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WstĊp

Narastaniu objawów kryzysu paliwowo-energetycznego, nieodáącznie związanego z kryzysem ekologicznym i klimatycznym, towarzyszy wzmoĪona dyskusja na
konferencjach naukowych, naradach branĪowych i w piĞmiennictwie naukowym.
Rozpatrywane są zarówno przyczyny nieuchronnie zbliĪającego siĊ kryzysu energetycznego, jak i Ğrodki zaradcze, które naleĪy podjąü, by zachowaü bezpieczeĔstwo
w tym zakresie. RozwaĪania koncentrują siĊ na moĪliwoĞciach wykorzystania w energetyce prostych rezerw (zwiĊkszenie efektywnoĞci systemu grzewczego, sprawnoĞci
przetwarzania energii pierwotnej w finalną, zmniejszenie energocháonnoĞci produkcji
i usáug, rozbudowa infrastruktury przesyáowej energii), zastĊpowanie nieodnawialnych
Ĩródeá energii odnawialnymi itp.
W literaturze moĪna spotkaü siĊ z poglądem, Īe powrót na ĞcieĪkĊ szybkiego
wzrostu gospodarczego zaleĪy od przyjĊcia wyzwaĔ trzeciej rewolucji przemysáowej,
która uwolni odbiorców energii od wzrostu i wahaĔ jej cen1. DoszliĞmy do granic
moĪliwoĞci zwiĊkszania Ğwiatowego wzrostu gospodarczego w warunkach systemu
1
Tu trzeba nowej energii, wywiad J. ĩakowskiego z amerykaĔskim politologiem J. Rifkinem zamieszczony w „Polityce” 2011, nr 51.
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opartego na ropie i innych paliwach kopalnych – twierdzi J. Rifkin. Za wybuch
w roku 2008 kryzysu finansowego obarcza on drugą rewolucjĊ przemysáową, której symbolem jest samochód napĊdzany ropą lub benzyną. Nowa epoka – zdaniem
J. Rifkina – naleĪy do energii odnawialnej.
Wykorzystanie energii pochodzącej z biomasy2 , wody, wiatru, promieniowania
sáonecznego, energii Ziemi to istotny komponent wzrostu zrównowaĪonego. Taka
energetyka bĊdzie fundamentem trzeciej rewolucji przemysáowej, która zostanie
oparta na wielkiej sieci drobnych producentów – posiadaczy elektrowni wodnych,
wiatrowych i producentów „zielonej” energii z biomasy. Podobne rozwiązania, z zapowiedzią wsparcia finansowego, zawiera projekt rodzimej, niegotowej jeszcze, ustawy
o odnawialnych Ĩródáach energii (OZE). Jest to obowiązujący, nowo wprowadzany
element w naszej polityce energetycznej.
Osobnego potraktowania wymaga pogląd, zgodnie z którym duĪy wpáyw na
ksztaátowanie siĊ globalnego klimatu ma rosnąca emisja dwutlenku wĊgla i innych
gazów do atmosfery, bĊdąca nastĊpstwem pozyskiwania energii elektrycznej i cieplnej
z wĊgla kamiennego i brunatnego3. Powstający z tej przyczyny tzw. efekt cieplarniany
wpáywa na ocieplenie klimatu. Istnieją teĪ opinie negujące te przestrogi, gdyĪ gáówną
– jak wynika z ich treĞci – przyczyną ocieplenia klimatu są zmiany aktywnoĞci SáoĔca
czy cykliczne zmiany nachylenia orbity ziemskiej4. Natomiast zwolennicy poglądu
neutralnego twierdzą, Īe dostĊpne analizy nie dostarczają doĞü dobrych dowodów,
by stwierdziü, czy obserwowany od koĔca XIX w. wzrost temperatury jest anomalią,
czy teĪ wynikiem naturalnych cykli klimatycznych5.
Przewaga poglądu, iĪ dziaáalnoĞü czáowieka moĪe wpáynąü na poprawĊ klimatu
globalnego, staáa siĊ jednym z fundamentów polityki energetycznej krajów UE.
Coraz wiĊcej miejsca w koncepcjach bezpieczeĔstwa energetycznego zajmuje
kwestia kosztów Ğrodowiskowych stosowania paliw kopalnych. Speánieniu wzniosáego
celu zrównowaĪonego rozwoju gospodarczego, godzącego postĊp przemysáowy z ekologią, ma sprzyjaü obowiązujący od 2013 r. pakiet klimatyczno-energetyczny Komisji
Europejskiej. Pakiet ten, nazywamy skrótowo „3 x 20”, jest uwaĪany za dokument
kompleksowo regulujący procesy przemian polityki energetycznej6.
Pakiet, który ma byü wdroĪony przez paĔstwa czáonkowskie UE w latach 2013–
2020, spowoduje stopniowy, ale powaĪny wzrost cen energii elektrycznej oraz kosztów
produkcji wyrobów energocháonnych. To Ĩle wróĪy polskim elektrociepáowniom
i elektrowniom, które w 80% napĊdzane są wĊglem. Polsce wprawdzie záagodzono

