczna Polski do 2030 r. z dnia 10 listopada 2009 r. Załącznik nr 2 Prognoza zapotrzebowania na paliwa 
i energię do 2030 r.

Piotr PerzyNa
nowemedia24.pl

Źródło: Ministerstwo klimatu, Sprawozdanie z wyników monitorowania bezpieczeństwa dostaw paliw gazowych za 
okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., warszawa lipiec 2020, s. 27.
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konsumpcja gazu w 2030 r. ma osiągnąć poziom 232 twh, by w roku 2040 zwiększyć się do 243 twh131. 
w prognozie optymalnego wzrostu wartości te mają natomiast wynosić odpowiednio: 2030 r. – 297 twh, 
2040 r. – 308 twh132.

Przykładem inwestycji w polskiej elektroenergetyce, która po ukończeniu 2023 r. przyczyni się do zwiększe-
nia zużycia gazu jest budowa dwóch nowych bloków w elektrowni dolna odra o łącznej mocy 1400 Mw133.

w najbliższych latach postępować będzie także gazyfikacja kraju, dzięki której znacząco zwiększy się 
liczba odbiorców końcowych. w 2017 r. stopień gazyfikacji kraju wynosił 58 proc., co oznacza, że jedynie 
1434 gminy z 2479 mogły korzystać z gazu ziemnego. Polska Spółka gazownictwa (dalej PSg) – najwięk-
szy operator systemu dystrybucyjnego w Polsce, w swojej strategii na lata 2016-2022 zakłada zwiększe-
nie gazyfikacji kraju do 60,79 proc. zagadnienie dalszej gazyfikacji kraju rozwinięte zostanie w kolejnej czę-
ści raportu. biorąc powyższe pod uwagę, zachowanie bezpieczeństwa rynku gazu jest i będzie jednym 
z warunków dalszego rozwoju gospodarczego Polski.

131 wskaźnik konwersji dla gazu e = 11,259 kwh/m3, gaz System S.a.
132 gaz-System S.a., Krajowy dziesięcioletni plan rozwoju systemu przesyłowego. Plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebo-

wania na paliwa gazowe na lata 2020-2029. Wyciąg do konsultacji, warszawa, styczeń 2019 r., s. 22.
133 W Dolnej Odrze powstanie największa elektrownia gazowa w Polsce, „biznesalert.pl”, 30.01.2020 r., https://biznesalert.pl/dolna-odra-elektrownia-ga-

zowa-polska-energetyka/.

Piotr PerzyNa
nowemedia24.pl

Źródło: Ministerstwo klimatu, Sprawozdanie z wyników monitorowania bezpieczeństwa dostaw paliw gazowych za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do 
dnia 31 grudnia 2019 r., warszawa lipiec 2020, s. 28.
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2.2.  Stan polskiego miksu energetycznego

Produkcja energii elektrycznej w Polsce w 2019 r. wyniosła 158 767 gwh i była niższa od produkcji 
w roku poprzednim o 3,9 proc., natomiast krajowe zużycie energii elektrycznej wyniosło 169 391 gwh 
i było mniejsze o 0,9 proc. od zużycia w 2018 r. według danych urzędu regulacji energetyki w krajowej 
strukturze produkcji energii elektrycznej w 2019 r. dominowały źródła spalające węgiel (łącznie kamienny 
49 proc. i brunatny 26 proc.) z 75 proc. udziałem134. Na drugim miejscu znalazły się odnawialne źródła 
energii z 9 proc. udziałem w strukturze, a na trzecim miejscu paliwo gazowe, posiadające 7,6 proc. udziału.

a.  Polski miks energetyczny na tle struktury źródeł wytwarzania w Ue

w 2019 r. w całej unii europejskiej to źródła odnawialne osiągnęły największy udział w miksie energetycz-
nym, odpowiadając za niemal 35 proc. produkcji. Na drugim miejscu znalazła się natomiast energetyka ato-
mowa z udziałem na poziomie 25,5 proc., a następnie gaz ziemny, który zwiększył swój wkład z 19,1 proc. 
w roku 2018 do 21,7 proc. w roku 2019. znajdująca się w defensywie produkcja energii oparta o paliwa 
węglowe (łącznie kamienny i brunatny) odpowiadała natomiast za 14,6 proc. unijnego miksu. Na tle wyni-
ków ue jako całości, opisana wyżej struktura polskiego miksu jest odmienna w każdym segmencie pro-
dukcji. oprócz wyjątkowo wysokiego udziału węgla wyróżnia ją także brak energetyki jądrowej oraz wciąż 
niewielki procentowo udział paliwa gazowego i oze.

134 https://www.ure.gov.pl/pl/energia-elektryczna/charakterystyka-rynku/8898,2019.html

Źródło: PSe, https://www.pse.pl/dane-systemowe/funkcjonowanie-rb/raporty-roczne-z-funkcjonowania-kse-za-rok/raporty-za-rok-2018#t1_1

Piotr PerzyNa
nowemedia24.pl

Rys. 13 PROCenTOWy UDziaŁ W KRaJOWeJ PRODUKCJi eneRGii eLeKTRyCzneJ Poszcze-
gólnych gRUP elektRowni wedłUg Rodzajów Paliw w 2019 RokU.
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Piotr PerzyNa
nowemedia24.pl

Źródło: https://www.agora energiewende.de/fileadmin2/Projekte/2019/Jahresauswertung_eu_2019/agora_Sandbag_Slides_webinar_european_Pow-
er_Sector_in_2019_20022020.pdf

Rys. 14 STRUKTURa źRóDeŁ PRODUKCJi eneRGii eLeKTRyCzneJ 
 W Ue W ROKU 2018 i 2019.
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Poczynając od roku 1990, czyli początku transformacji polskiej gospodarki, udział energetyki węglowej 
zmniejszył się z 98 proc. do obecnych 75 proc.135 Jednak ten ewolucyjny proces zmian w zetknięciu z celami 
polityki klimatycznej ue nie może być satysfakcjonujący.

Pod względem udziału oze w miksie energetyka polska ma wiele do nadrobienia w stosunku do większości 
państw ue co obrazuje rys. nr 7. obecnie państwami, których miks energetyczny charakteryzuje się naj-
większym udziałem oze są: Szwecja (49 proc.), Łotwa (40 proc.) i Finlandia (38 proc.). Polska zajmuje dwu-
dzieste miejsce (15 proc.), a na ostatnim jest Malta (10 proc.). wyniki te wskazują, jak duże wyzwanie sta-
nowią dla nas założenia polityki energetycznej ue i jak wciąż odległym celem jest osiągnięcie neutralności 
klimatyczno-energetycznej do 2050 r.

b.  emisja CO2 polskiej energetyki

Polska, niezależnie od swojej przynależności do ue, będąc stroną ramowej konwencji oNz w sprawie zmian 
klimatu (uNFccc) i Protokołu z kioto (Pk), podejmuje działania na rzecz ograniczenia zmian klimatu, dążąc 
do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Na podstawie artykułu 4.6 konwencji uNFccc, Polska przyjęła 
następujące lata bazowe dla wdrażania zobowiązań redukcyjnych poszczególnych grup gazów cieplarnianych:

1988 r.  dla dwutlenku węgla (co2), metanu i podtlenku azotu,

1995 r.  d l a  f l u o r o w a n y c h  g a z ó w  p r z e m y s ł o w y c h  ( f l u o r o w ę g l o w o d o r y  h F c s , 
perfluorowęglowodory PFcs,)

1995 r.  dla sześciofluorku siarki (SF6),

2000 r.  dla trójfluorku azotu (NF3)136.

Największy udział w całkowitej emisji gazów cieplarnianych w Polsce posiada co2. w roku 2018 gaz ten 
odpowiedzialny był za 81,8 proc. całkowitej krajowej emisji.

135 https://wysokienapiecie.pl/27524-energetyka-w-polsce-w-2019-roku-moc-produkcja-energii-wg-danych-pse/
136 Ministerstwo klimatu, Krajowy Raport Inwentaryzacyjny. Inwentaryzacja gazów cieplarnianych w Polsce w latach 1988–2018, warszawa 2020, s. 3.

Źródło: PSe, raporty kSe z lat 2015 – 2019.

Piotr PerzyNa
nowemedia24.pl

tab. 3 PROCenTOWy UDziaŁ W KRaJOWeJ PRODUKCJi eneRGii eLeKTRyCzneJ 
 POSzCzeGóLnyCH GRUP eLeKTROWni wedłUg Rodzajów Paliw 
 w okResie lat 2005 – 2019. 

Źródła 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

węgiel kamienny 54,5 57,3 58,04 55,6 55,84 57,06 55,66 52,86 52,04 51,28 50,62 50,02 48,16 49,86 49,25

węgiel brunatny 36,2 33,3 32,1 34,6 33,66 31,64 32,87 34,78 35,05 34,63 33,11 31,49 31,34 29,70 26,14

gaz ziemny 2,6 2,5 1,7 2,6 2,68 2,09 2,67 2,81 1,94 2,09 2,59 3,55 4,32 5,80 7,62

en. wodna. 2,3 1,8 2,4 1,6 1,82 2,67 1,55 1,42 1,70 1,61 1,40 1,47 1,67 1,33 1,55

oze 0 0 0,3 0,4 0,55 0,84 1,74 2,52 3,63 4,63 6,25 7,24 8,44 7,24 9,03

el. Przemysł. 5,4 5,1 5,2 5,2 5,44 5,71 5,52 5,62 5,64 5,76 6,03 6,23 6,06 6,07 6,41
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Źródło: opracowanie własne a. Pinkas na podstawie: national energy and climate plans.

Piotr PerzyNa
nowemedia24.pl

Rys. 15 UDziaŁ Oze W miKSaCH eneRGeTyCznyCH PańSTW CzŁOnKOWSKiCH Ue wedłUg 
dyRektywy Red ii do 2020
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w 2018 r. całkowita emisja gazów cieplarnianych w przeliczeniu na ekwiwalent co2 wyniosła 412,86 mln ton. 
Największy wsad do krajowej emisji gazów cieplarnianych posiada sektor energetyczny – 82,9 proc. o tak 
dużym udziale decydują przede wszystkim procesy spalania paliw kopalnych (przede wszystkim węgla), 
które same generują aż 77 proc. emisji wyrażonej w ekwiwalencie co2

137.

Spalanie paliw kopalnych w największym stopniu odpowiedzialne jest także za emisję co2 posiadając 
w 2018 r. udział w całkowitej emisji na poziomie roku 81,8 proc.

w okresie 30 lat, poczynając od roku bazowego 1988 do 2018 r., emisja gazów cieplarnianych w Polsce 
zmniejszyła się o 28,6 proc. Spadek emisji gazów cieplarnianych nie postępował w sposób równomierny 
z roku na rok. Poziom emisji był skorelowany z dynamiką rozwoju gospodarczego Polski. w początko-
wej fazie transformacji gospodarczej w latach 1990-1992 wraz ze spadkiem min. produkcji przemysło-
wej nastąpiło obniżenie emisji. Następnie wraz z powrotem koniunktury emisyjność polskiej gospodarki 
zaczęła stopniowo rosnąć aż do 1996 r., by ponownie wejść w fazę spadku trwającą po 2002 rok. kolejne 
wzrosty poziomu emisji przeplatane jej spadkiem miały miejsce w latach: 2003-2007 a następnie w latach 
2016-2017. w roku 2018 odnotowano spadek krajowej emisji o 0,4 proc. w stosunku do roku poprzed-
niego pomimo utrzymującego się wysokiego poziomu wzrostu gospodarczego. Polska w opisywanym okre-
sie poczyniła duży wysiłek, który doprowadził do znaczącego zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. 
Poprawiono efektywność energetyczną całej gospodarki oraz zróżnicowano miks energetyczny. w 2019 r. 
polskie elektrownie zużyły o 3 miliona ton węgla kamiennego mniej niż w roku poprzednim. w okresie lat 

137 ibidem, s. 7.
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1990-2019 ilość spalanego przez energetykę węgla kamiennego zmniejszyła się z 47,7 mln. ton do 36, 1 mln 
ton, czyli o ok. 24 proc.138 trend spadkowy dotyczy także zapotrzebowania na węgiel brunatny. w 2019 r. 
wydobyto 50,35 mln ton, a rok wcześniej wolumen ten wynosił 58, 57 mln. ton139. Jednak osiągnięty efekt 
punktu widzenia ambicji unii europejskiej w zakresie ochrony klimatu, nie może być zadowalający. traktu-
jąc cele klimatyczne obecnej komisji europejskiej jako priorytet, kluczem do ich osiągnięcia jest głęboka 
zmiana polskiego miksu energetycznego, czyli konsekwentne zmniejszanie udziału paliwa węglowego 
w produkcji energii elektrycznej.

c.  Historyczne uwarunkowania polskiego miksu energetycznego

 wysoki udział paliwa węglowego (łącznie kamiennego i brunatnego) w krajowej produkcji energii elek-
trycznej jest konsekwencją historycznych warunków, w jakich rozwijała się gospodarka i funkcjonowało 
państwo polskie w XX wieku. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. czynnych było 280 elek-
trowni głównie obsługujących zakłady przemysłowe oraz niektóre ośrodki miejskie (m.in. w warszawie – 
elektrownia Powiśle, Poznaniu, Łodzi i krakowie). rozwój energetyki w okresie międzywojennym opierał się 
w pierwszej kolejności na węglu kamiennym, pozyskiwanym z krajowych zasobów znajdujących się w zagłę-
biach: górnośląskim, dąbrowskim i krakowskim. Pomimo zbudowania kilku elektrowni wodnych, do końca 
lat 30. elektrownie węglowe odpowiadały za ok 92 proc. produkcji energii w Polsce. Pomimo stopniowego 

138 https://wysokienapiecie.pl/26573-elektrownie-spalily-o-3-mln-ton-wegla-mniej/
139 https://www.parkiet.com/Surowce-i-paliwa/302259927-Mniej-wegla-z-polskich-kopaln.html

Piotr PerzyNa
nowemedia24.pl

Źródło: Ministerstwo klimatu, krajowy raport inwentaryzacyjny. inwentaryzacja gazów cieplarnianych w Polsce w 
latach 1988 – 2017, warszawa 2020 r. 

Rys. 16 UDziaŁ POSzCzeGóLnyCH GazóW CiePLaRnianyCH 
 w kRajowej emisji w 2018 R.
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rozwoju energetyki, w okresie dwudziestolecia międzywojennego nie zbudowano jednak w Polsce ogólno-
krajowego systemu elektroenergetycznego. wiele regionów, znajdujących się szczególnie we wschodnich 
województwach pozbawionych było przez cały ten okres dostępu do energii elektrycznej.

Powszechna elektryfikacja kraju, zainicjowana została po ii wojnie światowej, w nowych realiach politycz-
nych i ekonomicznych państwa totalitarnego pozbawionego suwerenności. budowa nowych mocy zwią-
zana był przede wszystkim z procesem przyśpieszonej industrializacji Polski, realizowanej w ramach modelu 
gospodarki centralnie planowanej. apogeum rozwoju elektroenergetyki opartej w pierwszej kolejności na 
węglu kamiennym, a następnie na węglu brunatnym nastąpiło w 70. XX w. w owym czasie zbudowano bloki 
o łącznej mocy 11 400 Mw oraz system przesyłowy obejmujący terytorium całego kraju. Na tę dekadą przy-
pada także budowa elektrowni bełchatów, bazującej na miejscowych złożach węgla brunatnego140. uru-
chomiona w grudniu elektrownia bełchatów jest obecnie największym zakładem energetycznym, produ-
kującym ok. 20 proc. energii elektrycznej w Polsce141.

140 więcej na ten temat m.in. w: w. kwinta, Energetyki polskiej droga do współczesności, „Polska energia”, marzec 2012 r.
141 https://pgegiek.pl/Nasze-oddzialy/elektrownia-belchatow.

Źródło: Ministerstwo klimatu, krajowy raport inwentaryzacyjny. inwentaryzacja gazów cieplarnianych w Polsce  
w latach 1988 – 2018, warszawa 2020. 

Piotr PerzyNa
nowemedia24.pl

Rys. 17 UDziaŁy POSzCzeGóLnyCH KaTeGORii źRóDeŁ 
 w kRajowej całkowitej emisji gazów ciePlaRnianych w 2018 R.
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Jak już zaznaczono podstawą funkcjonowania stworzonego w okresie Polski ludowej sytemu energetycz-
nego było paliwo pozyskiwane z własnych zasobów – paliwo węglowe. władze komunistyczne rozwój sek-
tora energetycznego ściśle wiązały z rozbudową kompleksu węglowego, a szczególnie górnictwa węgla 
kamiennego, które zyskało status priorytetowego działu gospodarki narodowej. w 1979 wydobycie węgla 
kamiennego osiągnęło swój szczytowy poziom 201 mln ton, z których ok. 30 mln. ton wyeksportowano. 
Spuścizną ekonomiczną epoki komunizmu w Polsce pozostał rozbudowany na ogromną skalę państwowy 
sektor górniczy węgla (w 1989 r. funkcjonowały m.in. 3 zagłębia węglowe: górnośląskie, dolnośląskie i lubel-
skie), którego głównym klientem była państwowa energetyka.

Polska rozpoczynając transformację swojej gospodarki ku modelowi wolnorynkowemu opartemu o wła-
sność prywatną, w obliczu piętrzących się problemów strukturalnych, finansowych i społecznych, nie mogła 
uznać radykalnej zmiany struktury źródeł wytwarzania energii za cel priorytetowy. Pomimo tego przez 
ostatnie 30 lat udało się wyraźnie „uszczuplić” dominację węgla w energetyce, poprawić efektywność ener-
getyczną całej gospodarki i przede wszystkim znacząco ograniczyć jej emisyjność. teraz przychodzi nato-
miast czas na jej głęboką transformację, w której gaz ziemny powinien odegrać rolę paliwa przejściowego.
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2.3.  Stan liberalizacji rynku gazu w Polsce

a.  implementacja unbundlingu i zasady TPa

oceniając obecny stan liberalizacji rynku gazu w Polsce należy spojrzeć z perspektywy ostatnich 20 lat na 
zachodzące na tym rynku zmiany, a przede wszystkim na turbulentne zmiany w jego otoczeniu regulacyj-
nym. inicjatorem tych zmian była w wielu przypadkach komisja europejska i inspirowany przez nią pro-
ces legislacji na szczeblu ue. warto zwrócić uwagę, że ue w odniesieniu do sektora gazu ziemnego tra-
dycyjnie w pierwszej kolejności kładła nacisk na wdrażanie przepisów tworzących warunki dla powsta-
nia jednolitego rynku gazu ziemnego. w tym kierunku zmierzały już regulacje tzw. drugiego pakietu ener-
getycznego, w skład którego wchodziła dyrektywa 2003/55/we Parlamentu europejskiego i rady z dnia 
26 czerwca 2003 r., dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego oraz rozporządze-
nie nr 1775/2005 w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowej gazu ziemnego.

w ramach powyższych regulacji uznano, że najwłaściwszym modelem, który zapewni powstanie konku-
rencyjnego rynku gazu ziemnego w ue będzie rozdzielenie działalności polegającej na sprzedaży gazu od 
działalności transportowej gazu, tj. przesyłowej i dystrybucyjnej, oraz działalności magazynowej oraz wdro-
żenie zasady tPa (ang. third Party access), w odniesieniu do eksploatowanej przez przedsiębiorstwa ener-
getyczne infrastruktury gazowej. Jednym z podstawowych postulatów komisji europejskiej, którego reali-
zacja miała w założeniu doprowadzić do liberalizacji rynku paliw gazowych jest rozdzielenie (ang. unbun-
dling) działalności operatorów systemów gazowych (tj. przesyłowego oSP, dystrybucyjnego oSd oraz maga-
zynowego oSM) od innych działalności, w tym w szczególności od działalności w zakresie wydobycia oraz 
obrotu paliwami gazowymi. celem takiego rozwiązania jest zapewnienie wszystkim użytkownikom syste-
mów gazowniczych, niedyskryminacyjnego dostępu do infrastruktury gazowej, co w założeniu powinno 
zapewnić rozwój konkurencji pomiędzy sprzedawcami paliw gazowych. komisja europejska poprzez roz-
porządzenie 1775/2005 przyjęła, że niedyskryminacyjny dostęp do infrastruktury gazowej, oparty na 
zasadzie tPa, powinien umożliwić prowadzenie działalności w zakresie obrotu paliwami gazowymi przez 
znaczną ilość przedsiębiorców, rywalizujących o klientów na zasadach rynkowych, co jest fundamentem 
liberalnego i konkurencyjnego rynku gazu ziemnego.
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dyrektywa 2003/55/we wprowadziła do europejskiego porządku prawnego obowiązek księgowego oraz 
funkcjonalnego wydzielenia operatorów systemu przesyłowego i dystrybucyjnego gazu (odpowiednio oSP 
oraz oSd). zgodnie z art. 9 dyrektywy 2003/55/we w przypadku gdy operator systemu przesyłowego sta-
nowi część przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo, powinien on zostać niezależny w swej formie praw-
nej, organizacyjnej i podejmowania decyzji, od innych działań, które nie są związane z przesyłem. analo-
giczne rozwiązania zostały wprowadzone w art. 13 dyrektywy w stosunku do oSd. w przypadku zarówno 
oSP, jak i oSd, dyrektywa nie wprowadzała wprost obowiązku wyodrębnienia własności aktywów systemu 
z pionowo zintegrowanego przedsiębiorstwa. Pomimo takich zapisów polski ustawodawca za pośrednic-
twem art. 9d ustawy prawo energetyczne (znowelizowanego ustawą z dnia 2005 r.) przyjął bardziej rady-
kalny model, w którego konsekwencji doszło do wydzielenia majątku przesyłowego ze struktur gk PgNig 
i tym samym do powstania w 2004 r. operatora gazociągów Przesyłowych gaz-System S.a. gaz-System 
jest podmiotem w 100 proc. zależnym od Skarbu Państwa i ma zapewniony na mocy prawa energetycz-
nego monopol na usługi transportu gazu gazociągami przesyłowymi na terenie Polski, co jest rozwiąza-
niem odmiennym niż rozwiązania zastosowane w innych krajach ue. oSP nadal funkcjonują tam w ramach 
przedsiębiorstw zintegrowanych pionowo, a ustawodawca dopuścił także do funkcjonowaniu na rynku kilka 
oSP (np. wielka brytania). zastrzec w tym miejscu należy, że pomimo ww. regulacji, zachowane zostały 
pewne odrębności w funkcjonowaniu gazociągu tranzytowego Jamał – europa, gdzie gaz-System nie uzy-
skał pełni praw i obowiązków operatorskich. tak radykalne rozwiązania nie zostały wdrożone w odniesie-
niu do pozostałych działalności operatorskich na rynku gazu – to jest działalności dystrybucyjnej i maga-
zynowej. w czerwcu 2007 r. doszło w ramach procesu unbundlingu do funkcjonalnego, organizacyjnego 
i prawnego wydzielenia segmentu usług dystrybucji gazu w ramach struktur PgNig. Powstało sześć, regio-
nalnych spółek gazownictwa, które zostały następnie skonsolidowane w dniu 1 lipca 2013 r. w narodowego 
operatora systemu dystrybucji gazu – Polska Spółkę gazownictwa, w 100 proc. zależną od PgNig. Przepisy 
ii pakietu energetycznego nie odnosiły się natomiast w żaden sposób do konieczności wydzielenia działal-
ności w zakresie magazynowania oraz skraplania. w konsekwencji powyższego, w 2008 r. dokonano jedynie 
wydzielenia organizacyjnego ze struktur PgNig operatora systemu magazynowego paliw gazowych (oSM).

kolejnym istotnym krokiem w kierunku liberalizacji rynku gazu ziemnego w ue było przyjęcie tzw. iii pakietu 
liberalizacji rynku gazu ziemnego, w ramach którego szczególnie istotną rolę odgrywa dyrektywa 2009/73/
we142. w dyrektywie tej w sposób szczegółowy uregulowano zagadnienia związane z unbundlingiem oSP, 
oSd i oSM, a także zaostrzono wymogi odnośnie niezależności tych operatorów, polegające m.in. na zaka-
zie wykonywania jakichkolwiek funkcji zarządczych w przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem pali-
wami gazowymi przez osoby zarządzające operatorami gazowymi. Przepisy iii pakietu energetycznego 
zostały wdrożone w Polsce w ramach tzw. „Małego trójpaku energetycznego”143. w odniesieniu do kwe-
stii niezależności operatorskiej w ramach małego trójpaku w art. 9d ustawy prawo energetyczne dopra-
cowano głównie przepisy w zakresie unbundlingu prawnego i niezależności oSM. Polski oSM zyskał więc 
osobowość prawną i rozpoczął działalność operatorską 1 czerwca 2012 r., jako operator Systemu Maga-
zynowania sp. z o.o. (aktualnie gas Storage Poland sp. z o.o.).

142 w Polsce przepisy prawa europejskiego w ramach ii i iii pakietu energetycznego zostały wdrożone w szczególności w ramach trzech kluczowych 
nowelizacji ustawy Prawo energetyczne, tj. nowelizacji z dnia 4 marca 2005 roku, z dnia 8 stycznia 2010 roku, a także z dnia 26 lipca 2013 roku. 
Ponadto szereg wymogów implementowanych zostało poprzez przepisy rozporządzenia Ministra gospodarki z dnia 2 lipca 2010 roku w sprawie 
szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego oraz rozporządzenia Ministra gospodarki z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie 
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi.

143 ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (dz. u. z 2013 r., poz.984).
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implementacja powyższych regulacji unijnych do polskiego porządku prawnego doprowadziła do sytu-
acji, w której prawnie rozdzielone zostały segmenty poszczególnych działalności regulowanych na grun-
cie prawa energetycznego, przy czym segment działalności przesyłowej został całkowicie wyodrębniony 
z gk PgNig. Jednocześnie na gruncie krajowym przyjęto rozwiązanie, że w poszczególnych sektorach gazu 
ziemnego zachowany został znaczny udział Skarbu Państwa.

Jak już wspomniano, w segmencie przesyłu gazu jedynym dopuszczonym ustawowo operatorem jest gaz-
System, którego 100 proc. akcji posiada Skarb Państwa. gaz-System oprócz transportu gazu sieciami gazo-
ciągów przesyłowych kontroluje także kluczowego w Polsce operatora systemu regazyfikacji lNg, jakim 
jest spółka zależna Polskie lNg (zwane dalej PlNg). Spółce tej w maju 2016 r. Prezes ure udzielił konce-
sji na skraplanie gazu ziemnego i regazyfikację lNg w instalacjach skroplonego gazu ziemnego. PlNg jako 
spółka zależna gaz-Systemu jest właścicielem i operatorem terminalu lNg w Świnoujściu. w kontekście 
rozważań dotyczących liberalizacji rynku warto zauważyć, że całość mocy regazyfikacyjnych terminalu na 
poziomie 5 mld m3 rocznie zostało praktycznie zamówiona w roku 2016 przez PgNig. również całość reali-
zowanych dostaw lNg do Polski poprzez terminal pochodzi z kontraktów, w których stroną jest PgNig. 
w konsekwencji pomimo formalnego zastosowania zasady tPa przez PlNg dostęp do terminala dla innych 
sprzedawców gazu, w tym gazu lNg, został praktycznie ograniczony. dochodzi więc do sytuacji, gdzie inni 
sprzedawcy gazu lNg, sprowadzając skroplone paliwo gazowe do Polski, muszą nabywać ten gaz od PgNig 
lub korzystać z terminali w kłajpedzie (litwa) czy zeebrugge (belgia). Powyższy stan regulacyjny i kontrak-
towy ogranicza rozwój rynku lNg w Polsce, gdzie PgNig pełni role dominującą, niemniej jednak zauważyć 
trzeba, że dodatkowe ilości gazu ziemnego sprowadzanego na krajowy rynek za pośrednictwem termi-
nalu, w sposób istotny zwiększają bezpieczeństwo energetyczne kraju, a potencjalnie także mogą zwięk-
szać płynność hurtowego rynku gazu ziemnego. Podobna sytuacja występuje w segmencie usług magazy-
nowania gazu ziemnego. Jedynym operatorem magazynowym gazu ziemnego jest obecnie spółka zależna 
PgNig – oSM gas Storage Poland Sp. z o.o. Maksymalne zdolności instalacji magazynowych w sezonie 
2020/2021 tego operatora wynoszą 3,2 mld m3 pojemności czynnej, przy czym warto zauważyć, że oprócz 
PgNig z usług magazynowania paliwa gazowego korzysta obecnie 13 podmiotów zamawiających usługi 
magazynowania (dalej zuM). Możliwy jest więc wniosek, że w chwili obecnej istnieje dostęp do magazynów 
na terytorium Polski dla konkurencyjnych sprzedawców gazu ziemnego (pomimo, że większość pojemno-
ści zarezerwowana jest przez PgNig)144.

w przypadku segmentu dystrybucji gazu ziemnego nastąpiła niespotykana dotychczas na skalę europej-
ską kapitałowa i infrastrukturalna konsolidacja segmentu. dystrybucją gazu w Polsce zajmowało się do 
30 czerwca 2013 r. 6 regionalnych spółek, które od 1 lipca 2013 r. zostały scalone w jeden podmiot Polską 
Spółkę gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w warszawie (PSg)145. celem konsolidacji spółek dystrybucyjnych 
było przygotowanie gk PgNig do procesu liberalizacji rynku gazu. Pojawienie się nowych graczy na rynku 
i wprowadzenie reguł konkurencji stało się dla PgNig – dotychczasowego monopolisty na polskim rynku 
dystrybucji gazu – dużym ryzykiem. dlatego gk PgNig w latach 2012-14 podjęła działania mające na celu 
m.in. innymi uporządkowanie i dostosowanie struktur dystrybucyjnych do nowych wyzwań rynkowych. Na 
decyzję o konsolidacji wpłynęły również przykłady rynkowe, które potwierdziły możliwość przeprowadzenia 
integracji w sektorze dystrybucji. konsolidacja działalności dystrybucyjnej była w tamtym okresie powszech-
nym trendem obserwowanym na polskim rynku energii elektrycznej. cztery kluczowe polskie grupy elek-
troenergetyczne Pge, tauron, eNerga i eNea dokonały integracji w obszarze działalności dystrybucyjnej.

144 gas Storage Poland, https://ipi.gasstoragepoland.pl/pl/strona-glowna/.
145 w roku 2018 nastąpiła zmiana siedziby PSg na tarnów.
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w wyniku konsolidacji spółek gazowniczych powstał największy w ue oSd gazu, zarządzający 97 proc. 
gazociągów dystrybucyjnych w Polsce i obsługujący blisko 7 mln odbiorców. oceniając funkcjonowanie PSg 
w kontekście liberalizacji rynku można wręcz postawić tezę, że konsolidacja segmentu dystrybucji umożli-
wiła wdrożenie w całym kraju jednolitych zasad świadczenia usług dystrybucyjnych, co pozytywnie wpływa 
na rozwój konkurencyjnego rynku gazu ziemnego. Skonsolidowana w ramach PgNig i tym samym Skarbu 
Państwa branża może skutecznie realizować duże programy inwestycyjne dynamizujące rozwój gospo-
darczy kraju, a także skutecznie neutralizujące – nadal występujące w Polsce ubóstwo energetyczne. zwa-
żywszy, że nadal 40 proc. polskich gmin nie jest zgazyfikowanych, operator dystrybucyjny o silnych funda-
mentach kapitałowych może podołać zadaniu gazyfikacji znacznej części kraju do roku 2022. PSg świad-
czy usługi dystrybucji przy zastosowaniu zasady tPa, a w konsekwencji dostęp konkurencyjnych sprze-
dawców do infrastruktury dystrybucyjnej nie jest w żaden sposób ograniczony. Świadczy o tym fakt, że 
z usług PSg korzysta kilkudziesięciu sprzedawców gazu ziemnego. warto zauważyć także, że pomimo tak 
silnej konsolidacji segmentu usług dystrybucyjnych, w Polsce działa oprócz PSg 54 innych oSd, o znacz-
nie jednak mniejszej skali działania (tylko 4 obsługują powyższej 100 tys. odbiorców).

b.  Wprowadzenie mechanizmu Obliga Giełdowego oraz detaryfikacja rynku

Nie ulega wątpliwości, że największe znaczenie dla kształtu rynku gazu ziemnego w Polsce ma wprowa-
dzenie tzw. obliga giełdowego, tzn. obowiązku sprzedaży określonej ilości gazu za pośrednictwem giełdy 
towarowej. 1 września 2013 r. weszła w życie w ramach tzw. małego trójpaku energetycznego, noweliza-
cja prawa energetycznego146. Nowe przepisy miały między innymi decydujące znaczenie dla rozwoju kon-
kurencji na rynku gazu, dając Prezesowi ure możliwość uwolnienia cen surowca dla odbiorców przemy-
słowych. równocześnie, tzw. mały trójpak nałożył na PgNig tzw. obligo giełdowe, czyli obowiązek sprze-
daży części surowca na towarowej giełdy energii S.a. (tge). w praktyce oznaczało to deregulację seg-
mentu sprzedawców dostarczających paliwo gazowe do największych odbiorców. chodzi o ceny surowca 
dla firm, które zużyły nie mniej niż 25 mln m3 gazu w poprzednim roku kalendarzowym. w konsekwencji 
PgNig, czyli podmiot dominujący na polskim rynku, w roku 2013 miał obowiązek sprzedać za pośrednic-
twem tge nie mniej niż 30 proc. gazu (wysokometanowego), wprowadzonego do sieci przesyłowej. osta-
tecznie w 2015 r. poziom obliga podniesiono do 55 proc.147 dało to Prezesowi ure podstawy do stopnio-
wego zwalniania przedsiębiorstw energetycznych z obowiązku zatwierdzania taryf. Nowe przepisy pozwo-
liły istotnie wzmocnić konkurencję względem PgNig. według danych regulatora w 2013 r. 119 podmiotów 
posiadało koncesję na obrót paliwami gazowymi, ale tylko 35 przedsiębiorstw energetycznych aktywnie 
uczestniczyło w obrocie gazem ziemnym. Na koniec 2019 r. 186 podmiotów posiadało koncesję na obrót 
paliwami gazowymi, natomiast w obrocie gazem ziemnym aktywnie uczestniczyło 99 przedsiębiorstw148. 
Jak widać, w ciągu sześciu lat, liczba uczestniczących aktywnie w obrocie paliwami gazowymi uległa potro-
jeniu – co pozytywnie świadczy o trendzie liberalizacyjnym na polskim rynku gazu.

