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Założenia polityki energetycznej 
Polski 

 



Podstawa bilansu 

energetycznego 

• Krajowe zasoby węgla pozostają głównym elementem 

bezpieczeństwa energetycznego Polski i podstawą bilansu 

energetycznego 

 

• Zapewni to utrzymanie wysokiego poziomu niezależności 

energetycznej i konkurencyjność gospodarki. 

• Sektor górnictwa ma znaczenie gospodarcze i społeczne. 

• Konieczne są dalsze działania nakierowane na zwiększenie  

efektywności kosztowej wydobycia węgla na potrzeby polskiej 

gospodarki. 



Wykorzystanie 

węgla kamiennego 

• Eksploatacja zasobów węgla kamiennego będzie realizowana z 
zachowaniem efektywności kosztowej 

 

• Wpływ na cenę energii z węgla kamiennego ma polityka klimatyczna UE i 
regulacje środowiskowe (koszt uprawnień do emisji CO2, BAT, BREF) 

 

Cena energii elektrycznej z węgla musi zatem być na akceptowalnym 
poziomie, gdyż: 

• wpływa na konkurencyjność gospodarki.  

• Integrujący się rynek energii elektrycznej UE wymusza konkurencję 
pomiędzy rodzajami źródeł, wzrosną zdolności handlu pomiędzy państwami 
UE;  

• istnieje nierówna konkurencja ze strony „nierynkowej” ceny OZE  

 



• Eksploatacja zasobów węgla brunatnego będzie realizowana 

z uwzględnieniem efektywności kosztowej produkcji energii  

z tego paliwa 

 

• WB jest aktualnie najtańszym źródłem wytwarzania energii elektrycznej w 

Polsce, ale ma wysoką emisyjność. 

• Na dalszą rolę węgla brunatnego w bilansie energetycznym będą mieć 

wpływ: 

• ceny uprawnień do emisji CO2 

• polityka środowiskowa (BAT, BREF) 

 

Wykorzystanie 

węgla brunatnego 

WYKRES → 







Eksploatacja  

WK i WB 

• W regionach, gdzie wygaszana będzie eksploatacja złóż 

wprowadzone zostaną polityki rozwoju dla tych obszarów 

 

• W wielu przypadkach kopalnia i elektrownia stanowią główne źródła 

utrzymania mieszkańców okolicznych terenów, dlatego z wyprzedzeniem 

należy zaprogramować nowe kierunki rozwoju gospodarczego. 

 

• Aby nie dopuścić do problemów społeczno-gospodarczych regionów,  

opracowane i wdrożone zostaną specjalnie środki wspierające rozwój  

 

 



Moce wytwórcze 

• W celu zapobieżenia niedoborom mocy wytwórczych energii 

elektrycznej wdrożone zostaną mechanizmy wspierające 

rozwój i modernizację konwencjonalnych źródeł wytwórczych 

 

• Wdrożono rynek mocy. 

• Pierwsze aukcje jesienią 2018 r; pierwsze dostawy energii w ramach tego 

mechanizmu odbędą się w 2021 r. 

• Neutralny mechanizm, dopuszczający różne technologie, także energię 

spoza PL 

 



Redukcja emisji CO2 

Głównym sposobem ograniczenia emisji CO2 z polskiej energetyki będzie 

zastępowanie jednostek wytwórczych najbardziej emisyjnych, i o niskiej 

sprawności (poniżej 35%), nowymi, wysokosprawnymi jednostkami 

opartymi w większości o krajowe zasoby energetyczne 
 

• Do obniżenia poziomu emisji CO2 przyczynia się: 

• modernizacja starych jednostek wytwórczych lub ich zastępowanie,  

• poprawa efektywności energetycznej w całym łańcuchu, 

• wzrost udziału efektywnego ekonomicznie i funkcjonalnie OZE w bilansie 

energetycznym,  

• włączenie do bilansu energetyki jądrowej.  

• Im wyższa sprawność bloku, tym mniejsza emisja zanieczyszczeń 

przypadająca na wytworzoną jednostkę energii (nowe instalacje o sprawności ok. 

45%) 



Wykorzystanie OZE 

Udział OZE w końcowym zużyciu energii będzie wynikał z 
efektywności kosztowej oraz możliwości bilansowania energii el. w 
KSE. 

wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych jest jednym 
z instrumentów na rzecz ograniczenia wpływu energetyki na 
środowisko. 

 

• Umiarkowane wsparcie tych technologii oraz inne korzystne warunki 
prawne powinny zapewnić udział Polski w realizacji celów unijnych dla 
OZE. 

