
I������� GOSPODARKI SUROWCAMI MINERALNYMI I ENERGIĄ

P O L S K I E J  A K A D E M I I  N A U K  —  K R A K Ó W

STUDIA, ROZPRAWY, MONOGRAFIE   192

WYDAWNICTWO INSTYTUTU GOSPODARKI SUROWCAMI MINERALNYMI
I ENERGIĄ PAN • KRAKÓW • 2015

Mariusz Kudełko, Jacek Kamiński,
Przemysław Kaszyński, Marcin Malec

ANALIZA WRAŻLIWOŚCI SEKTORA
WYTWARZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA



K����	� REDAKCYJNY

prof. dr hab. inż. Eugeniusz Mokrzycki (redaktor naczelny serii)

dr hab. inż. Lidia Gawlik (sekretarz redakcji), prof. IGSMiE PAN

dr hab. inż. Zenon Pilecki, prof. IGSMiE PAN

dr hab. inż. Wojciech Suwała, prof. IGSMiE PAN

dr hab. inż. Alicja Uliasz-Bocheńczyk, prof. AGH

RECENZENCI

dr hab. inż. Natalia Iwaszczuk, prof. AGH

dr hab. inż. Adam Szurlej

AUTORZY

dr hab. inż. Mariusz Kudełko, prof. AGH, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

dr hab. inż. Jacek Kamiński, prof. IGSMiE PAN, IGSMiE PAN

mgr inż. Przemysław Kaszyński, IGSMiE PAN

mgr inż. Marcin Malec, IGSMiE PAN

ADRES REDAKCJI

31-261 Kraków, ul. Józefa Wybickiego 7

tel. 12-632-33-00, fax 12-632-35-24

Redaktor Wydawnictwa: mgr Danuta Nikiel-Wroczyńska

Redaktor techniczny: Barbara Sudoł

© Copyright by Autorzy

© Copyright by Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN – Wydawnictwo

Printed in Poland

Kraków 2015

ISSN 1895-6823

ISBN 978-83-62922-47-5



Spis treści

Wstęp  ............................................................................................................................ 5

1.1. Czynniki środowiskowe  .................................................................................... 8

1.2. Czynniki ekonomiczne  ...................................................................................... 12

1.3. Czynniki technologiczne  ................................................................................... 16

2. Model POWERPOL   ................................................................................................ 18

2.1. Główne założenia  .............................................................................................. 18

2.2. Opis matematyczny modelu  .............................................................................. 19

3. Wyniki symulacji modelowych  ................................................................................ 31

3.1. Scenariusz bazowy – podstawowe założenia obliczeniowe  .............................. 31

3.2. Wyniki scenariusza bazowego  ........................................................................... 34

3.3. Analiza wrażliwości – założenia  ....................................................................... 37

4. Dyskusja wyników  .................................................................................................... 40

4.1.  Parametry środowiskowe – ceny uprawnień zbywalnych  .............................. 40

4.2.  Parametry środowiskowe – udział OZE  .......................................................... 55

4.3.  Parametry ekonomiczne – cena węgla kamiennego i brunatnego  .................. 65

4.4.  Parametry ekonomiczne – cena gazu  .............................................................. 75

4.5.  Parametry ekonomiczne – potencjał dostaw węgla brunatnego  ..................... 83

4.6.  Parametry ekonomiczne – współczynnik elastyczności cenowej popytu  ....... 90

4.7.  Parametry ekonomiczne – popyt na energię elektryczną i ciepło  ................... 93

4.8.  Parametry technologiczne – koszty technologii jądrowej  ............................... 105

4.9.  Parametry technologiczne – koszty energii wiatrowej  .................................... 113

4.10. Parametry technologiczne – wskaźnik wzrostu mocy technologii istniejących 124

4.11. Synteza wyników  ............................................................................................. 124

Wnioski  ......................................................................................................................... 132

Literatura  ....................................................................................................................... 135



vbwedifbew



Wstęp

Modelowanie rozwoju krajowego sektora energetycznego było przedmiotem wcześniej-

szych prac statutowych realizowanych przez Pracownię Polityki Energetycznej i Ekologicz-

nej IGSMiE PAN. Ogólnym celem tych prac jest zastosowanie modelowania matematyczne-

go w odwzorowaniu długoterminowego funkcjonowania krajowego sektora energetycznego. 

W dotychczasowych próbach odpowiedzi na pytanie o przyszłość krajowego sektora ener-

getycznego skupiano uwagę na różnych podejściach metodycznych odwzorowujących funk-

cjonowanie sektora, odmiennym traktowaniu kategorii kosztów ekonomicznych (koszty 

prywatne lub koszty społeczne), różnych scenariuszach rozwojowych, w tym m.in. różnych 

scenariuszach dystrybucji uprawnień zbywalnych do emisji CO2. 

Niniejsza praca jest kontynuacją tych badań, przy czym za cel autorzy postawili so-

bie udzielenie odpowiedzi na pytanie, w jakim kierunku może rozwijać się krajowy sek-

tor energetyczny w istniejących warunkach niepewności co do kształtowania się istotnych 

czynników rozwojowych. Innymi słowy, przedstawiona w niniejszej monografi i analiza 

wrażliwości ma za zadanie wskazać zakres możliwych zmian struktury wytwarzania energii 

i najważniejszych parametrów ekonomicznych dla wysoce niepewnych środowiskowych, 

ekonomicznych i technologicznych parametrów rozwojowych.

Przeprowadzenie tego typu analizy wymagało przyjęcia określonej procedury badawczej. 

Po pierwsze, modyfi kacji uległ model POWERPOL, podstawowe narzędzie prognostyczne 

wykorzystywane przez zespół autorski. Wprowadzono równania opisujące nowe regula-

cje środowiskowe, głównie w zakresie limitów OZE i handlu uprawnieniami zbywalnymi. 

