
Zielona transformacja, w jaką przechodzi nasza 
gospodarka, to krok ku bardziej przyjaznemu 
środowisku i nowocześniejszej rzeczywistości.  
To jednak również potężne wyzwanie – jak zapewnić 
bezpieczeństwo tego procesu, by przeprowadzone 
przemiany nie okazały się krokiem w przepaść
Wyznaczone przez UE cele 
są jasne – do 2050 r. eu-
ropejska gospodarka ma 
osiągnąć neutralność kli-
matyczną. Źródła energii 
oparte na paliwach kopal-
nych mają zostać zastąpio-
ne przez te bezemisyjne. Dla 
polskiej gospodarki opartej 
na węglu to szczególne wy-
zwanie i znacznie większy 
wysiłek niż dla wielu innych 
europejskich krajów. 

Na pozór sprawa wyda-
je się prosta – trzeba jak 
najszybciej budować od-
nawialne źródła energii 
i w miarę ich powstawa-
nia wyłączać kolejne blo-
ki węglowe. Wśród wielu 
problemów, jakie się z tym 
wiążą, jeden jest najistot-
niejszy: bezpieczeństwo 
energetyczne. Rozwijają-
ca się gospodarka (a polska 
rośnie w tempie szybszym 
niż gospodarki krajów tzw. 
starej Unii) potrzebuje coraz 
więcej energii. Stałych, sta-
bilnych dostaw po cenach, 
które zapewnią polskim 
firmom konkurencyjność 
na rynkach międzynaro-
dowych – to najprostsza 
definicja bezpieczeństwa 
energetycznego. I tu spra-
wa prosta być przestaje. Co 
nie znaczy, że trudności są 
nie do pokonania. 

Łatwo nie będzie 

Państwa Zachodu czy po-
łudnia Europy są w niepo-
równywalnie lepszej po-
zycji startowej niż Polska, 

a w dużej mierze cały nasz 
region. Pomijając warun-
ki naturalne, czyli fakt, że 
mamy znaczne surowszy 
klimat i musimy być goto-
wi na większe zagrożenia, 
to przez wiele dekad nie 
mieliśmy takich jak inni 
szans na budowanie nowo-
czesnej energetyki. Nawet 
w czasach  wolnej Polski, po 
1989 r., brakowało nam ka-
pitału na inwestycje, a przez 
długie lata również długo-
falowej strategii rozwojo-
wej. Nie jesteśmy w stanie 
w kilka lat nadrobić wielo-
pokoleniowych zaległości 
i stworzyć alternatywy dla 
obecnego systemu wytwa-
rzania  energii i ciepła. De 
facto przestawić się na no-
woczesną energetykę, jaką 
mają już kraje, które przez 
lata wydawały krocie na bu-
dowę instalacji jądrowych 
czy źródła odnawialne. 

My nastawiliśmy się na 
budowanie energetyki opar-
tej na OZE, ale przy koniecz-
nym okresie przejściowym 
opartym na bilansowaniu 
energetyki odnawialnej źró-
dłami gazowymi. To najbar-
dziej elastyczny miks, który 
pozwala odejść od węgla na 
rzecz nisko- i zeroemisyjnej 
energetyki. Zasilane gazem 
elektrownie mają zastępo-
wać stare bloki opalane wę-
glem i oczywiście emitować 
znacznie mniej zanieczysz-
czeń. Postawiliśmy na stwo-
rzenie silnego zaplecza, jeśli 
chodzi o źródła dostaw, ale 

nie dość, że błękitne paliwo 
budzi wątpliwości UE, która 
oczekuje przejścia na jeszcze 
bardziej ekologiczne źródła 
energii, to jesteśmy właśnie 
świadkami dużego wzro-
stu cen surowca. Rekordo-
we, o kilkadziesiąt procent 
wyższe niż przed rokiem 
notowania gazu, przekła-
dające się też na stawki za 
energię, są poniekąd  spo-
wodowane popandemicz-
nymi turbulencjami, bo 
światowa gospodarka chce 
szybko nabrać rozpędu po 
koronawirusowym kryzysie, 
stąd szybko rosnący popyt. 

Przykład gazu nie powi-
nien straszyć, uświadamia 
jednak, że musimy przy-
gotować nas na sytuację, 
że w  ciągu najbliższych 
dekad (a w takim przecież 
horyzoncie rozpatrujemy 
tę olbrzymią transformację) 
przeżyjemy niejeden szok. 
Ważne są jednak długoter-
minowe, a  przynajmniej 
średnioterminowe trendy. 
I z tego punktu widzenia 
gaz – jako paliwo znacznie 
mniej emisyjne od węgla 
– jest wciąż dobrym wybo-
rem. 

Stabilność jest 
najważniejsza

Wraz z rozwojem gospodar-
czym zużycie energii będzie 
dalej rosnąć, zaś tzw. zain-
stalowana moc, czyli poten-
cjał wytwórczy działających 
elektrowni, będzie spadać, 
bo z użycia będą wyłączane 

najbardziej wyeksploatowa-
ne bloki węglowe. Według 
szacunków resortu klima-
tu w skrajnym scenariuszu 
w ciągu najbliższych kilku 
lat z systemu może ubyć 7,9 
GW mocy – to dwukrotnie 
więcej niż mają wybudowa-
ne w ostatnich latach bloki 
w Kozienicach, Jaworznie 
i dwa w Opolu. Do 2030 r. 
Polska będzie musiała wy-
łączyć z  eksploatacji ok. 
12 GW z funkcjonujących 
obecnie elektrowni, wsku-
tek czego w systemie ener-
getycznym powstanie luka.

Czym ją wypełnić? Słoń-
ce i  wiatr to naturalny 
kierunek. Obie dziedziny 
mają w Polsce przed sobą 
znakomite perspektywy 
– za sprawą programu 
„Mój prąd” prosumenckie 
instalacje fotowoltaiczne 
rosły w ostatnich latach 
jak na drożdżach, a i duże 
koncerny energetyczne in-
westowały w takie projek-
ty. W fazę realizacji wcho-
dzi też program rozwoju 
morskiej energetyki wia-
trowej (według rządowego 
programu PEP 2040, czy-
li Polityki Energetycznej  
Polski do 2040 r., moc za-
instalowana farm wiatro-
wych na morzu wyniesie 
ok. 5,9 GW w 2030 i ok. 9,6 
GW w 2040 r.), a i lądowe 
farmy wiatrowe po kilku 
latach zastoju szykują się 
do nowego otwarcia.

Ze źródłami OZE wiążą 
się jednak dwa wyzwania. 
Pierwszym jest ich niesta-
bilność. Najprościej rzecz 
ujmując – nie zawsze świe-
ci słońce, nie zawsze wieje 
wiatr. Tymczasem odbior-
cy nie mogą wstrzymywać 
produkcji czy zamknąć 
placówek handlowych itd. 
i czekać, aż pojawią się od-
powiednie warunki atmos-

feryczne. Wniosek? OZE 
muszą mieć zaplecze, któ-
re dostarczy energii w cza-
sie, gdy instalacje OZE będą 
jej produkować mniej, niż 
wynosi zapotrzebowanie. 
Mogą to być magazyny 
energii – te jednak wciąż 
są dalekie od komercyjnej 
wydajności, prace nad ich 
rozwojem cały czas trwa-
ją. Muszą więc istnieć bar-
dziej tradycyjne źródła wy-
twórcze. 

