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Stan regulacji w UE –listopad 2022 

• Clean energy for all Europeans package (dyrektywy i rozporządzenia Pakietu Zimowego) – 
połowa 2019  

• Green deal . Nowe cele klimatyczne nowej KE – konkluzje Rady Europejskiej  - grudzień 2019 
r.   

• Repair and prepair for next generation, projekt odbudowy gospodarki po pandemii – maj 
2020 r.   

• Konkluzje Rady Europejskiej przyjmujące cel redukcji emisji o 55% w 2030 r., wraz z 
budżetem  w wysokości  750 mld EUR – grudzień 2020 r. 

• Fit for 55, projekt regulacji wdrażających cele Green Deal – lipiec 2021 r. 

• RepowerEU , propozycje działań uodparniających gospodarkę UE na import surowców z Rosji, 
po inwazji na Ukrainę – maj 2022 r. 

• Pakiet nadzwyczajnych środków w celu obniżenia cen energii elektrycznej i stworzenia 
funduszu solidarnościowego dla ochrony narażonych na ubóstwo energetyczne –  październik 
2022 r.      

 

http://www.agh.edu.pl/


Stan regulacji krajowych – listopad 2022 

• Wprowadzenie rynku mocy, aukcje na lata 2021 – 2026 – listopad 2018 r. 
• Rozporządzenie rynkowe Komisji Europejskiej wprowadza limit emisji CO2  w 

wysokości 550 kg/MWh dla jednostek rynku mocy – czerwiec 2019 r.  
• Projekt Polityki energetycznej Polski do 2040, wersja 2.1. – listopad 2019 r.  
• Krajowy Plan Energii i klimatu (NECP) – styczeń 2020 r.    
• Polityka Energetyczna Polski do 2040 roku (PEP 2040) - luty 2021 r. 
• Decyzja Rządu o aktualizacji PEP 2040 – kwiecień 2022 r.    
• Propozycja Premiera  zamrożenia cen uprawnień w ETS – wrzesień 2022 r.  
• Uchwała Sejmu o likwidacji u obliga giełdowego (29 września 2022 r.) 

Ustawa o zamrożeniu cen energii elektryczne, oraz ograniczeniu zysków 
nadzwyczajnych przedsiębiorstw energetycznych – 27 października 2022 r. 

• Co z NABE?    
 



Cele PEP 2040 a cele europejskiej polityki 
klimatyczno-energetycznej 
   

 



Prognoza miksu źródeł energii pierwotnej  
w perspektywie 2040 r. Prognoza PEP 2040 

   

 

Jaka rola gazu w okresie 
przejściowym ? 

Przyspieszenie inwestycji w źródła 
odnawialne 

Realny termin uruchomienia 
pierwszej elektrowni jądrowej 

Jak zwiększyć udział energetyki 
obywatelskiej w krajowym miksie, 

Inwestycje sieciowe dla zwiększenia 
przyłączeń mocy odnawialnych, 

Zarządzanie istniejącymi 
elektrowniami węglowymi jako 
sterowalną rezerwą systemu 

 



Badania krajowego miksu energetycznego –  
badania eksperckie, GIG druga połowa  2021r 
1. Cel badania 
2. Opis metody badawczej 
3. Struktura miksu energetycznego w KSE 

wg. PEP 2040 
4. Ryzyko realizacji  programu 

inwestycyjnego PEP 2040  
5. Wyniki badania - ekspercka prognoza 

miksu energetycznego  do 2040 r. 
6. Scenariusze alternatywne na wypadek 

materializacji ryzyka opóźnienia 
programu inwestycyjnego i innych 
zdarzeń 

7. Podsumowanie 

 



Prognoza miksu źródeł energii pierwotnej  
w perspektywie 2040 r. Wyniki badania 
 Prognoza zapotrzebowania na energię elektryczną w PEP 2040 uznana została za poprawną, 

 eksperci wskazali na trwały import energii elektrycznej po 2030 r. na poziomie 20 TWh, 

 zakres odtworzenia źródeł wytwórczych w latach 2021–2040, przewidziany w PEP 2040 i prognozowany przez 

ekspertów, jest podobny pod względem mocy, ale różni się technologią, w szczególności: 

• pierwszy blok jądrowy nie wcześniej niż w 2040 roku; możliwość szybszej realizacji projektu w zakresie technologii 

SMR, 

• zdecydowanie większy potencjał inwestycyjny fotowoltaiki (w PEP 2040 w scenariuszu wysokich cen uprawnień 

założono niecałe 10 GW mocy w 2040 r.), 

• realizacja programu morskiej energetyki wiatrowej przesunie się w czasie, ale moc lądowych farm wiatrowych 

będzie nieco większa niż planowano, 

• wielkość szacowanej mocy jednostek gazowych w 2025 roku, niższa niż w PEP 2040 o ponad 1,7 GW (inwestycje te 

są kluczowe z punktu widzenia wycofywania wyeksploatowanych bloków węglowych po 2025 r.). 

