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Wprowadzenie 

 Założenia polityki klimatycznej ujęte w mapie drogowej 2050
stanowią duże wyzwanie dla sektora energetycznego wielu krajów
europejskich. Wprowadzenie znacznych redukcji emisji w sektorze
energetycznym praktycznie wyklucza węgiel z gospodarki
energetycznej.

 Dyrektywa IED o emisjach przemysłowych, wprowadziła
restrykcyjne standardy emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłów.

 Ponadto pod koniec 2016 roku Komisja Europejska przedstawiła
tzw. Pakiet Zimowy. Proponowane w pakiecie zapisy regulacji
wprowadzają limit emisji CO2 dla wytwarzania energii elektrycznej
na poziomie 550 g CO2/kWh. Obecnie żadna dostępna technologia
węglowa nie będzie w stanie sprostać takim wymaganiom.



Wprowadzenie 

 Kolejnym dokumentem, który może spowodować zmiany
w europejskim systemie energetycznym są ustalenia 21 Konferencji
Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie
zmian klimatu (COP21).

 Kluczowe punkty zawarte w umowie, którą podjęło blisko 200
krajów z całego świata to przede wszystkim: jak najszybsze
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, oraz utrzymanie wzrostu
temperatury na świecie znacznie poniżej 2oC oraz podjęcie wysiłków
w celu ograniczenia go do 1,5oC.



Wprowadzenie 

Procentowa zależność energetyczna od importu surowców 
energetycznych w całkowitym zużyciu energii



Stosunek państw UE 
do energetyki węglowej 



Moc zainstalowana w elektrowniach węglowych w wybranych krajach

Stosunek państw UE 
do energetyki węglowej 



Zapowiedzi o wycofaniu z energetyki węglowej w poszczególnych krajach 
europejskich

Kraj Status stopniowego wycofywania z energetyki węglowej

Austria Stopniowe wycofywanie energetyki węglowej do 2025 r., z uwzględnieniem stopniowego 
wycofania do 2020 r.

Belgia
Belgia jest pierwszym i do tej pory jedynym państwem członkowskim UE, które wycofało 
się z energetyki węglowej. Ostatnia elektrownia węglowa została zamknięta w marcu 
2016 roku.

Niemcy Dyskusja na temat stopniowego wycofywania ale bez konkretnych dat (być może 2038)

Dania Stopniowe wycofywanie z energetyki węglowej do 2030 r.

Francja Francja zobowiązała się do wycofania z energetyki węglowej do 2023 r.

Holandia Stopniowe wycofywanie z energetyki węglowej do końca 2029 r.

Polska Brak dyskusji na temat stopniowego wycofywania z energetyki węglowej – brak aktualnej 
polityki energetycznej

Czechy Brak dyskusji na temat stopniowego wycofywania się z energetyki węglowej

Słowacja
Dyskusja na temat stopniowego wycofywania, wstępnie rok 2023 ma być rokiem 
docelowym dla stopniowego wycofywania węgla na Słowacji zarówno w sektorze 
wydobywczym, jak i energetycznym.

Stosunek państw UE 
do energetyki węglowej 



Udział procentowy w produkcji energii elektrycznej w źródłach 
węglowych w Polsce i krajach UE

Stosunek państw UE 
do energetyki węglowej 



Udział procentowy w produkcji energii elektrycznej w źródłach OZE 
w Polsce i krajach UE

Stosunek państw UE 
do OZE



Systemy energetyczne krajów UE



Niemcy

 Energiewende jest jedną z najbardziej kluczowych inicjatyw w
polityce Niemiec realizowaną z konsekwencją od co najmniej
dwóch dekad.

 W 2000 roku rząd niemiecki wprowadził ustawę o źródłach energii
odnawialnej (EEG), która zastąpiła ustawę o taryfach
gwarantowanych z 1991 r. Ta ustawa to początek etapu wdrażania
polityki Energiewende.

