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Abstract
The paper describes the current status of the energy security in Poland especially having on mind discussed and proposed power market and dedicated regulation for capacity market. The main question: are there any
chances that the Polish Energy System can fulfill the needs of energy security.
The authors discusses fundamentals and rudiments proposed by the Polish
Ministry of Energy for the new Polish Energy Strategy till 2050. They assumed
possibilities for the new investments in energy sector and verified position
– how can Poland fulfill the obligation agreed with the EU concerning reduction of emissions and energy and climate strategy.
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Przez całe dziesięciolecia Unia Europejska (UE) nie poświęcała problematyce energetycznej dostatecznej uwagi, opierając się na zasadzie subsydiarności i dziedzictwie narodowych praktyk energetycznych. Nawet kryzys naftowy pierwszej połowy lat 70. XX
wieku niewiele tu zmienił. Dyrektywy energetyczne pojawiały się dopiero w latach 90.
Szczyt lizboński i pierwsze lata XXI wieku to praca w kierunku uzgodnienia z państwami członkowskimi wspólnej strategii energetycznej. Nakłada się na to silnie dążenie
UE do bycia liderem w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych i bardzo mocny
lobbing na rzecz tworzenia polityki energetyczno-klimatycznej.
W tych zakresach określono, przyjęte w latach 2007-2009, następujące zalecenia:
• do roku 2020:
– ograniczenie o 20% emisji gazów cieplarnianych w stosunku do roku 1990
(w roku 2014 emisje te były w UE 24% poniżej poziomów z roku 1990);
– 20% udział energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii w UE
– zwiększenie o 20% efektywności energetycznej.
• Do roku 2030 (przyjęte w październiku 2014 roku):
– ograniczenie o co najmniej 40% emisji gazów cieplarnianych (w stosunku
do 1990 r.), przy czym:
• sektory objęte Europejskim Systemem Handlu Emisjami UE –
ETS – (zwanym także wspólnotowym rynkiem uprawnień do emisji
dwutlenku węgla) muszą ograniczyć emisje o 43% (trzeba zatem
wzmocnić ETS)
• sektory nieobjęte ETS muszą ograniczyć emisje o 30% (wymaga to
ustalenia indywidualnych, wiążących celów dla poszczególnych
państw członkowskich);
– zapewnienie co najmniej 27% udziału energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii;
– zwiększenie o co najmniej 27% efektywności energetycznej;
• Do roku 2040 ograniczenie emisji o 60%, a do roku 2050 o 80-95% (dyskutowane).
• 20 lipca 2016 roku – Komisja Europejska (KE) proponuje stworzenie pakietu
działań, obejmującego: inicjatywy sektorowe (transport, efektywność, recykling), promocję innowacyjności, uwzględnianie celów klimatycznych w inwestycjach i polityce społecznej itp. [1].
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•

