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POLSKIE ZASOBY ENERGETYCZNE 
SZANSA CZY ZAGRO¯ENIE?
1.

WPROWADZENIE

W Polsce w 2010 r. zapotrzebowanie na energiê pierwotn¹ brutto kszta³towa³o siê na
poziomie 95,8 Mtoe (1998 r.  95,1 Mtoe); stanowi³o to 5,5% ca³kowitego zapotrzebowania
Unii Europejskiej (UE) oraz 0,8% wiatowego zapotrzebowania na energiê pierwotn¹. Nale¿y podkreliæ, ¿e w ostatnich latach w kraju obserwowano zmiany udzia³u poszczególnych noników energii w strukturze bilansu energetycznego. Mimo to nadal istotn¹ rolê
odgrywa wêgiel  w 2010 r. jego udzia³ wyniós³ 55,0% (w Polsce jest to podstawowy surowiec do wytwarzania energii elektrycznej) [7]. Natomiast udzia³ ropy naftowej i jej produktów w krajowym bilansie wykorzystania energii to 24,8%, gazu ziemnego 12,6%, energii
odnawialnej 7,6%. Dla porównania, w strukturze gospodarki energetycznej UE wa¿ne
miejsce zajmuj¹ wêglowodory: ropa naftowa i jej produkty 38,3%, gaz ziemny 25,6% [1, 19].
Gospodarkê paliwowo-energetyczn¹ Polski przedstawiono w tabeli 1.
Polska posiada bogate zasoby surowców energetycznych oraz znakomite zaplecze naukowo-badawcze w dziedzinie pozyskania i efektywnego wykorzystania tych surowców.
W 2010 r. udokumentowane zasoby wêgla kamiennego w Polsce stanowi³y ok. 85% udokumentowanych zasobów tego surowca w UE, natomiast zasoby wêgla brunatnego stanowi³y
niespe³na 2,7 % zasobów UE [1]. Zasoby udokumentowane gazu ziemnego w Polsce stanowi¹ oko³o 4,9% zasobów UE, natomiast w odniesieniu do ropy naftowej nale¿y stwierdziæ,
¿e jej zasoby udokumentowane w Polsce s¹ znikome. Maj¹c na uwadze znaczenie surowców energetycznych dla rozwoju kraju oraz zapewnienia bezpieczeñstwa energetycznego,
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wskazane by³oby wykonanie bilansu surowców energetycznych, który pozwoli³by na ocenê
dostêpnych zasobów oraz zweryfikowa³by techniczne mo¿liwoci ich wykorzystania. Problem ten dotyczy g³ównie odnawialnych zasobów energii.
Tabela l
Gospodarka paliwowo-energetyczna w Polsce w latach 19902009
(opracowanie w³asne na podstawie [2])
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Omawiaj¹c zagadnienia zwi¹zane ze struktur¹ zu¿ycia surowców energetycznych, nale¿y tak¿e wspomnieæ o ródle pochodzenia tych surowców i jego wp³ywie na bezpieczeñstwo energetyczne kraju. Jak ju¿ wspomniano, w 2010 roku zapotrzebowanie na energiê
pierwotn¹ wynios³o 95,8 Mtoe, przy czym 67,8 Mtoe tego zapotrzebowania pokryte zosta³o
z krajowych zasobów surowców energetycznych. W strukturze zu¿ycia energii pierwotnej,
otrzymywanej z krajowych surowców energetycznych, podstawowe znaczenie ma wêgiel
kamienny (w 2009 r. 66%) i wêgiel brunatny (18%). Natomiast udzia³ gazu ziemnego to 5%,
ropy naftowej 1%, a pozosta³ych, g³ównie odnawialnych noników energii 10% [2].
Z powy¿szych danych wynika, ¿e wskanik zale¿noci od importu surowców energetycznych w 2010 roku wynosi³ 31%. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e taki wskanik zale¿noci od importu surowców energetycznych plasuje Polskê w czo³ówce krajów europejskich najmniej
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uzale¿nionych od importu noników energii. Do krajów UE najmniej uzale¿nionych od importu surowców energetycznych nale¿¹: Czechy i Wielka Brytania, których uzale¿nienie od
importu surowców energetycznych wynosi po oko³o 27% [9]. Natomiast Dania jest pañstwem samowystarczalnym energetycznie, którego wydobycie w³asne surowców energetycznych (ropa naftowa i gaz ziemny) o oko³o 26% przewy¿sza krajowe zapotrzebowanie
i jest przedmiotem eksportu. Dzi ukszta³towany bilans handlu surowcami energetycznymi
w Polsce to roczny koszt dla gospodarki narodowej w wysokoci oko³o 31 mld z³ (bez gazu
ziemnego) [20]. Nale¿y przypomnieæ, ¿e do koñca lat 70. XX w. Polska by³a samowystarczalna energetycznie, jednak zu¿ycie energii w tym okresie kszta³towa³o siê na stosunkowo
niskim poziomie, a wydobycie wêgla kamiennego by³o rekordowo wysokie (ponaddwukrotnie wiêksze ni¿ obecnie).
Dalszy rozwój spo³eczny i gospodarczy wiata, w tym Polski, zale¿y od sposobu rozwi¹zania trzech powa¿nych problemów: wytwarzania energii, ekonomii i ekologii [4].
Obecnie toczy siê dyskusja dotycz¹ca tego, jak powinna wygl¹daæ w Polsce struktura zu¿ycia energii pierwotnej. Warto zadaæ sobie pytanie, czy powinnimy zmierzaæ w kierunku
w³asnych rozwi¹zañ, korzystaj¹c z posiadanych znacznych zasobów surowców energetycznych, g³ównie wêgla, czy te¿ zwiêkszyæ wykorzystanie w bilansie energetycznym wêglowodorów, które w mniejszym stopniu negatywnie oddzia³ywaj¹ na rodowisko, jednak
w znacznej mierze s¹ do Polski importowane. Zasadne jest równie¿ pytanie o mo¿liwoci
finansowe, rzeczowe i ludzkie krajowych podmiotów dzia³aj¹cych w sektorze energetycznym. Problematyka ta sk³ania autorów do postawienia pytania: czy Polskie zasoby energetyczne to szansa, czy zagro¿enie?
2.