 Od tego roku można zauważyć znaczny wzrost instalowanej mocy
w źródłach wytwórczych, szczególnie odnawialnych, które uzyskały
znaczne wsparcie w rozwoju.

 Dynamiczny wzrost mocy zainstalowanej nie poskutkował
wzrostem produkcji i zużycia energii elektrycznej. W systemie
energetycznym pojawiła się duża ilość źródeł odnawialnych o
zdecydowanie krótszym czasie pracy, a wycofane zostały źródła
systemowe oparte na węglu i energetyce jądrowej.



Procentowe przyrosty mocy zainstalowanej, produkcji i zużycia energii 
w Niemczech

Niemcy



 Najistotniejsze założenia niemieckiej polityki energetycznej to:

 odstąpienie od eksploatacji elektrowni jądrowych do 2022 roku

 znaczna redukcja emisji dwutlenku węgla

 oparcie systemu elektroenergetycznego na OZE

 Udział OZE w produkcji energii elektrycznej ma systematycznie
wzrastać z obecnych ok. 20% do ok. 50% w 2030 roku i aż 80% w roku
2050

 Podstawowym problemem przy realizacji polityki energetycznej
jest zapewnienie ciągłości dostaw energii po stopniowym
wyłączaniu kolejnych elektrowni jądrowych:

 energetyka węglowa?

 gaz ziemny (zachowanie celów redukcji emisji CO2)?

 magazyny energii?

Niemcy



 Niemcy są także jednym z krajów, który dąży do zwiększenia
przepustowości w połączeniach transgranicznych. Jednym z
powodów jest możliwość bilansowania niemieckiego rynku energii w
momencie nadprodukcji energii ze źródeł odnawialnych i jej
sprzedaż krajom sąsiednim.

 Niemiecki system energetyczny jest jednym z największych
eksporterów energii do krajów sąsiednich. Jest to związane ze
znacznym przewymiarowaniem systemu w stosunku do potrzeb.

 Dlatego też istnieje obawa, że dalsze nieplanowane przepływy
energii z Niemiec do krajów sąsiednich mogą doprowadzić w
przyszłości do poważnych perturbacji w funkcjonowaniu systemu
energetycznego.

 W związku z tym wiele krajów rozważa, a kilka już wprowadziło,
mechanizm przesuwników fazowych, który zapobiega
wprowadzaniu niechcianej energii do systemów energetycznych.

Niemcy



Roczne bilanse energii elektrycznej w Niemczech w latach 2002-2017 

Fukushima

Niemcy



Eksport i import energii elektrycznej w Niemczech w 2017 

Niemcy



Niemcy



 Niemiecki system energetyczny to ponad 203 GW mocy
zainstalowanej oraz roczna produkcja energii to ponad 650 TWh.

 Produkcja energii znacznie przewyższa zapotrzebowanie na
energię w Niemczech, które w 2017 roku wyniosło około 600 TWh.

 Porównując niemiecki system energetyczny z krajami sąsiednimi
można zauważyć, że jest on porównywalny z połączonymi systemami
energetycznymi krajów sąsiednich.

Kraj Austria Belgia Szwajcaria Niemcy Dania Francja Luksemburg Holandia Polska Czechy

Moc 
zainstalowana 

[MW]
24 646 20 636 17 616 203 668 15 525 130 873 2 090 31 749 38 278 20 188

Niemcy



Moc zainstalowana i produkcja energii elektrycznej z poszczególnych źródeł 
w Niemczech

Niemcy



 Mimo negatywnego nastawienia Niemiec do energetyki węglowej
udział węgla w niemieckim bilansie energetycznym w wysokości
około 38%, będzie się zmniejszał bardzo powoli.

 W niemieckim miksie energetycznym energia jądrowa nadal
zapewnia około 12% zapotrzebowania na energię.

 Zgodnie z decyzjami rządu Niemiec, ostatnie 8 czynnych elektrowni
jądrowych zostanie wyłączonych do 2022 roku. A od 2005 roku
wycofane zostało z niemieckiego systemu ponad 14 GW mocy z
elektrowni węglowych.

