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Polityka energetyczna Unii Europejskiej,  

a możliwości realizacji inwestycji elektroenergetycznych 
w Polsce 

 
 

European Union’s energy policies  
vs electro energetic investments opportunities  

in Poland 
 
 
 
Nieautoryzowany zapis wybranych fragmentów wystąpień prelegentów i towarzy-
szącym im dyskusji podczas Seminarium Energetycznego Collegium Civitas, które 
odbyło się  21 marca 2017 roku. 
 
Abstract 
 

The following issues were addressed: European Commission winter package 

and union’s energy strategy, perspective for the introduction of power mar-

ket, power market vs national energy security, cooperation and regionaliza-

tion of energetics at European level, RES development and conventional 

energy sources, renewable energy subsidizing, national power system’s mo-

dernization, need for investments in power industry, energy consumers. 
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Strategia Unii Europejskiej w zakresie konkurencji pomiędzy różnymi  
źródłami energii elektrycznej z perspektywy konsumentów energii  
– referat i dyskusja 
 

Maciej Ciszewski 
 

Zacznę od kilku słów na temat struktury komisyjnej. Komisja Europejska jest podzie-

lona na Dyrekcje Generalne, takie odpowiedniki Ministerstw. Przez siedem lat pracowa-

łem w Dyrekcji do spraw Konkurencji, czyli w takim europejskim Urzędzie Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów, a teraz od prawie trzech lat pracuję w Dyrekcji do spraw 

Energii. Ich kompetencje trochę się zazębiają. Na przykład rynek mocy czy sprawy do-

tyczące działania rynków energetycznych i konkurencyjności są w Dyrekcji do spraw 

Konkurencji. W Dyrekcji do spraw Energii zajmujemy się natomiast m.in. nowymi pro-

pozycjami legislacyjnymi takimi jak pakiet dotyczący bezpieczeństwa dostaw gazu i teraz 

pakiet zimowy dotyczący energii elektrycznej. 

Kwestia pakietu zimowego, który jako Komisja zaproponowaliśmy jesienią, jest wy-

zwaniem dla nas, dla Rady i dla Parlamentu Europejskiego, ponieważ ma bardzo wiele 

elementów składowych, które musza ze sobą grać.  

Każdy ma wyobrażenie, jak takie propozycje w Brukseli powstają. Otóż jest ten 

słynny lobbing, ale on jest bardzo ucywilizowany. Spotykamy się z przedstawicielami 

bardzo wielu grup interesów, producentów, konsumentów, traderów. Każda okazja do 

spotkania się i wymiany nawet krytycznych poglądów na temat naszych propozycji jest 

dla nas bardzo ważna, stąd bardzo bym prosił o nawet bardzo krytyczne uwagi, którymi 

chętnie podzielę się w Brukseli z osobami, które będą pracować nad przyszłością tego 

pakietu. 

Interesem Komisji Europejskiej nie jest promowanie rozwiązań, które kraje człon-

kowskie takie jak Polska odrzucą jako skierowane przeciwko nim. Chodzi o to, żebyśmy 

wszyscy pracowali razem na propozycje, które nie byłyby zagrożeniami, ale które można 

dostosować. Szukamy rozwiązań win-win. Oczywiście mam świadomość, że akurat przy 

pakiecie czystej energii, biorąc pod uwagę polski miks energetyczny i polską sytuację 

w tej chwili w wytwarzaniu, jest to wyzwanie. Nie jest to jednak wyzwanie przeciwko 

Polsce, ale również szansa i nie chcę, by były to jedynie czcze słowa. 
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Polska w dyskusjach na temat gazu, ale również energii elektrycznej, jest bardzo ak-

tywna i absolutnie nie jest traktowana jako kraj gdzieś na peryferiach. Nie ukrywam, że 

stanowisko Polski jest bardzo często krytyczne. W tej chwili między innymi z Polską 

jesteśmy w trakcie dialogu na temat rynku wewnętrznego w gazie i w energii elektrycz-

nej, mamy bliską współpracę z ministrem Kurtyką i jego zespołem.  

Strategia unii energetycznej jest w tej chwili jedną z głównych strategii w Komisji 

Europejskiej, ale jako taka jest strategią polityczną – w żadnym ze swoich filarów nie 

jest wypełniona treścią. Pakiet zimowy to jest właśnie wypełnianie jej treścią. Rok temu, 

w lutym 2016 roku, wypełniliśmy ją treścią w kwestii gazu ziemnego i bezpieczeństwa 

dostaw. Obecny pakiet jest tak skomplikowany i długi dlatego, że dotyka wszystkich 

pięciu wymiarów unii energetycznej. Uznaliśmy, że nie ma innego wyjścia, jak po prostu 

wyjść naprzeciw zmianom na rynku energii i spróbować objąć to w jedną całość. Nie-

zależna praca nad różnymi elementami, które są ze sobą ściśle powiązane powoduje, że 

polityka na poziomie europejskim jest niespójna, jeden filar wyprzedza drugi.  

 

Edward Słoma 

Rynek energii był przez wiele lat aprobowany i prowadzony z dużym entuzjazmem ze 

strony Komisji Europejskiej i rozumiem, że teraz jest pewne résumé, co do skutków tego 

modelu rynku energii i potrzeby ewentualnych korekt. Czy dobrze rozumiem? 

 

Maciej Ciszewski 

Myślę, że pakiet jest odpowiedzią po części na to, jaki jest stan faktyczny związany 

z rozwojem odnawialnych źródeł energii (OZE), politykami krajowymi i polityką euro-

pejską, a po części jest efektem trendów, których źródłem nie jest Komisja Europejska. 

Rynki się integrują (choćby Nord Pool) i to jest fakt a nie tylko nasza inspiracja. Wiele 

krajów testuje źródła energii odnawialnej wychodząc poza politykę europejską. Można 

więc powiedzieć, że tak, jest  to próba również nadgonienia zmian faktycznych i ustale-

nia zasad i ram dla tego rynku na przyszłość, obserwując, jak on się zmienia. Jednak 

w jakiejś mierze my również dołożyliśmy cegiełkę do tego, jak ten rynek wygląda. 

Już obecnie obserwujemy, że źródła odnawialne są odpowiedzialne za grubo ponad 

20% wytwarzania, często nawet do 30%. Ten trend będzie kontynuowany. Jest to oczy-

wiście spójne z porozumieniami paryskimi, również z deklaracjami szefów rządów 

w Radzie Europejskiej sprzed kilku lat. Jednocześnie nie chciałbym, żeby nasze cele były 
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odbierane tylko jako wyraz czystej ambicji dla ambicji, to znaczy żeby cele były wysokie 

i bardzo trudne do spełnienia dla takiego kraju, jak Polska. Chcielibyśmy, żeby była to 

transformacja całej gospodarki na bardziej wydajną, żeby ceny energii długofalowo spa-

dały i żeby można było korzystać z dobrodziejstw energii odnawialnej. Jest to więc dla 

nas również szansa na modernizację. 

Wspólnym mianownikiem całej propozycji jest współpraca regionalna i to nie jest 

jedynie hasło. Staramy się tę współpracę konkretyzować w różnych elementach pakietu. 

Na samym szczycie jest governess – wspólne zarzadzanie pakietem zimowym. Do tej pory 

legislacja europejska narzucała wiele równoległych, często pokrywających się, obowiąz-

ków raportowania do Brukseli. Dzięki nowemu governess, dwadzieścia osiem z pięćdzie-

sięciu jeden mechanizmów raportowania zostanie zarzuconych, a część zostanie uprosz-

czona. Sposób raportowania pomiędzy krajami członkowskimi ma być bardziej spójny, 

mniej biurokratyczny, pozwalający ustalać bardziej konkretne dane, które są potrzebne 

do tego, żeby wiedzieć, co się dzieje z naszymi rynkami energetycznymi. 

Jeśli chodzi o wydajność energetyczną, to wydaje się, że też jesteśmy w stanie znaleźć 

wspólny język z wieloma krajami, również z Polską. Jest to oczywiście duży wysiłek, ale 

bezpieczeństwo energetyczne, czyli mniejsze zużycie energii jest w interesie wszystkich. 

Wyznaczane przez nas cele motywują, zwiększają bezpieczeństwo dostaw i usprawniają 

transformację gospodarki w kierunku większej konkurencyjności. 

Jeśli chodzi o odnawialne źródła energii, jest to temat mocno dyskutowany i w Bruk-

seli i we wszystkich stolicach. Dyskusje dotyczą tego, czy nie powinniśmy bardziej za-

panować nad rozwojem energetyki odnawialnej, jaki ma on wpływ na stabilność sieci, 

bezpieczeństwo. Sytuacja z przepływami kołowymi między Niemcami, a Polską jest 

przykładem, że nie możemy patrzeć na te sprawy w izolacji. Zamykanie granic to nie 

jest coś, co chcemy promować. Trudno dyskutować tylko na temat energetyki odnawial-

nej, czy wiatrowej bez rozmawiania na temat gazu, stref  cenowych, roli Agencji ds. 

Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) itd. To, co proponujemy w pakiecie 

i nie wiem, czy jest to w polskiej opinii publicznej wyraźnie podkreślane, to europeizacja 

i cywilizowanie energetyki odnawialnej.  

W tej chwili energetyka odnawialna ma bardzo wiele preferencji, jest subsydiowana, 

ma pierwszeństwo w wejściu do sieci, co tworzy zachwianie sygnałów rynkowych. 

Trudno powiedzieć, że tworzy to podstawę do prawdziwie konkurencyjnego, wspólnego 
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rynku i nie chodzi tutaj tylko o energetykę odnawialną. W pakiecie zimowym proponu-

jemy stopniowe odchodzenie od mechanizmów wsparcia. Dotyczy to szczególnie 

dojrzałych technologii związanych z OZE, takich jak energia wiatrowa. Chcemy, żeby 

OZE mogły ponosić odpowiedzialność za stabilność sieci i za to, że mogą brać udział 

w rynku. Jest to kierunek mile widziany w krajach, w których OZE są mniej rozwinięte. 

Bardzo często słyszymy, również od polskiego rządu, że z jednej strony jesteśmy prze-

ciwko subsydiowaniu na przykład węgla, a z drugiej strony pozwalamy na subsydiowanie 

energetyki odnawialnej. Chcemy oczywiście, żeby energetyki odnawialnej było jak naj-

więcej w miksie, ale widzimy, że prowadzi do zaburzeń w rynku, do jego poszatkowania, 

a nie do rynku wspólnego, do którego chcemy doprowadzić. 

Nowa architektura rynku jest odpowiedzialnością działu, w którym pracuję. Włącze-

nie OZE w mechanizmy rynkowe, odchodzenie od ich pierwszeństwa, usuwanie zabu-

rzeń rynkowych, zwiększenie możliwości przepływów i wymiany handlowej między ryn-

kami w obrębie dnia bieżącego to cele, które wymagają jak najmniej skrzywionych 

sygnałów cenowych. Całą filozofią nowej architektury rynku jest to, żeby mógł on po-

kazać, kiedy brakuje energii i żeby warunki dyktowały ceny.  

Można długo dyskutować, czy sygnały cenowe są wystarczające na przykład do tego, 

żeby dawać impuls do inwestycji. Często słyszę od przedstawicieli, nie tylko polskiego 

rządu, ale również na przykład PSE, że te sygnały nie są wystarczające. I to jest, uważam, 

bardzo ciekawy temat do dyskusji, ale jeżeli nie zaczniemy próbować tworzyć prawdzi-

wego wspólnego rynku, to tych sygnałów nigdy nie będzie, a będziemy coraz bardziej 

osadzeni w krajowych systemach. Elastyczność sygnałów cenowych jest więc pierwszym 

priorytetem. 

Kwestia konsumentów. Od wielu lat mówimy o konsumentach, o tym, żeby mogli 

zmieniać dostawców, żeby brali aktywny udział w rynku energii, ale jak wiemy, rezultaty 

są różne. Konsumenci tak aktywnie nie biorą udziału. Proponujemy rozwiązania, które 

mają jeszcze bardziej spowodować ich udział w rynku, możliwość produkowania energii, 

ponoszenia kosztów związanych z dostępem do sieci, magazynowania energii, prawo do 

inteligentnych liczników, do kalkulatorów porównujących energię w każdym kraju 

członkowskim. Staramy się tworzyć wszystkie możliwe warunki, żeby zmiana dostawcy 

energii była jak najbardziej bezproblemowa, darmowa. Niewiele więcej możemy zrobić. 