2

Biomasa – staáe lub ciekáe substancje pochodzenia roĞlinnego lub zwierzĊcego, które ulegają biodegradacji.
J. Zbierska, A. Zbierska, Klimat w Ğwietle czwartego raportu IPCC, „Czysta Energia” 2008, nr 10.
4
M. Miáek, Efekt cieplarniany – CO2 , „Biuletyn UrzĊdu Regulacji Energetyki” 2008, nr 4.
5
Z. àucki, P. Frączek, Modernizacja sektora energii, [w:] M.G. WoĨniak (red.), Gospodarka Polski
1990–2011, t. 2, PWN, Warszawa 2012, s. 178.
6
Pakiet nakáada obowiązek zmniejszenia do 2020 r. emisji CO2 o co najmniej 20%.
3
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te wymagania, ale skutki kupowania uprawnieĔ do emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych bĊdą dla uĪytkowników energii dotkliwe7.
Na globalną sytuacjĊ energetyczną miaáy wpáyw zmiany w strukturze popytu na
ropĊ naftową i gaz. Nastąpiá dynamiczny rozwój ekonomiczny krajów rozwijających
siĊ, przede wszystkim Chin i Indii, pociągając za sobą olbrzymi wzrost popytu na
energiĊ ze strony dwumiliardowej populacji. Spadek produkcji paliw wywoáaáy zakáócenia polityczne w Wenezueli w latach 2002 i 2003. Z powodu wojny doszáo do
spadku wydobycia ropy w Iraku. Huragan „Katrina” znacznie obniĪyá wydobycie ropy
w Zatoce MeksykaĔskiej (2005). Miaáa miejsce tragiczna katastrofa atomowa w Japonii.
Mając na uwadze waĪniejsze tendencje i bariery w zakresie Ğwiatowego systemu
energetycznego, postaramy siĊ odnieĞü do wewnĊtrznych uwarunkowaĔ rodzimej polityki energetycznej w nadchodzących latach. Zakres naszych dociekaĔ jest w duĪym
stopniu okreĞlony maksymalną objĊtoĞcią artykuáu. Sądzimy, Īe pierwszeĔstwo w kolejnoĞci rozwaĪaĔ przypada gazowi áupkowemu. NastĊpnie kilka uwag poĞwiĊcimy
energii atomowej. Kolejne miejsce zajmą odnawialne Ĩródáa energii.