 Pomimo tego, niemiecki system energetyczny dysponuje
największą mocą zainstalowaną w elektrowniach węglowych w
Europie, moc ta wynosi ponad 50 GW

Niemcy



Niemiecki System Energetyczny

problemy?

Konieczna budowa 
magazynów energii – koszt !!!



Niemiecki System Energetyczny

problemy?

Konieczność wzrostu importu 
gazu !!!

Z jakiego kierunku?



Francja

 Nowa polityka energetyczna zakłada stopniowy spadek udziału
wytwarzanej energii z elektrowni jądrowych i stopniowe
zastępowanie jej udziałem ze źródeł odnawialnych

 Rozwój branży OZE związany jest m.in. z rozbudową elektrowni
fotowoltaicznych i wiatrowych

 Obecnie we Francji zainstalowano ponad 6 GW mocy w
fotowoltaice. Zakłada się, że do 2020 roku osiągnięty zostanie
poziom prawie 8 GW, a do roku 2030 prawie 25 GW

 Również elektrownie wiatrowe stanowią już znaczny procent mocy
zainstalowanej i osiągnęły poziom ponad 11 GW



Francja

Moc zainstalowana i produkcja energii elektrycznej z poszczególnych źródeł 
we Francji



Dania

 Duński plan energetyczny zakłada całkowite uniezależnienie się
od paliw kopalnych w perspektywie 2050 roku

 Złożenia do tego planu powstały w 2010 roku i jest to pierwszy
tego rodzaju dokument na świecie

 Do 2030 roku zakłada się całkowite odejście od węgla w produkcji
energii elektrycznej

 Obecnie Dania ma prawie 5 GW mocy zainstalowanej w farmach
wiatrowych, a w planach jest budowa kolejnych, które będą
zastępować źródła węglowe

 Farmy wiatrowe zainstalowane w duńskim systemie
elektroenergetycznym już obecnie odpowiadają za ponad 50%
produkowanej energii elektrycznej



Dania

Moc zainstalowana i produkcja energii elektrycznej z poszczególnych źródeł 
w Danii



Czechy

 Polityka energetyczna Czech zakłada wykorzystanie złóż węgla,
rozwój energetyki jądrowej oraz dywersyfikację źródeł
wytwórczych

 Czesi zakładają wybudowanie nowych bloków w elektrowniach
jądrowych, kładą nacisk na wykorzystanie potencjału krajowych
złóż węgla brunatnego oraz rozwój energetyki odnawialnej

 Zgodnie z nową strategią energetyczną, energetyka jądrowa
powinna odpowiadać za ponad 50% całkowitej produkcji energii
elektrycznej przed 2040 rokiem. W tym samym roku udział węgla w
produkcji energii elektrycznej powinien spaść z obecnych ponad
40% do ok. 20%



Czechy

Moc zainstalowana i produkcja energii elektrycznej z poszczególnych źródeł 
w Czechach



Holandia

 Celem polityki energetycznej Holandii w perspektywie do 2050
roku jest redukcja uzależnienia gospodarki od paliw kopalnych
oraz zbilansowanie mixu energetycznego w ramach dywersyfikacji
źródeł pozyskiwania energii

 Obecnie Holandia jest uzależniona od gazu ziemnego oraz węgla
w blisko 80%

 Głównym źródłem dostaw energii elektrycznej są elektrownie
gazowe, których moc zainstalowana wynosi ponad 19 GW

 W ramach realizacji założeń dywersyfikacji planowany jest wzrost
wykorzystania energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych do
23% w roku 2023, co ma zostać osiągnięte głównie dzięki
wybudowaniu nowych turbin wiatrowych



Holandia

Moc zainstalowana i produkcja energii elektrycznej z poszczególnych źródeł 
w Holandii