Obecnie (jesień 2017 roku) negocjacje „pakietu zimowego” i bardzo silne dążenie
do odejścia od surowców nie tylko węglo-, ale i węglowodorowych, niechęć ruchów ekologicznych (tzw. Zielonych) do energetyki opartej na technologiach jądrowych i bardzo silny zwrot w kierunku odnawialnych źródeł energii (OZE).
Jedna – wydaje się oczywista – uwaga: energetyka (rozumiemy pod tym pojęciem nie
tylko energię elektryczną, ale szeroko pojęty przemysł energetyczny łącznie z częścią
surowcową, odpadami na polityce klimatycznej kończąc) nie działa sama dla siebie, ale
jest częścią gospodarki narodowej. Dlatego też powinna pełnić rolę służebną wobec
całego przemysłu, ludności, w maksymalnym stopniu zaspokajając potrzeby danego
kraju (Unii Europejskiej pod warunkiem wprowadzenia nie tylko podwalin, ale zasad
polityki gospodarczej – UE nie ma „komisarza ds. gospodarki”, w zakresie działania
komisarza ds. ekonomii są finanse i podatki, a nie gospodarka (ang. economy).
Spróbujmy zastanowić się, jakie potrzeby z punktu widzenia kraju członkowskiego
oraz samej Unii ma zaspokajać tak pojęta energetyka?
• Bezpieczeństwo i stabilność dostaw (może tylko na wybranym poziomie)?
• Niska cena?
• Pełna dostępność energii dla krajowych odbiorców?
• Ratowanie górnictwa?
• Ochrona środowiska / polityka klimatyczna?
Jaka jest „ważność” poszczególnych potrzeb? I jak zamierzenia odnośnie krajowej energetyki wpisują się w politykę UE oraz trendy światowe?
Przyjrzymy się jedynemu obecnie, dostępnemu w Polsce dokumentowi planistycznemu: Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) [2] – także w kontekście wymagającej aktualizacji Polityki Energetycznej Polski (PEP) i ostatnich regulacji prawnych.
Na początek definicje.
Bezpieczeństwo energetyczne to stan gospodarki umożliwiający pokrycie perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energię, w sposób technicznie
i ekonomicznie uzasadniony, przy zachowaniu wymagań ochrony środowiska [3, art. 3].
Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej to zdolność systemu elektroenergetycznego do zapewnienia bezpieczeństwa pracy sieci elektroenergetycznej oraz równoważenia dostaw energii elektrycznej z zapotrzebowaniem na tę energię (bez konieczności
podejmowania działań mających na celu wprowadzenie ograniczeń w jej dostarczaniu
i poborze) [ibidem].
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Czy polska energetyka jest w obecnej sytuacji zagwarantować długoterminowe (do
roku 2030, 2050) bezpieczeństwo energetyczne? Jakie działania i jakie nakłady w systemie elektroenergetycznym są niezbędne w celu zrealizowania takiego zadania?
Dla gospodarki i wynikającej z niej później próbie zakreślenia polityki energetycznej
Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju przedstawiła diagnozę:
• Zjawiska negatywne: wysoka energochłonność przy wysokich cenach energii,
brak polityki przemysłowej oraz brak strategii restrukturyzacyjnych, dotychczasowy brak docelowej wizji zarządzania, brak skoordynowanej współpracy między
spółkami z udziałem Skarbu Państwa.
• Szanse: transformacja dotychczasowego modelu polskiej gospodarki na gospodarkę niskoemisyjną, dostęp do surowców.
• Zagrożenia: wzrost kosztów wytwarzania wyrobów związanych z ambitnymi regulacjami środowiskowymi, w tym klimatycznymi UE w porównaniu z wymaganiami
obowiązującymi w krajach poza Unią, możliwość znacznego wzrostu cen energii.
• Przygotowanie strategii transformacji do gospodarki niskoemisyjnej – dokumentu identyfikującego działania przyczyniające się do zmniejszenia emisyjności
i energochłonności gospodarki [2].
I tu pojawia się podstawowe pytanie: jaki czynnik ma być kołem napędowym polskiej
reindustrializacji? Tego paradygmatu dokument nie precyzuje. Czy jak w Chinach – ciągle tania siła robocza i nieliczenie się ze stanem środowiska naturalnego; czy jak w USA:
bardzo tania energia elektryczna, tanie węglowodory; czy jak w Niemczech – technologie i organizacja.
Dalej w SOR czytamy, że „wypracowanie długofalowej, stabilnej polityki energetycznej (…) jest warunkiem koniecznym dla rozwoju sektora energetyki w Polsce” [ibidem].
Zakreślone cele to:
• Modernizacja sektora energetycznego oraz podjęcie działań na rzecz dywersyfikacji
źródeł energii, co stanowi warunek dla podwyższania konkurencyjności polskiego
przemysłu, poprawy jego efektywności energetycznej oraz zapewni bezpieczeństwo dostaw energii.
• W perspektywie 10 lat „zapewnienie stabilności dostaw dla użytkowników,
zmniejszenie zużycia energii pierwotnej, stopniowe i efektywne kosztowo zwiększanie udziału OZE w miksie energetycznym” [ibidem].
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Przewidywane środki to tworzenie rozwiązań na rzecz modernizacji i rozbudowy sieci
przesyłu oraz dystrybucji energii elektrycznej i gazu, stworzenie warunków do inwestycji
w konwencjonalną infrastrukturę wytwórczą, szersze wykorzystanie stabilnych źródeł
energii odnawialnej, wdrożenie energetyki jądrowej oraz wsparcie dla rozwoju niskoemisyjnego transportu zbiorowego.
Polskie założenia strategiczne
Strategiczny i prawnie nadal aktualny dokument dla polskiego sektora energetycznego
to Polityka energetyczna Polski do 2030 roku (PEP2030), przyjęty przez Radę Ministrów
jeszcze 10 listopada 2009 roku [4]. Według artykułu 15 ustawy Prawo energetyczne [3],
założenie prognostyczny obejmuje okres nie krótszy niż 20 lat, a politykę energetyczną
państwa opracowuje się co 4 lata. Oznacza to, że dokument jest dziś zupełnie nieaktualny i w żadnym wypadku nie jest dostosowany do panujących na światowych rynkach
trendów ekonomicznych, takich jak tendencje cen ropy naftowej na poziomie 40-50
dol./bbl, czy choćby możliwości technicznych Polski, takich jak otwarty we wrześniu
2015 roku terminal LNG w Świnoujściu.
7 lipca 2015 roku ówczesne Ministerstwo Gospodarki przekazało do konsultacji społecznych projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku (PEP2050)[5]. Zakończyły
się one we wrześniu 2015 roku i od tego czasu polska strategia energetyczna jest „zawieszona”. Trzeba również podkreślić, że także ten dokument nie powinien być dziś
brany pod uwagę. Zarówno założenia prognostyczne, jak i wybrane cele należy dziś
ponownie przeanalizować oraz dostosować do aktualnych uwarunkowań ekonomicznogospodarczych kraju.
8 stycznia 2014 roku Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie Programu Polskiej
Energetyki Jądrowej (PPEJ) [6]. Przewiduje ona wybudowanie na terenie Polski dwóch
elektrowni jądrowych o łącznej mocy około 6000 MW. PPEJ zakłada, iż Polska zdecyduje się na zakup najnowocześniejszej i najbezpieczniejszej technologii. W dokumencie
podkreślono, że zaproszeni do negocjacji będą tylko tacy dostawcy, którzy dysponują̨
nowoczesną technologią jądrową̨ generacji III/III+, i których instalacje spełniają̨ wymogi
określone w europejskich European Utilities Requirements (EUR) oraz amerykańskim
Utility Requirements Document (URD)[7].
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14 października 2016 roku Rada Ministrów przyjęła sprawozdanie z realizacji PPEJ.
Jak poinformowało Ministerstwo Energii, „zgodnie z płynącymi z dokumentu wnioskami Rada Ministrów nałożyła na Ministra Energii obowiązek przygotowania i przedstawienia zaktualizowanego harmonogramu realizacji Programu polskiej energetyki jądrowej. Ministerstwo Energii będzie kontynuować rozpoczęte już wcześniej prace nad
jego aktualizacją, w tym założeń dotyczących optymalnego modelu finansowania inwestycji oraz postępowania przetargowego. Ich wyniki zostaną przedstawione w I kwartale
2017 roku, a aktualizacja samego Programu – do końca 2017 roku” [8]. Na aktualizację
harmonogramu PPEJ cały sektor jądrowy oczekuje już od bardzo dawna [9].
Projekt PEP 2050 udostępniony w sierpniu 2014 roku stracił na aktualności. Poza
tym zawierał niewiele szczegółów oraz mocno krytykowane założenia prognostyczne.
W zasadzie można byłoby dyskutować wyłącznie ogólnie na temat proponowanych
scenariuszy:
• Zrównoważony: OZE, gaz ziemny, ropa naftowa i energia jądrowa „dostarczają”
15-20% energii w bilansie energetycznym kraju, resztę pozyskujemy z węgla.
• Jądrowy: energia jądrowa na poziomie 45-60%, reszta nośników dostarcza podobnych ilości energii.
• Gaz + OZE: dostarczają 50-55% energii, reszta jak wyżej.
Jaki będzie nowy projekt Polityki Energetycznej Polski do roku 2050? W jaki sposób
odniesie się do wyzwań stojących przed polską energetyką i gospodarką? Jakie nakreśli
cele i jakie środki ich osiągniecia wskaże? Tego nie wiemy. Ministerstwo Energii obiecało
podać założenia PEP do końca roku 2016, jednakże nie ukazały się one w tym terminie.
Obecnie – jesień 2017 roku – zarówno wicepremier Mateusz Morawiecki, jak i przedstawiciele Ministerstwa mówią, że założenia pojawią się niebawem i będzie to w końcu
model planistyczny.
W świetle prognoz z roku 2014 Polska do roku 2030 powinna:
• zwiększyć udział OZE w produkcji energii elektrycznej o co najmniej 8 pkt. proc.
(ok. 15 TWh), zakładając, że 27% rozłoży się równomiernie na całą gospodarkę
– czy kosztem węgla?
• podwoić produkcję energii wiatrowej (ok. 10 TWh), ale czy mamy gdzie budować
nowe elektrownie wiatrowe?
• poważnie zainwestować w energetykę słoneczną (ok. 2 TWh);
• „wyczarować” 22 TWh energii jądrowej (ok. 3 GW mocy).
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Tymczasem na dziś:
• wsparcie mają otrzymywać źródła wytwarzające energię w sposób stabilny i przewidywalny (więc raczej nie energetyka wiatrowa i słoneczna);
• budowa wiatraków na lądzie została w praktyce wstrzymana;
• ograniczony został udział „zielonego koloru”, a ceny zielonych certyfikatów spadły poniżej poziomu 50 PLN/MWh.
• pojawia się sygnał ze strony UE dla polskiego rządu: „KE proponuje rozwijanie
w Polsce energetyki jądrowej, z której już w 2035 r. mielibyśmy 3,3 GW
(gigawatów) mocy, a w 2050 – docelowo 8,2 GW. Farmy wiatrowe miałyby
osiągnąć ponad 18,8 GW mocy, co oznacza ponad trzykrotny wzrost” [10].
Czy polscy konsumenci (gospodarstwa domowe i przemysł) będą przygotowani na
znaczny wzrost cen oraz importu energii? Jak się to odbije na nastrojach społecznych
oraz konkurencyjności przemysłu? I jak, przy powyższych problemach, zachować stabilność i bezpieczeństwo systemu energetycznego?
Spróbujmy odpowiedzieć na główne pytanie: jakie są dziś możliwości realizacji
inwestycji elektroenergetycznych w Polsce?
Rys. 1. Krzywe obciążenia systemy (load factor) w latach 2008-2015