1. MoĪliwoĞci wydobycia i wykorzystania gazu áupkowego w Polsce

JeĞli badania i odwierty potwierdzą optymistyczne prognozy, moĪemy stanąü
przed szansą, jakiej dotychczas nie mieliĞmy. PrzybliĪmy czytelnikowi informacje
o szacunkach zasobów gazu áupkowego w Ğwiecie.
AmerykaĔska agencja Energy Information Administration ocenia, Īe zasoby
litewskiego gazu áupkowego wynoszą 500 mld m3 i wystarczą na zaspokojenie potrzeb kraju przez 30–50 lat. Wedáug wzmiankowanej agencji najwiĊksze záoĪa na
Ğwiecie mają Chiny (ok. 32 bln m3), USA (29 bln m3), Argentyna (28 bln m3) oraz
Meksyk (25 bln m3)8.
Litwa aktualnie páaci Gazpromowi za gaz jedną z najwyĪszych cen w Europie,
ale chce kupowaü gaz áupkowy z USA do swojego terminalu w Káajpedzie. Litwini
wyliczyli, Īe nawet po dodaniu kosztów transportu bĊdzie on 3–4 razy taĔszy od
kupowanego od Gazpromu.
Polska powinna postrzegaü potencjaá wynikający z gazu áupkowego jako szansĊ
uwolnienia swojej gospodarki od ogromnego obciąĪenia opáatami za import gazu.
Gazprom (60% gazu pochodzi od dostawcy rosyjskiego) Īąda od Polaków 550 dolarów za 1 tys. m3 gazu. Taka sama iloĞü tego surowca w USA kosztuje niespeána
100 dolarów9. Jest wiele raportów na temat potencjalnych polskich zasobów gazu
7
Negatywną opiniĊ dla tej koncepcji wyraziá A. Gierek w artykule pt. „Klimatyczny” zamach na polską
gospodarkĊ, „Przegląd” 2012, nr 20.
8
I. Frusewicz, àotwa inwestuje w áupki, „Rzeczpospolita” z 4 wrzeĞnia 2012.
9
Obecnie w USA z áupków pochodzi 30% gazu i jest on taĔszy niĪ w Rosji, za: A. Kublik, àupkowy
Armagedon dla Gazpromu, „Gazeta Wyborcza” z 22 maja 2012. Przewiduje siĊ, Īe w roku 2016 USA i Kanada
zaczną eksportowaü na duĪą skalĊ gaz áupkowy w postaci skroplonej.
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ziemnego w áupkach. Najnowszy raport PaĔstwowego Instytutu Geologicznego podaje, Īe moĪe byü go nawet 1,9 bln m3. Mimo pewnych rozbieĪnoĞci w podawanych
wielkoĞciach zasoby wystarczyáyby dla zaspokojenia wszystkich polskich potrzeb
w zakresie gazu na minimum kilkadziesiąt lat, bez importu. Gaz z áupków jest zatem
realną i olbrzymią szansą, by uniezaleĪniü siĊ od dostaw z zagranicy. W ubiegáym
roku zapotrzebowanie na gaz ziemny w Polsce wyniosáo 14,4 mld m3.
PrzybliĪone wyliczenia obciąĪeĔ z tytuáu importu gazu rosyjskiego wskazują,
Īe 60 -procentowy udziaá w imporcie gazu z tego kierunku (8,64 mld m3) kosztuje
nas ponad 4,7 bln zá. Polska dostrzega szanse, jakie daje gaz z áupków, stanowiący
moment zwrotny w budowie alternatywy dla obecnych Ĩródeá dostaw gazu. Stanowi to nową jakoĞü w bezpieczeĔstwie energetycznym Polski, gdyĪ paliwem do
produkcji elektrycznoĞci jest gaz, a nie ropa. Elektrownie gazowe buduje siĊ szybko
(okoáo 3 lat). Dla porównania budowa elektrowni wĊglowej trwa o 2 lata dáuĪej.
Elektrownia gazowa jest stosunkowo tania w budowie, nie potrzebuje duĪo wody do
cháodzenia, powoduje duĪo niĪszą emisjĊ CO2. DyspozycyjnoĞü elektrowni gazowych
jest relatywnie wyĪsza. Prąd moĪe zacząü páynąü do sieci w ciągu 10–15 minut od
ich uruchomienia. Jak juĪ wyĪej zaznaczyliĞmy, importowany gaz ziemny jest drogi. OstroĪne szacunki pokazują, Īe wydobycie gazu z áupków w Polsce spowoduje
obniĪenie jego cen. Potwierdzają to doĞwiadczenia USA, gdzie cena 1 tys. m3 gazu
áupkowego spadáa poniĪej 100 dolarów10. MoĪliwoĞü obniĪenia cen gazu dla – jak
siĊ szacuje – 6,5 mln Polaków, indywidualnych odbiorców, oraz polskiego przemysáu
staje siĊ realna i oznacza niĪsze ceny dla wszystkich uĪytkowników (niĪsze rachunki
za gaz i niezaleĪnoĞü Polski od dostaw ze wschodu). DuĪe znaczenie ma fakt, iĪ
w procesie spalania gazu áupkowego wydziela siĊ mniej gazów cieplarnianych. Jest
to paliwo ekologiczne.
Szanse, jakie daje gaz áupkowy, nie ograniczają siĊ do bezpieczeĔstwa energetycznego Polski, zwáaszcza w kraju, który w tym zakresie nie posiada odpowiedniej