Jeżeli macie Państwo pomysły, jak spowodować, żeby konsument był bardziej aktywnym 

graczem na tym rynku, to bardzo chciałbym usłyszeć Państwa argumenty. 
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Wracając do współpracy regionalnej, szczególnie w kontekście bezpieczeństwa do-

staw, jest to bardzo delikatny punkt jeśli chodzi o stanowisko Polski. Z naszego punktu 

widzenia współpraca regionalna zwiększa bezpieczeństwo dostaw. Obserwujemy to 

w wielu regionach, gdzie rynki są bardziej połączone niż rynek polski, na przykład rynek 

czeski, słowacki, niemiecki. Stanowisko Polski jest takie, że przepływy kołowe, czyli tak 

naprawdę łączenie się z rynkiem niemieckim powoduje zagrożenie dla bezpieczeństwa 

dostaw i dlatego trzeba się odciąć. Argumenty są bardzo zrozumiałe. Próbujemy znaleźć 

rozwiązanie z tej sytuacji, ponieważ nasze propozycje idą w stronę większej współpracy, 

również na wypadek sytuacji kryzysowej, więc tutaj jesteśmy na rozdrożu. 

Przepływy kołowe są faktem. Opinia ACER-u na wniosek strony polskiej potwier-

dziła, że przepływy kołowe z północy Niemiec, które przechodzą przez Polskę, czę-

ściowo przez Czechy, do Austrii, zaburzają pracę polskiej sieci. Konieczna jest też 

zmiana stref  cenowych. Oczekujemy, że pomiędzy Niemcami i Austrią powstaną od-

rębne strefy cenowe. Są również analizy, które pokazują, że to w obrębie Niemiec 

powinny być dwie strefy cenowe. Absolutnie więc jesteśmy otwarci na te argumenty, 

ponieważ faktycznie są one prawdziwe. Staramy się jednak zobaczyć, czy rzeczywiście 

jedyną odpowiedzią jest totalne zamknięcie granicy tak, żeby nie było żadnych prze-

pływów. Na granicy polsko-litewskiej na przykład, nie ma przepływów kołowych, 

a z innych powodów te przepływy są ograniczane też pod argumentacją bezpieczeństwa 

dostaw. To są tematy ciągłych rozmów, również z Polskimi Sieciami Elektroenergetycz-

nymi (PSE).  

Z jednej strony chcemy, żeby problemów z wymianą handlową było jak najmniej, 

żeby energia płynęła nie tylko tam, gdzie jest mniejszy opór, ale również tam, gdzie jest 

odpowiedni sygnał cenowy. Ale mamy świadomość, że przy obecnym systemie i tylu 

różnych mechanizmach zaburzających sygnały cenowe nie możemy oczekiwać, że ta 

wymiana będzie rynkowa i że każdy będzie chciał otwierać swój rynek w momencie, 

kiedy ktoś inny subsydiuje swoją energię.  

Oczywiście jest też takie podejście, na przykład Węgier, że jeżeli moi konsumenci 

mogą skorzystać, to warto subsydiować swoją energię. Ma to jednak wpływ na wytwa-

rzanie w innych krajach i długofalowo może prowadzić do tego, że moce wytwórcze nie 

będą ekonomiczne i będą musiały wyjść z rynku. Dlatego więc ogólne przesłanie pakietu 
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i moje jest takie, żeby zajmować się jednocześnie wszystkimi elementami w tej skompli-

kowanej układance. Zajęcie się tylko jedną stroną, jak to czasem było do tej pory, jest 

daleko niewystarczające i nie prowadzi do wspólnego rynku. 

Ceny regulowane. Mam świadomość, że jest to kwestia delikatna politycznie. My, 

jako Komisja Europejska rozumiemy, dlaczego one są dla odbiorców indywidualnych 

i dlatego ich nie atakujemy. Pewne wyjątki, najbardziej wrażliwi klienci – to pozostanie, 

ale to też zaburza rynek wewnętrzny. Uważamy, że ceny powinny kształtować się w spo-

sób dowolny, ale oczywiście tylko jeżeli rynek jest wystarczająco konkurencyjny. Nieo-

graniczony wzrost cen nie jest rezultatem, który chcielibyśmy osiągnąć. Sprawa jest de-

likatna, ale też staramy się ją w pakiecie zimowym na koniec zaadresować. 

Podejście regionalne zarówno do wymiany pomiędzy krajami, ale również do ryn-

ków mocy może powodować wymierne korzyści skali, synergii. Na przykład według 

naszych analiz nie w każdym kraju rynek mocy jest absolutnie konieczny. Nie trzeba 

G27. Tworząc ponadnarodowe rynki mocy można dużo zaoszczędzić. Wiemy oczywi-

ście, że tworzy to inny rodzaj problemów politycznych, być może również technicznych, 

jesteśmy otwarci na rozmowę na ten temat, ale nasza propozycja jest taka, żeby rynki 

mocy, a przynajmniej ocena ich wpływu i konieczności, była regionalna. 

Regionalne ośrodki operacyjne. To też jest temat gorących dyskusji. Absolutnie nie 

jest naszą intencją, żeby zastąpiły one operatorów krajowych. Nie ma takich planów 

również w przyszłej legislacji. Kiedy patrzymy na coraz bardziej regionalizujące się rynki 

i coraz większe wpływy między systemami, istnieje potrzeba ciała o jasno określonych 

kompetencjach w zakresie przepływów pomiędzy systemami. Byłoby ono jednak pod 

kontrolą operatorów krajowych, mandat byłby ustalany wspólnie na poziomie regional-

nym. Zobaczymy jednak jak do tego podejdzie Rada Europejska i Parlament Europejski. 

Jeżeli chcemy być konsekwentni, to współpraca regulatorów również musi przejść na 

wyższy poziom. 

Kwestia przepływów kołowych pokazała, że ciało typu Agencja ds. Współpracy Or-

ganów Regulacji Energetyki może powoli również prowadzić do pewnych dobrych roz-

wiązań. My proponujemy wzmocnienie ACER-u. To też budzi sporo emocji. Nie 

chcemy jednak znowu jednego regulatora, ani europejskiego, ani regionalnego. 

Na koniec chciałbym powiedzieć tylko kilka słów na temat bezpieczeństwa dostaw. 

Zajmowałem się przez kilka lat bezpieczeństwem dostaw w gazie i Polska była jednym 
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z głównych aktorów nadających ton tej dyskusji. W kwestii energii elektrycznej również 

chciałbym usłyszeć Państwa zdanie na ten temat.  

Do tej pory poprzednia dyrektywa dotycząca bezpieczeństwa dostaw energii prak-

tycznie w ogóle nie brała pod uwagę takiej ilości wymiany handlowej pomiędzy krajami, 

więc w dużej mierze była nieprzydatna. Potwierdzała tylko podejście stricte krajowe 

– patrzenie na system i jego bezpieczeństwo w perspektywie rynków krajowych. 

W związku z tym, co z tego wynikało? Plany i działania kryzysowe skupiały się wyłącz-

nie na jednym rynku. Było bardzo niewiele informacji, szczególnie w niektórych regio-

nach, dotyczących możliwych niebezpieczeństw, działań kryzysowych i ich wpływu na 

rynki sąsiadujące. Nie było wspólnej platformy jeśli chodzi o identyfikację zagrożeń sys-

temów krajowych, wspólnej metodologii, wspólnej oceny zjawisk i działań.  

Generalnie, z wyjątkiem kilku regionów, nie było koordynacji, co doprowadzało do 

obniżenia poziomu bezpieczeństwa. Sytuacja z początku tego roku, kiedy było bardzo 

zimno w południowo-wschodniej Europie i Bułgaria zamknęła swoje granice, pokazała, 

że nadal nie ma koordynacji. Kiedy sytuacja jest podbramkowa dany operator, czy wła-

dze danego kraju, zamykają granice bez względu na to, jaki ma to wpływ na drugi kraj, 

w którym też sytuacja może być trudna.  

My nie wymuszamy współpracy, ale proponujemy większą kolaborację, większą 

współpracę, większy przepływ informacji między krajami sąsiadującymi. Umawiamy się 

na wspólną metodologię, ustalamy, czym jest kryzys w danym kraju, kiedy zostanie ogło-

szony, w jaki sposób do tego dojdzie i jakie działania będą prowadzone. Chcemy, żeby 

plany dotyczące sytuacji kryzysowych były wymieniane i mówiły tym samym językiem. 

Zamykanie się uważamy za narzędzie ostateczne i najlepiej jakby do niego nie docho-

dziło, ponieważ może to eksportować kryzys na kraj sąsiadujący. Proponujemy nie de-

cyzje na poziomie europejskim, ale monitorowanie sytuacji, czyli zarówno działania, jak 

i przygotowania, choćby w obrębie reaktywowanej niedawno grupy do spraw koordy-

nacji energetyki.  

To tyle. Mam nadzieję, że wspomniałem o wszystkich głównych elementach pakietu 

zimowego. Będę bardzo wdzięczny za uwagi i dyskusję. Dziękuję. 

 

Edward Słoma 

W Pana wypowiedzi brakowało mi zwrócenia uwagi na jedną rzecz. Nie usłyszałem roli, 

jaką Komisja Europejska widzi dla stowarzyszenia europejskich operatorów systemów 
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przesyłowych ENTSO-E. Przecież to jest organizacja fachowców od funkcjonowania 

systemów energetycznych, którzy mają swoje tezy, pytania.  

Jak one są widziane przez Komisję Europejską i Brukselę? 

 

Roman Targosz 

Poruszył Pan kwestię mechanizmów wsparcia i tego, że Komisja Europejska chce od-

chodzić od wspierania energetyki wiatrowej, czy w ogóle OZE. Natomiast inwestorzy 

chcą, aby te mechanizmy wsparcia były stabilne, żeby mogli z wyprzedzeniem planować 

swoje zamierzenia inwestycyjne. Chciałbym, żeby Pan odniósł się do kwestii odchodze-

nia od wsparcia właśnie w kontekście tej stabilności. 

 
Maciej Nowicki 

Wspomniał Pan, że dotacje do odnawialnych źródeł energii zakłócają rynek. I to jest 

prawda, ale o ile wiem, te subwencje są kilkakrotnie mniejsze od subwencji dla paliw 

kopalnych. Czy subwencje dla paliw kopalnych nie zakłócają rynku? 

 
Tomasz Kowalak 

Wspomniał Pan o, zrozumiałej skądinąd, roli regionalizacji i współpracy w większym 

obszarze dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania systemu czy pewności do-

stępności energii. To podejście rzeczywiście pozwala ekonomizować funkcjonowanie 

systemu, ale umyka w nim nowe ryzyko, do tej pory nieobecne, związane z długody-

stansowymi przepływami energii. Naturę tego ryzyka można ulokować w dwóch obsza-

rach: postępującej zmianie klimatu i ekstremach pogodowych oraz w tym, co nazywam 

nieograniczoną głupotą ludzką, która przejawia się w działaniach o charakterze wprost 

dewastacyjnym, terrorystycznym, a więc zamierzonych, celowych atakach na infrastruk-

turę. Już abstrahuję, z jakiej strony może się to ryzyko materializować, ale jest to coś, co 

już pora przestać ignorować, jako pewien warunek brzegowy całego procesu. On nie-

stety narzuca rynkowi zmianę akcentów w projektowaniu całego celu tej konstrukcji, 

zwiększa wartość generacji rozproszonej źródeł lokalnych.  

Na drugiej szali, w tym samym położeniu, mamy zarówno przepływy międzykra-

jowe, te regionalne, jak i w ogóle, zwłaszcza w kraju o większym obszarze, model oparcia 

energetyki na źródłach miękkich, punktowych. W obydwu tych przypadkach mamy do 
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czynienia ze zjawiskiem transportu energii na długim dystansie, na najwyższych napię-

ciach. Jest on szczególnie atrakcyjny, bo destrukcja takiego elementu przynosi efekty na 

dużym obszarze. Atak jest spektakularny i skuteczny. Nie trzeba atakować elektrowni 

jądrowej, wystarczy uszkodzenie małego źródła, czyli wyprowadzenie mocy z rozdzielni 

elektrowni, która jest zupełnie otwarta, „bezbronna”. To jest niezwykle atrakcyjny cel. 

