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1. Wst p

Du y wp yw na wybór kierunków rozwoju krajowego sektora wytwarzania 
energii elektrycznej maj  uwarunkowania zewn trzne, wynikaj ce z podpisania 
przez Polsk  deklaracji mi dzynarodowych oraz polityki Unii Europejskiej, które 
narzucaj  okre lone wymogi w dziedzinie struktury rynku, ochrony rodowiska
naturalnego i wykorzystania odnawialnych róde  energii. 

Energia elektryczna wytwarzana jest z energii pierwotnej dlatego po omó-
wieniu uwarunkowa  wynikaj cych z umów mi dzynarodowych i prawodawstwa 
Unii Europejskiej przedstawiono trendy na rynku energii pierwotnej i zale no ci
wybranych krajów UE od importu surowców energetycznych. Nast pnie podda-
no analizie struktur  krajowego rynku wytwarzania energii elektrycznej w odnie-
sieniu do krajów UE przy uwzgl dnieniu specyfi ki tego rynku, w tym struktury 
zu ycia energii elektrycznej wed ug róde  energii pierwotnej, bior c pod uwag
odnawialne ród a energii.

Elektrownie krajowe scharakteryzowano pod wzgl dem struktury wiekowej 
uwzgl dniaj c energoch onno  krajowej gospodarki na tle krajów UE, USA i Ja-
ponii. Nast pnie omówiono inwestycje w sektorze wytwarzania energii elektrycz-
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nej i przedstawiono wnioski wynikaj ce z uwarunkowa  rozwoju polskiego sek-
tora wytwarzania energii elektrycznej w ramach Unii.

Na wst pie warto zwróci  uwag  na cechy specyfi czne rynku wytwarzania 
energii elektrycznej na tle pozosta ych rynków energetycznych. Cechy te mo na
scharakteryzowa  nast puj co:

1. Energi  elektryczna jest szeroko stosowanym czynnikiem produkcji i kon-
sumpcji.

2. W wi kszo ci zastosowa  energia elektryczna jest trudniejsza do zast pienia
ni  pozosta e ród a energii. W  zwi zku z tym popyt na ni  jest nieelastycz-
ny, tzn. nawet znacz ca zmiana ceny powoduje jedynie niewielkie zmiany 
wielko ci popytu, nawet w d ugim okresie. Dotyczy to w szczególno ci go-
spodarstw domowych, gdy  przemys  w d ugim okresie w wi kszym stopniu 
dostosowuje produkcj  do zmian cen energii elektrycznej.

3. Ze wzgl du na brak przyst pnych cenowo technologii przechowywania zna-
cz cej w skali ca kowitego krajowego zu ycia ilo ci energii elektrycznej, po-
da  musi w czasie rzeczywistym pod a  za popytem1. Niespe nienie tego 
warunku wywo uje kosztowne gospodarczo i spo ecznie przerwy w dostawie 
energii elektrycznej (tzw. brownout lub blackout), a przywracanie zasilania 
jest trudne, stopniowe i czasoch onne.

4. Sektor wytwarzania energii elektrycznej by  tradycyjnie postrzegany jako 
monopol naturalny w dziedzinie wytwarzania, przesy u i dystrybucji. Obec-
nie w krajach wysoko rozwini tych, a szczególnie w prawodawstwie UE 
dominuje przekonanie, e jest mo liwe zwi kszenie efektywno ci ekono-
micznej tego sektora poprzez wprowadzenie konkurencji w sektorze wy-
twarzania [6]. Jednak du e trudno ci w regulacji oraz bariery wej cia na 
rynek – w tym szczególnie wysokie koszty inwestycji oraz d ugi okres zwro-
tu kapita u – powoduj , e wprowadzanie mechanizmów rynkowych nie 
zawsze przynosi oczekiwany efekt obni enia cen energii elektrycznej. W 
niektórych krajach, jak na przyk ad w Niemczech nast pi  okresowy spadek 
cen po wprowadzeniu mechanizmów rynkowych. Jednak nie by  on trwa y. 
Mi dzy innymi w Kalifornii i zachodniej Kanadzie ceny znacznie wzros y
i pojawi y si  obawy, czy system rynkowy mo e zapewni  odpowiedni po-
ziom inwestycji.

Wy ej wymienione cechy charakterystyczne energii elektrycznej powoduj , e
zarz dzanie tym podsektorem jest bardziej skomplikowane ni  sektorem pierwotnych 
no ników energii, czego przyk adem mo e by  niepowodzenie deregulacji tego pod-

1 Elektrownie szczytowo-pompowe stwarzaj  mo liwo ci magazynowania energii elektrycznej do 
wykorzystania w okresach najwi kszego zapotrzebowania, jednak w warunkach hydrogeologicz-
nych Polski mo liwo ci ich wykorzystania s  niewielkie w stosunku do krajowego zu ycia energii 
elektrycznej.
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sektora w Kalifornii (USA). W zwi zku z tym du a cz  prawodawstwa UE w dzie-
dzinie energetyki po wi cona jest regulacji funkcjonowania rynku wytwarzania energii 
elektrycznej.

2. Umowy mi dzynarodowe i polityka UE 
w dziedzinie wytwarzania energii elektrycznej

Umowy i deklaracje mi dzynarodowe w dziedzinie energetyki odnosz  si
przede wszystkim do ochrony rodowiska naturalnego. W ostatnich 20. latach 
kierunki dzia a  mi dzynarodowych w tym zakresie wyznacza Szczyt Ziemi w Rio 
de Janeiro w 1992 roku i Rio+10 (10 lat pó niej) oraz Protokó  z Kioto.

W 1992 r. w Rio de Janeiro odby a si Konferencja ONZ na temat rodowi-
ska i Rozwoju (ang. United Nations Conference on Environment and Develop-
ment (UNCED)). Ponad 175 krajów, w tym Polska, przyj o Deklaracj  z Rio (ang.
Rio Declaration) oraz Agend  21. W 1992 r. powo ano Komisj  ONZ ds. Zrówno-
wa onego Rozwoju (ang. UN Commission on Sustainable Development) w celu 
monitorowaniu wdra ania za o e  UNCED na szczeblu lokalnym, narodowym 
i mi dzynarodowym.

