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Abstract 
 
Article take issues of  power security, in the relationship to renewable energy sources 
(RES). Author argues, that the potential to deliver power security by the traditional 
energy sector is significantly limited and it is risk from structural, technic, economic and 
environmental point of  view. On the other hand, power sector based on RES reduces 
aforementioned risks and may be an innovative impulse for economy. 
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Wstęp 
 
Rozważanie na temat odnawialnych źródeł energii (OZE) jako czynnika wpływającego 
na bezpieczeństwo energetyczne wypada osadzić w kontekście, na jaki składa się za-
równo aktualny paradygmat funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, jak i za-
chodzące wokół niego i w nim samym procesy techniczne, ekonomiczne i społeczno-
polityczne. Dopiero takie holistyczne podejście pozwala na formułowanie wniosków 
wolnych od optyki partykularnych interesów, która jest immanentną cechą niemal 
wszystkich uczestników toczonej w kraju dyskusji publicznej.  
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Bezpieczeństwo energetyczne odbiorców: definicja ustawowa,  
jego postrzeganie w odbiorze społecznym oraz uwarunkowania  
 
Zgodnie z ustawą Prawo Energetyczne (uPe), bezpieczeństwo energetyczne to „stan 
gospodarki umożliwiający pokrycie bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania 
odbiorców na paliwa i energię w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony, przy 
zachowaniu wymagań ochrony środowiska” [1: art. 3 pkt 16].  

Podkreślenia wymaga, że definicja ustawowa traktuje równoważnie trzy aspekty, kry-
tyczne dla pozytywnej oceny stanu bezpieczeństwa energetycznego: techniczny, ekono-
miczny i ekologiczny, zakładając ich wypełniane w sposób wzajemnie zharmonizowany. 
Co więcej, sugeruje kompleksowe i komplementarne podejście do „paliw i energii”, nie 
ograniczając terminu „bezpieczeństwo energetyczne” do warunków zapewnienia do-
stępu do energii elektrycznej z Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). 

W sprzeczności z powyższym stoi zarówno podejście zawężające, polegające na 
usprawiedliwianiu wszelkich działań w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną wy-
mogami bezpieczeństwa energetycznego, jak i próba hierarchizowania wzajemnych re-
lacji ww. aspektów bezpieczeństwa energetycznego w sposób zgodny z teorią potrzeb 
Maslowa. Aspekt techniczny przedstawiany jest jako fundamentalny (nie ma sensu dy-
wagować o kosztach, jeżeli energia nie będzie dostarczana – jej brak jest najbardziej 
kosztowny, nie ma także sensu dyskusja o ekologicznych skutkach funkcjonowania ener-
getyki w sytuacji zagrożenia fizycznej dostawy energii elektrycznej), aspekt ekonomiczny 
jako wtórny (każda cena jest uzasadniona, jeżeli umożliwia dostęp do energii elektrycz-
nej, gdyż najdroższy jest jej brak), a ekologiczny jako potrzeba „wyższa”, o której za-
spokajaniu można zacząć myśleć pod warunkiem, że dwie poprzednie potrzeby są już 
zaspokojone, w szczególności jeżeli realizacja potrzeby ekologicznej nie zagraża aspek-
towi ekonomicznemu.  

Co więcej, jakby mimochodem, „bezpieczeństwo energetyczne” utożsamiane jest 
z bezpieczeństwem dostaw energii elektrycznej rozumianym jako jej dostępność z KSE. 
Niestety, takie właśnie podejście, w istocie sprzeczne z definicjami ustawowymi, jest 
prezentowane w dyskursie publicznym, w sposób otwarty lub w formie przekazu pod-
progowego. Cechuje ono zwłaszcza przedstawicieli sektora elektroenergetycznego, ale 
„zapożyczone” zostało także przez polityków, niezależnie od reprezentowanej przez 
nich formacji.  
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To w tym kontekście polityka klimatyczna Komisji Europejskiej postrzegana jest 
jako próba zamachu na polską suwerenność i zagrożenie dla rozwoju polskiej gospo-
darki. Argumentem posiłkowym jest postrzeganie energii elektrycznej wyłącznie jako 
dobra cywilizacyjnego, a nie (również) towaru rynkowego, i to solidarnie przez obydwie 
strony: zarówno przez struktury państwa (administrację), jak i przez samych obywateli. 

Znamienne są wyniki badania opinii publicznej, zgodnie z którymi odpowiedzial-
ność za zaspokojenie potrzeb w zakresie dostępu do energii elektrycznej przypisywana 
jest państwu [4]. Daje to decydentom podstawę do budowania, utrwalania i obrony mo-
nopolu państwowego w obszarze elektroenergetyki, niejako w odpowiedzi na życzenie 
obywateli, którzy zdają się nie dostrzegać, że monopol ten w pierwszej kolejności za-
spokaja interesy własne branży energetycznej oraz rządzących, a koszt jego funkcjono-
wania – mimo pozorów moderowania go mechanizmami quasi-rynkowymi i regulacyj-
nymi – wcale nie jest utrzymywany na racjonalnym poziomie. Także skuteczność 
realizowania celu, do jakiego został powołany (zapewnienie bezpieczeństwa energetycz-
nego), podlega istotnym i rosnącym ograniczeniom.  

Dla dyskusji o roli OZE w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego 
kluczowa jest więc analiza perspektyw jego zaspokojenia w modelu dotychczasowym, 
gdyż nie jest prawdą, iż system tradycyjny jest w stanie to bezpieczeństwo zapewnić 
w stopniu satysfakcjonującym, zarówno dziś, jak i (zwłaszcza) w przewidywalnej 
przyszłości. Równie nieprawdziwe jest twierdzenie, że rozwój OZE musi być podpo-
rządkowany warunkowi niepogorszania poziomu bezpieczeństwa energetycznego ofe-
rowanego przez system tradycyjny i tylko w takim zakresie rozwój ten zasługuje na 
uwzględnienie.  