Po drugie, rozszerzono horyzont planowania z 2025 do 2035 roku. Po trzecie, przyjęto nowe 

założenia dotyczące prognoz podaży i cen nośników energetycznych oraz popytu na energię 

elektryczną. Ponadto, cel pracy wymagał wyboru takich czynników niepewności, które – 

według autorów – mogą mieć istotny wpływ na rozwój sektora. Co istotne, ze względu na 

swój niepewny charakter konieczne było przyporządkowanie im najbardziej prawdopodob-

nych wartości bazowych, które następnie zmieniano w granicach ±100%. Przeprowadzenie 

tego rodzaju analizy wrażliwości wymagało połączenia modelu POWERPOL z modułem 

umożliwiającym sprawne symulacje i wyprowadzenie wyników do dalszej obróbki gra- 

fi cznej. 

Przyjęto następujący układ pracy. W rozdziale pierwszym zidentyfi kowano kluczowe 

czynniki determinujące rozwój krajowego sektora energetycznego. W rozdziale drugim 
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przedstawiono główne założenia i opis matematyczny modelu POWERPOL, który został 

wykorzystany do badań analitycznych. Rozdział trzeci zawiera ogólną analizę wyników 

symulacji modelowych oraz założenia, których zmiany testowano w dalszych, szczegóło-

wych symulacjach. Część czwarta to analiza eksperymentów modelowych wraz z dyskusją 

wyników analizy wrażliwości oraz syntezą najważniejszych konkluzji z niej wynikających. 

W podsumowaniu zawarto najważniejsze rekomendacje sformułowane na podstawie cało-

ściowych wyników badań.



1. Identyfi kacja kluczowych czynników determinujących 
rozwój krajowego sektora energetycznego

Rozwój krajowego sektora energetycznego uzależniony jest od szeregu wzajemnie na 
siebie wpływających elementów i relacji występujących pomiędzy nimi. W rzeczywistości 
ich liczba jest bardzo duża, a analiza wszystkich czynników i relacji – również o znikomym 
wpływie na system energetyczny – byłaby podejściem niewłaściwym, biorąc pod uwagę 
nadrzędny cel monografi i. Konieczny jest zatem wybór ze zbioru wszystkich elementów 
i relacji jedynie tych, które w największym stopniu mogą wpływać na funkcjonowanie sys-
temu energetycznego w długim terminie. Punktem wyjścia do dalszej analizy jest więc iden-
tyfi kacja istotnych elementów systemu mających realny wpływ na funkcjonowanie sektora 
elektroenergetycznego, przy czym uwagę skupiono jedynie na sektorze wytwarzania. W ana-
lizie pominięto sektory przesyłu i dystrybucji energii mające mniejsze znaczenie z punktu 
widzenia celu pracy.

Biorąc powyższe pod uwagę, kluczowe czynniki determinujące rozwój krajowego sekto-
ra elektroenergetycznego można zgrupować w trzech głównych kategoriach: środowiskowe, 
ekonomiczne i technologiczne (rys. 1.1). 

Do najważniejszych czynników środowiskowych zaliczyć można m.in. ceny uprawnień 
zbywalnych na emisję CO2 oraz wymagany przepisami prawa minimalny udział Odnawial-
nych Źródeł Energii (OZE) w strukturze wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Wśród 

Rys. 1.1. Kluczowe czynniki wpływające na rozwój krajowego sektora energetycznego 
Źródło: opracowanie własne

Fig. 1.1. Key factors infl uencing the development of the domestic energy system
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czynników ekonomicznych wyróżnić można m.in. ceny paliw (w tym kluczowych dla kra-

jowej energetyki, tj. węgla kamiennego i brunatnego, gazu ziemnego), potencjał dostaw 

węgla brunatnego (ze względu na brak możliwości importu), współczynnik elastyczności 

cenowej popytu na energię elektryczną oraz popyt na energię elektryczną i ciepło. Nato-

miast do obszaru elementów technologicznych zaliczyć można takie czynniki, jak: nakłady 

inwestycyjne technologii jądrowej (podstawowy czynnik przesądzający o jej ekonomicznym 

wykorzystaniu i ewentualnym wyparciu technologii węglowych), nakłady inwestycyjne tur-

bin wiatrowych (podstawowa technologia zapewniająca wypełnienie limitu OZE), wskaźnik 

wzrostu mocy technologii odtworzeniowych. W dalszej części niniejszego rozdziału zostaną 

szerzej przeanalizowane wyszczególnione powyżej czynniki.

1.1. Czynniki środowiskowe

Ceny uprawnień zbywalnych na emisję CO2

Najważniejszym czynnikiem środowiskowym, z punktu widzenia oddziaływania na 

sektor elektroenergetyczny w długim terminie, wydaje się być obecnie cena uprawnień 

zbywalnych na emisję CO2. Zmiana cen uprawnień warunkuje bowiem nie tylko koszty 

wytwarzania istniejących jednostek wytwórczych, ale także jest wiodącym czynnikiem dla 

przedsiębiorstw energetycznych w analizie ekonomicznej projektów inwestycyjnych ukie-

runkowanych na budowę nowych jednostek wytwórczych.

Uprawnienia do emisji CO2 są przedmiotem handlu na rynku międzynarodowym od 

2005 roku, tj. po wejściu w życie dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu i Rady Europy. Obec-

ny okres, trzecia faza systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS – European Union 

Emissions Trading System) przypada na lata 2013–2020. W tym czasie państwa członkow-

skie są zobowiązane do redukcji emisji gazów cieplarnianych o 20% w porównaniu do po-

ziomu emisji z 1990 roku. Nakłada to na sektory obecnie uczestniczące w systemie (m.in. 

energetyka, ciepłownictwo, przemysł hutniczy czy przemysł cementowy) konieczność ob-

niżenia emisji gazów cieplarnianych o 21% w odniesieniu do 2005 roku. Limit emisji przy-

znawanych dla krajów uczestniczących w EU ETS jest rokrocznie zmniejszany (obecnie 

o 1,74% w każdym roku) celem doprowadzenia do handlu uprawnień wyłącznie w sys-

temie aukcyjnym. Oprócz przyznanego limitu wybrane sektory mogą liczyć na bezpłatne 

uprawnienia w ramach derogacji. Po roku 2020, w ramach IV fazy działania systemu na lata 

2020–2030, ustalono nowe cele do realizacji przez państwa członkowskie. Główne zadanie 

to redukcja emisji gazów cieplarnianych o 40% do roku 2030 (w odniesieniu do poziomu 

z 1990 r.). Dla sektorów dotychczas biorących udział w systemie powoduje to konieczność 

redukcji emisji o 43% w porównaniu do 2005 r. Dodatkowo do systemu włączone zostały 

inne sektory, dla których celem jest zmniejszenie emisji o 30% (w odniesieniu do 2005 r.). 