Elektrownie węglowe 
nie wchodzą w grę – nie 
tylko ze względu na swo-
ją emisyjność, ale też małą 
elastyczność działania. 
Zwiększanie i zmniejsza-
nie mocy w takich blokach 
energetycznych to stosun-
kowo długi – liczony w go-
dzinach – proces. Zbyt długi 
w przypadku nagłej flauty. 
Obecnie trwają prace nad 
modernizacją mniejszych 
bloków o mocy ok. 200 MW, 
w efekcie czego wzrośnie 
ich elastyczność, tak by 
w przypadku nagłego nie-
doboru  energii można było 
zwiększyć moc z szybko-
ścią 8–9 MW/min (obecnie 
2–3,5 MW/min), ale to nie 
rozwiąże całościowo pro-
blemu. 

Znacznie elastyczniej-
sze pod tym względem są 
wspomniane już elektrow-
nie gazowe – i  to jeden 
z dwóch głównych argu-
mentów (poza trzykrotnie 
mniejszą emisyjnością niż 
w przypadku bloków węglo-
wych) za tym, by to właśnie 
ten surowiec stanowił pali-
wo przejściowe. 

Atomowe przyspieszenie

Pewniejszym zapleczem dla 
OZE mogą być jeszcze bar-
dziej elastyczne siłownie ją-
drowe, na które jednak – ze 
względu na skalę inwesty-

cji – trzeba będzie poczekać 
kilka lat dłużej. Według rzą-
dowej strategii w 2033 r. ma 
zostać uruchomiony pierw-
szy blok elektrowni jądrowej 
o mocy 1–1,6 GW, a potem 
kolejnych sześć, o łącznej 
mocy sięgającej nawet 9 GW. 
Cztery o łącznej mocy osią-
galnej przynajmniej 3,9 GW 
mają ruszyć przed 2040 r. 
Jak wylicza w niedawnym 
raporcie Polski Instytut 
Ekonomiczny, przekładać 
się to będzie na ok. 16 proc. 
produkcji energii elektrycz-
nej netto w 2040 r.

Rządowe plany to jed-
nak nie wszystko. Do ato-
mu przymierzają się rów-
nież poszczególne firmy. 
W czerwcu taki plan ogło-
sił PKN Orlen. Z firmą Syn-
thos podpisał porozumie-
nie o współpracy dotyczące 
rozwoju i wdrożenia zero-
emisyjnych technologii ją-
drowych SMR i MMR. Pod 
koniec sierpnia Synthos 
i  ZE PAK ogłosiły rozpo-
częcie wspólnego projek-
tu, mającego prowadzić 
do zbudowania na terenie 
po eksploatacji węgla bru-
natnego 4–6 reaktorów 
BWRX-300.We wrześniu 
atomowy sojusz z NuScale 
Power LLC i PBE Molecule 
zawarł KGHM.

Nawet jeśli w niektórych 
przypadkach te małe blo-
ki jądrowe będą pracowa-
ły jedynie na zaspokojenie 
potrzeb budujących je firm 
(zarówno Orlen, Synthos, 
jak i KGHM to firmy energo-
chłonne – w ich przypadku 
budowa takich siłowni może 
mieć na celu uniezależnienie 
się od rosnących rynkowych 
cen prądu), to i tak będzie to 
stanowiło istotne odciąże-
nie systemu energetyczne-
go kraju. 

dokończenie na str. 2

Czas wielkich wyzwań
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Szybki wzrost gospodarczy bez stabilnej energetyki jest 
niemożliwy. Odejście od węgla budzi obawy, bo oznacza 
całkowitą przebudowę sektora energetycznego. Sporą 
część obowiązku zasilenia gospodarki w energię wezmą 
na siebie słońce i wiatr, co już się zresztą dzieje.

W lutym rząd zatwierdził 
Politykę energetyczną Pol-
ski do 2040 r. (PEP 2040) – to 
drogowskaz dla polskiego 
sektora elektroenergetycz-
nego na najbliższe dekady. 
Główną ścieżką będzie de-
karbonizacja. Aby jednak 
mówić o racjonalnej stra-
tegii, trzeba zabezpieczyć 
moce, które wejdą na miej-
sce wytwórczych źródeł wę-
glowych. 

Inwestycyjny boom

W  2030 r. udział OZE 
w końcowym zużyciu ener-
gii brutto wynosić ma co 
najmniej 23 proc. W elek-
troenergetyce ma to być nie 
mniej niż 32 proc. (głównie 
za sprawą rozwoju energe-
tyki wiatrowej i słonecznej), 
28 proc. w ciepłownictwie, 
natomiast w transporcie 14 
proc. (w dużej mierze dzię-
ki elektromobilności).

Jakie są na to szanse? 
Wbrew pozorom bardzo 
duże. Bo odnawialne źródła 
energii przeżywają w Polsce 
prawdziwy boom. A dopie-
ro się rozpędzają. W 2021 r. 
zielone światło na budowę 
zyskają w sumie projekty 

w kolejne 900 MW nowych 
mocy wiatrowych zainsta-
lowanych na lądzie – to tyle 
miał każdy z nowych bloków 
węglowych w  elektrowni 
Opole. 

Wprawdzie za sprawą 
uchwalonych w 2016 r. re-
gulacji inwestycje w lądowe 
farmy wiatrowe nieco wy-
hamowały. Z danych Urzę-
du Regulacji Energetyki 
(URE) wynika, że od 2016 r. 
do 2019 r. ich moc wzrosła 
z 5807 MW do 5917 MW, ale 
tempo ich rozwoju szyb-
ko może wrócić, a  nawet 
przekroczyć poziom sprzed 
tzw. ustawy odległościowej. 
Dość wspomnieć, że przed 
jej wprowadzeniem w la-
tach 2010–2015 zainstalo-
wana moc farm wiatrowych 
wzrosła niemal czterokrot-
nie z 1180 MW do 4582 MW 
(potem jeszcze w 2016 r. był 
szybki wzrost do 5800 MW, 
w efekcie finiszowania roz-
poczętych inwestycji). 

Ruch w interesie widać, 
nawet mimo regulacyjnych 
utrudnień (które wkrótce 
mają zostać poluzowane), 
m.in. za sprawą rosnących 
cen uprawnień do emisji 

CO2. Według szacunków 
tylko dzięki spodziewanej 
liberalizacji ustawy odległo-
ściowej kolejne 3–4 GW mocy 
wiatrowych na lądzie może 
zostać uruchomione do 
2025 r. Oznacza to, że w po-
łowie dekady będziemy mieli 
13–14 GW mocy w wietrze. 
To zaledwie część potencjału 
możliwego do zrealizowania 
w Polsce z punktu widzenia 
zarówno technicznego, jak 
i ekonomicznego. 