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA (PSE SA).
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Rys. 2. Przebieg zapotrzebowania na moc elektryczną w szczycie zimowym i letnim w latach 1997-2014

Źródło: [11].

W ostatnich 8-10 latach można zaobserwować systematyczny wzrost średniego obciążenia systemu: od roku 2005 do 2015 średnie zapotrzebowanie na moc wzrasta corocznie (za wyjątkiem roku 2009), średniorocznie o 1,25%.
Zapotrzebowanie na moc szczytową w okresie zimowym, które wyznacza także
szczyt całego roku, także wzrasta, ale w wolniejszym tempie (średniorocznie o 0,67%)
z dużymi wahaniami w poszczególnych latach wynikającymi z czynników pogodowych.
Rośnie za to bardzo dynamicznie zapotrzebowanie na moc szczytową w lecie (średniorocznie aż o 1,5%), przez co zwęża się przedział średniego obciążenia pomiędzy
sezonami – jeszcze dziesięć lat temu wynosił ponad 4 GW, obecnie 2,5-3 GW, co
komplikuje politykę remontową, a w skrajnych przypadkach (jak na przykład 10 sierpnia 2015 roku) może prowadzić nawet do ograniczeń w dostawach energii dla dużych
odbiorców.
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Rys. 3. Moc zainstalowana w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (KSE) w latach 1960-2015

Źródło: [12, Rys. 1.3.].

Popatrzmy na zainstalowane moce wytwórcze. Około 76,5% zainstalowanych mocy
w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym to elektrownie węglowe, z tego
53,5% (21,65 GW) na węgiel kamienny (i pochodne), a 23% (9,3 GW) na węgiel
brunatny. Zaledwie około 1,1 GW to jednostki opalane gazem ziemnym (elektrociepłownie), około 1 GW mocy dają hydroelektrownie przepływowe, a 1,33 GW
jednostki szczytowo-pompowe.
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Rys. 4. Struktura zainstalowanych mocy na koniec 2015 roku

* E. przemysłowe inne – głównie ciężkie frakcje olejów opałowych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PSE SA i Agencji Rynku Energii S.A (ARE SA).

Mimo zwiększenia w ostatnich pięciu latach mocy osiągalnej w systemie o ponad
4 GW, wielkość mocy dyspozycyjnej dla Operatora Systemu pozostała praktycznie bez
zmian, a to, przy rosnącym zapotrzebowaniu na moc, zredukowało wielkość średnich
rezerw mocy o prawie 2 GW. Przyczyną tego zjawiska jest relatywnie niskie obciążenie
przyrostowych mocy wytwórczych pochodzących ze źródeł odnawialnych, głównie
elektrowni wiatrowych, które w polskich warunkach pracują średnio około 2000
h/rok (obciążenie 23%), podczas gdy elektrownie cieplne na węgiel (a także biomasę)
średnio ponad 5100h/rok, a gazowe ponad 4500h/rok.
Niskie współczynniki wykorzystania mocy dla hydroelektrowni (ponad 1200
h/rok), wynikają z relatywnie wysokiego udziału jednostek szczytowo-pompowych,
które pracują po 300-400h/rok, podczas gdy jednostki przepływowo po 2000-3000

32

Polityka energetyczna Unii Europejskiej, a możliwości realizacji inwestycji w elektroenergetyczne moce wytwórcze w …

h/rok. Średnie wartości obciążenia jednostek cieplnych są w Polsce wyższe od średnich unijnych o ponad 1200h/rok, a wiatrowych o około 50h/rok. Mając na uwadze
to, że elektrownie wiatrowe powstawały dotychczas w Polsce w stosunkowo najlepszych lokalizacjach (na lądzie), trudno oczekiwać znaczącego wzrostu średniego czasu
pracy tych jednostek w przypadku rozbudowy tego segmentu, podobnie jak jeszcze
mniej wydajnych źródeł fotowoltaicznych (w Europie około 1000h/rok, w Polsce ca.
700-800 h/rok).
Rys. 5. Średnie wielkości mocy osiągalnej, dyspozycyjnej i rezerw mocy z dobowych szczytów obciążenia
w latach 2006-2015

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PSE SA.
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Rys. 6. Średnie wielkości mocy osiągalnej, dyspozycyjnej i rezerw mocy z dobowych szczytów obciążenia
w latach 2006-2015

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych EUROSTAT i PSE.