Deklaracja z Rio to zbiór 27 ogólnych zasad, które maj  na celu ustanowie-
nie nowego i sprawiedliwego globalnego partnerstwa poprzez stworzenie nowych 
form i poprawienia poziomu wspó pracy mi dzy pa stwami i kluczowymi gru-
pami spo ecznymi. Deklaracja z Rio zobowi zuje sygnatariuszy do redukcji lub 
eliminacji niezrównowa onych form produkcji i zu ycia surowców energetycz-
nych nie stawiaj c przy tym konkretnych wymogów ilo ciowych ani czasowych. 
Agenda 21 jest dokumentem zawieraj cym ponad 2000 zalece  podzielonych na 
cztery grupy: zagadnienia socjalne, ekonomiczne, ochrona i zarz dzanie zasoba-
mi w celu zapewnienia rozwoju. Podobnie jak Deklaracja z Rio, Agenda 21 nie 
wprowadza jednoznacznych zobowi za  ilo ciowych ani czasowych, co pozosta-
wiono w gestii rz dów poszczególnych pa stw.

W 2002 r. w Johannesburgu odby  si wiatowy Szczyt Zrównowa onego
Rozwoju (ang. World Summit on Sustainable Development (WSSD)). Spotkanie 
to nazywane by o tak e Rio+10, gdy  odby o si  10 lat po Szczycie Ziemi w Rio de 
Janeiro i by o kontynuacj  tamtego spotkania. ONZ wezwa a kraje które przyj y
Deklaracj  z Rio oraz Agend  21 do sporz dzenia raportów opisuj cych post p
we wdra aniu za o e  zawartych w tym dokumencie. Okaza o si , e post p ten 
by  znikomy. W o wiadczeniu wydanym 25 wrze nia 2002 r., ONZ stwierdza: „nie 
jest tajemnic  – ani nawet punktem spornym – stwierdzenie, e post p we wpro-
wadzaniu ‘zrównowa onego rozwoju’ po Szczycie Ziemi w 1992 r. bardzo rozcza-
rowa ” [22]. Opracowano dwa nowe dokumenty: Deklaracja z Johannesburga
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(ang. Johannesburg Declaration), oraz Plan dzia ania (ang. Plan of Implemen-
tation) [21]. Jednak ponownie nie osi gni to zgody odno nie do wymogów ilo-
ciowych i czasowych. Dlatego w wersji ko cowej dokumenty te nie wywo uj

skutków prawnych.
Protokó  z Kioto do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w spra-

wie Zmian Klimatu (ang. United Nations Framework Convention on Climate 
Change (UNFCCC)) wynegocjowano na konferencji w Kioto (Japonia) w grudniu 
1997 roku2. Sygnatariusze Protoko u zobowi zali si  do redukcji emisji sze ciu
gazów cieplarnianych: dwutlenku w gla (CO2), metanu (CH4), podtlenku azotu 
(N2O), fl uorow glowodorów (HFCs), perfl uorokarbonów (PFCs) i sze ciofl uorku 
siarki (SF6). Poziom redukcji jest odmienny dla poszczególnych pa stw i ma by
osi gni ty w latach 2008–2012 a w przypadku niektórych krajów nie jest to re-
dukcja, lecz ograniczenie wzrostu emisji. W ramach Protoko u z Kioto, Polska 
zobowi za a si  do redukcji emisji gazów cieplarnianych o 6% do 2012 r. w po-
równaniu z poziomem emisji z 1988 r., co nie b dzie trudne, gdy  do roku 2005 
krajowa emisja gazów cieplarnianych (wyra ona w ekwiwalencie CO2) spad a
o 32%. Jest to spowodowane zmniejszeniem ogólnego zu ycia energii pierwotnej 
w gospodarce narodowej o 26%, a w szczególno ci zmniejszeniem zu ycia w gla
kamiennego, które spad o o 47% od roku 1988 [13].

Poza umowami i deklaracjami mi dzynarodowymi, dyrektywy Rady i Par-
lamentu Europejskiego zobowi zuj  Polsk  jako cz onka Unii Europejskiej, do 
harmonizacji prawa krajowego z prawem unijnym w dziedzinie energetyki. Dy-
rektywy obejmuj  wszystkie aspekty funkcjonowania sektora energetycznego i 
w zwi zku z tym maj  podstawowe znaczenie w kszta towaniu krajowej polityki 
energetycznej i elektroenergetycznej. Dlatego problematyka zwi zana z realizacj
wytycznych w zakresie struktury rynku wytwarzania energii elektrycznej i efek-
tywno ci odgrywa wa n  rol  w rozwoju tego sektora3.

Podstawowym aktem prawa, okre laj cym zasady wytwarzania, przesy u,
dystrybucji i sprzeda y energii elektrycznej na terenie Unii Europejskiej jest Dy-
rektywa 2003/54/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z roku 2003 dotycz ca
wspólnych zasad rynku wewn trznego energii elektrycznej[6]. (Jest ona konty-
nuacj  dyrektywy 96/92/EC z roku 1996, która rozpocz a proces liberalizacji 
rynku energii elektrycznej na terenie Unii Europejskiej.) Dyrektywa 2003/54/

2 Proces ratyfikacji trwa  blisko 8 lat, protokó  sta  si  prawomocny dopiero w lutym 2005, trzy mie-
si ce po ratyfikacji przez Rosj . (Jednym z warunków uprawomocnienia by a ratyfikacja przez kraje 
produkuj ce nie mniej ni  55% gazów cieplarnianych na wiecie). Natomiast USA – najwi kszy
producent gazów cieplarnianych – nie planuje ratyfikowa Protoko u z Kioto.