Austria

 Około 80% produkcji energii elektrycznej w Austrii pochodzi z OZE

 Austria jest czwartym co do wielkości producentem energii
wodnej w Europie. Moc zainstalowana w elektrowniach wodnych
wynosi ponad 13 GW. Główne działania w kierunku rozwoju
energetyki wodnej w Austrii zostały zakończone 20 lat temu i
potencjał wody jest już prawie wyczerpany

 Austria nie ma możliwości rozwoju energetyki wiatrowej i PV na
dużą skalę z uwagi na uwarunkowania naturalne

 Austria nie korzysta z energii jądrowej i za sprawą silnego lobby
antyatomowego nie zamierza także w przyszłości włączyć tego
źródła energii do krajowej produkcji



Austria

Moc zainstalowana i produkcja energii elektrycznej z poszczególnych źródeł 
w Austrii



Słowacja

 Energetyka Słowacji oparta jest na mixie jądrowym oraz wodnym,
które stanowią razem ponad 50% mocy zainstalowanej

 Za produkcję energii elektrycznej odpowiada przede wszystkim
energetyka jądrowa z ponad 55% udziałem oraz elektrownie
wodne, które produkują ponad 16% energii elektrycznej

 Słowacja eksploatuje 4 bloki jądrowe o łącznej mocy 1,9 GW i jest
w trakcie budowy kolejnych dwóch, które mają być oddane do
końca 2019 roku

 Co ciekawe budowę bloków 3 i 4 w elektrowni jądrowej
Mochovce rozpoczęto w roku 1987 r. i wznowiono w 2008 r. po 16
latach przerwy



Słowacja

Moc zainstalowana i produkcja energii elektrycznej z poszczególnych źródeł 
w Słowacji



Belgia

 Belgia sektor wytwórczy opiera na elektrowniach gazowych
i jądrowych, ich łączna moc zainstalowana wynosi ponad 12 GW

 Belgia posiada siedem reaktorów jądrowych o sumarycznej mocy
5,9 GW, które odpowiadają za prawie 50% produkowanej energii
elektrycznej, natomiast gazowe za prawie 30%

 Belgia planuje zamknąć wszystkie bloki jądrowe do roku 2025.
W związku z tym konieczne będą zdecydowane inwestycje
w sektor gazu oraz źródeł odnawialnych, zwłaszcza wiatrowych



Belgia

Moc zainstalowana i produkcja energii elektrycznej z poszczególnych źródeł 
w Belgii



Polska

Stan obecny Krajowego Systemu Elektroenergetycznego 
(dane na 31.12.2017)

Wyszczególnienie
Moc zainstalowana Moc osiągalna Produkcja

MW MW GWh

Elektrownie zawodowe 34 268 34 525 141 790

Elektrownie zawodowe wodne 2 328 2 376 2 767

Elektrownie zawodowe cieplne, w tym: 31 939 32 149 139 023

na węglu kamiennym 20 247 20 416 79 868

na węglu brunatnym 9 352 9 406 51 983

gazowe 2 341 2 327 7 172

Wiatrowe i OZE 6 341 6 242 14 005

Przemysłowe 2 813 2 565 10 057

Razem 43 421 43 332 165 852

Krajowe zużycie energii elektrycznej 168 139



Polska

Moc zainstalowana i produkcja energii elektrycznej z poszczególnych źródeł 
w Polsce



Polska

Skumulowane wielkości wycofań mocy w istniejących JWCD cieplnych do 
2035 r. w scenariuszu modernizacyjnym BAT oraz scenariuszu wycofań BAT

Rok do 2020 do 2025 do 2030 do 2035

Skumulowane wycofania mocy 
JWCD cieplnych [MW] –
scenariusz modernizacyjny

2 985 3 210 5 668 13 930

Skumulowane wycofania mocy 
JWCD cieplnych - scenariusz 
wycofań BAT [MW]

6 617 9 928 17 321 20 920

Wielkości wycofań mogą ulec zmianie ze względu na projekt modernizacji 
bloków 200 MW



Prognoza zapotrzebowania 
szczytowego na moc do 

2030 roku

Prognoza zapotrzebowania na 
energię elektryczną netto 

do 2030 roku 

Polska



Wzrost mocy zainstalowanej w źródłach odnawialnych w latach 2005-2017 
oraz prognoza na rok 2027

Polska



Stan obecny Krajowego Systemu Elektroenergetycznego 
(dane na 31.12.2017)

W Polsce na koniec 2018 roku moc zainstalowana elektrowni na odnawialne źródła 
energii (OZE) wyniosła, według danych URE, 8593,430 MW i była tylko o 30 MW większa 

niż na koniec 2017 roku.