KRAJOWE ZASOBY PALIW KOPALNYCH

Zasoby kopalne surowców energetycznych w wyniku ich eksploatacji ulegaj¹ systematycznemu zmniejszeniu. Bior¹c pod uwagê dostêpne zasoby i racjonalny sposób ich eksploatacji, nale¿y stwierdziæ, ¿e nie ma mo¿liwoci zaspokojenia ca³ego zapotrzebowania na
energiê. Wynika to ze stale rosn¹cych potrzeb energetycznych cz³owieka przy jednoczesnym ograniczeniu iloci paliw i energii, które mog¹ byæ pozyskane i dostarczone w danym
czasie i miejscu. Wystêpuj¹ce bariery maj¹ zarówno charakter naturalny (rodowiskowy,
ekonomiczny i technologiczny), jak i sztuczny (kszta³towany przez aktorów). W konsekwencji rosn¹ koszty eksploatacji surowców kopalnych, a ceny ich zakupu kszta³tuj¹ siê na
wysokim, nieraz nieprzewidywalnym poziomie. Brak jest natomiast jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, na ile lat wystarczy kopalnych noników energii pierwotnej. Rozwój
techniki i technologii pozwala na odkrywanie i dokumentowanie nowych z³ó¿, co w konsekwencji umo¿liwi wyd³u¿enia ich czasu u¿ytkowania, pomimo rosn¹cego, praktycznie
z roku na rok, zapotrzebowania na kopalne surowce energetyczne.
Polska dysponuje ogromnymi zasobami paliw sta³ych (jedne z najwiêkszych w Europie), których poda¿ przez wiele lat pozwala³a na pokrycie krajowych potrzeb i eksport tego
surowca. Jednak w ostatnim okresie zaobserwowaæ mo¿na zmniejszaj¹ce siê wydobycie
545