infrastruktury. Potrzebne są firmy prowadzące wiercenia i zabiegi szczelinowania,
zakáady budujące gazociągi i wodociągi oraz wytwarzające potrzebny sprzĊt i materiaáy dla przemysáu áupkowego, przedsiĊbiorstwa zapewniające serwis itp.11
Tworzeniu przemysáu áupkowego powinien towarzyszyü rozwój zakáadów sprzĊĪonych bądĨ pozostających w stosunku komplementarnym. Ten drugi rodzaj zaleĪnoĞci
oznacza zapewnienie oĞrodkom, gdzie rozwija siĊ wspomniany przemysá, energii,
komunikacji, budownictwa, zaopatrzenia pracowników w dobra konsumpcyjne.
Trzeba powiedzieü, Īe kraj, który stanąá przed realną i ogromną szansą rozwojową
ma na tym polu, ma maáe doĞwiadczenie produkcyjne (technologiczne), inwestycyjne i organizacyjne. Potrzebny jest specjalistyczny przemysá wytwarzający sprzĊt
10
Za: T. Furman, Gazu z áupków duĪo mniej, ale na 35–65 lat wystarczy, „Rzeczpospolita” z 22 marca
2012, Ekonomia i Rynek.
11
ĝwiadectwem wysiáku byáo wykonanie jednego odwiertu w Lubocinie (gmina Krokowa). Podczas
pierwszego zabiegu szczelinowania hydraulicznego zuĪyto 1,6 tys. m3 wody i 100 m3 piasku, A. Grzeszczak,
ĝwieczki nie gaĞcie, „Polityka” 2011, nr 42.
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do wydobycia i wykorzystania gazu áupkowego. Takim sprzĊtem dysponują firmy
amerykaĔskie. Nie jest on dostĊpny w obrocie miĊdzynarodowym.
Dotkliwy wydaje siĊ brak uregulowaĔ prawnych. Nie ma ustawy dotyczącej eksploatacji záóĪ áupkowych, brak takĪe przepisów bezpieczeĔstwa. NaleĪy niezwáocznie
przebudowaü system planowania przestrzennego, a w istniejącą juĪ infrastrukturĊ
nową trzeba wkomponowaü w ciągu 5–7 lat12.
Interesującymi opiniami w sprawie áupkowej rewolucji energetycznej dzielą siĊ
M. Baátowski i J. Chadam w artykule pt. àupkowy impuls rozwojowy na áamach
„Rzeczpospolitej” z 9 lutego 2012 r. Autorzy, powoáując siĊ na Ĩródáa amerykaĔskie,
twierdzą, Īe gaz áupkowy jest uwaĪany za najbardziej ekologiczne Ĩródáo energii
wĞród odnawialnych surowców energetycznych. JeĞli badania i odwierty potwierdzą
optymistyczne prognozy, moĪemy stanąü przed szansą, jakiej dotąd nie mieliĞmy.
àupki są w Polsce – twierdzą autorzy – wyzwaniem narodowym.
Aby wiarygodnie oceniü prawdopodobną iloĞü posiadanego gazu, potrzeba aĪ 300
odwiertów – jeden kosztuje Ğrednio 15 mln dolarów. Dotychczas wykonano ich 15.
Polskie szacunki gazu áupkowego ogáoszone 21 marca 2012 r. przez PaĔstwowy
Instytut Ekologiczny mieszczą siĊ w przedziale od 346 mld do 768 mld m3. Przy
obecnym zuĪyciu gazu w Polsce takie zasoby zaspokoiáyby nasze potrzeby na 65 lat13.
Poszukiwania áupków są bezpieczne, dotychczas nie potwierdzono Īadnego ich
negatywnego oddziaáywania na Ğrodowisko. Prace badawcze dostarczą odpowiedzi,
jak są rozmieszczone záoĪa i na jakiej gáĊbokoĞci. Z przeprowadzonych dotąd badaĔ wynika, Īe pokáady tego gazu znajdują siĊ w Polsce od 3 do 4 km pod ziemią.
Eksploatacja záóĪ gazu áupkowego jest bardzo czasocháonna i wymaga wiĊkszych
nakáadów finansowych niĪ w przypadku gazu ze záóĪ konwencjonalnych. Stąd duĪa
ranga konsolidacji kapitaáowej polskich firm zaangaĪowanych w przemysá paliwowo-energetyczny. Rynek nowych inwestycji energetycznych w Polsce szacuje siĊ na
wiele miliardów euro rocznie przez co najmniej najbliĪszych 10 lat14. UwaĪa siĊ, Īe
przemysáowe wydobycie gazu z áupków bĊdzie moĪliwe za dekadĊ.
Nasz program dochodzenia do gazowej niepodlegáoĞci jest kosztowny, ale w duĪym stopniu wspóáfinansowany ze Ğrodków unijnych.
W programach dla sektora paliwowo-energetycznego w Polsce przewiduje siĊ
prywatyzacjĊ wszystkich spóáek elektroenergetyki. Wobec tego budĪet paĔstwa nie
bĊdzie bezpoĞrednio uczestniczyá w finansowaniu potrzeb inwestycyjnych sprywatyzowanych przedsiĊbiorstw energetycznych. UwaĪamy, Īe przyjĊcie tej zasady
jest doĞü Ğmiaáe i jej pomyĞlne skutki naleĪy wiązaü zarówno ze stabilizacją prawa
energetycznego, jak i z odpowiednią polityką podatkową wobec przedsiĊbiorstw.