W dalszym ciągu utrzymano możliwość uzyskania derogacji dla wybranych krajów 

i sektorów (kraje ze wskaźnikiem Produktu Krajowego Brutto (PKB) na 1 mieszkańca niż-
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szym niż 60% średniej unijnej). Pewna liczba uprawnień będzie przyznana bezpłatnie. Spo-
sób ich przekazywania wraz z szacunkową liczbą i wartością pozwoleń dla Polski został 
przedstawiony na rysunku 1.2. Łączna liczba uprawnień będzie podzielona na pulę aukcyjną 
oraz fundusz stanowiący rezerwę (2% całości uprawnień). Z puli aukcyjnej 90% rozdane 
zostanie krajom członkowskim, a punktem odniesienia będą historyczne wartości emisji. 
10% z puli zostanie przekazane krajom, dla których wskaźnik PKB na 1 mieszkańca jest 
niższy niż 90%. Darmowe uprawnienia przeniesione do funduszu rezerwowego zostaną roz-
dysponowane na nowe inwestycje w krajach, dla których wskaźnik PKB na 1 mieszkańca 
jest niższy niż 60%.

Niższy wzrost gospodarczy i możliwości rozliczania się poza systemem aukcyjnym mia-
ły wpływ na stosunkowo niski poziom cen w granicach 3–6 EUR/t CO2 w ostatnich la-
tach. Jednak działania Komisji Europejskiej, takie jak przeniesienie części uprawnień z lat 
2014–2016 na lata 2019–2020, system kontroli ilości świadectw na rynku, czy też podjęcie 
nowych wyzwań na lata 2020–2030 mają doprowadzić do wzrostu ceny i tym samym stwo-
rzenia zachęt do działań ukierunkowanych na zmniejszenie emisji. Celem jest dążenie do 
modelu gospodarki niskoemisyjnej.

Rys. 1.2. Planowany sposób alokacji uprawnień do emisji CO2 według Konkluzji Rady Europy 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Świrski 2014

Fig. 1.2. A method of allocation of the CO2 emission allowances according to the conclusions 
of the Council of the European Union
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Działania te, prowadzące do wzrostu znaczenia systemu, powodują jednak także wzrost 
niepewności w uzyskaniu wiarygodnych prognoz dotyczących cen uprawnień do emisji CO2 
na rynku w związku ze zmianą funkcjonowania systemu po 2020 roku. Ceny te są bowiem 
wrażliwe na zmiany założeń funkcjonowania systemu oraz bieżący i prognozowany rozwój 
gospodarczy. W większości są to prognozy wykonane w kilku scenariuszach, w których cena 
pomiędzy poszczególnymi scenariuszami różni się między sobą o kilkanaście czy kilka-
dziesiąt procent. Na potrzeby przygotowania danych do modelu zebrano dostępne prognozy 
i przedstawiono je w tabeli 1.1. W scenariuszu referencyjnym przyjęto ścieżkę cenową REF, 
jak w pracy (Gawlik 2013).

Udział OZE

Udział Odnawialnych Źródeł Energii w strukturze wytwarzania energii elektrycznej 
w ostatnich latach systematycznie wzrasta, co spowodowane jest koniecznością realizacji 

Tabela 1.1

Prognozy cen uprawnień do emisji CO2

Table 1.1

Forecast of CO2 emission allowance prices

Źródło Wariant Jednostka 2015 2020 2025 2030 2035

WEO 2013

Current Policy Scenario 
(Scenariusz bieżących 

polityk)
$ 2012/t CO2 – 15 – 20 30

New Policy Scenario 
(Scenariusz nowych 

polityk)
$ 2012/t CO2 – 20 – 30 40

450 Scenario (Scenariusz 
ograniczenia stężenia 

gazów cieplarnianych)
$ 2012/t CO2 – 35 – 99 125

Aktualizacja 
PEP 2030

scen_bazowy $ 2009/t CO2 22 27 30 33 –

scen_wysoki $ 2009/t CO2 24 38 49 60 –

DAS KPRM 
2013

Niskie ceny $ 2011/t CO2 4,2 4,7 5,1 5,5 6,0

Wysokie ceny $ 2011/t CO2 4,9 9,5 12,8 31,2 49,6

GIPH
REF zł/t CO2 41 62 62 70 74

Wysokie ceny zł/t CO2 41 62 95 132 165

Źródło: World Energy Outlook 2013. International Energy Agency 2013.
Aktualizacja Prognozy zapotrzebowania na paliwa i energię do roku 2030. Agencja Rynku Energii na zlecenie 

Ministerstwa Gospodarki, wrzesień 2011.
Model optymalnego miksu energetycznego dla Polski do roku 2060 – model DAS. Departament Analiz 

Strategicznych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, listopad 2013.
Węgiel dla polskiej energetyki w perspektywie 2050 roku – analizy scenariuszowe, pod redakcją naukową 

L. Gawlik, Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa, 2013, Katowice.
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przyjętych celów polityki energetycznej. Zalecenia zwiększania udziału OZE w całkowitym 
zużyciu energii, narzucające udział 15% tego rodzaju źródeł w strukturze wytwórczej do 
roku 2020 (PEP 2030) i chęć wypełnienia celu 27% udziału OZE w 2030 r., formułowa-
ne są w celu zmniejszenia zależności od paliw kopalnych i rozwoju nowych technologii. 
Moc zainstalowana w krajowych odnawialnych źródłach energii w 2014 roku wynosiła bli-
sko 6 GW, z czego prawie 4 GW stanowiła moc zainstalowana w instalacjach wiatrowych 
(tab. 1.2). Widoczna jest dekoncentracja zainstalowanych mocy w poszczególnych regio-
nach kraju, z przewagą województw położonych w północnej i zachodniej części (rys. 1.3).

Tabela 1.2

Liczba instalacji i moc zainstalowana OZE w Polsce w 2014 r.