146 ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (dz. u. z 2013 r., poz.984).
147 opracowano na podstawie materiałów zamieszczonych na portalu cire.pl https://www.cire.pl/item,81222,1,0,0,0,0,0,od-jutra-gazowe-obligo-

gieldowe.html.
148 towarzystwo obrotu energią, Rynek energii elektrycznej i gazu w Polsce. Stan na 31 marca 2020 r., warszawa, lipiec 2020 s. 28.
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oprócz implementacji mechanizmu obliga giełdowego istotnym krokiem w stronę liberalizacji rynku gazu 
jest ograniczanie administracyjnego nadzoru nad cenami paliw gazowych przez regulatora. 1 stycznia 
2017 r. weszły w życie przepisy znowelizowanej ustawy – Prawo energetyczne znoszące z mocy prawa nad-
zór Prezesa ure nad taryfami na sprzedaż gazu do odbiorców hurtowych, sprzedaż gazu lNg i cNg oraz 
na sprzedaż gazu do odbiorców końcowych, dokonujących zakupu tego paliwa w punkcie wirtualnym lub 
w trybie przetargów, aukcji lub zamówień publicznych. od 1 października 2017 r. zniesiony został także 
obowiązek przedkładania do zatwierdzenia przez Prezesa ure taryf na sprzedaż gazu ziemnego wysoko-
metanowego i zaazotowanego odbiorcom końcowym, niebędącym gospodarstwami domowymi. Nadzór 
Prezesa ure nad taryfami dla gazu sieciowego sprzedawanego do gospodarstw domowych, został utrzy-
many do końca 2023 r.149

wejście w życie przywołanych powyżej aktów prawnych z pewnością w sposób istotny rozwinęło rynek 
obrotu gazem ziemnym, w tym także rynek giełdowy. Pozwoliło bowiem konkurencyjnym sprzedawcom 
zaopatrywać się w paliwo gazowe na rynku giełdowym, a następnie swobodnie konkurować ceną nieza-
twierdzaną przez Prezesa ure. Należy więc ocenić, że w sposób istotny poprawiły one płynność oraz kon-
kurencyjność krajowego rynku gazu ziemnego, stopniowo zwiększając udział alternatywnych sprzedaw-
ców na krajowym rynku gazu ziemnego i zmniejszając udział PgNig S.a.

Nie ulega przy tym wątpliwości, że o poziomie rozwoju i liberalizacji rynku gazu decyduje także poziom roz-
woju mechanizmów giełdowych, funkcjonujących na tym rynku. Sprzedaż i zakup paliw gazowych na pol-
skim rynku hurtowym odbywa się przede wszystkim na giełdzie towarowej, prowadzonej przez towarową 
giełdę energii S.a. uczestnikami rynku giełdowego są głównie przedsiębiorstwa obrotu paliwami gazowymi 
oraz najwięksi odbiorcy końcowi, którzy mogą działać samodzielnie po zawarciu stosownej umowy z tge, 
stając się członkami giełdy, lub też za pośrednictwem domów maklerskich lub za pośrednictwem innych 
podmiotów posiadających status członka giełdy ze swojej własnej grupy kapitałowej, mogących zawierać 
transakcje na rzecz innych podmiotów, należących do tej samej grupy kapitałowej. obrót giełdowy odbywa 
się poprzez zawieranie umów sprzedaży (transakcji) pomiędzy członkami giełdy. w 2019 r. tge prowadziła 
następujące rynki sprzedaży paliw gazowych: rynek dnia bieżącego, rynek dnia Następnego oraz rynek 
terminowy towarowy. Sprzedaż gazu ziemnego była również realizowana w systemie aukcji. Przedmiotem 
obrotu na rynku terminowym towarowym gazu (rttg) jest dostawa gazu w jednakowej ilości we wszyst-
kich godzinach okresu dostawy, zgodnym ze standardem instrumentu (tygodniowy, miesięczny, kwartalny, 
sezonowy i roczny). Przedmiotem obrotu na rynku dnia następnego gazu (rdNg) jest dostawa gazu w jed-
nakowej ilości we wszystkich godzinach dnia dostawy. Jest to instrument typu baSe, a jeden kontrakt odpo-
wiada dostawie 1 Mwh gazu w każdej godzinie dnia dostawy. obrót jest prowadzony przez jeden dzień 
poprzedzający datę dostawy, w systemie fixingu oraz notowań ciągłych. Ponadto przedmiotem obrotu na 
rynku dnia następnego gazu są instrumenty weekendowe z okresem dostawy od godziny 6:00 w sobotę, 
do godziny 6:00 w poniedziałek (weekend gazowy) w jednakowej ilości 1 Mwh dla każdej godziny terminu 
wykonania kontraktu. Notowania instrumentu weekendowego odbywają się na 2 dni poprzedzające okres 
dostawy. obrót na rynku dnia bieżącego (rdbg) prowadzony jest w systemie notowań ciągłych. w 2019 r. 
obroty na wszystkich trzech rynkach gazu prowadzonych przez tge wyniosły 146,1 twh150, co stanowiło 
ok. 70 proc. wolumenu gazu dostępnego na rynku hurtowym w Polsce.

149 informacje pochodzą z oficjalnej strony ure https://www.ure.gov.pl/pl/paliwa-gazowe/liberalizacja-rynku-ga.
150 tge, Podsumowanie działalności TGE w 2019 r., https://tge.pl/pub/tge/komunikaty/2020/roczne_podsumowanie_dzia_alno_ci.pdf.
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c.  Wpływ regulacji w zakresie bezpieczeństwa energetycznego na rozwój 
konkurencyjnego gazu ziemnego

Szczególnie istotną rolę pełni w systemie bezpieczeństwa energetycznego Polski ustawa z dnia 16 lutego 
2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania 
w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku ropy naftowej (zwana 
dalej „ustawą o zapasach”). Niemal od samego początku obowiązywania ustawy o zapasach wielokrotnie 
podnoszono, że obowiązek utworzenia zapasów obowiązkowych gazu ziemnego może w praktyce skutecz-
nie blokować rozwój jego rynku poprzez tworzenie nadmiernych barier wejścia.

komisja europejska w listopadzie 2007 r. wszczęła formalne postępowanie w sprawie naruszenia przez ww. 
ustawę prawa ue (tj. obowiązującej wówczas dyrektywy 2003/55/we Parlamentu europejskiego i rady z dnia 
26 czerwca 2003 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylającej dyrek-
tywę 98/30/we oraz dyrektywy rady 2004/67/we dotyczącej środków zapewniających bezpieczeństwo 
dostaw gazu ziemnego – naruszenie nr 2006/4918). komisja europejska w ramach powyższego postępo-
wania zakwestionowała obowiązek utrzymywania zapasów obowiązkowych wyłącznie na terytorium Pol-
ski. wskazała, że takie rozwiązanie powoduje dyskryminację niektórych przedsiębiorstw i nie jest zgodne 
z celem, jakim jest osiągnięcie konkurencyjnego rynku gazu ziemnego, ze względu na fakt, iż stanowi pod-
stawę innego traktowania importerów mających dostęp do instalacji magazynowych Polsce, niż importe-
rów mających dostęp do instalacji magazynowych w innych państwach członkowskich. w opinii komisji tak 
skonstruowane przepisy miały negatywny wpływ na funkcjonowanie rynku gazu i powodowały, że zasada 
tPa nie mogła być w Polsce w pełni realizowana. w konsekwencji powyższego postępowania komisji euro-
pejskiej zdecydowano się ostatecznie na złagodzenie przepisów ustawy o zapasach poprzez umożliwie-
nie importerom utrzymywania zapasów obowiązkowych w innych krajach członkowskich ue, pod warun-
kiem zawarcia przez sprzedawców umów z operatorami systemów przesyłowych lub dystrybucyjnych, 
w ramach których zapewnione zostanie, że zapasy utrzymywane w tych krajach zostaną dostarczone do 
krajowego systemu przesyłowego najdalej w ciągu 40 dni. analizując jednak kształt znowelizowanych prze-
pisów ustawy o zapasach nasuwa się wniosek, że pomimo formalnego umożliwienia utrzymywania zapa-
sów obowiązkowych poza terytorium kraju, konieczność spełnienia wymogów związanych z dostarczeniem 
tego gazu do kraju sprawiła, że w praktyce nie było zainteresowania skorzystaniem z takiej możliwości.

Niemniej jednak w ramach ustawy o zapasach wprowadzone zostały przepisy, które umożliwiły stopniowy 
wzrost konkurencji na rynku gazu ziemnego. Po pierwsze ustawa ta przewidywała wyjątek w obowiązku 
utworzenia zapasów obowiązkowych dla przedsiębiorstw energetycznych, zajmujących się obrotem gazem 
ziemnym, jeżeli liczba ich odbiorców nie jest większa niż 100 tys. i przywóz gazu ziemnego nie przekracza 
w ciągu roku 50 mln m3 (w 2011 r. powyższy poziom podniesiono do 100 mln m3 gazu). Po drugie obowią-
zek utworzenia zapasów obowiązkowych nie dotyczył odbiorców końcowych sprowadzających gaz na wła-
sny użytek. w rezultacie dynamicznie zaczął rozwijać się rynek tzw. „małych” importerów i sprzedawców 
gazu ziemnego (tj. importerów nieprzekraczających ww. limitów ustawowych) mających możliwość sprowa-
dzania gazu po niższych kosztach (tj. bez kosztu utworzenia zapasu), a dodatkowo istotni odbiorcy prze-
mysłowi zaczęli we własnym zakresie nabywać paliwa gazowe poza granicami kraju, co pozwoliło im obni-
żyć koszt zakupu m.in. o koszty związane z utrzymywaniem zapasów obowiązkowych (a także na skorzy-
stanie z niejednokrotnie korzystniejszych ofert cenowych na rynkach zachodnich). opublikowane przez 
Prezesa ure dane wskazują na znaczny wzrost udzielonych koncesji na obrót gazem ziemnym z zagra-
nicą – z 23 ważnych koncesji ogz na koniec 2007 r. aż do 70 ważnych koncesji ogz na koniec 2016 r. Jed-
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noczenie gwałtownie wzrosła liczba „krajowych” koncesji na obrót paliwami gazowymi – z 84 koncesji oPg 
na koniec 2017 r. do 196 na koniec 2016 r., a nawet do 200 na koniec 2017 r.151

analizując powyższy dynamiczny rozwój konkurencji na rynku gazu ziemnego należy mieć świadomość, 
że jakkolwiek w znacznej mierze dotyczył on małych sprzedawców gazu ziemnego, to jednak całościowo 
ograniczyli oni znacząco dominację głównego sprzedawcy (PgNig S.a.) w krajowym rynku gazu ziemnego. 
dodatkowo dominację gk PgNig zmniejszyły także bezpośrednie zakupy odbiorców na rynkach konkuren-
cyjnych, a także oczywiście opisane powyżej zmiany w zakresie obliga giełdowego. w rezultacie sprzedaż 
gazu ziemnego do odbiorców końcowych przez podmioty z gk PgNig S.a. spadła do poziomu 73,69 proc. 
w 2016 r.152

w konsekwencji opisanego powyżej stanu, ciężar utrzymywania zapasów obowiązkowych leżał de facto 
wyłącznie po stronie gk PgNig, która zaopatrywała w gaz coraz mniejszą część krajowych odbiorców. Sytu-
acja taka zmniejszała także bezpieczeństwo energetyczne kraju – coraz większa część gazu ziemnego impor-
towanego przez „małych” sprzedawców paliw gazowych nie była zabezpieczona zapasami obowiązkowymi.

w rezultacie prawodawca zdecydował o konieczności istotnej zmiany ustawy o zapasach, która wpro-
wadzona została w ramach nowelizacji z dnia 22 lipca 2016 r.153, uzupełnionej nowelizacją z dnia 7 lipca 
2017 r.154 w ramach powyższej zmiany wprowadzono następujące rozwiązania:

1) obowiązkiem utrzymywania zapasów obowiązkowych objęto nie tylko przedsiębiorstwa przywożące 
paliwa gazowe w celu dalszej odsprzedaży, ale wszystkie podmioty dokonujące przywozu gazu ziem-
nego na własne potrzeby,

2) usunięto zwolnienie z obowiązku utrzymywania zapasów obowiązkowych dla przedsiębiorstw ener-
getycznych, wykonujących działalność gospodarczą w zakresie przywozu gazu ziemnego, w celu jego 
dalszej odsprzedaży odbiorcom z obowiązku, jeżeli liczba ich odbiorców nie jest większa niż 100 tys. 
i przywóz gazu ziemnego nie przekracza w ciągu roku kalendarzowego 100 mln m3. tak więc wszyst-
kie podmioty zajmujące się obrotem gazem ziemnym z zagranicą lub dokonujące przywozu gazu ziem-
nego, w tym tzw. mali sprzedawcy, zostali zobowiązani do utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu 
ziemnego,

3) podmiot zobowiązany do utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego nie musi samodziel-
nie tworzyć zapasów, ale może zlecić ich utworzenie i utrzymywanie innym przedsiębiorstwom ener-
getycznym na podstawie umowy zatwierdzanej przez Prezesa ure („tzw. usługa biletowa”).

w rezultacie wprowadzonych zmian, zlikwidowane zostały przepisy umożliwiające sprowadzanie gazu 
ziemnego z pominięciem obowiązku utworzenia zapasu obowiązkowego, a więc „mali” importerzy i sprze-
dawcy paliw gazowych utracili swoją przewagę konkurencyjną. Jednocześnie stracił na atrakcyjności i opła-
calności zakup paliw gazowych poza terytorium Polski przez odbiorców końcowych, musieliby bowiem oni 
utworzyć zapasy obowiązkowe.

151 ure, Sprawozdanie z działalności Prezesa URE w latach 2007-2019, https://bip.ure.gov.pl/bip/o-urzedzie/zadania-prezesa-ure/sprawozdania
/800,Sprawozdania.html.

152 ure, Sprawozdanie z działalności Prezesa URE w 2016 r.
153 ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (dz.u.2016.1165).
154 ustawa z 7 lipca 2017 r. dnia o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania 

w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw.
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Skutki wprowadzanych zmian były widoczne w kolejnych latach, liczba aktywnych koncesji na obrót gazem 
ziemnym z zagranicą zaczęła spadać – do 58 aktywnych koncesji ogz na koniec 2017 r., 55 na koniec 2018 r. 
oraz 53 na koniec 2019 r. Nieco spadła także liczba koncesji na obrót paliwami gazowymi – do 186 na koniec 
2019 r.155 Jakkolwiek przyczyn spadku liczby importerów oraz sprzedawców na krajowym rynku gazu ziem-
nego można upatrywać też w ogólnoświatowych zawirowaniach na rynkach energii, z pewnością przyczy-
niła się do tego także opisana powyżej nowelizacja ustawy o zapasach.

w tym miejscu należy dodać, że do opisywanej powyżej nowelizacji ustawy o zapasach zastrzeżenia zgła-
sza komisja europejska, która wszczęła postępowanie w sprawie naruszenia prawa ue, kierując do rządu 
polskiego, 27 listopada 2019 r. uzasadnioną opinię. główne zastrzeżenia komisji europejskiej budzi wpro-
wadzona także tą nowelizacją konieczność zarezerwowania na zasadach ciągłych całości mocy przesyło-
wych niezbędnych do dostarczenia zapasów obowiązkowych utrzymywanych w innych państwach człon-
kowskich do krajowego systemu przesyłowego. w ocenie komisji rozwiązanie takie w praktyce uniemożli-
wia utworzenie zapasu poza granicami Polski (w latach 2018 i 2019 tylko jeden podmiot zlecił na zasadach 
usługi biletowej utrzymywanie zapasu poza granicami kraju156). Nie można więc wykluczyć, że w przyszło-
ści konieczna będzie kolejna przebudowa systemu zapasów obowiązkowych, która najpewniej także wpły-
nie na stopień liberalizacji krajowego rynku gazu ziemnego.

wśród zgłaszanych postulatów przebudowy mechanizmów związanych z bezpieczeństwem energetycz-
nym, pojawiła się propozycja ograniczenia obowiązku utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziem-
nego, dostarczanego do odbiorców chronionych lub zmianę modelu utrzymywania zapasów obowiązko-
wych gazu ziemnego i oparcie go na państwowym systemie rezerw gazu ziemnego. w systemie tym pań-
stwo poprzez np. agencję rezerw Materiałowych (lub inny wskazany podmiot) będzie fizycznie utrzymy-
wać, w całości lub części, zapasy gazu, w zamian za opłatę celową wnoszoną przez spółki obrotu objęte 
przedmiotowym obowiązkiem (analogiczne rozwiązanie funkcjonuje w sektorze paliw płynnych)157.

kolejnym istotnym aktem prawnym, w odniesieniu do którego część uczestników rynku zgłaszała w prze-
szłości zastrzeżenia w kontekście jego wpływu na możliwość budowy konkurencyjnego rynku gazu ziem-
nego w Polsce, jest rozporządzenie dywersyfikacyjne. Przez wiele lat obowiązywało w Polsce rozporządze-
nie rady Ministrów z dnia 24 października 2000 r. w sprawie minimalnego poziomu dywersyfikacji dostaw 
gazu z zagranicy, którego nieprecyzyjne zapisy budziły szereg wątpliwości, rozstrzyganych m.in. na szczeblu 
Sądu Najwyższego. zgodnie bowiem z przywołanym powyżej rozporządzeniem, każdy podmiot importujący 
gaz ziemny na terytorium Polski zobowiązany był do dywersyfikacji dostaw, tak aby nie sprowadzać paliw 
gazowych wyłącznie z jednego kierunku. takie rozwiązanie podyktowane było intencją prawodawcy, zmie-
rzającą do zdywersyfikowania kierunków dostaw, które w czasie tworzenia tego aktu prawnego de facto 
były zmonopolizowane przez kierunek wschodni. Niemniej jednak wraz z wejściem Polski do ue i rozwo-
jem rynku gazu ziemnego przepisy ww. aktu prawnego zaczęły budzić szereg wątpliwości. Początkowo nie 
było bowiem jasne, czy obowiązek dywersyfikacji dotyczy także gazu sprowadzanego z krajów unii euro-
pejskiej, a także czy dostawy spoza ue można dywersyfikować dostawami z unii europejskiej. Prezes ure 
w tym przypadku zastosował wykładnie przepisów na zasadzie analogii do prawa podatkowego, uznając, 
że pojęcie importu odnosi się tylko i wyłącznie do gazu sprowadzanego z krajów niebędących członkami 
ue. w konsekwencji np. w sytuacji gdy przedsiębiorstwo energetyczne sprowadzało 50 proc. gazu z rosji 

155 Przywołane dane pochodzą z następujących Sprawozdań: Sprawozdanie z działalności Prezesa ure w 2017 roku, warszawa kwiecień 2018, 
Sprawozdanie z działalności Prezesa ure w 2018 roku, warszawa kwiecień 2019, Sprawozdanie z działalności Prezesa ure w 2019 roku, 
warszawa maj 2020.

156 dane ze Sprawozdań z działalności Prezesa ure w latach 2018 -2019.
157 Proponowane postulaty zostały wysunięte przez towarzystwo obrotu energią w raporcie rynek energii elektrycznej i gazu w Polsce. Stan na 

31 marca 2020 r., towarzystwa obrotu energią, warszawa, lipiec 2020 s. 34.
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i 50 proc. z Niemiec – Prezes ure uznawał, że zaimportowało ono 100 proc. paliwa gazowego z jednego 
kraju pochodzenia i istnieje podstawa prawna do nałożenia kary pieniężnej. Nie ulega wątpliwości, że tak 
skonstruowana wykładnia, wbrew celom prawodawcy, w sposób faktyczny ograniczała możliwości dywer-
syfikacyjne – rozporządzenie stosowało się bowiem nie tylko do gazu rosyjskiego, ale także z innych kie-
runków (np. z uSa, kataru itd.), a więc utrudniała realny rozwój konkurencyjnych kierunków zaopatrzenia 
w gaz ziemny.

wykładnia Prezesa ure została zakwestionowana wyrokiem Sądu Najwyższego z 21 kwietnia 2016 r.158, 
a 24 kwietnia 2017 r. rada Ministrów wydała nowe rozporządzenie dywersyfikacyjne, pozwalające na 
uwzględnienie przy obliczaniu poziomu dywersyfikacji także gazu sprowadzanego z innych państw ue 
oraz wydobywanego na terytorium Polski. Należy więc ocenić, że obecne przepisy rozporządzenia dywer-
syfikacyjnego nie stanowią istotnej przeszkody w rozwoju konkurencyjnego rynku gazu ziemnego, aczkol-
wiek mogą być pewnym utrudnieniem dla przedsiębiorstw zamierzających sprowadzać gaz na terytorium 
Polski wyłącznie z jednego kierunku, zlokalizowanego poza unią europejską. zgodnie bowiem z rozporzą-
dzeniem obowiązującym wszystkich bez wyjątku importerów gazu w latach 2017-2022 maksymalny udział 
paliwa gazowego pochodzący z jednego kraju pochodzenia, w stosunku do całkowitej wielkości paliwa gazo-
wego importowanego w danym roku, nie może być wyższy niż 70 proc.

zmiany dostawców na rynku gazu

zgodnie z raportem uokik, w którym oceniono kraje ue pod względem deregulacji i konkurencji na ryn-
kach detalicznej sprzedaży gazu ziemnego w roku 2010 Polska oraz Finlandia, Łotwa, litwa i bułgaria 
zostały zaliczone do grupy państw, w których brak jest konkurencji na rynkach gazu. do oceny tych ryn-
ków wykorzystano m.in. współczynnik zmiany dostawcy (tj. odsetek odbiorców, którzy w danym roku zmie-
nili dostawcę gazu), który w roku 2010 wynosił 0 – pomimo faktu, że od 1 lipca 2007 r. wszyscy odbiorcy 
gazu w Polsce uzyskali prawo do swobodnego wyboru i zmiany sprzedawcy. z kolei udział w rynku naj-
większego dostawcy w roku 2010 wyniósł 98 proc. Po dziesięciu latach rozwoju rynku gazu w Polsce – od 
początku prowadzenia monitoringu przez ure, tj. od roku 2011 do końca roku 2019 – dostawcę paliwa 
gazowego zmieniło 244 243 odbiorców.

zdecydowaną przewagę w segmencie zmieniających dostawce paliwa gazowego stanowili klienci grupy 
taryfowej w1-4 (tj. 95 proc.), czyli klienci indywidualni oraz mali przedsiębiorcy. zdaniem ure istotnym 
czynnikiem wspierającym wzrost liczby zmian sprzedawcy na rynku gazu jest, by oSd posiadał możliwie 
największą liczbę podpisanych ze sprzedawcami umów o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego, 
czyli umów ramowych. umowy ramowe, zawierane pomiędzy operatorem a Sprzedawcą, warunkują 
prowadzenie przez sprzedawcę paliwa gazowego działalności na terenie danego oSd. umowa ta określa 
warunki funkcjonowania sprzedawcy na terenie operatora oraz jego współpracy z tym operatorem. z koń-
cem 2019 r. 149 sprzedawców miało zawarte ważne umowy z oSP, w tym 81 sprzedawców posiadało rów-
nież umowy z PSg159.

158 Sygn. akt iii Sk 28/15.
159 ure, Sprawozdanie z działalności Prezesa ure w roku 2019, Maj 2020, warszawa, s. 220.
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z kolei jeżeli chodzi o udział w rynku podmiotu dominującego, należy stwierdzić, że sprzedaż gazu do 
odbiorców końcowych nadal jest zdominowana przez podmioty z gk PgNig. udział tych podmiotów 
wynosił 82,77 proc. zaobserwowany wzrost udziału gk PgNig w sprzedaży paliwa gazowego do odbior-
ców końcowych utrzymujący się od 2017 r. wynikał z istotnego spadku przywozu gazu z zagranicy, bezpo-
średnio przez odbiorców końcowych na własne potrzeby, na skutek zmian regulacji prawnych, dotyczą-
cych zapasów obowiązkowych, jak również za sprawą przejęcia części odbiorców przez PgNig obrót deta-
liczny, w ramach uruchomienia sprzedaży rezerwowej po upadku kilku spółek obrotu w 2019 r. Pozostałe 
17,23 proc. sprzedaży gazu do odbiorców końcowych realizowane było przez alternatywne spółki obrotu, 
dokonujące sprzedaży do odbiorców końcowych w kraju160.

Podsumowując przemiany na krajowym rynku gazu ziemnego, należy sformułować wniosek, że nadal jest 
on w istotnym stopniu zdominowany przez gk PgNig, niemniej jednak z pewnością sytuacja na nim w ostat-
niej dekadzie uległa znacznej liberalizacji. wdrożono szereg mechanizmów zwiększających płynność tego 
rynku. w tym kontekście w szczególności należy wymienić obligo giełdowe oraz detaryfikację cen gazu 
ziemnego. Na rynku pojawił się dzięki temu szereg konkurencyjnych sprzedawców gazu ziemnego, którzy 
przejęli część segmentu sprzedaży do odbiorców.

160 ure, Sprawozdanie z działalności Prezesa ure w roku 2019, Maj 2020, warszawa, s. 191.

Piotr PerzyNa
nowemedia24.pl

Źródło: urzędu regulacji energetyki przywołane w raporcie towarzystwa obrotu energią - rynek energii elektrycznej i gazu w Polsce – stan na 31 
marca 2020 r., toe, warszawa 25 czerwca 2020 roku, s.27

tab. 4 DynamiKa zmiany SPRzeDaWCy (WG LiCzBy PRzeŁąCzeń) 
wg stanU na koniec lat 2011 – 2019.

31.12.2011 21.12.2012 21.12.2013 21.12.2014 21.12.2015 21.12.2016 21.12.2017 21.12.2018 21.12.2019

liczba odbiorców

układów pomiarowych

4 4 210 224 429 575 7 007 7 353
30 749 35 145

78 437
96 809

136 419

163 698

190 317

224 742
244 243

286 407liczba zmian sprzedawcy (wg liczby przełączeń) 
w podziale na odbiorców i układy pomiarowe 
- stan na koniec IV kwartału 2019 r.

wykres zmian sprzedawcy nie obejmuje uruchomionej na rzecz 
odbiorców sprzedaży awaryjnej (rezerwowej)
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z pewnością brak większych postępów w zakresie liberalizacji dostaw gazu ziemnego, szczególnie w począt-
kowym okresie wdrażania iii Pakietu energetycznego, spowodowany był niewystarczającą infrastrukturą 
gazową – z jednej strony bowiem utrudniało to dostawcom dostęp do krajowego rynku gazu, z drugiej 
– uwaga władz rządowych oraz operatorów skupiona była w znacznej mierze na projektach inwestycyj-
nych (budowa terminalu lNg w Świnoujściu, interkonektorów, rozbudowa pojemności magazynowych). 
Jakkolwiek istotne projekty infrastrukturalne nadal są w toku (m.in. rozbudowa terminalu lNg w Świno-
ujściu, budowa baltic Pipe), z pewnością sytuacja w tym względzie się istotnie poprawiła. w konsekwen-
cji można oczekiwać, że lepsza sytuacja w zakresie infrastruktury, przy jednoczesnym zakończeniu długo-
terminowych kontraktów na dostawy gazu ze wschodu, mogą dać nowy impuls dla budowy konkurencyj-
nego rynku gazu ziemnego.

w tym miejscu warto zauważyć, że na szczeblu europejskim planowane są kolejne zmiany, tym razem 
jednak nastawione nie tyle na wdrażanie kolejnych wymogów w zakresie liberalizacji rynku, ale wdraża-
nie nowej polityki klimatycznej. Nowa strategia klimatyczno-gospodarcza komisji europejskiej – Euro-
pejski Zielony Ład161 z 11 grudnia 2019 r. (egd), przewiduje redukcję do 2030 r. emisji gazów cieplarnia-
nych o co najmniej 50 proc. (a potencjalnie nawet o 55 proc.) względem poziomu z 1990 r. i pełną neutral-
ność klimatyczną gospodarki ue do 2050 r. oznacza to istotne podniesienie poziomu planowanej reduk-
cji emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. w porównaniu do celu wskazanego w decyzji rady ue z dnia 
5 października 2016 r. w sprawie zawarcia porozumienia paryskiego (40 proc. redukcji emisji gazów cie-
plarnianych w ue do 2030 r.). Przyjęcie przez ke podwyższonych celów klimatycznych znajduje podstawę 
w postanowieniach porozumienia paryskiego, które przewiduje aktualizowanie co pięć lat wielkości wkładu 
każdej ze stron w realizację tych celów w taki sposób, aby wyrażały najwyższy możliwy poziom ambicji.  
zgodnie z egd kluczowy dla osiągnięcia celów klimatycznych na lata 2030 i 2050 będzie proces redukcji 
emisji w sektorze energetycznym, gdyż ponad 75 proc. emisji gazów cieplarnianych w ue pochodzi z pro-
dukcji i wykorzystania energii w różnych sektorach gospodarki. w związku z tym ke wskazuje m.in. na 
konieczność zbudowania sektora energetycznego bazującego w dużej mierze na oze oraz na potrzebę 
podjęcia działań obniżających emisyjność sektora gazowego, m.in. poprzez zwiększenie pomocy na prace 
rozwojowe w dziedzinie gazów o niskiej emisyjności, opracowanie koncepcji konkurencyjnego, bezemisyj-
nego rynku gazu i rozwiązanie problemu emisji metanu. zgodnie z egd osiągnięcie neutralności klimatycz-
nej wymagać będzie inwestowania w inteligentną infrastrukturę i stosowania innowacyjnych technologii, 
takich jak inteligentne sieci, sieci wodorowe, zagospodarowanie co2 oraz magazynowanie energii. Należy 
więc ocenić, że w kolejnych latach nowe kierunki unijnej polityki klimatycznej będą stanowiły największe 
wyzwanie dla krajowego sektora gazu ziemnego162.

161 komunikat komisji do Parlamentu europejskiego, rady europejskiej, rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Europejski 
Zielony ład”, coM(2019) 640 final.

162 w opracowaniu niniejszego materiału oparto się na artykule: wpływ liberalizacji rynku gazu ziemnego na bezpieczeństwo energetyczne Polski, 
iwicki k., Janusz P., Szurlej a., Rynek Energii, czerwiec 2014, warszawa.
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2.4.  Bezpieczeństwo polskiego rynku gazu

ustawa prawo energetyczne definiuje bezpieczeństwo energetyczne jako „stan gospodarki”, w którym 
możliwe jest „(…) pokrycie bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energię 
w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony, przy zachowaniu wymagań ochrony środowiska”163. Nie-
zakłócony dostęp do nośników energii posiada decydujące znaczenie dla materialnego poziomu i jakości 
życia ludności oraz funkcjonowania oraz rozwoju przedsiębiorstw. w konsekwencji ma także istotny wpływ 
na utrzymanie stabilności społeczno-politycznej państwa164. w przypadku zakładów energetycznych, które 
na bazie gazu ziemnego produkują prąd, sprawą bezwzględnie priorytetową jest nieprzerwany dostęp do 
odpowiednich ilości paliwa. w przeciwieństwie do elektrowni węglowych, obiekty takie nie posiadają wła-
snej infrastruktury magazynowej, w której mógłby przechowywać rezerwy.

ocena stanu bezpieczeństwa rynku gazu ziemnego posiada fundamentalne znaczenie dla ewentualnych 
decyzji uznających gaz ziemny, jako paliwo przejściowe w procesie transformacji polskiej energetyki. zwięk-
szenie udziału gazu ziemnego w produkcji energii elektrycznej musi iść w parze z gwarancjami dostępności 
paliwa gazowego na rynku. gwarancje te powinny wynikać z rozwiązań o charakterze systemowym, neu-
tralizujących zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne dla ciągłości dostaw paliwa gazowego.

 Problem bezpieczeństwa polskiego rynku gazu sprowadza się do wypracowania i przyjęcia optymalnych 
rozwiązań regulacyjnych, organizacyjnych i technicznych, gwarantujących odbiorcom końcowym niezakłó-
cony dostęp do infrastruktury i paliwa gazowego. zapewnienie dostaw gazu dla gospodarki i ludności jest 
także elementem budowania bezpieczeństwa narodowego państwa w wymiarze strategicznym. o takim 
podejściu decyduje brak samowystarczalności Polski, w zakresie wydobycia gazu ziemnego i konieczność 
pozyskiwania większości potrzebnego surowca od zagranicznych dostawców. Państwo polskie, posiada-
jąc świadomość zagrożeń występujących na obu wymienionych poziomach, podjęło wiele działań, przy 
wydatnym wsparciu unii europejskich, zmierzających do systemowego uregulowania bezpieczeństwa 
rynku gazu ziemnego.