O wyczerpywaniu się potencjału zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego przez 
sektor tradycyjny we wszystkich trzech aspektach świadczą następujące procesy i zda-
rzenia, w dyskusji publicznej zazwyczaj skrzętnie pomijane: 

a) Powtarzana jak mantra teza o roli polskiego węgla jako filaru bezpieczeństwa 
energetycznego („jest na miejscu, więc nie trzeba go importować, dzięki temu 
Polska jest samowystarczalna energetycznie”) została boleśnie zweryfikowana 
przez strajk bełchatowski w roku 1993, zapowiedź strajku w Kopalni Turoszów 
przed piłkarskim Euro w roku 2012 czy ubiegłoroczny strajk w Jastrzębskiej 
Spółce Węglowej SA. W tym kontekście nie ma znaczenia, że spółka zaopatruje 
sektor hutniczy w węgiel koksujący, a nie elektroenergetyczny. Wskazane zdarze-
nia jest przykładem łatwej destabilizacji także dostępu do węgla kamiennego. 
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Powyższe przykłady aż nadto dobitnie ilustrują, jak łatwo jest zdestabilizować 
środkami politycznymi dostęp do tego sektora. Wprawdzie przeciwwagą dla 
takiego ryzyka są zwały wydobytego już węgla, zalegające przy kopalniach oraz 
zapasy węgla przy elektrowniach czy import węgla (jakkolwiek porty można unie-
ruchomić podobnie jak kopalnie). Ale te „okoliczności łagodzące” ograniczają 
się tylko do węgla kamiennego. Nie dotyczy to ani elektrowni Bełchatów, ani 
elektrowni Turów, ani Zespołu Elektrowni Pątnów Adamów Konin, realnie za-
grożonych całkowitym zatrzymaniem ich pracy w przypadku przerwy w dostawie 
węgla brunatnego z zaopatrujących je kopalń.  

b) Mało i niechętnie mówi się o kosztach zewnętrznych elektroenergetyki opartej 
na węglu, związanych nie tylko z emisją (koniecznością finansowania pozwoleń) 
CO2, SO2, NOx, czy związków rtęci, ale z ponoszonymi realnie kosztami ochrony 
zdrowia i przedwczesnych zgonów, skutkami dewastacji stosunków wodnych, 
szkód górniczych, odwadniania kopalń nieczynnych warunkującego pracę kopalń 
sąsiednich, itd. Dodatkowo podtrzymywanie górnictwa węgla kamiennego po-
chłania rokrocznie wielomiliardowe kwoty z budżetu państwa na pokrycie bieżą-
cych strat operacyjnych kopalń [3; 4; 5].  

Ewentualne proste zastąpienie węgla krajowego importowanym nie jest wcale 
realną politycznie alternatywą ze względu na koszty społeczne, jakie natychmiast 
taka polityka wykreowałaby w regionie Śląska. Powyższe rysuje się na kształt za-
klętego kręgu, z którego zdaje się nie być wyjścia, ale nie zmienia to w niczym 
diagnozy, że nie jest spełniony aspekt ekonomiczny zapewnienia bezpieczeństwa 
energetycznego w tradycyjnym modelu funkcjonowania elektroenergetyki – ener-
gia elektryczna z węgla nie jest tak tania, jak można by to oceniać na podstawie 
cen rynku hurtowego [6].  

c) Polityka klimatyczna Komisji Europejskiej, realizowana pod hasłem ochrony kli-
matu, w istocie jest zorientowana na uniezależnienie się od tych nośników energii 
pierwotnej, do których dostęp jest zagrożony z powodów politycznych. Dotyczy 
to głównie ropy naftowej i gazu ziemnego, ale jak wykazano wyżej, rodzimy wę-
giel nie jest wolny od ryzyka politycznego. Tym bardziej, że ze względów techno-
logicznych wykorzystanie węgla niejako wymusza budowę wielkoskalowych in-
stalacji wytwórczych energii elektrycznej. Zarówno kryzys związany z ekspansją 
terroryzmu islamskiego, jak i rosnące napięcie na linii Unia Europejska – Rosja, 
tylko potwierdzają słuszność strategii, wg której podstawą zaopatrzenia w energię 
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powinny być zasoby nośników energii pierwotnej dostępne lokalnie, w rozpro-
szeniu. Dotyczy to nie tylko energii elektrycznej ale także ogrzewnictwa, które ze 
względu na postępującą automatyzację instalacji grzewczych, w coraz większym 
stopniu jest uzależnione od energii elektrycznej (nawet jeżeli nośnikiem ciepła 
jest inna forma energii).  

W tym miejscu wypada podkreślić, że system elektroenergetyczny oparty na 
wielkoskalowych jednostkach wytwórczych (niezależnie od zastosowanej techno-
logii (jądrowej, węglowej, gazowej czy OZE) jest całkowicie bezbronny na ano-
malie pogodowe oraz celowy atak np. terrorystyczny. O jego realności świadczyć 
może m.in. aktywność rosyjska względem połączenia kablowego Szwecja – Litwa 
[7] czy aktywność rosyjskiej marynarki wokół światowych podmorskich traktów 
światłowodowych [8].  

Jest skrajną naiwnością odrzucanie tego ryzyka, gdyż – jak to usłyszał autor 
– „jego ew. uwzględnienie zamyka jakąkolwiek dyskusję”. Tak, zamyka dyskusję 
na temat zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego w aspekcie technicznym 
i nie pozwala na trwanie w przekonaniu, że „będzie dobrze, tak jak było dotych-
czas”, a w efekcie zmusza do poszukiwania rozwiązań alternatywnych. I jest to 
trend ogólnoświatowy [9].  

d) Węglowa podstawa elektroenergetyki petryfikuje podejście do ogrzewnictwa in-
dywidualnego, które w przytłaczającej większości jest oparte także na węglu jako 
paliwie najtańszym, ale najbardziej agresywnym środowiskowo. Ta zależność 
może nie być czytelna, co nie oznacza, że jej nie ma. Rynek węgla opałowego 
w Polsce jest szacowany na 10-12 mln ton, czyli ok. 17% wydobycia węgla ener-
getycznego [10], przy czym jest to też rynek zbytu jego najgorszych sortymentów. 
Jest to zatem – obok elektroenergetyki – podstawowy argument polityczny na 
rzecz utrzymania branży, ze szkodą dla ekologii.  

Decyzja o stopniowym odchodzeniu od węgla jako podstawy elektroenergetyki 
pociąga za sobą także impuls na rzecz rozwoju alternatywnych form ogrzewnic-
twa, w tym form bezpaleniskowych, całkowicie wolnych od pokusy wykorzysta-
nia najtańszych substytutów paliwa. Nie przez przypadek Polska jest kwalifiko-
wana jako jedno z państw członkowskich UE pod względem najgorszego stanu 
powietrza, będącego w dużej mierze wynikiem niskiej emisji, ale w której uczest-
niczą także produkty wtórne emisji wysokiej, np. NOx [11]. Znamienne jest, że 
wartość graniczna zanieczyszczeń powietrza w Polsce jest określona na poziomie 
czterokrotnie wyższym niż np. we Włoszech [12].  
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e) Węglowa podstawa elektroenergetyki petryfikuje także podejście do paliw trans-
portowych. Jak długo w miksie energetycznym dominować będzie węgiel, tak 
długo nie będzie miało ekologicznego sensu masowe przechodzenie na transport 
elektryczny i tak długo pozostanie aktualne zarówno niemal całkowite uzależnie-
nie od importu ropy naftowej (głównie z Rosji), jak i drugie w kolejności źródło 
niskiej emisji, jakim jest transport.  