Potwierdzeniem potencjału wzrostu zużycia energii elektrycznej jako efektu wzrostu
gospodarczego jest analiza jej obecnego poziomu oraz poziomu produktu krajowego
brutto (PKB) na mieszkańca Polski na tle UE.
Na wykresie poniżej (rys. 7) przedstawiono położenie Polski względem innych krajów członkowskich UE (i kilku krajów spoza Unii) na podstawie stanu tych wskaźników
na rok 2014. Istotna zależność pomiędzy poziomem zamożności społeczeństwa, a zużyciem energii elektrycznej na mieszkańca, potwierdza wysoki potencjał dla wzrostu
konsumpcji energii elektrycznej w Polsce w przypadku dalszego rozwoju gospodarczego (konwergencji poziomu dochodu na mieszkańca w UE).
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Rys. 7. Zużycie finalne energii elektrycznej na mieszkańca [kWh per capita] oraz poziom PKB na mieszkańca Unii Europejskiej (28 państw)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych EUROSTAT.
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Rys. 8. Historyczne i prognozowane tempo wzrostu PKB w Polsce

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych historycznych: Głównego Urzędu Statystycznego, prognozy BMI Research, Poland Power Report Q2 2016.

Popatrzmy na trendy w konsumpcji energii elektrycznej w Polsce. Sektor wytwarzania
energii elektrycznej i cieplnej w Polsce zużywa przeciętnie około 9-10% całości globalnego zużycia energii elektrycznej, podczas gdy przeciętna wielkość w UE to nieco ponad
6%. Generalnie, im większy udział OZE i energetyki jądrowej w strukturze wytwarzania, tym niższe zużycia własne. Potencjał oszczędności dla Polski wyznacza rynek niemiecki (duży udział elektrowni węglowych), na którym sektor wytwórczy konsumuje
około 8% całości energii. Straty w przesyle i dystrybucji zależą od konfiguracji i stanu
technicznego sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, a także odległości jednostek wytwórczych od obszarów konsumpcji. Duży udział źródeł rozproszonych i energetyki
prosumenckiej obniża znacząco wielkość strat systemowych.
W Polsce dokonane inwestycje w sieci, zarówno operatora systemu przesyłowego
(OSP), jaki i operatora systemu dystrybucyjnego (OSD), przyniosły znaczący spadek
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współczynnika strat z około 10% całości globalnego zużycia energii elektrycznej do
wielkość średniej unijnej – około 6%.
Przyjmując, że łączna wielkość zużyć własnych i strat w KSE w Polsce osiągnie
w poziom 14% (8%+6%), to utrzymanie tempa wzrostu konsumpcji energii elektrycznej per capita (średnio rocznie 1,9%) spowoduje wzrost globalnego zużycia energii
w 2025 roku do poziomu ok. 190 TWh (4320 kWh/osobę), a w 2030 do ok. 205 TWh
(4740 kWh/osobę), co pozostaje w dużej zgodności z prezentowanymi prognozami innych ośrodków.
Jeżeli jednak zużycie per capita wzrośnie zgodnie z linią trendu zależności pomiędzy
poziomem PKB a konsumpcją energii per capita, a wzrost PKB będzie zbliżony do obecnych prognoz, to wielkość zużycie energii per capita w roku 2025 powinna wynosić ok.
6400 kWh/osobę, co przekłada się na około 280 TWh globalnego zużycia.
Rys. 9. Zużycia własne sektora wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej jako procent całości zużycia
w wybranych krajach Unii Europejskiej i na Ukrainie

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych EUROSTAT-u.
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Rys. 10. Straty w przesyle i dystrybucji jako procent całości zużycia w wybranych krajach Unii Europejskiej i na Ukrainie

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych EUROSTAT-u.

Publicznie dostępne, oficjalne prognozy konsumpcji energii elektrycznej w Polsce są
szczątkowe. Najbardziej aktualne to:
• Prognoza PSE Innowacje, w horyzoncie do roku 2040 r., zlecona do wykonania
przez PSE w roku 2014 dla potrzeb opracowania projektu PRSP 2016-2025 [13];
• Prognoza Krajowej Agencji Poszanowania Energii SA (KAPE), w horyzoncie
do roku 2050, wykonana w roku 2013 na zlecenie Ministerstwa Gospodarki. Prognoza ta została opublikowana w opracowaniu „Prognoza zapotrzebowania na
paliwa i energię do 2050 roku” i jest składnikiem w strategicznym dokumencie
rządowym projekt Polityka Energetyczna Polski do 2050 r. [5];
• Prognoza ARE, w horyzoncie do roku 2040, zlecona w roku 2013 w ramach
cyklicznej działalności PSE. Jej celem było zaktualizowanie, w oparciu o naj-
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nowsze, dostępne dane i prognozy czynników silnie oddziaływujących na poziom popytu na energię elektryczną, prognoz zapotrzebowania na energię i moc
z roku 2011 [11].
Prognoza PSE Innowacje charakteryzuje się średniorocznym wzrostem w latach 20152025 – 1,5% (począwszy od 163 TWh w roku 2015), natomiast przyrost zapotrzebowania na energię w tych latach wynosi 17%, osiągając w roku 2025 poziom 190 TWh.
Krajowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w prognozie KAPE, charakteryzuje
się średniorocznym wzrostem w latach 2015-2025 w tempie 1,6% (począwszy od 159
TWh w roku 2015) osiągając w 2025 r. poziom 187 TWh. Planowany wzrost popytu na
energię w latach 2015-2025 wynosi 18%.
W prognozie ARE średnioroczne zapotrzebowanie na energię elektryczną w latach
2015-2025 wynosi około 1,4% (począwszy od 162 TWh w roku 2015) osiągając w roku
2025 poziom zapotrzebowania 186 TWh. Wzrost w tych latach wynosi 15% i w porównaniu do pozostałych prognoz jest niższe o około 1 TWh od prognozy KAPE i 4 TWh
od prognozy PSE Innowacje.
Rys. 11. Porównanie dostępnych prognoz zapotrzebowania na energię elektryczną do roku 2025

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [5], [11], [13].

