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Manifest Polskiej Izby Gospodarczej Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej 

 

Bezpieczeństwo energetyczne jest dziś jedną z najważniejszych kwestii dyskutowanych w świecie, 

a sposoby jego zapewnienia stanowią jądro strategii rozwoju wszystkich nowoczesnych gospodarek 

światowych. W strategiach tych dominuje przekonanie, że era rozwoju opartego o wykorzystywanie 

paliw kopalnych zbliża się ku końcowi i potrzebne jest opracowanie zupełnie nowego, 

zrównoważonego paradygmatu w tym zakresie, zakładającego jak najszybsze odejście od 

marnotrawienia zasobów oraz rozwój odnawialnej i niskoemisyjnej energetyki, jak najbardziej 

zbliżonej do końcowego odbiorcy i elastycznie reagującej na jego potrzeby. W tym kierunku zmieniają 

się sektory energetyczne najważniejszych graczy światowych, największych konsumentów energii, nie 

wyłączając ani Chin ani Stanów Zjednoczonych. 

Tymczasem w Polsce od dekad dominuje ciągle ten sam model, w którym scentralizowana 

energetyka zawodowa wykorzystuje głównie paliwa kopalne, w szczególności węgiel i skutecznie 

przeciwstawia się jakimkolwiek próbom zmian. Wielkie grupy energetyczne zmonopolizowały rynek 

energii, a rząd jest praktycznie ich zakładnikiem. Świadczy o tym między innymi projekt Polityki 

Energetycznej Polski do 2050 r., który zakłada kontynuację obecnych trendów i w tak długiej 

perspektywie przewiduje, że węgiel, uzupełniony o energetykę atomową, będzie w dalszym ciągu 

podstawowym źródłem energii,. Odnawialne źródła energii potraktowane są marginalnie, raczej jako 

przykry obowiązek dostosowania się do wymagań Unii Europejskiej, niż racjonalne strategiczne 

rozwiązanie! 

Brak jest jednocześnie poważnej debaty na temat kierunków rozwoju energetyki w Polsce, dominuje 

propaganda rozpowszechniająca pogląd, pozostający w całkowitej sprzeczności z faktami, że krajowe 

wydobycie węgla kamiennego i brunatnego niemalże na wieki zapewni nam suwerenność 

energetyczną, a technologie OZE to jedynie szkodliwa i niezwykle droga fanaberia bogatych krajów 

zachodnich, które usiłują nas uzależnić od swoich technologii. 

Próżno szukać w najbardziej popularnych mediach informacji na temat nowych technologii i modeli 

biznesowych stosowanych w energetyce rozproszonej opartej na źródłach odnawialnych, o coraz 

większej ich dostępności, czy korzyściach płynących z korzystania z nich. Przyjmowane są za to 

regulacje prawne mające na celu utrwalić obecny stan rzeczy, uniemożliwiające stworzenie bardziej 

elastycznego systemu, reagującego na zmienne zapotrzebowanie na energię, ograniczające tak 

bardzo jak tylko się da wykorzystywanie lokalnych źródeł, takich jak woda, słońce i wiatr.  
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Ignoruje się fakt, że stosowanie nowych technologii zapewnia nie tylko nowe miejsca pracy, redukuje 

wykluczenie energetyczne i daje silny impuls do rozwoju gospodarczego, szczególnie na poziomie 

lokalnym i regionalnym, przy jednoczesnym zdecydowanie mniejszym  oddziaływaniu na środowisko 

naturalne niż energetyka konwencjonalna. 

Tymczasem Polska energetyka wymaga pilnej transformacji. Blisko 45% jednostek wytwórczych ma 

ponad 30 lat, zaś około 77%  ‒  ponad 20 lat. Przewidywany okres eksploatacji bloków węglowych 

wynosi 40‐45 lat, a więc odnowienie istniejącego potencjału, przy założeniu utrzymania wysokiego 

stopnia „nawęglenia” naszej gospodarki wymagałoby w nadchodzących 15 latach inwestycji w nowe 

moce rzędu 13 do 18 GW. Jeżeli tak się stanie, na kolejne 3-4 dekady zamrozimy poważne środki, 

utrwalając nieefektywny system energetyczny, którego kosztów nie będzie w stanie udźwignąć ani 

gospodarka, ani starzejące się społeczeństwo. Czyż nie jest to najlepszy moment na podjęcie 

strategicznych decyzji  o nowym kierunku rozwoju energetyki w Polsce? 

