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Energetyka zawsze była stosunkowo hermetycznym obszarem gospodarki 

– skupionym na inżynierii i przez inżynierów zarządzanym, z niemal wojsko-

wą organizacją i strukturami. Tak było w PRL i pierwszych latach po trans-

formacji. 

U progu XXI wieku pierwszy globalny trend zmienił oblicze energetyki – 

przeszliśmy na model rynkowy. Energia elektryczna stała się towarem jak 

inne, tyle że powszechnie potrzebnym, krwią wszystkich innych działań 

gospodarczych i dobrem powszechnym dla obywateli. 

Druga rewolucja przyszła zaraz po pierwszej i chyba już na zawsze pozba-

wiła energetykę jej dotychczasowych przymiotów. Była wynikiem coraz 

bardziej powszechnego przekonania, że ludzkość podcina pod sobą gałąź 

i bez zupełnie nowych technologii produkcji energii oraz modeli jej użyt-

kowania czeka nas katastrofa klimatyczna apokaliptycznych rozmiarów. 

Podjęto więc wysiłki zmierzające ku kompletnej zmianie technologicznej, 

ale także społecznej. Dziś podlega jej najszerzej pojęty sektor energetyczny. 

Składa się na nią odejście od paliw kopalnych, w pierwszej kolejności od 

węgla, ale także modyfikacja stuletniej „hierarchii energetycznej”: elektrow-

nia – sieć przesyłowa – sieć dystrybucyjna – klient. W „świecie OZE” wszyst-

kie te elementy zaczynają oddziaływać na siebie w obu kierunkach, klient 

staje się wytwórcą i dostawcą usług energetycznych, sieć działa bardziej 

na zasadzie internetu energetycznego itd. Ta fascynująca zmiana dokonu-

je się w postępie geometrycznym, jednak podobnie jak w przypadku pan-

demii COVID-19 i szczepień także tu nie wiemy, czy tempo ludzkich wysiłków, 

mimo że imponujące, wystarczy do powstrzymania apokalipsy. 

Dyskusje wokół tych zagadnień doprowadziły już do poważnych zmian 

politycznych i społecznych w wielu krajach Zachodu i nie tylko. Dziś naj-

lepsze notowania przed wyborami w Niemczech mają Zieloni, agenda 

klimatyczna napędzała kampanię wyborczą Joe Bidena w Stanach 

Zjednoczonych, młodzieżowe ruchy ekologiczne i klimatyczne zmieniają 
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świat w nie mniejszym stopniu niż kontrkultury lat sześćdziesiątych XX 

wieku. Jak na tym tle wypada Polska z jej polityką i dyskursem publicznym, 

jakie propozycje mogą zdobyć poparcie większości Polaków? 

W ramach Instytutu Obywatelskiego działa grupa energetyczna składa-

jąca się z doświadczonych menedżerów sektora, naukowców i działaczy 

ruchów ekologicznych. W ramach swoich dyskusji przygotowują oni reko-

mendacje dla przyszłej polityki energetycznej. Niniejszy raport, powstały 

na bazie prezentacji dyskutowanej na pierwszym konwersatorium Zespołu 

ds. Energetyki, jest szkicem, pierwszą próbą zdefiniowania priorytetów 

polityki energetycznej przyszłej, demokratycznej Polski.

1. Diagnoza
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Wiemy, że ta diagnoza nie jest wyczerpująca, ale wskazane elementy i tak 