163 ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (dz. u. z 2019 r. poz. 755, 730, 1435, 1495, 1517, 1520, 1524, 1556 i 2166).
164 J. rosłon-żmuda, Bezpieczeństwo społeczno-ekonomiczne Polski z perspektywy czynnika demograficznego, „Przegląd Strategiczny” 2013, nr 1, s. 176.



95

Gaz ziemny w procesie transformacji energetycznej w polsceraport

a.  Charakterystyka zagrożeń

oficjalna charakterystyka zagrożeń dla prawidłowego funkcjonowania systemu gazowniczego w Polsce 
znajduje się w dokumencie: „krajowy Plan zarządzania kryzysowego” z 2017 r., opracowanym przez rzą-
dowe centrum bezpieczeństwa165. wskazuje on na główne źródło zagrożeń dla pracy systemu gazowni-
czego w postaci „awarii”. „awaria sieci gazowej to nagłe zdarzenie powodujące utratę technicznej sprawno-
ści urządzeń lub obiektów sieci gazowej, polegające w szczególności na rozszczelnieniu gazociągu, uszko-
dzeniu urządzeń w stacjach gazowych, któremu towarzyszy nieplanowy wyciek gazu, i w odniesieniu do 
którego zachodzi niebezpieczeństwo wystąpienia wybuchu oraz pożaru”166. awaria jest więc zjawiskiem 
niespodziewanym, którego konsekwencją jest zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, mienia oraz środowiska 
naturalnego. awarie mogą być wynikiem błędu ludzkiego, katastrofy naturalnej, zużycia infrastruktury lub 
jej usterek. bezpośrednia odpowiedzialność za zachowanie ciągłości dostaw spoczywa na operatora infra-
struktury przesyłowej i dystrybucyjnej. Są oni również odpowiedzialni za jakość paliwa gazowego wpro-
wadzanego do sieci, utrzymanie odpowiedniego stanu technicznego infrastruktury gazowej oraz likwida-
cję skutków ewentualnych awarii.

wspomniany wyżej „krajowy Plan zarządzania kryzysowego” wskazuje na jeszcze jedną kategorię przyczyn 
występowania zakłóceń w dostawach paliwa gazowego do Polski, jakimi mogą być: „(…) niekorzystne wyda-
rzenia w środowisku międzynarodowym, tj. m.in. konflikty polityczno-gospodarcze w państwach dostaw-
cach gazu ziemnego lub państwach tranzytowych skutkujące ograniczeniami lub przerwami w dostawach 
gazu ziemnego”167. Sytuacja odpowiadająca powyższemu opisowi zaistniała w styczniu w 2009 r., w postaci 
rosyjsko-ukraińskiego sporu gazowego. w konsekwencji całkowitego wstrzymania dostaw, realizowanych 
tranzytem przez system przesyłowy ukrainy, zakontraktowany wcześniej w rosji gaz przestał docierać do 
14 państw europejskich: austrii, bośni i hercegowiny, bułgarii, czech, Francji, grecji, Macedonii (obecnie 
Macedonia Północna), Mołdawii, Serbii, Słowacji, Słowenii, rumunii, węgier i włoch. zmniejszenie dostaw 
gazu nastąpiło natomiast na rynki Polski i turcji168. zakłócenia w dostawach gazu na rynek krajowy, których 
źródła znajdowały się paza Polską wystąpiły też 21-22 czerwca 2017 r., w związku z pogorszeniem parame-
trów jakościowych gazu ziemnego, dostarczanego rurociągiem Jamalskim. w Punkcie wzajemnego Połą-
czenia, urządzenia pomiarowe wykazały, że dostarczany z rosji gaz, w ramach kontraktu długookreso-
wego, nie spełniał parametrów jakościowych określonych w instrukcji ruchu i eksploatacji Systemu Prze-
syłowego (dalej irieSP). w tym przypadku zachowano jednak ciągłość dostaw do odbiorców, dzięki wpro-
wadzeniu do sieci odpowiednich wolumenów gazu, uprzednio zgromadzonych w Podziemnych Magazy-
nach gazu (dalej PMg)169.

Potencjalne zagrożenia w realizacji zewnętrznych dostaw gazu ziemnego do Polski zostały zdefiniowane 
i opisane w dokumencie rządowym: „Plan działań zapobiegawczych”. ryzykiem zakłóceń w przepływie gazu 
obciążone są dostawy realizowane z dwóch kierunków: białoruskiego i ukraińskiego. wskazuje się jedno-
cześnie, że na ewentualne zakłócenia w dostawach realizowanych z tych kierunków narażona jest nie tylko 
Polska, ale także inne państwa europejskie (w tym państwa sąsiadujące z Polską). 

165 rządowe centrum bezpieczeństwa, Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego, warszawa 2017 r., s. 18.
166 ibidem.
167 ibidem.
168 więcej na ten temat m.in. w: M. Sienkiewicz, Rosyjsko-ukraińskie konflikty gazowe, „racja Stanu”, nr 2/2010 r.; J. dopke, Gazowy konflikt Rosja – 

Ukraina, Materiały Problemowe cire, 09.01.2009 r., https://www.cire.pl/item,37526,2,0,0,0,0,0,gazowy-konflikt-rosja---ukraina.html.
169 gaz System S.a., Wznowienie dostaw gazu ziemnego w Punkcie Wzajemnego Połączenia (PWP), 23.06.2017 r., https://www.gaz-system.pl/centrum-

prasowe/aktualnosci/informacja/artykul/202520/.
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uwzględniając powiązania infrastrukturalne, wyodrębniono dwie regionalne grupy ryzyka:

• regionalna grupa ryzyka – białoruś, obejmująca oprócz Polski: belgię, republikę czeską, Niemcy, esto-
nię, Łotwę, litwę, luksemburg, holandię i Słowację.

• regionalna grupa ryzyka – ukraina, obejmująca oprócz Polski: bułgarię, republikę czeską, Niemcy, gre-
cję, chorwację, włochy, luksemburg, węgry, austrię, rumunię, Słowenię i Słowację170.

dla wymienionych regionalnych grup ryzyka przyjęto łącznie 18 scenariuszy zakłóceń w dostawach gazu 
ziemnego do regionu. Jednocześnie oceniono, że przy założeniu szczytowego krajowego zapotrzebowa-
nia na gaz, najgroźniejszy byłby tzw. wschodni wariant scenariusza, w postaci całkowitego i jedoczesnego 
wstrzymania dostaw z kierunków białoruskiego i ukraińskiego. „Najpoważniejsze skutki dla systemu gazo-
wego miałoby wstrzymanie dostaw z kierunku wschodniego przez wszystkie punkty wejścia. ryzyko wystą-
pienia tego scenariusza wzrosłoby w przypadku przekierowania przesyłu gazu ziemnego z Federacji rosyj-
skiej przez terytorium białorusi i ukrainy na gazociągi Nord Stream i i ii”171.

b.  środki

w przypadku materializacji ryzyka, w postaci zakłóceń w dostawach importowanego gazu (obniżenie 
poziomu lub ustanie dostaw), państwo dysponuje dwoma kategoriami środków:

• środki rynkowe:

› zwiększenie elastyczności produkcji krajowej gazu,

› zwiększenie elastyczności importu (przy wykorzystaniu rewersu na punkcie Mallnow rurociągu 
Jamał-europa – fizyczne odwrócenie kierunku przepływu gazu),

› komercyjne magazynowanie gazu i zwiększanie zdolności odbioru oraz pojemności podziemnych 
magazynów gazu,

› dywersyfikacja źródeł gazu ziemnego i dróg dostawy (poprzez rozbudowę infrastruktury transpor-
towej: baltic Pipe, interkonektorów, terminala lNg w Świnoujściu)

• środki nierynkowe:

› zapasy obowiązkowe gazu ziemnego – to obowiązek spoczywający na wszystkich podmiotach impor-
tujących gaz ziemny do Polski (zgromadzone zapasy znajdują się w dyspozycji ministra właściwego 
do spraw energii ),

› ograniczenia w poborze gazu ziemnego – polega na wprowadzeniu, decyzją ministra właściwego 
do spraw energii, ograniczenia maksymalnego godzinowego i dobowego poboru gazu ziemnego na 
całym lub na części terytorium rP.

170 Minister energii, Plan Działań Zapobiegawczych, warszawa, 2019 r., s. 9.
171 ibidem, s. 26.
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zastosowanie powyżej opisanych środków oparte jest na następujących zasadach:

• przedsiębiorstwa energetyczne w pierwszej kolejności stosują środki o charakterze rynkowym,

• zastosowanie środków nierynkowych, w postaci ograniczenia w poborze gazu nie może dotyczyć odbior-
ców końcowych, będących gospodarstwami domowymi. Posiadają one szczególny status – odbiorcy 
chronionego172.

w przypadku Polski, państwa importującego większość potrzebnego gazu, kluczowa dla bezpieczeństwa 
jest więc infrastruktura transportowa, umożliwiająca import paliwa gazowego i magazynowa. Poniżej w tabe-
lach nr 2 i nr 3 przedstawiono podstawowe parametry techniczne w zakresie przepustowości istniejącej 
i przyszłej infrastruktury transportowej.

172 ibidem.

Źródło: gaz-System

Piotr PerzyNa
nowemedia24.pl

tab. 5 PaRameTRy PUnKTóW WeJśCia (tRansgRanicznych + wydobycie kRajowe) 
 DO POLSKieGO SySTemU PRzeSyŁOWeGO GazU, stan na 2019 Rok

pUnKt wejśCia KieRUneK pRzepUStowość teChniCzna 
w mld m3/RoK

kondratki (Jamał) wschodni/białoruś 30,7

drozdowicze wschodni/ukraina 4,4

wysokoje wschodni/białoruś 5,5

Mallnow zachodni/Niemcy 5,4

lasów/gcP gaz Systemontras zachodni/Niemcy 1,5

tietierowka wschodni/białoruś 0,2

cieszyn Południowy/czechy 0,5

terminal lNg/Świnoujście Północno-zachodni/rynek światowy 
lNg 5,0

rurociągi kopalniane/wydobycie 
krajowe krajowy 3,9

Razem 57,1
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uzależnienie od dostaw gazu z Federacji rosyjskiej, oparte na kontrakcie długoterminowym z gazpromem 
oraz połączeniach przesyłowych umożliwiających transport gazu jedynie z kierunku wschodniego (przede 
wszystkim rurociąg Jamalski), rodziło dla Polski wiele ryzyk ekonomicznych i politycznych. dlatego główny 
nacisk w polityce bezpieczeństwa rynku gazu położono na zbudowanie nowej infrastruktury, umożliwiają-
cej dywersyfikację źródeł i kierunków dostaw gazu. działania na tym polu zainicjowane zostały w 2006 r. 
przez decyzje rządu polskiego o budowie terminala lNg, a następnie lokalizacji tego obiektu w Świnouj-
ściu. aktualnie realizowana jest całościowa koncepcja wzmocnienia bezpieczeństwa dostaw gazu, poprzez 
dywersyfikację w postaci „bramy Północnej”, na którą składa się rurociąg baltic Pipe, rozbudowywany ter-
minal lNg im. Prezydenta lecha kaczyńskiego w Świnoujściu oraz planowany terminal FSru w rejonie 
gdańska. dzięki tej infrastrukturze w perspektywie roku 2025 r. Polska osiągnie odpowiednie możliwości 
techniczne realizacji dostaw gazu praktycznie z każdego kierunku i źródła. Plany związane z dywersyfikacją 
importowych dostaw gazu zostały także potwierdzone w opisanym wyżej projekcie PeP2040. „Silne uza-
leżnienie Polski od dostaw gazu ziemnego z jednego kierunku wymaga działań dywersyfikacyjnych. w tym 
celu zostanie zbudowane baltic Pipe (…), rozbudowany terminal lNg w Świnoujściu oraz zbudowany termi-
nal pływający FSru w zatoce gdańskiej. rozbudowane zostaną także połączenia z państwami sąsiadują-
cymi. aby umożliwić dalszy rozwój rynku gazu, wykorzystać możliwości importowe gazu ziemnego oraz zli-
kwidować tzw. białe plamy, rozbudowie ulegnie krajowa sieć przesyłowa i dystrybucyjna (także przy wyko-
rzystaniu lokalnych stacji regazyfikacji lNg i biogazu) oraz infrastruktura magazynowa. to ważne, gdyż gaz 
ziemny jest paliwem przejściowym transformacji”173. bezpieczeństwo rynku gazu ma też wzmacniać wydo-
bycie krajowe: „Jednocześnie nadal poszukiwane będą krajowe złoża (również niekonwencjonalne), które 
zastąpią podaż ze złóż wyeksploatowanych”174. Poniżej, w tabeli nr 6 przedstawiono parametry techniczne 
punktów wejścia do sytemu przesyłowego gazu w Polsce, jakie mają być osiągnięte w 2025 r. Jednak przed-
stawione w tabeli dane to jedynie zdolności techniczne, które będą musiały być w przyszłości wypełnione 
wolumenami gazu pochodzącymi z nowych kontraktów.

173 Ministerstwo klimatu, Polityka …, op. cit., s. 12.
174 ibidem, s. 11.
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*zdolności techniczne punktów wejścia z kierunku wschodniego po roku 2022 prawdopodobnie nie zostaną 
wykorzystane. Nie można jednak wykluczyć incydentalnych kontraktów krótkoterminowych na niewielkie 
wolumeny gazu.

dzięki posiadanej infrastrukturze terminalowej, Polska zyskała dostęp do światowych rynków gazu. w 2009 r., 
wraz z podpisaniem przez PgNig pierwszego kontraktu katarskiego, rozpoczął się stopniowy proces zmiany 
struktury importu gazu ziemnego do Polski i odejście od uzależnienia od jednego dostawcy i kierunku 
dostaw. Po zakończeniu obowiązywania kontraktu długoterminowego z gazpromem z końcem 2022 r., ma 
w tym zakresie nastąpić radykalna zmiana. Poniżej, w tabeli 7 przedstawiono aktualny stan zakontrakto-
wania polskiego rynku w dostawy importowe gazu.

Piotr PerzyNa
nowemedia24.pl

Źródło: gaz-System

tab. 6 PaRameTRy PUnKTóW WeJśCia (tRansgRanicznych + wydobycie kRajowe) 
 DO POLSKieGO SySTemU PRzeSyŁOWeGO GazU, stan na 2025 R.

punkt wejścia* Kierunek Rok uruchomienia przepustowość techniczna 
w mld m3/rok

kondratki (Jamał) wschodni/białoruś działa 30,7

drozdowicze wschodni/ukraina działa 4,4

wysokoje wschodni/białoruś działa 5,5

Mallnow zachodni/Niemcy działa 5,4

gcP gaz Systemontras zachodni/Niemcy działa 1,5

tietierowka wschodni/białoruś działa 0,2

cieszyn Południe/czechy działa 0,5

terminal lNg/Świnoujście Północny-zachód/rynek światowy lNg 2023 8,3

baltic Pipe/Polska-dania Północny-zachód/dania 2022 10

giPl/ Polska-litwa Północny-wschód/litwa 2021 1,7

FSru/zatoka gdańska Północ/rynek światowy lNg 2025 4,5

Stork ii/Polska czechy Południe/czechy 2022 6,5

interkonektor Polska-Słowacja Południe/czechy 2021 5,7

wydobycie krajowe kraj 2020-2030 4,0

Razem 88,1 mld m3 rocznie
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* w latach 2019-2022 łączny wolumen dostaw wyniesie ok. 0,52 mln ton lNg, czyli ok. 0,7 mld m3 gazu po 
regazyfikacji. Natomiast w latach 2023-2042 łączny wolumen importu osiągnie ok. 29 mln ton (ok. 39 mld 
m³ po regazyfikacji) – co oznacza, że od 2023 r. PgNig każdego roku zakupi ok. 1,45 mln ton lNg (ok. 
1,95 mld m3 gazu po regazyfikacji)175.

wolumen gazu, który może docierać do Polski w 2035 r. na podstawie obecnie obowiązujących kontrak-
tów, wyniesie – 8,03 mld m3. (ok. 85 twh). z rynkowego punktu widzenia istnieje zatem duża przestrzeń 
dla nowych kontraktów i nowych dostawców gazu do Polski. Przy zwiększającym się od kilku lat wolume-
nie importowanego gazu, istotne znaczenie dla bezpieczeństwa rynku posiadają Podziemne Magazyny 
gazu. w sytuacjach kryzysowych to właśnie gaz zgromadzony w PMg może zapewnić ciągłość dostaw dla 
odbiorców gazowych. 

o efektywności pracy infrastruktury magazynowej decydują jej zdolności w zakresie ilości zmagazynowa-
nego wolumenu oraz jej możliwości w zakresie podawania i odbierania gazu z sytemu przesyłowego. Poniżej, 
w tabel nr 3 przedstawiono podstawowe parametry techniczne PMg, znajdujących się na terytorium Polski.

175 http://pgnig.pl/aktualnosci/-/news-list/id/pgnig-24-letni-kontrakt-z-cheniere-podpisany-dostawy-amerykanskiego-lng-do-polski-rusza-w-2019-
roku/newsgroupid/10184

Źródło: gk PgNig

Piotr PerzyNa
nowemedia24.pl

tab. 7 OBeCnie OBOWiązUJąCe KOnTRaKTy TeRminOWe na Gaz ziemny DO POLSKi, 
stan na czeRwiec 2020 R.

Strony kontraktu Roczne dostawy  
w mld m3 Rok rozpoczęcia dostaw Rok zakończenia dostaw

PgNig – gazProM 10,5 1997 2022

PgNig – Qatargas 1,5 2009 2029

PgNig – Qatargas 2,7 2018 2034

PgNig – centrica 0,4  
(średnio) 2018 2022

PgNig – cheniere 1,95* 2019 2042

PgNig – Sempra energy 2,7 2023 2042

PgNig – Venture global lNg 3,38 2023 2043
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Posiadanie i eksploatacja własnych zasobów energetycznych, z punktu widzenia państwa, ma kluczowe 
znaczenie dla stanu jego bezpieczeństwa energetycznego. według danych Państwowego instytutu geo-
logicznego, stan zasobów własnych gazu ziemnego wygląda następująco:

• wydobywalne zasoby gazu ziemnego  
– 1 583 twh,

• wydobywalne zasoby zagospodarowanych złóż  
– 990 twh,

• zasoby przemysłowe złóż gazu ziemnego  
– 822,4 twh.

w 2019 r. krajowe wydobycie gazu ziemnego wyniosło 44,3 twh176. Jak już wcześniej zaznaczono, wydo-
bycie krajowe pokrywa obecnie jedynie 21 proc. zapotrzebowania Polski. Niestety udział gazu krajowego 
w zaopatrzeniu rynku systematycznie zmniejsza się. w roku 2009 wydobycie krajowe pokrywało ok. 30 proc. 
konsumpcji gazu ziemnego w Polsce177.

176 Państwowy instytut geologiczny, Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31.12.2019 r.
177 M. kaliski, S. Nagy, S. rychlicki, J. Siemek, a. Szurlej, Gaz ziemny w Polsce – wydobycie, zużycie i import do 2030 roku, „górnictwo i geologia”, tom 5, 

zeszyt 3, 2010 r., s.30.

Piotr PerzyNa
nowemedia24.pl

Źródło: gas Storage Poland

tab. 8 PaRameTRy PODziemnyCH maGazynóW GazU W POLSCe 
(stan na koniec 2019 R.)

GRUPA  
INSTALACJI  

MAGAZyNOW-
yCH

MAGAZyN

POJEMNOŚć  
CZyNNA MAx. MOC ZATŁACZANIA MAx. MOC ODBIORU

mln m3 GWh
mln m3 
/dobę

GWh
/dobę

mln m3 
/dobę

GWh
/dobę

giM kawerna
kPMg Mogilno 589,85 6 570,9 9,60 106,9 18,00 200,5

kPMg kosakowo 145,50 1 622,3 2,40 26,8 9,60 107,0

giM Sanok

PMg husów 500,00 5 625,0 4,15 46,7 5,76 64,6

PMg Strachocina 360,00 4 050,0 2,64 29,7 3,36 37,9

PMg Swarzów 90,00 1 008,0 1,00 11,2 0,93 10,4

PMg brzeźnica 100,00 1 125,0 1,44 16,2 1,44 16,1

PMg wierzchowice 1 200,00 13 200,0 6,00 66,0 9,60 105,6

SUMA 2 985,35 33 201,2 27,23 303,5 48,06 542,1
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3 Rozdział

Potencjalne możliwości 
wykorzystania 
gazu ziemnego jako 
paliwa przejściowego 
w ramach transformacji 
energetycznej w Polsce
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3.1.  analiza potencjalnej roli gazu ziemnego w transformacji 
ciepłownictwa

a.  Syntetyczna ocena stanu polskiego ciepłownictwa

Polski sektor ciepłowniczy obejmuje ciepłownictwo systemowe, systemy ciepłownicze wraz ze źródłami 
wytwarzania, ciepłownictwo niesystemowe, czyli indywidualne instalacje grzewcze w gospodarstwach 
domowych178. w odróżnieniu od polskiego sektora elektroenergetycznego, cechą charakterystyczną sek-
tora ciepłowniczego jest jego lokalny charakter. Przedsiębiorstwa dostarczają do odbiorców ciepło bez-
pośrednio ze źródła lub za pośrednictwem sieci, w których nośnikiem ciepła jest woda lub para. transport 
ciepła rurociągami generuje jego straty i, w związku z tym, lokalny obszar działania poszczególnych sys-
temów ciepłowniczych (sieci ciepłowniczych, zasilanych z jednego lub kilku źródeł ciepła) jest determino-
wany względami ekonomicznymi. Sektor usług ciepłowniczych w Polsce uznawany jest za funkcjonujący 
w obszarze monopolu naturalnego179.

Na koniec 2019 r. działało w Polsce 396 przedsiębiorstw ciepłowniczych180, z czego 375 zajmowało się 
wytwarzaniem ciepła. całkowita wielkość mocy cieplnej zainstalowanej w przedsiębiorstwach ciepłowni-
czych wynosiła 53 561 Mw, a osiągalnej 52 555 Mw181. w roku 2019 przedsiębiorstwa ciepłownicze wytwo-
rzyły łącznie 400,3 tys. tJ ciepła, a oddały do sieci ciepłowniczej182 259 tys. tJ ciepła183.

Największą grupą konsumentów energii są gospodarstwa domowe (30 proc.), następnie transport (28 proc.), 
przemysł (22 proc.), usługi (13 proc.) i pozostałe podmioty (7 proc.). w krajowym strumieniu energii koń-
cowej znaczący udział ma ciepło dla celów ogrzewania. w całkowitym zużyciu ciepła 1/4 stanowi ciepło 
systemowe184 wytworzone w systemach grzewczych185, a 3/4 stanowi ciepło niesystemowe, mające źródło 

178 raport – Ciepłownictwo w Polsce, Edycja 2019, Forum Energii, warszawa 2019, s. 6.
179 Sprawozdanie z działalności Prezesa ure w 2019 r., ure, warszawa 2020, s. 247.
180 według ure przedsiębiorstwem ciepłowniczym jest przedsiębiorstwo posiadające koncesje wydaną przez Prezesa urzędu regulacji energetyki 

na prowadzenie działalności w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji oraz obrotu ciepłem.
181 Energetyka cieplna w liczbach – 2019, urząd regulacji energetyki, warszawa wrzesień 2020, s.9.
182 ciepło oddane do sieci ciepłowniczej rozumiane jest jako ciepło wyprodukowane powiększone o ciepło z odzysku technologicznego 

i pomniejszone o ciepło zużyte na potrzeby własne przedsiębiorstwa ciepłowniczego.
183 Energetyka cieplna w liczbach – 2019, urząd regulacji energetyki, warszawa wrzesień 2020, s.7-10.
184 w powszechnym rozumieniu ze słowem ciepłownictwo utożsamia się jedynie przedsiębiorstwa zajmujące się ciepłownictwem zawodowo 

(systemowo). takie postrzeganie bardzo zawęża obraz, bowiem pomija się trzykrotnie większy obszar, który obejmuje ogrzewnictwo, czyli 
indywidualne zaopatrzenie w ciepło oraz ciepłownictwo przemysłowe. w ujęciu całościowym widać olbrzymi sektor zużywający około połowę 
energii końcowej brutto kraju.

185 Na koniec 2018 r. w Polsce działało 298 ciepłowni i elektrociepłowni, które wytwarzały blisko 49 proc. produkcji ciepła systemowego. dane 
pochodzą z raportu branżowego – Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych na dzień 
31 grudnia 2019. bank ochrony Środowiska, warszawa 2020 r.
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w gospodarstwach domowych ogrzewanych indywidualnie, handlu, usługach, przemyśle i budownictwie186. 
generalnie zgodnie z szacunkami guS w Polsce jest około 14 mln gospodarstw domowych, które zużywają 
corocznie około 66-70 proc. energii końcowej ciepła w Polsce. w związku z powyższym należy stwierdzić, 
że największym konsumentem ciepła w Polsce jest segment gospodarstw domowych. Największą część 
energii w gospodarstwach domowych pochłania zaś ogrzewanie pomieszczeń. wysoki udział energii do 
ogrzewania pomieszczeń (na poziomie 66 proc., w tym 15 proc. stanowi ogrzewanie wody) wynika z niskiej 
efektywności energetycznej budynków oraz strefy klimatycznej, w której leży Polska. obserwowany jed-
nak w ostatnich latach stały wzrost średnich dobowych temperatur, jeśli się utrzyma, może wpłynąć na 
zmniejszenie zużycia energii grzewczej w najbliższych latach.

Jeżeli chodzi o strukturę zużycia nośników energii w ramach gospodarstw domowych w Polsce – różni się 
ona istotnie od struktury w wielu państwach ue. w Polsce nadal obecny jest duży udział węgla, kształtu-
jący się poziomie 32 proc., podczas gdy w ue nie przekracza 3 proc. Struktura zużycia energii w gospodar-
stwach domowych w ue z kolei charakteryzuje się istotną przewagą gazu na poziomie 38 proc., podczas gdy 
w Polsce poziom ten wynosi 18 proc. Polska wyróżnia się więc na tle ue stosunkowo niskim udziałem gazu 
ziemnego i energii elektrycznej w zużyciu końcowym w gospodarstwach domowych. Polskie gospodarstwa 
domowe zużywają aż 87 proc. węgla spalanego w gospodarstwach domowych w ue w celach grzewczych, 
co bezpośrednio przekłada się na zanieczyszczenie powietrza i powstawanie smogu187. Sektor gospodarstw 
domowych jest więc jednym z głównych źródeł smogu w Polsce, gdzie w 3,5 milionie budynków ogrzewa-
nych przestarzałymi źródłami ciepła, spala się węgiel kamienny niskiej jakości. Paliwo to w większości spa-
lane jest w kotłach, niespełniających żadnych standardów środowiskowych. do zmiany obecnego stanu 
ciepłownictwa powinna przyczynić się implementacja rządowego Programu „czyste Powietrze”188. z per-
spektywy gospodarstwa domowego, ogrzewanie węglem jest tanie, a dotychczasowy brak jakichkolwiek 
norm emisji zanieczyszczeń w spalinach dla domowych źródeł ciepła, sankcjonował bezkarność. z kolei 
z perspektywy kosztów zdrowotnych ponoszonych przez społeczeństwo, takie ogrzewanie okazuje się być 
znacznie droższe189. tym bardziej, że połowa krajowej emisji pyłów PM oraz 84 proc. rakotwórczego ben-
zo(a)pirenu pochodzi z tzw. niskiej emisji, czyli zanieczyszczeń, znajdujących swe ujście w większości komi-
nów gospodarstw domowych, na wysokości nieprzekraczającej 40 m (przede wszystkim chodzi o zanie-
czyszczenia z palenisk w indywidualnie ogrzewanych domach i transport samochodowy). kontrola jakości 
spalanych paliw w kilku milionach budynków jest zadaniem skomplikowanym i bardzo kosztownym. dla-
tego potrzebna jest dedykowana temu problemowi polityka państwa, zawierająca bodźce ekonomiczne 
oraz regulacyjne, które doprowadzą do wymiany źródeł ciepła na nowoczesne, nisko- lub zeroemisyjne. 
ciepłownictwo odpowiada obecnie za 22 proc. krajowych emisji co2. Na przestrzeni ostatnich dziesięciu 
lat redukcja emisji co2 w tym sektorze była niewielka. w ogrzewnictwie indywidualnym odnotowano nawet 
tendencję zwyżkową, natomiast w ciepłownictwie systemowym, zgodnie z raportami ure, nastąpił 17 proc. 
spadek jednostkowej emisji co2. Proces stałego zaostrzania norm emisyjnych spowodował skierowanie 
głównego wysiłku inwestycyjnego przez przedsiębiorstwa ciepłownicze na dostosowanie do zaostrzanych 
norm emisji gazów (Sox, Nox) i pyłów. Nieliczne inwestycje w nowe źródła wytwórcze na gaz i biomasę 

186 raport – Czyste ciepło 2030 – Strategia dla ciepłownictwa, Forum energii, warszawa 2017, s. 16.
187 Forum energii, Raport – Ciepłownictwo w Polsce, Edycja 2019,, warszawa 2019, s. 18.
188 celem Programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę 

efektywności energetycznej budynków mieszkalnych, jednorodzinnych. z kolei narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć 
realizowanych przez uprawnionych beneficjentów, którymi są właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub 
wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. dofinansowanie obejmuje wymianę starych 
i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy emisyjne, oraz przeprowadzenia 
niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku. dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 000 zł 
dla podwyższonego poziomu dofinansowania.Program nadzorowany jest przez Narodowy Fundusz ochrony Środowiska i gospodarki wodnej.

189 zgodnie z szacunkami Ministerstwa Przedsiębiorczości i rozwoju koszty zdrowotne będące skutkiem smogu w Polsce sięgają poziomu 30 mld 
euro rocznie. raport – zewnętrzne koszty zdrowotne emisji zanieczyszczeń powietrza z sektora bytowo-komunalnego. Ministerstwo Przedsię-
biorczości i technologii, warszawa sierpień 2018.
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doprowadziły do relatywnie niewielkiego spadku emisji co2 w minionej dekadzie, a przez duży udział węgla 
w produkcji ciepła, polskie ciepłownictwo będzie zmuszone ponosić coraz wyższe koszty zakupu upraw-
nień do emisji co2 w przyszłości190. Natomiast w segmencie indywidualnego ogrzewania jedyną regulacją, 
którą udało się wprowadzić w zakresie redukcji emisji co2, są normy jakości dla spalanego węgla oraz wyeli-
minowanie ze sprzedaży kotłów węglowych niespełniających standardów jakościowych191.

zgodnie z diagnozą Forum energii192, aż 80 proc. systemów ciepłowniczych w Polsce jest nieefektywne193 
i w połączeniu z brakiem presji na zmianę sytuacji, stanowi istotne zagrożenie dla dalszego funkcjonowa-
nia ciepłownictwa systemowego w Polsce194. okazuje się, że trwały brak rentowności segmentu wytwa-
rzania w ciepłownictwie, praktycznie uniemożliwia inwestycje w czyste technologie195. dodatkowo prawne 
ograniczenie udzielania pomocy publicznej dla nieefektywnych systemów ciepłowniczych utrudnia ich 
modernizację i przejście na niskoemisyjne technologie, w tym technologie gazowe196. Polskie ciepłownic-
two wymaga znaczących inwestycji i nowych technologii – jest to niezbędne dla utrzymania cen ciepła na 
rozsądnym poziomie, spełnienia unijnych zobowiązań środowiskowych oraz ochrony zdrowia obywateli. 
w związku z powyższym istnieje poważne ryzyko wzrostu ceny ciepła, odłączania odbiorców poszukują-
cych tańszych źródeł i lawinowego pogorszenia sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw ciepłowniczych. 
Jedynie znaczący wzrost udziału energii z taniejącego na światowych rynkach gazu ziemnego i oze, ener-
gii odpadowej i kogeneracji, może przeciwstawić się temu zjawisku. wymaga to jednak odpowiedniej poli-
tyki państwa i mechanizmów finansowania – reformy systemu taryf oraz wsparcia pożądanych zmian tech-
nologicznych197.

zdaniem ekspertów rynku ciepłowniczego, w Polsce strategicznym wyzwaniem dla sektora jest obsłuże-
nie rynku, którego efektywność energetyczna nieustannie wzrasta poprzez zastosowanie alternatywnych 
względem węgla paliw, poprawę standardów izolacyjności budynków oraz rozwój technologii niskoemi-
syjnych. według prognoz, przez najbliższych dziesięć lat, rynek ciepła w Polsce ma rosnąć maksymalnie 
o 1 proc. rocznie198. obecnie pomimo rosnącej długości sieci ciepłowniczej i wzrostu ogrzewanej powierzchni 
budynków spada wolumenu sprzedawanego ciepła. bardzo niepokojącym zjawiskiem w polskim ciepłownic-
twie, na które wpływ ma duży udział nieefektywnych systemów ciepłowniczych jest, szczególnie widoczna 
na poziomie województw, duża dysproporcja między średnią maksymalną a minimalną ceną ciepła, która 
wynosi nawet około 30 proc.199,200.

190 Forum energii, Raport – Ciepłownictwo w Polsce, edycja 2019, warszawa 2019, s. 29.
191 a. rubczyński, Czas na ciepłownictwo, 12/2019 Policy Paper, Polski instytut ekonomiczny, warszawa, grudzień 2019 r., s.13.
192 diagnoza została wykonana przez polski think-tank Forum energii i zaprezentowana w raporcie – Ciepłownictwo w Polsce, Edycja 2019, Forum 

energii, warszawa 2019, s. 27.
193 efektywny system ciepłowniczy i chłodniczy to system, w którym do produkcji ciepła lub chłodu wykorzystuje się co najmniej 50 proc. energii ze 

źródeł odnawialnych lub co najmniej w 50 proc. ciepło odpadowe, lub co najmniej w 75 proc. ciepło pochodzące z kogeneracji, lub co najmniej 
w 50 proc. połączenie takiej energii ciepła.

