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Tezy do referatu „Przedsi biorstwa energetyczne wobec wyzwa zmian

Polska energetyka jest w ok. 93 % oparta na w glu. Jest to sytuacja wyj tkowa
w porównaniu do innych pa stw europejskich. Oparcie energetyki o w asne surowce kopalne
z jednej strony zapewnia du y stopie bezpiecze stwa energetycznego, z drugiej strony
jednak wystawia gospodark na powa ne ryzyko zwi zane z mi dzynarodowymi
zobowi zaniami w kwestii ochrony klimatu.
Opublikowany 23 stycznia 2008 r. przez Komisj Europejsk Pakiet Energetyczno
– Klimatyczny przewiduje m.in. obni enie emisji gazów cieplarnianych w Europie
w perspektywie roku 2020 o co najmniej 20 % w stosunku do roku 1990, a w perspektywie
roku 2050 nawet o 60 do 80 % oraz wzrost udzia u energii ze róde odnawialnych
w cznym zu yciu energii do 20 % w roku 2020. Komisja Europejska proponuje równie
ustalenie jednolitego systemu handlu uprawnieniami do emisji. Postuluje si ustalenie
jednolitego pu apu dla Unii Europejskiej i jednolitego liniowego tempa zmniejszania tego
pu apu o 1,74 % rocznie, przy czym przewiduje si , e od roku 2013 wszystkie uprawnienia
do emisji dla sektora energetyki b
sprzedawane na aukcjach. Pomimo osi gni cia przez
Polsk w roku 2005 redukcji emisji gazów cieplarnianych o 32 % w stosunku do roku
bazowego Protoko u z Kioto (1988) Polska musi ponosi wysokie koszty wynikaj ce z w/w
zobowi za .
W grudniu 2007 r. Ministerstwo rodowiska opublikowa o projekt rozporz dzenia
zawieraj cego nowy podzia uprawnie do emisji CO/2 dla poszczególnych bran na lata
2008 – 2012. Przedstawiciele energetyki uznali przyznane limity za zbyt ma e – elektrownie
musia yby dokupi uprawnienia, co mo e doprowadzi do znacznej podwy ki cen energii.
Wg projektu z lutego br. elektrownie i elektrociep ownie otrzymaj cznie limit emisji 132,2
mln ton CO/2 rocznie.
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Bior c pod uwag , e zu ycie energii elektrycznej w Polsce b dzie ros o systematycznie
o 3 – 4,5 % w skali roku, a tak e uwzgl dniaj c, e obecne zu ycie energii elektrycznej
w grupie gospodarstw domowych znajduje si w Polsce na dwukrotnie ni szym poziomie, ni
w krajach europejskiej 15-tki (wynosi ok. 2200 kWh rocznie) mo na za
, e w przypadku
czarnego scenariusza ewentualny koszt zakupu zezwole na emisj CO/2 móg by podnie
koszt produkcji energii w Polsce o 50 – 60 % i tym samym obni
konkurencyjno polskiej
energetyki w stosunku do przedsi biorstw zagranicznych.
Dodatkowo, uwzgl dniaj c obiektywn konieczno dorównania Polski do poziomu rozwoju
gospodarczego pa stw 15-tki i jednoczesny sta y wzrost konsumpcji w naszym kraju istnieje
powa ne ryzyko gwa townego wzrostu zapotrzebowania na energi . To za – przy za eniu
zachowania obecnej struktury – prowadzi oby do wzrostu emisji CO/2 i tym samym
zwi kszenia zapotrzebowania na pozwolenia na emisj , co nakr ca oby spiral kosztów
wytwarzania energii. Dla polskiej gospodarki mog oby to mie powa ny negatywny wp yw.
Jednocze nie brak precyzyjnych za
co do przysz ych kosztów emisji CO/2 wr cz
uniemo liwia planowanie wielkich inwestycji energetycznych w oparciu o w giel. Problem
ten wykracza poza sektor energetyki, w du ym stopniu hamuj c rozwój innych bran , np.
sektora cementowego.
Czy zatem nad polskimi przedsi biorstwami energetycznymi rozci gaj si wy cznie czarne
chmury ? Niekoniecznie. W zaistnia ej sytuacji olbrzymiego znaczenia nabieraj nowe
innowacyjne technologie, w tym ma o – i bezemisyjne, zarówno po stronie wytwarzania
energii, jak i jej konsumpcji. Istnieje realna mo liwo ,
e zyski zwi zane
z unowocze nianiem gospodarki i popraw innowacyjno ci powinny znacz co pokry koszty
ponoszone na dostosowanie polskiej gospodarki, a zw aszcza jej sektora energetycznego do
mi dzynarodowych zobowi za . Obecny stan polskiej energetyki to nie tylko problem, ale
równie potencja do rozwoju umo liwiaj cego jednoczesne unikni cie kosztów zwi zanych
z w/w zobowi zaniami i ich przerzucenia na ceny energii dla odbiorców finalnych.
