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1. Obecny stan polskiej energetyki

2. Globalne megatrendy w energetyce:

o DEKARBONIZACJA 

o ELEKTRYFIKACJA

o ROZWÓJ OZE

o DIGITALIZACJA

o URBANIZACJA

3. Wpływ megatrendów na polską energetykę

Struktura prezentacji



Źródło: www.forum-energii.eu

Produkcja energii elektrycznej w Polsce w 2017 [TWh, %]

Polska energetyka obecnie



Źródło: www.forum-energii.eu

Polska energetyka obecnie

Zmiany produkcji energii w OZE w Polsce 2005-2017 [TWh]



Źródło: PSE S.A.

Polska energetyka obecnie

Lokalizacja elektrowni systemowych w KSE



DEKARBONIZACJA

• Zmniejszenie intensywności emisji CO2 i
innych gazów cieplarnianych

• Zmniejszenie znaczenia paliw kopalnych,
głownie węgla

Cele polityki UE:

• co najmniej 40% redukcji emisji przed
2030 rokiem w porównaniu do 1990 roku,

• zmniejszenie emisji GHG, ograniczanie
niskiej emisji i zanieczyszczeń powietrza
(80-95% bezemisyjnej energii do 2050)



Dekarbonizacja  w Europie

• Bardzo wysoka penetracja OZE i znacząca przebudowa sieci przesyłowej

• OZE, w tym energia wodna i biomasa, będzie stanowić >80% dostaw energii elektrycznej do 2045 r. 
dzięki gwałtownemu spadkowi kosztów oraz niewykorzystanemu potencjałowi zasobów,

• Niezawodność i elastyczność systemu zapewniane przez wiele źródeł (energia wodna, energia jądrowa 
i gaz oraz nowe źródła DES, w tym magazyny energii, elektroliza wodorowa i power-to-X,

• Gaz będzie nadal stanowił ~15% całkowitej zainstalowanej mocy,

• Obniżenie kosztów technologii neutralnych pod względem emisji CO2 i rozwój innowacji.

Źródło: „Decarbonisation pathways”, Eurelectric



Transformacja energetyczna UE – punkty startowe

Źródło: „Decarbonisation pathways”, Eurelectric



Dekarbonizacja w Polsce – punkt startowy

• Inny punkt startowy transformacji w porównaniu do państw
Europy Zachodniej, tj.: Francja, Niemcy, Wielka Brytania,
które rozpoczęły transformację już 30-50 lat temu,

• Do 1989 roku polska gospodarka rozwijała się ekstensywnie
przy wysokiej energochłonności,

• zasoby surowcowe i relacje cenowo-kosztowe kształtowane
w tzw. bloku wschodnim nie sprzyjały wypieraniu węgla
kamiennego przez paliwa węglowodorowe,

• Polska energetyka wyróżnia się bardzo mało zróżnicowaną
strukturą paliwowo-technologiczną.

Źródło: ”Wkład polskiego sektora energetycznego w realizację globalnej polityki 
klimatycznej”, Polski Komitet Energii Elektrycznej

Zasadniczo różne poziomy emisyjności miksów
energetycznych w Europie

Źródło: „Decarbonisation pathways”, Eurelectric

Zużycie węgla w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji i 
Polsce [%]



Dekarbonizacja w Polsce

• Istotny spadek emisyjności od 1990 roku w efekcie
szerokoskalowych inwestycji modernizacyjnych
mających na celu instalację wysokosprawnych
instalacji,

• Polska znacznie przekroczyła zobowiązania redukcji
emisji GHG ustalone na COP w Kioto (29% redukcji
wobec wymaganych 6% do 2012 roku),

• Energetyka węglowa nadal dominuje w Polsce (w
2017 roku - 78% udziału w produkcji energii
elektrycznej), co stanowi ogromne wyzwaniami w
obliczu transformacji sektora i całej gospodarki,

• Megatrend dekarbonizacji w kontekście polskim
obejmuje pojawienie się tzw. „luki węglowej”
wywołanej zmniejszającym się udziałem węgla
wydobywanego w krajowych kopalniach.