39

Marcin Krupa, Andrzej P. Sikora, Mateusz P. Sikora

Rys. 12. Prognoza szczytowego zapotrzebowania na moc w lipcu i grudniu, wraz z prognozą popytu na
energię w latach 2015-2030

Źródło: [14].

Na kolejnych czterech rysunkach (rys. 13-16) zaprezentowano stan floty wytwórczej dla
energii elektrycznej na koniec 2015 roku.
Rys. 13. Struktura wiekowa mocy turbozespołów zainstalowanych w elektrowniach i elektrociepłowniach
cieplnych

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych ARE i PSE.
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Rys. 14. Średni wiek 1 MW turbozespołu wg. kategorii jednostek

Źródło: Obliczenia własne, na podstawie danych ARE i PSE.

Rys. 15. Średni wiek 1 MW turbozespołu wg. rodzaju paliwa

Źródło: Obliczenia własne, na podstawie danych ARE i PSE.
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Rys. 16. Skumulowane wielkości wycofań mocy w istniejących jednostkach wytwórczych centralnie dysponowanych (JWCD) cieplnych do roku 2035

Źródło: [16].

W tabelach 1-4 przedstawiono nowe (planowane) inwestycje w elektrownie oraz elektrociepłownie na terenie Polski. Nasuwa się jednak pytanie, czy ich budowa wystarczy?
Tab. 1. Realizowane inwestycje i wycofania dużych elektrowni i elektrociepłowni cieplnych (centralnie dysponowanych)

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie danych PSE, spółek energetycznych, CIRE oraz portalu Inwestycje Energetyczne – http://inwestycjeenergetyczne.itc.pw.edu.pl/.
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Tab. 2. Realizowane inwestycje w mniejsze jednostki cieplne (nie centralnie dysponowane)

Kategoria

Lokalizacja
(blok)

Paliwo

Planowana data
oddania do użytku

Osiągalna moc
[MW]

PGE

Gorzów CCGT

gaz ziemny

2017

138

PGNiG Termika
(SEJ)

Zofiówka

w. kamienny

2017

80

Fortum

EC Zabrze

w. kamienny

2018

75

PKN Orlen

Płock TG7

gaz ziemny

2017

70

ZA Kędzierzyn

Kędzierzyn

w. kamienny

2021

25

RAZEM

388

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie danych PSE, spółek energetycznych, CIRE oraz portalu Inwestycje Energetyczne – http://inwestycjeenergetyczne.itc.pw.edu.pl/.

Tab. 3. Inwestycje w jednostki cieplne, z których zrezygnowano

Kategoria

Lokalizacja
(blok)

Paliwo

Planowana [MW]

Tauron/KGHM

Blachownia Nowa CCGT

gaz ziemny

850

GDF Suez

Łęczna

w. kamienny

500

EDF

Rybnik

w. kamienny

900

Fortum

Wrocław

gaz ziemny

425

Tauron

EC Katowice

gaz ziemny

135

RAZEM

2810

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie danych PSE, spółek energetycznych, CIRE oraz portalu Inwestycje Energetyczne – http://inwestycjeenergetyczne.itc.pw.edu.pl/.
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Tab. 4. Potencjalne inwestycje w jednostki cieplne (z różnym prawdopodobieństwem realizacji)

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie danych PSE, spółek energetycznych, CIRE oraz portalu Inwestycje Energetyczne – http://inwestycjeenergetyczne.itc.pw.edu.pl/.

Biorąc pod uwagę wyżej opisane zmiany, podjęto próbę zbilansowania mocy. Modyfikując prognozy PSE odnośnie wielkości budowanych mocy wytwórczych, zwłaszcza
w obszarach źródeł odnawialnych, uzyskujemy potencjalną wizję zmian mocy osiągalnych w KSE w kolejnych 15-20 latach. Wychodząc od realizowanych inwestycji i planowanych wycofań jednostek cieplnych i uwzględniając zmiany na rynku OZE, a także
przyjmując uruchomienie elektrowni jądrowej w roku 2031 możemy stwierdzić, iż:
• W wariancie modernizacyjnym w perspektywie 10 lat moce łączne osiągalne
w KSE powinny wzrosnąć o 5-6 GW do roku 2030, ale po tej dacie bilans systemu znacząco się pogarsza, dochodząc w 2035 roku do mocy osiągalnych poniżej obecnego poziomu (wielkości ca. 39,4 GW).
• W wariancie wycofań BAT redukcje mocy są znacznie większe: w roku 2030 będzie tylko 35 GW, a w roku 2035 zaledwie 33 GW osiągalnych mocy, o ile nie
zostaną zrealizowane dodatkowe inwestycje.

44

Polityka energetyczna Unii Europejskiej, a możliwości realizacji inwestycji w elektroenergetyczne moce wytwórcze w …

Rys. 17. Bilans mocy w KSE – wariant modernizacyjny BAT

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: prognoz PSE, prognoz IHS Energy oraz [16].