Zmiany systemowe są nieuniknione i będą następowały nawet przy braku wsparcia ze strony rządu 

i przy sprzeciwie wielkoskalowej energetyki konwencjonalnej, silnie dziś walczącej, wszystkimi 

dostępnymi, także nieetycznymi metodami, o utrzymanie dominującej, monopolistycznej pozycji na 

rynku. Jeżeli kolejne rządy nie będą mieć odwagi do zainicjowania takich zmian systemowych, zanim 

procesy destrukcyjne i nieuchronne załamanie się systemu wymkną się spod kontroli, to zrobią to 

zdesperowani obywatele i przedsiębiorcy. Tyle tylko, że zmiany te okażą się bardziej kosztowne 

i bolesne dla całego społeczeństwa! 

Czas wywrzeć mocniejszy nacisk na polityków wszystkich opcji, gdyż tylko taka zorganizowana akcja 

społeczna może ich zmusić do zajęcia się problemem. Tak było w przypadku ACTA, tak musi być 

i teraz, gdyż obecna polityka, zaniechania i kunktatorstwo, wiodą nas wprost do energetycznej 

katastrofy. 

Świadoma tych zagrożeń, PIGEOR apeluje o zmianę podejścia do spraw energetycznych, 

o rozpoczęcie prawdziwej debaty na temat przyszłości energetyki i budowanie realistycznej, ale też 

ambitnej strategii polskiej energetyki, tworzącej solidne fundamenty dla przyszłego rozwoju 

gospodarczego kraju i zwiększającej jego bezpieczeństwo energetyczne. 

Jak widać na przykładzie poprawki wprowadzającej korzystniejsze warunki dla prowadzenia 

działalności prosumenckiej do ustawy o odnawialnych źródłach energii, presja ma sens, jednak 

konieczna jest integracja i determinacja środowiska zajmującego się energetyką rozproszoną 

i odnawialną oraz zwiększenie siły naszego głosu. Czas przestać się cackać z politykami, czas dać 

odpór ich kłamstwom i manipulacjom! Czas zacząć piętnować niekompetencję i polityczny nepotyzm, 

kwitnący w dużych spółkach energetycznych.  

Pomimo trudnych dla energetyki rozproszonej ostatnich lat i mało satysfakcjonujących zapisów 

ustawy o OZE, zwiększa się grupa przedsiębiorców, która wierzy, że zmiany są pożądane i możliwe. 

Tych przedsiębiorców zapraszamy do współpracy! Tylko razem będziemy w stanie podejmować 

skuteczne działania na rzecz rozwoju polskiej energetyki i co za tym idzie, polskiej gospodarki! 
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MATERIAŁY INFORMACYJNE 

Sytuacja polskiej energetyki 

 Polska energetyka wymaga transformacji w okresie najbliższych 15 lat. Blisko 45% urządzeń  

wytwarzających energię  elektryczną  ma ponad 30 lat, zaś około 77%  ‐  ponad 20 lat. 

Ponieważ  przewidywany okres eksploatacji bloków węglowych wynosi 40‐45 lat, samo 

odnowienie istniejącego potencjału wymaga wybudowania w ciągu najbliższych 

lat źródeł o łącznej mocy od 13 do 18 GW. W 2011 r. więcej niż 30 lat miało: 80% linii 

o napięciu 220 kV, 23% linii o napięciu 400 kV i 38% transformatorów. 1   

 Zasoby paliw kopalnych się wyczerpują, istniejące w Polsce zasoby są coraz trudniejsze 

i droższe do wydobycia, ich jakość pozostawia wiele do życzenia, Polska już sprowadza 20% 

wykorzystywanego węgla, tendencja będzie się pogłębiała. 

 Dodatkowo spalanie paliw kopalnych powoduje nadmierną emisję zanieczyszczeń do 

powietrza (w tym SO2, NOx, benzo(a)piren, pył zawieszony powodujące zanieczyszczenie 

powietrza i zagrożenie dla zdrowia i CO2 stanowiące zagrożenie dla klimatu). 