Źródło: ”Wkład polskiego sektora energetycznego w realizację globalnej polityki 
klimatycznej”, Polski Komitet Energii Elektrycznej



Dekarbonizacja w Polsce 

Źródło: „Decarbonisation pathways”, Eurelectric



Wpływ elektryfikacji na całkowite końcowe 
zużycie energii (TFC) i emisje z gospodarki UE

• Bezpośrednie sprzężenie z elektryfikacji z 
dekarbonizacją sektora energetycznego,

• Osiągnięcie celu EUE 95-procentowej
redukcję emisji do 2050 wymaga pokrycia
przez energię elektryczną co najmniej 60%
końcowego zużycia energii,

• Jest to możliwe dzięki wzrostowi zużycia
energii elektrycznej w UE o 1,5% rok do roku,
przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia
energii w UE o 1,3% rocznie.

ELEKTRYFIKACJA

Źródło: „Decarbonisation pathways”, Eurelectric



Rosnący udział energii elektrycznej w UE

Znaczenie elektryfikacji w procesie dekarbonizacji 

Źródło: „Decarbonisation pathways”, Eurelectric



Elektromobilność

• Sprzedaż e-samochodów na świecie osiągnęła w Q3
2017 rekordowy poziom 287.000 pojazdów PEV i
hybryd plug-in (wzrost o 63% r/r),

• 50% popytu na e-samochody generują Chiny. Drugim
rynkiem EV jest Europa (24%,) a trzecim USA,

• W 2018 pojawiło się kilka modeli e-samochodów
ciężarowych (Volvo, Mercedes, DAF i Tesla),

• Pierwsze statki elektryczne rozwija się w transporcie
towarowym w Holandii, e-promy w Norwegii,

• Avinor ogłosił plany w pełni elektrycznych lotów
krótkodystansowych do 2040 roku,

• Airbus, Rolls-Royce i Siemens rozwijają
krótkodystansowe samoloty elektryczne

• W okresie 2014 – 2016 podwojenie inwestycji w
pojazdy autonomiczne i elektryczne

• Tesla zainstalowała ponad 2750 stacji ładowania w UE,

• Szwecja zbudowała pierwszą zelektryfikowaną drogę
do ładowania pojazdów podczas jazdy (odcinek o
długości 2 km).

Żródło: „Rekordowa sprzedaż aut elektrycznych na świecie”, Polskie Stowarzyszenie Paliw 
Alternatywnych (http://pspa.com.pl/infografika/rekordowa-sprzedaz-aut-elektrycznych-na-swiecie)Źródło: „Decarbonisation pathways”, Eurelectric



Elektryfikacja w ciepłownictwie i przemyśle

Źródło: https://www.vdma.org/en/v2viewer/-/v2article/render/24782194

• Nerdalize w Holandii to ogrzewanie wody użytkowej za
pomocą ciepła generowanego przez usługi cloud
computing,

• W Norwegii ogrzewanie miejskie Drammen dostarcza
85% ciepłej wody użytkowej potrzebnej w mieście. Przy
niskim koszcie energii elektrycznej na bazie wodnej,
tańsze jest uruchomienie pompy ciepła niż kotła
gazowego lub elektrycznego,

• Hydeploy Consortium dąży do zmieszania do 20%
wodoru z brytyjskim gazem w kierunku dalszej
pośredniej elektryfikacji.

• W Szwecji prowadzone są projekty pilotażowe
dotyczące elektryfikacji produkcji cementu oraz
produkcji stali za pomocą wodoru (projekt HYBRIT),

• VoltaChem i TNO rozwijają technologie, które
koncentrują się na konwersji energii odnawialnej na
ciepło, wodór i chemikalia,

• Power-to-X Alliance w Niemczech inwestuje do 1,1B
euro w celu ułatwienia produkcji ekologicznego wodoru
i syntetycznego metanu

Schemat instalacji Power-to-X

CIEPŁOWNICTWO PRZEMYSŁ

Źródło: „Decarbonisation pathways”, Eurelectric



Rozwój OZE w Europie

• Produkcja podstawowa z OZE w UE-28 wyniosła 211 mln (toe) w 2016 – wzrost o 66,6 %
zwiększenie w relacji do 2006, (średni wzrost o 5,3 % rocznie).