3 Wiele dyrektyw UE w dziedzinie energetyki, jak na przyk ad te dotycz ce oznakowania urz dze
elektrycznych czy promowania biopaliw w transporcie, nie jest bezpo rednio zwi zana z omawia-
nym problemem. W zwi zku z tym  omówiono wy cznie dyrektywy dotycz ce rynku wytwarzania 
energii elektrycznej.
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EC wskazuje nast puj ce korzy ci z wprowadzenia mechanizmów rynkowych: 
zwi kszenie wydajno ci, spadek cen, wy sze standardy obs ugi oraz zwi kszenie
konkurencyjno ci. Jednak e wyst puj ce wci  istotne braki w funkcjonowaniu 
mechanizmów rynkowych ka  zwróci  szczególn  uwag  na potrzeb  sformu o-
wania odpowiednich przepisów wykonawczych w celu zapewnienia: 

• jednakowych warunków dzia ania w sferze wytwarzania energii elektrycznej,
• zmniejszenia ryzyka dominacji rynkowej i zachowa  grabie czych,
• niedyskryminuj cych taryf przesy owych i dystrybucyjnych poprzez dost p

do sieci na podstawie ogólnodost pnych taryf zapewniaj cych „ochron  praw 
ma ych i s abych odbiorców”[6],

• jawno ci informacji dotycz cych róde  energii pierwotnej u ytej do wytwa-
rzania energii elektrycznej a tak e, gdzie to mo liwe, podawanie informacji 
dotycz cych ich wp ywu na rodowisko naturalne[6].

Jako podstawow  przeszkod  w osi gni ciu w pe ni dzia aj cego i konkuren-
cyjnego rynku wewn trznego podaje si  kwestie dost pu do sieci (systemu prze-
sy owego i dystrybucyjnego), problemy taryfi kacji i ró ne stopnie otwarcia rynku 
w poszczególnych pa stwach cz onkowskich. W dyrektywie za w a ciwe uznaje 
si   prowadzenie systemów przesy owych i dystrybucyjnych przez podmioty wy-
odr bnione prawnie w przypadku istnienia przedsi biorstw zintegrowanych pio-
nowo, przy czym ich odr bno  prawna nie poci ga za sob  konieczno ci zmiany 
w asno ci aktywów, gdy  mog  one pozosta  w asno ci  tego samego podmiotu. 
Zgodnie z Dyrektyw  2003/54/EC, wszyscy odbiorcy energii elektrycznej powin-
ni mie  prawo swobodnego wyboru dostawcy. Jednak pa stwa maj  obowi zek
zapewnienia gospodarstwom domowym (a tak e, je li pa stwa cz onkowskie
uznaj  to za w a ciwe ma ym przedsi biorstwom) energii elektrycznej o okre lo-
nej jako ci po „wyra nie porównywalnych, przejrzystych i rozs dnych cenach”.

W marcu 2007 r. g owy pa stw europejskich dokona y uzgodnie  w zakresie 
zwalczania zmian klimatycznych [20]. W styczniu 2008 Komisja Europejska opu-
blikowa a projekt dyrektywy w sprawie promowania wykorzystania energii ze ró-
de  odnawialnych, a dyrektywa ta nazywana czasem dyrektyw  ‘3 x 20’ ma wej
w ycie w 2010 r. Jej cele do roku 2020 sformu owano w nast puj cy sposób:

• 20% redukcja emisji gazów cieplarnianych (w stosunku do poziomu z 1990 r.),
• 20% udzia  odnawialnych róde  energii w bilansie energetycznym UE,
• 20% wzrost efektywno ci wykorzystania energii w UE.

Wykorzystanie odnawialnych róde  energii jest wyra one jako procentowa 
cz  konsumpcji zasobów odnawialnych w stosunku do ca kowitego zu ycia ener-
gii. Zu ycie zasobów odnawialnych obejmuje bezpo rednie zu ycie biopaliw oraz 
cz  energii elektrycznej i ciep a produkowanych z tych zasobów (np. wody, wia-
tru). Do celów obliczeniowych ca kowite zu ycie energii obejmuje elektryczno
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oraz ciep o w dystrybucji[7]. Do roku 2020 udzia  energii odnawialnej ma by
zwi kszony z 8,5% w 2005 r. do 20% ca kowitego zu ycia energii w UE do 2020 r. 
W Polsce w analogicznym okresie udzia  ten ma wzrosn  z 7,2% do 15%.

Poziom emisji gazów cieplarnianych w UE ma by  zmniejszony o 20% do 
roku 2020 w porównaniu do 1990-go roku bazowego. Redukcja ta – je li zyska 
poparcie mi dzynarodowe krajów wysoko rozwini tych nienale cych do UE 
– ma wynie  30%. Mechanizm handlu emisjami (European Union Emissions 
Trading System (ETS)) jest g ównym systemem fi nansowym, który ma zapewni
redukcj  emisji poprzez przydzielanie odpowiednich limitów i mo liwo  handlu 
emisjami. System ten obejmuje blisko po ow  emisji CO2 w Unii[5] i planowane 
jest jego rozszerzenie w najbli szych latach tak. Jest to istotne, gdy  w UE energe-
tyka ponosi odpowiedzialno  za 80% cznej emisji gazów cieplarniach. Wielko
ta mo e by  zmniejszona m.in. poprzez propagowane skojarzonego wytwarzanie 
energii elektrycznej i ciep a, co umo liwia znaczne oszcz dno ci paliwa.

W sferze wytwarzania energii elektrycznej w Traktacie Akcesyjnym [8] do 
UE Polska zobowi za a si  do wytwarzania 7,5% energii elektrycznej z odnawial-
nych róde  energii do roku 2010. Wed ug danych na koniec roku 2006 osi gni to
zaledwie poziom 2,9% (nie wliczaj c w to elektrowni szczytowo-pompowych) [11]. 
W przypadku nie przedstawienia wiadectw pochodzenia (tzw. zielonych certyfi -
katów) na odpowiedni  ilo  energii elektrycznej z odnawialnych róde  energii 
polskie Prawo energetyczne przewiduje kar  w formie op aty zast pczej na sum
240 z /MWh[23], co oznacza wymierzenie kar na czn  sum  ponad 1,5 mld z
corocznie, pocz wszy od roku 2010, je li udzia  energii elektrycznej wytwarzanej 
w kraju z odnawialnych róde  energii si  nie zwi kszy.