f) Co więcej, oficjalnie głoszony stereotyp budowania bezpieczeństwa energetycz-
nego Polski w oparciu o węgiel stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski 
jako takiego. Wpisuje się bowiem w sposób niemalże doskonały w strategię Fe-
deracji Rosyjskiej, której celem jest w szczególności działanie na rzecz:  

–  rozbicia spójności politycznej i gospodarczej UE poprzez:  
• utrzymanie zależności od dostaw nośników energii oferowanych przez 

Federację Rosyjską (ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel – w prorosyjską 
retorykę wpisuje się postulat zastępowania węgla gazem systemo-
wym, dyktowany względami ekologicznymi), 

• rozgrywanie sprzeczności interesów pomiędzy państwami UE, 
• osłabianie roli Polski jako państwa członkowskiego UE, kontestu-

jącego podstawy polityki unijnej 
oraz  
–  osłabiania politycznego i gospodarczego Polski poprzez: 

• utrzymanie prymatu węgla jako „gwaranta” bezpieczeństwa energe-
tycznego, co z kolei pozwala na: 

− forsowanie realnych kosztów energii elektrycznej, obniżające 
konkurencyjność polskiej gospodarki,  

− antagonizowanie branży górniczej z resztą społeczeństwa, 
− blokowanie procesów na rzecz wzrostu innowacyjności go-

spodarki [13].  
Już to krótkie zestawienie pokazuje, jak mylne jest przeświadczenie o zbawiennej roli 
rodzimych zasobów węgla i opartej na nich elektroenergetyki w zapewnieniu bezpie-
czeństwa energetycznego Polski. A do tego należy jeszcze dodać perspektywę:  

− konieczności rozbudowy mocy wytwórczych i sieci celem zaspokojenia rosną-
cego zapotrzebowania na energię i moc,  

− nasilania się anomalii klimatycznych, prowadzących do destrukcji sieci i destabi-
lizacji procesów wytwórczych z powodu deficytu wody, czego ostrzegawczym 
przykładem był sierpień 2015 roku,  
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− poniesienia kosztów transferu statystycznego w przypadku niespełnienia przez 
Polskę celów polityki klimatycznej [14] , 

− konsekwencji rosnącej dysproporcji w kosztach zaopatrzenia w energię elek-
tryczną gospodarki polskiej i gospodarek państw dyskontujących efekt wykorzy-
stania nośników energii o zerowym koszcie zmiennym, z ewidentną szkodą dla 
konkurencyjności polskiej gospodarki, 

− wyczerpywania się dostępnych złóż i konieczności znalezienia alternatywnego 
zaspokojenia potrzeb energetycznych.  

Reasumując, w przypadku zaopatrzenia w energię elektryczną z sektora tradycyjnego 
(opartego na wielkoskalowych elektrowniach opalanych węglem) mamy do czynienia 
z rosnącym zagrożeniem bezpieczeństwa energetycznego we wszystkich trzech aspek-
tach: technicznym, ekonomicznym i ekologicznym. A kontynuacja dotychczasowego 
modelu zachowań przy zintensyfikowaniu ekstensywnego rozwoju Krajowego Systemu 
Elektroenergetycznego ryzyk tych nie ograniczy, a niektóre jedynie wzmocni.  

Niskoemisyjna alternatywa w postaci energetyki jądrowej w żaden sposób nie ogra-
niczy ryzyk technicznych, związanych ze skupieniem zasobów wytwórczych, a podwyż-
szy ryzyka ekonomiczne. Taką tezę potwierdza historia budowy elektrowni jądrowych 
Hinkley Point oraz Olkiluotk. Podobnie nie ograniczy ich niskoemisyjna względem wę-
gla alternatywa w postaci energetyki gazowej. 

W przypadku zasobu rozproszonego nie ma konieczności, a nawet sensu, trzymanie 
się obiegu Rankine’a jako podstawowego modelu przemiany, traci się więc korzyść 
efektu skali punktowego wytwarzania energii elektrycznej. Można go natomiast zastąpić 
innym efektem skali: masowej, powtarzalnej produkcji małych instalacji, na wzór 
sprzętu AGD i audio. Dobrym przykładem rozwoju tego procesu w praktyce może być 
oferta instalacji solarnych PV dostępna w sklepach sieci IKEA [15].  

W segmencie źródeł rozproszonych, do czasu skomercjalizowania technologii ma-
łych reaktorów atomowych, opcją zasługującą na szczególną uwagę pozostaje rozwój 
OZE, zwłaszcza tych form przemiany, w których koszty zmienne są równe lub bliskie 
zera (słońce, wiatr, pływy morskie). Niestety, zarówno elektrownie wiatrowe off-shore, jak 
i pływowe, obciążone są ryzykiem właściwym dla wszystkich form wytwarzania wielko-
skalowego (punktowe wprowadzenie mocy do systemu). 
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Udział OZE w generacji energii elektrycznej w różnych krajach.  
Dekarbonizacja jako recepta na przyszłość planety czy narzędzie  
w globalnej walce konkurencyjnej? 
 
Sytuacja poszczególnych Państw Członkowskich UE pod względem nasycenia techno-
logiami OZE jest bardzo zróżnicowana, zarówno pod względem skali ilościowej, jak 
i portfela technologii. Zilustrowano to na rys. 1.  

Ważnym czynnikiem różnicującym jest struktura źródeł dopełniających mix do 
100% w podziale na regulowalne szybko i głęboko (gazowe) oraz pozostałe (węglowe 
i atomowe).  

 

 
 
Rys. 1. Udział w miksie energetycznym i struktura źródeł bezemisyjnych w państwach eu-
ropejskich oraz USA w roku 2012.  
 
Źródło: [16].  
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Odnawialne źródła energii mogą być łatwo regulowalne (np. elektrownie wodne, 
szczególnie na rzekach górskich, takich jak w Norwegii lub Austrii) i przez to dostoso-
wywać się bez kreowania dodatkowych ryzyk do wymagań tradycyjnego systemu elek-
troenergetycznego. OZE nieregulowalne (o autonomicznych charakterystykach pracy) 
mogą też „pokojowo współistnieć” z sektorem tradycyjnym wykorzystującym w znacz-
nym stopniu źródła gazowe i olejowe, których elastyczność pozwala kompensować na-
turalną niestabilność odnawialnych źródeł energii. 