• 2x wzrost udziału OZE w końcowym zużyciu energii brutto ( 8,5% w 2004 do 17,0 % w 2016)
• UE dąży do osiągnięcia 20 % udziału OZE w końcowym zużyciu energii brutto UE do 2020

Źródło: Eurostat 



Rozwój OZE w Europie

Produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych brutto, UE-28, 1990–2016 (TWh)

Źródło: Eurostat (nrg_105a)



Rozwój OZE w Polsce

Prognoza struktury mocy zainstalowanej netto wg technologii do 2040

Źrodło: Ministerstwo Energii, Projekt Wniosków z analiz prognostycznych – zał. 1 do PEP2040 – w. 1.2 



Rozwój OZE w Polsce

Źrodło: Ministerstwo Energii, Projekt Wniosków z analiz prognostycznych – zał. 1 do PEP2040 – w. 1.2 

Prognoza struktury mocy zainstalowanej netto wg technologii do 2040



DIGITALIZACJA

Zalety:
• zwiększenie efektywności energetycznej,

• zmniejszenie przestojów w przepływie energii, a
co za tym idzie obniżenia kosztów operacyjnych,

• podniesienie niezawodności dostaw energii,

• Smart metering umożliwia racjonalne korzystanie
z energii dla każdego użytkownika,

• optymalizacja współpracy rozproszonych źródeł
ekologicznych z istniejącą siecią.

Przykład:
• Smart Grid - przyszłościowy system, który

zintegruje działania uczestników rynku energii -
wytwarzania, przesyłu, dystrybucji, sprzedaży i
użytkowników. To kompleksowe rozwiązanie,
które zapewni efektywne sterowanie wszystkimi,
(w tym rozproszonymi) elementami sieci.

Inteligentne algorytmy, urządzenia, czujniki i aplikacje, służące zautomatyzowaniu i wsparciu zarządzania procesami.
W energetyce - skomunikowane ze sobą budynków, domów mieszkalnych, centrów danych, obiektów przemysłowych i
sieci elektroenergetycznych – od poziomu elektrowni do gniazdka - podnosząc efektywność dzięki dwukierunkowemu
przepływowi energii i informacji.

Źródło: „Digitalizacja w energetyce – oto przyszłość gospodarki”, KIERUNEKENERGETYKA.PL



URBANIZACJA - koncentracja ludności w miastach 

Źródło: „Trendy, które zmienią sposób, w jaki zarządzamy energią”, GRAMWZIELONE.PL

• Miasta zajmują zaledwie 2%. powierzchni Ziemi, a zamieszkuje w nich aż 54 proc. światowej populacji, Szacuje się,
że do 2045 roku udział ten zwiększy się do poziomu 70 proc.,

• Urbanizacja powoduje smog nad ośrodkami miejskimi. Szacuje się że liczba przedwczesnych zgonów spowodowana
szkodliwym działaniem zanieczyszczeń powietrza będzie nadal wzrastać, z 3 mln obecnie do 4,5 mln w 2040 roku,

• Postępująca urbanizacja wymagać będzie nowej infrastruktury energetycznej oraz wykorzystywania nowych
technologii w celu pokrycia zapotrzebowania na energię,

• Smart City – koncepcja inteligentnego miasta, zwiększa interaktywność i wydajności infrastruktury miejskiej i
podnosi świadomości mieszkańców – innowacyjny sposób efektywnego zarządzania miejskimi zasobami energii.

SMART CITY
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Kluczowe konkluzje

▪ Megatrendy globalne ukształtują
energetykę przyszłości również w Polsce

▪ Tempo transformacji energetycznej będzie
wprost proporcjonalne do wzrostu
świadomości i siły nabywczej społeczeństwa

▪ Głównym motorem zmian w polskiej
energetyce będzie dostępność nowych
technologii po akceptowalnym koszcie

▪ Nie da się zatrzymać zmian w energetyce
wynikających z globalnych megatrendów
aktami prawnymi lub regulacją sektora!
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