Rys. 18. Bilans mocy w KSE – wariant wycofań BAT

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: prognoz PSE, prognoz IHS Energy oraz [16].
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Co więc może zrobić operator systemu przesyłowego? Dla potrzeb bilansowania systemów elektroenergetycznych OSP ma do dyspozycji:
– podstawowe operatorskie środki zaradcze oraz
– bieżące operatorskie środki zaradcze.
Dotychczas PSE SA pozyskały następujące podstawowe operatorskie środki zaradcze:
– Usługa interwencyjnej rezerwy zimnej (IRZ). Obecnie potencjał tej usługi, dostępny w ramach zawartych umów, to 830 MW;
– Usługa redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP (DSR). Obecnie gwarantowany potencjał tej usługi, dostępny w ramach zawartych umów, to 201 MW
w okresie zimowym (październik-marzec) oraz 185 MW w okresie letnim (kwiecień-wrzesień). Trwa kolejne postępowanie na zakup usługi DSR.
Do bieżących operatorskich środków zaradczych pozyskanych przez PSE SA należą:
– Korekta pola remontowego jednostek wytwórczych centralnie dysponowanych
– odpowiednia zmiana harmonogramu remontów, o aktualnym potencjale szacowanym na 200 MW
– Uruchomienie rezerw mocy w jednostkach wytwórczych nie będących jednostkami wytwórczymi centralnie dysponowanymi, o aktualnym potencjalne około
300 MW;
– Okresowa praca z przeciążeniem, o aktualnym potencjalne około 100 MW;
– Operatorski import energii, o aktualnym potencjalne od 300 do 500 MW;
Należy podkreślić, że bieżące operatorskie środki zaradcze są wykorzystywane przez
OSP w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa pracy KSE. Jednocześnie, stosowanie
tych środków jest zwykle ograniczone czasowo i nie zawsze możliwe.
W związku z tym w ramach prognoz za dostępne dla potrzeb bilansowania
KSE są uznawane jedynie podstawowe operatorskie środki zaradcze.
Spróbujmy teraz odpowiedzieć na pytanie zasadnicze: czy rynek sprzyja inwestycjom?
Założenia przyjęto do wyliczeń:
WB – jednostka na węgiel brunatny: (s) – sprzed 2005r, (n) po 2005r,
WK – jednostka na węgiel kamienny: (s) – sprzed 2005r, (n) po 2005r,
GZ – jednostka na gaz ziemny: (s) – sprzed 2005r, (p) – nowobudowana
Koszty gotówkowe obejmują:
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• Koszty paliwa: węgiel kamienny – średni roczny indeks PSCMI 1/T + koszt
transportu zależny od odległości od kopalń śląskich, gaz ziemny – średni roczny
indeks TGEgasDA + koszt przesyłu, węgiel brunatny – średnie wartości dla kopalń.
• Koszty emisji: średnia cena EUA (x kurs €) x uśredniona ilość EUA do zakupu
na wolnym rynku (50% dla 2016, 40% dla 2015 i 30% dla 2014)
• Zużycia własne i efektywność – indywidualnie dla każdej jednostki
• Koszty stałe – wskaźniki na moc (inne dla starych i nowych jednostek i typów)
odniesione do średnich czasów pracy (założono 5000h dla jednostek węglowych
i 4700h dla jednostek gazowych)
Ceny certyfikatów żółtych i czerwonych – średnie wartości z Towarowej Giełdy Energii
(TGE).
Liczba godzin w kogeneracji – na podstawie wielkości mocy cieplnych (do elektrycznych i długości okresu grzewczego).
Rys. 19. Średnie koszty gotówkowe wyprodukowania energii elektrycznej vs. ceny energii w roku 2014

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przyjętych w/w założeń oraz danych TGE i spółek energetycznych.
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Rys. 20. Średnie koszty gotówkowe wyprodukowania energii elektrycznej vs. ceny energii w roku 2015

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przyjętych w/w założeń oraz danych TGE i spółek energetycznych.

Rys. 21. Średnie koszty gotówkowe wyprodukowania energii elektrycznej vs. ceny energii w roku 2016

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przyjętych w/w założeń oraz danych TGE i spółek energetycznych.
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Rys. 22. Średnie koszty gotówkowe wyprodukowania energii elektrycznej z bonusem za kogenerację vs.
ceny energii w roku 2014

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przyjętych w/w założeń oraz danych TGE i spółek energetycznych.

Rys. 23. Średnie koszty gotówkowe wyprodukowania energii elektrycznej z bonusem za kogenerację vs.
ceny energii w roku 2015

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przyjętych w/w założeń oraz danych TGE i spółek energetycznych.
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Rys. 24. Średnie koszty gotówkowe wyprodukowania energii elektrycznej z bonusem za kogenerację vs.
ceny energii w roku 2016

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przyjętych w/w założeń oraz danych TGE i spółek energetycznych.

To oczywiste, że konkurencja tworzy presję do obniżania cen energii do poziomu kosztów zmiennych, ale obecne rozwiązania rynkowe nie sprzyjają wzrostowi cen energii
nawet przy niskich poziomach rezerw mocy.
Co ciekawe, mało zróżnicowane wartości kosztów zmiennych spłaszczają ceny. Dodatkowy problem tworzą odnawialne źródła energii, które rozwijają się poza procesem
konkurencji rynkowej, a pomoc publiczna dla nich zaburza zasady wolnej konkurencji
na rynku hurtowym, a „priorytet dispatch-u powoduje spadek wolumenu produkcji
w źródłach konwencjonalnych” [17, s. 6].
Z racji swojej konstrukcji rynek w Polsce nie ma zatem zdolności do wykształcenia
mechanizmów zapewniających rentowność tym jednostkom, które z jednej strony są
potrzebne w systemie, z drugiej zaś liczba godzin ich pracy w roku oraz poziom generowanego kosztu produkcji nie pozwala na osiągnięcie tej rentowności.
Taki model rynku nie stwarza podstaw do wywołania presji na wzrost cen energii
elektrycznej (przy braku zmiany kosztów wytwarzania), pozwalający na wzrost marży.
Obecne ceny energii w Polsce nie pokrywają kosztów wytworzenia energii elektrycznej
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z uwzględnieniem kosztów kapitałowych, ale wystarczają do zapewnienia rentownej
produkcji w pełni zamortyzowanym jednostkom węglowym.
Jednostki gazowe bez wsparcia związanego z kogeneracją nie są rentowne (także te
zamortyzowane). Ogłoszone ceny referencyjne dla aukcji dla OZE mogą okazać się
niewystarczające dla pełnego pokrycia kosztów potencjalnych inwestorów (łącznie ze
zwrotem z zainwestowanego kapitału).
W obecnym kształcie rynek oraz przyjęta polityka wsparcia wobec OZE nie
dają odpowiednich bodźców do inwestowania w nowe moce wytwórcze.
Rys. 25. Jednostkowe koszty wytworzenia energii w poszczególnych technologiach (LCOE), a ceny energii
na rynku giełdowym