Według WindEnergy 
w  2020 r. w  Polsce zain-
stalowano 731 MW nowych 
mocy wiatrowych, co dało 
nam siódme miejsce w Eu-
ropie. Do gry wkraczają 
też czołowe koncerny. Pod 
koniec marca PKN Orlen 
uzyskał zgodę na przejęcie 
trzech lądowych farm wia-
trowych działających na Po-
morzu, o łącznej mocy ok. 
90 MW. Transakcja obej-
muje zakup obiektów zlo-
kalizowanych w miejscowo-
ściach Kobylnica (41,4 MW), 
Subkowy (8 MW) i Nowotna 
(40 MW). Wszystkie objęte 
są systemem wsparcia zielo-
nych certyfikatów i znajdu-
ją się w obszarze działalno-

ści spółki Energa Operator. 
Ich łączna produkcja energii 
elektrycznej wynosi ok. 280 
GWh rocznie.

Koncern zapowiedział 
w swojej strategii ORLEN 
2030, że w  ciągu dekady 
zamierza osiągnąć 2,5 GW 
mocy zainstalowanej w od-
nawialnych źródłach ener-
gii. W 10 lat w nisko- i ze-
roemisyjne źródła energii 
łącznie ma zainwestować 
47 mld zł.

Według ubiegłorocznego 
raportu McKinsey „Neutral-
na emisyjnie Polska 2050. 
Jak wyzwanie zamienić 
w szansę” – przy założeniu, 
że zapotrzebowanie wzro-
śnie około dwuipółkrotnie 
w  2050 r. – 73 proc. pro-
dukowanej w Polsce ener-
gii ma pochodzić z wiatru. 
Moc lądowych elektrowni 
wiatrowych do 2050 r. mo-
głaby osiągnąć 35 GW, czyli 
21 proc. całkowitych mocy” 
– czytamy w dokumencie.

Podmuch od morza

Prawdziwym gamechan-
gerem będą jednak mor-
skie farmy wiatrowe. Moc 
zainstalowana farm wia-
trowych na morzu wynie-
sie ok. 5,9 GW w 2030 r. i ok. 
9,6 GW w 2040 r. Do budowy 
morskich farm wiatrowych 
przymierzają się Orlen, PGE 
i Polenergia, a kilka innych 
firm rozpatruje możliwość 
wejścia w mniejsze projek-
ty. W sumie wiatr z morza 

może nam zapewnić – w za-
leżności od tego, czy wszyst-
kie rozważane dziś plany zo-
staną zrealizowane (a może 
przybędą nowe?) – od 8 do 
12 GW mocy. Sam projekt 
Orlenu to 1,2 GW. Zważyw-
szy, że cała moc wszystkich 
elektrowni w Polsce to 46,8 
GW. Mówimy zatem o zna-
czącym fragmencie miksu 
energetycznego. 

Według różnych szacun-
ków morska energetyka 
wiatrowa może zapewnić 
20–30 proc. zapotrzebo-
wania na energię w Polsce. 
Wspomniany wcześniej ra-
port McKinseya zakłada, 
że moce zainstalowane dla 
morskiej energetyki wiatro-
wej mogłyby wynosić do 45 
GW, czyli ok. 30 proc. całko-
witych mocy w 2050 r.

Co to oznacza dla gospo-
darki? Tańszą energię. Poza 
dość wysokimi nakładami  
początkowymi inwestycji, 
np. w przypadku morskiej 
farmy Orlenu szacowane 
są one na ok. 14 mld zł (bu-
dowa tradycyjnych bloków 
węglowych to też miliardo-
we nakłady), energia będzie 
darmowa – pomijając oczy-
wiście koszty konserwacji 
urządzeń. Jak wynika z sza-
cunków Polskiego Stowarzy-
szenia Energetyki Wiatro-
wej, każdy dodatkowy 1 GW 
mocy wiatrowych w syste-
mie obniża koszt megawa-
togodziny o ok. 20 zł. Zwa-
żywszy, że  bezpieczeństwo 

Dynamiczny rozwój z pomocą sił na
dokończenie ze str. 1

Sieci nie nadążają

Źródła OZE to jeszcze jedno 
wyzwanie –  struktura sieci 
energetycznej. Do niedawna 
krajowy system przesyłowy 
działał – mówiąc w uprosz-
czeniu – przesyłając ener-
gię od dużych i stabilnych 
źródeł wytwórczych do mi-
lionów odbiorców. Teraz 
sytuacja się zmieniła – po-
jawiły się dziesiątki tysię-
cy małych, niestabilnych 
instalacji, a  ruch w  sie-
ci stał się dwukierunkowy 
– bo prosumenci czasem są 
producentami prądu, a cza-
sem odbiorcami. Polska sieć 
przesyłowa nie jest jeszcze 
na takie zmiany gotowa 
– a ściślej rzecz ujmując, jest 
na granicy swojej wydolno-
ści, jeśli chodzi o podłącza-
nie nowych źródeł OZE. 

Nie jest to oczywiście 
problem nie do przezwy-
ciężenia – wymaga jednak 
sporych inwestycji i trochę 
czasu. Jeśli chodzi o inwe-
stycje, to ze źródłami finan-
sowania teoretycznie nie 
powinno być problemu, po-
nieważ instytucje finansowe 
chętnie finansują wszelkie 
przedsięwzięcia  związane 
z zieloną transformacją. Pa-
miętajmy jednak, że konku-
rentów do finansowania bę-
dzie wielu. 

Jak szacuje rząd w założe-
niach do PEP 2040, budowa 
nowych, niskoemisyjnych 
jednostek wytwórczych nie-
sie jednak ze sobą koniecz-
ność ponoszenia znacznych 
nakładów inwestycyjnych. 
Szacunki mówią, że skala 
tych nakładów do 2040 r. 
może sięgać nawet 1,6 bln zł. 
Inwestycje w sektorach pa-
liwowo-energetycznych an-
gażować będą środki finan-
sowe rzędu 867–890 mld zł. 
Prognozowane nakłady w sa-
mym sektorze wytwórczym 
energii elektrycznej sięgać 
mogą 320–342 mld zł.

To olbrzymie pieniądze, na-
leży je jednak traktować nie 
jako koszt, tylko jako inwe-
stycję w przyszłość. Tym bar-
dziej trzeba bardzo dokładnie 
zaplanować, na co i – co nie 
mniej ważne – w jakiej kolej-
ności będą wydawane. Skala 
wyzwań nie pozostawia zbyt 
wielkiego marginesu na nie-
trafione działania. 

Realizm w cenie

Dziś mało kto kwestionuje 
konieczność transformacji, 
bo zmiany klimatu są wi-
doczne gołym okiem. Zielo-
na transformacja gospodar-
ki jest czymś, w co warto się 
zaangażować – zarówno ze 
względu na troskę o środo-
wisko, jak i związany z tym 
procesem postęp technolo-
giczny. Ważne jednak, by nie 
tracić z oczu podstawowych 
uwarunkowań tego proce-
su – że przy przestawianiu 
gospodarki na zielone tory 
nie można zapomnieć o za-
spokojeniu jej potrzeb ener-
getycznych. 