194 Największy udział nieefektywnych systemów ciepłowniczych występuje w małych i średnich miastach, natomiast w miastach powyżej 
500 tys. mieszkańców niemal 100 proc. ciepła wytwarzane jest w systemach efektywnych.

195 zgodnie z raportem ekspertów Forum energii polski sektor wytwarzania ciepła systemowego zanotował w roku 2018 stratę na poziomie 
400 mln PlN, która jest jednak neutralizowana przez segment przesyłu i dystrybucji, który praktycznie od 2012 generuje skumulowany zysk 
netto na poziomie 1 mld PlN. Źródło: raport – ciepłownictwo w Polsce, edycja 2019, Forum energii, warszawa 2019, s. 35.

196 dla przykładu 88 proc. małych systemów ciepłowniczych o mocy powyżej 1 Mwt, kwalifikuje się do grupy tzw. nieefektywnych systemów. ich 
cechą charakterystyczną jest wytwarzanie ciepła w kotłach spalających węgiel oraz niespełnianie wymogu udziału 75 proc. ciepła z kogeneracji 
lub 50 proc. oze, odpadów i kogeneracji, wymaganych przez dyrektywę o efektywności energetycznej. Systemy te, nie spełniając więc przepisów 
prawa mają ograniczony dostęp do pomocy publicznej, co utrudnia ich modernizację.

197 a. rubczyński, Czas na …, op. cit., s.16.
198 raport branżowy – Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych na dzień 31 grudnia 2019. 

bank ochrony Środowiska, warszawa 2020.
199 Przykładem tej dysproporcji według danych Forum energii jest średnia cena jednoskładnikowa ciepła sprzedanego z sieci ciepłowniczej 

w roku 2018 w województwie mazowieckim – 50,44 PlN/gJ i województwie pomorskim – 65,45 PlN/gJ.
200 Forum energii, Raport …, op. cit., s. 33.
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b.  niekorzystny miks wytwórczy w polskim ciepłownictwie

Jak już wspominano, paliwem dominującym w Polskim ciepłownictwie jest węgiel. w sumie w całym sekto-
rze ciepłowniczym zużywa się rocznie od 24 do 26 mln ton węgla – po 12 mln ton w systemach ciepłowni-
czych i w budynkach ogrzewanych indywidualnie, czyli zaledwie o 5 mln ton mniej niż zużywa energetyka 
zawodowa. Stanowi to około 38 proc. wydobywanego w Polsce energetycznego węgla kamiennego. innymi 
słowy węgiel stanowi 48 proc. miksu paliwowego spalanego w gospodarstwach domowych ogrzewanych 
indywidualnie, podczas gdy gaz 31 proc. z kolei w ramach ciepłownictwa systemowego węgiel stanowi 
73 proc. miksu spalanego paliwa, podczas gdy gaz 9 proc. (gaz jest drugim istotnym paliwem w ramach 
miksu paliwowego w polskim ciepłownictwie, którego roczne zużycie oscyluje na poziomie 4,5 mld m3), 
a odnawialne źródła energii (oze) nieco ponad 8 proc.201

od lat w polskim ciepłownictwie sieciowym nie przeprowadzono żadnych istotnych działań w zakresie inwe-
stycji dywersyfikujących źródła wytwarzania ciepła. w konsekwencji w ciągu ostatnich dziesięciu lat wyko-
rzystanie gazu wzrosło tylko o 3,5 proc., podczas gdy w ue od przeszło trzydziestu lat miks wytwórczy do 
produkcji ciepła systemowego intensywnie się zmienia. Szczególnie wysoką dynamikę można zaobserwo-
wać w ostatnich latach w zakresie rozwoju wykorzystania oze202.

Niekorzystny bilans paliwowy jest czynnikiem, który obok wadliwego systemu taryfowania najbardziej nega-
tywnie odbija się na konkurencyjności sektora ciepłowniczego. Negatywne są także prognozy dla obec-
nego miksu paliwowego w polskim ciepłownictwie. według ekspertów, do roku 2030 cena uprawnień do 
emisji co2 może wynosić 50 euro/t. oznaczałoby to istotny wzrost w stosunku do obecnego poziomu i sta-
łoby się jeszcze większym niż obecnie obciążeniem dla firm ciepłowniczych. Powodem prognozowanego 
tak znacznego wzrostu cen jest między innymi fakt, że po 2025 r. mają przestać obowiązywać jakiekolwiek 
darmowe uprawnienia do emisji, co spowoduje, że przedsiębiorstwa emitujące co2 będą zmuszone całość 
potrzebnych uprawnień kupować na rynku komercyjnym203.

cena ciepła w Polsce od kilku lat nie zmienia się znacząco (54,48 PlN/gJ w roku 2019 bez uwzględnienia 
w miksie ceny ciepła ze źródeł olejowych), występują natomiast istotne różnice w cenie ciepła w zależności 
od źródeł jego wytworzenia. z punktu widzenia całego rynku ciepła najistotniejsza jest cena ciepła wytwa-
rzanego z węgla kamiennego (46,67 PlN/gJ w 2019 r.), które stanowi prawie 75 proc. ciepła wytwarzanego 
w Polsce. istotnie droższe jest natomiast ciepło wytwarzane z paliw gazowych (71,94 PlN/gJ)204, a najdroż-
sze jest ciepło wytworzone z lekkiego oleju opałowego, natomiast surowiec ten na rynku ciepła nie ma 
istotnego znaczenia, ponieważ łączny udział ciepła wytwarzanego z oleju (lekkiego i ciężkiego) wynosi nie-
całe 5 proc. trend wzrostu ceny ciepła z węgla oraz z gazu ziemnego będzie się pogłębiał ze względu na 
prognozowany, rosnący koszt uprawnień do emisji co2 i coraz bardziej restrykcyjne standardy środowi-
skowe – co będzie miało bardzo negatywny wpływ na kondycje finansową całego segmentu ciepłownic-
twa systemowego205.

201 bank ochrony Środowiska, Raport branżowy – Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych na 
dzień 31 grudnia 2019., warszawa 2020 r.

202 Forum energii, Raport …,op. cit., s. 26.
203 raportu branżowego – wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych na dzień 31 grudnia 

2019. bank ochrony Środowiska, warszawa 2020.
204 https://www.cire.pl/item,144484,5,0,0,0,0,0,srednie-ceny-sprzedazy-ciepla-wytworzonego-w-jednostkach-wytworczych-niebedacych-jednostkami-

kogeneracji.html.
205 Forum energii, Raport …, op. cit., s. 34.
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Produkcja krajowego węgla kamiennego systematycznie spada, ze względu na wyczerpywanie dostępnych 
zasobów, trudne warunki geologiczne i wysoki (nierynkowy) koszt wydobycia. obserwowany w wielu gmi-
nach brak zgody społecznej na otwieranie nowych kopalń wskazuje na ograniczone prawdopodobieństwo 
zwiększenia krajowego wydobycia węgla. dążąc do zmniejszenia importu węgla i lepszego zbilansowania 
paliwowego, konieczne jest rozpoczęcie zastępowania węgla innymi nośnikami energii, na przykład gazem 
ziemnym, różnymi rodzajami oze, energią elektryczną (dla pomp ciepła). zgodnie z prognozą rządowego 
think-tanku Polskiego instytutu ekonomicznego w 2030 r. powinno nastąpić odejście od węgla w ciepłow-
nictwie indywidualnym, a najpóźniej do 2035 r. – w ciepłownictwie systemowym206.

c.  Wykorzystanie gazu ziemnego jako paliwa przejściowego w ramach 
transformacji sektora ciepłownictwa w Polsce

brak strategii dla rozwoju polskiego sektora ciepłowniczego skutkuje wadliwym mechanizmem kształ-
towania cen ciepła i w konsekwencji niską rentownością przedsiębiorstw wytwórczych. dotychczasowe 
działania organów administracji rządowej, w tym ure, koncentrują się wyłącznie na utrzymaniu cen cie-
pła na niskim poziomie. brakuje kompleksowej strategii zaopatrzenia w ciepło i uwzględnienia potencjału 
poprawy efektywności energetycznej. Polskie ciepłownictwo doszło do sytuacji, w której wzrostu cen nie 
da się już zahamować ze względu na wzrost cen uprawnień do emisji co2, a sektor nie posiada wystarcza-
jących środków na modernizację bazy technologicznej, która ograniczyłaby emisje lub zwiększyłaby efek-
tywność wytwarzania ciepła207. według ekspertów utrzymanie obecnego tempa zmian w ciepłownictwie, 
czyli utrzymanie 1 proc. tempa wzrostu sektora rocznie pochłonie 200 mld PlN, nie przynosząc wymier-
nych korzyści ekonomicznych i zdrowotnych. według szacunków na transformację polskiego ciepłownic-
twa, rozumianą jako dekarbonizację sektora, należy przeznaczyć 120 mld eur (czyli około 530 mld PlN) 
w ciągu najbliższych dziesięciu lat. Jest to konieczne, ponieważ utrzymywanie status quo będzie jeszcze 
droższe. wpłyną na to chociażby utracone zyski krajowego przemysłu, który może być dostawcą urządzeń 
grzewczych i usług budowlanych oraz konieczność zwiększania funduszy systemu ochrony zdrowia w celu 
zwalczania następstw smogu208.

tymczasem Polska jest zobowiązana do uczestnictwa w osiąganiu wspólnych celów ue i redukcji emi-
sji gazów cieplarnianych w ciepłownictwie oraz energetyce do 2030 r. o 43 proc. w stosunku do poziomu 
z 2005 r., a podniesienie celu do poziomu 55 proc. jest praktycznie przesądzone. zatem, bez wiarygodnej 
strategii transformacji sektora ciepłowniczego, nie uda się spełnić unijnych wymogów.

Najbardziej kompleksowa i wiarygodna strategia transformacji polskiego ciepłownictwa została opraco-
wana przez polski think-tank Forum energii i w opracowaniu oparto się na konkluzjach pochodzących 
z tego dokumentu209.

zdaniem ekspertów transformacja ciepłownictwa powinna zrealizować trzy podstawowe cele strategiczne: 
poprawić jakość powietrza, zapewnić komfort cieplny, zagwarantować bezpieczeństwo energetyczne. Sku-
teczna realizacja celów strategicznych wymaga z kolei ich kwantyfikacji na poziomie celów operacyjnych, 
które zostały sformułowane poniżej210:

206 a. rubczyński, Czas na…, op. cit., s. 18.
207 ibidem, s. 11.
208 draft raportu Polskiego instytutu ekonomicznego z dnia 11.02.2020 r.
209 opracowanie – Czyste ciepło 2030. Strategia dla ciepłownictwa, Forum energii, warszawa 2019 r.
210 opracowanie – Czyste ciepło 2030. Strategia dla ciepłownictwa, Forum energii, warszawa 2019, s. 31.



108

Gaz ziemny w procesie transformacji energetycznej w polsce raport

1. Redukcja emisji o CO2 30 proc. do roku 2030 i o 80 proc. do roku 2050 w stosunku do emisji 
z 2016 r.

Sformułowany cel dotyczy całego ciepłownictwa zarówno w ramach systemu etS jak i non-etS (jednostki 
wytwórcze o mocy mniejszej niż 20 Mw oraz indywidualnie ogrzewane gospodarstwa domowe). uwzględ-
nienie sektora non-etS zostało uznane za kluczowe ze względu na fakt, że ponad 50 proc. emisji co2 pocho-
dzi właśnie z gospodarstw domowych. Punktem wyjścia były przyjęte regulacje unijne do 2030 r.

2. W 2030 r. 32 proc. udział OZE w całkowitym strumieniu ciepła grzewczego, a w 2050 r. nie 
mniej niż 60 proc.

w ramach tego celu wzięto pod uwagę przyjęte w 2018 r. unijne zobowiązanie dotyczące oze, a także korzy-
ści gospodarcze dla kraju dzięki wykorzystaniu lokalnych źródeł oze, których potencjał istotnie przewyż-
sza potrzeby ciepłownicze Polski.

3. Redukcja o 56 proc. zużycia energii końcowej przez budynki do 2050 r. w stosunku do 
prognozowanego scenariusza referencyjnego.

kombinacja redukcji zużycia energii końcowej oraz wzrost udziału oze pozwalają na znaczącą reduk-
cję nieodnawialnej energii pierwotnej (celem jest redukcja o 80 proc. do 2050 r.). Można ten cel osiągnąć 
albo poprzez znaczne zwiększenie udziału strumienia oze i mniej ambitną redukcję energii końcowej, 
albo odwrotnie – poprzez duży spadek energii końcowej przy mniejszym wzroście udziału oze. w jed-
nym z możliwych wariantów, redukcja energii końcowej wynosi 56 proc., a udział oze w strumieniu ener-
gii końcowej – 60 proc. w efekcie zostaje osiągnięty spadek zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej na 
poziomie 80 proc.

4. Całkowite zastąpienie węgla innymi źródłami energii pierwotnej w ciepłownictwie 
niesystemowym do 2030 r., a w ciepłownictwie systemowym – do 2050 r.

bez wyeliminowania węgla z procesu ogrzewania indywidualnych gospodarstw domowych poprawa jako-
ści powietrza w Polsce nie będzie możliwa lub nastąpi dopiero w kolejnych pokoleniach. dodatkowo ten 
cel jest niezbędny do poprawy bilansu paliwowego Polski.

5. Zmiana nieefektywnych systemów ciepłowniczych na efektywne do 2030 r.

Jest to najważniejsze wyzwanie, szczególnie dla małych systemów ciepłowniczych.

Podsumowując powyższe na szczególną uwagę zasługuje cel nr 4 (w różnych opracowaniach sformuło-
wany jako – zdrowie i bezpieczeństwo energetyczne), w ramach którego proponuje się całkowite zastą-
pienie węgla do roku 2030 innymi źródłami energii pierwotnej w budynkach ogrzewanych indywidualnie 
(tzn. w ramach ciepłownictwa niesystemowego), a w ciepłownictwie systemowym do roku 2035. z kolei 
w ramach celu nr 5 (sformułowanego w różnych opracowaniach jako – Systemy ciepłownicze) zakłada się 
do roku 2030 przekształcenie wszystkich systemów ciepłowniczych w systemy efektywne tzn. takie, w któ-
rych do produkcji ciepła lub chłodu wykorzystuje się co najmniej 50 proc. energii ze źródeł odnawialnych 
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lub co najmniej w 50 proc. ciepło odpadowe, lub co najmniej w 75 proc. ciepło pochodzące z kogeneracji, 
lub co najmniej w 50 proc. połączenie takiej energii ciepła211.

tak sformułowane cele stwarzają możliwości do zastosowanie na szerszą skalę paliwa gazowego jako 
mniej emisyjnego. dla realizacji celów strategicznych i operacyjnych w ramach transformacji ciepłownic-
twa sformułowano cztery scenariusze, z których dla szerszego wykorzystania paliwa gazowego szczegól-
nie ważne są scenariusze iii i iV212:

Scenariusz III – efektywnościowy

zakłada redukcję emisji co2 w latach 2030 i 2050 na poziomie odpowiednio 30 proc. i 80 proc. oraz udział 
gazu w miksie źródeł wytwórczych ciepła na poziomie 39 proc. w 2030 r. i 35 proc. w 2050 r. dodatkowo 
do 2035 r. przyjęto eliminację paliw węglowych w ciepłownictwie niesystemowym oraz optymalną termo-
modernizację budynków.

Scenariusz IV – dekarbonizacyjny

zakłada ograniczenie emisji co2 w latach 2030 i 2050 odpowiednio o 40 proc. i 100 proc., a udział gazu w mik-
sie paliwowym ciepłownictwa oszacowano na poziomie 42 proc. w roku 2030. Natomiast zgodnie z unijną 
polityką klimatyczną założono całkowite odejście od paliw kopalnych w ciepłownictwie do roku 2050. Sce-
nariusz ten uwzględnia także optymalną termomodernizację budynków oraz eliminację paliw węglowych 
w ciepłownictwie niesystemowym do 2030 r.

Należy podkreślić, że w każdym z czterech scenariuszy założono istotny udział gazu w miksie paliwowym 
ciepłownictwa – do roku 2030 na poziomie od 23 proc. (scenariusz I) do 42 proc. w scenariuszu dekarboni-
zacyjnym (scenariusz IV ) oraz do roku 2050, z pominięciem scenariusza dekarbonizacyjnego, na poziomie 
od 23 proc. (scenariusz I) do nawet 49 proc. (scenariusz ii). Jest to istotny wzrost wykorzystania gazu jako 
źródła ciepła w relacji do obecnego poziomu 9 proc. – w ramach ciepłownictwa systemowego.

w stosunku do powyższego powstaje więc pytanie jakie konkretnie działania mają doprowadzić do tak 
dynamicznego wzrostu wykorzystania gazu w miksie paliwowym ciepłownictwa, szczególnie do roku 2035, 
aby zrealizować zakładane cele transformacji ciepłownictwa. zdaniem ekspertów213, w tym ekspertów diSe 
w przypadku poszczególnych segmentów ciepłownictwa należy:

• w przypadku ciepłownictwa niesystemowego (tj. w przypadku indywidualnego ogrzewania budynków) 
proponuje się zastąpienie kotłów węglowych niskoemisyjnymi źródłami ciepła, w tym kotłami gazowymi 
zasilanymi bezpośrednio z systemu oSd lub z wyspowego systemu regazyfikacyjnego lNg,

• w przypadku małych, lokalnych i nieefektywnych systemów ciepłowniczych proponuje się zastąpie-
nie energii grzewczej pochodzącej z węgla lokalnymi źródłami gazowymi bezpośrednio przyłączonymi 
do krajowego systemu dystrybucyjnego gazu, albo alternatywnie zasilanymi stacjami regazyfikacyj-
nymi lNg,

211 Forum energii, Raport…, op. cit., s. 27.
212 Forum energii, Czyste ciepło 2030. Strategia dla ciepłownictwa,, warszawa 2019 r., s. 33.
213 eksperci z think-tank Forum energii oraz Polskiego instytutu ekonomicznego.
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• w przypadku dużych systemów ciepłowniczych (w tym także efektywnych) proponuje się zastępowa-
nie węglowych jednostek elastycznymi, gazowymi jednostkami w celu zapewnienia dostawy niskoemi-
syjnego ciepła oraz wypełnienia luki generacyjnej w krajowym Systemie energetycznym po wyłącze-
niu bloków energetyki zawodowej.

dobrym przykładem projektu zmiany źródła wytwarzania energii jest projekt budowy bloku energetycz-
nego c o mocy około 1000 Mw w elektrowni ostrołęka, realizowany przez PkN orlen i należącą do niego 
energę oraz enea. w przypadku tego projektu założono kontynuację inwestycji przy założeniu zmiany tech-
nologii dotychczas realizowanej opartej na węglu na technologię opartą na paliwie gazowym. z zakończo-
nych analiz wynika, że nie ma uzasadnienia dla kontynuowania realizacji projektu ostrołęka c w dotychcza-
sowej formie, tj. jako projektu budowy elektrowni wytwarzającej energię elektryczną w procesie spalania 
węgla kamiennego. Na powyższą ocenę wpływ mają m.in. zmiany regulacyjne na poziomie unii europej-
skiej i polityka kredytowa poszczególnych instytucji finansowych, wskazujące na istotnie większą dostęp-
ność finansowania dla projektów energetycznych opartych na spalaniu gazu niż projektów węglowych.

w przypadku skutecznej realizacji planowanych działań w ramach powyższych punktów (tj. a, b, c) szcze-
gólnie istotny jest dostęp do paliwa gazowego. Należy pamiętać, że obecnie tylko 59 proc. polskich gmin 
jest zgazyfikowanych. zagadnienie to opisane zostanie w kolejnym podrozdziale.

analizując powyższe scenariusze należy zwrócić uwagę, że dotychczas gaz ziemny był wskazywany jako 
paliwo, które może istotnie przyczynić się do zmniejszenia udziału węgla w wytwarzaniu ciepła w Polsce. 
warto jednak zauważyć, że na szczeblu europejskim planowane są kolejne zmiany, nastawione na wdra-
żanie radykalnej polityki klimatycznej. Nowa strategia klimatyczno-gospodarcza komisji europejskiej Euro-
pejski Zielony Ład214 przewiduje, jak już wcześniej zaznaczono, redukcję do 2030 r. emisji gazów cieplarnia-
nych przez ue o co najmniej 50 proc. (a potencjalnie nawet o 55 proc.) względem poziomu z 1990 r. i pełną 
neutralność klimatyczną gospodarki ue do 2050 r. oznacza to istotne podniesienie poziomu planowa-
nej redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. w porównaniu do celu wskazanego w decyzji rady ue 
z dnia 5 października 2016 r. w sprawie zawarcia porozumienia paryskiego (40 proc. redukcji emisji gazów 
cieplarnianych w ue do 2030 r.).

Jednocześnie komisja europejska traktuje gaz ziemny jako paliwo kopalne, przyczyniające się do emisji 
gazów cieplarnianych. w konsekwencji zakłada się stopniowe odchodzenia w unii europejskiej także od 
tego rodzaju paliw na rzecz paliw odnawialnych. dlatego też planując zmiany w sektorze ciepłowniczym 
konieczne jest przy tym uwzględnienie unijnej tendencji do wykorzystania gazu ziemnego jedynie na eta-
pie początkowym transformacji, aby finalnie zastąpić go biometanem oraz wodorem. eksperci podkreślają, 
że faktycznie obecnie rola gazu ziemnego jest niezwykle istotna w szczególności dla zapewnienia bezpie-
czeństwa energetycznego, jednak w przyszłości infrastruktura służąca do transportu gazu zostanie zmo-
dernizowana tak, aby możliwe było jej zastosowanie do przesyły wodoru. Przyspieszona ścieżka dekar-
bonizacji oparta jest na założeniu całkowitego wyeliminowania gazu ziemnego do 2050 r. na rzecz biome-
tanu oraz wodoru, przy uzyskaniu zmniejszenia zużycia gazu ziemnego o połowę już do 2040 r.215 trans-
formacja zakładająca powyższy scenariusz potencjalnie może doprowadzić do całkowitego zminimalizo-
wania udziału gazu ziemnego na rynku europejskim, w tym także w sektorze ciepłowniczym.

214 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Europejski Zielony 
ład”, coM(2019) 640 finał.

215 Gas Decarbonisation Pathways 2020-2050, Gas for Climate, 2020, executive summary, cz. Vii.
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3.2.  Perspektywy paliwa gazowego w energetyce

gaz-System w ciągu najbliższych czterech lat wyda na inwestycje 14 mld PlN, dzięki którym zwiększy się 
dostępność gazu ziemnego w Polsce. zdaniem Pełnomocnika rządu do spraw Strategicznej infrastruk-
tury energetycznej, gaz ziemny będzie ważnym elementem polskiego miksu energetycznego, jako źródło 
energii dla bloków gazowych, które będą pełnić funkcję regulacyjną w krajowym Systemie energetycznym.

gaz ziemny będzie między innymi wykorzystywany w elektrowni dolna odra, gdzie powstaną dwa nowo-
czesne bloki gazowe po 700 Mw każdy – służące jako element bilansujący produkcję energii z farm wia-
trowych. także dobrym przykładem projektu zmiany źródła wytwarzania energii z technologii węglowej 
na gazową jest projekt budowy bloku energetycznego c o mocy około 1000 Mw w elektrowni ostrołęka, 
realizowany przez PkN orlen, energa i enea. z zakończonych analiz korporacyjnych wynikało, że nie ma 
uzasadnienia dla kontynuowania realizacji projektu ostrołęka c w dotychczasowej formie, tj. jako pro-
jektu budowy elektrowni wytwarzającej energię elektryczną w procesie spalania węgla kamiennego. Na 
powyższą ocenę wpływ miały m.in. zmiany regulacyjne na poziomie unii europejskiej i polityka kredytowa 
poszczególnych instytucji finansowych, wskazujące na istotnie większą dostępność finansowania dla pro-
jektów energetycznych opartych na spalaniu gazu, niż projektów węglowych, a także przejęcie kontroli 
nad energą przez PkN orlen, którego strategia nie zakłada inwestycji w wytwarzanie energii elektrycznej 
w oparciu o spalanie węgla. zgodnie z art. 5 projektu unijnego rozporządzenia ws. Funduszu Sprawiedliwej 
Transformacji (FtS) ze wsparcia wyraźnie wykluczono m.in. inwestycje w zakresie produkcji, przetwarzania, 
dystrybucji, składowania lub spalania paliw kopalnych216. Paliwem kopalnym jest również gaz ziemny, a co 
za tym idzie takie podejście może wyhamować dynamikę inwestycji w ten sektor w perspektywie następ-
nego dziesięciolecia, co utrudni sprawną transformację energetyki z wykorzystaniem gazu ziemnego jako 
paliwa przejściowego.

216 t. brzeziński, a. wawrzynowicz., Europejski Zielony Ład – kierunki transformacji sektora energetycznego., „Przegląd gazowniczy” nr 1 (65) 2020 r.
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tab. 9.  iSTnieJąCe i PLanOWane BLOKi GazOWe W POLSCe217

z powyższej tabeli wynika, że obecna moc osiągalna dla produkcji energii elektrycznej w oparciu o bloki 
gazowe wynosi 2 976 Mw, natomiast po zakończeniu inwestycji w bloki w elektrowniach – dolna odra, 
ostrołęka, oraz żerań (zaplanowano oddanie tego bloku w listopadzie 2020 r.) moc zainstalowana osią-
gnie w perspektywie najbliższych lat poziom dwukrotnie wyższy tj. 5 875 Mw.

Planuje się, że do roku 2040 polska gospodarka przeznaczy na cele energetyczne ok. 5 mld m3 gazu rocz-
nie i to w pełni pokryje zapotrzebowanie elektrowni regulacyjnych. zarówno dostawy lNg do dwóch ter-
minali regazyfikacyjnych, jak i gaz przesyłany systemem baltic Pipe, zmieniają kierunek importu gazu do 
Polski ze wschodniego na północny.

217 w tabeli nr 9 nowe inwestycje w bloki gazowe zostały wyróżnione kolorem.

Piotr PerzyNa
nowemedia24.pl

Źródło: opracowanie własne diSe

eleKtRownia Moc [MW] StatUS data  
zaKońCzenia jwCd/njwCd paliwo

ostrołęka 1000 1 000 plan b.d. jwcd gaz ziemny

dolna odra 1 400 plan b.d. jwcd gaz ziemny

Płock 630 630 istn 15.08.2018 Jwcd gaz ziemny

Stalowawola 467 467 istn 25.03.2020 Jwcd gaz ziemny

włocławek 465 465 istn 30.06.2017 Jwcd gaz ziemny

żerań 499 499 istn 20.11.2020 Jwcd gaz ziemny

gorzów 87 istn b.d. nJwcd gaz ziemny

gorzów 138 istn b.d. nJwcd gaz ziemny

Nowa Sarzyna 129 istn b.d. nJwcd gaz ziemny

rzeszów 101 istn b.d. nJwcd gaz ziemny

toruń 101 istn b.d. nJwcd gaz ziemny

wrotków 231 istn b.d. nJwcd gaz ziemny

zielona góra 125 istn b.d. nJwcd gaz ziemny

blachownia 158 istn b.d. nJwcd gaz koksowniczy

Przyjaźń 114 istn b.d. nJwcd gaz koksowniczy

biogaz grupa 231 istn b.d. nJwcd biogaz

RAZEM MOC [MW] 5 875
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3.3.  Gazyfikacja kraju

istotnym czynnikiem, który będzie wpływał na wzrost popytu wewnętrznego na gaz ziemny jest realizacja 
przez PSg programu przyspieszonej gazyfikacji kraju. Ma on doprowadzić do sytuacji, w której do 2022 r. 
71 proc. gmin w Polsce obsługiwanych przez narodowego oSd będzie zgazyfikowanych, a PSg będzie świad-
czyło usługę dystrybucyjną w gminach zamieszkanych łącznie przez 34,4 mln osób, co stanowi 90 proc. 
Polaków z dostępem do paliwa gazowego. w ramach tego Programu zgazyfikowanych zostanie 300 gmin, 
gdzie oSd wybuduje 32 tys. nowych przyłączeń218. Nakłady, jakie poniesie PSg na realizacje tego Programu, 
szacuje się na 867 mln PlN. Natomiast w wyniku przeprowadzonych gazyfikacji wzrost wolumenu gazu 
szacuje się na 213 mln m3 219.

z poniższej mapy wynika, że w roku 2018 tylko 59,81 proc. polskich gmin obsługiwanych przez PSg było 
zgazyfikowanych (gminy zaznaczono na mapie kolorem szarym ). chociaż PSg do roku 2022 planuje pod-
nieść wskaźnik gazyfikacji obsługowanych gmin do poziomu 72 proc. (planowane gazyfikacje zaznaczono 
kolorem niebieskim), to obiektywnie nadal prawie 40 proc. kraju220 nie ma dostępu do paliwa gazowego 
(na mapie takie gminy zaznaczono kolorem białym). Najwięcej białych plam na mapie gazowej jest w Polsce 
północno-wschodniej i Polsce centralnej. Jakkolwiek ze względów historycznych poziom gazyfikacji podkar-
pacia wynosi 93 proc., to poziom gazyfikacji województw podlaskiego i łódzkiego wynosi poniżej 20 proc. 
a należy pamiętać, że brak dostępu do paliwa gazowego istotnie ogranicza rozwój gospodarczy na pozio-
mie gmin, powiatów i wreszcie całego kraju. Program przyspieszonej gazyfikacji realizowanej przez PSg, 
mocno wpłynie na wzrost popytu wewnętrznego na paliwo gazowe w najbliższych latach i jest ważnym 
elementem stymulującym wzrost gospodarczy i transformację energetyczną Polski.

ze strony ekspertów energetycznych pojawiają się opinie221, że decydenci w Polsce powinni mieć świado-
mość, że obecny boom gazowy za 15 lat będzie musiał ustąpić miejsca recesji na rynku. ich zdaniem decy-
zje inwestycje podejmowane w celu budowy infrastruktury gazowej powinny uwzględniać ryzyko procesu 
dekarbonizacji sektora gazowego do roku 2050. eksperci podkreślają, że w branży gazowej infrastruktura 
projektowana, budowana jest w perspektywie nawet 10 lat, a następnie amortyzowana w perspektywie 
20-30 lat, co w konsekwencji oznacza, że dziś planowane inwestycje gazownicze mogą istotnie pogorszyć 

218 Na uwagę zasługuje również fakt, że w ramach programu gazyfikacja będzie prowadzona za pośrednictwem technologii lNg gdzie PSg 
planuje budowę 77 stacji do regazyfikacji gazu, które nie będą przyłączone bezpośrednio do krajowego systemu gazowniczego (tzw. stacje 
wyspowe lNg).

219 Program przyspieszenia inwestycji w sieć gazową Polskiej Spółki gazownictwa w latach 2018-2022, materiał wewnętrzny PSg, warszawa, 
sierpień 2018 roku, s.7.

220 chodzi o wszystkie gminy na terenie Polski niezależnie przez jakiego gazowego oSd są obsługiwane.
221 cytowana zofia wetmańska ekspertka instytutu wiseeuropa w Świat ucieka od gazu jak od węgla aut. Mariusz Janik; Portal energia.rp.pl z dnia 

23.10.2019 r.
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swoją rentowność, w przypadku gdy około roku 2035 rynek gazowy zacznie się istotnie kurczyć, a realizo-
wane projekty będą jeszcze w fazie eksploatacyjnej. zdaniem ekspertów inwestycje gazowe są potrzebne 
w najbliższych latach jako rozwiązanie przejściowe, ale problem jest w tym, że brakuje obecnie w Polsce 
strategii definiującej, czy i jak te inwestycje będą się wpisywać w realizację długoterminowej transformacji 
polskiej gospodarki, zmierzającej w kierunku neutralności klimatycznej do roku 2050.

zdaniem ekspertów diSe nie ma obecnie alternatywy dla dynamicznego rozwoju rynku gazu i infrastruk-
tury gazowej. Polska gospodarka po prostu nie ma innego wyjścia i jest to kierunek słuszny – nawet przy 
założeniu, że paliwo gazowe jest paliwem przejściowym i będzie w znaczącym stopniu zastępowało węgiel. 
Najważniejszymi argumentami przemawiającymi za powyższą tezą jest m.in. możliwość zwiększenia bez-
pieczeństwa energetycznego Polski poprzez zmianę kierunku dostaw na północny, możliwość stania się 
przez Polskę centrum rozliczeniowo-handlowym dla europy Środkowej i szerzej trójmorza poprzez powsta-
nie hubu gazowego, podnosząc tym samym znaczenie Polski w regionie.

Piotr PerzyNa
nowemedia24.pl

Źródło: Program przyspieszenia inwestycji w sieć gazową PSg w latach 2018-22, materiał wewnętrzny PSg, 
 warszawa, sierpień 2018 roku, s.8.