Źródło: Obliczenia własne na podstawie: danych giełdowych TGE, [17], [18], [19], [20].
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Czy rynek mocy w Polsce1 jest remedium na problemy z inwestycjami?
Projekt regulacji jest już od dłuższego czasu konsultowany, a jego przyjęciu musi także
towarzyszyć wiele uzgodnień na poziomie całej Unii Europejskiej (jest próbą ingerencji
regulacyjnej w „niewidzialną rękę rynku”, która to jest podwaliną rozwiązań prawnych
UE). Cele projektowanego dla Polski rynku mocy:
• Zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej do odbiorców końcowych w horyzoncie długoterminowym.
• Zachęty do budowy nowych mocy, modernizowania oraz niewycofywania
istniejących mocy.
• Stworzenie warunków do rozwoju usług redukcji zapotrzebowania (DSR).
• Zabezpieczenie rozwoju niesterowalnych OZE poprzez moce sterowalne.
• Ograniczenie zjawiska cyklu inwestycyjnego w nowe moce.
Podstawowym założeniem jest, że w rynku mocy nie będą uczestniczyć jednostki, które
korzystają z określonych systemów wsparcia/pomocy publicznej (operacyjne wsparcie
odnawialnych źródeł energii i kogeneracji, kontrakty różnicowe itp.) Ma być neutralny
technologicznie, a przez to stwarzać jednolite warunki konkurencji wszystkim technologiom produkcji oraz modelowi DSR2, uwzględniając jednak to, jak poszczególne technologie przyczyniają się do zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej.
Produktem na rynku mocy będzie moc dyspozycyjna netto w okresie dostaw (rok
dla aukcji głównej, kwartał dla dodatkowej) wraz ze zobowiązaniem do jej dostarczenia
w okresach zagrożenia przypadających na okresy dostaw. Dostarczenie produktu, w zależności od zasad udziału zasobu mocy w rynku bilansującym, będzie polegać na zapewnieniu odpowiedniej ilości mocy dyspozycyjnej albo poziomu produkcji energii.
W procesach rynku mocy będą uczestniczyć:
• Dostawcy Mocy (właściciele jednostek rynku mocy).
• Jednostki Rynku Mocy:
Nasza publikacja dotyka tylko bardzo delikatnie problemu rynku mocy (ze względu na brak miejsca oraz
wielkość tematu), który wymaga osobnego opracowania. Zwracamy tu tylko uwagę na istotność tego zagadnienia i odsyłamy Czytelników do opracowań i dyskusji toczonych wokół tego tematu począwszy od
[21] i [22], a także do materiałów zawartych na przykład na stronie internetowej portalu cire.pl.
2 Demand Side Response (DSR) jest zmianą podejścia do funkcjonowania rynku energetycznego. W tradycyjnym modelu odbiorca energii elektrycznej płaci za otrzymaną energię. W modelu DSR sytuacja jest odwrotna: odbiorca otrzymuje wynagrodzenie za to, aby zechciał na wezwanie operatora systemu energetycznego zrezygnować na pewien czas z korzystania z części lub nawet całości zamówionej energii.
1
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– wytwórcze, posiadające zdolność do dostawy mocy do systemu elektroenergetycznego w wyniku wykorzystana procesów wytwarzania energii elektrycznej,
– DSR, posiadające zdolność do dostawy mocy do systemu elektroenergetycznego poprzez czasowe ograniczenie mocy pobieranej z sieci elektroenergetycznej albo poprzez sterowane odbiory energii albo własną generację „za licznikiem”.
Przedstawiona przez Ministerstwo Energii propozycja jest w dużej mierze kopią brytyjskiego systemu zakupu dyspozycyjności (nazywanego Capacity Market). Analiza aukcji
z brytyjskiego rynku mocy w latach 2014 i 2015 pokazuje, że ponad 90% środków trafiło
do starych, istniejących elektrowni. Spowodowało to spadek cen energii elektrycznej
o 11%, powodując konieczność ponownych analiz nowych inwestycji, pomimo gwarancji przychodów w postaci kontraktów różnicowych.
Zakłada się, iż około 2,5 mld zł/rok zostanie skierowanych na proponowany rynek
mocy w Polsce. Biorąc pod uwagę istniejące obecnie w Polsce wsparcie w postaci Operacyjnej Rezerwy Mocy (400 mln zł rocznie), duże elektrownie systemowe otrzymywałyby po około 120zł/kW/rocznie. Przy takim wsparciu w Polsce należy liczyć się ze
spadkiem cen energii elektrycznej o 10-15% na rynku hurtowym, utrudniającym realizację nowych inwestycji ze względu na ich nieopłacalność. W Polsce nie ma systemu
kontraktów różnicowych dla nowych mocy wytwórczych, wobec tego pojawia się ryzyko
wstrzymania budowy nowych mocy wytwórczych, co spowoduje zagrożenie stabilności
dostaw energii już od roku 2024 na skutek zachwiania bilansu mocy i energii elektrycznej.
Brytyjski system uzyskał notyfikację Komisji Europejskiej dla swojego Capacity Market, przez prawie dwa lata przygotowując ponad 11 tys. stron dokumentów, ale Komisja
Europejska jest dość sceptyczna wobec tego typu pomysłów, zwłaszcza w przypadku
promocji jednostek wytwórczych na paliwa kopalne.
Brak miejsca nie pozwala tu na pokazanie gruntownej analizy kosztów budowy nowych jednostek w Polsce – szczegóły dostępne w [18] i [23].
Najważniejsze wnioski, podane w maksymalnym skrócie, są następujące:
• Elektrownie gazowe – opłacalność zależy przede wszystkim od ceny gazu.
• Elektrownie oparte o węgiel – stosunkowo wysokie wydatki na budowę i tanie
paliwo; ponadto znaczące koszty emisji CO2.
• Elektrownie jądrowe – to przede wszystkim problem nakładów finansowych.
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• Fotowoltaika – decydująca rola nasłonecznienia (lokalizacja).
• Elektrownie wiatrowe – decydująca jest wielkość jednostek oraz ich lokalizacja.
Biorąc pod uwagę powyższe, zasadnym jest zadanie pytania o dalszy rozwój polskiej