Table 1.2

Number and capacity of RES installations in Poland, 2014

Typ instalacji Liczba instalacji Moc [MW]

Wiatrowe 902 3 668,3

Biomasowe 37 1 009,4

Wodne przepływowe 783 595,2

Wodne szczytowo-pomopowe lub przep. z cz. pomp. 3 382,7

Biogazowe 252 184,5

Fotowoltaiczne 72 3,6

Razem (bez współspalania) 2 049 5 844,0

Źródło: URE

Ry s. 1.3. Moc zainstalowana OZE według województw w Polsce w 2014 r. 
Źródło: URE

Fig. 1.3. Installed capacity of RES in voivodships, 2014
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Na podstawie danych (PSE SA 2014) można przyjąć, że do roku 2035 moc zainstalo- 
wana w jednostkach OZE może przekroczyć 10 GW. Z szacunków przedstawionych w ta-
beli 1.3 wynika, że już do 2030 r. wnioskowana moc przyłączeniowa do sieci może wynieść 
ponad 9 GW, z czego blisko 80% to moc w elektrowniach wiatrowych. Istotnym ogranicze-
niem są tutaj jednak zdolności przyłączeniowe krajowego systemu elektroenergetycznego 
i jego przyszłe funkcjonowanie. Na podstawie danych (PSE SA 2014) dotyczących wielko-
ści dostępnej mocy przyłączeniowej wynika, że dostępna moc (z uwzględnieniem warunków 
przyłączeniowych dla sieci 110 kV) na obszarze kraju to ledwie 1100 MW, a część obsza-
rów posiada jedynie nieznaczne ilości mocy przyłączeniowej. Konieczna jest modernizacja 
i rozbudowa sieci przesyłowych i dystrybucyjnych celem możliwości przyłączenia do sieci 
nowych jednostek wytwórczych (tab. 1.3).

1.2. Czynniki ekonomiczne

Ceny paliw

Istotnym czynnikiem wpływającym na wyniki badań modelowych są założenia doty-
czące cen surowców w analizowanym okresie. Jest to najważniejszy czynnik określający 
wysokość kosztów operacyjnych technologii energetycznych, a tym samym ich wzajem-
ną konkurencyjność. Na potrzeby opracowania monografi i ceny nośników energetycznych 
zostały zaktualizowane na podstawie dostępnych prognoz Międzynarodowej Agencji Ener-
gii i Banku Światowego (WEO 2013; BŚ 2013). Zakładają one stabilizację cen nośników 
z nieznacznym trendem spadkowym dla cen węgla kamiennego i brunatnego. W badaniach 
modelowych głównym impulsem zmian struktury wytwórczej energii elektrycznej były jed-
nak scenariusze funkcjonowania systemu (analiza wrażliwości) wymuszane poprzez wpro-
wadzenie zapisów poszerzających lub pomniejszających znaczenie polityki klimatycznej 
i rozwój OZE, zmianę ceny uprawnień do emisji CO2, zmianę podaży czy wreszcie ceny 
poszczególnych paliw.

Ta bela 1.3

Wnioskowana moc przyłączeniowa podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci przesyłowej [MW]

Table 1.3

Applications for connection to the power grid [MW]

Rodzaj instalacji
Rok

do 2015 do 2020 do 2025 do 2030

Konwencjonalna 1 922,0  9 858,0   874,0    0,0

OZE 1 329,0  5 079,4   620,0 2 365,5

Razem 3 251,0 14 937,4 1 494,0 2 365,5

Źródło: PSE SA 2014
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Potencjał dostaw węgla brunatnego 

Funkcjonowanie elektrowni opalanych węglem brunatnym jest uzależnione od możli-
wości dostarczenia do elektrowni odpowiednich zasobów paliwa. Ograniczone możliwości 
transportu węgli oraz ich magazynowania warunkują konieczność funkcjonowania elektrow-
ni w pobliżu odkrywek z odpowiednim zapasem surowca. Węgiel brunatny jest drugim, po 
węglu kamiennym, głównym surowcem energetycznym wykorzystywanym jako paliwo do 
produkcji energii elektrycznej w Polsce, z udziałem w strukturze wytwórczej sięgającym 
35% (ARE 2013). Niska cena energii pozyskiwanej z tego paliwa (20% niższy koszt w po-
równaniu z energią pozyskaną z węgla kamiennego) stawia elektrownie węglowe na węgiel 
brunatny jako naturalną podstawę Krajowego Systemu Energetycznego (KSE). Jednakże, 
w związku z wyczerpywaniem aktualnie eksploatowanych złóż i brakiem uruchamiania no-
wych odkrywek, brak energii elektrycznej wytworzonej z węgla brunatnego może stanowić 
wkrótce istotny problem dla Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, w którym moc 
zainstalowana w elektrowniach opalanych węglem brunatnym to ponad 9 GWe. 

Węgiel brunatny jest obecnie wydobywany w rejonie Bełchatowa, Turowa, Konina, Ada-
mowa oraz Sieniawy (marginalne wydobycie rzędu 0,1 mln Mg). Łączna produkcja wynosi 
około 65 mln Mg. Roczna produkcja w KWB (Kopalni Węgla Brunatnego) Bełchatów sta-
nowi ponad 60% krajowego wydobycia, w pozostałych kopalniach wydobycie kształtuje 
się na poziomie około 10 mln Mg w KWB Turów oraz około 13–14 mln Mg w Zagłębiu 
Konińsko-Adamowskim.

Rys. 1.4. Prognoza cen nośników energetycznych [zł/GJ] 
Źródło: opracowanie własne

Fig. 1.4. Forecast of prices of energy carriers
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W ciągu kilku najbliższych lat prognoza zakłada utrzymanie się dostępnych zasobów 
węgla brunatnego; od roku 2019 celem będzie uruchomienie eksploatacji z dodatkowych 
złóż znajdujących się w rejonie Konina i Adamowa (Piaski, Poniec–Krobia, Oczkowice, 
Grochowy–Siąszyce, Ościsłowo, Mąkoszyn–Grochowiska, „Dęby Szlacheckie”). Koniecz-
ność ta spowodowana jest sczerpywaniem obecnie dostępnych złóż i chęcią utrzymania pra-
cy elektrowni znajdujących się na tym obszarze, chociaż realnym jest też powstanie nowych 
elektrowni w rejonie eksploatacji nowych odkrywek. Po uruchomieniu wydobycia z no-
wych złóż funkcjonowanie elektrowni będzie możliwe nawet po roku 2035. Wykorzystanie 
nowych złóż jest jednak obarczone szeregiem niepewności związanych z jakością paliwa 
pozyskiwanego z nowych odkrywek, które według prowadzonych badań będzie paliwem 
o gorszych parametrach jakościowych.