Niezale nie od umów mi dzynarodowych i dyrektyw UE, mo liwo ci rozwo-
ju krajowego sektora wytwarzania energii elektrycznej determinowane s  tenden-
cjami na rynku energii pierwotnej, a w szczególno ci paliw kopalnych, takich jak 
w giel, gaz ziemny i po rednio ropa naftowa4 .

3. Trendy na rynku energii pierwotnej na wiecie
i w krajach Unii Europejskiej

Oko o 84% energii elektrycznej wytwarzane jest w Unii Europejskiej z paliw 
kopalnych, w tym 54% z w glowodorów (w gla, gazu ziemnego i ropy naftowej) 
oraz 30% z paliwa j drowego (uranu-235 lub plutonu-239)[9]. Z wyj tkiem w -
gla brunatnego, którego stosunkowo niska warto  opa owa5 zazwyczaj ograni-
cza jego wykorzystanie do rynku lokalnego, rynek paliw jest rynkiem wiatowym.

4 Warto zauwa y , e ceny gazu ziemnego na wiatowych rynkach oparte s  na cenach ropy naftowej.
5 Warto  opa owa jest ilo ci  ciep a wydzielan  przy spalaniu jednostki masy lub obj to ci paliwa.
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Ró nice cen paliw na wiatowych rynkach s  stosunkowo niewielkie i wynikaj
g ównie z ró nic w kosztach transportu oraz struktury opodatkowania. W zwi zku
z tym, e energia elektryczna wytwarzana jest obecnie w du ym zakresie z paliw 
kopalnych a rynek tych paliw jest rynkiem wiatowym, przed podj ciem anali-
zy sektora wytwarzania energii elektrycznej niezb dne wydaje si  uwzgl dnienie
trendów na rynku energii pierwotnej na wiecie i w krajach Unii Europejskiej. 

Zasoby paliw kopalnych s  ograniczone ilo ciowo i zosta y ju  w du ym stop-
niu wyeksploatowane, mimo to roczne zu ycie energii pierwotnej na wiecie nadal 
wzrasta: w ci gu ostatnich 25 lat z 6602 Mtoe (milionów ton oleju umownego – 
jednostki miary energii najcz ciej stosowanej w bilansach mi dzynarodowych)
w 1981 do 10876 Mtoe w roku 2006. rednioroczny wzrost wyniós  wi c 2,5%. 

wiatowe zu ycie energii wzrasta niezale nie od stopniowego zwi kszania efek-
tywno ci wykorzystania energii pierwotnej w ramach post pu technologicznego 
w energetyce i w transporcie. Jest to spowodowane w du ym stopniu tempem 
wzrostu zapotrzebowania na energi  w szybko rozwijaj cych si  rejonach Azji, 
tam bowiem zu ycie energii wzrasta o rednio o 4,7% w ci gu roku w ostatnich 
25 latach [3].

Najwi kszym ród em energii na wiecie jest obecnie ropa naftowa (stanowi 
on 35,8% przeci tnego zu ycia energii). W krajach wysoko rozwini tych udzia
ropy naftowej wynosi 40,7% w OECD i 40,5% w UE. Gaz ziemny jest ród em
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Rys. 1. Struktura zu ycia podstawowych róde  energii pierwotnej 
na wiecie, w OECD, w UE-27 i w Polsce
ród o: opracowanie w asne na podstawie [3].
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23,7% wiatowego zu ycia energii, w giel 28,4%, energia j drowa 5,8% i energia 
wodna 6,3%. Struktura zu ycia g ównych róde  energii pierwotnej na wiecie,
w OECD, UE-27 i w Polsce przedstawiono na rysunku 1. Stopie  wykorzystania 
pozosta ych róde  energii (g ównie biopaliwa, odpady, energia wiatrowa, s o-
neczna i geotermalna) nie uj to w tym ogólnym bilansie, gdy  nie jest dobrze 
udokumentowany w skali wiatowej. Wiadomo jednak, e najwi kszymi ród a-
mi energii odnawialnej s  energia wody i biomasa a udzia  energii promieniowa-
nia s onecznego, wiatru i geotermalnej jest nadal stosunkowo niewielki. Nawet 
w krajach UE-25, gdzie wykorzystanie alternatywnych róde  energii jest mocno 
propagowane, udzia  energii promieniowania s onecznego, wiatru i geotermalnej 
w ca kowitym zu yciu energii pierwotnej wyniós cznie zaledwie 1,4% w roku 
2005 [11, 15]. W Polsce udzia  produkcji energii odnawialnej w zu yciu energii 
ogó em w roku 2005 wyniós  5,9%, z czego 5,4% pochodzi o ze spalania biomasy 
sta ej[11].

Kraje UE importuj rednio 50,5% energii pierwotnej (por. rys. 2). Wed ug
tego wska nika Polska jest w mniejszym stopniu uzale niona od importu, gdy
importuje 14,7% energii pierwotnej. Warto jednak zauwa y , e wska nik ten 
mo e wprowadzi  w b d, gdy  jest on znacznie wy szy dla niektórych paliw. 
W przypadku Polski dla ropy naftowej i gazu ziemnego wynosi on odpowiednio 
98,8% i 72,2% udzia u importu w zu yciu krajowym [12].

Rys.  2. Zale no  wybranych krajów UE od importu surowców energetycznych
ród o:  [18].
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Sytuacj  na rynku paliw komplikuje nierównomierne rozmieszczone zaso-
bów energetycznych na wiecie, na pi  pa stw (Arabia Saudyjska, Iran, Irak, Ku-
wejt i Zjednoczone Emiraty Arabskie) przypada ponad 59% udokumentowanych 
wiatowych zasobów ropy naftowej, a trzy pa stwa (Iran, Katar i Rosja) posiadaj

56% udokumentowanych wiatowych zasobów gazu ziemnego[3] – przy tym w 
sektorze paliwowym dominuj  monopole, oligopole i kartele. Uwarunkowania 
te wywo uj  znaczne trudno ci w prowadzeniu efektywnej polityki energetycznej 
w ramach poszczególnych pa stw, szczególnie gdy nie s  one samowystarczal-
ne pod wzgl dem zaopatrzenia w surowce energetyczne. Niezale nie od polityki 
energetycznej, wzrost zu ycia i co za tym idzie stopniowe wyczerpywanie si  zaso-
bów, oraz monopolizacja i kartelizacja na rynkach paliw wywo uj  szybki wzrost 
cen paliw kopalnych.