Wyłączanie bloków wę-
glowych może mieć miejsce 
dopiero wówczas, gdy będą 
mogły je zastąpić nowe, zero- 
i niskoemisyjne moce. Trzeba 
to oczywiście zrobić jak naj-
szybciej, ale ambicje klima-
tyczne muszą iść w zgodzie 
z rachunkiem ekonomicz-
nym. Na tym właśnie pole-
ga bezpieczeństwo energe-
tyczne.

Trzy kolory: 
błękitny
Najbliższe trzy dekady będą dla Polski, a zwłaszcza naszej 
energetyki okresem przyspieszonej transformacji, od gospodarki 
opartej na węglu, którą możemy określić jako „czarną”,  
do „zielonej”, zasilanej bezemisyjnymi źródłami odnawialnymi.  
Zanim to się stanie, czeka nas przejściowy „okres błękitny”,  
gdy na znaczeniu będzie zyskiwał gaz ziemny 

Europejski Zielony Ład 
jest zamierzeniem bar-
dzo ambitnym, zakła-
dającym jak najszybsze 
odejście od wykorzystania 
paliw kopalnych w ener-
getyce i gospodarce. Ener-
getyka oparta na gazie 
jest znacznie bardziej 
elastyczna niż węglowa 
i dlatego znakomicie na-
daje się jako zaplecze dla 
niestabilnych źródeł wia-
trowych i fotowoltaicz-
nych. Ba, dziś bez takich 
źródeł jak gaz albo atom 
nie jest możliwy dalszych 
dynamiczny rozwój OZE. 
Przynajmniej dopóki nie 
powstaną efektywne i ko-
mercyjnie opłacalne ma-
gazyny energii. 

Dlaczego właśnie gaz? 
Jest to paliwo znacznie mniej 
emisyjne od węgla, a w całej 
polityce klimatycznej cho-
dzi właśnie o ograniczenie 
ilości emitowanych zanie-
czyszczeń. O ile emisja dwu-
tlenku węgla przy produkcji 
energii z węgla kamienne-
go to 93 kg/GJ, w przypad-
ku gazu jest to ok. 55 kg/GJ. 
Zastąpienie elektrowni wę-
glowych gazowymi oznacza 
zatem znaczące zmniejsze-
nie ilości dwutlenku węgla 
w atmosferze. Z punktu wi-
dzenia wytwórców energii 
mamy jeszcze do czynienia 
z czynnikiem ekonomicz-
nym – dwukrotnie mniej 
zapłacą za prawa do emisji. 
Będą mogli zatem przezna-

czyć więcej pieniędzy na in-
westycje, np. w OZE. 

Dlatego rola gazu bę-
dzie rosła. Zgodnie z za-
łożeniami „Polityki ener-
getycznej Polski do 2040” 
(PEP2040) udział produkcji 
w jednostkach gazowych 
w strukturze wytwarza-
nia ma wzrosnąć do ok. 10 
proc. w 2030 r. i do 17 proc. 
w 2040 r. Obecnie (a ści-
ślej na koniec 2020 r.) we-
dług raportu Polskich Sieci 
Energetycznych udział gazu 
w mocach zainstalowanych 
polskiej energetyki wynosił 
5,65 proc. – w sumie moce 
gazowe to 2782 MW. 

Można zapytać, skoro gaz 
jest takim znakomitym pa-
liwem, dlaczego dotychczas 

jego wykorzystanie w ener-
getyce jest dość marginalne. 
Powody są dwa: cena i pew-
ność dostaw. W ostatnich la-
tach oba te czynniki zmie-
niły się diametralnie. 

Przez długie lata, kiedy 
nikt nie przywiązywał wagi 
do czynników klimatycz-
nych, energia z węgla była 
najtańsza. Węgiel był tani i, 
w przeciwieństwie do gazu, 
mieliśmy go pod dostat-
kiem. Polityka klimatyczna 
i konieczność zakupu praw 
do emisji dwutlenku wę-
gla sprawiły, że prąd z wę-
gla stawał się coraz droższy. 
W ostatnich miesiącach to 
zjawisko przybrało na sile 
– ceny uprawnień biją kolej-
ne rekordy, oscylując w oko-
licach 60 euro za tonę. To 
sprawia, że energetyka ga-
zowa staje się z miesiąca na 
miesiąc coraz bardziej kon-
kurencyjna w stosunku do 
węglowej. Z drugiej strony 
za sprawą amerykańskiej 
rewolucji łupkowej mocno 
spadły ceny tego surowca. 

Drugą – kto wie, czy nie 
ważniejszą kwestią – była 
pewność dostaw. 

Budowanie niezależności

Polska przez wiele lat była 
uzależniona od dostaw gazu 
z Rosji – to, co w latach 
komunizmu można było 
z przyczyn politycznych 
uznać za naturalne, bo 
wyjścia raczej nie mieli-
śmy, utrzymało się również 

przez pierwsze dekady ka-
pitalizmu. Na początku lat 
90. związaliśmy się z Rosją 
długoterminowym kon-
traktem jamalskim, który 
zapewniał – jak się mogło 
wydawać – stabilne źródła 
dostaw (bo przez rurociąg 
Przyjaźń płynął gaz do Nie-
miec i dalej do Europy Za-
chodniej). 

Jednak 15 lat temu, a do-
kładnie w styczniu Rosja 
– na tle sporu z Ukrainą 
– przykręciła kurek z gazem 
dla Europy, a na początku 
2009 r. sytuacja się powtó-
rzyła. Dostawy z Rosji okaza-
ły się wcale nie takie pewne, 
w sytuacji, gdy jej przywódcy 
traktują ten surowiec jako 
narzędzie polityczne. 

Drugim aspektem polsko-
-rosyjskich umów gazowych 
była cena wyliczana według 
niekorzystnego dla Polski 
algorytmu (co przyznał Try-
bunał Arbitrażowy w Sztok-
holmie nakazując Gazpro-
mowi zwrot 1,5 mld dol.). 
W sytuacji uzależnienia 
od jednego dostawcy – gaz 
z Rosji zaspokajał mniej 
więcej dwie trzecie krajowe-
go zapotrzebowania, jedna 
trzecia pochodziła ze źródeł 
krajowych - wzmocnionego 
dodatkowo formułą take or 
pay – oznaczającą, że nie-
zależnie od tego, czy się gaz 
odbierze czy nie, trzeba za 
niego zapłacić – próby wy-
bicia się na gazową nieza-
leżność były bardzo trudne. 

Czas wielkich 
wyzwań
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pomocą sił natury
energetyczne to nie tylko 
stabilność dostaw, ale i ak-
ceptowalna cena,  offshore 
wydatnie zwiększa szanse 
na jego osiągnięcie. 

Dziesiątki miliardów dla 
gospodarki 

Rozbudowa mocy wiatro-
wych to także szansa dla 
polskiego przemysłu. Przy 
budowie farm wiatrowych 
na lądzie ponad połowa do-
stawców i poddostawców to 
działający w Polsce usługo-
dawcy i producenci. Przyrost 
mocy wiatrowych na lądzie 
oznacza więc pobudzanie 
rynku pracy i  dodatkowe 
wpływy z podatków.