Rys. 18 OCzeKiWane eFeKTy ReaLizaCJi PROGRamU PRzySPieSze-
nia inWeSTyCJi W Sieć GazOWą PSG w latach 2019-2022
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3.4.  Biometan jako alternatywa dla transformacji polskiego 
gazownictwa

„z uwagi na polski miks energetyczny, oparty głównie na węglu kamiennym i brunatnym (w 2018 r. ok. 
77 proc.), transformacja Polskiej gospodarki będzie wiązać się z wyjątkowo wysokimi kosztami gospodar-
czymi i społecznymi, stąd stanowiska Polski i polskich firm energetycznych akcentują potrzebę uwzględnie-
nia specyfiki naszego sektora energetycznego i roli gazu ziemnego, jako paliwa przejściowego, które pozwoli 
Polsce na skuteczne przejście od gospodarki opartej na węglu do gospodarki niskoemisyjnej, a w kolejnym 
etapie – dzięki rozwijaniu nowych technologii w zakresie paliw odnawialnych, w tym gazów odnawialnych, 
takich jak zielony wodór czy biogaz – do gospodarki zero-emisyjnej.”222 od trzech lat w polskim gazownic-
twie analizowana jest koncepcja zastąpienia części gazu ziemnego w sieciach gazowniczych przez oczysz-
czony biogaz223, czyli biometan224. z punktu widzenia składu chemicznego, biometan w zasadzie nie różni 
się od gazu ziemnego wysokometanowego (gaz e), dlatego z technologicznego punktu widzenia może 
być mieszany w dowolnych proporcjach z gazem ziemnym i przesyłany sieciami dystrybucyjnymi różnych 
ciśnień do odbiorców. biometan stanowi w Polsce ogromne, niewykorzystane źródło energii i niestety na 
europejskiej mapie wykorzystania tego paliwa Polska jest nadal „białą plamą”. tymczasem w ciągu ostat-
nich dwóch lat w unii europejskiej ogólna liczba wytwórni biometanu wzrosła o 50 proc. do poziomu 729. 
Najwięcej takich instalacji znajduje się w Niemczech, we Francji, holandii i krajach Skandynawii.

wykorzystanie biometanu może pomóc w istotnym stopniu w redukcji co2 w sektorach transportu i cie-
płownictwa. z analiz wynika, że jest to jeden z najtańszych i najbardziej efektywnych dla gospodarki spo-
sobów na realizację przez Polskę unijnego celu oze w transporcie na rok 2030, kiedy co najmniej 7 proc. 
miksu paliwowego mają stanowić zaawansowane biopaliwa i biokomponenty. w ramach tych działań 
powinny być produkowane przez polski firmy również biopaliwa dla transportu ciężkiego w postaci biocNg 
i biolNg.do kluczowych czynników bezpośrednio wpływających na obserwowane aktualnie zainteresowa-
nie uczestników polskiego sektora paliwowo-energetycznego rozwojem biogazowni i biometanem, należą 

222 t. brzeziński, a. wawrzynowicz, Czy Europejski Zielony Ład może stać się dźwignią odbudowy europejskiej po zakończeniu pandemii?, „Przegląd 
gazowniczy” nr 2 (66) 2020.

223 zgodnie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii biogaz zdefiniowany został jako gaz uzyskany z biomasy, 
w szczególności z instalacji przeróbki odpadów zwierzęcych lub roślinnych, oczyszczalni ścieków oraz składowisk odpadów.

224 biogaz powstający w procesie fermentacji metanowej zawiera średnio 50–60 proc. metanu. Pozostałe składniki, takie jak: ditlenek węgla, 
siarkowodór, woda w postaci pary wodnej, oraz niewielkie ilości azotu i tlenu, stanowią balast obniżający wartość opałową biogazu. wartość 
opałowa biogazu surowego jest znacznie niższa od gazu ziemnego. biogaz najczęściej wykorzystywany jest do produkcji energii elektrycznej 
i cieplej w miejscu ich wytworzenia czyli biogazowni. oczyszczanie biogazu dla zastosowań w energetyce sprowadza się głównie do usunięcia 
siarkowodoru oraz wody, negatywnie wpływających na funkcjonowanie i żywotność urządzeń energetycznych, powodując ich korozję. ze 
względu na efektywność procesów przetwarzania energii, korzystniejsze są procesy polegające na oczyszczaniu biogazu do jakości gazu 
ziemnego i wykorzystywanie go bezpośrednio jako nośnika energii. ze względu na rozbudowaną w Polsce sieć gazu ziemnego, możliwe jest 
transportowanie oczyszczonego biogazu czyli biometanu do odbiorców końcowych. Źródło: biernat k., Samson-bręk i, Przegląd technologii 
oczyszczania biogazu do jakości gazu ziemnego, chemik nr 5/2011, tom 65, s. 435-444 oraz www.fortisbc.com/Naturalgas/renewableNaturalgas.
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z pewnością zmiany jakie zaszły w ostatnich kilku latach na rynku paliw ciekłych, w szczególności ograni-
czone możliwości realizacji rosnących corocznie wymiarów Narodowego celu wskaźnikowego (Ncw) (co 
dotyka przede wszystkim PkN orlen S.a. i lotos S.a. odpowiadających za realizację Ncw w ok. 85 proc.) 
oraz zmiany w zakresie sposobów realizacji Ncw, wprowadzone w nowelizacji ustawy o biokomponentach 
z 19 lipca 2019 r., która weszła w życie 1 stycznia 2020 r., dopuszczające zaliczenie do Ncw nowych bio-
komponentów, m.in. w postaci biowodoru wytworzonego z biometanu (uzdatnionego biogazu rolniczego), 
czy bio propan-butanu (który może być biokomponentem dodawanym do lPg).

obowiązek realizacji Ncw jest jednym z głównych instrumentów realizacji celu oze w transporcie, okre-
ślonych w przepisach ustawy o biokomponentach implementujących przepisy dyrektywy red i z 2009 r. 
i obejmuje przede wszystkim konieczność stosowania biokomponentów w paliwach ciekłych i biopaliwach 
ciekłych. wysokość Ncw określono w treści ustawy o biokomponentach na następujących poziomach:

1. 8,50% – na 2020 r.,

2. 8,70% – na 2021 r.,

3. 8,80% – na 2022 r.,

4. 8,90% – na 2023 r.,

5. 9,10% – na 2024 r.

zgodnie z oceną rządu przedstawioną w uzasadnieniu projektu ww. nowelizacji ustawy o biokomponentach 
z 2019 r. dotychczas dominującą rolę w realizacji Ncw w Polsce odgrywały dwa rodzaje biokomponentów, 
tj. estry metylowe (dodawane do oleju napędowego lub występujące w postaci samoistnej) oraz bioetanol 
(dodawany do benzyn silnikowych). Stosowanie estrów oraz bioetanolu do realizacji Ncw charakteryzuje 
się jednak technicznymi barierami. Normy techniczne dotyczące paliw ciekłych, określane jako tzw. blen-
ding wall, ograniczają bowiem możliwość stosowania tych biokomponentów i powodują, że poziom Ncw 
osiągnięty przy wykorzystaniu tych biokomponentów nie przekracza poziomu 6 proc. Ponieważ wymiar 
obowiązku realizacji Ncw osiągnął poziom znacznie wyższy niż poziom blending wall, zaistniała koniecz-
ność poszukiwania sposobów realizacji Ncw przy wykorzystaniu nowych biokomponentów.

w tym kontekście jedną z najważniejszych zmian wprowadzonych ww. nowelizacją ustawy o biokompo-
nentach było wprowadzenie do art. 23 tej ustawy przepisów, które umożliwiają wykorzystanie do reali-
zacji Ncw od 2020 r. m.in. biowodoru zawartego w paliwach ciekłych, przy produkcji których podmiot 
realizujący Ncw wykorzystał biometan powstały z oczyszczonego biogazu (tak uzyskany biowodór może 
zostać wykorzystywany zamiast lub jako uzupełnienie wodoru stosowanego do produkcji paliw ciekłych). 
w ramach nowelizacji w art. 23 ust. 1f dodano delegację do wydania przez ministra właściwego do spraw 
energii rozporządzenia ws. metodyki obliczania zawartości biowodoru w paliwach, przy produkcji których 
podmiot realizujący Ncw wykorzystał biometan powstały z oczyszczonego biogazu – przedmiotowe roz-
porządzenie jest kluczowe dla zastosowania w praktyce przepisu dopuszczającego zaliczenie w poczet 
realizacji Ncw biowodoru wytworzonego z biometanu (oczyszczonego biogazu rolniczego), niemniej jed-
nak projekt ten nie został jeszcze opublikowany.
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zgodnie z uzasadnieniem projektu powołanej nowelizacji zapotrzebowanie na biometan wykorzystywany 
do produkcji biowodoru może sięgnąć w kolejnych latach ok. 700 mln m3, co stanowi równowartość ok. 
350 Mw biogazu wytwarzanego w oparciu o surowce odpadowe, pochodzące m.in. z przetwórstwa rol-
no-spożywczego. w uzasadnieniu projektu nowelizacji oszacowano, że rozwój modelu opartego na reali-
zacji Ncw za pomocą biometanu wygeneruje istotny impuls do rozwoju sektora biogazu, umożliwiając 
budowę i stabilne funkcjonowanie co najmniej 200 biogazowni. w tym kontekście należy zauważyć, że 
zgodnie z upublicznionymi danymi, w grupie kapitałowej lotos prowadzone są aktualnie prace nad wdro-
żeniem biowodoru pozyskiwanego z biometanu, jako instrumentu realizacji Ncw i elementu produkcji tra-
dycyjnych paliw silnikowych225. Możliwe zapotrzebowanie grupy lotos na biometan szacuje się na pozio-
mie do 200 mln m3 226. wdrożenie ww. modelu wymaga zapewnienia możliwości wprowadzania biometanu 
do sieci gazowej i przetransportowania go do instalacji rafineryjnych, w których zostanie z niego wytwo-
rzony biowodór, który następnie zostanie wykorzystany jako biokomponent w procesie wytwarzania paliw 
ciekłych. w konsekwencji należy założyć, że zapotrzebowanie wytwórców paliw ciekłych (zwłaszcza orlen 
i lotos) na biowodór wytwarzany z biometanu, w celu wykonania obowiązku Ncw, może stanowić istotny 
czynnik stymulujący rozwój biogazowni nastawionych na produkcję biogazu rolniczego (biometanu), prze-
znaczonego na potrzeby zatłaczania go do sieci gazowej (a nie na potrzeby produkcji energii elektrycznej).

lider polskiego rynku gazu – grupa kapitałowa Polskie górnictwo Naftowe i gazownictwo szacuje, że może 
przyjąć do wykorzystania ok. 4 mld m3 biometanu, czyli wolumen zbliżony do rocznego wydobycia krajowego 
gazu ziemnego. taki plan wymagałby budowy ok. 2 tys. biometanowi w ciągu najbliższych 10 lat i wydat-
ków inwestycyjnych na poziomie 70 mld zł. PgNig deklaruje, że Spółka zależna Polska Spółka gazownic-
twa jest przygotowana do współpracy z biometanowniami i przyłączenia takich instalacji do sieci dystry-
bucyjnej. zostały opracowane standardy jakości biometanu, który może być wprowadzany do sieci dystry-
bucyjnej, oraz warunki przyłączenia instalacji biometanu do sieci oSd. PgNig zakłada, że pierwsze instala-
cje produkujące biometan – działające na zasadzie franczyzy – zostaną przyłączone do sieci oSd z począt-
kiem 2021 r. Plany inwestycyjne w segmencie biogazu i biometanu ma także lider na polskim rynku paliw 
płynnych – PkN orlen. Spółka zależna orlen Południe planuje budowę 20 instalacji, które umożliwią zago-
spodarowanie substratów z gospodarstw rolnych i ich przetworzenie na energię elektryczną oraz biome-
tan. w rafinerii trzebinia orlen Południe planuje uruchomić instalację do produkcji paliwa wodorowego, 
dla którego surowcem będzie biometan227.

historia wykorzystania biogazu w Polsce sięga roku 2003. tradycyjnie ten nośnik energii wykorzystywany 
jest do produkcji energii elektrycznej i cieplnej w miejscu ich wytwarzania czyli biogazowni. Pierwsze bio-
gazownie budowane były w Polsce jako instalacje, których celem była głównie utylizacja uciążliwych odpa-
dów produkcji rolnej. wytworzony w nich biogaz służy do napędu agregatów kogeneracyjnych, z których 
powstająca energia wykorzystywana jest na potrzeby własne. Potencjał wykorzystania biometanu w Pol-
sce jest obecnie porównywalny do potencjału Niemiec, gdzie pracuje około 10 tys. biogazowni. Najwięk-
sze w Niemczech instalacje produkujące biogaz w wyniku procesu oczyszczania biometanu wtłaczają do 
sieci gazowniczej kilka tysięcy m3 paliwa w ciąg godziny, co pozwala osiągnąć wolumen na poziomie kilku 
milionów m3 biometanu rocznie z jednej instalacji228. 

225 https://spotkaniapaliwowe.pl/sbp19bio-relacja
226 https://spotkaniapaliwowe.pl/pl/download/265_3884d0e48169afefd155111260f89052
227 opracowano na podstawie publikacji pt. Biometanownia w każdej gminie? Portal: wysokienapiecie.pl z dnia 12.08.2020 r.
228 M. Nocoń, Idziemy w biogazownie, „głos grupy – Pismo pracowników gk PgNig”, nr 1/2020 (3), warszawa, s.6-7.
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w Polsce zgodnie z danymi urząd regulacji energetyki jest około 320 biogazowni o łącznej mocy 245 Mw, 
z czego według rejestru krajowego ośrodka wsparcia rolnictwa funkcjonuje zaledwie 100 instalacji. Naj-
popularniejsze w Polsce są obecnie biogazownie o mocy ok. 1 Mw. budżet inwestycyjny budowy takiej bio-
gazowni wynosi 15 mln zł. Są to w większości inwestycje realizowane przez duże podmioty, które wygry-
wając aukcje mocy mają zagwarantowany stały poziom przychodów na okres piętnastu lat. z kolei budżet 
budowy biogazowni o mocy od 40 do 250 kw, w której produkuje się energię elektryczną i cieplną w sko-
jarzeniu na potrzeby własne, kształtuje się od 1 mln do 1,7 mln zł. okres eksploatacji takiej biogazowni sza-
cuje się na około piętnaście lat. Jak pokazuje praktyka gospodarcza, pomimo możliwości sprzedaży nad-
wyżki energii elektrycznej czy cieplnej z takiej instalacji (także certyfikatów), inwestycja tego typu pozostaje 
na granicy progu rentowności. Niska rentowność inwestycji oraz duże ryzyko społeczne związane z uciąż-
liwością pracy instalacji dla bezpośredniego otoczenia jest głównym powodem małej ilości biogazowni na 
terenach wiejskich w Polsce. w celu poprawy rentowności tego typu inwestycji potrzebny jest odpowiedni 
system wsparcia finansowego oparty na sprawdzonych praktykach europejskich229.

do istotnych barier regulacyjnych hamujących rozwój produkcji biogazu rolniczego i biometanu należy zali-
czyć nieefektywny system wsparcia, przyjęty w przepisach ustawy o oze. obecnie świadectwa pochodze-
nia biogazu rolniczego (tzw. brązowe certyfikaty), potwierdzające wytworzenie biogazu rolniczego w insta-
lacji oze oraz wprowadzenie go do sieci dystrybucyjnej gazowej, mogą służyć w zasadzie wyłącznie do zre-
alizowania przez podmioty zobowiązane tzw. błękitnego obowiązku określonego w art. 59 ustawy o oze, 
który uznaje się za spełniony, gdy udział ilościowy sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych 
świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z biogazu rolniczego od 1 lipca 
2016 r. lub ekwiwalentnej ilości energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia bio-
gazu rolniczego wynosi 0,65 proc.230 w obecnym stanie prawnym brak jest natomiast systemowego wspar-
cia dedykowanego dla biogazowni wytwarzających biometan przeznaczony do zatłoczenia do sieci gazo-
wych (porównywalnego z obowiązującym systemem wsparcia dla wytwarzania energii elektrycznej z oze). 
Ponadto, zgodnie z art. 118 ustawy o oze oSd, w obszarze swojego działania, odbiera biogaz lub biogaz 
rolniczy spełniający parametry jakościowe dla paliw gazowych wprowadzanych do sieci, określone w roz-
porządzeniu systemowym, wydanym na podstawie art. 9 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo energetyczne, wytwa-
rzany w instalacji oze przyłączonej bezpośrednio do sieci tego operatora. Na gruncie definicji legalnych 
i pojęć stosowanych w ustawie Prawo energetyczne i rozporządzeniach wykonawczych wydanych na pod-
stawie tej ustawy należy przyjąć, że pojęcie odbioru (stosowane np. w przepisach rozporządzenia wyko-
nawczego) należy rozumieć jako czynność techniczno-prawną wykonywaną najczęściej w ramach realiza-
cji postanowień umów o świadczenie usług dystrybucji lub przesyłania paliw gazowych, którego to poję-
cia nie należy utożsamiać z zakupem paliw gazowych ani z zawarciem umowy sprzedaży paliw gazowych. 
ani ustawa o oze ani przepisy ustawy Prawo energetyczne nie nakładają również na oSd lub określonych 
uczestników rynku gazu obowiązków w zakresie zakupu biogazu lub biogazu rolniczego wytworzonego 
w biogazowni i wprowadzonego do sieci dystrybucyjnej gazowej ani nie określają szczególnych zasad roz-
liczeń pomiędzy wytwórcą, oSd i takimi podmiotami (analogicznie jako ma to miejsce np. w przypadku 
wprowadzania do sieci elektroenergetycznej energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach oze na grun-
cie przepisów ustawy oze).

229 w krajach europejskich właściciele biogazowni otrzymują premię za każdą kilowatogodzinę wyprodukowanej energii z ekskrementów 
zwierzęcych, jako quasi premię za przechwytywanie metanu.

230 obowiązek błękitny – może być realizowany tylko świadectwami pochodzenia dotyczącymi biogazu, w tym poprzez umorzenie świadectw 
pochodzenia biogazu rolniczego /brązowych certyfikatów/.
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Należy zatem przyjąć, że obowiązek o którym mowa w art. 118 ustawy oze – z uwagi na brak szczególnych 
uregulowań prawnych o których mowa powyżej – powinien zostać zrealizowany tylko w przypadku zawar-
cia przez oSd z wytwórcą biogazu lub biogazu rolniczego lub z przedsiębiorstwem energetycznym zajmu-
jącym się obrotem paliwami gazowymi umowy o świadczenie usług dystrybucji paliw gazowych, która sta-
nowiłaby wymaganą prawem podstawę kontraktową wprowadzania tych paliw gazowych do sieci dystry-
bucyjnej, zgodnie z ogólnymi zasadami ustanowionymi w przepisach Pe.

dodatkowo należy wskazać, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne przedsiębiorstwo energe-
tyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych lub energii, jest obowiązane do zawar-
cia umowy o przyłączenie do sieci z podmiotami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci, na zasadzie 
równoprawnego traktowania i przyłączania, w pierwszej kolejności, instalacji odnawialnego źródła energii, 
jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci i dostarczania tych paliw lub ener-
gii, a żądający zawarcia umowy spełnia warunki przyłączenia do sieci i odbioru. Stosownie do § 5 rozpo-
rządzenia systemowego przyłączenie podmiotu do sieci następuje na podstawie umowy o przyłączenie 
do sieci, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne, po spełnieniu warunków przyłączenia 
do sieci. Przepisy rozdziału 8 rozporządzenia systemowego określają parametry jakościowe paliw gazo-
wych przesyłanych sieciami przesyłowymi i dystrybucyjnymi gazowymi, natomiast szczegółowe wymaga-
nia techniczne w zakresie przyłączania sieci, instalacji i urządzeń do sieci gazowych określa załącznik do 
rS, który w pkt. 3 precyzuje wymagania techniczne w zakresie przyłączania do sieci przesyłowej lub dys-
trybucyjnej gazowej urządzeń i instalacji podmiotów zajmujących się wytwarzaniem paliw gazowych zali-
czanych do grupy przyłączeniowej c (zgodnie z definicją legalną zawartą w przepisach Pe biogaz rolniczy 
jest paliwem gazowym). Powołane powyżej przepisy odnoszą się do poszczególnych rodzajów paliw gazo-
wych (e, lS czy lw) oraz instalacji, co uzasadnia przyjęcie, że intencją prawodawcy było uwzględnienie 
w treści przepisów wykonawczych specyfiki poszczególnych rodzajów paliw gazowych i instalacji przyłą-
czanych do sieci gazowych. Niestety powołane przepisy rS nie zawierają norm określających parametry 
jakościowe czy wymagania techniczne odnoszące się do biogazowni produkujących biogaz rolniczy prze-
znaczony do wprowadzania do sieci gazowych.

dodatkowo można również wskazać na brak rozporządzenia Ministra klimatu, wydanego na podstawie 
aktualnie obowiązującego art. 62 ustawy o oze, kore ma określić m.in. sposób przeliczania ilości wytwo-
rzonego biogazu rolniczego na ekwiwalentną ilość energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach oze, 
która to ekwiwalentna ilość energii elektrycznej powinna zostać, zgodnie z art. 50 ust. 3 ustawy o oze, 
wskazana w treści świadectwa pochodzenia biogazu rolniczego na potrzeby uzyskania i przedstawienia 
do umorzenia Prezesowi ure świadectwa pochodzenia biogazu rolniczego

wskazane powyżej luki prawne tworzą istotne bariery dla rozwoju biogazowni nastawionych na wprowa-
dzanie biometanu do sieci gazowych i są prawdopodobną przyczyną, dla której tego rodzaju biogazownie 
nie były dotąd przyłączane do sieci gazowych. w konsekwencji nie są również wydawane brązowe certy-
fikaty i nie wytworzył się w rynek obrotu tymi certyfikatami. Jak wynika z informacji publikowanych przez 
towarową giełdę S.a., z uwagi na brak jakichkolwiek transakcji sesyjnych dotyczących brązowych certyfi-
katów, od lipca 2016 r., nie były publikowane średnie miesięczne i średnie roczne ceny praw majątkowych 
z tych certyfikatów. w związku z tym nie są również publikowane bieżące kursy brązowych certyfikatów231.

231 ceny okresowe (art. 47 ustawy o oze): https://tge.pl/dane-statystyczne.
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w celu poprawy sytuacji regulacyjnej w Polsce w zakresie implementacji systemu wsparcia produkcji biogazu 
i biometanu w roku 2020 planuje się wprowadzenie projektu zmiany ustawy o oze, który w pełni dosto-
suje polskie przepisy do dyrektywy red ii. obecne przepisy ustawy o oze przewidują co prawda wyso-
kie wsparcie dla biogazowni kogeneracyjnych, natomiast wsparcia publicznego wymaga produkcja i zatła-
czanie do sieci gazowniczej biometanu – szczególnie dla zastosowania, w transporcie oraz ciepłownictwie.

zasadne wydaje się także scentralizowanie rozproszonych obecnie kompetencji decyzyjnych w zakresie 
oze na poziomie administracji rządowej w jednym ministerstwie232.

Powyższe informacje wskazują z jednej strony na przepaść pomiędzy systemem wsparcia regulacyjnego 
i finansowego, a tym samym poziomem rozwoju sektora produkcji biometanu pomiędzy Polską a dobrymi 
praktykami europejskimi (na przykład niemieckimi), ale z drugiej strony wskazują na ogromny potencjał 
rozwojowy polskiej energetyki w zakresie tego paliwa.

232 M. Skłodowska, Biometanownia w każdej gminie? Wielki biznes czeka na zamiany przepisów, www.forsal.pl, 15.08.2020 r.
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3.5.  Dekarbonizacja a transformacja gazownictwa

w 2015 r. w Paryżu rządy krajów uczestniczących w coP21 zobowiązały się do gwałtownej redukcji emisji 
co2 i wprowadzenia gospodarki zeroemisyjnej w roku 2050. unia europejska przedstawiła cztery główne 
drogi prowadzące do niskoemisyjnego, zrównoważonego, konkurencyjnego oraz bezpiecznego systemu 
energetycznego w 2050 r., zaś w swoim raporcie z listopada 2019 r. komisja europejska (ke) wskazała sie-
dem głównych kierunków działania zmierzających do ograniczenia emisji co2 oraz osiągnięcia neutralno-
ści klimatycznej w roku 2050233.

Przemysł gazowniczy i przemysł naftowy w najbliższych trzech dekadach będzie pod silną presją opinii 
publicznej oraz presją regulacji unijnych w zakresie redukcji i eliminacji emisji dwutlenku węgla, co wynika 
z treści porozumienia paryskiego na coP21. krytycy zasadności wykorzystania paliw kopalnych w ener-
getyce, gospodarce, transporcie i innych sektorach gospodarki, jako źródeł negatywnych zmian klimatycz-
nych, nie dostrzegają na przykład technologicznej konieczności wykorzystania gazu ziemnego w procesie 
sterowania systemami energetycznymi zapewniającymi stabilność pracy systemów234.

w związku z aktualną sytuacją, zgodnie z opracowanym przez europejską sieć operatorów systemów prze-
syłowych gazu (eNStog) „eNStog 2050 roadmap for gas grids”, szczególnie korzystny może okazać się 
rozwój systemów hybrydowych. eNStog wskazuje też na potrzebę stworzenia ram regulacyjnych, umoż-
liwiających rozwijanie tzw. hybrydowych systemów energetycznych, opartych na międzysektorowej współ-
pracy systemów gazowych z systemami elektroenergetycznymi, obejmującej np. dopuszczenie posiada-
nia i świadczenia przez oSP (na zasadzie tPa) usług w instalacji „power-to-gas” (P2g), służącej do konwer-
sji energii elektrycznej na wodór, czy też wykorzystanie pojemności podziemnych magazynów gazu jako 
magazynów energii, zatłaczanych np. wodorem z instalacji P2g, które mogą zabezpieczać zarówno potrzeby 
systemu gazowego, jak i systemu elektroenergetycznego235. 

233 g. Mete, Transitions and the Future of Gas in the EU. Subsidise or Decarbonise, International Energy Charter, brussels, Palgrave MacMillan, 2020 w: 
Nagy S., Dekarbonizacja gospodarki i jej możliwy wpływ na rozwój sektora gazowniczego do roku 2050, wiadomości Naftowe i gazownicze nr 3 (257) 
2020, s. 4.

234 S. Nagy, Dekarbonizacja gospodarki i jej możliwy wpływ na rozwój sektora gazowniczego do roku 2050, wiadomości Naftowe i gazownicze nr 3 (257) 
2020, s. 4.

235 t. brzeziński, a. wawrzynowicz, Europejski Zielony Ład – kierunki transformacji sektora energetycznego., „Przegląd gazowniczy” nr 2 (65) 2020 r.
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Jednakże należy przy tym zauważyć, iż w obecnym stanie prawnym (przepisy iii Pakietu energetycznego 
i ustawy – Prawo energetyczne) możliwości angażowania się przez operatorów systemów gazowych (oSP, 
oSd czy oSM) w aktywności niezwiązane ściśle z realizacją zadań operatorskich są znacząco ograniczone, 
co potwierdza wciąż aktualne stanowisko Prezesa ure z 9 maja 2008 r. w sprawie wyznaczania i funkcjo-
nowania operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych i gazowych, w świetle którego 
w zasadzie każda aktywność operatora, która nie jest związana z wykonywaniem jego ustawowych zadań 
jest niedopuszczalna. w związku z tym należy założyć, że ewentualne zaangażowanie się np. przez oSP 
w działalność związaną ze świadczeniem usług konwersji energii w instalacji P2g wiązałoby się w obec-
nym stanie prawnym z ryzykiem zarzutu podjęcia działalności wykraczającej poza ustawowy zakres zadań 
tego operatora.

w tym kontekście należy się spodziewać, że nowe regulacje dla gazownictwa, które zostaną przyjęte na 
poziomie unijnym rozluźnią aktualnie obwiązujące ograniczenia dotyczące zakresu działalności podejmowa-
nych przez operatorów infrastruktury gazowej w kierunku dopuszczenia angażowania się przez tych ope-
ratorów w działalność związaną z nowymi technologiami niskoemisyjnymi oraz m.in. w działalność o cha-
rakterze między-sektorowym (hybrydowe systemy energetyczne236).

dodatkowo, według ostatnich badań eNStog szacuje się, że „(…) sektor gazowy wraz z sektorami powią-
zanymi może wykreować nawet 5.4 miliona miejsc pracy związanych z wytwarzaniem i wykorzystaniem 
odnawialnych i zdekarbonizowanych gazów do 2050 r.”237

analiza sektorów gospodarki ue zaprezentowana w tabeli nr 7 wyklucza całkowitą eliminację gazu ziem-
nego i paliw kopalnych w obszarze trzecim i czwartym, zakładając istniejące obecnie technologie. wpraw-
dzie przewiduje się możliwość komercjalizacji 22 technologii wodorowych już do 2030 r., jednak kwestia 
wdrożenia tych technologii jest wątpliwa, jeżeli chodzi o skalę wdrożenia i koszty z nimi związane, zarówno 
w krajach oecd, jak i pozostałych238.

gaz ziemny, jako najmniej emisyjne paliwo kopalne, może stanowić istotne wsparcie w zakresie dalszego 
obniżenia emisji co2, a także emisji Sox, Nox, par rtęci, PM10, PM2.5. Nie jest możliwa całkowita elimina-
cja emisji co2 w przypadku wykorzystania gazu w gospodarce, ale znaczne ich ograniczenie. gaz ziemny 
nadal ma duży potencjał w zakresie poprawy efektywności energetyki – w systemach Ngcc czy w klasycz-
nych systemach wykorzystujących turbiny gazowe, a także duży potencjał kogeneracyjny, co pozwala na 
zastosowanie gazu ziemnego, wykorzystującego inteligentne systemy integrujące kotły kondensacyjne 
i systemy solarne (fotowoltaiczne) oraz gazowe pompy ciepła. Produkcja wodoru (z elektrolizy) lub biome-
tanu (np. w systemach składowisk odpadów) i dodawanie go jako składnika gazu ziemnego też wpływać 
będzie na obniżenie emisji co2 spalanego paliwa gazowego. Podobnie wytwarzanie biometanu, głównie 
do napędu silników spalinowych w procesie gazyfikacji biomasy, może wspomagać proces dekarboniza-
cyjny transportu. Jeszcze inną wartością gazu ziemnego jest możliwość wykorzystania magazynów gazu 
do magazynowania energii stabilizującej pracę systemu energetycznego239. 

236 ibidem.
237 ibidem.
238 t. Patzek, Green New Deal: A Transition to What?, Seminarium Sekcja wiertnictwa i górnictwa otworowego komitetu górnictwa PaN, agh kraków 

5/27/2019 (nie publ.) w: Nagy S., dekarbonizacja gospodarki i jej możliwy wpływ na rozwój sektora gazowniczego do roku 2050, wiadomości 
Naftowe i gazownicze nr 3 (257) 2020, s. 4.

239 S. Nagy, Przemysł …, op. cit., s. 26.
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Stąd traktowanie gazu ziemnego jako paliwa przejściowego w wielu programach rozwoju świata i europy 
nie jest do końca uzasadnione, ponieważ, jak wskazują obecne zastosowania technologiczne, gaz ziemny 
będzie przez długi czas wykorzystywany jako komplementarne źródło energii w odniesieniu do wykorzy-
stania oze do produkcji energii elektrycznej w różnych krajach240.

w świetle szeregu opracowań Międzynarodowej agencji energetycznej241, a także u.S. eia242, atlantic coun-
cil243, oxford institute for energy Studies244,245,246, a także raportu ue „czysta planeta” z listopada 2018 r.247 
oraz raport komisji europejskiej z listopada 2019248 gaz będzie stanowił paliwo przejściowe przez okres co 
najmniej kilkudziesięciu lat – znacznie przekraczając cezurę roku 2050. równocześnie jednak oficjalne opra-
cowania ue promują rozwiązania (w oparciu o błękitny wodór i biometan), pozostające wciąż we wstępnej 

240 S. Nagy, Dekarbonizacja …, op. cit., s. 5.
241 iea world energy outlook 2019, https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2019.
242 eia internatibonal energy outlook 2019, https://www.eia.gov/outlooks/ieo/.
243 Johnston, r. J., r. blakemore, r. bell, The Role of Oil & Gas Companies in the Energy Transition, atlantic council 2019.
244 An Integrated Energy Systems Approach to Decarbonization Policy: Is it the way forward? oieS electricity; oxford institute for energy 

Studies, 2019.
245 J. blazquez, r. Fuentes-bracamontes, b. Manzano: A road map to navigate the energy transition, the oxford institute for energy Studies, 

october 2019.
246 le Fevre ch., A review of prospects for natural gas as a fuel in road transport, the oxford institute for energy Studies, april 2019.
247 komunikat ke dla Parlamentu europejskiego Czysta planeta dla wszystkich z dnia 21.11.2018, bruksela.
248 the european green deal, Communication from the Commission to the European Parliament, brussels, 11.12.2019 coM(2019) 640 final.

Źródło: S. Nagy, Przemysł gazowniczy w kontekście osiągnięcia „neutralności klimatycznej” w 2050 roku, Przegląd gazowniczy nr 1 (65) 2020, s. 26.

Piotr PerzyNa
nowemedia24.pl

tab. 10 PODziaŁ SeKTORóW GOSPODaRKi 
z UWaGi na mOżLiWOśCi eLiminaCJi/ReDUKCJi CO2

obSzaR 1 obSzaR 2 obSzaR 3 obSzaR 4

Sektory gospodarki, które 
posiadają technologie i 
mogą być wytwarzane z 
energetyki odnawialnej o 
niskich kosztach (29%)

Sektory gospodarki, które 
posiadają technologie i 
mogą być wytwarzane z 
energetyki odnawialnej, ale 
drogie w stosowaniu (31%)

Sektory gospodarki, które 
aktualnie nie posiadają 
technologii wykorzystującej 
energetykę odnawialną 
(19%)

Sektory gospodarki, które 
nigdy nie będą mogły 
wykorzystywać energii 
odnawialnej (21%)

ENERGETyKA

transport morski transport lotniczy Fermentacje ścieków
i odpadów

transport kolejowy (cargo) Przemysł cementowy rolnictwo

transport samochodowy – 
osobowy Przemysł stalowy Składowiska odpadów

transport samochodowy 
(przewóz towarów) Przemysł petrochemiczny Systemy oczyszczania ścieków

ogrzewnictwo
i klimatyzacja Przemysł chemiczny obszary wylesione
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fazie rozwoju249,250,251. Można jednak założyć że rozwiązania te będą promowane poprzez proekologiczne 
działania regulacyjne252,253, co w dłuższej perspektywie wpłynie na kształt miksu energetycznego w ue i kie-
runki transformacji sektora gazownictwa254.