Tylko w ostatnich trzech latach, ceny ropy naftowej wzros y o 90% ze red-
niego poziomu 38 USD za bary k  (b) w 2004 r. do 72 USD/b w 2007 r. Mak-
symalny poziom, blisko 140 USD/b osi gn a cena ropy naftowej na pocz tku
czerwca 2008. W analogicznym okresie ceny gazu ziemnego wzros y o 70%
z 4,56 USD/MBtu w 2004 r. do 7,73 USD/MBtu w 2007 r. Ceny w gla na rynku 
europejskim charakteryzuj  si  wahaniami: po wzro cie o 127% z 31,65 USD/t 
w 2002 r. do 71,90 USD/t w 2004 r. nast pi  spadek o 15% do 61,07 USD/t 
w 2005 r. i ponowny wzrost o 42% do 86,60 USD/t w 2007 r. [3], co dowodzi, e
w ostatnich latach wyst puje silna tendencja wzrostowa cen paliw kopalnych. 

Wzrost wiatowego zu ycia paliw, uzale nienie krajów Unii Europejskiej od 
importu surowców energetycznych oraz sta y wzrost cen w glowodorów w istot-
ny sposób rzutuj  na mo liwo ci rozwoju krajowego sektora wytwarzania energii 
elektrycznej z wykorzystaniem tradycyjnych no ników energii a tak e, wskazuj
na potrzeb  poszukiwania efektywnych ekonomicznie, ekologicznie i spo ecznie
róde  energii. 

4. Sektor wytwarzania energii elektrycznej 
w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej

Podstawowymi ród ami energii elektrycznej w krajach UE (por. rys. 3) s
energia j drowa (30,1% udzia u), w giel (28,4% udzia u) i gaz ziemny (21% udzia-
u) oraz odnawialne ród a energii (16,3% udzia u, w tym 10,3% pochodzi z ener-

gii wody, 2,4% z biomasy, 2,1% z energii wiatru, 1,2% z odpadów i 0,2% z energii 
geotermalnej).

W Polsce energia elektryczna wytwarzana jest g ównie z w gla (91,4% udzia-
u w produkcji, w tym 53,9% z w gla kamiennego i 37,5% z w gla brunatnego) 

oraz w mniejszym stopniu z gazu ziemnego (3,2% udzia u) i odnawialnych ró-
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de  energii (3,9% udzia u, w tym 2,4% energii wodnej, wliczaj c w to elektrownie 
szczytowo-pompowe, 1,2% biomasy, 0,2% odpadów i 0,1% energii wiatrowej). Po-
mijaj c elektrownie szczytowo-pompowe, które jedynie magazynuj  energi  elek-
tryczn , udzia  odnawialnych róde  energii w Polsce wynosi oko o 2.9%. Struk-
tura wytwarzania energii elektrycznej w kraju ró ni si  wi c znacznie od rednich
dla krajów UE, g ównie pod wzgl dem wykorzystania w gla (91,4% udzia u
w kraju i 28,4% udzia u w UE-27) oraz energii j drowej (31,1% w UE-27 i 0% 
w Polsce).

Struktura wykorzystania energii pierwotnej w wytwarzaniu energii elektrycz-
nej w UE zdaje si  by  stosunkowo zró nicowana, gdy adne ród o energii nie 
przekracza 30,1% udzia u. Jest to jednak efekt u rednienia warto ci, gdy  w rze-
czywisto ci struktura wywarzania energii elektrycznej jest zró nicowana w za-
le no ci od polityki energetycznej danego kraju (np. we Francji 78,5% energii 
elektrycznej wytwarzane jest w elektrowniach j drowych) i dost pno ci róde
energii pierwotnej (np. w Norwegii 98,9% energii elektrycznej wytwarzane jest 
w elektrowniach wodnych)[9].

W krajach UE podstawowym ród em energii elektrycznej z odnawialnych 
róde  energii (OZE) s  elektrownie wodne, nast pnie elektrownie wiatrowe i bio-
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Rys.  3. Struktura zu ycia energii elektrycznej w krajach UE i w Polsce (2005)
ród o:  opracowanie w asne na podstawie [9].
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masa sta a, a w poszczególnych krajach struktura produkcji energii elektrycznej 
z OZE charakteryzuje si  du  dysproporcjonalno ci  (por. rys. 4).

Energia elektryczna w Polsce wytwarzana jest w 57 elektrociep owniach
i 20 elektrowniach nale cych do 49 podmiotów gospodarczych oraz w 12 po-
jedynczych lub pracuj cych jako zespo y elektrowniach wodnych[1]. Wi kszo
elektrowni systemowych przekroczy o 30 lat eksploatacji (por. rys. 5), a wiek 1/3 
bloków energetycznych w Polsce wynosi w przybli eniu 40 lat6 – mo na wi c
stwierdzi , e krajowy sektor wytwarzania energii elektrycznej jest przestarza y
i charakteryzuje si  du ym stopniem zu ycia technicznego i ekonomicznego. Od 
1994 r. prowadzone s  inwestycje maj ce na celu budow  nowych bloków  pro-
dukcyjnych oraz modernizacj  istniej cych, g ównie w celu zredukowania emisji 
szkodliwych zwi zków chemicznych do powietrza[25]. Jednak, jak wynika z ry-
sunku 5 post p w budowie jest stosunkowo niewielki – nieca e 5% maj tku trwa-
ego pochodzi z ostatnich pi ciu lat.

6  Ostatnie bloki 120 MW zosta y zainstalowane ponad 35 lat temu. Spo ród 57 bloków o mocy 
200 MW a  44 bloki s  eksploatowane ponad 25 lat, a 18  ponad 30 lat. Najstarsze bloki o mocy 
370 MW zainstalowane w Elektrowni Be chatów u ytkowane s  ju  od 1982 r., a najm odsze  od 
1988 r. [24].