Nale y wzi pod uwag , e w Polsce 40 % bloków energetycznych ma ponad 35 lat, a 10 %
ponad 50 lat. Przeci tna sprawno bloków energetycznych w Polsce wynosi zaledwie
36,5 %. Sprawno systemów ciep owniczych wynosi w Polsce 50 – 86 %, a w krajach 15-tki
70 – 91 %. Zaledwie 20 % sieci ciep owniczych w Polsce jest wyposa ona w rury
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preizolowane. Nieporównywalna jest równie izolacyjno termiczna mieszka . Fakty te
oznaczaj , e w najbli szych latach niezb dna b dzie zarówno modernizacja jednostek
wytwórczych, jak i dzia ania termomodernizacyjne i proefektywno ciowe zwi zane
z przesy em energii i jej wykorzystaniem przez odbiorców. W/w dzia ania w dotychczasowej
praktyce nie osi ga y zadowalaj cych rezultatów, jednak uwzgl dniaj c aktualne
i prognozowane – bardzo powa ne – podwy ki cen energii jest niemal pewny radykalny
wzrost zainteresowania wszelkimi metodami oszcz dzania energii zarówno w ród podmiotów
gospodarczych, jak i w gospodarstwach domowych, jak równie podnoszeniem sprawno ci
wytwarzania energii przez jej producentów. Konieczno
dokonania wymienionych
inwestycji wi e si oczywi cie z powa nymi nak adami finansowymi, jednak oznacza
równocze nie potencjalny boom w sektorach powi zanych z energetyk .
Alternatywn lub niezale
metod ograniczenia przez sektor energetyczny kosztów
zwi zanych z emisj CO/2 mo e by – zamiennie lub komplementarnie – rozwój energetyki
atomowej lub wykorzystania odnawialnych róde energii. O ile budowa elektrowni
atomowych wi e si z bardzo powa nymi nak adami inwestycyjnymi i jest czasoch onna,
o tyle jest faktem niew tpliwym, e ten rodzaj elektrowni jest w stanie w du ym stopniu
zapewni bezpiecze stwo energetyczne bez emisji CO/2. W Polsce z roku na rok obserwuje
si rosn ce przyzwolenie spo eczne dla budowy elektrowni atomowej, jednak brak w tej
kwestii jednoznacznych ustale politycznych, mimo e Unia Europejska pozostawia
pa stwom cz onkowskim wolny wybór w tej dziedzinie. St d – przynajmniej w najbli szej
perspektywie – temat budowy elektrowni atomowej nie b dzie – jak si wydaje – szczególnie
absorbowa przedsi biorstw energetycznych. Wzrost wykorzystania odnawialnych róde
energii, abstrahuj c oczywi cie od zwi zanego z tym wzrostu ceny energii, nie budzi
zasadniczo oporów spo ecznych i cieszy si jednoznacznym poparciem politycznym. OZE nie
musz równie – w wietle prognozowanego wzrostu zapotrzebowania na energi elektryczn
– stanowi konkurencji dla elektrowni konwencjonalnych. Wzrastaj ca popularno
wspó spalania w gla i biomasy w elektrowniach, jak równie fakt posiadania elektrowni
wodnych przez niektóre du e podmioty gospodarcze z bran y energetycznej sugeruj nawet,
e istnieje perspektywa powa nego zaanga owania takich przedsi biorstw w inwestycje
z zakresu OZE. Now koncepcj w tej dziedzinie jest wej cie energetyki zawodowej i PGNIG
do Programu Budowy 2000 biogazowni rolniczych do roku 2020. W Polsce realne jest
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zapewnienie biomasy dla generatorów opartych na biogazie o cznej zainstalowanej mocy
elektrycznej 2 – 3 GW. Inwestycje w tej skali, poza funkcj o charakterze proekologicznym
przynios yby ok. 10 tys. miejsc pracy bezpo rednio przy obiektach i 40 – 60 tys. w rolnictwie.
Koszty inwestycji nie obci
yby bezpo rednio bud etu pa stwa. Szacuje si równie , e
obiekty tego rodzaju o cznej mocy zainstalowanej rz du 3 GWe dostarczy yby biogaz
w ilo ci odpowiadaj cej ok. 30 % gazu ziemnego importowanego do Polski. W w/w
Programie bezpo rednio zaanga owanych jest kilka resortów i organizacji zrzeszaj cych
podmioty gospodarcze, w tym Polska Izba Biomasy i Stowarzyszenie Energii Odnawialnej.
Zainteresowanie Programem wyrazi y ju niektóre elektrownie zawodowe.