Uszkodzenie jakiejś tam biogazowni gminnej spowoduje najwyżej smród w okolicy, ale 

system jako taki tego nie odczuje. Atrakcyjność tego typu działań jest więc dużo mniejsza 

i dzięki temu ryzyko tego typu aktywności jest mniejsze mimo, że technicznie możliwe. 

 
Andrzej Sikora 

W tym kontekście: czy ktoś na poziomie Unii Europejskie przewiduje kryzys, nie tylko 

wynikły na przykład z zawinionego blackoutu, ale właśnie kryzys wynikający z działań 

terrorystycznych? Czy mamy jakieś zabezpieczenie, gdyby się okazało, że Europa jest 

siedem dni bez prądu? 

Drugie pytanie: jak Komisja się wytłumaczy z pomocy publicznej udzielanej elek-

trowniom atomowym i systemowi atomowemu we Francji w kontekście odnawialnych 

źródeł energii? Tam jest dopuszczona pomoc publiczna, a tu nie. Jak to się ma do rynku 

i gdzie jesteśmy? 

 
Grzegorz Wiśniewski 

Pytał Pan o kwestię konsumentów i powiem, że na początku byłem zdziwiony, ale po-

tem pomyślałem, że to ma sens, że cały ten skomplikowany pakiet zimowy właściwie 

Państwo adresujecie do konsumentów. Rozumiem, że chodzi przede wszystkim o koszty 

energii, bezpieczeństwo dostaw i jakość energii. Wymienił Pan kilka popularnych instru-

mentów, jak poprawa informacji czy kalkulatory. Zakładam, że również współpraca eu-

ropejska na poziomie regionalnych centrów i efekt skali będą służyły niższym cenom. 

Ale czy przewidujecie Państwo jakieś specjalne działania, które w sposób wymierny 

pokazałyby, że rzeczywiście konsumenci będą beneficjentami tego pakietu? Tym bar-

dziej, że struktura cen w całej Unii Europejskiej się rozjeżdża, jak również ceny dla 

różnych grup odbiorców. Potrzebne są konkretne instrumenty, żeby zachować to, co 

Komisja Europejska nazywa spójnością społeczno-gospodarczą, bo teraz jest tak, że 

jeżeli jestem daleko od sieci i mało konsumuję, to płacę dużo i mnie nie stać. 
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Maciej Ciszewski 

Chciałbym zacząć od przepływu informacji i roli ENTSO-E. Rzeczywiście, nie zwróci-

łem na to uwagi, że ENSTO-E nie występuje w tej prezentacji, ale mogę tylko zapewnić, 

że na poziomie technicznym bardzo regularnie z nimi współpracujemy. Bardzo nam 

pomagają, szczególnie jeśli chodzi o sprawy techniczne. Jest to jeden z interesariuszy, 

którego zdanie bierzemy pod uwagę, który ma konkretne krytyczne stanowisko w takich 

sprawach, jak na przykład centra regionalne i na to jesteśmy przygotowani.  

W innych sprawach często nie ma tak klarownego stanowiska, więc współpracujemy 

blisko, rozmawiamy. Jego zdanie jest dla nas ważne, ale to jest jeden interesariusz z wielu 

naszych codziennych punktów kontaktowych. Staramy się znaleźć złoty środek czy do-

bre rozwiązanie, nieważne, czy jest ono pośrodku, czy bliżej jednego interesariusza, czy 

drugiego.  

Jeśli chodzi o mechanizmy wsparcia, to my przez pakiet zimowy wysyłamy sygnał, 

że będzie się to stopniowo zmieniać. Oczywiście mówimy tu o rynku po roku 2020. 

Przez pewien czas inwestorzy będą mieli stabilność, potem będą wygaszenia. Dla pew-

nych instalacji konkretne formy wsparcia będą dalej utrzymane. Tutaj nie ma przewrotu 

kopernikańskiego, w którym inwestorzy nie mieliby pewności, w jakim kierunku idzie 

rynek. Wydaje się nam, że różne mechanizmy wsparcia na tyle też zaburzają rynek, 

że z kolei inni inwestorzy nie mają pewności i nie budują nowych mocy przez to, że 

rynek jest zaburzony na innych polach.  

 

Roman Targosz 

Rozumiem Pańską wypowiedź, ale mi chodziło o to, że gwałtowne zmiany prawa czy 

reguł gry, też de facto zaburzają i żeby takie działania zminimalizować. 

 
Maciej Ciszewski 

Wydaje mi się, że pakiet zimowy jest bardziej koniecznością dogonienia pewnych pro-

cesów, próba ich okiełznania, wzięcia w ramy. To nie jest coś, co powoduje taki duży 

przewrót. Cały proces był bardzo nagłaśniany, jest o nim dużo dyskusji. Wszyscy inte-

resariusze widzieli, w jakim kierunku idzie ta propozycja. Pewnie są zaskoczenia, ale 

wydaje nam się, że generalnie wszyscy byli na to przygotowani. 

Nie mam odpowiedzi dla Pana doktora Sikory na temat wspierania energii nuklear-

nej, bo to temat, którym się zupełnie nie zajmuję. Nie znam sprawy w szczegółach, ale 
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jedno jest pewne – pomoc publiczną trzeba notyfikować. Komisja Europejska ocenia 

każdą pomoc i jeśli ocena jest niesłuszna, można ją pozwać. To się nie dzieje po cichu. 

Każda taka decyzja jest opublikowana i można ją potem podważyć. 

Dziękuję za komentarz dotyczący regionalizacji i ryzyk związanych między innymi 

z cyberprzestępczością i atakami terrorystycznymi. Nie ukrywam, że w naszym pakiecie 

za dużo się o tym nie mówi, ale już w tej chwili pracujemy nad lepszą ochroną infra-

struktury krytycznej. Mamy już wymianę informacji na temat, kto w sytuacji kryzysowej 

jest odpowiedzialny za koordynację, kto do kogo dzwoni, kto ma telefon satelitarny. 

Chcemy, żeby wszyscy kluczowi gracze koordynowali te sprawy i żeby byli gotowi 

na taką ewentualność. Zobaczymy, czy będą jakieś propozycje prawne, jeśli chodzi 

o ochronę infrastruktury krytycznej.  

Proszę pamiętać, że pojawiają się też ryzyka związane z przejęciami różnych graczy 

światowych. Jeśli nie ma pionowych i poziomych problemów z konkurencją, to nasze 

zasady są otwarte, pozwalają na takie przejęcie na przykład firmy chińskiej. W Stanach 

Zjednoczonych ten system jest znacznie bardziej rygorystyczny. W każdym momencie 

może się włączyć urząd federalny i pod argumentem ochrony bezpieczeństwa narodo-

wego zablokować takie połączenie firm.  

Zastanawiamy się, na ile system europejski, przy zachowaniu jakiejś otwartości na 

inwestycje w infrastrukturze krytycznej, powinien też mieć coś do powiedzenia. Pracu-

jemy nad tym. Jeżeli są na ten temat jakieś materiały, które moglibyśmy wykorzystać, 

żeby lepiej rozumieć te zagrożenia, byłbym wdzięczny za ich wskazanie. Oczywiście 

mamy też swoje informacje i przemyślenia na ten temat. 

Jeśli chodzi o działania konsumentów, to samo prawo do inteligentnych liczników, 

kalkulatorów i tak dalej być może nie wystarcza. Obserwujemy, że uwolnienie cen energii 

w niektórych krajach powoduje wzrost cen, ale mamy przykład kilku krajów, w których 

poziom konkurencji nie powoduje zbytniego wzrostu cen. Są to Czechy, Irlandia, Ho-

landia, Belgia, Estonia, czyli kraje o różnym stopniu zamożności.  

Mamy nadzieję, że tworzenie rynku spowoduje bardziej konkurencyjne oferty, lepsze 

dotarcie do klienta. W momencie, kiedy cena jest regulowana, to trochę zabija innowa-

cyjność w produktach dla klientów indywidualnych, ale być może się tutaj mylimy. Zo-

baczymy, jak te mechanizmy będą funkcjonować. 
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Grzegorz Wiśniewski 

Miałem na myśli przede wszystkim konieczność skoordynowania działań po stronie po-

pytu i podaży. W pakiecie jest część na rzecz efektywności i dotycząca ceny energii. Jeżeli 

patrzymy na strukturę ceny, to liczy się składnik stały i składnik zmienny. Jeśli polityka 

będzie szła w kierunku bardzo dużego składnika stałego, wtedy nie ma zachęty do dzia-

łań na rzecz efektywności energetycznej i tego, żeby szukać tańszego dostawcy. Bę-

dziemy mieli taką sytuację, jak w Stanach Zjednoczonych za czasów Georga W. Busha, 

kiedy rządził system abonamentowy i nikomu nie chciało się nawet wyłączyć światła, 

bo tyle samo płacił przed wyłączeniem, jak i po wyłączeniu. Wydaje mi się, że jeżeli 

odchodzimy od razu od taryf, tylko w sposób stopniowy, to pewnie warto byłoby na to 

popatrzeć bliżej. 

 

Tomasz Kowalak 

Jest dyrektywa dotycząca statystyki informacji o cenach energii, gdzie jest wyraźne roz-

różnienie między energią a siecią. I ona jest dokładnie w poprzek intencji, która przed 

chwilą została wyrażona. Z punktu widzenia klienta podział kosztów zaopatrzenia 

w energię to jest suma składników zmiennych energii i sieci oraz suma składników sta-

łych energii i sieci.  

 

Kazimierz Grajcarek 

Jestem przedstawicielem Związku Zawodowego Solidarność, jestem odpowiedzialny za 

politykę klimatyczną również w IndustrialAll Europe i IndustriAll Global. Mam na-

dzieję, że od dnia dzisiejszego to się zmieni, ale Komisja Europejska i ludzie odpowie-

dzialni za pomysły typu pakiet zimowy w ogóle nie chcą rozmawiać ze związkami Za-

wodowymi. Absolutnie burzy mi ogląd sprawy to, co Pan powiedział, że jesteście 

szeroko otwarci. Przedstawiciele Komisji Europejskiej spotykają się, ale z Europejską 

Konfederacją Związków Zawodowych, a dlaczego? Bo ona popiera te pomysły. Indu-

striAll już mniej popiera, więc już się nie chce spotykać. Więc, po pierwsze, zapraszam 

Pana do takich rozmów. 

Druga sprawa: wszystkie programy energetyczne, łącznie z pakietem zimowym, 

przygotowują ludzie, którzy w ogóle nie znają się na sprawie, bo gdyby się znali, to 

w wyniku decyzji, które zapadły nie byłoby tych wszystkich problemów, które dzisiaj 

musimy rozwiązywać. Specjaliści muszą rozwiązywać problemy, które politycy i urzędnicy 
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zawalili, bo im się wydawało, że tak powinno być. Powiedział Pan, że jest pomysł i że 

on jest otwarty na wszystkie uwagi. Otóż nie. Z mojego punktu widzenia to wygląda 

tak, że jest pomysł i on ma być wykonany. My tutaj niżej mamy tylko zastanowić się nad 

tym, jak go wykonać. To jest odwrotna sytuacja. Tak nie powinno być. Pakiet zi-

mowy jest oderwany od bezpieczeństwa narodowego poszczególnych państw. On 

mówi o bezpieczeństwie energetycznym Europy, które jest mrzonką, ponieważ nie 

ma tych połączeń.  

Pan mówi, że to nie jest robota dla roboty, tylko jest w tym jakiś cel. Otóż ja nie 

widzę w tym żadnego celu. Jeżeli miałby być to cel, który ma ekonomicznie uzasadnić 

produkcję energii elektrycznej i ekonomicznie ją sprzedać, to te wszystkie działania od 

roku 2008 nie sprawiły, że cena energii elektrycznej spadła. Cena właściwie nigdzie nie 

spadła, chyba że tam, gdzie jest sterowana. Natomiast tam, gdzie nie jest sterowana, 

idzie do góry. Jakby nie patrzeć, działania są więc nieskuteczne.  