Rys. 4. Struktura produkcji energii elektrycznej wytworzonej z OZE 
w wybranych krajach UE (%) w 2005 r.

ród o: [11].
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Tabela 1

Najwi ksze inwestycje w nowe krajowe moce wytwórcze energii elektrycznej od 2000 roku

Wytwór-
ca

Inwestycja w 
grupie

Paliwo
Moc

(MW)

Nak ady
(mln
Euro)

Przewidywany
termin uko -

czenia

P tnów II ZE PAK
w giel

brunatny
464 320

zako czono w ro-
ku 2007

agisza II PKE
w giel

kamien-
ny

460 500 Rok 2008

Be chatów
II

BOT Górnictwo 
i Energetyka

(wchodzi w sk ad
PGE)

w giel
brunatny

833 850 Rok 2010

ród o: opracowanie w asne na podstawie [2, 14, 19, 26]. 

Od roku 2000 podj to w kraju trzy du e inwestycje zmierzaj ce do urucho-
mienia 1757 MW nowych mocy wytwórczych, co stanowi oko o 5% mocy zainsta-
lowanej w krajowym systemie elektroenergetycznym (tab. 1); koszt tych inwesty-
cji szacowany jest na 1,7 mld Euro. Pod koniec 2007 r. zako czono budow  bloku 

Rys. 5. Okres eksploatacji maj tku produkcyjnego w krajowym sektorze wytwarzania 
energii elektrycznej w 2005 roku

ród o: [1].
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energetycznego P tnów II – pierwszej jednostki pr dotwórczej w Polsce osi -
gaj cej parametry nadkrytyczne, które cechuje wysoka sprawno  energetyczna 
(do 44% brutto i 41% netto). Nowy blok energetyczny spe nia wszelkie normy 
ekologiczne i jest najnowocze niejsz  jednostk  produkcyjn  w kraju, spalaj c
w giel brunatny [26]. 

Inwestycje te realizowano z du ymi opó nieniami. Na przyk ad, budowa blo-
ku P tnów II zosta a zatrzymana w po owie procesu inwestycyjnego na skutek 
braku rodków fi nansowych, a faza organizacji funduszy inwestycyjnych dla blo-
ku Be chatów II trwa a ponad pi  lat[17]. Jedyne inwestycje w moce wytwórcze 
w latach 2002–2006 (por. tab. 1) by y zwi zane z kontraktami d ugoterminowy-
mi oraz z odtworzeniem mocy w Elektrowni Skawina i Elektrowni Stalowa Wola 
[14]. W ostatnich latach dzia alno  inwestycyjna wskazuje tendencj  malej c
(por. rys. 6).

Mimo systematycznego starzenia si  krajowych elektrowni i elektrociep ow-
ni oraz relatywnie niskich nak adów inwestycyjnych, ksi gowa warto  aktywów 
trwa ych utrzymuje si  zasadniczo na sta ym poziomie (por. rys. 7). Wed ug bada
Urz du Regulacji Energetyki jest to spowodowane przeszacowaniem aktywów, 
gdy  bior c pod uwag  wiek urz dze  produkcyjnych inwestycje te s  niewystar-
czaj ce, aby na bie co odtwarza  zu yte moce wytwórcze – ich zadaniem by o
przede wszystkim podtrzymanie i przed u enie eksploatacji istniej cych mocy 
wytwórczych, a nie stworzenie nowych[14].

Rys. 6. Nak ady inwestycyjne w krajowych elektrowniach systemowych 
ród o: [14].
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Analiza porównawcza nak adów inwestycyjnych ogó em z wynikami fi nan-
sowymi netto (zyskiem) krajowych wytwórców energii elektrycznej wskazuje na 
spadek nak adów w latach 2002-2004, mimo czterokrotnego wzrostu zysku oraz 
tendencj  malej c  zysków w latach 2004-2006 (por. rys. 8).

Rys. 7. Aktywa trwa e, odpisy amortyzacyjne i nak ady inwestycyjne 
w krajowych elektrowniach 

ród o: [14].

Rys. 8. Nak ady inwestycyjne ogó em i wyniki fi nansowe netto 
krajowych wytwórców energii elektrycznej 

ród o: [14].
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Na podstawie prognoz zu ycia energii elektrycznej, przy istniej cych w Pol-
sce oko o 32 000 MW mocy wytwórczych i okresie ycia instalacji wytwórczych 
30-35 lat, corocznie powinno przybywa  oko o 800-1000 MW nowych mocy tylko 
w celu odbudowy bloków produkcyjnych ko cz cych prac [17], a w latach 2002–
–2005 do eksploatacji oddano rednio corocznie 225 MW nowych mocy – co sta-
nowi zaledwie oko o 25% wymaganych inwestycji. Utrzymuj cy si  w kraju regres 
w budowie elektrowni mo e spowodowa , e za 5-7 lat ujawni si  brak mocy dla 
zaspokojenia zapotrzebowania na energi  elektryczn [17].

Warto zwróci  uwag , e zapotrzebowanie na energi  elektryczn  w Polsce 
nie zmniejsza si , mimo polepszania si  wska nika energoch onno ci produktu 
krajowego brutto.

5. Energoch onno  PKB i zatrudnienie 
w sektorze wytwarzania energii elektrycznej 
w Polsce na tle krajów UE

Energoch onno  produktu krajowego brutto (PKB) wyra ona jako ilo  zu-
ytej energii na jednostk  produktu krajowego brutto jest podstawowym wska -

nikiem efektywno ci wykorzystania energii. W ostatnich 10 latach (1995-2005) 
energoch onno  PKB w kraju zmniejszy a si  z poziomu 963 toe/mln€ w roku 
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Rys.  9. Energoch onno  PKB w Polsce, USA, UE i Japonii 
ród o: opracowanie w asne na podstawie [10].
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1995 do 585 toe/mln€ w roku 2005 (por. rys. 6), co oznacza rednioroczny spa-
dek o 5%. 