Polska



Udział OZE w produkcji energii obecnie i cel na rok 2020

Jakie OZE



Liczba biogazowni rolniczych w Europie

Jakie OZE



Moc zainstalowana biogazowni rolniczych w Europie

Jakie OZE



Liczba biogazowni rolniczych w Europie
4,5 GW

Jakie OZE



Moc zainstalowana 
w elektrowniach 

wiatrowych w 
Europie

Jakie OZE



Moc 
zainstalowana w 

PV w Europie

Jakie OZE



Moc 
zainstalowana w 

PV w Europie

Jakie OZE



FOTOWOLTAIKA

Źródło: strony internetowe 



FOTOWOLTAIKA

Źródło: strony internetowe, www.inotop.co.kt   



FOTOWOLTAIKA - BIPV

Źródło: http://www.sunbaltic.eu/ http://www.beachsidesolarhawaii.com/ http://imgarcade.com/



ENERGETYKA WIATROWA

Źródło: strony internetowe producentów turbin wiatrowych



ENERGETYKA WIATROWA

Źródło: strony internetowe producentów turbin wiatrowych



ENERGETYKA WIATROWA

Źródło: strony internetowe producentów turbin wiatrowych



Podsumowanie



 Jak można zauważyć każdy z omówionych krajów ma inny mix
energetyczny. Są one zdecydowanie inne od polskiego, który w
głównej mierze oparty jest na węglu. Jest to dla Polski duże
wyzwanie, zwłaszcza w kontekście realizacji zobowiązań związanych
z ograniczaniem emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

 Niemniej jednak, polityka energetyczna to polityka bezpieczeństwa
danego kraju. Powinna być przemyślana i uwzględniać dostęp do
źródeł energii. Ważną kwestią jest również konieczność
uniezależnienia się od importu paliw.

 Stąd rodzi się pytanie, jak dalece ten wspólny głos powinien
wpływać i decydować o krajowych strategiach energetycznych
państw Unii Europejskiej.

Podsumowanie



 Wywieranie presji na szybkie zmiany w zakresie polityki klimatyczno-
energetycznej przez władze niemieckie może w konsekwencji
doprowadzić do całkowitej dekarbonizacji energetyki w najbliższych
latach, a tym samym załamać funkcjonowanie przede wszystkim
polskiego sektora energetycznego, opartego niemal całkowicie na
węglu kamiennym i brunatnym.

 Równie trudno będzie zastąpić w krótkim czasie energetykę
węglową w Holandii i Czechach, które również wytwarzają z tego
paliwa odpowiednio 26% i 43% energii elektrycznej.

 Trudno wyobrazić sobie także aby niemiecki system energetyczny
szybko zrezygnował z elektrowni węglowych, które obecnie
zaspokajają około 38% zapotrzebowania na energię elektryczną.

Podsumowanie



 Można zatem postawić dwa zasadnicze pytania:

 czy konieczny jest rozwój źródeł OZE TAK

 jakie źródła powinniśmy rozwijać WSZYSTKIE

 Europa i Świat nam ucieka, prędzej czy później era węgla, ropy i
gazu się skończy – bez stabilnego i przemyślanego rozwoju źródeł
odnawialnych, nowych stabilnych źródeł systemowych (jakich?) oraz
magazynów energii czeka nas coraz większa zależność od importu
energii

Podsumowanie



Dziękuję za uwagę