wêgla, które praktycznie pozwala tylko na pokrycie krajowego zapotrzebowania. W 2009 r.
w kraju zasoby bilansowe wêgla kamiennego wynosi³y 44 229 mln t. Z³o¿a znajduj¹ siê na
obszarze Górnol¹skiego Zag³êbia Wêglowego (GZW)  78,3%, Lubelskiego Zag³êbia
Wêglowego (LZW)  21,5% oraz Dolnol¹skiego Zag³êbia Wêglowego (DZW)  0,2% [20].
Nale¿y przypomnieæ, ¿e od pocz¹tku okresu transformacji w Polsce iloæ udokumentowanych zasobów bilansowych tego surowca uleg³a znacznemu zmniejszeniu (o 21 mld t). By³
to skutek m.in. modernizacji i restrukturyzacji górnictwa, a wyznaczone kierunki prowadzi³y do weryfikacji i przeklasyfikowania ju¿ istniej¹cych z³ó¿.
Krajowa poda¿ wêgla kamiennego odbywa siê g³ównie na obszarze GZW, w ograniczonym za stopniu w LZW (kopalnia Bogdanka), przy czym planowany jest wzrost wydobycia z kopalni Bogdanka: 2011 r.  6 mln t, 2012 r.  10 mln t, 2014 r.  11,5 mln t.
Natomiast w DZW, ze wzglêdu na panuj¹ce trudne warunki geologiczne, a tym samym wysokie koszty eksploatacji, wydobycie wêgla zakoñczono z pocz¹tkiem XX w. Zasoby z tego
obszaru na poziomie oko³o 369 mln t zaliczono do z³ó¿ pozabilansowych [20].
Polskie zasoby geologiczne wêgla brunatnego wynosz¹ 14 858 mln t. Najwiêksze jego
z³o¿a znajduj¹ siê w Be³chatowie ko³o Piotrkowa Trybunalskiego, sk¹d pochodzi 55,7%
krajowego wydobycia tego surowca. Pozosta³e potrzeby pokrywa wydobycie ze z³ó¿:
Turów (ko³o Bogatyni) oraz P¹tnów i Adamów (z rejonu koniñskiego) [20].
Od wielu lat krajowa poda¿ wêgla brunatnego, którego wartoæ opa³owa jest oko³o
trzykrotnie ni¿sza ni¿ wêgla kamiennego, utrzymuje siê na wyrównanym poziomie. Surowiec ten jest stosowany g³ownie do wytwarzania energii elektrycznej i ciep³a. Dlatego elektrownie znajduj¹ siê w pobli¿u miejsc, gdzie prowadzona jest eksploatacja tego surowca.
Z jednej strony takie rozwi¹zanie ogranicza koszty transportu surowca, z drugiej  tworzy
powi¹zany uk³ad, w którym wielkoæ poda¿y wêgla jest cile uzale¿niona od zapotrzebowania elektrowni.
W Polsce odnotowuje siê znaczny wzrost zu¿ycia ropy naftowej i produktów ropopochodnych przy równolegle wystêpuj¹cych barierach wewnêtrznych, zwi¹zanych m.in.
z wielkoci¹ udokumentowanych zasobów, oraz zewnêtrznych, wynikaj¹cych z pog³êbiaj¹cego siê braku pewnoci ich dostaw. Obecnie krajowe zasoby bilansowe ropy naftowej wynosz¹ 25,9 mln t. Najwiêksze znaczenie maj¹ z³o¿a na Ni¿u Polskim (85,0%) i w polskiej
strefie Morza Ba³tyckiego (11,4%) [20]. Zasoby prognostyczne tego surowca na obszarze
l¹dowym ocenia siê na 300 mln t [18]. Ponadto bardzo optymistyczna ocena ich wielkoci
dotyczy obszaru Morza Ba³tyckiego; szacuje siê, ¿e zlokalizowane tam z³o¿a mog¹ osi¹gn¹æ wielkoæ nawet kilkuset milionów ton [21].
Wewnêtrzne wydobycie ropy pokrywa niewielk¹ czêæ potrzeb (w 2010 r.  3,0%), co
wp³ywa na silne uzale¿nienie od jej importu. Istniej¹ce jego kierunki zosta³y wyznaczone
w latach 70. XX w. i obejmuj¹ zarówno infrastrukturê l¹dow¹ (ruroci¹g Przyjañ), jak
i morsk¹. Obecnie dostawy tego surowca z Rosji pokrywaj¹ oko³o 92% zapotrzebowania
krajowego. Przyjmuje siê, ¿e w razie wyst¹pienia zak³óceñ powsta³e braki mog¹ zostaæ
uzupe³nione dostaw¹ z innych regionów drog¹ morsk¹. Jednak zmiana dostawcy ropy
w krótkim okresie na tak wielk¹ skalê wi¹¿e siê z koniecznoci¹ przezwyciê¿enia licznych
barier, co jest kosztowne i obarczone ryzykiem.
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Gaz ziemny ma parametry kaloryczne zbli¿one do parametrów ropy, ale produkt ten
podczas spalania emituje mniej szkodliwych zwi¹zków. W Polsce zasoby bilansowe gazu
ziemnego wynosz¹ 146,8 mld m3 (oko³o 100 mld m3 w przeliczeniu na gaz wysokometanowy). Z³o¿a zalegaj¹ g³ównie na Ni¿u Polskim (68,9%) oraz przedgórzu Karpat (26,3%).
Niewielkie zasoby wystêpuj¹ równie¿ w polskiej strefie Morza Ba³tyckiego (4,0%) i na
terenie Karpat [20]. Pañstwowy Instytut Geologiczny ocenia zasoby prognostyczne surowca na poziomie oko³o 1700 mld m3. Dodatkowo w kraju wystêpuj¹ niekonwencjonalne z³o¿a gazu ziemnego. Na obecnym etapie ich rozpoznania nie jest mo¿liwe ostateczne oszacowanie ich wielkoci. Wed³ug wstêpnych szacunków ich wielkoæ wynosi 1,4÷5,3 bln m3.
Warto zwróciæ uwagê, ¿e w niektórych krajach Europy przybiera na sile anty³upkowy
lobbing, a proponowane zmiany w prawie europejskim zmierzaj¹ do ograniczenia w przysz³oci wydobycia gazu ze z³ó¿ niekonwencjonalnych.
Krajowa poda¿ gazu ziemnego zaspokaja oko³o 30% potrzeb. Brakuj¹ca czêæ jest
uzupe³niona importem g³ównie z Rosji. Dostawy odbywaj¹ siê na podstawie Porozumienia
miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz¹dem Federacji Rosyjskiej o budowie systemu gazoci¹gów dla tranzytu gazu rosyjskiego przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
i dostawach gazu rosyjskiego do Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 1993 r. (z póniejszymi aneksami). Gaz ziemny importowany do Polski na podstawie ww. porozumienia
dostarczany jest przez punkty zdawczo-odbiorcze: Kondratki, Drozdowicze, Wysokoje
i Tietierowka. W nadchodz¹cych latach alternatywny kierunek dostaw gazu do Polski ma
wyznaczyæ terminal regazyfikacyjny LNG w winoujciu.
3.