Pomimo poprawy, energoch onno  gospodarki polskiej znacz co odbiega 
od rednich w krajach wysoko rozwini tych (wynosz cych odpowiednio 302 toe/
mln€ w USA, 208 toe/mln€ w UE-27,  185 toe/mln€ w UE-15 i 118 toe/mln€ 
w Japonii w 2005). Spadek energoch onno ci krajowej gospodarki jest szcze-
gólnie po dany w warunkach utrzymuj cej si  kilkuletniej tendencji wzrostu 
cen paliw.

Kolejnym wa nym wska nikiem, pozwalaj cym oceni  sytuacj  w krajo-
wym sektorze wytwarzania energii elektrycznej, jest liczba zatrudnionych osób 
na jednostk  mocy wytwórczej (tab. 2). Przeprowadzenie dok adnej analizy w 
tym zakresie wymaga oby szczegó owych danych dotycz cych poszczególnych 
krajów. Mimo ich barku mo na wyci gn  wnioski równie  z analizy wybranych 
krajowych elektrowni systemowych z podzia em na elektrownie b d ce w 100% 
w asno ci  Skarbu Pa stwa, elektrownie o mieszanej strukturze w asno ci i elek-
trownie stanowi ce w 100% w asno  obc .

Tabela 2

Liczba pracowników na jednostk  mocy wytwórczej w wybranych 
krajowych elektrowniach systemowych w 2005 r.

Lp. Wyszczególnienie

Moc
osi -
galna
(MW)

Zatrudnie-
nie (liczba 
pracowni-

ków)

Liczba
zatrudnionych
 na 1 000 MW 

mocy
osi galnej

Sektor publiczny (100% w asno  Skarbu Pa stwa)

1 Elektrownia Kozienice SA 2 880 2 371 823

2 Elektrownia Stalowa Wola SA 341 559 1 639

3 Zespó  Elektrowni Dolna Odra SA 1 950 2 521 1 293

4 Zespó  Elektrowni Ostro ka SA 722 1 089 1 508

W asno  mieszana mi dzy sektorami z przewag  sektora publicznego

5 BOT Elektrownia Opole SA 1 532 1 419 926

6 BOT Elektrownia Turów SA 2 106 1 827 868

7 BOT Elektrownia Be chatów SA 4 440 4 514 1 017

8
Po udniowy Koncern Energetycz-
ny SA 4 838 5 719 1 182

9 Zespó  Elektrowni PAK SA 2 273 1 533 674
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Sektor prywatny (100% w asno  zagraniczna)

10
Elektrownia Po aniec SA  (Grupa 
Electrabel)

1 800 453 252

W asno  mieszana z przewag  w asno ci zagranicznej

11 Elektrownia Rybnik SA 1 775 1 136 640

W asno  mieszana mi dzy sektorami z przewag  w asno ci zagranicznej

12 Elektrownia Skawina SA 575 604 1 050

ród o: [4].

Dane zamieszczone w tabeli 2 pokazuj , e liczba pracowników na jednost-
k  mocy w przedsi biorstwach b d cych w asno ci  Skarbu Pa stwa (od 823 do 
1639 osób na 1000 MW mocy) jest znacznie wi ksza w ni  w sektorze prywatnym 
(252 osoby na 1000 MW mocy).  Dane te nie s  jednak w pe ni miarodajne, gdy
nie obejmuj  warto ci wiadczonych us ug. Te same prace mog  by  bowiem wy-
konywane w niektórych przedsi biorstwach przez pracowników (co jest uj te w 
tym porównaniu), a w innych przedsi biorstwach przez pracowników fi rm wiad-
cz cych us ugi dla elektrowni na zasadzie outsourcingu (co zosta o pomini te w 
tym porównaniu). Mimo to 3,3 do 6,5-krotna ró nica w liczbie zatrudnionych na 
jednostk  mocy wskazuje na potrzeb  wzrostu efektywno ci pracy w elektrow-
niach b d cych w asno ci  Skarbu Pa stwa.

Bior c pod uwag  stosunkowo nisk  efektywno  pracy w sektorze wytwa-
rzania energii elektrycznej mierzonej z pomoc  wska nika liczby zatrudnionych 
na jednostk  mocy, niepokoj ce s  dane Urz du Regulacji Energetyki dotycz ce
wynagrodze . Wynika z nich, e p ace w sektorze elektroenergetycznym rosn
systematycznie z roku na rok, niezale nie od wyników fi nansowych osi ganych
przez przedsi biorstwa w kolejnych latach [4].

6. Podsumowanie i wnioski

Analiza uwarunkowa  funkcjonowania i mo liwo ci rozwoju krajowego sek-
tora wytwarzania energii elektrycznej w ramach Unii Europejskiej pozwala na 
sformu owanie nast puj cych wniosków:

1. Obserwowana silna tendencja wzrostu cen paliw kopalnych utrzyma si  ze 
wzgl du na ograniczone zasoby w glowodorów. Ponadto monopolizacja i kar-
telizacja nadal b dzie utrudnia  funkcjonowanie rynku paliw. Wzrost cen 

Tabela 2 cd.
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paliw kopalnych i szkody w rodowisku zwi zane z ich spalaniem powoduj
zwi kszone zainteresowanie alternatywnymi ród ami energii w krajach Unii 
Europejskiej.

2. Z polityki energetycznej UE, w zakresie wykorzystania kopalnych paliw ener-
getycznych oraz emisji gazów cieplarnianych, wynika konieczno  zwi k-
szenia w UE do 2020 roku udzia u energii ze róde  odnawialnych do 20% 
(w Polsce do 15% z obecnych 7,2%), redukcji emisji gazów cieplarnianych 
o 20% oraz wzrostu o 20% efektywno ci wykorzystania energii. 

3. Elektroenergetyka polska, bazuj c w 91,4% na spalaniu w gla i wykorzystuj c
odnawialne ród a energii na poziomie 2,9%, ma wysokie koszty zewn trz-
nych spalania w glowodorów. Nale y za o y , e ten stan nie mo e by  nadal 
sankcjonowany.