składają się na obraz niepokojący dla całej gospodarki. Droga energia 

to podwyższony koszt wszystkich dóbr i usług. Co więcej, jest to energia 

„brudna”, czyli taka, jakiej dziś nie chcą największe korporacje działające 

w Polsce. Energia „czysta”, czyli pochodząca z OZE, ma dziś w naszym kraju 

wyjątkowo „pod górkę”. Istnieje wprawdzie system aukcji URE wspomaga-

jący finansowanie projektów, a coraz więcej podmiotów chce, by dzisiejsi 

operatorzy OZE produkowali na ich rzecz w ramach umów PPA, ale coraz 

ciężej znaleźć w sieci miejsce dla nowych mocy. Uznaniowy charakter 

decyzji o przyłączeniu to potencjalne źródło nieprawidłowości. Tymczasem 

władza polityczna martwi się o to, jak przedłużyć agonię generacji wę-

glowej poprzez rynek mocy czy tworzenie NABE, zamiast wydzielić spółki 

dystrybucyjne i stworzyć neutralne pole konkurencji dla tysięcy inwestorów 

w OZE. Jeśli dziś pionowo skonsolidowane koncerny pozbawimy aktywów 

węglowych i zachęcimy do inwestycji w źródła odnawialne bez wcześniej-

szego wydzielenia OSD, rynek zupełnie się zamknie, bo przyłączenia znajdą 

się tylko dla własnych źródeł…
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2. Recepta

Transformacja energetyki, tempo i skuteczność tego procesu zależą od 

stworzenia efektywnych mechanizmów udziału w nim społeczeństwa. 

Obywatele w ramach „internetu energetycznego” i powszechnego dostępu 

do informacji (rozproszone bazy danych, peer-to-peer) będą mogli świa-

domie podejmować decyzje o swoim udziale w tworzącym się systemie 

energetyki rozproszonej i wspierać go własną generacją, magazynami 

energii, pojazdami elektrycznymi. W polskich warunkach, także z uwagi 

na szybko rosnące ceny energii, spadać będzie zaufanie do dotychcza-

sowych sposobów zaopatrywania w energię, a rosnąć chęć włączenia 

się w proces inwestowania i produkowania w źródłach rozproszonych czy 

chociażby na własnych dachach. Jednocześnie będziemy pilnie poszuki-

wać oszczędności energetycznych. Efektywność energetyczna w procesie 

przechodzenia na zielone ciepło będzie niezwykle ważna. Trzeba pod tym 

kątem zmodyfikować program „Czyste powietrze” – odbiurokratyzować go 

i jednocześnie skierować środki na budowę nowych, tanich domów, wzno-

szonych w technologii neutralności energetycznej i środowiskowej.
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Energetyka rozproszona prawdopodobnie nie da Polsce wystarczająco 

dużo TWh, abyśmy mogli zapomnieć o elektrowniach systemowych. Nie ma 

co nawet myśleć o blokach węglowych. Duże jednostki gazowe też nie są 

dobrym pomysłem, gaz sprawdza się raczej jako elastyczne źródło wspie-

rające OZE. Emisyjność energetyki gazowej jest tylko o 40% niższa od ener-

getyki opartej na węglu – to dalece niewystarczający poziom redukcji dla 

ambicji klimatycznych Europy i autorów tego raportu (ale nie dla polskiego 

rządu). Co nam zatem pozostaje? Wielkie farmy offshore i atom, jak twierdzi 

rząd? Niedawne stanowisko zespołu doradców ds. kryzysu klimatycznego 

przy prezesie PAN wskazuje na ważną rolę energetyki jądrowej w dekarbo-

nizacji. Również Międzynarodowy Panel Klimatyczny (IPCC) przedstawia po-

dobne wnioski. Jednocześnie energetyki jądrowej nie można traktować jak 

„ziemi obiecanej”, panaceum na wszystkie bolączki systemu, który musi być 

oparty przede wszystkim na odnawialnych źródłach energii. Trzeba wciąż 

rozglądać się za alternatywami, chociażby w postaci lądowej energetyki 

wiatrowej czy małych reaktorów jądrowych (SMR), które dzięki modułowej 

konstrukcji i wielkoskalowej produkcji mogą dać szybsze efekty w postaci 

prawdziwie zielonych ciepła i energii dla polskich miast. 
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Najbardziej pożądanym dobrem na polskim rynku energetycznym nie jest 

dziś bynajmniej pieniądz; inwestorzy OZE pchają się drzwiami i oknami. 