Pakiet zimowy jest skonstruowany tak, jak umowa z bankiem. Konferencje toczą się 

nad rzeczami napisanymi grubymi literami, ale największe pułapki są na samym końcu. 

Podstawową pułapką są nośniki energii i bezpieczeństwo narodowe poszczególnych 

państw.   

Sprawą najistotniejszą z mojego punktu widzenia jest to, że zarówno pakiet klima-

tyczny, jak i pakiet zimowy są w całkowitym oderwaniu od sytuacji pracowniczej. Nikt 

się nie zastanawiał, ile milionów miejsc pracy w Unii Europejskiej zostanie straconych 

i już zostało straconych. Kiedyś mówiło się o „zielonych miejscach pracy”, ale kiedy 

jako IndustriAll Europe zwróciliśmy się z prośbą o definicję, co to znaczy, już teraz nie 

mówi się o „zielonych miejscach pracy”, tylko że jakieś miejsca powstaną przy energe-

tyce innego rodzaju.  

Jeśli my, jako polskie związki zawodowe, nie tylko Solidarność, przestawiamy swoje 

założenia, to trudno jest je skonfrontować z przedstawicielami Unii Europejskiej, bo 

oni nie chcą z nami na ten temat rozmawiać. 

 Jeśli pytamy o źródła informacji, chociażby jeśli chodzi o bezrobocie, to oni nie 

potrafią nam odpowiedzieć. I tak na przykład podana zostaje informacja, że przy budo-

wie elektrowni jądrowej powstanie pięćdziesiąt tysięcy miejsc pracy, a jak się sprawdzi, 

to okazuje się, że przy budowie pracuje pięć tysięcy ludzi, ale przez dziesięć lat, więc na 

tej podstawie im wyszło, że miejsc pracy jest pięćdziesiąt tysięcy. To są takie dane, 

o których mógłbym mówić godzinami. 
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Jeśli chodzi o cenę energii elektrycznej. W całej polityce energetycznej chodzi o to, 

żeby produkować energię jak najtaniej i jak najdrożej ją sprzedać. I proszę zobaczyć, że 

ten mechanizm wszędzie jest zawarty. Inaczej się go uzasadnia, bo tu się mówi o tym, 

że się dopłaca do energii jądrowej, tam do wiatrowej i tak dalej, ale skutek jest taki, że 

cena u odbiorcy zawsze rośnie. Są składowe i tu jest zafałszowana ta informacja. Mówi 

się, że w cenie jest część na spłatę długu za budowę elektrowni jądrowej, co jest w pew-

nym sensie zyskiem, czy że cena energii spada, ale przesył na przykład rośnie. Każdy, 

kto ma rachunek, wie o co tutaj chodzi.  

W moim przekonaniu energia elektryczna nie ma nic wspólnego z ekonomią. Tam, 

gdzie się dopłaca, nie możemy mówić o ekonomii. Ale jeśli możemy dopłacać do energii 

zielonej czy jądrowej, to dlaczego nie możemy dopłacać do węglowej? Dlaczego jest 

taki ogromny opór? 

Proszę o to, żebyśmy, jako związkowcy, mieli szansę się spotkać i przedstawić mate-

riały, badania i opracowania, które zlecaliśmy na zewnątrz, z których wynika to, co teraz 

mówię. Pod materiałami, które dostawaliśmy z Komisji Europejskiej, jeśli w ogóle jakieś 

dostawaliśmy, nikt nie chciał się podpisać. To jest dla nas największy problem. Jesteśmy 

gotowi na ten temat rozmawiać i wierzę, że po Pana deklaracji, że jesteście się gotowi 

otworzyć, będziemy mieli szansę porozmawiać. 

 

Maciej Ciszewski 

Najpierw chciałbym odnieść się jeszcze do kwestii konsumenckiej. To nie jest skoń-

czony temat, ale Państwa spostrzeżenia są ciekawe, podzielę się nimi z naszym działem 

od spraw konsumenckich.  

W naszej propozycji wskazujemy, że pewne elementy składowe ceny energii końco-

wej powinny być wyszczególnione. Jak to będzie, jak to ma być wyraźne, to już jest 

zostawione państwom członkowskim. Może to też zwraca uwagę konsumentów, dla-

czego ich cena nie reaguje tak dynamicznie przy zmianie jednego komponentu. Tych 

komponentów jest po prostu bardzo dużo. Kładziemy nacisk na to, żeby wiedzieć z kim 

konsumenci mają umowę, jakie mają prawa związane ze zmianą, ale może rzeczywiście 

jest to tylko 2-3%. Może z czasem ta grupa będzie rosła. 

A’ propos cen energii. Osiem lat temu w ramach konkurencji zajmowałem się firmą 

EDF. Francuzi mieli pomysł na utrzymanie długoletnich stabilnych cen energii dla swo-
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jego przemysłu i stworzyli konsorcjum Exerctium, które zintegrowało 30% rynku fran-

cuskiego pod jednym dachem. EDF nie był z tego powodu zadowolony, ponieważ zo-

stał zmuszony przez rząd do zagwarantowania jednej ceny na 20 lat. Analizowaliśmy to, 

ponieważ nie było to podejście rynkowe. Przez 20 lat nikt nie mógł wejść na ten rynek. 

Ale co się okazało? Negocjowaliśmy z nimi dwa lata, a potem rynek tak totalnie się 

zmienił, że te same firmy, które chciały zagwarantowaną cenę pod groźbą wyprowadze-

nia się z Francji, opuściły konsorcjum dlatego, że cena rynkowa spadła poniżej tej ceny, 

która wydawała się najlepsza. 

Często dostajemy pytania od posłów Parlamentu Europejskiego, co robicie, żeby 

ceny energii były niższe? Nasze odpowiedzi są dosyć standardowe: cena finalna to jest 

wiele komponentów. Na przykład moja cena w Belgii, gdzie mieszkam, bardzo się zmie-

niła w momencie, kiedy ceny ropy spadły, dlatego, że moja cena była połączona z ga-

zem, który był połączony z ropą. To nie była zasługa ani Komisji Europejskiej, ani na-

wet mojego operatora. Po prostu był taki trend.  

Zawsze więc staramy się tłumaczyć, że cena zależy od wielu czynników. My uwa-

żamy, że większa konkurencja powoduje, że wzrost cen jest bardziej ograniczony, a spa-

dek jest głębszy, jeżeli firmy ze sobą konkurują. Oczywiście zazwyczaj nie jest to odpo-

wiedź satysfakcjonująca dlatego, że najlepszą odpowiedzią byłoby pokazanie: ścięliśmy 

o 20%, ale my tego nie możemy zrobić. Komisja Europejska również nie ma prawa do 

regulowania cen i stara się zniechęcić do tego państwa członkowskie, bo wtedy nie może 

być w ogóle mowy o rynku. A my staramy się, żeby ten rynek był. 

Przypomina mi to dyskusję między innymi z krajami Europy Środkowo-Wschodniej 

i z Polską na temat gazu ziemnego. Co byśmy nie myśleli o Nord Stream 2 i pozycji 

rosyjskiego gazu, gaz jest w dużej mierze produktem jak każdy inny. Nawet jeśli jest 

dostawca polityzujący relację albo dominujący, to jest wystarczająca konkurencja, żeby 

trzymać go w ryzach. Mamy nadzieję, że w energii elektrycznej też z czasem uda nam 

się dojść do takiej sytuacji, kiedy rynki regionalne spowodują, że przestanie to być kwe-

stia aż tak polityczna. Oczywiście ze względu na bezpieczeństwo zawsze będzie odpo-

wiedzialność kraju członkowskiego i nie uważam, żeby kiedykolwiek Bruksela chciała 

w to ingerować, ale chcemy żeby było w tych przepływach i cenach jak najmniej polityki, 

a w efekcie długofalowym chcemy żeby system był bardziej wydajny i ceny raczej niższe 

niż wyższe. 
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Jeśli chodzi o rozmowy ze związkami zawodowymi to nie znam szczegółów, ale był-

bym zdziwiony, jeżeli Państwo bylibyście niedopuszczeni do rozmów. Mogę podać przy-

kład z gazu. PGNiG odgrywa w tej chwili bardzo silną rolę w Brukseli, jest bardzo 

widoczne, mimo, że wycofało się z organizacji zrzeszającej firmy sprzedające gaz, która 

ich zdaniem nie reprezentuje wystarczająco ich stanowiska. Są asertywni i ich głos 

mocno dociera. Jest więc dużo sposobów, żeby do nas dotrzeć. My naprawdę staramy 

się z wszystkimi spotykać i przekazywać to do osób pracujących nad konkretnymi ele-

mentami propozycji.  

Nie ukrywam jednak, że w momencie, kiedy już mamy jakąś masę krytyczną pew-

nych pomysłów, idziemy w danym kierunku rok, półtora, to pojawienie się na ostatnim 

etapie prac nawet niezłych pomysłów, ale bardzo odmiennych od kierunku powoduje, 

że ciężko jest zawrócić.  

W tej chwili wszystko jest w rękach co-legislatorów, czyli Rady i trzeba szukać sojuszy 

w ramach Rady i Parlamentu Europejskiego. To nie jest tak, że nie można na to wpły-

wać. Ta machina brukselska jest skomplikowana, jest dwadzieścia osiem krajów, różne 

instytucje, interesariusze, lobby, ale jeżeli rozumie się ten system, można na to oddzia-

ływać. Są posłowie i państwa, które potrafią tam grać. Polska też często do takich graczy 

należy. Na tym etapie można do nas trafiać bezpośrednio, przez ministerstwo czy przez 

posłów do Parlamentu Europejskiego. 

Jeśli chodzi o biomasę, zdarzało się, że z naszego punktu widzenia było sporo nad-

użyć, efekty uboczne były po prostu bardzo negatywne. Ja się tym tematem jednak nie 

zajmuję, więc mogę na to pytanie odpowiedzieć bardziej szczegółowo drogą mailową. 

 

 

Warunki finansowania inwestycji  energetyki konwencjonalnej  

w świetle ustawy o rynku mocy – referat i dyskusja 
 

Wojciech Bujalski 

 
PSE opublikowały trzy scenariusze – prognozy przyrostu zapotrzebowania mocy w sys-

temie, z których wynikają potrzeby inwestycyjne w energetyce.  

Według scenariusza pierwszego – podstawowego – przyrost zapotrzebowania na moc 

wyniesie 1,6%. Według scenariusza drugiego – minimalnego – będzie to 1,3%, a według 
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trzeciego – maksymalnego – 2,2%. Jeśli popatrzymy na trendy, które występowały, wi-

dzimy przyrosty na poziomie 0,6%, spowodowane głównie zwiększaniem stopnia wy-

korzystania mocy, czyli między innymi e-mobility. Może więc okazać się, że zaistnienie tak 

dużych przyrostów zapotrzebowania mocy stanowi problem. Realnie może to być po-

ziom 0,4-0,8% rocznie. Jeżeli tak, to co wtedy?  

Jeśli spojrzymy na aktualne moce osiągalne jednostek: Enion, elektrociepłownie, 

elektrownie na węgiel brunatny, elektrownie na węgiel kamienny, elektrownie szczytowe 

itd. to dzisiaj jeszcze nie widać potrzeby inwestycyjnej. Jednak jeśli dodamy informacje 

o istotnych wyłączeniach, sytuacja się zmienia.  

Potwierdzone informacje to: Łagisza, Łaziska, Siersza, Stalowa Wola. W dość krót-

kiej perspektywie wiemy, że to nam zniknie z systemu energetycznego. Ta lista nie jest 

zamknięta. Można bowiem do niej dołączyć szereg innych jednostek: Bełchatów 370 

blok pierwszy, Dolna Odra, Ostrołęka, Pątnów to są duże znaki zapytania. Nie wiadomo 

też, co się stanie z rynkiem elektrociepłowni.  

Z drugiej strony mamy inwestycje, których oczekujemy uruchomienia: Jaworzno 

910, Kozienice 1075, Opole, Płock, Stalowa Wola, Turów 460, Włocławek 491, Żerań 

460, Gorzów, Zabrze. Są to informacje szacunkowe, zbierane na podstawie informacji 

prasowych. Mamy jeszcze dość sporą pulę inwestycji, które mogą się wydarzyć, ale nie 

ma jeszcze decyzji: Oława 460, mniejsze elektrociepłownie na tysiąc do dwóch tysięcy 

megawatów. Prawdopodobne są też farmy wiatrowo – lądowe, morskie, ale to już nie 

z punktu widzenia mocy.  