W obydwu tych przypadkach współistnienie OZE i sektora „tradycyjnego”, wyko-
rzystującego paliwa kopalne, rozumiane jako zdolność do bieżącego bilansowania sys-
temu, zachodzi w sposób naturalny. Dlatego Szwecja, Norwegia czy Szwajcaria nie mogą 
być wzorem dla budowy miksu energetycznego w Polsce. Sytuacja ich bowiem pozwala 
nie ingerować w istniejący podsektor źródeł wielkoskalowych i dotychczasowe reguły 
rynku energii, jakkolwiek pozostawia immanentnie z nimi związane ryzyka destrukcji 
sieci i zakłócenia dostaw paliwa. Są to więc scenariusze tylko z pozoru pozytywne, jak-
kolwiek nie determinują pilnej konieczności podejmowania głębokich działań zaradczych. 

Całkowicie odmiennie rysuje się sytuacja, w której – ze względu na geomorfologię 
– nie ma perspektyw wykorzystania na racjonalną skalę energetyki wodnej, a tradycyjny 
sektor elektroenergetyczny oparty jest na wielkoskalowych źródłach węglowych, które 
źle tolerują zmienność obciążenia zwiększaną dodatkowo przez niestabilne OZE (wia-
trowe i słoneczne). W takiej właśnie sytuacji znajduje się Polska.  

Jest oczywiste, że dekarbonizacja w takim przypadku związana jest ze znacznym wy-
siłkiem, w szczególności organizacyjnym, bo wysiłek finansowy jest w przypadku Polski 
i tak tylko alternatywą względem, nieuchronnej w razie ew. zaniechania dekarbonizacji, 
odbudowy i rozbudowy sektora tradycyjnego. Natomiast efektem finalnym procesu de-
karbonizacji jest system znacznie odporniejszy na wszystkie aktualnie diagnozowane ry-
zyka. Co więcej, aktywizacja społeczna na rzecz rozwoju energetyki obywatelskiej, 
rozproszonej, może i powinna być kołem napędowym innowacyjności w gospo-
darce, z pętlą sprzężenia zwrotnego (okresem upowszechnienia nowych rozwiązań) 
znacznie krótszą niż w przypadku przemysłów kosmicznych czy energetyki jądrowej. 

Wypada w tym miejscu postawić pytanie, czy dekarbonizacja – hasło wypisane na 
sztandarach UE – służy ochronie planety, czy partykularnym interesom państw najak-
tywniej je głoszących oraz jaka w tym kontekście powinna być strategia Polski, by na 
tym przełomie jak najmniej stracić, a jak najwięcej zyskać. 

Wpływ polityki unijnej na klimat w wymiarze globalnym można oceniać – najłagod-
niej rzecz ujmując – jako umiarkowany,. Aktywność takich populacji jak chińska czy 
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indyjska, nie mówiąc o procesach geofizycznych, ma zapewne znaczenie znacznie więk-
sze. Nie zmienia to faktu, że ochrona powietrza i wód w wymiarze regionalnym i lokal-
nym jest bezspornie celem godnym uwagi. Zatem już tylko z tego względu realne, a nie 
pozorowane zaangażowanie w unijną politykę klimatyczną ma sens.  

Z drugiej strony, jak w przypadku każdego przełomu technologicznego, a z takim 
mamy do czynienia (inwestycje w OZE w skali światowej w roku 2015 wyprzedziły po-
ziom inwestowania w źródła tradycyjne [17]), kluczowy z punktu widzenia przyszłych 
efektów gospodarczych jest wyścig technologiczny.  

Jest truizmem, że im dłużej Polska będzie bronić „sreber rodowych” w postaci ro-
dzimego węgla i przemysłu związanego z jego wydobyciem, jednocześnie torpedując 
jakiekolwiek próby wdrożenia w kraju nowych technologii, tym bardziej będzie się eks-
ponować na rolę pasywnego konsumenta rozwiązań technologicznych aktualnie do-
piero wypracowywanych w innych krajach.  

Jest znamienne, że szczególnie dwa ruchy legislacyjne: antywiatrakowa ustawa odle-
głościowa i zapowiedziana likwidacja taryf  gwarantowanych dla prosumentów, są wy-
mierzone w jedyne źródła odnawialne o zerowym koszcie zmiennym, dostępne na na-
szym terytorium bez dawania niczego w zamian. Natomiast bezruch legislacyjny, 
związany z wieloletnią niemożnością znowelizowania uPe na rzecz inteligentnego opo-
miarowania, uderza bezpośrednio w rozwój źródeł rozproszonych i efektywności ener-
getycznej w ogóle.  

W zamian proponuje się wizję wsparcia dla, owszem, bardziej stabilnych (ale pytanie 
– w jakim stopniu sterowalnych) biogazowni i geotermii, jakby zapominając o związa-
nych z nimi kosztach i nierozwiązanych jeszcze problemach. Ekonomika projektu 
biogazowego wymusza maksymalizowanie pracy biogazowni z mocą znamionową, w prze-
ciwnym razie pojawia się problem ze spłatą inwestycji, tym samym zachodzi wewnętrzna 
sprzeczność pomiędzy sterowalnością w sensie technicznym i opłacalnością wykorzy-
stania takiej instalacji do celów regulacyjnych. 

Panel PV i mikrowiatrak może sobie zainstalować praktycznie każdy posiadacz da-
chu czy choćby kawałka terenu. Pozostałe technologie są znacznie droższe inwestycyj-
nie i dodatkowo uwarunkowane, zatem trudno sobie wyobrazić ekwiwalentność tych 
działań. Żeby nie wspominać o podkopywaniu zaufania potencjalnych inwestorów do 
stabilności reguł prawa. Powyższe nie oznacza, by biogazowni i geotermii nie rozwijać. 
Przeciwnie, są tak samo potrzebne jak wiatraki i PV, ale obok nich, a nie zamiast. 
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Byłoby naiwnością sadzić, że biznes niemiecki czy francuski nie ma wpływu na roz-
strzygnięcia podejmowane na szczeblu Komisji Europejskiej i że nie ma na celu promo-
wania własnych interesów. Może to być także promocja interesów rosyjskich. Pasywna 
postawa, jaką przyjmuje Polska, niestety nie stanowi skutecznej obrony polskiej racji 
stanu, jedynie sprzyja realizacji tych interesów.  

 
Ryzyka zdawkowego postrzegania OZE jako narzuconej konieczności,  
realizowanej w formie monolitycznego „dodatku” do KSE 
 
W departamencie energii w ministerstwie gospodarki na przestrzeni ostatnich kilkuna-
stu lat ukształtowała się tradycja polegająca na monokulturowym podejściu do tematu 
OZE. Na początku, jeszcze w okresie przedakcesyjnym, tj. w pierwszych latach XXI 
wieku, jedyną opcją zasługującą na uwagę były elektrownie wiatrowe. Ok. roku 2004 
nastąpiła reorientacja mentalna i – wbrew protestom wielu branż, a nawet innych 
departamentów tego samego ministerstwa – nastała „era współspalania”. Dopiero 
ewidentne szkody, jakie przynosi stosowanie tej technologii, ujawnione w praktyce, choć 
były łatwe do przewidzenia, spowodowały ograniczenie wsparcia dla tej technologii 
w najnowszej ustawie o OZE, ale – zgodnie z zapowiedziami sukcesora tej problema-
tyki, jakim jest ministerstwo energii – nie na długo.  