 Szacuje się, że w Polsce z powodu zanieczyszczenia powietrza traci życie ok. 45 tys. osób 

rocznie. Polska od lat ma najbardziej zanieczyszczone powietrze w UE. Według informacji 

Europejskiej Agencji Środowiska aż 6 polskich miast znalazło się w pierwszej dziesiątce miast 

europejskich z największą liczbą dni w roku, w których przekroczono dobowe dopuszczalne 

stężenie pyłu PM10 (pozostałe cztery miasta są w Bułgarii). Wysokie stężenie pyłu 

zawieszonego powoduje i pogłębia choroby płuc i układu krążenia. Z kolei benzo(a)piren jest 

związkiem silnie rakotwórczym. Tymczasem we wszystkich kontrolowanych miastach 

w 2013 r. dopuszczalne stężenie benzo(a)pirenu przekroczone zostało średnio o 500 proc.2  

 Polityka klimatyczno-energetyczna UE stawia na dekarbonizację energetyki UE, system 

handlu emisjami zmusi polskie zakłady energetyczne bazujące na węglu do zakupu 

uprawnień do emisji, zmniejszając ich konkurencyjność i zwiększając ceny energii. 

 Import paliw kopalnych z niestabilnych regionów świata (np. Rosja) nie zapewnia 

bezpieczeństwa dostaw, a dochód może być wykorzystywany do finansowania działań np. 

terrorystycznych. 

 Po 4 latach prac, uchwalona została ustawa o odnawialnych źródłach energii regulująca 

funkcjonowanie tego sektora w Polsce. Ustawa nie spełnia pokładanych w niej nadziei i budzi 

wiele zasadniczych wątpliwości interpretacyjnych. Nowy sposób wsparcia poprzez neutralny 

technologicznie system aukcji budzi obawy, że cała energetyka odnawialna ograniczy się do 

kontynuacji procesu współspalania biomasy z węglem, który nie powinien być traktowany 

jako OZE, a całe wsparcie w dalszym ciągu będzie dotowało energetykę zawodową. 

Przełomem natomiast jest wprowadzenie przez sejm zapisów zwiększających korzyści 

z prowadzenia działalności prosumenckiej, które stanowi pierwszy wyłom w monopolu 

                                                           
1
Projekt polityki energetycznej Polski do 2050r, MG 2014 (http://bip.mg.gov.pl/files/PEP2050_v.0.2.pdf)  

2
 Informacja o wynikach kontroli NIK: „Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami”, NIK 2014  

(https://www.nik.gov.pl/plik/id,7764,vp,9732.pdf) 
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energetyki zawodowej. Przyjęcie tych zapisów budzi nadzieje, że zmiana podejścia do 

energetyki jest możliwa. 

Transformacja 

 Konieczna jest decyzja o kierunku transformacji, faza dekapitalizacji i faktycznego kryzysu 

energetyki zawodowej, jest szansą na otwarcie się na nowe kierunki rozwoju, niekoniecznie 

kontynuacji obecnych trendów, jak jest zalecane w projekcie PEP2050. 

 Zmiany technologiczne umożliwiają wybór innych np. odnawialnych źródeł energii, 

pozostawiając wykorzystanie nieodnawialnych zasobów kopalnych jako technologii 

pomostowej, co pozwala także na optymalizację działania energetyki opartej na zasobach 

kopalnych. 

 Technologie OZE są coraz bardziej zaawansowane i mogą konkurować z konwencjonalnymi.  

 Efektywne wykorzystanie środków funduszy strukturalnych oraz przychodów ze sprzedaży 

darmowych uprawnień ETS  może wesprzeć transformację, a odpowiednie strategiczne 

decyzje pobudzić inwestycje prywatne. 

Ekonomika wybranych technologii energetycznych dla produkcji ok. 10 TWh z każdej technologii 

rocznie. 

Czy rzeczywiście OZE jest najdroższym kierunkiem dywersyfikacji źródeł energii? 

 

 

 

 

 

 

Trendy - energetyka prosumencka 

 Spodziewany wzrost cen energii i opłat pochodnych stymulować będzie rozwój mikroźródeł, 

co spowoduje zmianę części konsumentów w prosumentów (zwłaszcza w zabudowie 

rozproszonej poza miastami energetyka solarna może osiągnąć tzw. grid parity w latach 

2019/2020, a wiatrowa najpóźniej w 2025 r), a to dodatkowo ograniczy przychody „wielkiej 

czwórki” i wygeneruje dodatkową presję na wzrost cen. 

 Energetyka prosumencka oraz energooszczędne AGD i budynki zmienią strukturę popytu na 

energię, a w horyzoncie 10-letnim przyniosą jego stabilizację (na stosunkowo niskim 

poziomie) w sektorze gospodarstw domowych i w sektorze publicznym, co pociągnie za sobą 

zmianę warunków podaży (wymagana będzie większa elastyczność, „empatia” w stosunku do 

klientów i aktywne zarządzanie popytem). 