Jeśli stworzymy wykres scenariuszy PSE, planowanych inwestycji, ubytków, mocy 

zainstalowanej, dodamy 20% rezerwy na zapotrzebowanie szczytowe i 10% ograniczeń 

ze względu na remonty, to już w roku 2021 pojawia się nam dość istotny problem. Jeśli 

szczytowe zapotrzebowanie mocy będzie wzrastało nie więcej niż od 0,4 do 0,8% rocz-

nie, nie należy oczekiwać większych niż obecnie trudności z pokryciem zapotrzebowa-

nia wcześniej niż po roku 2027 lub 2025, jeśli nie nastąpi spodziewany i możliwy rozwój 

mniejszych układów kogeneracyjnych. 

Konieczność pokrycia zapotrzebowania mocy jest przesłanką do inwestycji w zakre-

sie modernizacji istniejących bloków albo alternatywnie – budowy nowych bloków ener-

getycznych, jeśli starsze bloki byłyby wycofywane z eksploatacji szybciej niż to będzie 

nieuniknione ze względów technicznych czy z uwagi na zanik miejskich systemów cie-

płowniczych przy braku doposażenia w układy kogeneracyjne o małej i średniej mocy. 
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Drugą przesłanką do inwestycji lub budowy nowych bloków jest zmiana warunków 

pracy bloków konwencjonalnych w krajowym systemie elektroenergetycznym. Rozwój 

pogodowo zależnych źródeł OZE: farm wiatrowych lądowych, morskich, fotowolta-

icznych  zmienia warunki funkcjonowania systemu – wymusza istotne zwiększenie 

elastyczności pracy istniejących układów wytwórczych, w tym bloków krytycznych. 

5,8 gigawata zainstalowanych w farmach wiatrowych i 0,2 megawata w instalacjach fo-

towoltaicznych potrafią dość istotnie wpłynąć na wydajność systemu.  

Przykładem był dzień 26 grudnia, kiedy przez obniżone zapotrzebowanie i silny 

wiatr generacja wiatrowa dała blisko jedną trzecią zapotrzebowania. Jeżeli fotowoltaika 

wejdzie dość istotnie może okazać się, że problem przesunie się z nocy na dzień i nagle 

przy niskich zapotrzebowaniach letnich fotowoltaika będzie miała dość duży wpływ. 

Ten problem może być przyczynkiem do inwestycji. Rozwój OZE skutkuje ograni-

czeniem produkcji energii elektrycznej w jednostkach konwencjonalnych, zwiększeniem 

zmienności obciążenia konwencjonalnych bloków energetycznych, zwiększeniem czę-

stości ich koniecznych odstawień i potrzebą uruchomienia wcześniej wobec braku moż-

liwości magazynowania energii. Konieczne stanie się utrzymanie sterowalnych jednostek 

wytwórczych, w tym węglowych bloków, w celu zapewnienia pokrycia zapotrzebowania 

na moc, w okresach obniżonej produktywności instalacji OZE.  

Skala problemu będzie też zależała od stopnia rozwoju różnych systemów OZE. 

Potencjalnie duża produkcja w farmach fotowoltaicznych w sezonie letnim, zróżnico-

wanie produkcji w farmach wiatrowych w sezonie zimowym, rozwój e-mobility i ładowa-

nie samochodów elektrycznych zwiększających zapotrzebowanie nocne mogą rozwią-

zać problem mocy i utrzymać jednostki konwencjonalne. Natomiast jeżeli nie zostaną 

skonstruowane odpowiednie mechanizmy i zachowania konsumenckie będą inne, mogą 

nie tylko nie polepszyć, ale utrudnić całą sytuację. 

Problem jest ewidentny, również dla PSE, które też widzą potrzebę zmian systemu. 

Ich zdaniem część bloków będzie uruchamianych od stu pięćdziesięciu do dwustu razy 

w roku i będzie pracować zaledwie trzy tysiące godzin, ale będą też takie, które uruchomi 

się około pięćdziesięciu razy w roku z czasem pracy około tysiąca pięciuset godzin rocz-

nie. To wymaga modernizacji bloków podkrytycznych w celu ich przystosowania do 

współpracy z istniejącymi OZE o zwiększonych mocach: podwyższenie ich trwałości 

i dyspozycyjności, uwzględnienie częstości odstawień i uruchomień od pięćdziesięciu 

do dwustu rocznie, utrzymanie wymaganej niezawodności, skrócenie czasu rozruchu. 
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Oczekuje się, że możliwość  zmiany obciążenia bloków będzie na poziomie 4% mocy 

nominalnej na minutę. W tej chwili nowe bloki mają 2%, stare po procent, półtora. 

Ponieważ przewiduje się modernizację w tym zakresie, bloki będą w większym niż obec-

nie stopniu pełnić rolę jednostek podszczytowych, a nawet szczytowych i co za tym 

idzie, uzyskiwane przez nie przychody ze sprzedaży energii elektrycznej ulegną znacz-

nemu zmniejszeniu. Zniknie ich podstawowy przychód – marża na produkcji. Koszty 

modernizacji muszą być więc ograniczone, a rentowność oparta na dodatkowych przy-

chodach. Tymi przychodami może być właśnie rynek mocy. 

Ostatnią przesłanką inwestycji, budzącą chyba najmniej wątpliwości, są rygory-

styczne wymagania dotyczące przestrzegania standardów emisji SOxów, NOxów, pyłów 

i nowych zanieczyszczeń, takich jak rtęć. Na polskim rynku nie ma dziś przetestowanych 

technologii pozwalających te wymagania opanować. 

Jeżeli rynek mocy ma być narzędziem wspierającym inwestycje, mające na celu za-

pewnienie warunków dla bilansowania zapotrzebowania mocy, a jednocześnie miałby 

być sformułowany w sposób, przy którym koszty energii ponoszone przez odbiorców 

końcowych wzrosną w możliwie najmniejszy sposób, to mechanizm ten powinien 

umożliwiać rentowność inwestycji oraz modernizację istniejących bloków podkrytycz-

nych i ich dostosowanie do współpracy z odnawialnymi źródłami energii. Ważny jest 

więc element techniczny, ekonomiczny i kogeneracyjny. Do tego wszystkiego można 

jeszcze dodać potrzebę akumulacji energii. 

Patrząc od strony kosztowej – rzeczywiste ceny w okresie styczeń-grudzień 2016 są 

następujące: średnia cena hurtowa energii elektrycznej wynosiła poza szczytem 120, 

w szczycie 180, średnia cena dobowa – 159, średnie koszty uprawnień do emisji CO2 

około 26 złotych za tonę, średni koszt zmienny około 125 złotych, średnia przeciętna 

marża na pokrycie wszystkich pozostałych kosztów – 34 złote za megawatogodzinę. 

Tak niska marża nie wystarcza do pełnego pokrycia kosztów stałych. Obecnie wyniki 

ekonomiczne elektrowni są jeszcze nadal wspomagane pewną pulą darmowych upraw-

nień do emisji CO2, ale trzeba mieć świadomość, że do roku 2020 one zanikną.  

W tej sytuacji wprowadzenie rynku mocy daje szansę na utrzymanie części starszych 

bloków parowych w roli jednostek podszczytowych, szczytowych i rezerwowych ko-

niecznych do zapewnienia pokrycia zapotrzebowania mocy w tworzącym się jednocze-

śnie rynku dla OZE. 
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Edward Słoma 

ARE prezentuje prognozy z dużą nadwyżką i to jest błąd. Potrzebny jest sposób pro-

gnozowania zużycia energii elektrycznej oparty na faktycznych wielkościach.  

Druga sprawa: powinniśmy równolegle przygotować pożądany stopień rozproszenia 

wytwarzania energii elektrycznej. O tym się mówi, ale nikt się tego nie podejmuje. Wy-

daje się, że on nie powinien być robiony z pozycji operatora, ale z pozycji struktury 

zapotrzebowania na energię elektryczną z udziałem operatora. Jestem przeciwny, żeby 

robić na siłę jak największe rozproszenie, bo ono musi być faktycznie dostosowane do 

struktury zużycia. 

Kolejna kwestia: elektromobilność. Wydaje mi się, że w najbliższej perspektywie 

to jest szansa na nowe spojrzenie na energetykę odnawialną i to trzeba byłoby 

wkomponować. 

Ostatnia rzecz, też bardzo istotna – według mnie nie powinno być ani budowy, ani 

modernizacji żadnej kotłowni, które nie przechodzą na elektrociepłownie i kogenerację. 

To powinien być wręcz wymóg formalny. 

To są elementy mające wpływ na to, w co faktycznie musimy inwestować. 

 

Kazimierz Grajcarek 

Dziękuję za ten wykład, który powinien trafić do decydentów, ponieważ wyraźnie po-

kazuje, jakie są potężne koszty utrzymania gotowości elektrowni, które nie mają nic 

wspólnego z ekonomią i ceną energii elektrycznej u odbiorców. Dzisiaj tak zwana czarna 

energetyka dopłaca do energii odnawialnej, bo koszty muszą się jakoś wyrównać, a jak 

zlikwidujemy energię węglową i pójdziemy tylko w odnawialną, to zobaczymy, jaki wtedy 

będzie koszt.  

Bardzo istotną sprawą jeśli chodzi o rozwój przemysłu jest przemysł energochłonny. 

M.in. od polityki państwa zależy stabilność jego ceny. Według mnie cała polityka doty-

cząca ochrony środowiska i pakietu zimowego idzie w bardzo prostym kierunku. Na 

razie zastępczo proponuje się nam energetykę odnawialną, natomiast docelowo zostanie 

ona wygaszona na rzecz energetyki jądrowej. W Polsce energetyka jądrowa rzeczywiście 

może być dość znacząca. Jeśli będzie trzeba obniżać produkcję energii, to energetyki 

jądrowej nie da się wygasić tak jak węglowej, więc do likwidacji pójdą kopalnie. Wtedy 

będzie potrzeba tylko węgla z importu na zabezpieczenia. Zmierzam do tego, że pakiet 

zimowy i w ogóle cała polityka klimatyczna musi uwzględniać skutki społeczne. Widać 
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czytelnie, że w tej chwili zmierza ona do likwidacji połowy miejsc pracy w sektorze 

energetycznym w Polsce, a przy zielonej energetyce powstanie z tych likwidowanych 

najwyżej jedna piąta. 

 

Tomasz Kowalak 

W prezentacji została dokonana ocena emisji CO2 wyłącznie z punktu widzenia sektora 

elektroenergetycznego, pomijając udział w emisji CO2 ogrzewnictwa, co stanowi po-

ważną lukę prowadzącą do nietrafionych wniosków i zawyżania prognoz oczekiwanych 

inwestycji. 

Wydaje się również, że przy ocenie szczytowego zapotrzebowania zasadne jest roz-

dzielenie rachunku na dwa podokresy: letni i zimowy. Zupełnie inna jest struktura ge-

neracji i charakterystyka zapotrzebowania w szczycie zimowym, gdzie mamy kogenera-

cje, ale nie mamy fotowoltaiki i w szczycie letnim, gdzie nie mamy kogeneracji, ale 

możemy mieć PV oraz (oprócz tradycyjnego sezonu remontowego elektrowni) mamy 

ryzyko istotnych ograniczeń technicznych z powodu pogorszenia warunków chłodzenia 

bloków konwencjonalnych. Struktura budowania prognozy mocy dyspozycyjnej jest 

więc zupełnie inna. Mimo, że mamy inny wynikowy poziom zapotrzebowania, to naprę-

żenia mogą być dużo poważniejsze latem niż zimą.  

Ostatnia uwaga: został tutaj wyartykułowany, może niechcący, taki wniosek, że foto-

woltaika latem może prowadzić do wzrostu inwestycji. Chciałbym to sprostować – to 

zależy od wielkości mocy zainstalowanej w PV. Jeśli tej mocy będzie więcej, to rzeczy-

wiście mamy do czynienia z wysokim przebiegiem wielbłądzim (szczyt ranny, dolina 

południowa, szczyt popołudniowy, dolinka przedwieczorna i szczyt wieczorny niższy 

niż te wcześniejsze), ale to dopiero przy dużo większym udziale fotowoltaiki niż 800 

megawatów przewidzianych w poprzedniej edycji ustawowej. 