Zgodnie z aktualnie przygotowywaną „nowelą do noweli” o OZE, mechanizm ten 
ma być przywrócony, co jest to znamiennym przykładem siły oddziaływania sektora 
tradycyjnego na proces legislacyjny. Zapowiedzianym poparciem ma się też zacząć cie-
szyć geotermia i biogazownie, przy czym nie jest do końca jasne, w jakim zakresie geo-
termia będzie źródłem energii elektrycznej.  

Problemem jest niedostrzeganie, że każda z rozpatrywanych technologii wytwarza-
nia energii elektrycznej w rozproszeniu ma swoje specyficzne uwarunkowania i ograni-
czenia, które nierzadko wzajemnie się kompensują. Tak więc bardziej racjonalne jest 
myślenie o ich rozwoju równoległym, a nie skupianie uwagi na technologii wybranej, ze 
szkodą dla pozostałych.  

Drugim zagadnieniem wymagającym rozwiązania systemowego jest wzajemna rela-
cja źródeł rozproszonych i źródeł scentralizowanych opalanych węglem. Jej kształtowa-
niu służą mechanizmy rynku energii, którego reguły powinny stymulować wszystkich 
uczestników do zachowań optymalnych z punktu widzenia całości. Skutki pozostawienia 
elektrowni opalanych węglem kamiennym jako jedynego bufora naturalnej zmienności 
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poziomu generacji energii elektrycznej z elektrowni wiatrowych i słonecznych na rynku 
funkcjonującym wg zasad tradycyjnych ilustruje sytuacja zobrazowana na rys. 2.  

 

 
 
Rys. 2. Moc dyspozycyjna, ubytki mocy i moc wykorzystana elektrowni opalanych węglem 
kamiennym w systemie niemieckim w roku 2014.  
 
Źródło: [18].  

 
Przedstawiono na nim m.in. moc wykorzystaną (w ramach mocy dyspozycyjnej) elek-
trowni opalanych węglem kamiennym w Niemczech w trzech kwartałach roku 2014. 
Należy odnotować, że sytuacja ta jest wypadkową dwóch czynników: wielkości udziału 
źródeł niestabilnych w mocy osiągalnej ogółem oraz udziału źródeł wielkoskalowych 
wyłączonych z procesu bieżącego bilansowania systemu, jakimi w systemie niemieckim 
są elektrownie jądrowe i elektrownie opalane węglem brunatnym.  

Niezależnie od powyższych uwarunkowań, które nie mają bezpośredniego przeło-
żenia na system Polski, obraz ten stanowi poważną przestrogę przed woluntarystycznym 
zwiększaniem udziału źródeł niestabilnych w polskim systemie elektroenergetycznym. 
Niestety, przestroga ta, zamiast stanowić impuls do wdrażania mechanizmów adaptacyj-
nych, posłużyła za podstawę do blokowania rozwoju OZE.  

W Niemczech, kraju zdeterminowanym do wyłączenia elektrowni opalanych węglem 
kamiennym i elektrowni jądrowych, wdrażane są mechanizmy świadczenia usług syste-
mowych (z regulacją pierwotną włącznie) przy wykorzystaniu zasobu rozproszonego 
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(źródeł wytwórczych, usług zarządzania popytem i magazynów energii) integrowanego 
w elektrownie wirtualne [19] z wykorzystaniem narzędzi inteligentnego opomiarowania 
oraz rozwija się pogramy wsparcia dla rozwoju rozproszonych magazynów energii [20]. 
Nie ma uzasadnienia dla braku analogicznych działań w Polsce. 

 
Potencjał OZE do zaspokajania bezpieczeństwa energetycznego 
 
Jednym z kluczowych wniosków publikowanych jako nauka z ogłoszenia 10 sierpnia 2015 
roku 20 stopnia zasilania przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA (PSE SA) była nie-
przydatność OZE w warunkach kryzysowych. Wniosek ten był podstawą do formu-
łowania postulatu o konieczności jak najszybszej rozbudowy mocy w elektrowniach 
węglowych. Deficyt mocy na przestrzeni wielu dni w sierpniu 2015 roku nie był dla 
nikogo zaskoczeniem, był wskazywany w planach PSE SA jako ujemna wartość wyma-
ganej rezerwy mocy (rys. 3.).  

 

 
 
Rys. 3. Poziom rezerw mocy w KSE w sierpniu 2015 roku  
 
Źródło: opr. własne na podst. danych publikowanych przez PSE SA. 
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Nie jest również zaskoczeniem, że w okresie letnim generacja energii elektrycznej ze 
źródeł wiatrowych statystycznie wykazuje poziom najniższy w roku. Ilustruje to mie-
sięczna średnia minimów generacji dobowej, przedstawiona na rys. 4. jako pozioma 
przerywana linia czerwona dla kolejnych miesięcy. 
 

 
 
Rys. 4. Generacja energii elektrycznej ze źródeł wiatrowych w Polsce w roku 2014  
 
Źródło: opr. własne na podst. danych publikowanych przez PSE SA. 

 
Tak więc fakt, że w obliczu zaskakującej skali nieplanowanych odstawień mocy wytwór-
czych w źródłach węglowych, KSE nie został „podparty” generacją z wiatru nie może 
być dla nikogo zaskoczeniem. Jednocześnie jednak nie może być to podstawą dla gło-
szenia tezy o nieprzydatności OZE jako takich.  

Podłożem kryzysu sierpniowego w roku 2015 była fala upałów o niespotykanej 
wcześniej długości trwania i poziomie temperatur, powiązana z długotrwałą suszą. 
Z punktu widzenia warunków klimatycznych trudno jednak to wydarzenie oceniać jako 
ekstremalną anomalię, której sposób prognozowania pracy KSE „nie miał obowiązku” 
przewidzieć i uwzględnić. W dobie postępujących na naszych oczach zmian klimatycz-
nych należy się liczyć wręcz z ponawianiem się podobnych sytuacji w kolejnych latach. 
Zatem nawet jeśli operator nie miał dotychczas takiego obowiązku, to już go ma.  