KRAJOWE ZASOBY ENERGII ODNAWIALNEJ

ród³a energii odnawialnej maj¹ zdolnoæ regeneracji, uzupe³niaj¹ siê w naturalnych
procesach, a ich racjonalna eksploatacja nie powoduje ich nadmiernego szczerpywania.
Wp³ywaj¹ ponadto na rozwój rynku lokalnego, zmianê przep³ywów strumienia p³atnoci za
energiê, niskie koszty eksploatacji, mo¿liwoæ pozyskania funduszy zewnêtrznych oraz
promocjê regionu i kraju [8]. Nie mo¿na jednak zapominaæ o istnieniu ekologicznych zagro¿eñ.
W Europie od pocz¹tku XX w. utrzymuje siê sta³y wzrost zu¿ycia energii odnawialnej
z jednoczesnym ograniczeniem wykorzystania tradycyjnych surowców. W 2009 r. ca³kowita jej poda¿ w UE wynios³a 148,4 Mtoe, co stanowi³o 17,6% w strukturze energii pierwotnej. Wysoki udzia³ odnotowano w Niemczech  18,7%, we Francji  13,2%, w Szwecji 
10,7%, we W³oszech  9,9%, w Norwegii  8,2% i Hiszpanii  8,0% [19]. Wielkoæ i struktura zu¿ycia poszczególnych noników energii odnawialnej w pañstwach cz³onkowskich
jest ró¿norodna, uzale¿niona m.in. od czynników rodowiskowych, finansowych i technologicznych.
W Polsce ca³kowita poda¿ energii pochodz¹cej ze róde³ odnawialnych wynios³a
6,0 Mtoe, co oznacza³o 8,9% udzia³u w energii pierwotnej [19]. Wa¿ne miejsce zajmuje
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biomasa, która jest powszechnie u¿ywana do wytwarzania ciep³a, energii elektrycznej oraz
paliw ciek³ych. W konsekwencji w bilansie pozyskania energii odnawialnej udzia³ biomasy
sta³ej wynosi 85,8%. Mimo ¿e wartoæ kaloryczna tego surowca jest oko³o dwukrotnie
ni¿sza ni¿ wêgla kamiennego, produkt ten jest na tyle tani, ¿e wietnie z nim konkuruje. Na
udzia³ biomasy w ogólnym bilansie energii odnawialnej znacz¹co wp³ywa zapotrzebowanie
gospodarstw domowych (w 2009 r. 47,2%) oraz elektrowni i elektrociep³owni zawodowych
(21,7%) [5]. Natomiast w krajowym bilansie poda¿y energii odnawialnej udzia³ biopaliw
ciek³ych wynosi 7,1% [5]. Biopaliwa s¹ stosowane g³ównie jako domieszki do paliw ropopochodnych. W wypadku benzyny silnikowej jest to g³ównie bioetanol, natomiast oleju
napêdowego  biodiesel. Niestety koszt ich wytwarzania jest wy¿szy w porównaniu z kosztem paliw tradycyjnych. Ponadto krajowa poda¿ bioetanolu zaspokaja tylko 47,0% potrzeb,
a biodiesla 71,4% [5]. Nale¿y przypomnieæ, ¿e Polska ma du¿e dowiadczenie w wytwarzaniu biokomponentów: produkcjê etanolu jako paliwa do silników rozpoczêto ju¿ w 1928 r.
Polski bilans potencja³u energetycznego zasobów odnawialnych wed³ug ró¿nych opracowañ przedstawiono w tabeli 2.
Tabela 2
Roczny techniczny potencja³ odnawialnych róde³ energii w Polsce [18, s. 43]
Zasoby energii odnawialnej [PJ]

J. Soko³owski,
J. Zimny
(2001 r.)

IBMER/ ECBREC –
G. Winiewski
Min. rodowiska
„Strategia rozwoju
energetyki
odnawialnej”
(2000 r.)

IBMER –
G. Winiewski
dla Polskiego
Klubu
Ekologicznego
(1997 r.)