Wystarczy wspomnieć, że 
rozwój energetyki wiatrowej 
w Polsce w latach 2001–2018 
wygenerował dodatkowo ok. 
3 mld zł wpływów podatko-
wych do budżetów gmin i do 
budżetu Skarbu Państwa. 
Gros tej kwoty, bo aż 2,1 mld 
zł, stanowił podatek od nie-
ruchomości, który w całości 
zostaje w gminach, wspie-
rając np. inwestycje infra-
strukturalne, m.in. w sieć 
kanalizacyjną i drogi.

Offshore tylko zwięk-
szy te  kwoty. Jak informu-
ją autorzy wspomnianego 
raportu Fundacji na rzecz 
Energetyki Zrównoważonej 
i Ernst & Young, branża mor-
skiej energetyki wiatrowej 
może wnieść do gospodar-
ki 73,8 mld zł do roku 2025, 
z  czego tylko do budżetu 

państwa i samorządów tra-
fiłoby do tego czasu 14,9 mld 
zł z CIT i podatków pośred-
nich. Od 2025 r. do budże-
tu centralnego i budżetów 
lokalnych ma wpływać ok. 
3,1 mld zł rocznie. 

Coraz więcej Słońca

Prawdziwy rajd w  górę 
– przede wszystkim za 
sprawą programu „Mój 
prąd” – przeżywa fotowol-
taika, zwłaszcza prosumenc-
ka. Według danych Agencji 
Rynku Energii moc zainsta-
lowana fotowoltaiki w Polsce 
wyniosła na koniec lipca br. 
5626,4 MW. To ponad dwu-
krotny wzrost w stosunku 
do lipca 2020 r.! Tylko w lip-
cu 2021 r. moc fotowolta-
iki  zwiększyła się o prawie 
270 MW. Powstało w tym 
miesiącu 31 tys. nowych in-
stalacji PV.

Stan mocy elektrycznej za-
instalowanej dla wszystkich 
rodzajów źródeł (konwen-
cjonalnych i odnawialnych) 
wyniósł w lipcu 53 067,7 GW. 
OZE miały 27,4 proc. udzia-
łu (14,5 GW). W sektorze OZE 
fotowoltaika zajmuje drugie 
miejsce (po elektrowniach 
wiatrowych) z  ponad 38-
proc. udziałem.

A już poprzedni rok był 
znakomity. Według Solar 
Power Europe w 2020 r. Pol-
ska znalazła się na 4. miej-
scu pod względem przyro-
stu mocy zainstalowanej PV 
w UE. Wyprzedziły nas tylko 

Niemcy, Holandia i Hiszpa-
nia.

Fotowoltaika w  Polsce, 
w przeciwieństwie do wielu 
krajów w Europie, ma obec-
nie charakter prosumenc-
ki – w 2020 r. mikroinstala-
cje stanowiły 77 proc. mocy 
zainstalowanej w tym seg-
mencie. 

Zakłada się, że w latach 
2021–2022 zostaną oddane 
do eksploatacji farmy PV 
o mocy ok. 2,8 GW. W latach 
2022 i 2023 udział farm PV 
w całkowitej mocy zainsta-
lowanej zrówna się z udzia-
łem mikroinstalacji.

W 2025 r. Instytut Ener-
getyki Odnawialnej spodzie-
wa się nawet 15 GW łącznej 
mocy zainstalowanej w fo-
towoltaice w Polsce. 

O zainteresowaniu foto-
woltaiką świadczy fakt, że 
to ten rodzaj energii domi-
nuje – zarówno w przypad-
ku zgłoszeń, jak i zwycięzców 
ogłaszanych przez URE aukcji 
wsparcia dla projektów OZE. 
Koszyk dla projektów foto-
woltaicznych i wiatrowych 
do 1 MW w całości został opa-
nowany przez oferty fotowol-
taiczne. Według danych URE 
w 2021 r. do aukcji przystąpiło 
432 wytwórców, którzy złoży-
li 1264 oferty, aukcję wygrało 
335 wytwórców z łączną licz-
bą 1016 ofert. W wyniku roz-
strzygnięcia tej aukcji mogą 
powstać dodatkowe moce za-
instalowane w fotowoltaice 
wynoszące prawie 1 GW. 

Jeszcze niedawno duży 
koszyk, obejmujący źró-
dła o mocy powyżej 1 MW, 
był zdominowany przez 
energetykę wiatrową. 
W 2020 r. instalacje fotowol-
taiczne zrównały się liczbą 
ofert oraz zakontraktowaną 
mocą z elektrowniami wia-
trowymi. Aukcja w 2021 r. to 
już duża przewaga projektów 
fotowoltaicznych. Jak poda-
je URE, w wyniku rozstrzy-
gnięcia aukcji może powstać 
ponad 1,2 GW instalacji foto-
woltaicznych, a także ponad 
0,3 GW lądowych farm wia-
trowych.

Widać zatem, że 
tradycyjne elek-
trownie będzie 
z  czasem czym 
zastąpić – w przy-
padku projektów OZE 
mówimy w perspekty-
wie najbliższych dekad 
o dziesiątkach GW. Będzie 
to energia czysta, bo beze-
misyjna i zapewne tańsza 
niż węglowa – bo nic nie 
wskazuje na to, żeby ceny 
uprawnień do emisji CO2, 
które podbijają cenę energii 
z węgla, miały w najbliższych 
latach przestać rosnąć. Na-
wet wielomiliardowe inwe-
stycje, które trzeba będzie 
ponieść, nie sprawią, że OZE 
przestaną być konkurencyjne 
cenowo. Dlatego za sprawą 
planowanych i rozpoczyna-
nych dziś inwestycji polska 
energetyka za dwie dekady 
pokaże swoją zieloną twarz.  

Ostatnie kilkanaście lat 
(z przyspieszeniem w kilku 
ostatnich) to właśnie pró-
by uniezależnienia się od 
dostaw z Rosji. Pierwszy-
mi krokami był rewersy na 
gazociągu jamalskim – naj-
pierw wirtualny (oznaczają-
cy w uproszczeniu, że mo-
żemy od Niemiec kupować 
płynący tam gaz z Rosji), na-
stępnie fizyczny (gazocią-
giem mógł być do Polski tło-
czony gaz z Niemiec). Potem 
przyszła budowa Gazoportu 
zakończona w 2015 r. (zna-
czenie tej inwestycji wzro-
sło w związku z łupkową 
rewolucją i znacznym wzro-
stem rynku LNG) czy trwa-
jąca obecnie budowa Baltic 
Pipe z szelfu norweskiego. 
Powstały warunki do wy-
powiedzenia – czy ściślej 
rzecz ujmując nieprzedłu-
żania kontraktu jamalskie-
go, kończącego się z końcem 
2022 r. 

Fakt, że możemy już obyć 
się bez rosyjskiego gazu nie 
oznacza oczywiście, że nie 
będziemy go kupować – o 
ile będę konkurencyjne ku 
temu warunki – w transak-
cjach spotowych. 

Jak damy sobie radę? 