Analizując sytuację potencjalnych dostaw paliwa do elektrowni należących do 
PGiEK SA można mówić o lepszych perspektywach. W rejonie Zagłębia Turoszowskie-
go eksploatacja obecnych złóż i stabilne dostawy paliwa do elektrowni są możliwe do 
2040 roku, zasoby przemysłowe są szacowane na ponad 300 mln Mg (Bilans… 2013). 
Później nastąpi stopniowe obniżenie wydobycia i wygaszanie pracującej elektrowni. 
W rejonie Bełchatowa uruchomienie nowej odkrywki (Pole „Złoczew”) jest wymagane 
po roku 2030 ze względu na ograniczoną dostępność węgla z aktualnie eksploatowanych 
pól („Bełchatów”, „Szczerców”). Poziom koniecznych dostaw do elektrowni jest szaco-
wany na około 35–40 mln Mg. Dodatkowo w pracach analizujących obszary przyszłe-
go wydobycia wskazuje się także możliwość zagospodarowania złóż w rejonie Gubina 
(po 2020–2024) oraz Legnicy (po 2035), co wiązałoby się z budową elektrowni na tym 
nowo eksploatowanym obszarze. Perspektywiczne obszary do zagospodarowania złóż 
znajdują się także w zachodniej części kraju w okolicy Cybinki–Sądowa, Rzepina czy 
Sieniawy. 

Rys . 1.5. Prognoza podaży węgla brunatnego [PJ]
Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych oraz Gawlik 2013

Fig. 1.5. Forecast of brown coal supplies [PJ]
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Ścieżka prognozy będąca założeniem podaży paliwa w modelu jest ścieżką zakładającą 
powstanie nowych odkrywek, niezbędnych dla zapewnienia stabilnej pracy elektrowni opar-
tych na węglu brunatnym. Założenia te przedstawiają się tak, jak na rysunku 1.5.

Współczynnik elastyczności cenowej na energię elektryczną 

Energia elektryczna i ciepło podlegają takim samym regułom rynkowym, jak inne to-
wary czy usługi będące przedmiotem obrotu gospodarczego. Niemniej jednak, ze względu 
na swoją specyfi kę (tj. brak odpowiednich substytutów) potencjalne reakcje popytowe na 
skutek zmian cen energii są bardzo ograniczone, choć niewykluczone. Model POWERPOL, 
w odróżnieniu od innych narzędzi prognostycznych, ma dość ważną cechę, która pozwala 
na uwzględnienie reakcji popytowych, szczególnie ważnych w warunkach wysokich zmian 
cen energii. Zatem potencjalne zmiany cen były inspiracją do wyboru tego czynnika jako 
mogącego mieć znaczenie z punktu widzenia ewentualnych zmian strukturalnych w podaży 
energii. 

W modelu przyjęto funkcję popytu o stałym współczynniku elastyczności cenowej:

X = aPe

gdzie: P – cena, 

 X – popyt, 

 a – stała, 

 e – wsp. elastyczności cenowej.

Taka postać funkcji popytu, w przeciwieństwie do np. liniowej funkcji popytu, pozwala 
uniknąć niedogodności związanej ze zmianą wartości współczynnika elastyczności cenowej po-
pytu wraz ze zmianą warunków równowagi (położenia punktu równowagi na funkcji popytu).

Współczynniki elastyczności cenowej przyjęto na podstawie niepublikowanych do tej 
pory własnych badań ekonometrycznych dotyczących krajowego zużycia energii elektrycz-
nej w poszczególnych sektorach gospodarczych. Wyliczone wartości współczynników ela-
styczności cenowej popytu na energię elektryczną mieszczą się w granicach od –0,04 do 
–0,15. W badaniach modelowych przyjęto więc współczynnik –0,1. Nieco mniej sztywny 
współczynnik elastyczności cenowej przyjęto dla energii cieplnej, którego wysokość osza-
cowano na poziomie –0,2.

Popyt na energię elektryczną

Przyjęta prognoza zapotrzebowania wykonana została na potrzeby pracy „Węgiel dla pol-
skiej energetyki w perspektywie 2050 roku – analizy scenariuszowe” (Gawlik, red., 2013). 
Wstępem do wykonania prognozy była analiza zużycia energii elektrycznej w latach ubie-
głych. Na podstawie tej analizy podjęto założenie o zależności Produktu Krajowego Brutto 
(PKB) od zużycia energii elektrycznej w gospodarce. Na podstawie dostępnych prognoz PKB 
wyznaczono energochłonność opartą na następującej zależności (DAS KPRM 2013):
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1 (1 )t tE E Eα α+ = + −

gdzie: Et – energochłonność gospodarki w roku t,

 E  – energochłonność docelowa gospodarki,

 α – wsp. korekcyjny.

Następnie, na podstawie wyznaczonej energochłonności w trzech wariantach (ścieżka 
wysoka, referencyjna i niska) oraz prognoz PKB przygotowanych przez Ministerstwo Finan-
sów (Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz 
fi nansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja maj 2013), wyznaczono 
wielkość fi nalnego zużycia energii elektrycznej i porównano ją z innymi dostępnymi pro-
gnozami m.in. ARE (2011).