J. Hauf,
Raport
dla Banku
wiatowego
(1996 r.)

Biomasa

407

895

895

810

Energia wodna

43

43

43

30

625 000

200

1 512

ok. 200

Energia wiatru

140

36

36

45

Promieniowanie
s³oneczne

280

1340

1340

370

625 870

2 514

3 860

ok. 1 414

Rodzaj

Zasoby
geotermalne

Suma

Energetyka wodna jest g³ównie wykorzystywana do wytwarzania energii elektrycznej.
Polska ma w tej dziedzinie bardzo d³ugie tradycje (pierwsza elektrownia wodna na ziemiach polskich zosta³a uruchomiona na rzece S³upia jeszcze w XIX w.). Obecnie udzia³
tego nonika w bilansie energii pierwotnej wynosi 3,4% [5]. Oko³o 68% krajowych zasobów znajduje siê w obszarze dorzecza Wis³y (g³ównie prawobrze¿nych dop³ywów) [11].
548

W Polsce wystêpuj¹ jednak naturalne ograniczenia rozwoju du¿ych elektrowni wodnych.
Rzeki charakteryzuj¹ siê du¿¹ zmiennoci¹ poziomu wody, a brak zbiorników retencyjnych
wp³ywa na jej okresowe nadmiary czy deficyty. Dlatego szans¹ jest rozwój ma³ych elektrowni wodnych. Obiekty te s¹ ród³em taniej i czystej energii, pozwalaj¹ na regulacjê stosunków wodnych, poprawiaj¹ wilgotnoæ gleby i poziom wód gruntowych, tworz¹ system
zbiorników retencyjnych [18]. Dobre warunki do budowy tych elektrowni s¹ w Karpatach,
Sudetach, na Roztoczu, a tak¿e na rzekach Przymorza. Ponadto istotne znaczenie ma potencja³ Odry [11].
W Polsce w 2009 r. udzia³ energetyki wiatrowej w strukturze produkcji energii odnawialnej wyniós³ 1,5%. Dla porównania w UE wskanik ten kszta³towa³ siê na poziomie
7,1% (w Niemczech  11,7%) [5]. Mo¿liwoci elektrowni wiatrowych s¹ zwi¹zane z warunkami klimatycznymi i terenowymi. Jednak po³o¿enie geograficzne Polski czy ukszta³towanie jej terenu nie stwarza bardzo dobrych warunków do korzystania z energii wiatru na
du¿¹ skalê. Na przyk³ad rednia prêdkoæ wiatru w ci¹gu roku dla elektrowni wiatrowych
powinna siê kszta³towaæ na poziomie 4÷6 m/s, natomiast w Polsce wskanik ten osi¹ga
latem 2,8 m/s, zim¹ 3,8 m/s [6]. Dodatkowo wystêpuj¹ liczne ograniczenia technologiczne,
tj. ma³a przewidywalnoæ wytwarzania energii, ograniczone mo¿liwoci pe³nego wykorzystania zainstalowanej mocy, trudnoci z pod³¹czeniem do sieci elektroenergetycznej, doæ
wysoki poziom ha³asu [8]. Obszarami o dogodnych warunkach do budowy elektrowni s¹
wybrze¿e Morza Ba³tyckiego (przede wszystkim jego zachodnia czêæ) oraz pó³nocno-wschodnia czêæ kraju. Dodatkowo tereny takie znajduj¹ siê w Sudetach, Beskidzie
l¹skim i ¯ywieckim, w Bieszczadach, na Pogórzu Dynowskim, Garbie Lubawskim, a tak¿e w okolicach Kielc [11].
Energia geotermalna jest to ciep³o z wnêtrza ziemi pozyskane w postaci gor¹cej wody
i pary wodnej. Uzyskana energia wykorzystywana jest powszechnie do celów grzewczych.
Nale¿y podkreliæ, ¿e geotermia, mimo ¿e nie wytwarza produktów spalania, nie jest obojêtna dla rodowiska naturalnego, a w zale¿noci od poziomu geologicznego pozyskane wody
maj¹ ró¿n¹ temperaturê i sk³ad chemiczny. Polska posiada, rozpoznane bardzo dok³adnie do
g³êbokoci 3000 km, bogate zasoby wód geotermalnych. Z³o¿a te s¹ równomiernie rozmieszczone, obejmuj¹ oko³o 80% powierzchni kraju (w iloci 6600 km3), maj¹ temperaturê 25÷150 oC [11]. Mimo tak dogodnych warunków wykorzystuje siê minimaln¹ czêæ
potencja³u geotermalnego. W 2009 r. udzia³ energii geotermalnej w strukturze poda¿y energii odnawialnej w Polsce wynosi³ 0,2% (rednia UE to 4,0%, w Niemczech 11,7%) [5].
Promieniowanie s³oneczne to przede wszystkim niewyczerpane, dostêpne dla ka¿dego
i bezpieczne dla rodowiska ród³o energii. Naukowcy uwa¿aj¹, ¿e jego wykorzystanie to
najbardziej obiecuj¹cy kierunek rozwoju energetyki. Obecnie wystêpuj¹ liczne bariery naturalne czy technologiczne, które znacznie ograniczaj¹ wykorzystanie s³oñca jako ród³a
energii. Jednym z nich jest fakt, ¿e promieniowanie s³oneczne charakteryzuje siê nierównomiernym rozk³adem czasowym w cyklu rocznym. Dlatego energia s³oneczna wykorzystywana jest jedynie lokalnie, najczêciej zaspokaja potrzeby gospodarstw domowych w zakresie ciep³ej wody i ciep³a. Natomiast do wytwarzania energii elektrycznej przeznaczone
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s¹ wy³¹cznie instalacje ma³ych mocy, zasilaj¹ce g³ównie obiekty wolnostoj¹ce [11]. W Polsce w bilansie wykorzystania noników energii odnawialnej energia s³oneczna ma niewielkie znaczenie.
4.

