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Dokonanie obiektywnej diagnozy energetyki w Polsce jest zadaniem trudnym. Jest to 
sektor, który zosta  stworzony niemal od podstaw w latach 50. i 60. XX w. w odmiennych od 
dzisiejszych uwarunkowaniach. Jego g ównym celem by o zapewnienie dost pu do energii dla 
maj cego wówczas najwy szy priorytet przemys u ci kiego, podczas gdy priorytety 
wspó czesnej polskiej gospodarki koncentruj  si  na us ugach. Z jednej strony mamy wi c do 
czynienia z sektorem, w którym uwarunkowania historyczne s  nadal bardzo wyra ne, z drugiej 
z sektorem, w którym zachodz  bardzo dynamicznie zmiany zarówno systemowe, jak 
i technologiczne. 

Polska elektroenergetyka by a, jest i b dzie w okresie obj tym niniejsz  strategi  
oparta przede wszystkim na w glu. Produkcja energii elektrycznej wg no ników 
przedstawia a si  w 2012 r. nast puj co: w giel brunatny 33,5%, w giel kamienny 50,6%, gaz 
ziemny 3,3%, energia odnawialna (biomasa, biogaz, woda, wiatr) 10,4%, pozosta e paliwa 
2%4. Znaczenie w gla dla polskiej gospodarki wynika z posiadania znacznych z ó  tego 
surowca. Dzi ki temu Polska w porównaniu z pozosta ymi pa stwami UE jest krajem 
bezpiecznym w kontek cie produkcji energii elektrycznej oraz charakteryzuje si  stosunkowo 
niskimi kosztami jej wytwarzania. 

Efektem wi kszo cio-
wego udzia u w gla  
w gospodarce jest 
wysoki poziom emisji 
CO2 oraz innych 
substancji do powie-
trza, tj. dwutlenku 
siarki, tlenków azotu 
oraz py ów PM10 
i PM2,5. Od kilku lat 
obserwuje si  na 
arenie mi dzynarodo-
wej i w polityce 
prowadzonej przez UE 
strategi  ograniczania 
poziomu emisji tego 
gazu, co skutkuje 
stosownymi regulacjami prawnymi w tym obszarze. Warto w tym miejscu zaznaczy , e 
zgodnie z zapisami protoko u z Kioto, Polska zobowi za a si  do 2012 r. ograniczy  emisj  
gazów cieplarnianych o 6%. Do 2009 r. uda o si  w Polsce zredukowa  o 27 pkt. proc. 
wi cej emisji ni  wyznaczony cel. Emisj  obni ono o 186 mln ton ekw. CO2, co stanowi 
33% redukcji emisji w stosunku do 1988 r. Jednocze nie, przy tak du ej redukcji emisji, 

                                                 
4 Agencja Rynku Energii S.A. 

Rysunek 2. Produkcja energii elektrycznej w 2012 r. 

 

ród o: Opracowanie w asne na podstawie ARE S.A. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

2011 r. daje si  jednak zaobserwowa  znacz c  dynamik  wzrostu zmiany sprzedawcy 
energii elektrycznej, szczególnie w segmencie odbiorców biznesowych oraz 
instytucjonalnych. Wed ug szacunków Urz du Regulacji Energetyki, dopiero 165 tysi cy 
Polaków zdecydowa o si  na zmian  dostawcy energii elektrycznej59. 