4. Niskie wykorzystanie w Polsce odnawialnych róde  energii na poziomie tyl-
ko 2,9% w wytwarzaniu energii elektrycznej mo e spowodowa , w zwi zku ze 
zobowi zaniami wynikaj cymi z Traktatu Akcesyjnego Unii Europejskiej do 
zwi kszenia tego wska nika do 7,5%, kary ze strony Unii.

5. Krajowy sektor wytwarzania energii elektrycznej charakteryzuje si , jak to 
pokazano w opracowaniu, du ym stopniem zu ycia technicznego i ekono-
micznego. Ponadto utrzymuj cy si  w kraju regres w inwestowaniu mo e
spowodowa  w najbli szych latach brak mocy wytwórczych niezb dnych dla 
zaspokojenia zapotrzebowania na energi  elektryczn . Konieczne b d  wi c
nowe inwestycje w tym sektorze. Inwestycje te powinny wynika  z analizy 
efektywno ci pozyskania pierwotnych no ników energii w Polsce7 oraz kom-
pleksowej analizy kosztów, w tym kosztów zewn trznych, procesu wytwarza-
nia energii elektrycznej.

Literatura

[1] Agencja Rynku Energii (ARE), Statystyka Elektroenergetyki Polskiej 2006,
ARE, Warszawa 2007.

[2] BOT Elektrownia Be chatów, Nowy blok energetyczny, 2008, http://www.
elb.bot.pl/index.php?dzid=122.

[3] BP, Statistical Review of World Energy, London 2007.
[4] Dobroczy ska A., Bu czyk A., Daniluk A. i Masri S., Ceny energii elektrycz-

nej w Polsce: sytuacja 2005-2006, ”Biuletyn URE” 2007, nr 1 (stycze ),
http://www.ure.gov.pl/portal/pl/333/2183.

[5] European Commission, 20 20 by 2020 - Europe’s climate change oppor-
tunity, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/ LexUriServ.do?uri=COM:
2008:0030:FIN:EN:PDF.

7 Metodyka takiej analizy zosta a opracowana przez Mariann  Ksi yk [16].



Uwarunkowania rozwoju polskiego sektora wytwarzania energii elektrycznej...

133

[6] European Commission, Directive 2003/54/EC of the European Parliament 
and of the Council of 26 June 2003 concerning common rules for the in-
ternal market in electricity and repealing Directive 96/92/EC, Offi ce for 
Offi cial Publications of the European Communities, Luxembourg 2003.

[7] European Commission, Poland - Renewable Energy Fact Sheet 23.01.2008,
Directorate General for Energy and Transport, http://ec.europa.eu/energy/
index_en.html.

[8] European Union et al, Treaty of Accession (Traktat o Przyst pieniu), Bruk-
sela 2003, http://www.europarl.europa.eu/enlargement_new/ treaty/de-
fault_en.htm.

[9] Eurostat, Energy – Yearly Statistics 2005, Offi ce for offi cial publications of 
the European Communities, Luxembourg 2007.

[10] Eurostat, Energy intensity of the economy - Gross inland consumption of 
energy divided by GDP (kilogram of oil equivalent per 1000 Euro), 2008, 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=
0&language=en&pcode=en021.

[11] G ówny Urz d Statystyczny (GUS), Energia ze róde  odnawialnych w 2006 
r., Zak ad Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2007.

[12] G ówny Urz d Statystyczny (GUS), Gospodarka paliwowo-energetyczna 
w latach 2005, 2006, Zak ad Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 
2007.

[13] G ówny Urz d Statystyczny (GUS), Ochrona rodowiska 2007, Zak ad Wy-
dawnictw Statystycznych, Warszawa 2007.

[14] Godecki S. i Panek A., Inwestycje w sektorze wytwórczym elektroenergety-
ki, ”Biuletyn URE” 2007, nr 2 (marzec 2007), http://www.ure.gov.pl/por-
tal/ pl/341/2219.

[15] International Energy Agency (IEA), Renewables Information, Paris 2007.
[16] Ksi yk M., Efektywno  pozyskiwania pierwotnych no ników energii 

w Polsce, PWN, Warszawa-Kraków 1996.
[17] Ministerstwo Gospodarki (MG), Program dla elektroenergetyki, Warszawa 

2006.
[18] Ministerstwo rodowiska (M ), Krajowy plan rozdzia u uprawnie  do emi-

sji (KPRU) CO2 na lata 2008-2012 (projekt maj 2007), Warszawa 2007.
[19] Po udniowy Koncern Energetyczny (PKE), W przysz ym roku pop ynie

pr d z nowego bloku PKE z dnia 23.01.2008, http://www.pke.pl/dp/cms/ 
news_content.xml?id=&=mid66&i=mid66&DocId=1207.

[20] Tulej P.J., 2008, Climate action and renewable energy package, Europe-
an Commission Climate Action, http://ec.europa.eu/polska/news/ docu-
ments/energy_package.pdf.

[21] United Nations (UN), Johannesburg Declaration, Johannesburg Plan of 
Implementation, 2002, www.un.org/esa/sustdev/documents/docs.htm. 

[22] United Nations (UN), The Johannesburg Summit Test: What Will Change?,
New York 2002.



Marek . Michalski

134

[23] Urz d Regulacji Energetyki (URE), Prawo energetyczne – Ustawa z dnia 
10 kwietnia 1997 r. Stan prawny na dzie  7 kwietnia 2007 r. (Tekst ujed-
nolicony w Biurze Prawnym URE), Warszawa 2007.

[24] Urz d Regulacji Energetyki (URE), Sprawozdanie z dzia alno ci Prezesa 
URE – 2006, ”Biuletyny URE” 2007, nr 3 (maj 2007 r.).

[25] Urz d Regulacji Energetyki (URE), Sprawozdanie z dzia alno ci Prezesa 
URE – 2007, ”Biuletyny URE” 2008, nr 3 (maj 2008 r.).

[26] Zespó  Elektrowni P tnów Adamów Konin (PAK) SA, Osi gni cie mocy 
P tnowa II, http://www.zepak.com.pl/pl?action=show&id=36. 