1.3. Czynniki technologiczne

Wyodrębnienie czynników technologicznych mających znaczenie dla perspektyw roz-
woju krajowego sektora energetycznego nie było zadaniem łatwym. Trudności wynikały 
głównie z powodu ograniczeń w ich istniejącej implementacji modelowej. Zastosowany 
w badaniach model POWERPOL jest narzędziem optymalizującym rozwój sektora w obrę-

Rys. 1.6. Prognozy fi nalnego zapotrzebowania na energię elektryczną w Polsce [TWh]
Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych oraz ARE ARE, 2011 – Aktualizacja Prognozy 

zapotrzebowania na paliwa i energię do roku 2030.
Agencja Rynku Energii na zlecenie Ministerstwa Gospodarki, Wrzesień

Fig. 1.6. Forecast of energy demand in Poland [TWh]
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bie technologii energetycznych, a nie pojedynczych obiektów energetycznych. Zatem poten-
cjalne ograniczenia czy szczegółowe uwarunkowania realizacji poszczególnych inwestycji 

energetycznych nie mogą być w nim zastosowane, przede wszystkim z powodu braku od-
powiednich danych. Biorąc to pod uwagę, do testowania wybrano tylko te parametry, które 
wpływają na wzajemną konkurencyjność poszczególnych technologii energetycznych. 

Nakłady inwestycyjne technologii jądrowej

Wysokość nakładów inwestycyjnych technologii energetycznych ma kolosalny 
wpływ na ich wzajemną konkurencyjność. Odnosi się to szczególnie do technologii 
jądrowej, która w dotychczasowych dyskusjach i debatach dotyczących potencjalnego 
jej wykorzystania była i jest traktowana jako alternatywa dla tradycyjnych technologii 
wykorzystujących paliwa stałe. Decydujące znaczenie w jej potencjalnym rozwoju ma 
fakt, iż jest ona bezemisyjna, co przy obecnie realizowanej polityce klimatycznej stano-

wi ważny argument za jej wprowadzeniem. We wcześniejszych badaniach modelowych 

(Kudełko i in. 2012) wysokość nakładów inwestycyjnych technologii jądrowej przyj-

mowano na  poziomie około 3 mln Euro/MWe, co – jak wskazywały wyniki – oznaczało 

realizację tej technologii po 2020 roku i wyparcie tradycyjnych technologii węglowych. 

Obecnie podawane wskaźniki kosztowe są wyższe od wcześniejszych i mieszczą się 

w przedziale 4–5 mln Euro/MWe (Gawlik, red., 2013), co oznacza konieczność aktuali-

zacji wcześniejszych prognoz. Ponadto, przeprowadzona analiza wrażliwości pozwoli 

na wyznaczenie wysokości progu nakładów inwestycyjnych, dla którego technologia 

jądrowa jest konkurencyjna w stosunku do istniejących alternatyw, takich jak technolo-

gie węglowe.

Nakłady inwestycyjne energii wiatrowej

Podobnie jak w przypadku technologii jądrowej również wysokość nakładów inwestycyj-

nych elektrowni wiatrowych decyduje o zakresie wykorzystania tego rodzaju energii. Wybór 

tego czynnika podyktowany był zatem potencjalnie wysokim znaczeniem tego rodzaju ener-

gii w miksie energetycznym kraju. W porównaniu z wcześniejszymi analizami podwyższono 

wysokość nakładów inwestycyjnych w scenariuszu bazowym do około 1,5 mln Euro/MWe 

(Gawlik, red., 2013).

Wskaźnik wzrostu mocy technologii odtworzeniowych

W modelu istnieje zależność określająca zakres realizacji możliwych modernizacji dla 

istniejących technologii energetycznych. Ma ona na celu ich ograniczenie do uzasadnio-

nego – ekonomicznie, technologicznie i lokalizacyjnie – poziomu. Taki limit z oczywistych 

powodów nie istnieje dla technologii nowych. Wybór tego czynnika miał zatem za zada-

nie sprawdzenie, czy ewentualne dopuszczenie do większych zmian zakresu tego czynnika 

wpłynie na większą konkurencyjność technologii podlegających gruntownej, lecz wysoce 

konkurencyjnej, modernizacji starych urządzeń wytwórczych. W scenariuszu bazowym 

przyjęto dość niski wskaźnik wzrostu mocy elektrowni na poziomie 1 procenta.



2. Model POWERPOL 

2.1. Główne założenia

Narzędziem wykorzystywanym w symulacjach rozwoju krajowego sektora energe-
tycznego jest model równowagi cząstkowej POWERPOL, stworzony w Pracowni Polityki 
Energetycznej i Ekologicznej IGSMiE PAN. Kryterium decyzyjne modelu oparte jest na 
maksymalizacji dobrobytu społecznego, defi niowanego jako suma nadwyżki konsumentów 
i producentów na rynku energii. Dodatkowym składnikiem dobrobytu społecznego – z eko-
nomicznego punktu widzenia równie istotnym jak dwa poprzednie – mogą być koszty ze-
wnętrzne, nieuwzględnione w niniejszym opracowaniu. Na rysunku 2.1 zilustrowano wa-
runki realizacji tego kryterium. Punkt E, który jest punktem równowagi na rynku energii, 
leży na przecięciu odwróconej krzywej podaży i popytu. Nadwyżka konsumentów mierzy 
różnicę między tym, ile konsument chce zapłacić a tym ile wynosi cena energii. Nadwyżka 
producentów odzwierciedla różnicę między ceną, jaką producent otrzymuje a ceną, jaką był-
by w stanie zaakceptować przy mniejszych rozmiarach produkcji. Punkt E wyznacza także 
punkt, w którym pole pomiędzy tymi dwoma krzywymi jest maksymalne. Popyt w tych 
warunkach ustala się na poziomie Qrówn, a cena rynkowa wynosi Prówn.

Rys. 2.1. Maksymalizacja dobrobytu społecznego 
Źródło: opracowanie własne

Fig. 2.1. Maximization of social welfare
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Przyjęte kryterium decyzyjne w zasadzie wymaga zastosowania programowania nieli-
niowego. Model tego typu, zwany modelem równowagi cząstkowej, posiada nieliniowości 
w zapisie funkcji celu, sformułowanej jako iloczyn dwóch zmiennych decyzyjnych: popytu 
oraz ceny energii elektrycznej i ciepła. Z matematycznego punktu widzenia jest to zadanie 
dużo trudniejsze do rozwiązania niż model liniowy z funkcją celu opartą na minimaliza-
cji kosztów systemowych, w dodatku nie gwarantujące osiągnięcia optimum globalnego, 
a jedynie lokalnego. Dlatego rozwiązaniem pozwalającym uniknąć tej niedogodności jest 

zapis funkcji popytu jako funkcji schodkowej – gdzie szerokość każdego schodka popyto-

wego określa pewien procent popytu końcowego X0. Pozwala to na otrzymanie liniowej 

funkcji celu i uproszczenie zadania obliczeniowego. Tak jak w poprzedniej wersji mode-

lu, dopuszczono ewentualne zmiany popytowe na skutek konieczności dokonania zakupu 

uprawnień zbywalnych czy wzrostu nakładów inwestycyjnych. Zdefi niowano więc funkcje 

popytu dla poszczególnych sektorów rynkowych o stałych współczynnikach elastyczności 

cenowej (zastosowano tzw. schodki popytowe pozwalające na zachowanie liniowej funkcji 

celu modelu)1.