Wszystko wskazuje na to, 
że do końca przyszłego roku 
gotowy będzie Baltic Pipe, 
którym będzie mogło trafiać 
do Polski 10 mld m sześc. 
gazu z Szelfu Norweskiego. 
Można zatem powiedzieć, 

że własny gazociąg zastą-
pi kontrakt jamalski. Do 
tego mamy rozbudowywa-
ny właśnie gazoport. Ter-
minal LNG w Świnoujściu 
zostanie rozbudowany do 
grudnia 2023 r. z obecnych 
5 do 8,3 mld m sześc. mocy 
przerobowej rocznie. Roz-
ważana jest również insta-
lacja pływającego terminala 
w Zatoce Gdańskiej, który 
według szacunków mógłby 
zapewnić od 4,5 do 8,3 mld 
m sześc. Możemy go rów-
nież pozyskiwać za pośred-
nictwem gazociągu Polska 
– Litwa, który będzie goto-
wy w przyszłym roku, a LNG 
za pośrednictwem termina-
lu w Kłajpedzie – to moż-
liwość pozyskania prawie 
2 mld m sześc. Pamiętaj-
my również o rewersie na 
gazociągu jamalskim, któ-
rym może do nas popłynąć 
gaz z Zachodu. 

Mamy też własne wydoby-
cie – ok. 4 mld m sześc., któ-
re wraz ze wzrostem popytu 
będzie zapewne rozwijane. 
To już się zresztą dzieje. 
Pod koniec ubiegłego roku 
na podkarpaciu Orlen uru-
chomił pierwszą w histo-
rii firmy własną kopalnię 
gazu ziemnego Bystrowice 
(dotychczas współpracował 
w tym zakresie z PGNiG). Do 
systemu przesyłowego trafi-
ło już ponad 2 mln m sześc. 
surowca, z nowego złoża. 
Jeszcze w tym roku, w ra-
mach koncesji na Podkar-

paciu, planowane są kolej-
ne odwierty poszukiwawcze. 
Koncern założył w swojej 
strategii do 2030 r. konse-
kwentny rozwój własnych 
złóż gazowych. 

Trzeba patrzeć w długiej 
perspektywie

Wróćmy na chwilę do cen 
gazu, które biją kolejne re-
kordy. Czy zatem bezpiecz-
nie jest opierać sporą część 
energetyki na tak droże-
jącym paliwie? Dynamika 
sięgająca 300 proc. w ska-
li roku jest szokująca i, co 
gorsze, może utrzymać się 
jeszcze przez miesiące. To 
efekt szybko rosnącego po 
pandemii popytu, gdy glo-
balna gospodarka chce od-
rabiać straty, a popyt nie 
nadąża – także dlatego, że 
podczas koronawirusowego 
kryzysu, gdy popyt na paliwa 
sięgał dna, część dostawców 
zbankrutowała. Można za-
tem oczekiwać, że w śred-
niej perspektywie sytuacja 
się ustabilizuje.

Nie tylko Polska postawi-
ła na gaz jako paliwo przej-
ściowe. Według Międzynaro-
dowej Agencji Energii (IEA) 
do 2024 r. globalny popyt na 
błękitne paliwo wzrośnie o 7 
proc. w porównaniu z warto-
ściami sprzed pandemii CO-
VID-19. Jak wynika z analizy 
przeprowadzonej przez fir-
mę konsultingową McKin-
sey, potem popyt na ten su-
rowiec w formie skroplonej 

będzie rósł do 2035 r. o 3,4 
proc. rocznie, czyli szybciej 
niż w przypadku innych pa-
liw kopalnych.

Obecny wzrost cen gazu 
może sprawić, że ponownie 
opłacalne staną się zarzuco-
ne podczas pandemii projek-
ty wydobywcze i gdy wejdą 
w fazę realizacji, zwiększo-
na podaż ponownie obniży 
ceny gazu – podobnie, cho-
ciaż może nie aż w takim 
stopniu, jak uczyniła to re-
wolucja łupkowa. To nieco 
odleglejsza perspektywa, ale 
w takiej właśnie należy wi-
dzieć energetykę. 

Idziemy z duchem 
czasów

Chociaż jesteśmy na po-
czątku tej energetycznej 
transformacji polskie fir-
my intensywnie rozpoczę-
ły przestawianie się na gaz. 
Według Piotra Naimskie-
go, ministra, Pełnomocnika 
Rządu do spraw Strategicz-
nej Infrastruktury Energe-
tycznej, do 2028 r. mogą po-
wstać w Polsce energetyczne 
bloki gazowe o łącznej mocy 
ok. 10 GW.

Ruch w interesie już się 
rozpoczął. Budowę nowych 
bloków w Elektrowni Dolna 
Odra zaczęło PGE (w sumie 
1,3 GW), a w planach ma jesz-
cze dwa mniejsze projekty 
w Czechowicach-Dziedzi-
cach i w Gdyni, PGNIG koń-
czy budowę EC Żerań, w pla-
nach EC Siekierski. 

Symboliczne są losy pro-
jektu budowy nowego bloku 
energetycznego w Ostrołę-
ce. Planowany początkowo 
przez Eneę i Energę jako blok 
węglowy, po przejęciu tego 
drugiego koncernu przez 
PKN Orlen plany uległy – z 
duchem czasu – zmianie. 
Nowy blok w Ostrołęce ma 
być zasilany gazem ziem-
nym. To oczywiście wyma-
ga zmian projektowych, ale 
i organizacyjnych i te dzia-
łania cały czas trwają. 

Pod koniec ubiegłego roku 
PKN Orlen Energa i PGNiG 
podpisały umowę dotyczącą 
– jak informowały w komu-
nikatach – „kierunkowych 
zasad współpracy przy bu-
dowie bloku energetyczne-
go w technologii zasilania 
paliwem gazowym w Elek-
trowni Ostrołęka C”. Jed-
nym z elementów umowy 
było powołanie nowej spółki, 
w której PKN Orlen i Energa 
miały mieć łącznie 51 proc. 
udziałów, pozostałe 49 proc. 
zaś przypadłoby PGNiG.

Wcześniej, we wrześniu 
PKN Orlen i PGNiG podpi-
sały list intencyjny, w któ-
rym strony zadeklarowały 
wolę przystąpienia do roz-
mów w celu analizy możli-
wości realizacji wspólnych 
inwestycji: budowy elek-
trowni gazowej i rozwo-
ju biogazowni. Ujawniono 
wówczas zakres projektów, 
jakiego miały dotyczyć roz-
mowy. Jednym z nich była 

budowa bloku gazowego 
CCGT w Ostrołęce o mocy 
ok. 750 MW netto do koń-
ca 2024 r.

PKN Orlen ma już zresz-
tą gazowe doświadczenia. 
W Płocku od 1968 r. działa 
elektrociepłownia na ciężki 
olej opałowy i gaz. Obecnie 
dysponuje ona mocą elek-
tryczną na poziomie 359 MW 
oraz 2153MWt mocy cieplnej. 
Najbardziej cenne, nowocze-
sne aktywa grupy w sekto-
rze elektroenergetycznym 
to blok gazowo-parowy we 
Włocławku o mocy 474 MWe 
uruchomiony w 2017 r. 
oraz blok gazowo-parowy 
w Płocku dysponujący mocą 
608 MWe oddany do użytku 
w 2018 r.