 



Prognoza miksu źródeł energii pierwotnej  
w perspektywie 2040 r. 
Wyniki badania – miks Energia elektryczna z węgla 



Prognoza zdolności wytwórczych w KSE 
perspektywa PEP 2040 
Scenariusze alternatywne - podsumowanie 



Badania krajowego miksu energetycznego – 
kierunki korekty polityki energetycznej 
Fit for 55 – RepowerEU - Emergency energy market regulation 
 61% redukcji emisji CO2 dla sektora ETS w 2030 r., 

 45% udziału OZE w miksie energetycznym w 2030 r., 

 Wzrost obowiązkowego celu wzrostu efektywności 
energetycznej z 9 do 13 % ( wzrost z 36% do 38,5 % w energii 
finalnej) w okresie do 2030 r., 

 Limit cen energii elektrycznej dla wytwórców z OZE, energetyki 
jądrowej i węgla brunatnego w wysokości 180 EUR/MWh, 

  Dobrowolny cel redukcji zużycia energii elektrycznej o 10% i 
5% cel redukcji zużycia w godzinach szczytu (dla okresu 1 
grudzień 2022 – 31 marzec 2023 r.), 

  Opodatkowanie nadmiernych zysków ze sprzedaży energii 
elektrycznej  (OZE, energia jądrowa i węgiel  brunatny, oraz 
nadmiernych zysków ze sprzedaży gazu i węgla – fundusz 
solidarnościowy 

 



Reforma ETS  
Co to oznacza dla polskiej elektroenergetyki? 

 Emisja sektora elektroenergetycznego w 2005 

roku wyniosła 158 mln Mg 

 Emisja w 2021 r. – 140 mln Mg 

 Oczekiwana redukcja CO2 wg Fit for 55 w 

2030 r. ze 158 do 62 mln Mg 

 Oczekiwana redukcja CO2 zgodnie z Polityką 

Energetyczną w 2030 roku – do poziomu 120 

mln Mg, 

 Jak uzyskać dodatkowe 60 – 70 TWh 

produkcji ze źródeł nieemisyjnych (OZE)? 

 



Rewizja RED III  
Co to oznacza dla polskiej elektroenergetyki? 

Przewidywane zużycie finalne OZE – 23% 

(produkcja energii elektrycznej z OZE zgodnie 

z Polityką Energetyczną w 2030 -32%) 

Oczekiwana produkcja OZE wg Fit for 55  

w 2030 - 40% końcowego zużycia 

Oczekiwana produkcja OZE wg RepowerEU w 

2030 r. - 45% końcowego zużycia   

Czy możliwe jest osiągnięcie 60 – 65% 

produkcji OZE w produkcji energii (110 – 120 

TWh) w 2030 roku?   

Potrzebna jest dodatkowa moc 20 GW w PV i 
30 GW w farmach wiatrowych 



Efektywność energetyczna.  
Co to oznacza dla polskiej elektroenergetyki? 

 Cel efektywności energetycznej zgodnie z 

Polityką Energetyczną 2030 – 23%   

 Cel efektywności energetycznej według Fit for 

55 w 2030 –36%   

  Cel efektywności energetycznej według 
RepowerEU w 2030 roku – wzrost z 36% do 38,5% 

 Wzrost PKB w Polsce był prawie na tym 

samym poziomie 5,5% co wzrost zużycia 

energii,  

 Jaki jest realistyczny cel efektywności 
energetycznej? 

 



Najważniejsze kierunki zmian w aktualizacji Polityki 
energetycznej Polski do 2040 r – propozycja Rządu z 
kwietnia  2022 r. 
Założenia do aktualizacji polityki energetycznej Polski do 2040 roku 
 
 

Aktualna sytuacja międzynarodowa wpływa na wiele aspektów związanych z polityką 
energetyczną i powoduje konieczność zmiany podejścia do zapewnienia bezpieczeństwa 
energetycznego w kierunku większej dywersyfikacji i niezależności.  
Z tego względu niezbędne jest modyfikacja zapisów w Polityce energetycznej Polski do 2040 
r. (PEP2040) w taki sposób, który pozwoli zneutralizować lub ograniczyć ryzyka związane z 
potencjalnymi sytuacjami kryzysowymi w kraju oraz na arenie międzynarodowej, a 
jednocześnie pozwoli zrealizować główny cel polityki energetycznej, tj. zagwarantowanie 
bezpieczeństwa energetycznego, przy zapewnieniu konkurencyjności gospodarki i 
zmniejszenia oddziaływania sektora energii na środowisko. Droga do realizacji wspólnych 
celów unijnych może być przemierzana na różne sposoby, zależnie od możliwości i 
uwarunkowań krajowych oraz nowych, nieprzewidywanych wcześniej okoliczności. Podjęta 
rewizja PEP2040 będzie mieć na celu dobranie optymalnej krajowej ścieżki w nowych 
ramach geopolitycznych i gospodarczych, mając na uwadze również ochronę odbiorców 
przed nadmiernym wzrostem cen energii i pogłębianiem ubóstwa energetycznego. 
 