WP£YW SEKTORA ENERGETYCZNEGO
NA RODOWISKO PRZYRODNICZE

Bezpieczeñstwo energetyczne to stan gospodarki umo¿liwiaj¹cy pokrycie bie¿¹cego
i perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energiê, w sposób techniczny
i ekonomiczny uzasadniony, przy minimalizacji negatywnego oddzia³ywania sektora energii na rodowisko i warunki ¿ycia spo³eczeñstwa [14]. To cel, do którego powinno siê stale
i bezwzglêdnie zmierzaæ. Podjête dzia³ania nie mog¹ byæ aktem jednorazowym, musz¹ byæ
korygowane i dostosowane do nowych wyzwañ. Ich istota wyra¿a siê w kszta³towaniu otoczenia zgodnie z potrzebami przy uwzglêdnieniu wewnêtrznych zasobów ludzkich, finansowych i rzeczowych. Punktem wyjcia przy formu³owaniu celów musz¹ byæ bie¿¹ce
i przysz³e potrzeby energetyczne. Zgodnie z prognoz¹ rz¹du RP krajowe zapotrzebowanie
na energiê pierwotn¹ w 2030 r. wyniesie 118,5 Mtoe [14].
W minionym okresie w Polsce nast¹pi³ ogromny postêp w zakresie ochrony rodowiska przyrodniczego. Istotn¹ rolê odegra³y zmiany w strukturze gospodarki narodowej. Odnotowano znaczny spadek zanieczyszczeñ z poszczególnych ich róde³. Potwierdzaj¹ to
osi¹gniête cele (m.in. wynikaj¹ce z akcesji do UE) oraz ograniczenie zale¿noci wzrostu
gospodarczego od presji na rodowisko. Na przyk³ad do 2012 r. Polska zosta³a zobowi¹zana do redukcji emisji gazów cieplarnianych o 6% w porównaniu z 1988 r. Warto przypomnieæ, ¿e ju¿ w 2008 r. wskanik ten osi¹gn¹³ 30% [10].
Pomimo korzystnych zmian Polska wci¹¿ zajmuje wysokie miejsce pod wzglêdem
wielkoci emisji gazów cieplarnianych; w 2008 r. jej udzia³ w ogólnym bilansie emisji gazów w UE wyniós³ 8,0%. Wy¿szy poziom odnotowano w Niemczech (19,4%), w Wielkiej
Brytanii (12,7%), we W³oszech (10,9%), Francji (10,6%) i w Hiszpanii (8,2%) [19]. Ponadto krajowa dynamika poprawy wykazuje tendencjê spadkow¹, co wynika z ograniczenia
wp³ywu zmian transformacji gospodarki na poprawê rodowiska. Natomiast ze wzglêdu na
ukszta³towan¹ strukturê wykorzystania energii pierwotnej bardzo du¿ym wyzwaniem jest
sektor energetyczny. Istotnym problemem energetyki wêglowej jest emisja gazów cieplarnianych. Warto przypomnieæ, ¿e w Polsce poda¿ energii elektrycznej, przy znacznej dekapitalizacji maj¹tku trwa³ego producentów i dystrybutorów, jest zmonopolizowana przez
wêgiel (oko³o 90%). W przysz³oci emisjê szkodliwych substancji mo¿na ograniczyæ m.in.
przez rozwój i wdra¿anie technologii, takich jak podziemna gazyfikacja wêgla, oczyszczanie wêgla przed spalaniem, konwersja wêgla w gaz lub ciecz i oczyszczanie ich przed spalaniem [6]. Nale¿y podkreliæ, ¿e rol¹ pañstwa jest wspieranie takich rozwi¹zañ, które pozwalaj¹ obecnie i w przysz³oci utrzymaæ konkurencyjne ceny energii. Emisjê g³ównych
zanieczyszczeñ powietrza w Polsce przedstawiono w tabeli 3.
550

Tabela 3
Ca³kowita emisja g³ównych zanieczyszczeñ powietrza w Polsce w latach 19902009
(opracowanie w³asne na podstawie [16])
Rodzaj

1990

1995

2000

2005

2009

Gg

2009 – 1990
Gg

%

Dwutlenek siarki

3 210

2 376

1 511

1 222

999

–2 211

68,9

Tlenki azotu

1 280

1 120

838

811

831

–449

35,1

381 482

348 926

320 727

319 286

325 381

–56 101

14,7

b.d.