 

 Andrzej Sikorski 

Dwie krótkie sprawy: jeśli chodzi o adekwatność systemu i moc, to sytuację może 

poprawić otwarcie się na rynki sąsiadujące.  

Drugi ważny element: kwestia popytu. Dzisiaj znane są już rozwiązania obniżenia 

szczytu o przynajmniej 15% skutkiem reakcji popytu. 
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Maciej Nowicki 

Chciałbym zauważyć, że według prognozy Agencji Rynku Energii (ARE) od roku 2030 

do 2050 nie przyjęto żadnego wzrostu odnawialnych źródeł energii. To najbardziej dy-

namicznie rozwijający się sektor energetyki, a my tego nie dostrzegamy. Udział odna-

wialnych źródeł energii będzie rósł, czy chcemy, czy nie chcemy, bo taki jest trend świa-

towy. Natomiast ceny spadają bardzo szybko i w związku z tym będzie to poważny 

partner na rynku. 

Nie jest prawdą, że energetyka węglowa dopłaca do OZE. Przez cały dziesięcio-

letni okres obowiązywania zielonych certyfikatów dotacje w OZE to najwyżej cztery 

miliardy. Jeśli weźmiemy dopłaty do węgla i jeszcze dodamy koszty zewnętrzne w śro-

dowisku, uzyskamy dopiero właściwy rachunek, który jest niewspółmierny dla czystej 

energii z OZE. 

 

Kazimierz Grajcarek 

Moje materiały mówią, że właśnie na OZE mamy stratę. Dlatego potrzebna jest wy-

miana informacji i rachunków. Być może moje materiały są nieprawidłowe.  

 

 Wojciech Bujalski 

Eisenhower powiedział bardzo mądre słowa na ten temat „Plan jest niczym. Plano-

wanie wszystkim”. Najlepszy plan zrobiony dzisiaj jest już słaby jutro, bo jutro mam 

inną wiedzę. 

ARE jest instytucją powiedzmy zaufania, ma mnóstwo specjalistów, używa mo-

deli i wylicza poziom przyrostu zapotrzebowania na energię, a PSE pokazuje, że ten 

poziom będzie inny. Chodziło mi wyłącznie o pokazanie, że gdzieś te cyfry do siebie 

nie pasują. ARE rozwija metody prognozowania i musi uwzględnić to, że rynek nie bę-

dzie taki sam jak dziś. Dzisiaj przeciągamy to, co jest obecnie, dlatego wychodzi więcej 

niż powinno.  

Komisję Europejską musze pochwalić za jedną rzecz, którą próbuje wprowadzać 

i promować: szerszy kontekst analiz ekonomicznych. Do tej pory rachunki były stricte 

ekonomiczne, teraz, co było widać szczególnie przy mapie ciepła, uwzględnia się rów-

nież np. koszty społeczne, co jest niezmiernie trudnym zagadnieniem. 
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Jeśli chodzi o rozproszenie, to jest potrzeba dokładnych wyliczeń: ile powinno być 

jednostek centralnych, ile rozproszenia. Zróbmy rozproszenie na odpowiednim pozio-

mie, bo są z niego konkretne korzyści, które w dużych modelach jesteśmy w stanie po-

rachować. Trzeba więc zrobić grant, usiąść i to wyliczyć. Dziś zmiana ciepłowni w elek-

trociepłownie w prostym rachunku bez wsparcia się nie opłaca. Jeżeli policzymy z punktu 

widzenia społecznego, jest to opłacalne. Jeżeli nie będzie mechanizmów wsparcia, 

to w perspektywie dyrektywa MCP wytnie w 2025 i 2035 nasze ciepłownie. Jeżeli nie 

zadbamy o to, żeby były one skonwertowane na EC, będzie dość kiepsko. Plany i dzia-

łania Komisji i ARE powinny być skoordynowane. 

 

Andrzej Sikora 

Gwoli uzupełnienia: pan profesor przedstawił prognozę ARE z roku 2013. Żeby była 

jasność, na tej prognozie już nie pracujemy. W tej chwili mamy nowe prognozy, które 

jeszcze nie są publiczne. Chcę powiedzieć, że pracujemy i staramy się brać pod uwagę 

wszystkie kwestie, o których państwo mówicie: kwestię szczytów, energetykę rozpro-

szoną itd. 

 
 
Podstawowe założenia ustawy o rynku mocy – referat i dyskusja 

 
Tomasz Kowalak 

 

Ustawa o rynku mocy jest przykładem, obrazującym w sposób kliniczny pewne szersze 

zjawisko, które chciałbym scharakteryzować. W mojej ocenie ta refleksja jest uniwer-

salna, dotyczy każdego procesu rozwiązywania problemów. Otóż, kiedy mamy problem, 

który chcemy rozwiązać, jego początkowa diagnoza i produkt końcowy często są wzglę-

dem siebie zupełnie abstrakcyjne. Dzieje się tak dlatego, że proces dochodzenia do roz-

wiązania nie jest liniowy, ale ma postać dość zagmatwanej sinusoidy. 
Na początku tworzy się koncepcja. Analizuje się uwarunkowania problemu i możli-

wości jego rozwiązania, a przy okazji, w tle definiuje się również cele do osiągnięcia. 

Mogą być one spójne z diagnozą problemu, ale mogą być także ukryte, takie które au-

torzy chcą zrealizować przy okazji, nie nazywając ich po imieniu. Na tym kończy się rola 

autorów pomysłu i rozpoczyna proces legislacyjny – przepisanie koncepcji w projekt 
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ustawy. Można to porównać do przerabiania akwarium na zupę rybną. Wydaje się to 

proste, bo wystarczy je podgrzać i już mamy zupę, czyli projekt ustawy. Dalej projekt 

ten podlega siłom lobbingowym, które nie miały szansy zaistnieć wcześniej. Tutaj wy-

starczy zmienić jedno zdanie, klasyczne „lub czasopisma”, żeby zupełnie odwrócić in-

tencje autorów. W rezultacie otrzymujemy ustawę, której ostateczny kształt ma się nijak 

do pierwotnej koncepcji. A potem zaczyna się jeszcze ciekawszy proces – interpretacja 

ustawy. Jest to pole do popisu dla prawników, którzy ze smaku i zapachu zupy rybnej 

usiłują odtworzyć skład akwarium. Efekt jest taki, że zdarza się to nie mieć kompletnie 

nic wspólnego, ani z intencjami ustawodawcy, ani autorów koncepcji. 

Jeśli chodzi o diagnozę rynku mocy z punktu widzenia energetyka, to pierwszym jej 

elementem jest deficyt mocy. Przy dzisiejszych prognozach perspektywa deficytu mocy 

w bilansie mocy jest bezdyskusyjna. Można się zastanawiać jedynie, kiedy to się stanie, 

plus minus, dwa, trzy lata. Drugim elementem jest brak sygnałów inwestycyjnych. Jest 

to obiektywny fakt, ale należałoby się zastanowić, dlaczego rynek energii nie dostarcza 

sygnałów inwestycyjnych? Zostało to wyrażone chociażby w dokumencie, jaki w ten 

chwili jest w dyskusji międzyresortowej. Jest to projekt stanowiska rządu do sprawozda-

nia końcowego komisji, do którego będę się jeszcze odwoływał. 

Pierwszym problemem, leżącym u podstawy wielu napięć jest kanon „miedzianej 

płyty” – aksjomat będący podłożem dzisiaj obowiązującej struktury wspólnego rynku. 

On się mści jako grzech pierworodny chociażby w odniesieniu do warunków implemen-

towania energii rozproszonej, w tym odnawialnej. Drugim problemem jest ukryte sub-

sydiowanie energetyki węglowej i deformacja rynku energii. Trzecim – scentralizowanie 

rynku energii poprzez fakt, że odpowiedzialność za bilansowanie jest skupiona na ope-

ratorze systemu przesyłowego.  

Przy okazji problemem jest także usztywnienie limitami ceny minimalnej i maksy-

malnej. Powiedzmy, że cena maksymalna ma wydźwięk społeczny, jest takim bezpiecz-

nikiem, ale cena minimalna siedemdziesiąt złotych za kilowatogodzinę, jest anachroni-

zmem, reliktem sytuacji, w której najniższym kosztem zmiany wytwarzania było 

wytwarzanie na węglu brunatnym. To jest ten poziom cenowy. Kiedy w tej chwili mamy 

chwilami trzydzieści procent energii z OZE o zerowym koszcie zmiennym, widać jak 

bardzo ten dolny limit na rynku bilansującym jest nieadekwatny do sytuacji. Zapomina 

się, że ta sztywność cenowa popytu jest wynikiem rozerwania pętli sprzężenia zwrot-

nego informacji. Różne badania na świecie dowiodły, że informacja dostarczona na czas 
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nie powoduje aż tak wielkiej sztywności. Natomiast nasz system jest kruchy, co pokazała 

huta aluminium Konin. To nie jest tak, że w odpowiedzi na wzrost cen maleje zapotrze-

bowanie, bo ono nie maleje, ale jest do pewnej granicy wytrzymałości, a potem znika. 

Jeżeli ceny energii rosną i rosną to w pewnym momencie następuje załamanie i wycofa-

nie odbioru z rynku w ogóle. Brak mechanizmu wyceny energii, funkcji czasu do-

stępu i miejsca dostępu (to jest ta „miedziana płyta”) stanowi problem.  

Teraz, jakie są oczekiwania Komisji Europejskiej? Ja wyciągnąłem z prezentacji roz-

poczynającej dzisiejsze spotkanie trzy moim zdaniem główne elementy. Pierwszym klu-

czowym jest pierwszeństwo reform rynku wobec obecnie dedykowanych mechanizmów 

zapewniających zdolności wytwórcze, czyli nie wprowadzajmy mechanizmu rynku mocy 

na oślep na to co mamy, tylko najpierw spójrzmy, dlaczego to co mamy nie funkcjonuje 

w sposób oczekiwany, spróbujmy to poprawić i dopiero wtedy uzupełnijmy mechani-

zmami rynku mocy, jeżeli będzie to jeszcze konieczne.  

Częściowo pokrywa się to z moją intuicją, ale została zwrócona uwaga na dwie rze-

czy, które mi uciekły z pola widzenia: wadliwe granice obszarów i problem przepływów 

kołowych przez Polskę. Energia wypływa nie na skutek wymiany energii między obsza-

rami, ale braku granicy rynkowej między Austrią i Niemcami. Fizyczna granica jest omi-

jana przez system polski. To jest najlepsza ilustracja potrzeby poprawienia, doprecyzo-

wania struktury granic obszarów liniowych. 

Drugim ważnym elementem, który Komisja podniosła w swoim dokumencie, jest 

niepewność technologiczna i prawna. Niepewność technologiczna to wciąż otwarty 

znak zapytania: jaka będzie dynamika kosztów źródeł innych niż bloki nadkrytyczne, ale 

również jaka będzie dynamika kosztów i tempo rozwoju technologicznego, zdolności 

magazynowych. Inwestycja w blok energetyczny to minimum 40 lat jego eksploatacji 

i trzeba wiedzieć, czy w tym okresie utrzyma się on na rynku, czy zostanie z niego wy-

pchnięty dużo wcześniej, zanim zdąży się zamortyzować. Niepewność prawna dotyczy 

nie tylko intencji ustawodawcy do dłubania w ustawach implementujących dyrektywy, 

jak ta nieszczęsna ustawa OZE modyfikowana kilkakrotnie właściwie w ciągu roku, ale 

również ustawodawstwo podatkowe. Chodzi o przepisy teoretycznie oderwane od usta-

wodawstwa energetycznego, ale mogące w sposób istotny na ten rynek wypłynąć, jak 

np. obciążenia podatkowe dla wiatraków, czy ustawa odległościowa stawiająca wyraźną 

tamę dla tych technologii. 
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Trzeci element wskazywany przez Komisję to potrzeba dostosowania wdrożonych 

mechanizmów do charakteru spodziewanego niedoboru. Najpierw jest diagnoza stanu, 

eliminacja wad rynku możliwych do wyeliminowania, a uzupełnienie w postaci rynku 

mocy ma być dostosowane do charakteru spodziewanego deficytu: czy jest to deficyt 

trwały, częściowy, lokalny, czy wynika ze sztywności popytu.  