Problem polega na niemożności włączenia ich do systemu. Polskie sieci 

dystrybucyjne wciąż są niedoinwestowane i niezdolne do przyłączania 

nowych mocy odnawialnych. Kiedy w 2004 roku budowaliśmy zręby ener-

getyki rynkowej, wydzieliliśmy Operatora Systemu Przesyłowego, by zapew-

nić niezależne pole konkurencji elektrowniom. Teraz, w obliczu rewolucji 
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OZE, musimy postąpić analogicznie z operatorami dystrybucyjnymi. Trzeba 

też wszystkim graczom na rynku zapewnić dostęp do informacji i danych, 

najlepiej poprzez system zdecentralizowany (energetyczny internet).

Na rynku hurtowym energii, szczególnie na giełdach, dokonuje się dziś 

wymiana handlowa na szczeblu europejskim. Udział w systemie jednolite-

go rynku jest bardzo ważny, ale powinien mu towarzyszyć rozwój rynków 

lokalnych zarówno energii, jak i usług sieciowych (elastyczność). To klucz do 

nagradzania „za dyspozycyjność”, do monetyzacji potrzebnych inwestycji, 

jak choćby magazyny energii średnio-i wielkoskalowe.
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Rok 2050 zbliża się wielkimi krokami. Aby zrealizowała się jego optymistycz-

na wizja, musimy zacząć budować nowy system już teraz, szczególnie dla-

tego, że JUŻ TERAZ galopująco rosną ceny i JUŻ TERAZ dusimy się w smogu.

Nowy system energetyczny to także nowy system finansowania inwestycji 

energetycznych. Musi mieć charakter powszechny, a własność prywatna 

i wspólnota to podstawowe instrumenty jego realizacji. System ten zresztą 
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na naszych oczach tworzy się w Europie niejako obok wielkich korporacji 

energetycznych, a często im na przekór. Integracja do niego Polski jest 

elementem budowania naszego bezpieczeństwa, ale także dobrobytu. 

Poprzez dobrze adresowane systemy wsparcia system prosumencki może 

być sojusznikiem sieci energetycznych, a nie zagrożeniem dla ich nieza-

wodnego działania. Należy wspierać innowacje (magazyny ciepła, ma-

gazyny energii) i reformy rynku, a nie technologie już skomercjalizowane, 

na przykład offshore czy panele PV.
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Nowy „krajobraz energetyczny” wymaga zmodyfikowania organizacji 

spółek energetycznych kontrolowanych przez Skarb Państwa. Najczęściej 

dyskutowanym elementem tych zmian jest wykrojenie „toksycznych” dla 

nich aktywów węglowych do oddzielnego podmiotu. Tymczasem akurat ta 

zmiana nie jest kluczowa; co więcej, można się spodziewać, że powołanie 

NABE dodatkowo osłabi konkurencję na rynku, spowoduje wyjęcie spod 

jego regulacji wciąż dominujących aktywów wytwórczych i w efekcie tylko 

spetryfikuje przestarzałą strukturę sektora. NABE – z wielkim zatrudnieniem 

i silnym zarządem – siłą rzeczy nie przyjmie roli „wygaszacza”, lecz będzie 

działać w kierunku własnego trwania i przedłużania życia nieefektywnych 

aktywów. Dlatego rekomendujemy wydzielenie aktywów węglowych, ale 

jednak wewnątrz istniejących spółek giełdowych, które na przykład będą 

naturalnie zagospodarowywać kadry z zamykanych zakładów w ramach 

nowych działalności.

Kluczową zmianą według nas powinno być wydzielenie z pionowo skon-

solidowanych grup spółek dystrybucyjnych, by mogły stać się neutralnym 

polem konkurencji między podmiotami zajmującymi się generacją rozpro-

szoną lub usługami energetycznymi, w tym systemowymi. Jeśli do wydziele-

nia nie dojdzie, „zieleniące się” koncerny będą zamykały rynek i możliwości 

przyłączania do „ich” sieci podmiotów względem nich konkurencyjnych. 