Widać zatem, że w pol-
skiej gospodarce wchodzi-
my w erę gazu. I chociaż  
nie dysponujemy wystar-
czającymi złożami tego 
surowca, rozbudowane 
działania dywersyfikacyj-
ne sprawią, że pewność 
dostaw będzie większa niż 
w przypadku długoter-
minowej umowy z Rosją. 
Jeśli zaś chodzi o ceny…. 
Na to mamy niewiel-
ki wpływ, co jednak naj-
ważniejsze, nie będziemy  
za gaz przepłacać – będzie-
my go kupować po cenach 
rynkowych, jakiekolwiek by 
one były, a to z kolei oznacza,  
że polska gospodarka nie 
będzie w gorszej konkuren-
cyjnej pozycjiniż inne kraje.
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Przejście przez polską gospodarkę na zieloną stronę mocy nie 
będzie możliwe bez źródeł energii, które dostarczą prąd, gdy 
z powodu warunków pogodowych nie zrobią tego OZE. Gaz ma pełnić 
tę rolę przejściowo, ale jeszcze jedno stabilne, bezemisyjne źródło ma 
potencjał, by zapewnić stabilne bilansowanie systemu – to atom

Energetyka atomowa w naj-
bliższych dekadach ma się 
stać podstawą polskiej ener-
getyki – może nie ze wzglę-
du na zainstalowane moce, 
ale na stabilizującą rolę 
dla całego systemu. To si-
łownie jądrowe będą – jak 
by powiedzieli energetycy 
– pracowały w podstawie 
– zmniejszając lub zwięk-
szając produkcję energii, 
w zależności od tego, z jaką 
intensywnością będzie pra-
cował sektor OZE (mówiąc 
wprost, czy będzie wiał 
wiatr, czy świeciło słońce).

Polityka Energetyczna 
Polski 2040 przewiduje, że 
w 2033 r. uruchomiony zo-
stanie pierwszy blok elek-
trowni jądrowej o mocy ok. 
1–1,6 GW. Kolejne bloki będą 
wdrażane co 2–3 lata, a cały 
program jądrowy zakła-
da budowę sześciu bloków 
o łącznej mocy od 6 GW do 9 
GW, z czego cztery o łącznej 
mocy przynajmniej 3,9 GW 
mają zostać uruchomione 
przed 2040 r . Jak zauważa-

ją analitycy Polskiego Insty-
tutu Ekonomicznego prze-
kładać się to będzie na ok. 16 
proc. produkcji energii elek-
trycznej netto w 2040 r. Tyle 
wystarczy, by ustabilizować 
system. 

Obecnie wśród oferentów 
technologii rozpatrywane są 
spółki z Korei Południowej, 
Francji i USA. Ostateczny 
wybór oferenta technologii 
ma nastąpić na przełomie 
2021 r. i 2022 r., a budowa 
pierwszego bloku rozpocząć 
się w 2026 r.

Rządowe plany to jedno, 
ale w ostatnich tygodniach 
bardzo mocno zaintereso-
wały się poszczególne firmy, 
zarówno duże spółki Skarbu 
Państwa – jak PKN Orlen czy 
KGHM, ale też i prywatne, 
jak należący do Michała So-
łowowa Synthos czy Zespół 
Elektrowni Pątnów-Ada-
mów-Konin. A to świadczy 
o dwóch rzeczach. Po pierw-
sze, że technologie atomowe 
nie są domeną państwa, do-
stępne są również dla firm, 

choć oczywiście tylko tych 
bardzo dużych. 

Drugi wniosek jest jesz-
cze bardziej optymistycz-
ny – zainteresowanie firm 
świadczy o tym, że polski 
atom nie jest tylko projek-
tem politycznym, lecz czysto 
biznesowym. Energochłonne 
przedsiębiorstwa kalkulują, 
że przy obecnych wzrostach 
cen energii warto mieć wła-
sne źródło zasilania. Nawet 
gdyby działało ono jedynie 
na własne potrzeby, to zna-
cząco zmniejszy  zapotrze-
bowanie z krajowej sieci 
energetycznej, efektem bę-
dzie  mniejszy popyt i niższe 
(lub wolniejszy wzrost) cen. 

W przypadku biznesu mó-
wimy o zainteresowaniu 
małymi reaktorami, które 
zdają się być przyszłością 
energetyki jądrowej. Small 
Modular Reactors – SMR 
to jednostki produkujące 
energię elektryczną, które 
osiągają całkowitą moc do 
ok. 300 MW, w odróżnieniu 
od tradycyjnych elektrowni 

jądrowych są wytwarzane 
seryjnie i dostarczane w ca-
łości na miejsce eksploata-
cji. Pozwala to wykorzystać 
efekt ekonomiczny skali pro-
dukcji seryjnej oraz uzyskać 
relatywnie krótki czas bu-
dowy. To zmniejsza koszty 
inwestycji i w znacznym 
stopniu ogranicza proble-
my z infrastrukturą siecio-
wą – mówiąc kolokwialnie 
nie trzeba budować długich 
sieci przesyłowych z jednej 
dużej siłowni, można posta-
wić kilka mniejszych, tam 
gdzie są potrzebne.

W zależności od potrzeb 
można też tworzyć małe 
i większe kompleksy energe-
tyczne. Małe reaktory mogą 
występować pojedynczo lub 
w grupie kilku modułów od-
dawanych sukcesywnie do 
eksploatacji, przez co cała 
inwestycja jest łatwiejsza 
do sfinansowania. Może 
się również okazać szybsza 
w realizacji – np. w swoim 
porozumieniu Orlen i Syn-
thos zakładają, że SMR mogą 

powstać w Polsce już 
na początku lat 30., 
w 2031 r., czyli jeszcze  
przed planowanym odda-
niem do użytku pierwszego 
reaktora dużej elektrowni ją-
drowej.

Dlaczego firmy przymie-
rzają się do małych reakto-
rów SMR? Bo wiele wskazuje 
na to, że to właśnie ta tech-
nologia da energetyce jądro-
wej nowy oddech. Bardzo ka-
pitałochłonne duże projekty 
są możliwe do udźwignię-
cia praktycznie jedynie przez 
największe firmy i najbogat-
sze państwa. SMR daje duże 
i uzasadnione nadzieje na 
redukcję tych kosztów.  

Na świecie jest obecnie 
wdrażanych ok. 50 projek-
tów małych reaktorów ją-
drowych, będących na róż-
nych etapach realizacji. 
Najdalej zaszły Chiny (CNNC) 
i Rosja (Rosatom). Demon-
stracyjny blok dwóch reakto-
rów HTR-PM (Chiny) o mocy 

210 MWe jest w trakcie bu-
dowy. Prace nad nim zostały 
rozpoczęte w 2012 r. 

Duże nadzieje z tą tech-
nologią wiążą również Sta-
ny Zjednoczone. Niedawno 
amerykański Departament 
Energii zdecydował o wy-
daniu 1,3 mld dol. na budo-
wę pierwszej amerykańskiej 
elektrowni jądrowej opartej 
na małych reaktorach. Insta-
lacja ma dysponować mocą 
720 MW i powstanie w Ida-
ho. Zaakceptowano długo-
letni mechanizm wsparcia 
dla spółki Carbon Free Po-
wer Project (CFPP), która 
ma zbudować elektrownię 
opartą na reaktorach SMR 
od firmy NuScale. Będzie to 
pierwszy tego typu projekt 
w Stanach Zjednoczonych.