Potencjalnym rozwi zaniem problemu zmian klimatu mo e by równie sekwestracja
dwutlenku w gla przez przedsi biorstwa energetyczne. Zainteresowanie takim rozwi zaniem
w Polsce wyrazi a m.in. Polska Grupa Energetyczna i Vattenfall. Wychwytywanie
i gromadzenie CO/2 pod ziemi jest oczywi cie technicznie mo liwe i zapobiega
przedostawaniu si tego gazu do atmosfery, jednak na potrzeby wychwytu CO/2
w elektrowniach niezb dne jest dodatkowe zu ycie energii elektrycznej, powoduj ce spadek
sprawno ci elektrowni o ok. 8-14 %, ponadto niezb dna by aby energia na transport
– w sumie dla powszechnego wdro enia technologii CCS w Polsce konieczne by oby
zwi kszenie produkcji energii elektrycznej brutto nawet o ok. 20-25 % ponad wielko ci
prognozowane bez uwzgl dnienia zastosowania tej technologii. Przy za eniu wdra ania
technologii CCS w Polsce, oko o roku 2020 mo e pojawi si deficyt mo liwo ci wydobycia
gla kamiennego i brunatnego z dost pnych obecnie zasobów operacyjnych – b dzie
istnia a wi c konieczno zagospodarowania nowych z . Szacowany wzrost kosztów
produkcji energii elektrycznej z tytu u zastosowania CCS to 50-60 euro/1 MWh (w obecnym
stanie technologii). Zdolno magazynowa dla CO/2 w Polsce jest szacowana na ok. 300 mln
t CO/2 – wymaga to jednak dalszych, kosztownych, pog bionych bada geologicznych.
Istnieje potencjalna mo liwo , e przynajmniej jeden obiekt demonstracyjny technologii
CCS zostanie zlokalizowany w Polsce. Nie jest jednak jeszcze spraw przes dzon przez
Komisj Europejsk , jak b dzie wygl da akceptowany na poziomie UE mechanizm wsparcia
projektów demonstracyjnych dla technologii produkcji energii elektrycznej z wychwytywaniem
i magazynowaniem dwutlenku w gla. Komisja Europejska proponuje wykorzystanie rodków
z systemu handlu emisjami CO2 oraz instrumenty pomocy pa stwa, w tym system obowi zku
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zakupu (taryf feed-in) lub certyfikatów oraz wsparcie z funduszy strukturalnych i spójno ci
UE, a tak e dotacje ze rodków UE na badania (7 Program Ramowy Bada , COSCO).
System handlu uprawnieniami do emisji CO/2 ma by docelowo jednym z podstawowych
instrumentów wsparcia finansowego dla CCS. UE b dzie d
w tym celu, aby cena 1 t CO2
by a na poziomie co najmniej 20-30 euro/1 t CO/2 w 2020 roku. Komisja Europejska
koordynowa aby realizacj zada organizacyjnych i prowadzenie informacji publicznej
poprzez Program Flagowy UE budowy 10-14 elektrowni zeroemisyjnych. Uwzgl dniaj c
jednak bardzo wysokie koszty technologii CCS, jak równie ostatni krytyk CCS ze strony
Greenpeace’u (eksperci tej organizacji wyliczyli, e zastosowanie technologii CCS
spowoduje o 10 do 40 % wi ksze straty energii ni obecnie), zu ycie surowców wzro nie
o jedn trzeci , za ceny energii elektrycznej wzrosn od 21 do 91 %. Jest tak e ma o
prawdopodobne, aby odpowiednie instalacje zacz y dzia
na masow skal przed 2030
rokiem, co oznacza, e inwestowanie w przechwytywanie dwutlenku w gla nie b dzie mia o
adnego znaczenia przy realizacji ekologicznych celów Unii Europejskiej. Greenpeace uwa a
równie , e zastosowanie technologii CCS na wi ksz skal mo e by gro ne dla rodowiska.
Istnieje ryzyko, e zmagazynowany pod ci nieniem CO/2 b dzie si ulatnia z podziemnych
sk adowisk, co ca kowicie zniweczy oby cel CCS’u) z punktu widzenia przedsi biorstw
energetycznych wydaje si , e ten system ograniczenia emisji CO/2 ma niewielkie szanse na
wyj cie poza etap do wiadczalny – chyba, e Komisja Europejska na
aby obowi zek
stosowania CCS w elektrowniach i innych du ych ród ach emisji CO/2, co jest rozwa ane.
Jest jednak pewne, e firmy obci one tym obowi zkiem d
yby do przeniesienia kosztów
zobowi zania na odbiorców.
Obowi zuj ce w Polsce i przewidywane w najbli szych latach nowe regulacje prawne
zwi zane z ochron klimatu przynios oczywi cie pewne utrudnienia w dzia alno ci wielu
przedsi biorstw energetycznych, jednak ich zaanga owanie w zwi kszenie szeroko poj tej
efektywno ci energetycznej i inwestycje w wykorzystanie odnawialnych róde energii mog
nie tylko ograniczy koszty dostosowania do nowych wymogów rodowiskowych, ale wr cz
doprowadzi do poprawy kondycji finansowej tych przedsi biorstw. Dodatkowo ich
modernizacja znacz co mo e poprawi konkurencyjno polskiego sektora energetycznego na
rynku mi dzynarodowym.
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