2.2. Opis matematyczny modelu

Poniżej zaprezentowano zapis matematyczny modelu, gdzie opisano funkcję celu 

określającą kryterium optymalizacji, równania kosztów, równania określające zależności 

technologiczne i bilansowe, ograniczenia mocy produkcyjnych i ochronnych oraz bilan-

se emisyjne, OZE i handlu uprawnieniami zbywalnymi. Objaśnienia wszystkich symboli 

używanych dla oznaczenia zbiorów, ich elementów, zmiennych i parametrów modelu za-

wiera tabela 2.1.

1 Funkcja popytu o stałym współczynniku elastyczności cenowej ma następującą postać:

X = aPe

gdzie: P – cena, X – popyt, a – stała, e – wsp. elastyczności cenowej.

Dla określonego roku początkowego, mając cenę początkową i popyt końcowy, wyliczamy stałą a:

X0 = aP0
e

czyli:

a = X0/P0
e

Podstawiając stałą a do równania popytu można wyliczyć cenę końcową, będącą wysokością schodka 

popytowego:

P = (X/A)1/e

P = (X/(X0/P0
e))1/e = ((XP0

e)/X0)1/e

P = P0(X/X0)1/e

Szerokość każdego schodka popytowego określono jako pewien określony procent popytu końcowego X0.
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Tabela 2.1

Wykaz oznaczeń matematycznych stosowanych w opisie modelu

Table 2.1

Symbols used in the mathematical formulas of the model

Oznaczenie Opis

Indeksy

s   – Sektory popytu na energię elektryczną i ciepło 
    s ∈ S = {przemysł, transport, rolnictwo, handel, gosp. domowe}
r    – Rodzaj energii końcowej r ∈ R = {energia elektryczna, energia cieplna}
p   – Typ paliwa wykorzystywanego przez technologie generacji 
    p ∈ P = {węgiel kamienny, węgiel brunatny, gaz ziemny, paliwo ropopochodne, paliwo jądrowe, 
    słońce, woda, wiatr, biomasa, energia geotermalna}
d    – Źródła dostaw paliw d ∈ D = {kraj, import}
i    – Strefy czasowe w roku i ∈ C = {lato szczyt, lato podstawa, zima szczyt, zima podstawa}
z    – Rodzaj emitowanego zanieczyszczenia z ∈ Z = {SO2, NOx, CO2, pył}
T    – Technologie ochronne T ∈ TO = {mokra inst. odsiarczania, półsucha inst. odsiarczania, sucha 
    inst. odsiarczania, palniki niskoemisyjne}
o(z,T)   – Możliwe opcje redukcji emisji zanieczyszczenia z dla technologii T 
    o ∈ ZT = {(SO2, mokra inst. odsiarczania), (SO2, półsucha inst. odsiarczania), (SO2, sucha inst. 
    odsiarczania), (NOx, palniki niskoemisyjne)}
k    – Rodzaje kosztów k ∈ K = {nakłady inwestycyjne, koszty stałe produkcji energii elektrycznej, 
    koszty stałe produkcji energii ciepła, koszty zmienne produkcji energii elektrycznej, 
    koszty zmienne produkcji ciepła}
t    – Okres obliczeniowy t ∈ TC = {2012–2025},
    Tr – podokres 2012–2015 okresu TC,
    Tp – podokres 2016–2025 okresu TC,
G    – Technologie produkcji energii elektrycznej i ciepła G ∈ GE = {Elektrownie zawodowe, 
    elektrociepłownie zawodowe, elektrociepłownie przemysłowe, ciepłownie – różne typy}
N    – schodki popytowe
Z(G)   – Elektrownie zawodowe w zbiorze G
EC(G)   – Elektrociepłownie zawodowe w zbiorze G
EP(G)   – Elektrociepłownie przemysłowe w zbiorze G
CP(G)   – Ciepłownie zawodowe, przemysłowe i komunalne w zbiorze G
I(G)   – Technologie istniejące w zbiorze G
M(I)   – Technologie modernizacyjne w zbiorze technologii istniejących I
O(G,M)   – Zbiory par technologii G oraz możliwych opcji modernizacyjnych M
S(T,G)   – Zbiory par technologii wytwarzania G i technologii ochronnych T
ODN(G)  – Elektrownie i elektrociepłownie zawodowe w zbiorze G wytwarzające energię odnawialną
ETZ(G)   – Elektrownie i elektrociepłownie zawodowe w zbiorze G objęte systemem handlu uprawnieniami 
    zbywalnymi na emisję CO2

Parametry technologiczne

ZD_PRp,d,t   – Maksymalne dostawy paliwa p ze źródła dostaw d w czasie t [PJ]
Li     – Długość strefy czasowej i w roku [godz.]
Us,r,i    – Udział zużycia rodzaju energii r w strefi e czasowej i oraz w sektorze popytu s [%]
POP_ZAGs,r,t  – Popyt zagregowany na rodzaj energii r w sektorze popytu s w roku t [PJ]
POP_STs,r,i,t   – Wielkość popytu w sektorze popytu s na rodzaj energii r strefi e czasowej i w roku t [PJ]
POP_IMPr,t   – Poziom importu rodzaju energii r w roku t [PJ]
POP_EKSr,t   – Poziom eksportu rodzaju energii r w roku t [PJ]
SPR_TECHG  – Średnia sprawność netto technologii wytwarzania G [%]
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UDZG,p    – Udział nośnika energii (paliwa) p we wsadzie technologii G [%]

WSK_POPG,i,s  – Możliwa praca technologii G w strefi e czasowej i oraz sektorze popytu s
WSK_ZUZG,p  – Wskaźnik zużycia nośnika energii (paliwa) p w technologii wytwarzania G
IL_GODZ   – Liczba godzin w roku [godz.]