Duży i mały atom 
ustabilizują system
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Tylko kompleksowe działania mogą spowodować,  
że energetyczna rewolucja zakończy się sukcesem 
Mówiąc o zielonej transformacji, myślimy przede 
wszystkim o źródłach wytwórczych, tymczasem skala 
wyzwań jest znacznie większa 
Jeśli chodzi o źródła wy-
twórcze, możemy być 
względnie spokojni – źródła 
węglowe jeszcze popracują 
kilkanaście lat, jest więc tro-
chę czasu, by mieć je czym 
zastąpić – powstają projekty 
gazowe, widzimy ofensywę 
OZE, realnych kształtów na-
bierają plany dotyczące ato-
mu. Oczywiście jest jeszcze 
wiele do zrobienia,  chodzi 
np. o modernizację sieci, by 
sprostała nowemu mode-
lowi energetyki – bardziej 
prosumenckiemu, znacz-
nie bardziej rozproszone-
mu, mniej stabilnemu. Tak 
naprawdę całą gospodarkę 
czeka rewolucja. Ona już się 
dzieje. 

15 proc. z modernizacji

Olbrzymim, a wciąż nie do 
końca wykorzystanym po-
tencjałem zielonej transfor-
macji jest po prostu oszczęd-
ność energii. Z jednej strony 
pozwoli to ograniczyć wzrost 
zapotrzebowania na ener-
gię – a więc łatwiej spiąć bi-
lans energetyczny, z drugiej 
– konsumenci zaoszczędzą 
na rachunkach za prąd. 

I nie mówimy tu 
o prostym wyłączaniu 
światła, gdy nikogo nie 
ma w pomieszczeniu, 
czy niezostawianiu urzą-
dzeń na czuwaniu, ale 

o rewolucji technologicz-
nej. W 2019 r. potencjał 
oszczędności w przemyśle 
oszacował zespół naukow-
ców z Wydziału Mechanicz-
nego Energetyki i Lotnictwa 
Politechniki Warszawskiej. 
Jak wskazywali, według GUS 
nasz przemysł zużywa ok. 
50 TWh energii elektrycznej 
(cały kraj ponad 150 TWh).  
Ich zdaniem modernizacja 
urządzeń elektrycznych 
w przemyśle przyniosłaby 
oszczędności rzędu 23 TWh 

czyli ok. 15 proc. krajowego 
zużycia. 

Żeby uzmysłowić sobie, 
o jakiej skali oszczędności 
mówimy, dość wspomnieć, 
że spadek zapotrzebowania 
na energię w okresie nie-
dawnego lockdownu, gdy 
z gry wypadły całe (chociaż 
przyznajmy nie najbardziej 
energochłonne) branże, sza-
cowany jest na ok. 8 proc. 

Jednym z ważnych ele-
mentów Europejskiego Zie-
lonego Ładu jest program 

termomodernizacji. Komi-
sja Europejska dostrzegła 
już potencjał oszczędności 
energii tkwiący w budyn-
kach. To właśnie one od-
powiadają za ponad jedną 
trzecią wszystkich unijnych 
emisji dwutlenku węgla, 
a sektor ten zużywa aż 40 
proc. finalnej energii w Unii 
Europejskiej. 

Wyzwanie jest olbrzymie 
– większość budynków w Eu-
ropie (to konstrukcje stare 
– najczęściej projektowane 
i budowane w czasach, kiedy 
o oszczędności energii nie-
wielu jeszcze myślało, często 
nadgryzione zębem czasu, co 
dodatkowo zaniżało i tak nie-

wysokie wskaźniki efektyw-
ności energetycznej. Obecnie 
ok. 75 proc. budynków w UE 
jest nieefektywnych energe-
tycznie Renowacja umożli-
wiłaby zmniejszenie całko-
witego zużycia energii w UE 
o 5–6 proc. i obniżenie emisji 
dwutlenku węgla o ok. 5 proc.

Wodorowe nadzieje

Jest przecież jeszcze jeden 
nowy obiecujący gracz na 
energetycznym rynku – wo-
dór. Przy wykorzystaniu tego 
paliwa możemy stworzyć 
stabilne źródło energii. Na 
razie wkracza z impetem na 
rynek motoryzacyjny – który 
przecież też jest niebagatel-
nym źródłem emisji. Cho-
ciaż kilka koncernów pro-
dukuje już auta wodorowe, 
na koniec 2019 r. na świecie 
zarejestrowanych było jedy-
nie niespełna 25 tys. takich 
aut. Technologia rozwija się 
jednak szybko. Z raportu Hy-
drogen Council i McKinseya 
wynika, że do 2030 r. wodór 
może napędzać 10–15 mln 
samochodów osobowych 
oraz 500 tys. pojazdów cię-
żarowych. Na tory wyjeżdżają 
już pierwsze wodorowe po-
ciągi. Do 2030 r. więcej niż 
co dziesiąty nieelektryczny 
pociąg będzie napędzany wo-
dorem.

Chociaż czysty wodór za-
sadniczo nie stanowi dziś 
paliwa w produkcji ener-
gii (obecnie odpowiada  za 
mniej niż 0,2 proc. produk-
cji energii elektrycznej), ist-

nieją wyjątki na małą skalę. 
Na przykład, turbina gazo-
wa pracująca w układzie 
kombinowanym o mocy 
12 MW we Włoszech  - jed-
nak kraje azjatyckie takie 
jak Japonie czy Korea Pd. 
planują już wielkoskalo-
we projekty.

Polskie firmy też nie za-
sypiają gruszek w popiele, 
wchodząc śmiało w tę nową 
technologię. Np. PKN Orlen 
ogłosił wielki program inwe-
stycyjny – Hydrogen Eagle.  
Zakłada on budowę mię-
dzynarodowej sieci hubów 
wodorowych oraz innowa-
cyjnych instalacji przetwa-
rzających odpady komunal-
ne w zero- i niskoemisyjny 
wodór. Program zakłada bu-
dowę sześciu nowych hubów 
wodorowych, w tym trzech 
w Polsce, dwóch w Cze-
chach oraz jednego na Sło-
wacji, które będą zasilane 
przez odnawialne źródła 
energii. Hub wodorowy we 
Włocławku ma powstać do 
końca 2021 r.  Docelowo in-
stalacja  ma wytwarzać do 
600 kg doczyszczonego wo-
doru na godzinę.

Widać zatem, że oprócz 
czynników ryzyka jest 
przynajmniej równie wiele 
czynników nadziei, a można 
przypuszczać, że wraz z roz-
wojem technologicznym po-
jawią się kolejne – może np. 
komercyjne, wielkoskalowe 
magazyny energii. Od nas 
zależy jak je wykorzystamy. 

Dodatek opracował ADS