, 
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 Istotnym czynnikiem kształtującym rynek energii elektrycznej i wpływającym na zarządzanie 

podażą staną się samochody elektryczne, z jednej strony jako generujące dodatkowy popyt 

na energię elektryczną, a jednocześnie jako de facto magazyny energii. 

Energetyka odnawialna i rozproszona jako wybór systemowy  

 Energetyka rozproszona wykorzystuje lokalne, odnawialne źródła energii jest elastyczna, pozwala 

na szybkie reagowanie na zmienne zapotrzebowanie na energię, umożliwia wykorzystanie 

lokalnych źródeł, takich jak woda, słońce i wiatr, zdecydowanie mniej oddziałując na środowisko 

naturalne niż energetyka konwencjonalna. Jednocześnie poprzez wykorzystanie nowych 

technologii daje nie tylko nowe miejsca pracy, ale także impuls do rozwoju gospodarczego, 

szczególnie na poziomie lokalnym i regionalnym. 

Role sektorów 

 Energetyka prosumencka – redukcja zapotrzebowania na nieodnawialne nośniki energii po 

stronie sektora gospodarstw domowych (ciepło, energia elektryczna), łagodzenie pików 

sieciowych, odciążenie sieci, docelowo znaczący udział w zasilaniu sieci. 

 Sektor biogazowy – zasilanie sieci lokalnej, poprawa pewności dostaw energii, redukcja strat na 

przesyle, docelowo: elastyczna gazowa rezerwa sieciowa, baza do produkcji biopaliw na masową 

skalę. 

 Średnioskalowa energetyka wiatrowa i fotowoltaika – zasilanie sieci lokalnych i krajowej, 

poważna redukcja zapotrzebowania na nośniki nieodnawialne, docelowo: czynnik stabilizujący 

(zmniejszający) ceny, główne źródło zasilania magazynów energii. 

 Sektor biomasowy i energetyka wodna – sterowalne źródła energii elektrycznej i cieplnej 

(biomasa w kogeneracji) o znaczeniu lokalnym. 

Wyzwania 

 Rozwój metod i systemów magazynowania energii i inteligentnych sieci. 

 Zwiększenie elastyczności bilansowania rynku energii dzięki DSM/DSR. 

 Zwiększenie akceptacji społecznej dla zmiany. 

Efekty  

 Utrzymanie konkurencyjnych cen energii elektrycznej i ciepła. 

 Podniesienie poziomu bezpieczeństwa energetycznego na poziomie lokalnym i krajowym 

 Otwarcie frontu inwestycyjnego z udziałem milionów obywateli i ich kapitałów (efekt 

mnożnikowy). 

 Rozwój nowych dziedzin gospodarki (przemysł OZE, magazyny energii, zarządzanie popytem 

i podażą itp.) w skali makro i lokalnej.  

 Ochrona istniejących i utworzenie wielu tysięcy trwałych miejsc pracy. 

 Zdecydowana poprawa w rozwoju budownictwa mieszkaniowego i przemysłach otaczających ten 

sektor. 
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 Rozwój rolnictwa energetycznego i stabilizacja ekonomiczna mieszkańców wsi – program rozwoju 

biogazowni.  

  

Cele PIGEOR 

 Rozpoczęcie rzeczywistej, krajowej debaty na temat przyszłości energetyki i budowania 

realistycznej, ale też ambitnej strategii polskiej energetyki, dającej solidne fundamenty 

przyszłego rozwoju gospodarczego kraju i zwiększającej jego bezpieczeństwo energetyczne. 

 Wspieranie członków we wdrażaniu systemów energetyki rozproszonej. 

 Rozwijanie i propagowanie idei energetyki odnawialnej i rozproszonej, w szczególności wśród 

naturalnych grup mogących zastosować systemy URE (samorządy, przemysł, grupy 

producenckie, ngosy) i konsolidacja środowiska. 

 Tworzenie standardów dla systemów energetyki odnawialnej i rozproszonej 

i rozpowszechnianie wiedzy na ten temat. 

 Wspieranie poszukiwania optymalnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, w tym 

dążenie do modyfikacji aktów prawnych.  

 Przekonywanie grup decydenckich o wartościach i korzyściach płynących z wprowadzania 

energetyki rozproszonej. 

 