• 2020 r. – 15% dla Polski 

• 2030 r. – 27% dla UE; brak wiążących celów dla poszczególnych PCz 

• OZE mogą wpływać pozytywnie na niezależność energetyczną regionów 
oraz ich aktywizację (klastry energii, spółdzielnie energetyczne), a także 
na wykorzystanie lokalnych zasobów energii.  

WYKRES → 





Energetyka jądrowa 

• Wdrożenie energetyki jądrowej jest szansą na obniżenie poziomu 
emisji z sektora energii. 

 

 

• Wysokie koszty inwestycyjne są rekompensowane: 

• niskim i stabilnym kosztem paliwa;  

• brakiem kosztów uprawnień do emisji CO2.  

• Znaczna część projektu może być zrealizowana przez polskie 
przedsiębiorstwa. 



Niska emisja 

Wprowadzone zostaną zachęty do rozwoju :  

• na terenach wysoce zurbanizowanych – niskoemisyjnych i 
scentralizowanych systemów grzewczych i źródeł kogeneracyjnych 

• na terenach słabo zurbanizowanych – ogrzewania elektrycznego lub 
wykorzystania OZE (także pompy ciepła) 

 

• Instalacje przydomowe nie są wyposażone w system oczyszczania spalin 

• Źródła scentralizowane stanowią alternatywę dla indywidulanego wytwarzania 

• Na terenach słabo zaludnionych budowa scentralizowanego systemu 
grzewczego jest nieopłacalna, dodatkowo transport energii cieplnej na 
znaczne odległości jest technicznie niemożliwy 

• Alternatywą dla spalania paliw stałych w gospodarstwach domowych na 
terenach słabo zurbanizowanych powinno być wykorzystanie energii 
elektrycznej 

 



Dywersyfikacja dostaw 

• Kontynuowane będą działania zmierzające do dywersyfikacji źródeł, 
kierunków i dostawców importowanych surowców energetycznych 

 

• Dywersyfikacja źródeł pozwoli na wykorzystanie nowych szans 
rynkowych 

• Sytuacja, w której większość surowców jest dostarczana z jednego 
kierunku i od jednego dostawcy zagraża bezpieczeństwu 
energetycznemu. 

• Uzależnienie od dostaw z jednego kierunku jest obarczone wysokim 
ryzykiem technicznym  

• Potencjał LNG, rozwój infrastruktury gazowej w regionie 

• Uzależnienie od jednego dostawcy: 

• stawia dostawcę w pozycji dominującej 

• nie zapewnia technicznego bezpieczeństwa dostaw 

 



Efektywność energetyczna 

• Poprawa efektywności energetycznej pozostanie priorytetem 

polityki energetycznej 

 

• Poprawa efektywności: 

− wytwarzania energii 

− przesyłu i dystrybucji energii 

− wykorzystania końcowego energii 

• Poprawa efektywności energetycznej stanowi 1 z 3 celów polityki 

klimatycznej UE. 

 



Pakiet zimowy UE, uzgodnione cele na rok 2030: 

 OZE – obowiązkowy na poziomie UE – 32% zużycia końcowego enetgii  

 Efektywność energetyczna – cel wskaźnikowy dla UE – 32,5% of 

konsumpcji energii pierwotnej 

 Przepustowość elektroenergetyczna – 15% dla każdego PCz  

 

… z dyrektywy EU ETS  

 Cel redukcji emisji GHG – wiążący dla UE – 40% vs.1990   

 



Innowacje w energetyce 

Rozwój innowacji w sektorze energii ma na celu m.in. : 

1) poprawę bilansowania popytu z i podażą;  

2) zmniejszenie uzależnienia od importu paliw;  

3) wykorzystanie odpadów sektora i dla sektora energii 

 

• Znacząca rola rozwoju elektromobilności i programu e-Samochód (1, 2) 

• Rozwój DSR  

• Inteligentne sieci i liczniki zdalnego pomiaru (1) 

• Wykorzystanie ogrzewania elektrycznego (1, 2) 

• Wykreowanie nowych produktów z odpadów sektora energii (3) 

• Wykorzystanie odpadów przez sektor energii (3) 
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Struktura mocy zainstalowanej w Polsce [MW] 

Nowe elektrownie – silniki diesla lub turbiny 

gazowe w układzie prostym 

Obecnie budowane (Płock, Żerań, Stalowa 

Wola, Włocławek) bloki gazowo-parowe 

Nowe elektrownie gazowo-parowe 

Obecnie budowane (Jaworzno, Kozienice 

(2017), Opole) elektrownie na węgiel 

kamienny) bez el. Ostrołęka C 

Istniejące oraz obecnie budowane (Turów) 

elektrownie na węgiel brunatny 

Elektrownie biogazowe i biomasowe  

(dwie warstwy) 