Z punktu widzenia KSE takie zjawisko pogodowe z jednej strony powoduje przyrost 
zapotrzebowania finalnego na energię elektryczną, głównie na cele klimatyzacji i chłod-
nictwa, z drugiej zaś upośledza możliwość zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania ze 
względu na ubytki mocy dyspozycyjnej spowodowane pogorszonymi warunkami chło-
dzenia oraz – w szczególnych przypadkach – ze względu na przyrost potrzeb własnych 
związany z koniecznością „podpompywania” wody chłodzącej, kompensującego 
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zaniżony poziom wody w cieku wykorzystywanym do chłodzenia – jest to przypadek 
dosłowny zawracania biegu rzek.  

Podkreślenia wymaga, że są to problemy bezpośrednio związane z technologią wy-
twarzania energii elektrycznej w obiegu Rankine’a (dotyczy elektrowni opalanych wę-
glem i jądrowych, w mniejszym stopniu elektrowni gazowych). Tak więc postulowana 
rozbudowa mocy w tych technologiach, w przypadku nasilenia się krytycznych zjawisk 
meteorologicznych może wcale nie przynieść spodziewanego efektu, spowoduje nato-
miast, że elektrownie węglowe upodobnią się czasem wykorzystania ich mocy osiągalnej 
do OZE wiatrowych, ze wszystkimi konsekwencjami ekonomicznymi takiej sytuacji.  

Wielkim nieobecnym w KSE w obliczu kryzysu sierpniowego 2015 roku była foto-
woltaika. Jest to technologia OZE nieprzydatna w Polsce zimą (wtedy jednak na ogół 
wieje), ale idealnie wypełniająca lukę w bilansie mocy w sytuacji takiej, jaka miała miejsce 
w sierpniu 2015 roku i – podobnie jak energetyka wiatrowa – całkowicie odporna na 
ewentualny deficyt wody.  

 

 
 

Rys. 5. Dobowy przebieg obciążenia JWCD (w MW) w kolejnych godzinach 9 lipca 2014, 

w warunkach nasłonecznienia średniego dla lipca i współobecności w KSE źródeł PV o mocy 

łącznej od zera do 10 GW 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych publikowanych przez PSE SA oraz [21].  
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Na rys. 5. przedstawiono hipotetyczny przebieg dobowego obciążenia Jednostki Wy-
twórczej Centralnie Dysponowanej (JWCD – źródło o mocy od 120 MW wzwyż, po-
zostające w bezpośredniej dyspozycji PSE SA), gdyby bilans mocy był uzupełniony 
przez źródła PV o przykładowych mocach, tj. w granicach od 1 do 10 GW.  

Jak widać problemy ze stabilnością pracy jednostek węglowych, przenoszących 
zmienność obciążenia KSE, zaczęłyby się pojawiać w polskim systemie dopiero przy 
mocach zainstalowanych w PV powyżej 5 GW. (W cytowanym powyżej systemie nie-
mieckim moc zainstalowana w PV wynosi ok. 39 GW.) Poniżej granicy 5 GW źródła 
PV pracują wyłącznie na obniżenie południowego szczytu obciążenia JWCD, który la-
tem decyduje o wymaganiach nałożonych na te źródła.  

Tak więc właściwym wnioskiem z wydarzeń, jakie miały miejsce w sierpniu 2015 
roku, powinien być postulat jak najszybszego wykreowania mechanizmu sprzyjającego 
rozwojowi źródeł PV do poziomu przynajmniej 2 GW, a nie negacja przydatności OZE 
wiatrowych i słonecznych, bo „nie zawsze wieje i nie zawsze świeci słońce”.  

W warunkach zharmonizowania odnawialnych i tradycyjnych źródeł wytwórczych 
w ramach Krajowego Systemu Elektroenergetycznego te pierwsze – zwłaszcza o auto-
nomicznych charakterystykach pracy – przyłączane masowo do KSE, jak zilustrowano 
powyżej, mogą istotnie zdestabilizować jego pracę.  

Z drugiej strony bezsporny walor, jakim jest zerowy koszt zmienny (darmowe „pa-
liwo”) oraz nieskrępowana geografią (na obszarach o wystarczającym potencjale) i poli-
tyką dostępność nośnika energii pierwotnej (odporność na ryzyka związane z możliwo-
ścią destrukcji sieci) uzasadniają celowość zrealizowania działań dostosowawczych KSE 
do harmonijnej współpracy z nimi. Czynnikiem kluczowym jest w tym kontekście roz-
wój narzędzi bieżącego zarządzania krzywymi poboru i podaży energii elektrycznej.  

Rozproszone źródła energii elektrycznej, głównie OZE, uzupełnione o mechanizmy 
zarządzania popytem, są bowiem czynnikiem łagodzącym rosnące naprężenia pomiędzy 
KSE tradycyjnie scentralizowanym, a przestrzenią klientów–konsumentów elektroener-
getyki, podlegającą permanentnemu rozpraszaniu. Nie wolno zapominać, że to mały 
i średni biznes jest obecnie w Polsce głównym źródłem PKB, nie jest to proces przy-
padkowy i nie jest go w stanie odwrócić nawet częściowa restytucja „narodowych cham-
pionów”.  

Narzędziami zarządzania krzywymi poboru i podaży, sprzyjającymi rozwojowi źró-
deł odnawialnych, w szczególności PV, o których mowa powyżej, są w szczególności:  

− zasady rynku energii, zmienione w kierunku wyceny energii i mocy w funkcji 
lokalizacji i czasu jej pozyskania, celem wygenerowania właściwych sygnałów 
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inwestycyjnych i operacyjnych – dla wszystkich źródeł, niezależnie od ich skali, 
oraz sygnałów behawioralnych adresowanych do zasobu rozproszonego 
(DR i DSM1),  

− infrastruktura magazynowania energii [22], oparta np.: 
• w 50% na jednostkach instalowanych w węzłach sieci na wszystkich po-

ziomach napięć, jako projekt alternatywny do inwestycji w nowe JWCD 
(aktualnie w tym obszarze jako jedna z opcji do realnego zastosowania 
rysują się magazyny wanadowo-przepływowe),  

• w pozostałych 50% przy niestabilnych OZE i u klientów, w oparciu 
o zmodyfikowane zasady rynku energii. 

− budowa infrastruktury inteligentnej sieci, pozwalającej na integrację wirtualnych 
elektrowni, indywidualnych prosumentów i DSM oraz wzmocnienie roli sieci 
jako integratora, także w odniesieniu do przejściowych stanów pracy izolowanej;  

− zintegrowana gospodarka energetyczna w aspekcie eliminowania niskiej emisji, 
poprzez redukcję nieefektywności energetycznej oraz wypieranie tradycyjnego 
ogrzewnictwa węglowego przez źródła bezemisyjne, w tym współpracujące 
z KSE, 

− edukacja klientów na rzecz zintegrowanego, proekologicznego gospodarowania 
energią. 