Działanie 1. Maksymalizacja korzyści płynących z efektywności energetycznej, w tym 
budynków bezemisyjnych

raport zakłada m.in., że ogrzewanie budynków oparte ma być przede wszystkim na odnawialnych źró-
dłach energii, ale znaczący udział w tych działaniach będzie musiał mieć gaz ziemny (sieciowy i lNg), gaz 
z dodatkiem wodoru lub biometanu produkowanego z odnawialnych źródeł energii elektrycznej i biogazu. 
Przewiduje się też wprowadzenie do ogrzewania nowej klasy ogniw paliwowych, wykorzystujących metan 
„odnawialny” i nowych systemów mikrokogeneracyjnych.

Działanie 2. Maksymalizacja wykorzystania OZE i energii elektrycznej w celu całkowitej 
dekarbonizacji dostaw energii w Europie

zakłada się, że udział energii elektrycznej w końcowym zapotrzebowaniu energii wzrośnie do 53 proc., 
przy wzroście produkcji energii elektrycznej o 50 proc. w 2050 r. w ramach tego działania zakłada się, że 
ponad 80 proc. energii elektrycznej ma pochodzić z oze, a 15 proc. energii – z energetyki nuklearnej. Nad-
miarowa ilość energii elektrycznej będzie wykorzystana w technologii Power-to-X. Planowane jest doce-
lowe wdrożenie wychwytywania dwutlenku węgla wraz z geologiczną sekwestracją/utylizacją (ccuS/ccS), 
które daje „bilansową” możliwość uzyskania paliw zeroemisyjnych. działanie to może dotyczyć zwłaszcza 
gazownictwa ziemnego, ponieważ będzie wymagało budowy odpowiedniej krajowej strategii transporto-
wej i magazynowej na lata 2031–2050, powiązane będzie z programem modernizacji infrastruktury gazow-
niczej przyjaznej wodorowi i połączone z inwestycjami w oze.

Działanie 3. Przyjęcie czystej, bezpiecznej i opartej na sieci mobilności (bezemisyjny 
i bezpieczny transport)

Ponieważ 1/5 emisji co2 na świecie powodowana jest przez sektor transportu, gaz może być istotnym ele-
mentem zmniejszającym emisyjność co2, m.in. poprzez zmianę zasilania transportu drogowego na gaz 
lNg i cNg. gaz ziemny skroplony (lNg) z udziałem biometanu także ma być alternatywą dla transportu 
długodystansowego morskiego.

249 g. Mete, Transitions and the Future of Gas in the EU. Subsidise or Decarbonise, International Energy Charter, brussels, Palgrave MacMillan, 2020.
250 The European Green Deal, Communication from the Commission to the European Parliament…, brussels, 11.12.2019 coM(2019) 640 final
251 l. van Nuffel, et al., Impact of the use of the biomethane and hydrogen potential on trans-European infrastructure Report Trinomics for EU, 

September 2019.
252 ibidem.
253 wszystkie zaprezentowane w tym fragmencie pracy przywołania pochodzą z opracowania Nagy S., Dekarbonizacja gospodarki i jej możliwy wpływ 

na rozwój sektora gazowniczego do roku 2050, wiadomości Naftowe i gazownicze nr 3 (257) 2020, s. 5.
254 S. Nagy, Przemysł …, op. cit., s. 28-29; S. Nagy, Dekarbonizacja …, op. cit., s. 11.
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Działanie 4. Konkurencyjny przemysł unijny i gospodarka o obiegu zamkniętym, jako kluczowy 
czynnik umożliwiający ograniczenie emisji gazów cieplarnianych

gospodarka o obiegu zamkniętym nawiązuje do koncepcji wielokrotnego wykorzystania towarów i mate-
riałów w produkcji np. szkła, stali i tworzyw sztucznych. działania ue zakładają zmniejszenie ilości wpro-
wadzanych materiałów dzięki recyklingowi, co ma poprawić konkurencyjność i przyczynić się do tworze-
nia nowych miejsc pracy. Ma to także pomóc w zmniejszeniu emisji co2.

Działanie 5. Rozwój odpowiedniej infrastruktury sieciowej i wzajemnych połączeń

rozwój odpowiedniej infrastruktury przesyłowej i zwiększenie współpracy transgranicznej i regionalnej 
pozwoli czerpać korzyści z modernizacji i transformacji gospodarki europejskiej. wspierana będzie budowa 
transeuropejskich sieci transportowych i energetycznych do przesyłu i dystrybucji energii oraz budowa 
inteligentnych sieci dystrybucji energii elektrycznej i energii w rurociągach wodorowych lub wodorowo-
metanowych. w tym kontekście trzeba wspomnieć o programie samowystarczalności gazowej dla ue. Pro-
gram ten oparty jest na założeniu produkcji gazów odnawialnych. Potencjał ue w zakresie wytwarzania 
biometanu jest ograniczony, natomiast potencjał techniczny w produkcji wodoru i syntetycznego metanu 
w oparciu o odnawialną energię elektryczną jest wystarczający. Na podstawie analiz rozwoju infrastruk-
tury gazowej do 2050 r. opracowano trzy scenariusze eksploracyjne, z których każdy koncentruje się na sil-
nym zużyciu końcowym jednego z trzech rozważanych nośników energii: elektryczności, metanu, wodoru. 
we wszystkich scenariuszach ogólne dostawy gazu dla ue do 2030 r. spadają o 20-30 proc., ze względu na 
lepszą efektywność końcowego wykorzystania energii. analizy te zakładają drastyczne ograniczenie gazu 
ziemnego w 2050 r. infrastruktura gazowa w 2030 r. oparta jest na gazie ziemnym, a udział zarówno pro-
dukcji biometanu, jak i wodoru jest marginalny. tak zwany niemiecki projekt dekarbonizacyjny zakłada, że 
udział oze w niemieckiej energetyce ma być stopniowo zwiększany do 80 proc. w 2050 r. w związku z tym 
sieci energetyczne będą modernizowane. wymagana będzie dodatkowa pojemność magazynowania ener-
gii (głównie magazynowania gazu) w celu zrekompensowania wahań energii i sterowaniem mocy. z kolei 
francuski projekt dekarbonizacji gospodarki zakłada wytworzenie 43 mld m3 gazu odnawialnego w 2050 r. 
gaz odnawialny ma pochodzić z biogazowni uzdatniających biogaz, który ma być wtłaczany do sieci gazow-
niczej. Ma być także tworzony program „biomasowy” (oparty na gazyfikacji). wodór z instalacji P2g ma być 
konwertowany do metanu i zatłaczany do sieci. koszt produkowanego gazu odnawialnego jest co najmniej 
czterokrotnie większy od kosztu gazu ziemnego w cenach z roku 2019 r.

Działanie 6. Czerpanie korzyści z biogospodarki i tworzenie niezbędnych pochłaniaczy 
dwutlenku węgla

to działanie nie dotyczy bezpośrednio przemysłu gazowniczego.
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Działanie 7. Wyeliminowanie pozostałych emisji CO2 dzięki jego wychwytywaniu i składowaniu

działanie to dotyczy wychwytywania, transportu i składowania co2 z pozostałych emisji (ccS) oraz ewentu-
alnie zagospodarowania (utylizacji) co2. wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla (ccS) jest metodą 
obniżenia emisyjności sektora energetycznego i sektorów energochłonnych. wdrożenie ccS jest jednak 
nadal konieczne (po 2030 r.), szczególnie w sektorach energochłonnych oraz do zeroemisyjnej produk-
cji wodoru z gazu ziemnego. w kontekście polskiej energetyki należy wspomnieć o koncepcji wdrożenia 
ccS w Japonii po 2030 r., w związku z kontynuacją wykorzystywania elektrowni węglowych. technologia ta 
umożliwia znaczne obniżenie emisyjności co2 – nawet do 90 proc. jego obecnej emisji. ccS będzie również 
wymagane w przypadku wychwytywania i składowania co2 emitowanego z elektrowni i zakładów przemy-
słowych wykorzystujących biomasę w celu uzyskania ujemnych emisji.

analiza wykonana przez the u.S. energy information administration wskazuje, że gaz ziemny jako najmniej 
uciążliwe ekologicznie paliwo kopalne w scenariuszu „Stated Policies Scenario” zakłada wzrost popytu na 
gaz o ponad jedną trzecią. w scenariuszu „Sustainable development Scenario” popyt na gaz rośnie w spo-
sób umiarkowany do 2030 r., a następnie jego udział wraca do obecnego poziomu z 2020 r. Prognozy są 
realne, przynajmniej w kategoriach względnych (udziału w miksie energetycznym). ograniczenie emisji zwią-
zanej ze zmniejszeniem paliw kopalnych musi się wiązać z ograniczeniem zużycia energii w świecie, co jest 
wątpliwe dla gospodarek azjatyckich. Przemysł naftowy i gazowniczy odpowiada za ok. 38 proc. całkowitej 
emisji (tj. w sposób bezpośredni odpowiada za 8 proc. emisji i pośrednio w ramach spalania paliw kopal-
nych odpowiada za 29 proc. emisji). zatem ograniczenie tej emisji w sposób znaczący wpłynie na globalną 
emisję co2 na świecie. ograniczenie tej emisji musiałoby się jednak wiązać z ograniczeniem zużycia ener-
gii na świecie, wynikającym z obecnego kryzysu. w dłuższej perspektywie, głównie z uwagi na zakładany 
rozwój gospodarek rynków azjatyckich, obserwować będziemy jednak przyrost zużycia gazu – przynaj-
mniej do połowy lat trzydziestych255.

255 S. Nagy., Przemysł …, op. cit., s. 26.
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Konkluzje

Nie jest możliwe na obecnym etapie rozwoju technologicznego przeprowadzenie transformacji energetycz-
nej, polegającej na tym, że ludzkość będzie wykorzystywać tylko źródła odnawialne. oczywiście możliwe 
jest i bardzo uzasadnione zwiększenie udziału energii odnawialnej w globalnym miksie energetycznym, ale 
pod warunkiem ogromnych nakładów finansowych na modernizację energetyki i dalszego postępu tech-
nologicznego, przy jednoczesnym gwałtownym zmniejszeniu popytu na energię – co w przeddzień ogólno-
światowej recesji gospodarczej będzie bardzo utrudnione. Powinny zatem zostać sformułowane pośred-
nie cele klimatyczne, związane z procesem „zazielenienia” gazu ziemnego na lata: 2025, 2030, 2035, 2040.

Proces „zazielenienia” gazu ziemnego rozumiany jako wprowadzanie do obiegu gazu ziemnego z domieszką 
gazów odnawialnych (wodoru czy biometanu), będzie jednak wymagać znacznego wsparcia komisji euro-
pejskiej w aspekcie regulacyjnym i ogromnych nakładów finansowych przez rządy krajów implementują-
cych tę technologię w energetyce.

Reasumując, można sformułować tezę, że gaz ziemny nie tylko będzie pełnił rolę paliwa przejścio-
wego w ramach unijnej polityki energetycznej – zgodnie z deklaracjami KE, ale może się ubiegać 
o status paliwa przejściowego jeszcze przez długi okres czasu.
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4 Rozdział

Scenariusze transformacji 
energetycznej w Polsce
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4.1.  założenia i dane wejściowe procesu modelowania

4.1.1.  Prognoza zapotrzebowania na energię elektryczną w Polsce

Możliwą trajektorię zapotrzebowania na energię elektryczną w Polsce do 2050 r. zaprognozowano w kon-
wencji zużycia finalnego („przez gniazdko”) powiększonego o straty sieciowe w przesyle i dystrybucji256. 
Prognoza zawiera następujące komponenty:

• business as usual („bau”), tj. możliwy rozwój zapotrzebowania zgodnie z historycznym trendem elek-
trochłonności gospodarki oraz prognozowanym tempem rozwoju produktu krajowego brutto („Pkb”),

• wzrost zapotrzebowania z uwagi na wzrost liczby samochodów elektrycznych w Polsce („rozwój elek-
tromobilności”),

• wzrost zapotrzebowania z uwagi na tzw. łączenie sektorów (Sector Coupling), skutkujący wzrostem zapo-
trzebowania na energię elektryczną przez gospodarstwa domowe (odchodzenie od węgla kamiennego 
na cele grzewcze na rzecz wykorzystania pomp ciepła) oraz przez niektóre sektory przemysłu.

wzrost zapotrzebowania z uwagi na przyrost ilości samochodów elektrycznych oszacowano na podstawie 
aktualnie obserwowanych tendencji w zakresie liczby samochodów elektrycznych w Polsce oraz wybra-
nych krajach europy, przy założeniu średniego przebiegu rocznego na poziomie ok. 16,5 tys. km oraz zuży-
cia energii na poziomie ok. 19,8 kwh/100 km257. oszacowana liczba samochodów elektrycznych w Polsce 
w 2050 r. to ok. 3,8 mln sztuk258. w przypadku najbliższych trzech lat, tj. 2020-2022 uwzględniono nega-
tywny wpływ pandemii coVid-19 na wzrost gospodarczy259, a tym samym na prognozowany poziom zuży-
cia energii elektrycznej w Polsce.

trajektorię zużycia energii elektrycznej w Polsce przyjętą do modelowania obydwu scenariuszy (tj. zdy-
wersyfikowanego oraz odnawialnego) obrazuje rysunek nr 19.

256 Przyjęta konwencja prognozy pozwala, aby produkcja na potrzeby własne elektrowni (konieczny element procesu produkcji dla zaspokojenia 
zapotrzebowania finalnego i pokrycia strat sieciowych) była wynikiem modelowania, determinującym wymagany poziom mocy wytwórczych 
brutto. Spotykana w niektórych opracowaniach prognoza zapotrzebowania brutto, oparta o dane historyczne w ujęciu brutto (zużycie 
finalne, straty sieciowe, potrzeby własne) nie wydaje się podejściem właściwym – produkcja na pokrycie potrzeb własnych elektrowni (zawarta 
w prognozie w sposób deterministyczny) jest wtedy niejako daną wejściową, a nie efektem modelowania, prowadząc przy tym do zawyżenia 
poziomu zapotrzebowania i zniekształcenia wyników modelowania poziomu mocy wytwórczych.

257 Średni roczny przebieg oraz zużycie energii elektrycznej oszacowano na podstawie k. krupa, J. kamiński, Analiza wpływu rozwoju elektromobilności 
na zużycie energii elektrycznej w Polsce, „rynek energii”, 6(133)/2017.

258 Prognoza autorska oparta o obserwowane wartości oraz trendy w zakresie liczby pojazdów w Niemczech, wielkiej brytanii oraz w Polsce.
259 Na podstawie danych www.ipag.org.pl/pl-Pl/text/prognozy/baza-prognoz-makroekonomicznych/pkb
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4.1.2. Cele w zakresie redukcji emisji CO2 oraz  udziału Oze 
w polskiej elektroenergetyce.

Jak wskazano wcześniej, zarówno scenariusz zdywersyfikowany, jak i odnawialny ma na celu redukcję emi-
sji co2 przez polski sektor elektroenergetyczny. Przyjęto, że cele polityki energetyczno-klimatycznej unii 
europejskiej w powyższym zakresie są kluczową determinantą (a jednocześnie ograniczeniem) w procesie 
modelowania obydwu scenariuszy.

Piotr PerzyNa
nowemedia24.pl

Źródło: opracowanie własne
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trajektorie wartości granicznych dla emisji co2 przez polską elektroenergetykę do 2050 r. opracowano na 
podstawie danych historycznych na temat:

• wskaźników emisji co2 dla produkcji energii elektrycznej w Polsce,

• produkcji energii elektrycznej w Polsce ze źródeł spalania,

• oraz szacowanych wartości emisji co2 przez elektroenergetykę w Polsce.

historyczne wartości powyższych wskaźników prezentuje rysunek 20.

kluczowe parametry konstrukcji trajektorii emisji co2 przez energetykę w Polsce do 2050 r. przedstawiono poniżej:

• w przypadku 2030 r., cel redukcji emisji co2 z energetykę wzrasta do poziomu ok. 50-55 proc. z obec-
nego poziomu 43 proc. względem 2005 r. (dotyczy obydwu modelowanych scenariuszy),

• wartość docelowa na 2050 r. dla scenariusza zdywersyfikowanego to ok. 85 proc. redukcji emisji 
co2 względem 2005 r.; pozostałe lata to interpolacja liniowa pomiędzy powyższymi wartościami,

• wartość docelowa na 2050 r. dla scenariusza odnawialnego to ok. 95 proc. redukcji emisji co2 względem 
2005 r., z wartością pośrednią ok. 90 proc. w 2040 r., ilustrującą zaostrzenie celów polityki energetyczno-
klimatycznej unii europejskiej; pozostałe lata to interpolacja liniowa pomiędzy powyższymi wartościami.

Piotr PerzyNa
nowemedia24.pl

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych europejskiej agencji Środowiska oraz PSe

Rys. 20. HiSTORyCzne Dane na TemaT emiSJi CO2 W eLeKTROeneRGeTyCe w Polsce
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opracowane na podstawie powyższych założeń trajektorie redukcji emisji co2 dla elektroenergetyki w Pol-
sce w horyzoncie 2050 r. przedstawia rysunek 21.

oprócz powyższej trajektorii redukcji emisji co2, jednym z elementów (ograniczeń) modelowania odzwier-
ciedlających unijne cele klimatyczne był również cel co najmniej 35 proc. udziału oze w końcowym zuży-
ciu brutto energii elektrycznej w 2030 r.260

4.1.3.  istniejące oraz przyszłe moce wytwórcze w Polsce

w powiązaniu z prognozowanym zapotrzebowaniem na energię elektryczną oraz celami redukcji emi-
sji co2 z elektroenergetyki, odstawienia istniejących mocy wytwórczych oraz potencjał budowy nowych 
mocy (ang. build limits) w Polsce w horyzoncie 2050 r. w bezpośredni sposób determinuje przyszły kształt 
miksu energetycznego Polski.

w celu oszacowania wolumenu odstawień istniejących mocy, przeanalizowano „Plan rozwoju Sieci Prze-
syłowej” (dalej PrSP) oraz dokonano analizy pod względem wieku jednostek wytwórczych oraz przewidy-
wanego okresu technicznej użyteczności technologii opartych o węgiel kamienny i węgiel brunatny.

260 Na podstawie najbardziej aktualnego kPeik oraz projektu PeP2040.

Piotr PerzyNa
nowemedia24.pl

Źródło: opracowanie własne

Rys. 21 mODeLOWane TRaJeKTORie ReDUKCJi emiSJi CO2 
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Na potrzeby oszacowania potencjału budowy nowych mocy, przeanalizowano PrSP w celu określenia moż-
liwości rozwoju nowej infrastruktury wytwórczej z punktu widzenia możliwości przyłączenia źródeł do sieci 
przesyłowej, dostępności paliwa gazowego w Polsce (por. szerzej sekcję 4.1.4), jak również oszacowano 
potencjał rozwoju źródeł wytwórczych w zależności od dostępności zasobu wietrzności lub nasłonecznie-
nia. Należy wskazać, że w przypadku możliwości rozwoju nowych źródeł wytwórczych, kluczową kwestią 
– obok dostępności energii pierwotnej – jest dostępność mocy przyłączeniowej oraz odpowiedniej infra-
struktury sieciowej, umożliwiającej wyprowadzenia oraz dostarczenie mocy do odbiorców.

założenia odnośnie odstawień mocy wytwórczych oraz potencjalnych ilości nowych mocy możliwych do 
zainstalowania w procesie modelowania scenariusza zdywersyfikowanego oraz odnawialnego prezentuje 
rysunek 22 oraz tabela 11.

4.1.4.  Dostępność paliwa gazowego oraz potencjalna liczba bloków gazowych 
w Polsce

kluczową determinantą rozwoju elektroenergetyki gazowej w Polsce jest dostępność paliwa dla źródeł 
wytwórczych, jak również możliwość przyłączenia tych źródeł do sieci przesyłowej w ramach krajowego 
Systemu elektroenergetycznego („kSe”).

Źródło: opracowanie własne

Piotr PerzyNa
nowemedia24.pl

Rys. 22 PROGnOzOWana mOC zainSTaLOWana W źRóDŁaCH OPaLanyCH 
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w przypadku mocy węglowych w modelowaniu diSe określone moce (najmłodsze, o najwyższych sprawno-
ściach) będą istniały fizycznie pod koniec okresu modelowania, choć prawdopodobieństwo ich uruchamiania (z uwa-
gi na wysokie koszty produkcji powodowane cenami co2 oraz ze względu na ograniczenia emisyjne) będzie bardzo 
niskie, co potwierdziły wyniki modelowanych scenariuszy (por. dalej).
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Piotr PerzyNa
nowemedia24.pl

Źródło: opracowanie własne

tab. 11 SzaCOWany POTenCJaLny ROzWóJ nOWyCH mOCy WyTWóRCzyCH w Polsce 
(ang. build limits), moc skUmUlowana [gwe]

jednoStKa / 
teChnoloGia

SCenaRiUSz 
zdyweRSy-
fiKowany

SCenaRiUSz  
odnawialny KomentaRz

Ostrołęka 
CCGT

ok. 1,0 gwe 
do roku 2025

ok. 1,0 gwe do roku 
2025 analiza własna

Atom ok. 2,5 gwe 
do roku 2050

ok. 4,0 gwe do roku 
2050 analiza własna

Biomasa 
/ biogaz

ok. 2,5 gwe 
do roku 2050

ok. 2,5 gwe do roku 
2050 analiza własna

CCGT 
(z uwzgl. OCGT)

ok. 9,6gwe 
do roku 2050

ok. 9,6gwe do roku 
2050 Por. sekcję 4.1.4

CCGT_CCU ok. 0.8 gwe 
do roku 2050

ok. 0.8 gwe do roku 
2050 analiza własna 

Offshore

ok. 6,0 gwe 
do roku 2030 

ok. 19,0 gwe 
do roku 2050

ok. 6,0 gwe 
do roku 2030

ok. 23,5 gwe 
do roku 2050

analiza własna na podstawie pro-
jektu ustawy o promowaniu wytwa-
rzania energii elektrycznej w mor-
skich farmach wiatrowych, PrSP, 
aktualnej listy warunków przyłącze-
niowych PSe oraz szacunków Pol-
skiego Stowarzyszenia energetyki 
wiatrowej („PSew”)

Onshore

ok. 7.2 gwe
 do roku 2025 

ok. 17,7 gwe 
do roku 2050

ok. 7.2 gwe 
do roku 2025

ok. 22,5 gwe 
do roku 2050

analiza własna na podstawie PrSP 
oraz szacunków PSew przy założe-
niu liberalizacji tzw. zasady 10h

PV

ok. 7,0 gwe 
do roku 2025 

ok. 35,7 gwe 
do roku 2050

ok. 7,0 gwe 
do roku 2025

ok. 45,0 gwe 
do roku 2050

Prognozy instytutu energetyki od-
nawialnej
analiza własna na podstawie:
• danych i trendów dla rynku 

niemieckiego
• aktualnych trendów w Polsce
• potencjału instalacji paneli PV 
• na dachach domów i budyn-

ków

Wodór ok. 2,0 gwe 
do roku 2050

ok. 2,5 gwe 
do roku 2050

analiza własna w oparciu o „op-
portunities for hydrogen and ccS 
in the uk power mix” przy założe-
niu stopniowego przekształcania 
mocy ccgt (spalających gaz ziem-
ny) w moce spalające lub współ-
spalające wodór
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wolumeny gazu wysokometanowego dostępnego do wykorzystania przez polską elektroenergetykę w okre-
sie 2020-2050 oszacowano w oparciu o:

• historyczne oraz prognozowane zużycie gazu w Polsce (z wyłączeniem elektroenergetyki)

• prognozowane przepustowości połączeń gazowych Polski z krajami ościennymi

• szacowany stopień zakontraktowania mocy przesyłowych paliwem gazowym.

Prognozowana dostępność mocy technicznych (przepustowość) w połączeniu ze stopniem zakontrakto-
wania pozwoliła oszacować fizyczną dostępność gazu wysokometanowego w Polsce. Po odjęciu progno-
zowanego zapotrzebowania (poza elektroenergetyką) obliczono ilość paliwa gazowego dostępnego dla 
elektroenergetyki w Polsce.

Na podstawie danych historycznych dot. zużycia gazu ziemnego w sektorach gospodarki w Polsce (włącznie 
z gospodarstwami domowymi), zużycie w perspektywie 2050 r. (poza elektroenergetyką) oszacowano na 
ok. 26,6 mld m3. Na podstawie analizy dostępności obecnych oraz planowanych mocy przeysłowych sys-
temu gazowego (przy założeniu braku wykorzystania mocy z kierunku wschodniego po 2022 r.261), zdolności 
przepustowe gazociągów przesyłowych (wejścia do systemu) oszacowano na ok. 48,3 mld m3 w roku 2050. 
do szacunku dostępności paliwa, przyjęto 85 proc. stopień wypełnienia zdolności technicznych paliwem, 
co dla roku 2050 przekłada się na ok. 41,1 mld m3 dostępnego paliwa gazowego w Polsce. Powyższe pozwo-
liło oszacować teoretyczną/techniczną dostępność paliwa gazowego dla elektroenergetyki w roku 2050 na 
poziomie ok. 14,4 mld m3. Powyższą logikę obrazuje rysunek 23.

261 Planowane wygaśnięcie kontraktu jamalskiego.

Źródło: opracowanie własne na podstawie guS i euroStat

Piotr PerzyNa
nowemedia24.pl

Rys. 23 SzaCOWana DOSTęPnOść PaLiWa GazOWeGO 
 dla elektRoeneRgetyki w Polsce [mld m3]

uwaga: dla roku 2019 dane szacunkowe
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wolumeny technicznych mocy przesyłowych rurociągów gazu wysokometanowego przyjęte do powyż-
szego szacunku przedstawia tabela nr 5 oraz tabela nr 6.

Możliwości przyłączenia źródeł gazowych do kSe oszacowano w oparciu o „Plan rozwoju w zakresie zaspo-
kojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2021-2030” („Plan rozwoju 
Sieci Przesyłowej, PrSP”) opublikowany przez Polskie Sieci elektroenergetyczne („PSe”), operatora systemu 
przesyłowego elektroenergetycznego w Polsce. wskazane w PrSP potencjalne lokalizacje nowych jednostek 
wytwórczych klasy 500-700 Mwe opalanych gazem ziemnym w okresie do 2040 r. prezentuje rysunek 24.

Źródło: Plan rozwoju Sieci Przesyłowej PSe

Piotr PerzyNa
nowemedia24.pl

Rys. 24 POTenCJaLne LOKaLizaCJe nOWyCH JeDnOSTeK 
WyTWóRCzyCH KLaSy 500-700 mWe OPaLanyCH  
Gazem ziemnym w okResie do 2040 RokU

Potencjalne lokalizacje w okresie 2030-2040

lokalizacje dla roku 2030 pokrywające się z potencjalnymi lokalizacjami będącymi 
w obszarze analiz gaz - System S.a.

lokalizacje dla roku 2040 pokrywające się z potencjalnymi lokalizacjami będącymi 
w obszarze analiz gaz - System S.a.

Na potrzeby modelowania przyjęto jedynie lokalizacje 
będące w obszarze wspólnych analiz PSe 

do roku 2030 oraz 2040.
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Na potrzeby modelowania scenariusza zdywersyfikowanego oraz odnawialnego przyjęto jedynie lokaliza-
cje pokrywające się z potencjalnymi lokalizacjami będącymi w obszarze analiz operatora gazociągów prze-
syłowych gaz-System S.a. Jak wskazano w PrSP, analizy te są prowadzone wspólnie na potrzeby koordy-
nacji i optymalizacji rozwoju systemów przesyłowych – elektroenergetycznego oraz gazowego. Przyjęto, że 
w każdej z lokalizacji powstanie elektrownia ccgt (lub ocgt) o mocy 600 Mwe. oszacowane w ten spo-
sób możliwości rozwoju elektroenergetyki gazowej w Polsce prezentuje tabela 12.

4.1.5.  Technologie wytwórcze („kandydaci”) oraz ich podstawowe parametry

Modelowanie pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną w ramach scenariusza zdywersyfikowa-
nego oraz odnawialnego oparliśmy o następujące technologie wytwórcze (stanowiące „kandydatów” do 
wyboru przez model w procesie optymalizacji):

• źródła atomowe („atom”),

• źródła biomasowe / biogazowe („biomasa”, „biogaz”),

• źródła gazowo-parowe („ccgt”, ang. combined-cycle gas turbine) lub turbiny gazowe w cyklu prostym 
(„ocgt”, ang. open-cycle gas turbine),

• źródła ccgt z technologią wychwytu i wykorzystania co2 („ccgt_ccu”, ang. carbon capture and utili-
sation),

• źródła wiatrowe morskie („offshore”),

• źródła wiatrowe lądowe („onshore”),

• źródła fotowoltaiczne („PV”) rozumiane jako małoskalowa fotowoltaika dachowa oraz wielkoskalowe 
farmy fotowoltaiczne,

• źródła wykorzystujące wodór („wodór”), w tym zwłaszcza źródła ccgt/ocgt dostosowane do spala-
nia mieszanki gazu wysokometanowego i wodoru (w proporcji co najmniej 80 proc. wodoru i co naj-
wyżej 20 proc. gazu wysokometanowego).

Źródło: opracowanie własne na podstawie PrSP PSe

Piotr PerzyNa
nowemedia24.pl

tab. 12 POTenCJaLna WieLKOść nOWyCH mOCy WyTWóRCzyCH 
CCGT (LUB OCGT) w Polsce w hoRyzoncie 2050 RokU 
(moc skUmUlowana) Poza ostRołęką ccgt

Rok 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Moc skumulowana 600 3 600 6 000 8 400 9 000 9 600
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z uwagi na zamierzenia dekarbonizacyjne polityki energetyczno-klimatycznej unii europejskiej, a także 
politykę coraz większej liczby instytucji finansowych w zakresie wycofywania się z finansowania inwesty-
cji w źródła węglowe, w modelowaniu nie uwzględniono źródeł opalanych węglem brunatnym lub węglem 
kamiennym, w tym również wykorzystujących technologię ccu.

Podstawowe parametry techniczno-ekonomiczne dla powyższych technologii prezentuje tabela 13. Para-
metry te zostały przyjęte zarówno dla scenariusza zdywersyfikowanego, jak i odnawialnego.262

trajektorie jednostkowych nakładów inwestycyjnych związanych z budową 1 Mwe mocy w danej techno-
logii263 prezentuje rysunek 25.

262 o ile jednostki ocgt wykorzystywane są zazwyczaj jako jednostki podszczytowe lub szczytowe (z uwagi na niższą sprawność a tym samym 
wyższe jednostkowe koszty zmienne wytwarzania niż jednostki ccgt), ich techniczne możliwości teoretycznie pozwalają na uzyskanie wysokich 
współczynników wykorzystania mocy.

263 w porównaniu do danych PeP2040 w zakresie, w jakim możliwe było uzyskanie porównywalności danych.

Piotr PerzyNa
nowemedia24.pl

Źródło: opracowanie własne na podstawie PrSP PSe

tab. 13 PODSTaWOWe PaRameTRy TeCHniCznO-eKOnOmiCzne 
 dla technologii wytwóRczych

technologia
śred-

nio-roczna 
sprawność

max. średnio-
roczny współ-
czynnik wyko-
rzystania mocy

Czas życia 
[lata]

pozapali-
wowe kosz-

ty zmien-
ne („vom”), 
pln/mwh

pozapali-
wowe kosz-

ty stałe 
(„fom”),  
tys. pln/

MW

jednostko-
we nakłady 
inwestycyj-
ne w 2020 

roku

jednostkowe 
nakłady in-

westycyjne w 
2050 roku

atom 36% 90% 50 3,4 264 20,6 19,9

biomasa (biogaz) 36% 65% 20 18,0 (18,0) 140 (99) 9,7 (8,7) 8,8 (8,1)

ccgt 63% 85% 30 8,2 73 3,4 3,3

ccgt_ccu 53% 80% 25 17,2 163 6,9 6,7

offshore [-] 40.9% 20 0 314 11,1 8,0

onshore [-] 28.3% 25 0 125 5,2 4,2

ocgt 40% 25% (70%)262 20 11,6 52 2,0 2,0

PV [-] 14% 20 0 46 3,4 1,3

wodór 53% 80% 25 12,3 110 5,2 4,9
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Źródło: opracowanie własne

Piotr PerzyNa
nowemedia24.pl

Rys. 25 TRaJeKTORie JeDnOSTKOWyCH naKŁaDóW inWeSTyCyJnyCH 
 [mln Pln/mwe]
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Na podstawie powyższych parametrów oszacowano jednostkowy łączny koszt wytwarzania energii elek-
trycznej w powyższych technologiach (lcoe, ang. levelised cost of electricity) ilustrujący relatywną konkuren-
cyjność poszczególnych technologii wytwarzania. Szacowane koszty lcoe w poszczególnych latach prezen-
tuje rys. 26. o ile w przypadku większości technologii decydujący wpływ na poziom lcoe ma trajektoria 
jednostkowych nakładów inwestycyjnych, o tyle w przypadku ccgt (o w zasadzie niezmiennym poziomie 
nakładów jednostkowych w latach 2020-2050) kluczową determinantą lcoe jest koszt zmienny, będący 
pochodną ceny paliwa, sprawności, emisyjności oraz ceny uprawnień do emisji co2.