4 547

3 463

3 333

2 674

–1 873

41,2*

1 121

1 076

904

885

894

–227

20,2

550

380

322

326

285

–265

48,2

1 950

1 308

464

430

421

–1 529

78,4

Dwutlenek wêgla
Tlenek wêgla
Niemetalowe lotne
zwi¹zki organiczne
Amoniak
Py³y
* 2009  1995.

W Polsce odnotowano znacz¹c¹ (najwiêksz¹ w UE) poprawê efektywnoci wykorzystania energii (tab. 4). Od pocz¹tku okresu transformacji wprowadzono liczne rozwi¹zania
organizacyjne i technologiczne, które pozwoli³y na poprawê efektywnoci energetycznej.
W przedsiêbiorstwach realizowano inwestycje zwiêkszaj¹ce ich konkurencyjnoæ, które
m.in. wynika³y z krajowych programów modernizacji i restrukturyzacji gospodarki. W gospodarstwach domowych wprowadzono systemy dociepleñ oraz poprawiono efektywnoæ
systemów grzewczych. Natomiast niekorzystnym czynnikiem by³y zmiany w strukturze
transportu prowadz¹ce do znacznego obci¹¿enia transportu drogowego, a tak¿e przeobra¿enia w strukturze organizacji w rolnictwie (tworzenie nowoczesnych, wielkoobszarowych
gospodarstw) [3].
Tabela 4
rednioroczne tempa zmian wskaników energoch³onnoci PKB [3, s. 17]
1990–
1993

1993–
2000

2000–
2008

1993–
2008

1990–
2008

Energoch³onnoci finalnej PKB

3,46

–7,16

–2,71

–4,81

–3,48

Energoch³onnoci pierwotnej PKB

0,84

–6,77

–2,94

–4,75

–3,84

Tempo zmian

Nale¿y podkreliæ, ¿e Polska ma jeszcze znaczne mo¿liwoci poprawy wykorzystania
energii. Obecnie dystans do redniej UE w tym zakresie zmniejszy³ siê, jednak¿e, w porównaniu z najefektywniejszymi gospodarkami ci¹gle pozostaje du¿y. Dlatego przysz³e dzia³ania powinny siê koncentrowaæ na wprowadzaniu mechanizmów wsparcia przedsiêwziêæ
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z zakresu poprawy efektywnoci produkcji, dystrybucji oraz wykorzystania energii
pierwotnej i finalnej. Trzeba pamiêtaæ, ¿e wbrew pozorom w krajach o gospodarce rynkowej polityka racjonalizacji energii nie powstaje wy³¹cznie pod wp³ywem niewidzialnej rêki rynku. Rynek jest zawsze krótkowzroczny, zapatrzony w dorany zysk finansowy
[4, s. 55].
Prawn¹ podstaw¹ miêdzynarodowych dzia³añ prowadz¹cych do ograniczenia zmian
w klimacie jest Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu,
podpisana w 1992 r. w Rio de Janeiro. Uzupe³nieniem jest protokó³ z Kioto z 1997 r. (traktat
wszed³ w ¿ycie w 2005 r.). Zgodnie z przyjêtymi zobowi¹zaniami uprzemys³owione pañstwa
do 2012 r. s¹ zobligowane do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o 5,2% w porównaniu z 1990 r. [15]. Dla realizacji tego celu w grudniu 2008 r. UE przyjê³a pakiet klimatyczno-energetyczny. Zgodnie ze zobowi¹zaniami wyznaczono cele, które obejmuj¹: zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20% w stosunku do roku 1990, zmniejszenie zu¿ycia
energii o 20% w porównaniu z prognozami dla UE na 2020 r., zwiêkszenie udzia³u odnawialnych róde³ energii do 20% ca³kowitego zu¿ycia energii w UE, w tym zwiêkszenie
wykorzystania odnawialnych róde³ energii w transporcie do 10% [15]. Realizacja tych
za³o¿eñ w Polsce poci¹gnie za sob¹ koszty dostosowawcze. Dla przemys³u zosta³y wyznaczone limity emisji CO2, wiêc w razie niewywi¹zania siê pozosta³¹ czêæ uprawnieñ przedsiêbiorstwa bêd¹ nabywaæ na aukcjach. Obecnie w Polsce istniej¹ preferencyjne warunki
zakupu praw do emisji. Jednak ju¿ od 2013 r. rozpocznie siê kolejny etap w systemie ich
handlu, co doprowadzi do znacznego wzrostu obci¹¿eñ z tego tytu³u. W kraju ze wzglêdu
na wysoki udzia³ paliw sta³ych w produkcji energii elektrycznej proponowane zmiany przek³adaj¹ siê bezporednio na wy¿szy poziom cen energii. W konsekwencji mog³oby to doprowadziæ do ograniczenia konkurencyjnoci polskiej gospodarki oraz obni¿enia poziomu ¿ycia
gospodarstw domowych. Dlatego te¿ w lipcu 2011 r. Polska skierowa³a do Europejskiego
Trybuna³u Sprawiedliwoci skargê na decyzjê Komisji Europejskiej dotycz¹c¹ limitów darmowych pozwoleñ na emisjê CO2 w przemyle.
Warto zwróciæ uwagê, ¿e polskie spo³eczeñstwo konsumuje znacznie mniej energii ni¿
kraje starej UE. Podejcie poszczególnych pañstw UE do problemów energii jest krótkowzroczne, ma charakter narodowy, natomiast Unia Europejska nigdy nie by³a samowystarczalna energetycznie i prawdopodobnie nigdy nie bêdzie. Ponadto nie wszystkie kraje ratyfikowa³y protokó³ z Kioto. wiatowy rynek nie znosi pró¿ni, jedynie w Stanach Zjednoczonych do 2025 r. zak³ada siê powstanie ponad stu elektrowni wêglowych opartych na
nowoczesnych technologiach. W przysz³oci pozwoli to na uzyskanie wiêkszej iloci energii przy równoczesnym ograniczeniu jej wp³ywu na rodowisko [8]. Dlatego martwi nas nie
to, ¿e ceny energii bêd¹ rosn¹æ, ale to, ¿e wy¿sza dynamika wzrostu cen zostanie odnotowana tylko w Europie. Natomiast Rosja to jedno z najwiêkszych wiatowych mocarstw energetycznych i g³ówny dostawca surowców do UE. Jednym z podstawowych celów rosyjskiej
polityki zagranicznej jest ekspansja narodowych koncernów energetycznych. Moskwa konsekwentnie d¹¿y do przejêcia pe³nej kontroli w ca³ym ³añcuchu dostaw energii.
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5.