12
M. Harasimiuk uwaĪa, Īe nie jesteĞmy przygotowani na áupki. W rozmowie zamieszczonej w „Dzienniku
Wschodnim” z 19 sierpnia 2011 r. stwierdza, Īe eksploatacja pola gazowego wymaga bogatej infrastruktury.
PowaĪną barierą moĪe byü dostĊpnoĞü wody, gdyĪ brakuje wód powierzchniowych.
13
A. Kublik, Gaz nam siĊ nieco ulotniá, „Gazeta Wyborcza” z 22 marca 2012.
14
Informacja w „Nowym ĩyciu Gospodarczym” 2012, nr 2.
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Gaz áupkowy jest najbardziej czystym i ekologicznym Ĩródáem energii wĞród
wszystkich paliw kopalnych. PamiĊtajmy o potrzebie wykorzystania go w energetyce i ciepáownictwie (odbiorcy domowi i przemysáowi). W Polsce dotychczas gaz
nie byá wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej. Przygotowano program
gazyfikacji kraju na potrzeby energetyki.
Potwierdzeniem przychylnego stosunku rządu do gazu áupkowego jest m.in. wsparcie rządowego programu sáuĪącego opracowaniu narodowych technologii eksploatacji
áupków. BudĪet programu, który wyniesie 1 mld zá, ma sáuĪyü polskim naukowcom
i przedsiĊbiorcom w opracowaniu innowacyjnych technologii eksploatacji áupków,
konkurencyjnych dla tych tworzonych dotąd w USA i Kanadzie15.