4.1.6. Technologie magazynowania energii elektrycznej

rozwój systemu elektroenergetycznego Polski – cechujący się wzrastającymi wolumenami produkcji z zależ-
nych od pogody źródeł oze – będzie w dłuższym horyzoncie wymagać udziału technologii magazynowania 
energii elektrycznej (baterie litowo-jonowe, wodór, sprężone powietrze, inne) pozwalających na bilansowa-
nie systemu poprzez pobór nadmiarowej produkcji w okresach o niskim zapotrzebowaniu oraz oddanie 
w okresach szczytowych. Na chwilę obecną, w Polsce zainstalowanych jest ok. 10 Mw magazynów bate-
ryjnych o pojemności ok. 40 Mwh.

Piotr PerzyNa
nowemedia24.pl

Źródło: opracowanie własne

Rys. 26 TRaJeKTORie JeDnOSTKOWyCH ŁąCznyCH KOSzTóW WyTWaRzania eneRGii 
eLeKTRyCzneJ w analizowanych technologiach (lcoe) , Pln/mwh.
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tab. 14 prezentuje obserwowane w świecie dane na temat nakładów inwestycyjnych w magazyny bate-
ryjne o czasie rozładowania 2 oraz 4 godziny.

w horyzoncie roku 2050 istotnym graczem na rynku magazynowania energii elektrycznej może stać się 
wodór (m.in. z uwagi na wsparcie ze strony polityki energetyczno-klimatycznej ue, jak i z uwagi na wszech-
stronne zastosowanie264 oraz powszechność występowania).

4.1.7. Ceny paliw oraz uprawnień do emisji CO2

Węgiel kamienny

kluczowe przyczyny kształtujące tendencje w zakresie produkcji i zużycia węgla kamiennego energetycz-
nego (wke) w Polsce to między innymi:

• Polityka energetyczno-klimatyczna unii europejskiej (ue), która od wielu lat konsekwentnie dąży do 
ograniczania roli paliw kopalnych (w tym zwłaszcza węglowych) w energetyce, zmierzając ku zeroemi-
syjnym i niskoemisyjnym rozwiązaniom. Najnowsze zamierzenia ue zaprezentowane w tzw. Europej-
skim Zielonym Ładzie pozwalają przypuszczać, że tempo dekarbonizacji w horyzoncie 2050 r. jeszcze 
przyśpieszy.

• relacje kosztowo-cenowe wke pozyskiwanego w Polsce do kosztów pozyskania wke w krajach będą-
cych jego wiodącymi producentami i eksporterami, a także cen na rynku światowym.

w skali globalnej, kluczowym czynnikiem wpływającym na popyt na wke będzie zużycie tego surowca 
w chinach oraz indiach, tj. u dwóch największych konsumentów tego surowca na świecie. dane za ostat-
nie lata pozwalają wnioskować o spowolnieniu lub wręcz odwróceniu dotychczasowej tendencji wzrosto-
wej w zakresie zapotrzebowania chin na wke, co można łączyć m.in. z intensywnym rozwojem odnawial-
nych źródeł energii oraz polityką chin w zakresie poprawy ochrony środowiska. Jednocześnie, należy wska-
zać, że spadek popytu ze strony chin w najbliższych latach nie będzie kompensowany przez indie. Powyż-
sze pozwala łącznie wnioskować o spodziewanym spowolnieniu lub wręcz stopniowym spadku popytu na 
wke w skali świata.

264 Jako surowiec w procesach przemysłowych, jako bezpośrednie paliwo w procesach spalania w turbinach gazowych oraz jako substrat 
w ogniwach paliwowych.

Źródło: opracowanie własne

Piotr PerzyNa
nowemedia24.pl

tab. 14 SzaCUnKOWe naKŁaDy inWeSTyCyJne W maGazyny BaTeRyJne 
 o czasie Rozładowania 2 oRaz 4 godziny

Technologia Jednostkowe nakłady inwestycyjne 
w 2020 roku, mPLN/MW

Jednostkowe nakłady inwestycyjne 
w 2050 roku, mPLN/MW

baterie – pojemność 2h 2,1 0,9

baterie – pojemność 4h 3,3 1,4
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Polska produkcja oraz zużycie węgla kamiennego energetycznego (wke) nie przekracza 65 mln ton rocz-
nie, eksport nie przekracza 10 mln ton265, a import kształtuje się na poziomie między 10 a 15 mln ton266 
(por. powyższy rysunek 27). Powyższe oznacza, że Polska jest marginalnym graczem w skali światowego 
rynku wke, na którym produkcja oraz eksport za 2017 r. wyniosły odpowiednio 5036 mln ton i 933 mln 
ton (dane amerykańskiej agencji energii eia). Na podstawie powyższych danych, udział Polski w globalnym 
rynku węgla kamiennego energetycznego to niecałe 1,5 proc.

Powyższe zależności odnośnie pozycji Polski na światowym runku wke docelowo pozycjonują nasz kraj 
jako biorcę cen, ustalanych przez wiodących producentów-eksporterów tego surowca (indonezja, austra-
lia, rosja, kolumbia, rPa, uSa). Niemniej jednak, można oczekiwać, że w krótkim horyzoncie (ok. 5-6 lat) 
istotnymi czynnikami wpływającymi na popyt, podaż oraz cenę wke w Polsce będą:

• kolejne próby restrukturyzacji krajowego górnictwa węgla kamiennego,

• prowadzenie wydobycia w coraz trudniejszych warunkach fizycznych,

• sytuacja w elektroenergetyce w zakresie kształtowania się przyszłej struktury wytwarzania energii elek-
trycznej.

Ponadto, na uwadze należy mieć wzrastające koszty wydobycia, przekładające się na rosnące ceny wydo-
bywanego rodzimie wke. koszty wydobycia surowca w Polsce pozostają powyżej jego ceny na rynku kra-
jowym oraz na dużo wyższych poziomach niż koszty wydobycia w krajach o znacząco wyższych wolume-
nach produkcji i eksportu niż Polska (co obrazuje rysunek 28).

265 z wyraźną tendencją spadkową do poziomu ok. 2,0 mln ton w roku 2018.
266 Należy zwrócić uwagę na zauważalny wzrost importu w ostatnich latach 2017 oraz 2018 do poziomu ok 15 mln ton w roku 2018.

Piotr PerzyNa
nowemedia24.pl

Źródło: opracowanie własne na podstawie eurostat.

Rys. 27 WieLOLeTnie TenDenCJe W zaKReSie PRODUKCJi, zUżyCia, 
eKSPORTU i imPORTU W POLSCe [mln mg]
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Mając na uwadze wcześniejsze próby restrukturyzacji oraz niekorzystne efekty działań przeszłych można 
spodziewać się dalszego wzrostu kosztów wydobycia, co stoi w opozycji do tendencji obserwowanych 
na świecie i niejako wynika ze specyfiki polskiego rynku. Ponadto, koszt wydobycia może także wzrastać 
z uwagi na prowadzenie wydobycia na coraz niższych poziomach (poniżej 1 000 m).

Powyższe, w połączeniu ze spodziewanym utrzymaniem popytu na wke w elektroenergetyce w horyzon-
cie roku 2025-2026, wytworzy kilkuletnią presję na dalszy wzrost cen wke na rynku polskim.

Jednym z najistotniejszych czynników przemawiających za utrzymaniem popytu na wke w Polsce w hory-
zoncie najbliższych 5-6 lat jest sytuacja w elektroenergetyce. Prognozy zaprezentowane w najnowszym 
(wrzesień 2020 r.) projekcie PeP2040 wskazują na ok. 56 proc. udział wke w wytwarzaniu energii elek-
trycznej do roku 2030.

Pomimo wspomnianej wcześniej presji cenowej w horyzoncie najbliższych 5 lat, w horyzoncie długotermi-
nowym należy spodziewać się spadku cen wke w Polsce z uwagi m.in. na spadek jego zużycia w elektro-
energetyce powodowany wymogami polityki energetyczno-klimatycznej ue.

Źródło: opracowanie własne na podstawie eurostat.

Piotr PerzyNa
nowemedia24.pl

Rys. 28 wieloletnie tendencje w zakResie KOSzTóW WyDOByCia ORaz Cen WKe 
W KOPaLniaCH KRaJOWyCH w PoRównaniU z kosztami kRajów będących 
wiodącymi PRodUcentami-eksPoRteRami tego sURowca.
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Mając powyższe na uwadze oraz przyjmując dodatkowe założenie, że do wytworzenia 1 Mwh energii elek-
trycznej wykorzystuje się między 0,38 do 0,56 tony wke267, łączny szacowany spadek zapotrzebowania na 
wke w elektroenergetyce w okresie 2030-2040 oszacować można na ok. 6,6 do 9,7 mln ton, przy założeniu 
spadku produkcji energii elektrycznej z poziomu 63,1 twh w roku 2030 do 45,7 twh w roku 2040. Spadek 
ten może być jednak większy, z uwagi na możliwe dalsze zaostrzanie polityki energetyczno-klimatycznej 
ue, a także relacje cen wke, gzw oraz ceny uprawnień do emisji co2, łącznie przekładające się na wyższą 
konkurencyjność kosztową wytwarzania energii elektrycznej z gzw względem wke. efektem może być 
jeszcze głębszy spadek popytu na wke.

w kontekst prognozowanej powyżej struktury wytwarzania energii elektrycznej wpisują się prognozowane 
przez PeP2040 trwałe odstawienia mocy wytwórczych opartych o wke oraz wb, wskazujące na znaczące 
wyłączenia dopiero po 2030 r. oraz wyniki prowadzonych w ostatnich latach aukcji w ramach tzw. rynku 
mocy, które wskazują na utrzymanie w najbliższych latach funkcjonowania jednostek opalanych wke268.

Prognozowane ceny wke przyjęte w procesie modelowania prezentuje rysunek 29.

267 obliczenia zakresowe dla wartości brutto wytwarzania między 36 proc. a 45 proc. oraz wartości opałowej wke między 18 a 21 MJ/t
268 instytut Jagielloński, Paliwa i motory wzrostu gospodarczego. Wpływ cen surowców i produkcji energii na Polskę, 2020 r.

Piotr PerzyNa
nowemedia24.pl

Źródło: opracowanie własne

Rys. 29 PROGnOzOWane Ceny WęGLa KamienneGO 
 W POLSCe [Pln/gj]
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Węgiel brunatny

węgiel brunatny, obok węgla kamiennego, stanowi istotny składnik miksów paliwowych wielu państw. Pol-
ska znajduje się w światowej czołówce produkcji i konsumpcji tego paliwa.

Niemcy są światowym liderem w wydobyciu i konsumpcji węgla brunatnego. Na drugim miejscu znajdują 
się chiny. Polska odpowiada za około 6 proc. (euracoal) globalnego wolumenu produkcji węgla brunatnego.

węgiel brunatny cechuje się mało zwartą strukturą oraz dużą zawartością wody, co skutkuje nieopłacal-
nością transportu tego paliwa na większe odległości. elektrownie opalane węglem brunatnym znajdują 
się w pobliżu kopalń, co dobrze widać na przykładzie polskich kompleksów (elektrownia bełchatów wraz 
z kopalnią bełchatów). w konsekwencji nie istnieje światowy obrót węglem brunatnym, jaki istnieje w przy-
padku innych paliw. cena węgla brunatnego zależy więc w praktyce tylko od kosztów wydobycia i utrzy-
mania kopalń.

Jak wcześniej wspomniano, przez właściwości fizyczne węgla brunatnego nie istnieje jego światowy rynek. 
z tego powodu krajowa produkcja jest silne skorelowana z konsumpcją tego paliwa. Średni poziom zuży-
cia wb w Polsce w ostatnich latach to ok. 60 mln Mg.

Produkcja energii elektrycznej w Polsce w ok. 26 proc. opiera się o wb. unijna polityka energetyczno-kli-
matyczna zakłada redukcję emisji co2 w długim horyzoncie. węgiel brunatny w porównaniu do innych wio-
dących paliwa kopalnych używanych w energetyce cechuje się największą emisją jednostkową w odnie-
sieniu do wytworzonej energii elektrycznej. Spowodowane jest to głównie o wiele niższą kalorycznością 
paliwa (około 8 MJ/kg [kobize]). koszt emisji ze źródeł opalanych wke i wb, a także źródeł gazowych 
(ccgt i ocgt), gdzie źródła opalane wb ponoszą najwyższy koszt emisji, z uwagi na emisyjność jednost-
kową. Powyższe prowadzić będzie do odchodzenia od mocy opalanych wb w horyzoncie lat 2030 i 2040.

w projekcie PeP2040 nie przewiduje się nowych inwestycji w elektrownie opalane węglem brunatnym 
(poza inwestycją w blok 460 Mw w elektrowni turów)269

.

Prognozowane ceny węgla brunatnego przyjęte w procesie modelowania prezentuje rysunek 30.

269 instytut Jagielloński, Paliwa i motory wzrostu gospodarczego. Wpływ cen surowców i produkcji energii na Polskę, 2020.
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Gaz ziemny

Sektor gazu ziemnego w ostatnich latach rozwija się dynamicznie. od niemal 30 lat krajowe zapotrzebo-
wanie na błękitne paliwo rośnie z roku na rok. około 4 mld m3 gazu ziemnego jest wydobywane w kraju. 
krajowe kopalnie znajdują się głównie na Podkarpaciu (gaz wysokometanowy) oraz w wielkopolsce, gdzie 
pozyskuje się gaz zaazotowany.

głównym czynnikiem wpływającym na wzrost zapotrzebowania na gaz ziemny w Polsce jest rosnąca rola 
tego paliwa w ciepłownictwie i energetyce zawodowej. od kilku lat funkcjonują bloki gazowo-parowe, wytwa-
rzające w skojarzeniu energię elektryczną i ciepło we włocławku oraz w Płocku. w budowie są jednostki 
na warszawskim żeraniu oraz w Stalowej woli. zwiększa się także obecność błękitnego paliwa w ciepłow-
nictwie, gdzie staje się on jedną z alternatyw od węgla. rządowe opracowania nakreślające strategiczne 
kierunki rozwoju polskiej energetyki zauważają zalety gazu, zwłaszcza w kontekście polityki unijnej nakie-
rowanej na niskoemisyjność.

Powyższe może powodować zwiększone zapotrzebowanie zarówno na bloki gazowe (ccgt i ocgt) jak 
i sam surowiec, który jest mniej emisyjny niż wke, a ponadto jest technologią przystępną cenowo z punktu 
widzenia nakładów inwestycyjnych oraz kosztów wytwarzania przy spadających cenach gazu oraz rosną-
cych cenach uprawnień do emisji co2. Niskie ceny gazu oraz presja cen kontraktów emisyjnych na euro-
pejskim rynku handlu pozwoleniami do emisji wpływają na zadowalający koszt krańcowy w porównaniu 
do innych technologii. z powyższych przyczyn błękitne paliwo może być paliwem przejściowym pomiędzy 
energetyką konwencjonalną, a energetyką niskoemisyjną

Niskie ceny gazu na rynkach światowych pozytywnie wpływają na konkurencyjność gzw w porównaniu do 
innych paliw. Przyczyną spadku cen jest między innymi rewolucja łupkowa w uSa. Ponadto, nastąpiła dywer-
syfikacja w technologii transportu gazu ziemnego. Skroplony gaz ziemny (lNg) pozwolił krajom, którym 
położenie geograficzne nie pozwalało na sprzedaż gazu ziemnego za pomocą gazociągów na wkroczenie 

Rys. 30 PROGnOzOWane Ceny WęGLa BRUnaTneGO 
 W POLSCe [Pln/gj]
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Źródło: opracowanie własne
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na nowe obszary, zwiększając tym samym konkurencję na rynkach światowych, co z kolei przełożyło się 
na zauważalne obniżenie cen gazu na rynkach europejskich, gdzie cena błękitnego paliwa była na prze-
strzeni lat wysoka, ze względu na wysoki popyt i niską produkcję.

beneficjentem postępu technologicznego była także Polska. dostawy z kataru nie byłyby możliwe bez 
otwartego w 2016 r. gazoportu w Świnoujściu. Planowane są również nowe inwestycje w infrastrukturę, 
z których wymienić należy:

• rozbudowę gazoportu w Świnoujściu do 7,5 mld m3 zdolności regazyfikacyjnej rocznie;

• zakotwiczenie FSru (terminala pływającego) w gdańsku;

• gazociąg balticPipe: połączenie z danią, a w konsekwencji z Szelfem Norweskim o przepustowości 
10 mld m3 rocznie;

• rozbudowę połączeń transgranicznych między innymi z litwą i Słowacją.

warto zwrócić uwagę na silne powiązania między rynkiem gazu prowadzonym przez towarową giełdę ener-
gii a niemieckim gaspoolem. Potwierdza to tezę, że polski rynek gazu ziemnego dużo bardziej niż w przy-
padku węgla kamiennego zależny jest od rynków światowych. w przypadku gazu, Polska jest biorcą ceny, 
ponieważ stanowi zaledwie 0,5 proc. światowej konsumpcji270.

Prognozowane ceny gazu ziemnego przyjęte w procesie modelowania prezentuje rysunek 31.

270 instytut Jagielloński, Paliwa i motory wzrostu gospodarczego. Wpływ cen surowców i produkcji energii na Polskę, 2020 r.

Rys. 31 PROGnOzOWane Ceny GazU ziemneGO W POLSCe 
[Pln/mwh]

Piotr PerzyNa
nowemedia24.pl

Źródło: opracowanie własne
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Uprawnienia do emisji CO2

uprawnienia do emisji co2 są głównym czynnikiem cenotwórczym wpływającym na poziom cen energii 
w Polsce. z tego względu została wykonana projekcja ścieżki cenowej do roku 2050, której wyniki zostały 
uwzględnione w modelowaniu miksów: zdywersyfikowanego i odnawialnego.

Główne determinanty wpływające na poziom cen uprawnień do roku 2040 to:

a) Cel redukcji emisji CO2

obecny cel dotyczy 2030 r., do tego czasu w krajach członkowskich ue należy obniżyć emisje co2 o co naj-
mniej 40 proc. w stosunku do poziomu z 1990 r.

System eu etS zależy przede wszystkim od celu redukcji emisji, co2 który determinuje „ustawienia” sys-
temu eu etS, w tym przede wszystkim ilość uprawnień na rynku poprzez m.in. liniowy współczynnik reduk-
cji (lrF), podział procentowy na pule aukcyjne i darmowe, mechanizm przyznawania uprawnień, mecha-
nizmy kompensacyjne np. dla sektora energetycznego. obecna wersja dyrektywy eu etS określa sposób 
funkcjonowania w iV okresie rozliczeniowym tj. 2021-2030.

Podniesienie celu na rok 2030, prawdopodobnie do 55 proc. (z 40 proc.), pociągnie za sobą konieczność 
rewizji dyrektywy eu etS tak by zmniejszyć ilość uprawnień na rynku.

z obecnych analiz warto przywołać materiał opublikowany w marcu br. przez kobize, prognozujący ceny eua:

• w przypadku podniesienia celu do 50 proc.: ceny wzrosną do 34 eur/eua w 2025 r. i 52 eur/eua 
w 2030 r.,

• zaś w przypadku wzrostu celu do 55 proc.: ceny wzrosną do 41 eur/eua w 2025 r. i 76 euro/eua 
w 2030 r.271

• Rezerwa Stabilności Rynkowej (market Stability Reserve, mSR)

rezerwa stabilizacji rynku (MSr) rozpoczęła funkcjonowanie na początku 2019 r. Jest to jeden z głównych 
mechanizmów, który zreformował system etS. celem jest stopniowa likwidacja nadwyżki uprawnień na 
rynku, oszacowanej przez komisję europejską w maju 2018 r. na poziomie ok. 1.655 mln. Na tej podstawie 
corocznie określona jest ich ilość, którą MSr może zdjąć z rynku.

• Rewizja dyrektywy eU etS

zwiększenie celu na rok 2030 spowoduje konieczność rewizji dyrektywy eu etS. decyzja o celu najpraw-
dopodobniej zapadnie w okresie 2020-2022 r.

271 kobize, Zmiana celów redukcyjnych i cen uprawnień do emisji wynikająca z komunikatu „Europejski Zielony Ład”, dostęp: https://www.kobize.pl/pl/
article/life-climate-cake-pl-aktualnosci/id/1642/zmiana-celow-redukcyjnych-i-cen-uprawnien-do-emisji-wynikajaca-z-komunikatu-seuropejski-zie-
lony-lad
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• prawo klimatyczne (tzw. Climate law) – kolejne cele po 2030 r.

Propozycja prawa klimatycznego zakłada konieczność ustalania kolejnych celów redukcji co2 po 2030 r., 
co 5 lat, do 2050, kiedy ma być osiągnięta neutralność klimatyczna w ue.

• Carbon border adjustment mechanism (Cbam)

graniczny podatek węglowy ma nakładać opłaty na towary produkowane poza państwami objętymi syste-
mem eu etS. Jedną z bardzo prawdopodobnych konsekwencji będzie likwidacja bądź duże ograniczenie 
funkcjonowania darmowych uprawnień do emisji w systemie eu etS przyznawanych przemysłowi, który 
będzie objęty cbaM. zgodnie z informacjami z lipca br. wśród pierwszych gałęzi przemysłu, które obejmie 
cbaM będzie przemysł stalowy i cementowy.

Prognozy dot. cen uprawnień do emisji eU eTS do 2050 r.

ww. tendencje oraz główne determinanty wpływające na poziom cen eu etS pozwalają prognozować,  
iż w horyzoncie lat 2025-2050 presja na wzrost cen utrzyma się.

Prognozowane ceny uprawnień do emisji co2 przyjęte w procesie modelowania prezentuje rysunek 32.

Piotr PerzyNa
nowemedia24.pl

Źródło: opracowanie własne

Rys. 32 PROGnOzOWane Ceny UPRaWnień DO emiSJi CO2  [eUR/mg]
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4.2.  metodyka modelowania

Modelowanie scenariusza zdywersyf ikowanego oraz odnawialnego wykonano w horyzoncie 
roku 2050 w cenach realnych roku 2020.

celem modelowania była optymalizacja struktury wytwarzania energii elektrycznej oraz mocy zainstalo-
wanych wytwórczych z uwzględnieniem następujących zmiennych i ograniczeń:

• trajektorii emisji wyznaczonych jak w sekcji 4.1.2,

• Potencjału budowy mocy wytwórczych (buildlimits), wyznaczonych jak w sekcji 4.1.3,

• dostępności paliwa gazowego dla elektroenergetyki w Polsce, wyznaczonego jak w sekcji 4.1.4,

• Parametrów techniczno-ekonomicznych technologii wytwórczych, wyznaczonych jak w sekcji 4.1.5,

• cen paliw i uprawnień do emisji co2, wyznaczonych jak w sekcji 4.1.7.

kryterium optymalizacji była minimalizacja łącznego kosztu operacyjno-inwestycyjnego systemu elektro-
energetycznego. komponentami kosztu były:

• koszty zmienne wytwarzania energii elektrycznej (paliwo, emisje, VoM),

• koszty stałe wytwarzania energii elektrycznej (FoM, w tym amortyzacja),

• nakłady inwestycyjne związanych z budową mocy wytwórczych.

wynikami optymalizacji modelu jest zoptymalizowany plan ekspansji mocy wytwórczych, pozwalających 
pokryć zapotrzebowanie na energię elektryczną w ujęciu rocznym. optymalizację wykonano w autorskim 
modelu typu ceM (ang. Capacity expansion model), wykorzystującym mechanizm programowania linio-
wego w solverze coiN-or cbc. Modele typu ceM wykorzystywane są do wspierania decyzji inwestycyj-
nych związanych z planowaniem rozwoju systemu elektroenergetycznego na przestrzeni zadanego hory-
zontu planistycznego272 i zasadniczo różnią się od modeli operacyjnych (ang. dispatch models) symulują-
cych pracę systemu elektroenergetycznego sekwencyjnie (interwał po interwale) w oparciu o krótkotermi-
nowe koszty krańcowe oraz mechanizm merit order. z uwagi na uwzględnienie pełnych kosztów wytwarza-
nia oraz uwzględnienie kwestii nakładów inwestycyjnych w procesie optymalizacji, jak również z uwagi na 
sposób optymalizacji (równoczesna optymalizacja na przestrzeni całego horyzontu modelowania), modele 
typu ceM są bardziej adekwatnym narzędziem do planowania ekspansji systemu elektroenergetycznego.

272 Modele typu ceM wykorzystywane są w planowaniu ekspansji mocy wytwórczych w australii, uSa, czy Niemczech.
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4.3.  Wyniki modelowania

Poniższy rozdział prezentuje oraz omawia wyniki modelowania struktury sektora elektroenergetycznego 
w Polsce do 2050 r. dla scenariusza zdywersyfikowanego oraz odnawialnego. Porównanie wyników modelo-
wania obydwu scenariuszy z wynikami PeP2040 w horyzoncie roku 2040 przedstawione zostało w sekcji 4.4.

Modelowane pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną w Polsce w scenariuszu zdywersyfikowa-
nym oraz odnawialnym do 2050 r. prezentuje rysunek 33.

w przypadku scenariusza zdywersyfikowanego można zaobserwować następujące zjawiska:

• udział źródeł opalanych węglem brunatnym spada z ok. 24 proc. w 2020 r. do zera po roku 2035, udział 
źródeł opalanych węglem kamiennym spada z ok. 40 proc. w 2020 r. do zera po roku 2040,

• wytwarzanie z paliw węglowych na przestrzeni okresu modelowania zastępowane jest głównie przez 
opalane gazem ziemnym źródła ccgt (ok. 30-35 proc. w latach 2030-2045, oraz ok. 25 proc. udziału 
w 2050 r.),

• uzupełnieniem miksu są:

› źródła offshore, onshore i PV (odpowiednio 24 proc. i po 15 proc. w roku 2050),

› energetyka jądrowa (5 proc. w roku 2050),

› źródła wykorzystujące wodór (5 proc. w roku 2050),

› źródła ccgt_ccu (2 proc. w roku 2050),

› import energii elektrycznej z zagranicy (8 proc. w roku 2050),

• udział źródeł odnawialnych (offshore, onshore, PV, biomasy i biogazu oraz źródeł wykorzystujących 
energię wody innych niż źródła szczytowo-pompowe) wynosi 33 proc. w roku 2030 oraz 55 proc. 
w roku 2050.
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Źródło: opracowanie własne

Rys. 33 POKRyCie zaPOTRzeBOWania na eneRGię eLeKTRyCzną W POLSCe 
 w modelowanych scenaRiUszach [twh]

import netto

wodór

ccgt_ccu

ccgt

atom

wk

wb

offshore

onshore

PV

inne (*)

Po 2040 roku paliwa węglowe 
nie są wykorzystywane do produkcji 
energii elektrycznej

Po 2035 roku paliwa węglowe 
nie są wykorzystywane do produkcji 
energii elektrycznej

uwaga: 
Pozycja „wk” obejmuje łącznie elektrownie oraz elektrociepłownie na węgiel kamienny. 

Pozycja „inne (*)” 
obejmuje źródła biomasowe, biogazowe, wykorzystujące energię wody oraz ec wielopaliwowe
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w przypadku scenariusza odnawialnego można zaobserwować następujące zjawiska:

• udział źródeł opalanych węglem brunatnym oraz węglem kamiennym spada odpowiednio z ok. 24 proc. 
i 40 proc. w 2020 r. do zera po roku 2035,

• wytwarzanie z paliw węglowych w początkowych latach modelowania (do roku 2030) zastępowane jest 
głównie przez opalane gazem ziemnym źródła ccgt, natomiast od roku 2035 dominują źródła odna-
wialne (offshore, PV i onshore),

• udział źródeł gazowych ccgt w roku 2050 stanowi 7 proc.,

• udział źródeł offshore, PV i onshore w roku 2050 stanowi odpowiednio 29 oraz po 19 proc.,

• uzupełnieniem miksu są:

› energetyka jądrowa (8 proc. w roku 2050),

› źródła wykorzystujące wodór (6 proc. w roku 2050),

› źródła ccgt_ccu (2 proc. w roku 2050),

› import energii elektrycznej z zagranicy (8 proc. w roku 2050).

• udział źródeł odnawialnych (offshore, onshore, PV, biomasy i biogazu oraz źródeł wykorzystujących ener-
gię wody innych niż źródła szczytowo-pompowe) wynosi 41 proc. w roku 2030 oraz 69 proc. w roku 2050.

Strukturę pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną w scenariuszu zdywersyfikowanym oraz odna-
wialnym do 2050 r. prezentuje rysunek 34.

Rys. 34 STRUKTURa POKRyCia zaPOTRzeBOWania na eneRGię eLeKTRyCzną W POLSCe 
w modelowanych scenaRiUszach

uwaga: Pozycja „inne (*)” obejmuje źródła biomasowe, biogazowe, wykorzystujące energię wody oraz ec wielopaliwowe

Piotr PerzyNa
nowemedia24.pl

Źródło: opracowanie własne

technologia 20 25 30 35 40 45 50

inne(*) 9% 9% 8% 4% 2% 2% 1%

PV 2% 4% 12% 19% 21% 21% 19%

onshore 9% 10% 12% 15% 17% 18% 19%

offshore   4% 11% 17% 26% 24% 29%

wb 24% 19% 7% 4%      

wk 4 0% 25% 21% 12%      

atom         5% 8% 8%

ccgt 8% 19% 18% 16% 15% 13% 7%

ccgt_ccu         1% 1% 2%

wodór     2% 3% 5% 5% 6%

import netto 8% 10% 9% 9% 9% 9% 8%

razeM 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

technologia 20 25 30 35 40 45 50

inne(*) 9% 9% 7% 4% 2% 2% 1%

PV 2% 4% 9% 11% 14% 15% 15%

onshore 9% 10% 10% 13% 14% 15% 15%

offshore   4% 8% 11% 16% 19% 24%

wb 24% 20% 6% 4%      

wk 40% 25% 21% 12% 4%    

atom           3% 5%

ccgt 8% 19% 29% 34% 36% 32% 25%

ccgt_ccu         1% 1% 2%

wodór       2% 3% 4% 5%

import netto 8% 10% 9% 9% 9% 9% 8%

razeM 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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obserwowane na rysunku 33 oraz rysunku 34 zmiany sposobu pokrycia zapotrzebowania na energię elek-
tryczną w Polsce oraz udziału poszczególnych źródeł / technologii w latach 2020-2050 są przede wszyst-
kim pochodną zamierzeń i celów polityki energetyczno-klimatycznej unii europejskiej. głównym czynni-
kiem wpływającym na kształt modelowanych miksów energetycznych w ramach scenariusza zdywersyfi-
kowanego oraz odnawialnego była ścieżka redukcji emisji co2 dla polskiej elektroenergetyki.

Modelowane wolumeny emisji co2 dla scenariusza zdywersyfikowanego oraz odnawialnego prezentuje 
rysunek 35. w obydwu przypadkach, emisje będące pochodną modelowanej struktury pokrycia zapotrze-
bowania na energię elektryczną spełniają cele polityki energetyczno-klimatycznej, stanowiące podstawę 
konstrukcji ścieżek wartości granicznych.

w obydwu modelowanych scenariuszach, dążenie przez Polskę do wypełnienia celów polityki energetycz-
no-klimatycznej ue w zakresie redukcji emisji wpływa na zakończenie produkcji energii elektrycznej w źró-
dłach węglowych na przestrzeni lat 2035-2040 (por. wcześniej). Należy wskazać, że zakończenie produk-
cji w źródłach węglowych nie jest efektem odstawienia mocy z uwagi na wiek lub stan techniczny (okre-
ślone moce węglowe273 nadal fizycznie istnieją po okresie 2035-2040), a decyzja modelu o niewykorzysty-
waniu istniejących źródeł węglowych jest pochodną modelowanych limitów emisji, jak również cen upraw-
nień do emisji co2.

274

limity emisji oraz ceny uprawnień do emisji co2, w powiązaniu z przyjętymi założeniami techniczno-eko-
nomicznymi (sprawności, współczynniki wykorzystania mocy, jednostkowe nakłady inwestycyjne, koszty 
paliw, itp.) są bezpośrednimi determinantami modelowanego rozwoju mocy zainstalowanej w kSe, pozwa-
lającego na pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną w Polsce, przy kryterium minimalizacji łącz-
nego kosztu operacyjno-inwestycyjnego, z dochowaniem ograniczenia w postaci trajektorii redukcji wolume-
nów emisji co2 z elektroenergetyki. Modelowany rozwój mocy zainstalowanej kSe prezentuje rysunek 36.

273 dotyczy najnowszych mocy Jwcd (opole 1 800 Mw, Jaworzno 910 Mw, kozienice 1 075 Mw) oraz ok. 2 500 Mw elektrociepłowni węglowych.
274 ceny uprawnień do emisji co2 bezpośrednio wpływają na koszty wytwarzania, a tym samym relatywną ekonomikę źródeł węglowych (najbardziej 

emisyjnych) względem innych technologii.