SSP po wydzieleniu OSD nie powinny konkurować z sektorem prywatnym 

w obszarze chociażby budowy mikroźródeł, lecz zająć się głównie agre-

gowaniem działalności mniejszych podmiotów oraz generacją średnio- 

i wielkoskalową.
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Zmiany, o których piszemy, powinny być wspomagane aktami legisla-

cyjnymi, na przykład proponowaną przez klub KO ustawą o energetyce 

obywatelskiej. Taka energetyka musi stać się również kołem zamachowym 

samorządów. Właśnie samorządy, współpracując z inwestorami OZE, mogą 

zapewniać lokalnej społeczności tanią, czystą energię w ramach wspólnot 

i spółdzielni energetycznych lub rynków lokalnych.

Polityka społeczna nie może być domeną spółek prawa handlowego, nie-

zależnie od ich formy własności. Z uwagi na zaniedbania w transformacji 

energetycznej czekają nas ogromne podwyżki cen dla gospodarstw do-

mowych (od kwietnia 2020 roku do połowy maja 2021 roku cena kontraktu 

rocznego na energię poszybowała z 225 zł/MWh do 340 zł/MWh). Zmiana 

ceny hurtowej prędzej czy później przełoży się na cenę detaliczną, tym 

bardziej że unijna dyrektywa rynkowa zakłada uwolnienie cen dla gospo-

darstw domowych. Wyższe ceny to jednak potencjalnie także nowy impuls 

do inwestycji w energetykę obywatelską. Mogą też zdopingować samo-

rządy, by poprzez swoje inwestycje zabezpieczały uboższych mieszkańców 

w tańszą energię, tworząc lokalne wspólnoty prosumenckie, wspierane 

pieniędzmi samorządów. Każda rodzina zagrożona ubóstwem energe-

tycznym mogłaby przykładowo dostać od państwa pomoc w postaci  
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4 MWh darmowej energii rocznie. W takim projekcie udział energetyki oby-

watelskiej jest nieoceniony.

Czy Krajowy Plan Odbudowy i Europejski Plan Odbudowy pomogą zreali-

zować transformację w Polsce?

Na niedawnym spotkaniu ekspertów Instytutu Obywatelskiego z posłami 

KO zastanawialiśmy się, w jakim stopniu KPO pozwoli na realizację am-

bitnego, ale przecież realnego planu transformacji polskiej energetyki. 

Niestety, wygląda na to, że niewiele da się zdziałać. KPO prawie nie zauwa-

ża zmiany, o której traktuje cały niniejszy raport – zmiany paradygmatu 

energetycznego, przejścia do zielonej ekonomii zerowych kosztów 

krańcowych i internetu energetycznego. Trochę to zaskakujące, zważywszy, 

że takie są właśnie cele całej Unii Europejskiej i nasz główny zarzut pod ad-

resem KPO.

Tymczasem rodzime KPO można podsumować następująco:
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Transformacja energetyczna będzie jednym z największych wyzwań dla 

polskiej gospodarki w najbliższych dekadach. Lata zaniedbań i ulegania 

żądaniom relatywnie wąskich grup nacisku sprawiły, że niezbędne są na-

prawdę głębokie zmiany. Emisyjność polskiego systemu energetycznego 

jest dziesięciokrotnie wyższa niż w systemie francuskim i dwukrotnie wyższa 

od tej generowanej przez energetykę w Niemczech. Przy rosnących cenach 

CO2 oznaczać to będzie spadającą konkurencyjność polskiego przemysłu. 
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Rosnące ceny energii dla gospodarstw domowych już są faktem, a ich 

kontynuacja nasili problem ubóstwa energetycznego wśród Polaków. 

Jednocześnie niezwykle ważne jest, aby zmiany zachodziły z uwzględnie-

niem aspektów środowiskowych oraz w porozumieniu z lokalnymi społecz-

nościami, samorządami i organizacjami pozarządowymi. 