A jaki mamy obraz dla rynku karencji? Na pewno potrzebna jest racjonalizacja pro-

gnozy miksu energetycznego, bo od tego tak naprawdę wszystko się zaczyna. Jeżeli dzi-

siaj mamy powiedziane, że węgiel jest naszym dobrem narodowym, ostoją bezpieczeń-

stwa energetycznego kraju i wara komukolwiek od zmiany tego myślenia, to dla mnie 

takie myślenie doktrynalne, wzmocnione dodatkowo przez polityków najwyższego 

szczebla, jest nieszczęściem.  

Nie odrzucam, że udział energetyki węglowej jest bardzo duży, chociażby z powo-

dów historycznych i stanu jaki mamy dzisiaj, ale z perspektywy 40 lat niezbędna jest 

dyskusja nad zoptymalizowaniem tej sytuacji, ponieważ jest wiele przesłanek i udowod-

nionych faktów, które każą w sposób bardzo wyważony patrzeć na ten element. 

Trzeba go widzieć w skali rozmaitych ryzyk, zagrożeń, jak i nowych zjawisk i proce-

sów. Ta doktryna narzuca bezterminową ochronę rodzimego górnictwa ze względów 

społecznych, tak jakby nie można było temu górnictwu zaproponować wieloletniego 

programu wychodzenia, czy przebranżawiania. Są przecież do zaproponowania rozma-

ite procesy pozwalające rozwiązać ten, niezwykle ważny przecież, aspekt społeczny nie 

tak jak Wielka Brytania. 

Drugim elementem tej doktryny jest przyjęcie jako pewnika funkcjonowania rynku 

według modelu business as usual, tak jak do tej pory, tylko że jest on osadzony w modelu 

industrialnym epoki przemysłowej, gdzie było wyraźne rozdzielenie konsumentów od 

producentów. Dzisiaj takie rozdzielenie zaczyna być dysfunkcyjne.  

Kolejny element doktryny to przypisanie jednostronnej i wyłącznej odpowiedzialno-

ści państwa za zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego. Dla mnie jest to przy-

krywka dla realizacji tego modelu business as usual. Oczywiście nie chodzi o przerzucenie 

obowiązkowo w trybie zadekretowania tej odpowiedzialności na obywateli, ale o party-

cypację obywatelską w procesach zapewnienia sobie dostaw energii i bezpieczeństwa 

energetycznego. 
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Jeśli chodzi o samą koncepcję rynku mocy, to jest ona pewnym hasłem, za którym 

kryje się wiele różnych koncepcji. W związku z tym, że w Polsce rynek energii jest scen-

tralizowany, naturalną konsekwencją jest założenie, że rynek mocy też powinien być 

scentralizowany. Powstaje jednak pytanie: czy poprawne modelowo jest scentralizowa-

nie tego rynku? Bo takie podejście znowu jest ekstrapolacją stanu zastanego na dwa-

dzieścia lat, bo na tyle są proponowane rozwiązania do wdrożenia. W tym czasie są duże 

szanse na to, że przemiany techniczno-cywilizacyjne i mentalne spowodują, że będzie to 

kompletny anachronizm.  

Projektowany rynek nie jest gotowy technologicznie i de facto stanowi formę wspar-

cia jednostek węglowych, a energetykę rozproszoną wstawia do kąta. W konsekwencji 

nie promuje ani rozwoju rozproszonego, ani rozwoju OZE, mimo, że taka deklaracja 

jest na wstępie zawarta. Dopuszcza kumulowanie pomocy publicznej w sytuacji, 

kiedy jednostka węglowa, na przykład kadetowa – czyli korzystająca z funkcji pu-

blicznej – realizuje współspalanie. Wtedy również ma prawo brać udział w rynku mocy. 

Mamy nałożone na siebie dwie formy pomocy publicznej, która z punktu widzenia ener-

getyki odnawialnej jest szkodliwa. Jest to zaprzeczenie CR. 

Na koniec taka refleksja: czy państwo tak naprawdę jest zainteresowane zoptymali-

zowaniem kosztów wdrożenia rynku mocy? Pozwalam sobie stwierdzić, że prawdopo-

dobnie nie jest zainteresowane.   

Dlaczego tak się dzieje? Otóż mamy do czynienia z zasilaniem budżetu z trzech 

stron. Jednym źródłem są wpływy z akcyzy za energię. Tu mamy odpowiedź na pytanie, 

dlaczego bezskutecznie próbujemy wdrażać narzędzia poprawy efektywności wykorzy-

stania energii: im bardziej nieefektywnie wykorzystujemy energię, tym większe jest jej 

zużycie. A im większe zużycie, tym większa akcyza.  

Druga sprawa to wpływy z VAT-u. Jeśli jest to iloczyn ceny energii i wolumenu, 

niejako w kwadracie, to nieefektywność jawi się jako korzyść budżetowa w kwadra-

cie. Im droższa jest cena energii i im więcej jej zużywamy, tym większe są przychody 

z VAT-u.  

W ostatnich miesiącach dało się zauważyć nowy pomysł, dodatkowy patent. Wypra-

cowana przez biznes prywatny marża przez drogą energię ovatowaną i oakcyzowaną 

i jeszcze obciążoną opłatami mocowymi po stronie dystrybucji, zostanie przejęta przez 

przedsiębiorstwa energetyczne, a te są państwowe. I to jest trzeci strumień zasilenia cier-

piącego na deficyt budżetu państwa. 
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Kazimierz Grajcarek 

Często spotykam się z tym, że u nas ciągle wymyślamy jakieś modele, jak właściwie 

powinna funkcjonować energetyka, a przecież Europa ma to już wymyślone. Dlaczego 

nie mielibyśmy skorzystać z takiego systemu, jak ma na przykład Anglia czy Niemcy? Są 

różne modele, więc dlaczego my zawsze wymyślamy swoją drogę? 

Teraz mówimy, że będziemy likwidować górnictwo 25, 30, a może 50 lat, a ja się 

pytam – a po co? Żeby potem płacić i płakać?  

Polski węgiel trzeba tylko uzdrowić. Jest tutaj jeden podstawowy problem: ludzie, 

którzy zarządzają polskim górnictwem i wydobyciem nie potrafią sprzedać węgla! Po co 

w ogóle dopłacać do górnictwa? To jest bezsensowne wrzucanie pieniędzy. Państwa Unii 

Europejskiej sprowadzają spoza niej dwieście milionów ton węgla. W roku 2018 Niemcy 

kończą w ogóle wydobycie węgla kamiennego i dziesięć milionów ton będą sprowadzać 

z Indonezji. A dlaczego nie z Polski?  

Problemem nie jest cena, bo czy Polska nie jest w stanie w cenie ARA sprzedać węgla 

elektrowniom niemieckim, francuskim, angielskim? Trzeba tylko wynająć odpowiednich 

ludzi, którzy zajmują się sprzedażą węgla. I to rozwiązuje nam cały problem, bo nie 

tylko nie będziemy dopłacać do węgla, ale będziemy na nim zarabiać.  

Absurdalnym myśleniem jest to, żeby zamknąć żywą wodę. Przecież wiemy na 

pewno, że będziemy potrzebować węgla, więc jeśli mamy go w nadmiarze i potrafimy 

go wydobyć, to dlaczego mamy go likwidować? Nie wiem dlaczego zrobili to Niemcy 

czy Francuzi. To jest inny problem. Po co uzależniać się od dostawy nośnika energii, tak 

jak w przypadku gazu? Jeśli wybudujemy elektrownię jądrową, a paliwa jądrowego nie 

mamy, będzie tak samo. 

Mam dwa pytania: jaka jest dopłata do węgla i jaki jest cel zamykania kopalń, które 

w Polsce od roku 1989 są trwale źle zarządzane? Zamiast ten stan poprawić, rządzący 

bez sensu dosypują kasę i likwidują miejsca pracy. Podam przykład konkretnego rozwią-

zania. Rządzący chcieli zlikwidować kopalnię Silesia, ale związki zawodowe zorganizo-

wały spółkę pracowniczą i inwestora, a kopalnia, która wydobywała rocznie 300 tysięcy 

ton, dzisiaj, po siedmiu latach, wydobywa prawie półtora miliona, ma największe wydo-

bycie w Polsce, zorganizowała 1000 miejsc pracy. Związkowcy uratowali kopalnię.  

Pytam więc, dlaczego – według Pana profesora – receptą jest likwidacja górnictwa, 

a nie jego uzdrowienie?  
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Tomasz Kowalak 

Znowu nie mogę się zgodzić z tym, co Pan powiedział, że jest tylko jedna przyczyna. 

Chciałam spytać, jakie są wydobywane zasoby węgla kamiennego w Polsce? 

 

Kazimierz Grajcarek 

Na sześćset lat, szacunkowo około siedemnastu miliardów ton. Jest na ten temat książka 

głównego geologa w kraju z roku 2016. 

 
Tomasz Kowalak 

To mówi Pan o zasobach geologicznych. Zasoby przemysłowe to jest około 4 miliar-

dów, zasoby wydobywane z istniejących 30 kopalń to jest 2,1 miliarda. Proszę teraz po-

liczyć roczne wydobycie i wyjdzie Panu, na ile lat wystarczy węgla w istniejących kopal-

niach. Oczywiście dla mnie jako Polaka też bardzo ważne jest, żeby węgiel był ważnym 

zasobem energetycznym kraju i bez niego się nie obejdziemy, tylko że kopalnie są trwale 

nierentowne.  

 

Kazimierz Grajcarek 

Nie ma kopalń trwale nierentownych. Są tylko trwale źle zarządzane. 

  

Tomasz Kowalak 

Ja nie mogę się zgodzić ze stwierdzeniami, które Pan prezentuje. 

  

Władysław Mielczarski  

Ja bym troszkę inaczej na to spojrzał. Dzisiaj mamy 85% energii elektrycznej z węgla. 

W różnych konfiguracjach dyskutujemy o sensownej ścieżce zwiększania udziału OZE, 

nie mówimy, że jutro nie będzie węgla. Wszelkie analizy pokazują, że taka jest tendencja, 

która wynika z bardzo wielu przesłanek i to nie jest żaden zamach na węgiel. Jeżeli bę-

dziemy stopniowo schodzili z tych 85%, to w roku 2050 będziemy mieli gdzieś około 

50%. W takiej perspektywie czasu możemy bardzo dobrze ustawić cały sektor górnic-

twa, żeby pracował efektywnie, a ludzie mieli pracę. Możemy realizować otwartą poli-

tykę innowacyjnego podejścia. 
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My robimy cholerny błąd, jeśli chodzi o nasze PR-owe podejście do kwestii klima-

tycznej. Przy takim olbrzymim potencjale rozwoju OZE w Polsce powinno wybrzmie-

wać na zewnątrz, że Polska jest za rozwojem odnawialnych źródeł energii. Nikt w ko-

misji nie będzie nas wtedy punktował za to, że robimy to za wolno. Jeżeli będziemy 

rozwijali tę kwestię, to na pewno będziemy też mogli budować jakąś tam elektrownię 

węglową. Zobaczmy, jak to robią Niemcy. Oni mają politykę energetyczną, z której wy-

nika absolutne zielone światło dla odnawialnych źródeł energii, oczywiście z tysiącem 

problemów. A jednocześnie budują elektrownie węglowe. 

 

Kazimierz Grajcarek 

I kopalnie. 

 

Władysław Mielczarski  

I zobaczcie, że nikt w komisji nie mówi, że to jest źle. W Polsce mówimy: dlaczego nie 

krzyczą na Niemców, a krzyczą na Polaków? Problemem jest, że stwarzamy taką sytua-

cję, w której obniżenie o 10% udziału węgla traktujemy jak zamach na węgiel i na to się 

nie zgadzamy. 

 

Kazimierz Grajcarek 

Być może ja mam problem ze zrozumieniem. Jeśli nasze państwo, nie mówmy teraz 

o węglu, ma zapewnione bezpieczeństwo energetyczne w 80%, to dlaczego my się upie-

ramy, że ma być w 70%? Tego nie rozumiem. 