Źródło: opracowanie własne

Piotr PerzyNa
nowemedia24.pl

Rys. 35 emiSJa CO2 z SeKTORa eLeKTROeneRGeTyKi W POLSCe 
 w modelowanych scenaRiUszach
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Rys. 36 STRUKTURa mOCy WyTWóRCzyCH ORaz imPORTOWyCH W POLSCe 
 w modelowanych scenaRiUszach [gwe]

import/eksport

wodór

ccgt_ccu

ccgt

atom

wk

wb

offshore

onshore

PV

inne (*)

uwaga: Pozycja „inne (*)” obejmuje źródła biomasowe, biogazowe, wykorzystujące energię wody oraz ec wielopaliwowe.

rozwój mocy uwzględnia zarówno nowe moce, jak i wyłączenia mocy istniejących (węglowych, gazowych, wiatrowych)  
z uwagi na wiek, stan techniczny oraz ekonomikę.
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Źródło: opracowanie własne

Piotr PerzyNa
nowemedia24.pl

Rys. 37 SKUmULOWane naKŁaDy inWeSTyCyJne zWiązane z BUDOWą nOWyCH mOCy 
WyTWóRCzyCH W mODeLOWanyCH SCenaRiUSzaCH
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w przypadku scenariusza zdywersyfikowanego (cechującego się bardziej swobodną trajektorią redukcji emisji 
co2) ilość mocy gazowych ccgt jest większa niż w przypadku scenariusza odnawialnego, gdzie z uwagi na 
wymogi redukcji emisji, dominującymi źródłami stają się źródła bezemisyjne (atom, offshore, onshore, PV).

Szacowane nakłady inwestycyjne na rozwój mocy zainstalowanej w kSe to ok. 419 mld PlN do roku 2050 w sce-
nariuszu zdywersyfikowanym oraz ok. 500 mld w scenariuszu odnawialnym. Skumulowane nakłady inwe-
stycyjne prezentuje rysunek 37.

w przypadku scenariusza zdywersyfikowanego, łączne szacowane nakłady na energetykę gazową to ok. 
29 mld PlN (w porównaniu do ok. 6 mld PlN w scenariuszu odnawialnym).

w scenariuszu odnawialnym – w celu spełnienia bardziej rygorystycznych celów redukcji emisji co2 – wystę-
puje konieczność poniesienia wyższych nakładów na rozwój źródeł bezemisyjnych (łącznie ok. 472 mld 
PlN dla atomu, offshore, onshore i PV) niż w scenariuszu zdywersyfikowanym (łącznie ok. 371 mld PlN 
dla ww. typów źródeł).
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rysunek 38 prezentuje nakłady inwestycyjne w ujęciu rocznym. Najwyższy poziom nakładów (ok. 118 mld 
PlN) występuje w roku 2040 w scenariuszu odnawialnym, co wiąże się z koniecznością budowy ok. 7 gw 
mocy offshore w tym roku, jak również ok. 2 gw mocy atomowych w celu spełnienia zaostrzonych od 
roku 2040 kryteriów redukcji emisji co2 w tym scenariuszu. w przypadku scenariusza zdywersyfikowanego 
najwyższy poziom nakładów inwestycyjnych to ok. 101 mld PlN, ponoszonych w roku 2045.

Źródło: opracowanie własne

Piotr PerzyNa
nowemedia24.pl

Rys. 38 ROCzne naKŁaDy inWeSTyCyJne zWiązane z BUDOWą nOWyCH mOCy 
WyTWóRCzyCH w modelowanych scenaRiUszach
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rysunek 39 prezentuje modelowane łączne koszty wytwarzania energii elektrycznej (zmienne oraz stałe, 
w tym amortyzację) w scenariuszu zdywersyfikowanym i odnawialnym.

Scenariusz zdywersyfikowany cechuje się większym udziałem kosztów zmiennych (zwłaszcza kosztów 
paliwa), co wynika z większego udziału źródeł cieplnych (początkowo węglowych, a docelowo gazowych) 
w strukturze wytwarzania energii elektrycznej. Niższe koszty zmienne w scenariuszu odnawialnym są efek-
tem docelowo większego udziału źródeł odnawialnych (brak kosztu paliwa) oraz jądrowych (jednostkowy 
koszt paliwa jądrowego jest niższy niż paliwa gazowego).

większy udział źródeł gazowych w scenariuszu zdywersyfikowanym skutkuje jednakże mniejszym udziałem 
amortyzacji oraz pozostałych kosztów stałych niż w scenariuszu odnawialnym. Powyższe wynika przede 
wszystkim z niższych jednostkowych nakładów inwestycyjnych na źródła gazowe w porównaniu ze źró-
dłami wiatrowymi lub jądrowymi (których udział w wytwarzaniu energii elektrycznej jest docelowo więk-
szy w scenariuszu odnawialnym niż zdywersyfikowanym).

Źródło: opracowanie własne

Piotr PerzyNa
nowemedia24.pl

Rys. 39 ROCzne ŁąCzne KOSzTy WyTWaRzania eneRGii eLeKTRyCzneJ 
 w modelowanych scenaRiUszach [mld Pln/Rok]
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rysunek 40 prezentuje modelowane jednostkowe łączne koszty wytwarzania energii elektrycznej275 w sce-
nariuszu zdywersyfikowanym i odnawialnym w porównaniu ze skumulowanymi nakładami inwestycyjnymi. 
w dłuższym horyzoncie, scenariusz odnawialny charakteryzuje się niższym jednostkowym koszt wytwa-
rzania276 (średnio o ok. 6 proc.), co jednakże osiągane jest wyższym poziomem nakładów inwestycyjnych 
ponoszonych na budowę tego miksu (średnio o 25 proc. na przestrzeni okresu modelowania).

275 Prezentowane wartości obrazują jednostkowy, uśredniony łączny koszt wytwarzania energii elektrycznej, zawierający w sobie koszty zmienne 
oraz stałe (por. wcześniej), natomiast nie są prognozą cen energii elektrycznej na rynku hurtowym, które z natury rzeczy zawierają w sobie 
element narzutu ponad koszt wytwarzania ustalanego w wyniku gry rynkowej i mogą w sposób istotny różnić się od kosztu wytwarzania.

276 co jest w pewnym stopniu efektem wysokiego udziału źródeł oze o zerowym koszcie paliwa (wiatr, PV).

Źródło: opracowanie własne

Piotr PerzyNa
nowemedia24.pl

Rys. 40 JeDnOSTKOWe ŁąCzne KOSzTy WyTWaRzania eneRGii eLeKTRyCzneJ oRaz 
SKUmULOWane naKŁaDy inWeSTyCyJne w modelowanych scenaRiUszach

*uwaga: zaprezentowano jednostkowy, uśredniony łączny koszt wytwarzania energii elektrycznej, zawierający w sobie koszty 
zmienne oraz stałe (por. wcześniej). nie jest to prognoza cen energii elektrycznej na rynku hurtowym, które z natury rzeczy 
zawierają w sobie element narzutu ponad koszt wytwarzania ustalanego w wyniku gry rynkowej i mogą w sposób istotny różnić się 
od kosztu wytwarzania. 
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rysunek 41 prezentuje prognozowane zużycie gazu ziemnego w elektroenergetyce wraz z prognozą zuży-
cia w pozostałych obszarach gospodarki (włącznie z gospodarstwami domowymi) dla scenariusza zdy-
wersyfikowanego, w porównaniu z prognozą gaz-System w zakresie zapotrzebowania na usługę przesy-
łową oraz oszacowanymi wcześniej dostępnymi mocami przesyłowymi gazociągów przesyłowych. 

wyniki modelowania dla scenariusza zdywersyfikowanego wskazują, iż zużycie gazu ziemnego w Polsce 
w przypadku rozwoju mocy gazowych według tego scenariusza może istotnie przekroczyć aktualne pro-
gnozy gaz-System.

Piotr PerzyNa
nowemedia24.pl

Źródło: opracowanie własne, dane gaz-System

Rys. 41 mODeLOWane zUżyCie GazU ziemneGO W eLeKTROeneRGeTyCe 
jako dodatkowy element zaPotRzebowania na UsłUgę PRzesyłową  
gaz-system w Polsce

70

60

50

40

30

20

10

0

[m
ld

 m
3 ]

Prognozowane zużycie gazu w elektroenergetyce

Prognozowane zużycie gazu bez elektroenergetyki

Prognoza gaz-SySteM (zapotrzebowanie na usługę przemysłową)

Szacowane moce przesyłowe rurociągów

20 25 30 35 40 45 50

16,0 18,0 20,0 21,0 23,0 25,0 27,0

2,1
5,4

9,2 12,2 14,6 14,9 13,0

19,0
25,0 26,0 27,0 27,0

58,0

43,8 43,8 43,8 43,8 43,8 43,8



161

Gaz ziemny w procesie transformacji energetycznej w polsceraport

rysunek 42 oraz rysunek 43 (na następnych stronach) prezentują poglądowe szacunki mocy magazynów 
energii elektrycznej oraz mocy ocgt koniecznych do zbilansowania systemu w 2050 r. w dniach o najwyż-
szych rocznych wartościach zapotrzebowania na moc. Szacunki wykonano dla danych opartych o dane 
historyczne w zakresie dni zapotrzebowania szczytowego w 2019 r. (24 stycznia 2019 r.) oraz występują-
cych w tym dniu warunków pogodowych w zakresie wietrzności i nasłonecznienia277. Jak wynika z rysunku 
42 oraz rysunku 43, szacowana wielkość mocy magazynów energii elektrycznej oraz mocy ocgt wynosi:

• odpowiednio ok. 8,2 gw / ok. 11,5 gw magazynów energii w scenariuszu zdywersyfikowanym / odna-
wialnym,

• odpowiednio ok. 2,2 gw / ok. 1,7 gw źródeł ocgt w scenariuszu zdywersyfikowanym / odnawialnym.

w okresach wysokiej generacji ze źródeł odnawialnych w obydwu scenariuszach następuje ładowanie 
magazynów w celu zgromadzenia nadmiarowej energii na potrzeby bilansowania systemu w dniu kolej-
nym, w którym przewiduje się278 niski poziom generacji odnawialnej oraz wysoki poziom zapotrzebowa-
nia. w scenariuszu zdywersyfikowanym wyższy wolumen mocy ccgt pozwala na bilansowanie systemu 
w większym stopniu niż w scenariuszu odnawialnym (o niższym poziomie mocy zainstalowanej w ccgt), 
co przekłada się na mniejszy wolumen magazynów energii potrzebny w tym scenariuszu. wyższy wolu-
men mocy ocgt w scenariuszu zdywersyfikowanym wynika z wyższego dopuszczalnego poziomu emi-
sji co2 (por. wcześniej), co pozwala na wykorzystywanie źródeł gazowych w wyższym stopniu na potrzeby 
bilansowania systemu.

277 dane dla Polski w zakresie wietrzności dla wiatru onshore oraz – z uwagi na brak danych dla Polski – dane dla Niemiec w zakresie wietrzności 
offshore.

278 M.in. na podstawie przyszłych planów bthd oraz koordynacyjnych dobowych operatora systemu przesyłowego.
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Źródło: opracowanie własne

Piotr PerzyNa
nowemedia24.pl

Rys. 42 SzaCOWane WOLUmeny mOCy maGazynóW eneRGii ORaz mOCy OCGT 
W POLSCe W ROKU 2050 W SCenaRiUSzU zDyWeRSyFiKOWanym  
– w oPaRciU o analizę dni z najwyższym zaPotRzebowaniem szczytowym
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Źródło: opracowanie własne

Piotr PerzyNa
nowemedia24.pl

Rys. 43 SzaCOWane WOLUmeny mOCy maGazynóW eneRGii ORaz mOCy OCGT 
W POLSCe W ROKU 2050 W SCenaRiUSzU ODnaWiaLnym  
– w oPaRciU o analizę dni z najwyższym zaPotRzebowaniem szczytowym
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4.3.1.  Wyniki modelowania w porównaniu z PeP2040 z września 2020 r.

w ramach niniejszej sekcji porównano wyniki modelowania scenariuszy zdywersyfikowanego i odnawial-
nego z wynikami PeP2040 z września 2020 r. Porównaniu poddano podstawowe wskaźniki, w zakresie oraz 
horyzoncie (rok 2040) pozwalających na zachowanie porównywalności.

Źródło: opracowanie własne

Piotr PerzyNa
nowemedia24.pl

tab. 15 PORóWnanie PODSTaWOWyCH WSKaźniKóW PeP2040 
 z wRześnia 2020 RokU z wynikami modelowanych scenaRiUszy

wskaźnik pep2040 zdywersyfikowany odnawialny

Offshore ok. 5,9 gw w roku 2030
ok. 8-11 gw w roku 2040

ok. 4,5 gw w roku 2030
ok. 10,8 gw w roku 2040

ok. 5,9 gw w roku 2030
ok. 16,8 gw w roku 2040

Fotowoltaika ok. 5-7 gw w roku 2030
ok. 10-16 gw w roku 2040

ok. 15,7 gw w roku 2030
ok. 28,6 gw w roku 2040

ok. 20,0 gw w roku 2030
ok. 41,9 gw w roku 2040

Udział OZE 
co najmniej 32% w końcowym 
zużyciu brutto energii elektrycz-
nej w 2030 roku

33% w końcowym zużyciu brutto 
energii elektrycznej w 2030 roku

41% w końcowym zużyciu brutto 
energii elektrycznej w 2030 roku

Udział węgla 
w wytwarza-
niu energii elek-
trycznej w 2030 
roku

Nie będzie przekraczać 56%.
28% w 2030 roku,  
17% w 2035 roku,  
zero węgla po 2040 roku.

28% w 2030 roku,  
16% w 2035 roku,  
zero węgla po 2035 roku.

Energetyka  
jądrowa

w 2033 r. uruchomiony zostanie 
pierwszy blok elektrowni jądro-
wej o mocy ok. 1-1,6 gw.
kolejne bloki będą wdrażane co 
2-3 lata, a cały program jądrowy 
zakłada budowę 6 bloków.

Pierwszy blok o mocy 1,0 gw  
w 2045 roku, kolejny o mocy  
0,9 gw w 2050 roku. 
Łącznie 1,9 gw do roku 2050.

Pierwszy blok o mocy 1,5 gw  
w 2040 roku, kolejny o mocy  
1,0 gw w 2040 roku oraz  
o mocy 0,4 gw w 2050 roku. 
Łącznie 2,9 gw do roku 2050.



165

Gaz ziemny w procesie transformacji energetycznej w polsceraport

4.4.  Konkluzje w zakresie modelu transformacji energetycznej 
w Polsce

w obliczu możliwego zaostrzenia celów polityki energetyczno-klimatycznej, polska energetyka (w tym elek-
troenergetyka) stanie przed wyzwaniem spełnienia bardziej rygorystycznych niż obecne celów redukcji 
emisji co2 (por. sekcję 4.1.2.). w tym kontekście, wyniki modelowania scenariuszy zdywersyfikowanego 
i odnawialnego wskazują, że:

• w horyzoncie lat 2035-2040 konieczne może okazać się całkowite odejście od wykorzystania paliw 
węglowych w produkcji energii elektrycznej, co podyktowane będzie kwestiami regulacyjnymi (cele 
redukcji emisji) oraz ekonomicznymi (relatywne pogorszenie opłacalności wytwarzania z węgla przy 
rosnących cenach uprawnień do emisji co2).

• w przypadku odejścia od węgla w horyzoncie roku 2035 (scenariusz odnawialny) lub 2040 (scenariusz 
zdywersyfikowany), technologiami pozwalającymi na pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną 
w Polsce są:

› źródła gazowe (głównie ccgt, ale również turbiny wodorowe lub technologia ccgt_ccu),

› źródła wiatrowe (offshore i onshore),

› źródła słoneczne (PV),

› źródła atomowe.

• rozwój miksu energetycznego w scenariuszu zdywersyfikowanym pozwala na zrównoważenie dążeń 
do osiągnięcia znaczącej emisji co2 przez elektroenergetykę (o ok. 55 proc. w roku 2030 oraz o ok. 
85 proc. w roku 2050, względem roku 2005), przy jednocześnie niższym poziomie nakładów inwesty-
cyjnych niż scenariusz odnawialny, który umożliwia redukcję emisji co2 o dalsze 10 proc. do roku 2050.
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• dzięki rozwojowi polskiej elektroenergetyki w scenariuszu zdywersyfikowanym (o łącznych nakła-
dach inwestycyjnych ok. 419 mld PlN), modelowane emisje co2 w roku 2050 wyniosą ok. 24 mln Mg 
względem ok. 103 mln Mg modelowanych dla roku 2020. rozwój w wariancie odnawialnym o łącznych 
nakładach inwestycyjnych ok. 500 mld PlN pozwala na zredukowanie emisji co2 w roku 2050 o dalsze 
10 proc. (dodatkowe 16 mln Mg redukcji względem scenariusza zdywersyfikowanego) przy konieczno-
ści poniesienia dodatkowych nakładów rzędu 81 mld PlN, tj. +19 proc. względem nakładów na scena-
riusz zdywersyfikowany.

• rozwój miksu energetycznego w scenariuszu zdywersyfikowanym umożliwia budowę największego 
wolumenu niskoemisyjnych, elastycznych mocy wytwórczych (ccgt), pozwalających jednocześnie na 
stabilizację i regulację pracy systemu opartego w coraz większym stopniu o niesterowalne źródła odna-
wialne (wiatrowe i słoneczne). Źródła ccgt cechują się wyższymi parametrami w zakresie elastyczno-
ści (ok. 15-25 Mw/min279), przy jednocześnie niższych jednostkowych nakładach inwestycyjnych i wyż-
szej sprawności wytwarzania niż źródła węglowe lub atomowe.

• z uwagi na wyższe udziały niesterowalnych źródeł odnawialnych (wiatrowych i słonecznych), rozwój 
w scenariuszu odnawialnym wymagać będzie wyższych wolumenów mocy szczytowych o bardzo wyso-
kiej elastyczności i czasie reakcji (turbiny ocgt) lub mocy zainstalowanej w magazynach energii elek-
trycznej w celu zbilansowania systemu. Szacunki autorskie wykonane na podstawie wyników modelo-
wania prezentowanych scenariuszy wskazują, że moc magazynów energii (bateryjnych, wodorowych 
lub innych) oraz mocy ocgt w horyzoncie roku 2050 może osiągnąć:

› odpowiednio ok. 8,2 gw / ok. 11,5 gw magazynów energii w scenariuszu zdywersyfikowanym / 
odnawialnym,

› odpowiednio ok. 2,2 gw / ok. 1,7 gw źródeł ocgt w scenariuszu zdywersyfikowanym / odna-
wialnym.

• wyższe wolumeny mocy ccgt w scenariuszu zdywersyfikowanym prowadzić będą do istotnego wzro-
stu zapotrzebowania na gaz ziemny, a także wzrostu zapotrzebowania na rozbudowę krajowych pojem-
ności magazynowania gazu.

279 dla porównania, elastyczność źródeł węglowych to ok 5-10 Mw/min.
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• rozwój w scenariuszu zdywersyfikowanym pozwoli na uzyskanie synergii pomiędzy:

› niskoemisyjną produkcją energii elektrycznej (a tym samym uzyskanie znaczącej redukcji emisji 
co2 z elektroenergetyki, tj. o ok 85 proc. w roku 2050),

› zapewnieniem większej niż w scenariuszu odnawialnym ilości mocy o wysokiej elastyczności w celu 
regulacji i bilansowania systemu z dużymi udziałami oze (średniorocznie ok. 49 proc. w 2050 r.),

› możliwością wykorzystania wodoru, służącego jako forma magazynowania energii oraz paliwo dla 
jednostek wytwórczych,

› możliwością konwersji jednostek ccgt budowanych w okresie 2025-2045 do technologii spalania 
wodoru (co pozwoli na dalsze obniżenie emisyjności tych źródeł, a docelowo bezemisyjne wytwarza-
nie energii elektrycznej po 2050 r.) przy jednoczesnej minimalizacji łącznych wydatków inwestycyj-
nych na polską transformację energetyczną (wykorzystanie infrastruktury ccgt budowanej w latach 
2025-2045).
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Wnioski i rekomendacje
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Cele strategiczne Unii europejskiej i Polski

Wnioski:

• Europejski Zielny Ład jest całościową, choć ogólną, strategią przebudowy społeczno-gospodarczej 
unii europejskiej, zmierzającej do osiągnięcia stanu klimatycznej neutralności i gospodarowania zaso-
bami w obiegu zamkniętym. w takim modelu energetyka ma być oparta na oze i nieemisyjnych gazach.

• do osiągnięcia wyznaczonych celów prowadzić ma m.in. transformacja energetyczna. Nie ma jednak 
na tym etapie rekomendowanego modelu jej przeprowadzenia.

• w świetle przeanalizowanych dokumentów i aktów prawnych ue państwa mają możliwość indywidu-
alnego kształtowania własnego modelu transformacji.

• obowiązujące w Polsce strategie Sor i kPeik zostały przyjęte przed ogłoszeniem Europejskiego Zie-
lonego Ładu. określone przez polski rząd priorytety (wynikające ze specyficznych potrzeb społecz-
no-gospodarczych kraju) nie pokrywają się w pełni z hierarchią celów przyjętą przez komisję europej-
ską w Europejskim Zielonym Ładzie.

• osiągnięcie spójności między strategią unii europejskiej a strategiami rozwojowymi Polski, nie może odbyć 
się kosztem rezygnacji z żywotnych interesów państwa polskiego w sferze społeczno-gospodarczej.

• w projekcie PeP2040 Polska swoje plany względem rozwoju sektora elektroenergetycznego na dwie naj-
bliższe dekady tworzy w oparciu o ramy polityki klimatyczno-energetycznej unii europejskiej, uwzględ-
niając także ambitne cele Europejskiego Zielonego Ładu. Jednocześnie najważniejszą przesłanką dla 
tworzenia ram polityki energetycznej jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego.

• z przeanalizowanych w raporcie rządowych dokumentów (Sor, kPeik, projekt PeP2040) wynika, że 
paliwo gazowe ma odgrywać istotną rolę w okresie najbliższych dekad w długotrwałym procesie trans-
formacji energetycznej prowadzącej do osiągnięcia stanu neutralności klimatycznej w Polsce.

Nie należy jednak wykluczyć pewnych korekt w tym zakresie, wnoszonych pod wpływem wprowadzanych 
nowych wymogów ue, dotyczących wdrażania polityki klimatycznej.
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 Rekomendacje:

• konieczne jest zapewnienie spójności strategii unijnych ze strategiami narodowymi przy jednocze-
snym zapewnieniu państwom członkowskim swobody w kształtowaniu krajowej ścieżki osiągnięcia 
celu, jakim jest neutralność klimatyczna.

• Należy dążyć do uwzględniania zróżnicowania rozwoju społeczno-gospodarczego poszczególnych 
państw członkowskich oraz specyfiki ich miksów energetycznych w procesie wdrażania założeń Euro-
pejskiego Zielonego Ładu.

• Postuluje się udzielenie zgody na finansowanie przez ue technologii gazowej, ze względu na wyzwa-
nia towarzyszące wdrażaniu wielkoskalowego oze.

• w ostatecznym podziale środków z mechanizmu na rzecz sprawiedliwej transformacji, Polska powinna 
partycypować w najwyższym przedziale finansowym, ze względu na spełnianie najwyższych wskaźni-
ków, będących podstawą alokacji wsparcia ue na transformację energetyczną.
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Rola gazu w procesie transformacji energetycznej w Polsce

Wnioski:

• Stopniowe wyłączanie źródeł węglowych powinno być zsynchronizowane z uruchamianiem genera-
cji gazowej, która będzie częściowo je zastępowała. gaz ziemny powinien zatem zyskać status paliwa 
przejściowego w polskim modelu transformacji energetycznej, pełniąc rolą regulacyjną i bilansującą 
oraz w pewnym zakresie pracując w podstawie kSe.

• osiągnięcie efektu w postaci znaczącego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych może nastąpić dzięki 
uruchomieniu procesu wprowadzania paliwa gazowego do ciepłownictwa.

• istniejąca i budowana infrastruktura dla gazu ziemnego powinna zostać wykorzystana w procesie 
zmniejszania emisyjności sektora gazowego poprzez stopniowe i jednocześnie konsekwentne wpro-
wadzanie do sytemu gazowego „gazów zielonych” (np. wodoru).

• Proces „zazieleniania” gazu ziemnego rozumiany jako wprowadzanie do obiegu gazu ziemnego 
z domieszką gazów bezemisyjnych (wodoru czy biometanu) – będzie jednak wymagać znacznego 
wsparcia komisji europejskiej w aspekcie regulacyjnym i ogromnych nakładów finansowych ze strony 
rządów krajów implementujących tę technologię w energetyce.

• ograniczenia w finasowaniu inwestycji w infrastrukturę gazową stanowią istotny problem dla pod-
miotów odpowiedzialnych za jej utrzymanie i rozwój. czynnik ten bardzo utrudnia jakiekolwiek długo-
terminowe planowanie w zakresie rentowności inwestycji gazowych realizowanych przez operatorów 
infrastrukturalnych. zważywszy na powyższe w gazownictwie operatorskim, należy rozważyć pomysł 
zastąpienia taryfowania krótkoterminowego (tj. dwunastomiesięcznego) –długoterminowym, w opar-
ciu o powszechne praktyki stosowane w tym zakresie w ue.

 Rekomendacje:

• System wsparcia dla rozwoju technologii wykorzystania biometanu oraz zielonego wodoru w energetyce.

• ułatwienia administracyjne i prawne dla rozwoju sieci gazowniczych w regionach z niskim dostępem do 
infrastruktury gazowej, w celu realizacji założeń PeP2040, w zakresie redukcji udziału węgla w wytwa-
rzaniu energii elektrycznej do 2030 r.

• uruchomienie programów badawczych dla projektów polegających na rozwijaniu technologii pozwala-
jących na zwiększanie udziału gazów zdekarbonizowanych w sieciach dystrybucyjnych i przesyłowych.

• opracowanie strategii łączenia sektorów: gazowego, ciepłowniczego oraz elektroenergetycznego (Sec-
tor coupling), zgodnie z ogłoszonymi politykami unii europejskiej.

• opracowanie programów operacyjnych umożliwiających wykorzystanie środków z Just Transition Fund 
na zastępowanie węgla innymi technologiami (w tym gazem) w indywidualnych systemach grzewczych 
oraz systemach ciepłowniczych.
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Bezpieczeństwo rynku gazu

Wnioski:

• Przyjęcie przez gaz ziemny roli paliwa przejściowego w polskiej energetyce będzie wymagało wzmocnienia 
i uzupełnienia rozwiązań o charakterze systemowym gwarantujących bezpieczeństwo jego dostaw na rynek.

• realizacja zwiększonych dostaw gazu ziemnego musi odbywać się w ramach zliberalizowanego modelu 
rynku. w sytuacji rosnącego zużycia gazu ziemnego, generowanego przez energetykę, jeszcze większej 
wartości nabiera funkcjonujący w Polsce mechanizm ustalania ceny rynkowej na to paliwo w postaci 
giełdy gazu.

 Rekomendacje:

• Należy kontynuować obecną strategię dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego, doprowadzając do zakoń-
czenia w terminie prowadzonych inwestycji w ramach projektu bramy Północnej.

• Należy dążyć do zwiększenia wydobycia krajowego gazu m.in. poprzez wykorzystanie na szerszą skalę 
zasobów metanu z pokładów węgla.

• Jednym z filarów, na których opiera się bezpieczeństwo rynku gazu jest infrastruktura magazynowa. 
Należy obecnemu oSM przekazać odpowiednie instrumenty pozwalające na opracowanie i wdrożenie 
odpowiedniej strategii rozwoju PMg, dopasowanej do warunków transformacji energetycznej w Polsce.

• Należy wzmacniać konkurencyjność polskiego rynku gazu, realizując skutecznie strategiczny projekt 
w postaci hubu gazowego, rozumianego jako regionalne centrum dystrybucji i handlu gazem.
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 Scenariusze transformacji energetycznej w Polsce

Wnioski:

• Polityka energetyczno-klimatyczna ue (cele redukcji emisji co2), a także ekonomika energetyki węglo-
wej (powodowana głównie cenami uprawnień do emisji co2) może doprowadzić do całkowitego odej-
ścia od wykorzystania paliw węglowych w produkcji energii elektrycznej po 2035 lub 2040 r.

• w obliczu odejścia od węgla, pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną oparte będzie o źró-
dła wykorzystujące gaz ziemny (źródła ccgt), odnawialne źródła energii (oze) – wiatrowe offshore 
i onshore oraz fotowoltaikę – a także źródła atomowe oraz turbiny wodorowe.

• w horyzoncie 2050 r. i w świetle obecnie przyjętych regulacji, rozwój polskiej elektroenergetyki w opar-
ciu o źródła gazowe będzie ok. 81 mld PlN tańszy niż system oparty głównie o źródła oze. Jednocze-
śnie, rozwój niskoemisyjnych, elastycznych mocy wytwórczych ccgt pozwoli na stabilizację i regula-
cję pracy systemu opartego w coraz większym stopniu o niesterowalne źródła oze, a także pozwoli 
w 2030 r. obniżyć emisje co2 o 55 proc. względem roku 2005 oraz o 85 proc. w roku 2050. rozwój 
oparty głównie o oze pozwoli w roku 2050 obniżyć emisje co2 o dalsze 10 proc., przy jednocześnie 
wyższym wymaganym poziomie nakładów inwestycyjnych (łącznie ok. 500 mln PlN do roku 2050) oraz 
wyższym wymaganym poziomie mocy magazynowych energii elektrycznej w celu stabilizacji systemu 
niż miks oparty o źródła gazowe.

• rozwój jednostek ccgt pozwoli także na dalsze ich wykorzystanie w obliczu zaostrzania polityki ener-
getyczno-klimatycznej poprzez możliwość konwersji na bezemisyjne źródła spalające wodór.

• rozwój w oparciu o jednostki ccgt skutkować będzie istotnym wzrostem zapotrzebowania na gaz 
ziemny w Polsce, co przełoży się na potrzebę rozwoju infrastruktury transportowo-magazynowej gazu 
ziemnego w celu zapewnienia wymaganych ilości paliwa.

 Rekomendacje:

• Najbardziej kompromisowym scenariuszem transformacji energetycznej w Polsce jest scenariusz zdy-
wersyfikowany, stanowiący autorską propozycją twórców raportu. z przeprowadzonych przez auto-
rów analiz wynika, że scenariusz zdywersyfikowany stanowi zindywidualizowaną a zarazem optymalną, 
godzącą interesy i oczekiwania wszystkich stron ścieżkę transformacyjną dla polskiej energetyki na grun-
cie obecnych regulacji dotyczących przede wszystkim finansowania inwestycji. zakłada ona zdolność 
do zaadoptowania się Polski do znanych na obecnym etapie warunków wprowadzonych przez Euro-
pejski Zielony Ład, przy jednoczesnym zachowaniu możliwości wyboru uznanego za odpowiedni do 
krajowych warunków wariantu transformacji. Scenariusz zdywersyfikowany stanowi także najkorzyst-
niejszą (spośród rozpatrywanych) opcję, pozwalającą na pokrycie zapotrzebowania na energię elek-
tryczną w Polsce, przy kryterium minimalizacji łącznego kosztu operacyjno-inwestycyjnego, z docho-
waniem ograniczenia w postaci trajektorii redukcji wolumenów emisji co2 z elektroenergetyki.
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dolnośląski instytut studiów energetycznych z siedzibą we wrocławiu jest think 
tankiem aktywnie zajmującym się problemami bezpieczeństwa energetycznego, 
transformacji energetycznej, liberalizacji rynku gazu, zarządzania finansami 
przedsiębiorstw energetycznych oraz zagadnieniami efektywności projektów 
infrastrukturalnych. 

dise to grupa naukowców i ekspertów z szeroko pojętej branży energetycznej 
(w tym z zakresu geopolityki i rynków międzynarodowych) oraz specjalistów 
z zakresu eksperckiej komunikacji społecznej. Jesteśmy autorami licznych publi-
kacji naukowych, strategii, opracowań, analiz i prasowych artykułów. nasz zespół 
to także eksperci z bogatym doświadczeniem menedżerskim w zarządzaniu naj-
większymi podmiotami gospodarczymi w polsce. 

przygotowujemy na potrzeby administracji rządowej, samorządowej, organiza-
cji pozarządowej oraz firm z branży energetycznej i wydobywczej analizy, opinie 
jak również ekspertyzy gospodarcze, ekonomiczne, prawne, geopolityczne i tech-
niczne w zakresie energetyki i polityki paliwowej. zapewnia też merytoryczne 
wsparcie dla polskich i unijnych parlamentarzystów. dise jest również organiza-
torem corocznych kongresów energetycznych we wrocławiu – miejsca spotkań 
decydentów, polityków i praktyków, którym na sercu leży przyszłość polskiego 
przemysłu oraz polskiej gospodarki. 

prowadzimy aktywną działalność ́ w zakresie międzynarodowego trans-
feru wiedzy oraz doświadczeń. kluczowym elementem tych działań jest m.in.  
organizacja wyjazdów studyjnych do najważniejszych obiektów z branży ener-
getycznej i wydobywczej na świecie dla branżowych decydentów. pozyskane  
na miejscu doświadczenie i wiedza znacząco wpływają na szybkość późniejszego 
procedowania na poziomie krajowym w sprawach kluczowych dla rozwoju branży 
energetycznej.

www.dise.org.pl
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opracowany dokument o statusie raportu stanowi oryginalne i kompleksowe spojrzenie grona 
ekspertów na wyzwania stojące przed polską energetyką, jest źródłem argumentacji utworzenia długo-
falowego programu udziału Polski w głównym nurcie transformacji energetycznej oraz stanowi obiek-
tywne źródło rekomendacji paliwa gazowego do uczestnictwa w krajowym miksie energetycznym, 
traktując ten nośnik energii, jako paliwo przejściowe na drodze dojścia do gospodarki nowoczesnej 
i konkurencyjnej, spełniającej warunek najistotniejszy – neutralność klimatyczną.  
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