energetyki. Przede wszystkim powinny zostać precyzyjnie zdefiniowane kryteria oceny
wyboru przyszłego miksu energetycznego dla Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Czy będą to:
• Bezpieczeństwo i niezawodność systemu:
– własne źródła energii pierwotnej;
– efektywne i zdywersyfikowane źródła importu paliw.
• Efektywność kosztowa (tania energia dla gospodarki i społeczeństwa):
– koszty inwestycyjne i operacyjne jednostek wytwórczych (wewnętrzne
koszty wytwarzania energii elektrycznej w danym źródle energii – ponoszą
właściciele elektrowni);
– koszty systemowe (współpracy jednostek wytwórczych z systemem elektroenergetycznym i utrzymaniem mocy na odpowiednim poziomie – ponosi Operator Systemu Przesyłowego);
– koszty zewnętrzne (straty zdrowotne, szkody w środowisku naturalnym, zniszczenia materiałów i budowli, utrata walorów widokowych i ciszy – ponosi je
całe społeczeństwo).
• Zrównoważony i stabilny rozwój systemu:
– nowe inwestycje zapewniające odtworzenie i odpowiednią rezerwę mocy;
– rozwój technologiczny.
• Zgodność z polityką klimatyczną Unii Europejskiej i wymogami ekologii:
– niska emisyjność jednostek wytwórczych;
– efektywność energetyczna.
• Wsparcie rozwoju gospodarczego i zgodność z polityką społeczno-gospodarczą
kraju :
– konsekwencje i wpływ na inne obszary gospodarki i regiony kraju;
– wsparcie rozwoju gospodarczego;
– konsensus polityczny i społeczny.
Trudno dziś wskazać, które z elementów powyższego wyliczenia będą rozwijane
i w jakim stopniu zostaną uwzględnione przez decydentów.
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Wnioski
Porażający jest brak zdolności politycznej, rynkowej i ekonomicznej do wykształcenia
mechanizmów zapewniających rentowność nowym jednostkom. To nie problem tylko
Polski, lecz – niestety – całej Unii Europejskiej. Dyskusja, w jakim kierunku ma iść elektroenergetyka, toczy się przecież w tak silnie gospodarczych krajach, jak Francja czy
Niemcy.
Brytyjska rządowa reforma Electricity Market Reform była dobrym przykładem i próbą
poszukiwania odpowiedzi, jednak obecnie, ani UE jako wspólnota, ani żaden z krajów
członkowskich nie znalazł odpowiedniego panaceum. Stając się pełnoprawnym członkiem UE w maju 2004 roku, Polska zgodziła się uczestniczyć w europejskim elektroenergetycznym krwioobiegu. Ten system, stale 28 naczyń połączonych, nie jest obecnie
w stanie funkcjonować bez wzajemnych ustaleń. Decyzje podejmowane w jednym
z krajów członkowskich, zatwierdzane na wspólnym forum przez Komisję Europejską,
mają i będą miały przeniesienie na każdy kraj członkowski, tak jak ma to miejsce choćby
z próbą implementacji oraz przystosowania założeń brytyjskiego rynku mocy w Polsce
czy innych krajach.
Podstawowym zadaniem, jakie musi zostać spełnione nie tylko w Polsce, ale i na
terenie całej Unii, to odpowiedz na pytanie jak ma wyglądać europejska gospodarka
w ciągu najbliższych lat. Wspólna odpowiedź i razem obrane kierunki, jak choćby chęć
ograniczania emisji CO2 o 60% do 2040 roku, pozwolą obrać jeden horyzont. W efekcie
pozwoli to rządzącym w Polsce do zdefiniowania czynników, które mógłby być kołem
napędowym polskiej reindustrializacji.
Optymistycznie zakładając, że nowo przyjęta Strategia na rzecz Odpowiedzialnego
Rozwoju [2] mogłaby stać się początkiem polskiej wizji gospodarczej, należy stwierdzić,
że w ślad za nią musi iść nowoczesna, lecz realna ekonomicznie propozycja dla Polityki
Energetycznej Polski. Oba dokumenty muszą być ze sobą ściśle połączone i opierać się
na założeniach modelowych, tak, aby mogły w odpowiednio szybki sposób reagować
na zmiany, jakie mają miejsce na światowych rynkach (cen ropy, gazu ziemnego czy węgla) oraz na wahania rynków finansowych i walut. To na podstawie tych dokumentów
może klarować się przyszły miks energetyczny, który pokaże kierunek, w jakim powinny
podążać inwestycje w polską energetykę.
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Bezpieczeństwo energetyczne i rozwój technologiczny przy zachowaniu niskiej emisji oraz zrównoważonego rozwoju musi być poparty stabilnością polityczną. Nie oznacza to jednak, że jedna partia polityczna musi mieć stały mandat poparcia społecznego
przez lata. Stabilność polityczną charakteryzuje przede wszystkim ciągłość projektów
oraz utrzymywanie niezmiennych celów strategicznych, niezbędnych z perspektywy
bezpieczeństwa energetycznego, które muszą być realizowane bez względu na polityczną wartość. Stabilność polityczna jest również najlepszym gwarantem dla planowanych inwestycji oraz dla potencjalnego inwestora.
Najgorsze, co może się zdarzyć energetyce każdego kraju, to nieprzemyślane, nieekonomiczne i niepoparte modelem matematycznym decyzje stricte polityczne. Przykładem są tu podejmowane pod wpływem impulsu decyzje dotyczące np. rezygnacji z energetyki jądrowej, jak miało to miejsce w Niemczech czy Szwajcarii zaraz po awarii
w elektrowni jądrowej w Fukushima Daiichi, a wcześniej po awarii w elektrowni atomowej w Czarnobylu oraz zamykanie jednostek wytwórczych, które spełniają wszystkie
normy bezpieczeństwa i mogą produkować energię elektryczną przez kolejne lata.
Polska stoi dziś przed bardzo ważnymi wyborami, których odbiorcą będą obywatele,
my wszyscy. Czas nieubłagalnie ucieka, a decyzje o budowaniu nowych mocy i inwestycjach w projekty elektroenergetyczne po prostu muszą zostać podjęte. Czy doczekamy
się lidera tych zmian?
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