 

 Władysław Mielczarski  

Bo to nie jest prawda. Bezpieczeństwo trzeba rozumieć przez pryzmat pewnych natu-

ralnych procesów, które się po prostu zmieniają. 

 

Kazimierz Grajcarek 

Ale jakie procesy? Jeśli ja mam bezpieczeństwa energetycznego na 80%, to w najgorszej, 

tragicznej sytuacji mam zainstalowane moce, które pozwalają funkcjonować dla 80% 

przemysłu państwa, a Panowie mówicie o tym, że chcecie zejść do 50%. Gdzie tu jest 

sens? 
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 Władysław Mielczarski  

Prosta kwestia. Dzisiaj traci się bardzo dużo na przesyle energii, co nie jest konieczne. 

Nie da się zrobić właściwego, dostosowanego do zapotrzebowania rozproszenia energii, 

które jest ekonomicznie optymalne, jeżeli będzie Pan mówił, że trzeba utrzymać 80% 

węgla. Proszę zobaczyć, jakie są doświadczenia innych krajów, jaki mają procent scen-

tralizowanych źródeł energii. 

 

 Władysław Mielczarski  

Albo złota. 

 

 Tomasz Kowalak 

Postaram się jeszcze odpowiedzieć na pytanie o model europejski czy własny. Każdy 

kraj ma swoją historię i swój punkt startu, w związku z czym nie ma szans, żeby imple-

mentować na oślep rozwiązania wypracowane w innym kontekście, z inną historią, 

w oparciu o inną kulturę techniczną, ale też kulturę rozumianą szerzej. Musimy więc 

pracować nad własnym modelem, który konsumuje nasze własne doświadczenia i sytu-

ację, w której jesteśmy. Sprzedaż węgla w ramach Unii, oczywiście za cenę honorującą 

ARA, to dla mnie znakomita propozycja, ale przede wszystkim w kontekście programu 

racjonalizowania udziału węgla w energetyce krajowej, który pozwoli jeszcze lepiej ob-

niżyć społeczne ciśnienie na Śląsku. 

Abstrahując od konkretnych kwot wypłacanych z budżetu państwa na ratowanie 

przedsiębiorstw górnictwa kamiennego, trzeba pamiętać o kosztach, które ponosimy za 

dewastację atmosfery i stosunków wodnych. Węgiel dewastuje nam atmosferę i stosunki 

wodne na bardzo wielu etapach jego technologicznego wykorzystania, od wydobycia do 

składowania odpadów poemisyjnych. To jest główny, obok bezpieczeństwa energetycz-

nego, motyw tego, dlaczego z sensem – a nie w sposób bezsensowny – należy myśleć 

o redukcji udziału węgla w miksie energetycznym. 

Jeśli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne, to mamy taki akt prawa, który nazywa 

się ustawa prawo energetyczne i obowiązuje od roku 1997. Tam jest definicja pojęcia 

bezpieczeństwo energetyczne.  

Proszę zwrócić uwagę, że ona w sposób równoprawny, a nie według piramidy – jak 

to sektor energetyczny lubi interpretować – wymienia trzy aspekty: techniczny, ekono-

miczny i ekologiczny. Pewność dostaw, wpływ na środowisko i koszt do poniesienia 
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mają być równoważone. W przypadku węgla, niestety, póki co żaden z tych aspektów 

nie jest wypełniany. 

 

Kazimierz Grajcarek 

Dla węgla brunatnego też nie? 

 

 Tomasz Kowalak 

Też nie. Proszę zobaczyć, że wybuch w Turowie spowodował, że jedna trzecia zasobów 

nagle wyłączyła się z eksploatacji. 

Mamy dwa elementy ryzyka niezarządzanego: ryzyko sił przyrody i ryzyko ludzkiej 

głupoty, takie jak eksperymenty w Czarnobylu czy terroryzm. Trzeba się z tym ryzykiem 

coraz bardziej liczyć. Węgiel to jest obieg Rankine’a, to są parametry ultra energetyczne, 

a w związku z tym to są bloki tysiąc megawatów i większe i sieci przesyłowe, żeby tę 

moc rozprowadzić. Mamy więc znakomite cele do bardzo spektakularnych działań, rów-

nież terrorystycznych. To jest bezpieczeństwo techniczne węgla.  

Jeśli chodzi o klimat, to na przykład w szczecińskim zgromadziło się na przewodach 

tyle lodu, że powyciągało słupy z ziemi itd. To są ryzyka, które się materializują tu 

w Polsce, a których wcześniej nie było. Jeśli chodzi o aspekt ekonomiczny, to ceny węgla, 

wydobycia i koszty ukryte kładą na łopatki ten rachunek. Węgiel to nie tylko energetyka, 

ale również ogrzewnictwo indywidualne, emisja CO2 i dioksyn, to są naczynia połą-

czone. Ja nie chcę odsądzać węgla od czci i wiary i chcę, żeby moja wypowiedź została 

odebrana w ten sposób, pragnę tylko uczulić, że jest wiele aspektów, które zmuszają do 

poszukiwań rozwiązań alternatywnych, niepozwalających na trwanie w takim modelu, 

że jest to bezdyskusyjny fundament. 

Jeśli chodzi o zarządzanie, to mamy w kraju problem strukturalny. Górnictwo nie 

jest jedyną ofiarą, drugim przykładem jest służba zdrowia. Nie wiem, na czym to polega, 

nie wiem, jakie są tego przyczyny, ale niestety jest to obiektywny fakt. 
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Możliwe koncepcje realizacji inwestycji energetycznych w źródła rozproszone 

z perspektywy auto-producentów oraz prosumentów indywidualnych bizneso-
wych – dyskusja 

 

Grzegorz Wiśniewski 

Chciałbym odnieść się jeszcze do wypowiedzi pana Ciszewskiego i celów na rok 2020. 

Projekt nowej dyrektywy mówi, że nawet jeśli zapłacimy te miliardy złotych kary za 

niedotrzymanie celów 2020, to problem się nie rozwiąże, bo cel się nie przedawni. Bę-

dziemy musieli najpierw dogonić to, co mieliśmy zrobić w 2020 i potem zrealizować cele 

na rok 2030. To jest dla mnie najbardziej przykra konstatacja. To naturalne, że my czegoś 

takiego nie damy rady zrobić. 

Drugi problem to system, który mamy. Niestety w tej chwili obserwuję monopoliza-

cję, która prowadzi do wzrostu kosztów. Generalnie, jak rosną koszty, to dobrze, bo 

możemy rozwijać efektywność energetyczną, ale jak rosną nadmiernie, to ofiarami są 

małe i średnie firmy. Kolejną kwestią są okresy zwrotu inwestycji prosumenckich. Jak 

instalację dobierzemy odpowiednio, to okres zwrotu inwestycji może wynieść już 10 lat, 

ale ostatnie badania wykazały, że w Polsce może to być nawet 70 lat. To nie jest aż tak 

zły okres zwrotu, bo trwałość tych inwestycji jest dużo większa.  

Model biznesowy dla tych inwestycji wymaga jednak pewnej przewidywalności 

rynku energii, prognoz i zmiennych składników taryf. Najbardziej obawiam się taryf  

abonamentowych. Przy dużych składnikach stałych nie ma w ogóle sensu oszczędzać. 

I z drugiej strony nie ma też możliwości budowania prosumenckich źródeł odnawial-

nych, a one są w tej chwili najbardziej potrzebne, bo są najbliżej rynku. 

 

Maciej Ciszewski 

Uderza mnie to, co Pan przedstawia i w imieniu swoim, nie mojej instytucji myślę, że to 

szkoda, że Polska traci na swojej konkurencyjności. 

W tej chwili jest taki trend w Brukseli, że różne kraje członkowskie stosują kwestie 

bezpieczeństwa dostaw i tego słynnego SOS-u jako argument na wszystko i jako sposób 

zawoalowania pewnych działań. To jest argument, na który ciężko jest odpowiedzieć, 

między innymi dlatego, że ten koncept w prawie europejskim nie jest ściśle zdefinio-

wany, każdy kraj może mieć inną percepcję bezpieczeństwa dostaw. Dochodzi jednak 

do tego, że w krajach takich jak Polska nawet przez osiem lat płacimy więcej za gaz niż 
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sąsiedzi. Proszę pamiętać, że rynek też jest gwarantem bezpieczeństwa dostaw, tylko że 

bardzo często to się nie przebija jako argumentacja z państwami członkowskimi. Każde 

działanie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa dostaw zwiększa koszty. Lepiej się 

łączyć, lepiej współpracować z sąsiadami. Pokazał to sierpień 2015 roku, kiedy w Polsce 

nie było wystarczająco mocy, mimo, że teoretycznie zainstalowana moc była wystarcza-

jąca, żeby pokryć zapotrzebowanie. Nie było również możliwości zaimportowania ener-

gii elektrycznej.  

Wniosek jest taki, że trzeba importować więcej. Można wyciągnąć też taki wniosek, 

że trzeba budować więcej i odgradzać się od sąsiadów, ale to jeszcze zwiększy cenę 

i podkreśli wszystkie problemy. To nie jest wytykanie palcem, ale smutna konstatacja, że 

pod bardzo szczytnym i bardzo ważnym celem jakim jest bezpieczeństwo dostaw zwięk-

sza się niekonkurencyjność polskiej gospodarki. Nie tylko polskiej, bo na przykład we 

Francji istnieje obowiązek magazynowania gazu, jeszcze bardziej drastyczny niż w Pol-

sce, i wszyscy uciekają z tego rynku, bo ceny gazu są w Europie Zachodniej najwyższe. 

 

Władysław Mielczarski  

Odkładając na bok zagadnienie, czy OZE jest lepsze czy gorsze od węgla i czy powinno 

się je rozwijać czy nie, myślę, że systemową pułapką rozwoju OZE jest przymus zaku-

powy. On powoduje, że ci przymuszeni uciekają jak tylko mogą. Przymus zakupu OZE 

powoduje też eksport bardzo dużej części kapeksu do innych gospodarek.  

Moim pomysłem jest, żeby OZE nie było przymusowe, tylko dobrowolne jak żyw-

ność ekologiczna. Proszę Państwa, ten rynek kwitnie. W ekologicznych marketach lu-

dzie z własnej woli płacą za to samo, co w zwykłym markecie dwa, trzy razy więcej, bo 

oni chcą to robić. Dlaczego takiej motywacji nie dopuścić w odniesieniu do OZE? Na-

leżałoby zrobić zielone znaczki i całą taką pozytywną kampanię zielonej energii i jestem 

przekonany, że wyniki będą dużo lepsze. Nie ma nic lepszego niż kiedy człowiek podej-

muje decyzje z własnej woli.  

Mogę zadeklarować publicznie, że jak będzie zielona taryfa i nie będzie przymusu 

OZE, jestem gotowy kupować energię po cenie trzykrotnie wyższej. Tylko znieście przy-

mus zakupu, bo dopóki wy mnie zmuszacie, to wtedy budzi się we mnie taka polska 

krnąbrna natura, że nie.  
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Grzegorz Wiśniewski 

Myślę, że jesteśmy w cyklu błędnego koła. To znaczy, to są małe źródła. Jak mało pro-

dukujemy, mało instalujemy, to koszty jednostkowe nie spadają i ciągle krążymy w błęd-

nym kole. Podobnie jak grupa ze skłonnością do biznesu, która liczy może 3%, to tutaj 

też może ze 3% mogłoby zrobić tak, jak Pan mówił, ale to nie jest rozwiązanie dla 

polskiej energetyki. W ten sposób daleko byśmy nie doszli. Chodzi o pewną maso-

wość i prostotę rozwiązań.  

Jestem za tym, żeby takie rozwiązania promować, ale najpierw potrzebne są regula-

cje, które nie dopuszczą do sytuacji jaka miała miejsce z frankowiczami czy Amber 

Gold, że jak przyjdzie do spłacenia, to będą tragedie i czarny PR dla energetyki odna-

wialnej. Zgadzam się z tym, co zostało powiedziane w dyskusji, że dla inwestorów mu-

szą być stabilne regulacje. Potrzebna jest nowelizacja ustawy i rozsądne propozycje po-

prawek. 
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