Gospodarstwa domowe s  tak e najliczniejsz  grup  odbiorców na rynku sprzeda y 
gazu ziemnego (96,94%), jednak udzia  tej grupy w wolumenie sprzeda y w 2011 r. wyniós  
tylko 25,35%. Najwi kszy wolumen sprzeda y tego paliwa zwi zany jest z odbiorcami 
przemys owymi (61,52%), zw aszcza du ymi zak adami chemicznymi60. W warunkach 
krajowych obrót gazem ziemnym realizowany jest wy cznie w ramach kontraktów 
dwustronnych, natomiast w krajach UE wyst puje tendencja do rozwoju sprzeda y gazu 
ziemnego przez gie dy lub w z y wymiany handlowej (tzw. huby). Krajowy rynek detaliczny 
gazu ziemnego jest niemal ca kowicie zdominowany przez jedno przedsi biorstwo (na rynku 
detalicznym udzia  niezale nych podmiotów wynosi poni ej 4%), w zwi zku z tym mimo 
formalnego otwarcia rynku gazu ziemnego dla wszystkich odbiorców w 2007 r., faktycznie 
zasada TPA nie funkcjonuje. Hurtowa sprzeda  paliw ciek ych jest prowadzona w ponad 80% 
przez dwa podmioty. Krajowa produkcja benzyn zabezpiecza ca kowicie zapotrzebowanie 
rynku, natomiast w zakresie oleju nap dowego konieczne jest uzupe nienie produkcji 
krajowej importem. Zmiany cen paliw ciek ych uzale nione s  przede wszystkim od notowa  
ropy naftowej na rynkach wiatowych, kursu PLN do USD, wysoko ci stawek podatku 
akcyzowego i VAT oraz op aty paliwowej. Ceny paliw ciek ych nie podlegaj  regulacji i s  
wyznaczane na zasadach rynkowych. Krajowy rynek w gla, b d cy typowym rynkiem 
towarowym, uwa a si  za relatywnie dobrze dzia aj cy. Mo liwo  importu w gla zarówno 
drog  morsk , jak i l dow  tworzy warunki do ustalania rynkowych cen tego paliwa. 

Rysunek 12. Forma sprzeda y energii elektrycznej w latach 2010 i 2011  

ród o: URE. 

W celu poprawy funkcjonowania konkurencyjnych rynków paliw i energii nale y 
przyj  za o enie, e liberalizacja jest procesem ci g ym. W celu dalszego rozwoju 

                                                 
59 Wg stanu na koniec lutego 2013 r. Por. http://www.ure.gov.pl/portal/pl/424/5241/Ponad_165_tysiecy_ 
odbiorcow_zmienilo_sprzedawce_energii_Wyniki_kolejnego_pomiaru.html 
60 Por. http://www.ure.gov.pl/pl/liberalizacja-rynku-ga/4589,Przedstawiamy-charakterystyke-polskiego-rynku-
gazu.html  



 



 



 

wiatrowej najlepsze obszary wyst puj  w pó nocnej cz ci Polski, najlepsze warunki do 
wykorzystania energii s onecznej wyst puj  w województwie podkarpackim, w cz ci woj.  

lubelskiego, po udniowo- 
-zachodniej cz ci woj. 
podlaskiego, wschodniej cz ci 
Mazowsza oraz w okolicach 
Skierniewic i na Wybrze u 
Gda skim, najlepsze warunki dla 
geotermii znajduj  si  za  w pasie 
pó nocno-zachodnim.  

 W Polsce z ka dym 
rokiem wzrasta ilo  biokom-
ponentów wykorzystawanych 
w paliwach transportowych. 
W 2012 r. wykorzystano oko o 
217 tys. ton bioetanolu i oko o 
730 tys. ton estrów metylowych 
kwasów t uszczowych, tym 
samym liczony wed ug warto ci 
opa owej udzia  biokomponentów 
w paliwach transportowych 
wyniós  oko o 6,09%62. Zgodnie 
z za o onymi na kolejne lata 
poziomami Narodowych Celów 
Wska nikowych, udzia  ten 
powinien wynie  7,10% (poziom 
obowi zuj cy w 2013 r.) w latach 
2014–2016, natomiast w latach 
2017 i 2018 odpowiednio 7,80% 
i 8,50%.  

W celu wspierania 
inwestycji w odnawialne ród a 
energii (dzia anie 30) nale y 
przede wszystkim d y  do 
uproszczenia w skali kraju 
procedur administracyjnych 
dotycz cych inwestycji w ten 
sektor. Barier  dla rozwoju OZE 
jest stan infrastruktury 

przesy owej i dystrybucyjnej energii elektrycznej, dlatego te  istotne jest znalezienie 
                                                 
62 Energia ze róde  odnawialnych w 2012 r., G ówny Urz d Statystyczny, Warszawa 2013. 

Rysunek 13. Rozmieszczenie najbardziej optymalnych stref 
lokalizacji róde  OZE (wiatrowych, fotowoltaicznych 
i geotermalnych)  
Mapa nie uwzgl dnia ogranicze  rodowiskowych zgodnie z ustaw  
o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. i ustaw  – Prawo ochrony 
rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

Rysunek 14. Zu ycie biomasy w elektroenergetyce zawodowej 
(w tys. GJ)  



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