Elektrownie fotowoltaiczne 

Nowe elektrownie na węgiel kamienny lub 

brunatny; elektrownia jądrowa 

Elektrociepłownie 

Elektrownie wodne 

Farmy wiatrowe lądowe 

istniejące * 

Farmy wiatrowe 

morskie nowe 

* Przy założeniu określonego, skończonego 

okresu eksploatacji 
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[MW] 

Nowe elektrociepłownie oraz człony 

kondensacyjne 

DSR 

Istniejące elektrownie na węgiel kamienny 
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Struktura produkcji energii elektrycznej w Polsce [GWh] 

Elektrociepłownie 

Farmy wiatrowe lądowe 

istniejące * 

Farmy wiatrowe 

morskie nowe 

02 

[GWh] 

* Przy założeniu określonego, skończonego 

okresu eksploatacyji 

Istniejące elektrownie na węgiel kamienny  



Wyzwania w obszarze 
zagospodarowania odpadów 



• Wyzwania w obszarze wykorzystania odpadów na cele 
energetyczne 

• Pożary składowisk odpadów, zaśmiecanie lasów, nielegalne składowiska 

odpadów 

• Problem z odpadami wysokokalorycznymi – brak możliwości składowania 

• Zagospodarowanie odpadów, które poprawi strukturę wytwarzania energii 

• Brak kompleksowych rozwiązań problemu zagospodarowania frakcji kalorycznej 

odpadów. 

• Rosnące ceny energii i nośników energii  
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• Pożary składowisk odpadów 

 

• Problem z palącymi się składowiskami odpadów ma rozwiązać ustawa z dnia 20 lipca 

2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw 

• Odpady na składowiskach można składować tylko przez rok, a nie przez trzy lata. Jednak  

czas składowania ma znaczenie dla odpadów energetycznych. 

• Wprowadzenie kaucji finansowych za składowane odpady, która ma zabezpieczyć 

samorządy przed porzucaniem śmieci 
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odpady  
 

Lokalne 
zagospodarowanie  

tania energia 
dla lokalnej 

społeczności  
np.  w klastrach 

energii  

Wyzwania w obszarze zagospodarowania odpadów 
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ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW W POLSCE W 2016 R. 

Ochrona Środowiska 2017, GUS 
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• Produkcja paliw alternatywnych w 2016 r. w Polsce wyniosła 2 608 958 ton - 

wg danych branży 

• Średnia wartość kaloryczna paliw alternatywnych ok. 18 MJ/kg, co stanowi 

prawie 47 mln GJ z frakcji kalorycznej odpadów 

 

Potencjał odpadów wysokokalorycznych 
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Gospodarka o obiegu zamkniętym 

– Działania mające na celu zagospodarowanie pozostałości po 

sortowaniu są zgodne z ideą gospodarki o obiegu zamkniętym, gdyż 

pozwalają wytworzyć produkt, który może zostać zagospodarowany np. 

na cele produkcji energii elektrycznej i cieplnej („recykling chemiczny”), 

przyczyniając się do osiągnięcia unijnych celów, restrykcyjnego 

poziomu składowania do 2030 roku na poziomie maksymalnie 10%.   

– Obecnie rynek nie zagospodarowuje frakcji resztkowej z mechaniczno-

biologicznego przetwarzania w należyty i całkowity sposób. 

– Oprócz dwóch obecnie funkcjonujących spalarni odpadów, 

przystosowanych do spalania odpadu resztkowego (Białystok i 

Bydgoszcz) nie istnieją żadne lokalne sposoby na zagospodarowanie.  
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• COM (2012) 60 Komunikat KE do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu  

„Unia Europejska wyznaczyła zobowiązanie polityczne do 
ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów, poddawania 
odpadów recyklingowi w celu zapewnienia Unii ważnego i 
solidnego źródła surowców, odzyskiwania energii z 
materiałów niepodlegających recyklingowi oraz 
praktycznego wyeliminowania składowania na 
składowiskach.” 

Gospodarka o obiegu zamkniętym 
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Zmiana przepisów dotyczących gospodarki odpadami, z 
uwzględnieniem wykorzystania odpadów wydzielonych w 
sortowniach odpadów, jako frakcji nienadającej się do recyklingu 
i posiadającej kaloryczność powyżej 6 MJ/kg. Zmiana ta powinna 
przyczynić się do otworzenia rynku lokalnego zagospodarowania 
odpadów, w miejscu ich wytworzenia, ograniczając wysokie 
koszty ekonomiczne i środowiskowe (emisja CO2) wynikające z 
transportu tych odpadów na znaczne odległości, np. do spalarni 
lub cementowni. 

 

Gospodarka o obiegu zamkniętym - zmiany 
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Dziękuję za uwagę  
 
 
 
 
 

31 2018-09-20 Świnoujście 