2. Energia z atomu

KonkurencyjnoĞü energii atomowej staje ostatnio pod znakiem zapytania, wciąĪ
bowiem ĞwieĪa jest pamiĊü po tragedii w Fukushimie. Po katastrofie atomowej w Japonii musimy weryfikowaü wszelkie poglądy dotyczące rzekomego bezpieczeĔstwa
elektrowni jądrowych. ZagroĪenie nuklearne to takĪe wystĊpowanie na Ğwiecie setek
tysiĊcy ton tzw. atomowych odpadów, których problemu skáadowania i utylizacji
zupeánie nie rozwiązano.
Szacowane koszty związane z wykorzystaniem energii nuklearnej nie uwzglĊdniaáy wszystkich ponoszonych z tego tytuáu wydatków. Przy wyliczaniu rzeczywistych (peánych) kosztów nie moĪna pomijaü olbrzymich Ğrodków, szacowanych na
miliardy dolarów, potrzebnych do usuniĊcia skutków ewentualnych katastrof. Z tych
teĪ wzglĊdów zagroĪenie nuklearne okreĞla siĊ czasami mianem apokalipsy16.
BudowĊ nowych elektrowni atomowych blokuje, bardziej niĪ katastrofa w Fukushimie, áupkowy gaz ziemny, który jest tani. Sądzimy tak na podstawie doĞwiadczeĔ
Stanów Zjednoczonych – najwiĊkszego na Ğwiecie potentata w wydobyciu i wykorzystaniu gazu áupkowego. AmerykaĔska Komisja Energetyki Nuklearnej ostroĪnie
rozpatruje wnioski budowy nowych reaktorów, uwaĪając, Īe tani gaz ziemny (áupkowy)
powoduje, iĪ energia atomowa jest jednak opcją na dalszą przyszáoĞü17.
Prąd z elektrowni atomowych moĪe kosztowaü prawie dwa razy wiĊcej niĪ uzyskany z wĊgla. Szacuje siĊ, Īe megawatogodzina energii otrzymanej z wĊgla bĊdzie
kosztowaü 390 zá, a megawatogodzina energii otrzymanej z atomu – 690 zá18. DuĪy
wpáyw na jednostkowy koszt megawatogodziny energii ma pochodzenie kapitaáu
A. Kublik, Pieniądze na áupki czekają, „Gazeta Wyborcza” z 25 wrzeĞnia 2012.
Dokąd zmierza Ğwiat, wywiad z A. ZieliĔskim przeprowadzony przez L. ĩuliĔskiego i zamieszczony
w „Kwartalniku Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych”, Warszawa 1999, s. 15.
17
R. Smith, Tani gaz ziemny blokuje w USA odrodzenie siáowni jądrowych, „Rzeczpospolita” z 19
marca 2012.
18
Szacunki te przeprowadziáa Polska Grupa Energetyczna. Natomiast rachunek dotyczący kosztów
budowy elektrowni atomowej podajĊ za: A. àakoma, Droga energia z atomu, „Rzeczpospolita” z 6 lipca 2009.
15
16
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wykorzystanego przy budowie elektrowni. Kapitaáy obce zwiĊkszyáyby – rzecz jasna
– poziom kosztu energii. Realnie rzecz ujmując, budowa elektrowni atomowej wymaga zaciągniĊcia kredytów najczĊĞciej oprocentowanych w wysokoĞci 7%, a okres
jego spáaty jest rozáoĪony na 15 lat. Przy obecnej cenie pieniądza, poĪyczając np.
5 mln euro, kredytobiorca musi zwróciü 11,5 mln. Dla lepszej orientacji co do wysiáku inwestycyjnego związanego z ewentualną budową elektrowni jądrowej o mocy
6 tys. megawatów naleĪy podaü, Īe bĊdzie ona kosztowaáa 105–130 mld zá. Trzeba
teĪ pamiĊtaü, iĪ koszty inwestycji w atom poniosą odbiorcy energii.
Z energii jądrowej postanowiáo zrezygnowaü piĊü paĔstw Unii (Niemcy, Szwecja,
Hiszpania, Holandia, Belgia). Przykáadem stanowczoĞci, jaka towarzyszy tej decyzji,
jest kanclerz Niemiec. Od katastrofy w Fukushimie w Niemczech wyáączono z sieci
osiem elektrowni atomowych. Pozostaáe przestaną dziaáaü do 2022 r.
Rezygnacja z czĊĞci energii nuklearnej nie spowodowaáa zakáóceĔ gospodarczych.
W momencie wyáączenia korzystano z energii elektrycznej pochodzącej ze Ĩródeá
odnawialnych (22 tys. elektrowni wiatrowych i ponad miliona paneli solarnych)19.
W trosce o bezpieczeĔstwo energetyczne Polski sektor paliwowo-energetyczny
inspirowaá dyskusje na temat rozszerzenia Ĩródeá surowcowych energetyki o energiĊ
atomową jeszcze w latach osiemdziesiątych ubiegáego wieku. W roku 1990 zaprzestano
budowy pierwszej elektrowni atomowej nad Jeziorem ĩarnowieckim. Tym samym
podjĊto decyzjĊ o rezygnacji z rozwoju energetyki jądrowej. Przeprowadzona w latach
dziewiĊüdziesiątych dyskusja byáa nieregularna i nieskuteczna. Stanowiáo to w duĪej
mierze wynik braku akceptacji spoáecznej. Obawiano siĊ skutków awarii elektrowni
jądrowej oraz potrzeby transportu i skáadowania wypalonego paliwa. Pomimo silnej
krytyki spoáecznej nastąpiá powrót do dyskusji o tym Ĩródle energii.
W rozwaĪnej dyskusji towarzyszącej wyborowi atomowej alternatywy energetycznej nie moĪna pomijaü faktu coraz wiĊkszych trudnoĞci w pozyskiwaniu kredytów
zagranicznych oraz rosnącej ceny pieniądza. MoĪna mieü nadziejĊ, Īe rząd wycofa
siĊ z planów budowy elektrowni atomowej z przyczyn ekonomicznych.