Biorąc pod uwagę, że na rynku są już instalacje magazynowania energii elektrycznej, 
których koszt w przeliczeniu na MW jest porównywalny do wielkoskalowego źródła 
węglowego (5 mln PLN/MW i mniej)2, a przedstawiony powyżej zarys scenariusza nie 
przewiduje potrzeby budowy instalacji o mocach jednostkowych przekraczających 20 
MW. Jest to scenariusz realny do wdrożenia w sposób znacznie skuteczniejszy (i szybszy) 
niż planowana od lat elektrownia atomowa czy wielkoskalowe źródła węglowe. Co wię-
cej, potencjał magazynowy i DSM są wzajemnie w znacznej części komplementarne: 
możliwość szybszego rozwoju jednej z tych gałęzi osłabia presję na rozwój drugiej. Po-
zwala to na wybór i nadążną aktualizację scenariusza rozwoju optymalnego ze względów 
organizacyjnych i ekonomicznych.  
 

                                                            
1 DR (distributed resources) – rozproszona zdolność do: wytwarzania i magazynowania energii oraz zarzą-
dzania dynamiką zapotrzebowania na energię, zwanego DSM (demand side management). DSM jest (może 
być) częścią DR, może też funkcjonować samodzielnie (tak było dotychczas, przy braku generacji rozpro-
szonej – najbardziej brutalną formą DSM są stopnie zasilania ogłaszane przez PSE SA). 
2 Apologeci energetyki tradycyjnej epatują kosztem energii elektrycznej z magazynów liczonym wg rachunku, 
który nie uwzględnia wpływu obecności magazynów na ekonomikę zarówno sieci, jak i źródeł tradycyjnych. 
Jest to temat zasługujący na odrębna publikację. 
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Środki zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w wymiarze lokalnym 
 
Bezpieczeństwo energetyczne, rozumiane jako pewność zasilania w energię elektryczną 
z KSE, w wymiarze lokalnym jest w Polsce na dramatycznie niskim poziomie w porów-
naniu do większości krajów europejskich. Ilustruje to zestawienie wskaźników SAIDI 
przedstawione na rys. 6.  

Odnotować należy, że w przypadku Niemiec już w okresie zaprezentowanym na tym 
rysunku poziom nasycenia OZE był wielokrotnie wyższy niż obecnie w Polsce. Obec-
ność PV w systemie niemieckim, rosnąca w latach 2007-2010 z prędkością rzędu 
7GW/rok (obok także dynamicznie rozwijanej energetyki wiatrowej) nie spowodowała 
w Niemczech obniżenia bezpieczeństwa energetycznego rozumianego jako ciągłość do-
staw energii elektrycznej, i to jeszcze przed uruchomieniem dedykowanych mechani-
zmów dostosowawczych.  
 

 
 
Rys. 6. Poziom wskaźnika długości przerw w zasilaniu na odbiorcę na rok (SAIDI) w kra-
jach europejskich 
 
Źródło: [23]. 
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Jednym z narzędzi poprawy istniejącego stanu może być wykorzystanie rozproszonych 
źródeł do zasilania obszarów wydzielonych na skutek awarii sieciowych. Wymaga to 
jednak gruntownej przebudowy automatyki sieciowej – w kierunku rozwiązań określa-
nych jako Smart Grid, oraz samych źródeł wytwórczych i ich automatyki, w szczegól-
ności wdrożenie systemów autonomicznej regulacji częstotliwości i nadążania z krzywą 
popytu (zakresem dopuszczalnych jego zmian) za dostępną mocą po stronie generacji, 
tj. wg logiki odwrotnej do stosowanej obecnie.  
 

 
 
Rys. 7. Lokalna mikrosieć jako narzędzie minimalizowania skutków rozległej awarii siecio-

wej, spowodowanej czynnikami meteorologicznymi 

 
W kontekście bezpieczeństwa energetycznego w wymiarze lokalnym szczególnego zna-
czenia nabiera problem niskiej emisji, której źródłem są głównie paleniska indywidualne 
i transport.  

Aktualnie barierę wejścia dla nowych rozwiązań grzewczych stanowi relatywnie niska 
cena węgla opałowego, a w szczególności jego najgorszych sortymentów (w tym mułu 
węglowego i szlamu poflotacyjnego) i możliwość czy pokusa bezkarnego wykorzysty-
wania jeszcze tańszych paliw „śmieciowych”. W tym kontekście szczególnego znaczenia 
nabiera możliwość wykorzystania lokalnie pozyskanej energii elektrycznej do zaspoka-
jania potrzeb cieplnych– poprzez zastosowanie pomp ciepła, sezonowych akumulato-
rów ciepła oraz zabezpieczenie sterowania układów gazowych. W dalszej perspektywie 
rysuje się także możliwość wykorzystania lokalnie pozyskanej energii elektrycznej do 
zaspokajania potrzeb transportowych – w formie e-mobility.  

Generalnie, możliwość lokalnego pozyskania energii, zarówno elektrycznej, jak i cie-
pła, wzmocniona opcją jej magazynowania, otwiera drogę do zintegrowanej gospodarki 
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energetycznej na szczeblu lokalnym, w tym do zintensyfikowania rozwoju energo-efek-
tywności, odciążając KSE i zwiększając przez to bezpieczeństwo energetyczne także 
tych odbiorców, którzy sami nie wykazują żadnej inicjatywy w tym zakresie.  

 
Oczekiwane efekty rozwoju OZE  
 
Oczekiwanymi efektami rozwoju odnawialnych źródeł energii są: 

− spłaszczenie krzywej obciążenia JWCD bez względu na poziom generacji OZE 
(poprzez rozwój DSM i magazynowania energii), 

− ograniczenie niezbędnych inwestycji w sieć (rozproszenie źródeł energii i maga-
zynów prowadzi do obniżenia i stabilizacji poziomu przepływów siecią, zmniej-
sza się presja na zwiększanie przekrojów przewodów lub ich wymianę na wyso-
kotemperaturowe), 

− ograniczenie strat sieciowych ze względu na: 
•  skrócenie fizycznego dystansu pomiędzy miejscami generacji i konsump-

cji energii, 
• eliminację przeciążeń sieci dzięki wyrównaniu natężenia przepływów, 
• ograniczenie konieczności stosowania przewodów wysokotemperaturo-

wych, 
− wzrost pewności zasilania (ograniczenie narażenia na skutki awarii sieciowych 

oraz konsekwencje utraty równowagi bilansowej w KSE), 
− zwiększenie udziału OZE w miksie bez narażania równowagi bilansowej (obni-
żenie ryzyka ekonomicznych konsekwencji niedotrzymania zobowiązań między-
narodowych), 

− obniżenie emisji CO2 z tendencją do jej całkowitej redukcji, 
− obniżenie łącznych kosztów zaopatrzenia w energię elektryczną, 
− poprawa bezpieczeństwa dostaw energii w wymiarze technicznym, 
− stworzenie motywacji do obniżenia niskiej emisji. 