W tym kontekście, zaktualizowana polityka energetyczna Polski musi uwzględniać również 
czwarty filar – suwerenność energetyczna, której szczególnym elementem jest zapewnienie 
szybkiego uniezależnienia krajowej gospodarki od importowanych paliw kopalnych 
(węgiel, ropa naftowa i gaz ziemny) oraz pochodnych (LPG, olej napędowy, benzyna, nafta) z 
Federacji Rosyjskiej oraz innych krajów objętych sankcjami gospodarczymi poprzez 
dywersyfikację dostaw, inwestycje w moce produkcyjne, infrastrukturę liniową i 
magazynowanie oraz w alternatywne paliwa.  
W pozostałych filarach polityki energetycznej Polski – sprawiedliwa transformacja, budowa 
zeroemisyjnego systemu oraz poprawa jakości powietrza – działania ograniczające 
zapotrzebowanie na paliwa kopalne z Federacji Rosyjskiej i innych krajów objętych sankcjami 
gospodarczymi będą przyspieszane w celu zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego 
Polski, a jednocześnie nastawione na budowanie innowacyjności gospodarki i jej 
wzmocnienie.   
(…) 

 Zwiększenie dywersyfikacji technologicznej i rozbudowa 

mocy opartych o źródła krajowe, 

 Dalszy rozwój odnawialnych źródeł energii, 

 Poprawa efektywności energetycznej, 

 Dalsza dywersyfikacja dostaw i zapewnienie alternatyw  

dla węglowodorów, 

 Dostosowanie decyzji inwestycyjnych w gazowe moce  

wytwórcze do dostępności paliwa, 

 Dłuższe wykorzystanie jednostek węglowych, 

 Wdrożenie energetyki jądrowej (przede wszystkim 

SMR), 

 Rozwój sieci i magazynowania energii, 

 elektrowniach wodnych. 

 Negocjacje zmian regulacji UE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Najważniejsze kierunki zmian w aktualizacji 
Polityki energetycznej Polski do 2040 r  
  Zwiększenie dywersyfikacji technologicznej i rozbudowa mocy opartych o źródła krajowe 

– tak, ale jakie źródła krajowe? 

 Dalszy rozwój odnawialnych źródeł energii – TAK! Odblokować lądową energetykę 
wiatrową! 

 Poprawa efektywności energetycznej – tak, ale najtańsza energia to niezużyta, edukacja 
jak oszczędzać! 

 Dalsza dywersyfikacja dostaw i zapewnienie alternatyw dla węglowodorów -  wspólne 
zakupy w ramach unii energetycznej i europejski rynek zdolności wydobywczych 
węglowodorów 

 Dostosowanie decyzji inwestycyjnych w gazowe moce wytwórcze do dostępności paliwa 
– transformacja do OZE i energetyki jądrowej ponad gazem? 

 Dłuższe wykorzystanie jednostek węglowych - możliwe, ale jako jednostki regulacyjne 
(modernizacje 200+) i rezerwa mocowa  

 



Najważniejsze kierunki zmian w aktualizacji 
Polityki energetycznej Polski do 2040 r 
 Wdrożenie energetyki jądrowej (przede wszystkim SMR) –  kiedy (2040?), SMR nie 

jest jeszcze opcją biznesową, 

 Rozwój sieci i magazynowania energii – tak, ale dotychczasowy postęp blokuje 
rozwój OZE (fotowoltaika), 

 Negocjacje zmian regulacji UE – raczej nie, 

 Czy wyposażenie niektórych, nowych bloków w instalacje CCS jest opcją 
biznesową? 

 Co z wodorem? 

 Ciepłownictwo systemowe czy rozproszone? 

 Jaka energetyka przemysłowa? 

 



Ceny paliw i energii elektrycznej 
Raport PKEE i E&Y październik 2022 r 



Ceny paliw i energii elektrycznej 
Raport PKEE i E&Y październik 2022 r 



Ceny paliw i energii elektrycznej 
Regulowana cena hurtowa wg technologii 

Limit ceny dla energii elektrycznej 
wyprodukowanej z węgla 
kamiennego: 

Cena = (20 + 350 x 0,09) x 3,6/,036 
+ 50 + (3% x ok. 600 zł) = 515 + 50 + 
18 = 583 zł/MWh 
Założenia: 

1. Cena węgla = 20 zł/GJ 

2. Koszt uprawnienia = 350 zł/Mg 

3. Cena rynkowa energii wg wzoru ok. 600 zł/MWh 
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