3. Odnawialne Ĩródáa energii

Rozwój odnawialnych Ĩródeá energii w Polsce nastąpiá w ostatnich 20 latach.
Udziaá tak pozyskiwanej energii w ogólnym zuĪyciu energii w kraju w 1998 r. nie
przekroczyá 2%, natomiast w 2009 r. wyniósá 7,6% Do najwaĪniejszych Ĩródeá zalicza siĊ biomasĊ oraz energiĊ wiatru. Odsetek energii ze Ĩródeá odnawialnych jest
jednak relatywnie niski.

19

P. Jendroszczyk, Czy bez atomu da siĊ Īyü?, „Rzeczpospolita” z 30 maja 2012.
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Wysokim wykorzystaniem tego rodzaju energii wyróĪniają siĊ àotwa (99%),
Austria (74%), Finlandia (56%) i Szwecja (49%)20.
Odnawialne Ĩródáa energii nie wytwarzają – jak dotąd – duĪej energii w stosunku
do Ĩródeá konwencjonalnych. Mankamentem są wyĪsze koszty produkcji energii ze
Ĩródeá niekonwencjonalnych. NaleĪy jednak zwróciü uwagĊ na to, Īe wraz z rozwojem technologii koszty produkcji takiej energii stale spadają, w przeciwieĔstwie do
energii konwencjonalnej. Ekspertyzy IBMER wskazują duĪe potencjalne moĪliwoĞci
stosowania na wsi w rolnictwie OZE21.
Poza efektami ekologiczno-energetycznymi odnawialne Ĩródáa energii są szansą
na tysiące miejsc pracy na obszarach wiejskich. Uksztaátowana dotąd struktura gospodarcza tych obszarów nie jest w stanie zapewniü mieszkaĔcom wsi wystarczających
Ĩródeá utrzymania. W rolnictwie wystĊpują w nadmiarze dwa czynniki produkcji:
ziemia i praca. Szacuje siĊ, Īe rolnictwo moĪe realizowaü swoją funkcjĊ wyĪywieniową,
wyáączając z produkcji co najmniej 14% siáy roboczej i 15% ziemi (przy przeciĊtnym
poziomie intensywnoĞci produkcji). Ponadto w aktualnych uwarunkowaniach makroekonomicznych stopieĔ wykorzystania ziemi rolniczej jest niski. ĝwiadczy o tym
m.in. utrzymująca siĊ duĪa powierzchnia odáogów i ugorów. Podzielamy równieĪ
pogląd, Īe „w najbliĪszych kilkunastu latach nie bĊdzie moĪliwe w skali masowej
przenoszenie nadwyĪek pracy ze wsi do miast poprzez migracjĊ ludnoĞci”22.
Urynkowienie gospodarki spowodowaáo spowolnienie wzrostu popytu na surowce
rolne i ĪywnoĞü, zmniejszając tym samym znaczenie jedynej dotąd funkcji rolnictwa.
W tym czáonie gospodarki ĪywnoĞciowej powstaáy moĪliwoĞci przeznaczenia czĊĞci
potencjaáu wytwórczego, zwáaszcza ziemi i pracy, na cele nieĪywnoĞciowe. Zgodnie
z szacunkami dysponujemy jednym z najwiĊkszych w Europie potencjaáów energetycznych drzemiących w rolnictwie.
Warto podkreĞliü, Īe odnawialne Ĩródáa energii mogą poprawiü zaopatrzenie
w energiĊ na terenach o sáabo rozwiniĊtej infrastrukturze energetycznej. NajwiĊkszymi
odbiorcami energii ze Ĩródeá odnawialnych mogą byü rolnictwo i mieszkalnictwo.
Chodzi o energiĊ produkowaną na niewielką skalĊ bądĨ z maáych wiatraków. Wiele
domów jest ogrzewanych lokalnie. Zasilanie w energiĊ cieplną musi byü takĪe lokalne. Unika siĊ wówczas strat przesyáowych. Miniaturyzacja wytwarzania energii
zapewnia stworzenie bardzo wydajnego systemu, zwáaszcza w warunkach dekapitalizacji wiejskich sieci elektroenergetycznych. NiezbĊdna jest modernizacja rocznie
co najmniej 20 tys. km linii Ğredniego i niskiego napiĊcia na wsi oraz okoáo 5–5,5
tys. stacji transformatorowych.
Udziaá odnawialnych Ĩródeá energii w koĔcowym zuĪyciu energii na terenie
Polski, zgodnie z naszymi zobowiązaniami, ma wynieĞü w 2020 r. 20%. Energii ze
20
M. Jasiulewicz, Rozwój bioenergetyki w rolnictwie polskim. Materiaáy z XVIII Kongresu SERiA,
„Biuletyn Informacyjny” SERiA, nr 17, PoznaĔ 2011, s. 13.
21
Z. Wojcicki, Jak wykorzystaü sáoĔce, wodĊ i wiatr?, „Nowoczesne Rolnictwo” 1998, nr 10.
22
A. Rozner, Nadmiar ziemi i ludzi, „Nowe ĩycie Gospodarcze”, dodatek do nr 19 z 2001 r. „Polska
wieĞ 2001– szanse i zagroĪenia”.
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Ĩródeá odnawialnych w roku 2010 wyprodukowano 9,4% w stosunku do krajowego
zapotrzebowania na prąd. W roku bieĪącym (2012) udziaá energii odnawialnej ma
wynieĞü ok. 12%23. JeĞli nie speánimy tego wymogu, Unia naáoĪy karĊ.
Energia ze Ĩródeá odnawialnych jest ekologiczna, pochodzi z biopaliw, wiatru,
wody, SáoĔca i innych Ĩródeá niekonwencjonalnych. NajwiĊkszy udziaá ma biomasa
(85,8%). Udziaá energii wody wynosi 3,4%, biogazu – 1,6%, wiatru – 1,5%24.
Istnieje takĪe pomysá, czĊĞciowo wprowadzony w Īycie, wykorzystania produkcji
rolnej na cele energetyczne. Idzie o plantacje roĞlin zakáadane w celu zastosowania
pochodzącej z nich biomasy w procesie wytwarzania energii. Biopaliwa uzyskuje siĊ
takĪe ze zbóĪ, w tym gáównie z kukurydzy i ziarna roĞlin oleistych. Dalszy rozwój
polskiego rolnictwa powinien zapewniü wyĪywienie spoáeczeĔstwa, a takĪe przyczyniü siĊ do rozwiązania problemów energetyczno-paliwowych 25.
Energia biomasy i wiatru są uwaĪane za najwaĪniejsze ze Ĩródeá energii odnawialnej. Uzyskaniu energii z biomasy sáuĪą paleniska, kotáownie, biogazownie itp.
Wysiáek inwestycyjny potrzebny do wzniesienia urządzeĔ komplementarnych czĊsto
przekracza moĪliwoĞci finansowe rolników, brak teĪ odpowiednich kredytów i dotacji.
Do niekorzystnych wydarzeĔ w sektorze produkcji i handlu biokomponentami
i biopaliwami w Polsce naleĪy zaliczyü utrwalającą siĊ tendencjĊ dokonywania zakupów
biokomponentów od firm zagranicznych. Na przykáad w roku 2008, w którym wprowadzono obowiązek dodawania biokomponentów do paliw, w obrocie pojawiáo siĊ 396,3
tys. ton estrów, w tym z produkcji krajowej 42,25%, oraz 185,6 tys. ton bioetanolu,
w tym z produkcji krajowej 46,71%26. Równie osobliwą rzeczą byá w 2005 r. eksport
35% produkcji bioetanolu i 76% produkcji estrów27. UzaleĪnienie od dostawców ropy
naftowej zmieniáo siĊ w uzaleĪnienie od zagranicznych dostawców biokomponentów.
Czáowiek od tysiącleci wykorzystuje czystą, darmową i niewyczerpalną siáĊ
wiatru. Nowoczesne turbiny wiatrowe są bezpieczne, a awarie zdarzają siĊ bardzo
rzadko. Energia wiatru jest nieprzetwarzalna. Te niezrównane zalety powodują, Īe
postĊp w odnawialnej energetyce wiatrowej w skali globalnej moĪna porównaü do
rozwoju telefonii komórkowej. Natomiast udziaá prądu z wiatru w ogólnopolskim
bilansie energii wynosi zaledwie 0,96%. WĞród Ĩródeá odnawialnych znajduje siĊ
on na trzecim miejscu28.
Mimo oficjalnego wsparcia rządu firmy stawiające wiatraki napotykają opór
koncernów produkujących energiĊ wytwarzaną konwencjonalnie. BarierĊ stanowi teĪ
23