 
Bariery rozwoju odnawialnych źródeł energii 
 
Główną barierą wydaje się być sprzeczność bieżących struktur i sygnałów rynkowych, 
budowanych przez dziesięciolecia w optyce i na potrzeby elektroenergetyki scentralizo-
wanej (np. zasady bieżącego bilansowania mocy, mechanizm rynku bilansującego, zasady 
wyceny energii i mocy na rynku hurtowym, system taryfowy) z sygnałami docelowo 
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użytecznymi dla struktury hybrydowej: częściowo scentralizowanej, a częściowo rozpro-
szonej, uwzgledniającymi czynniki lokalizacyjne i czasu rzeczywistego.  

W szczególności silna i uzasadniona jest obawa przed ryzykiem wprowadzania zmian 
na żywym organizmie, wzmocniona siłą przyzwyczajeń oraz interesów zasiedziałych, 
a także lękiem przed reakcją społeczną, jakby w nieświadomości, że zaniechanie w tym 
zakresie wymusi tę reakcję w sposób jeszcze bardziej dynamiczny, tyle że z opóźnieniem.  
W efekcie, w miejsce konstruktywnej dyskusji na temat uzasadnionych rozwiązań, upra-
wiana jest dezinformacja, polegająca m.in. na: 

− przedstawianiu fałszywych tez jako pewników, np.: „Pamiętajmy o tym, że energii 
elektrycznej nie można magazynować i to jest taki święty Graal energetyki. Mo-
żemy go sobie szukać następne dwa tysiące lat i nie znajdziemy” [24];  

− ośmieszanie działań racjonalnych, np.: „Prosumenci: Jeden z moich studentów po-
wiedział, że wszystko dla kasy. Nie mają nic wspólnego z jakąś energetyką obywa-
telską, z aktywnością. To jest próba sięgnięcia po pieniądze, które są w kieszeniach 
ludzi, a które nie podlegają profesjonalnej ocenie ryzyka inwestycyjnego” [24]; 

− imputowanie intencji zasługujących na oczywistą krytykę, np.: „Zieloni walczą 
z węglem, atomem i łupkami, czyli z wszystkim, czego nie dostarcza Gazprom. 
Altruiści czy lobbyści?” [25],  

− budowanie wrażenia spontanicznego oporu społecznego przed zmianą lub 
wsparcia dla działań „tradycyjnych”, w istocie inspirowanego przez korporacje 
energetyczne [26]. 

Budowaniu spójnej wizji przyszłości energetyki w zmieniającym się otoczeniu nie 
służy też permanentna reorganizacja struktury przedsiębiorstw energetycznych, zwią-
zana z gruntowną wymianą kadr, która z konieczności zmusza do skupiania ich uwagi 
na kwestiach bieżących i perspektywie krótkoterminowej. W takim klimacie żadne dzia-
łania, których owocami cieszyć się będą ewentualni następcy, a których ryzyko trzeba 
podjąć samemu, nie są – bo nie mogą być – atrakcyjne z punktu widzenia managementu. 
To zaś służy hodowaniu status quo.  

Podobny efekt przynosi permanentna niepewność legislacyjna, podnosząca do nie-
akceptowalnego poziomu ryzyko inwestycyjne. 

Na oddzielną uwagę zasługuje angażowanie środków finansowych w działania 
błędne lub pozorne. Zaliczyć do nich można zarówno objęcie współspalania i dużych 
elektrowni wodnych mechanizmem wsparcia ze świadectw pochodzenia finansowanych 
przez klientów energetyki (środki finansowe znacznej wartości, które nie zapewniły ani 
przyrostu mocy w OZE, ani nawet nie zasiliły badań na ich rzecz, wdrukowały jedynie 
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w podświadomość fałszywy sygnał, że to OZE generują dodatkowy koszt), jak i dycho-
tomiczny projekt budowy elektrowni atomowej. Zaangażowano znaczne środki – 187 
mln PLN do końca roku 2014 – bez praktycznej perspektywy ich zdyskontowania [27]. 
Jednocześnie, odwołując się do troski o kondycję ekonomiczną obywateli, blokuje się 
prorozwojowe procesy legislacyjne, takie jak projekt inteligentnego opomiarowania.  

 
Wnioski 
 
Odnawialne źródła energii nie są zagrożeniem dla bezpieczeństwa energetycznego. 
Można tu przywołać analogię do tezy, że „samochody zabijają ludzi”. Bezrozumnie 
użyte – tak, co nie znaczy, że odrzucamy sens korzystania z nich. Podobnie jest z OZE. 
Przeciwnie, racjonalne ich wykorzystanie jest wręcz niezbędne dla docelowego, długo-
falowego zapewnienia bezpieczeństwa odbiorców. 

Konieczny jest równoległy rozwój wielu technologii OZE, bowiem rozwój „mo-
nokultury” czyli jedynie którejkolwiek z dostępnych technologii, zwiększa ryzyko 
zdestabilizowania systemu. Podobny skutek może mieć nieograniczone przyłączanie 
odnawialnych źródeł autonomicznych charakterystykach pracy do KSE bez żadnych 
narzędzi buforujących zmienność poziomu ich generacji.  

W związku z tym niezbędne jest dostosowanie KSE do współpracy z OZE, w tym: 
1. budowa mikrosieci lokalnych i Inteligentnych Sieci Elektroenergetycznych w wy-

miarze systemowym, 
2. implementacja infrastruktury magazynowania energii elektrycznej w węzłach 

sieci i u klientów. 
Zakres inwestycji niezbędnych dla dostosowania KSE do efektywnej współpracy z OZE 
znacząco odbiega od rozbudowy KSE wg modelu BaU, niezbędnej celem sprostania 
rosnącemu zapotrzebowaniu w warunkach braku wykorzystania OZE. Opóźnianie 
decyzji politycznej o przystąpieniu do programu dostosowawczego grozi poniesieniem 
inwestycji utopionych (stranded investment) na dużą skalę. Nieuchronność jej podjęcia wy-
nika z rozwoju ryzyk związanych z modelem BaU, a jej zaniechanie będzie skutkowało 
pogarszaniem się konkurencyjności polskiej gospodarki.  

Dodatkowo, utrzymywanie monokultury węgla w wytwarzaniu energii elektrycznej 
skutkuje petryfikacją ogrzewnictwa lokalnego z wykorzystaniem węgla i jego odpadów 
(oraz śmieci) oraz uzależnienia transportu od paliw ropopochodnych, co przekłada się 
na ekstremalnie wysoki poziom niskiej emisji w Polsce na tle innych krajów UE.  
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