WNIOSKI

Nadchodz¹ce lata bêd¹ bardzo wa¿ne dla spo³eczno-gospodarczego rozwoju zarówno
Polski, jak i ca³ej UE. Naukowcy ostrzegaj¹, ¿e jeli nie uda siê ograniczyæ emisji gazów
cieplarnianych, wiat zostanie dotkniêty zmianami klimatycznymi o niewyobra¿alnych dot¹d rozmiarach [18]. Prognozowany przysz³y kryzys energetyczny, klimatyczny czy ¿ywnociowy mo¿e sprawiæ, ¿e funkcjonowanie gospodarki i spo³eczeñstwa w obecnej formie
bêdzie ju¿ niemo¿liwe. Dlatego ju¿ dzi musi nast¹piæ zmiana zachowañ spo³eczeñstw.
Mo¿e siê to odbyæ na dwa sposoby: cywilizowany, zgodnie z koncepcj¹ zrównowa¿onego
rozwoju, w której obecne potrzeby s¹ zaspokajane bez umniejszania szans przysz³ych pokoleñ, oraz niecywilizowany, przez tzw. wojnê energetyczn¹ [4].
W sytuacji gdy ceny noników energii osi¹gaj¹ rekordow¹ wysokoæ, a import tych
noników uzale¿nia siê od zewnêtrznych podmiotów, trzeba odrzuciæ tezê, ¿e krajowe inwestycje w dzia³alnoæ badawczo-rozwojow¹ i wykorzystanie polskiego potencja³u zasobów zarówno nieodnawialnych, jak i odnawialnych s¹ nieuzasadnione technicznie i ekonomicznie [18]. Dobra pozycja Polski, wynikaj¹ca z naturalnych uwarunkowañ, przy pe³nym
wykorzystaniu dostêpnych i bezpiecznych dla rodowiska technologii mo¿e byæ wa¿nym
czynnikiem decyduj¹cym o suwerennoci energetycznej kraju.
Warto podkreliæ, ¿e obecnie Polska jest zaliczana do wiatowej czo³ówki pañstw
o najwiêkszej intensyfikacji prac maj¹cych na celu udokumentowanie niekonwencjonalnych z³ó¿ gazu. Zaanga¿owanie w poszukiwanie tych z³ó¿ wiatowych koncernów naftowych, maj¹cych bogate dowiadczenie zarówno na etapie poszukiwania, jak i eksploatacji
gazu, zwiêksza szanse na sukces tego projektu [17]. Zak³adaj¹c optymistyczny scenariusz
zagospodarowania gazu z pok³adów ³upkowych (udokumentowanie odpowiednich zasobów, koszty wydobycia gazu konkurencyjne wobec kosztów zakupu gazu z importu), nale¿y oczekiwaæ zmiany struktury zasobów surowców energetycznych  zwiêkszenia udzia³u
gazu oraz szerszego jego wykorzystania w sektorze wytwarzania energii elektrycznej. Realizacja powy¿szego scenariusza prze³o¿y siê na obni¿enie wielkoci emisji zanieczyszczeñ
z sektora energetycznego oraz wzmocni bezpieczeñstwo energetyczne Polski.
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