Za: M. Rabenda, Wieje z zachodu, „Gazeta Wyborcza” z 15 czerwca 2011.
Za: M. Jasiulewicz, op. cit., s. 13.
25
Podobną opiniĊ sformuáowaá W. Michna w artykule pt. Prognozy rozwoju Ğwiatowej produkcji rolnej
i jej konsumpcji oraz zuĪycia na cele nieĪywnoĞciowe w latach 2011–2020, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej”
2012, nr 3.
26
T. PaĔczyszyn, Biopaliwa – zmarnowana szansa?, „Nowe ĩycie Gospodarcze” czerwiec 2010.
27
M. Dyngus, Rynek biopaliw páynnych w Polsce – perspektywy rozwoju do 2010 roku, „Biuletyn
Informacyjny” Agencji Rynku Rolnego 2006, nr 11.
28
ħródáo: „Gazeta Wyborcza” z 10 czerwca 2011, dodatek „ĝwiatowy TydzieĔ Wiatru”.
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sáaba gĊstoĞü sieci przesyáowych energii, brak instrumentów wsparcia finansowego.
W odczuciu kierownictwa Polskiego Stowarzyszenia Energii Wiatrowej niedokáadnie
przygotowano ustawĊ Prawo energetyczne.
Mimo tych utrudnieĔ plany budowy energetyki wiatrowej są szeroko zakrojone.
Na przykáad na ĩuáawach ma powstaü 260 wspóáczesnych wiatrowych gigantów. DoĞü
duĪe oĪywienie w zakresie budowy wiatraków ma równieĪ przeciwników. WaĪna
jest zatem rzetelna informacja o wpáywie elektrowni wiatrowych na ludzi i przyrodĊ.

ZakoĔczenie

Polska energetyka w 80% bazuje na wĊglu kamiennym i brunatnym. Utrzymanie
tego stanu w przyszáoĞci – jak juĪ wspomnieliĞmy – bĊdzie bardzo trudne ze wzglĊdu
na rygorystyczne limity emisji CO2. Polska dwukrotnie wetowaáa unijne dokumenty
mające sáuĪyü promowaniu gospodarki niskoemisyjnej. Unijna debata w sprawie tych
wymogów ma powróciü niebawem.
Wizje rzeczywistej modernizacji polskiej energetyki wraz ze sáuĪącą jej polityką
energetyczną zaprezentowali Z. àucki – emerytowany profesor AGH, oraz P. Frączek
z Uniwersytetu Rzeszowskiego w cytowanej juĪ pracy pt. Modernizacja sektora energii.
Przedstawione tam poglądy i propozycje w peáni aprobujemy. Idzie tu zarówno
o cele polityki energetycznej (zwiĊkszenie dostaw energii czystej, ograniczenie
zuĪycia paliw kopalnych, zapewnienie ciągáoĞci dostaw energii), jak i o jej uzupeánienie (szeroka partycypacja spoáeczeĔstwa w realizacji inwestycji energetycznych)
oraz urynkowienie (wáasnoĞü paĔstwowa infrastruktury energetycznej, produkcja
i handel energią powinny byü sprywatyzowane). PodkreĞlenia wymaga fakt, Īe coraz
bardziej dostrzega siĊ potrzebĊ wáączenia w proces kreowania i realizacji polityki
energetycznej samorządów lokalnych i instytucji samorządowych.
Co do uwarunkowaĔ globalnych to moĪna przypuszczaü, Īe bĊdą one miaáy coraz
wiĊkszy wpáyw na wybory, rozwiązania i suwerennoĞü polityki energetycznej w Polsce.
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Dilemmas of energy policy
In the article the autor presented some problems concerning the prospects of supplying electric
and heat energy from domestic sources. Special attention was drawn to the hopes for the exploration
and extraction of shale gas deposits in Poland. The author also discussed the prospects of commercial
exploitation of renewable sources of energy (water, wind, biomass) and the use of biofluids in motor fuels.