MAX_PRACAG  – Maksymalny godzinny czas pracy technologii G [godz.]

DMG    – Wskaźnik dostępności mocy technologii G [godz.]

F     – Współczynnik przeliczeniowy z [MW] na [PJ/rok]

WSK_SKOJG  – Wskaźnik produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu dla technologii G
STR_PRZr   – Wskaźnik strat przesyłowych dla rodzaju energii r
MOC_POCZG  – Moc osiągalna technologii G w roku bazowym [MW]

WZR_MOCY  – Wskaźnik wzrostu mocy technologii istniejących

STOPA_DEPRG  – Stopa rocznej amortyzacji technologii G
WSK_OCHRG,T  – Wskaźnik zainstalowanej mocy technologii ochronnych T w technologiach produkcji G
MOC_REZG,t  – Moc rezydualna technologii G w roku t [MW]

LTG    – Okres eksploatacji technologii G [lata]

Parametry ekonomiczne

KO_TEG,k   – Koszt k technologii G [zł/kW], [zł/GJ]

CENY_PALp,d,t  – Cena paliwa p pochodzącego ze źródła dostaw d w okresie t [zł/GJ]

CENA_IMPr,t  – Cena importowanej energii r w okresie t [zł/GJ]

CENA_EKSr,t  – Cena eksportowanej energii r w okresie t [zł/GJ]

KO_INST,G,k  – Koszt k technologii ochronnej T dla technologii wytwarzania G [zł/kW], [zł/GJ]

WZR_DOCHt  – Stopa wzrostu dochodów konsumentów w roku t [%]

STOPAt    – Stopa dyskontowa w okresie t
RATAG,t   – Rata reprodukcji rozszerzonej dla technologii G w okresie t
DYSKt    – Czynnik dyskontujący w okresie t
As,r,t    – Współczynnik kierunkowy funkcji popytu w sektorze popytu s i dla nośnika energii r 

     oraz w roku t
Bs,r,t    – Wyraz wolny funkcji popytu w sektorze popytu s i dla nośnika energii r oraz w roku t
∆Bs,r,t    – Przyrost wyrazu wolnego funkcji popytu w sektorze popytu s i dla nośnika energii r 

     oraz w roku t na skutek wzrostu dochodów konsumentów

EL_CENs,r   – Współczynnik elastyczności cenowej popytu w sektorze popytu s i dla nośnika energii r
EL_DOCHs,r  – Współczynnik elastyczności dochodowej popytu w sektorze popytu s i dla nośnika energii r
EXTJz    – Jednostkowy koszt zewnętrzny powodowany emisją zanieczyszczenia z
CENAn,s,r,t   – wysokość schodka popytowego

LIM_OZEt   – limit produkcji energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w okresie t

PULAt    – Przyznana pula uprawnień zbywalnych do emisji CO2 w roku t

Parametry emisyjne

SPR_INSTT   – Sprawność technologii ochronnej T [%]

WSP_EMIG,z  – Współczynnik emisji zanieczyszczenia z dla technologii G [g/GJ]

DOP_EMIz,t  – Dopuszczalna norma emisji zanieczyszczenia z w roku t [tys. Mg]

Zmienne decyzyjne

DOST_PALp,d,G,r,t  – Wielkość dostaw paliwa p ze źródła dostaw d do technologii G do wytwarzania 

      rodzaju energii r w roku t [PJ]

PROD_ENERG,r,s,i,t  – Wielkość produkcji rodzaju energii r w technologii G dla sektora popytu s 

      w strefi e czasowej i w roku t [PJ]

IMPr,s,i,t    – Poziom importu rodzaju energii r dla sektora popytu s w strefi e czasowej i 
      w roku t [PJ]

EKSr,s,i,t    – Poziom eksportu rodzaju energii r dla sektora popytu s w strefi e czasowej i 
      w roku t [PJ]

POPs,r,t     – Wielkość popytu w sektorze popytu s na rodzaj energii r w roku t [PJ]
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CENAs,r,t    – Cena energii r dla sektora popytu s w roku t [zł/GJ]
MOC_TEG,t    – Moc produkcyjna technologii G w roku t [MW]
INW_TEG,t    – Inwestycje technologii G w roku t [MW]
PROD_OCHRT,G,t  – Wielkość produkcji technologii ochronnej T w technologii produkcji G w roku t [PJ]
MOC_OCHRT,G,t  – Moc produkcyjna technologii ochronnej T w technologii produkcji G w roku t [MW]
INW_OCHRT,G,t   – Inwestycje technologii ochronnej T w technologii produkcji G w roku t [MW]
Xn,s,r,t     – popyt na energię w schodkach N
ZAKUPG,”CO2”,t   – Zakup uprawnień zbywalnych na emisję CO2 przez elektrownie G∈ETZ 
      objęte systemem w roku t
SPRZEDAŻG,”CO2”,t  – Sprzedaż uprawnień zbywalnych na emisję CO2 przez elektrownie G∈ETZ 
      objęte systemem w roku t
PRZYDZIALG,”CO2”,t – Przydział uprawnień zbywalnych na emisję CO2 przez elektrownie G∈ETZ 
      objęte systemem w roku t

Zmienne wyliczane

KOSZT     – Całkowite zdyskontowane koszty wytwarzania energii elektr. i ciepła – 
      funkcja celu w modelu liniowym
TS      – Zdyskontowana suma nadwyżki konsumentów i producentów pomniejszona 
      o koszty zewnętrzne – funkcja celu w modelu nieliniowym
RESt     – Koszty bezpośrednie (materialne) w roku t [mln zł]
KIG,t     – Nakłady inwestycyjne technologii G w roku t [mln zł]
KSG,t     – Koszt stały technologii G w roku t [mln zł]
KZG,t     – Koszt zmienny technologii G w roku t [mln zł]
KPG,t     – Koszt paliwowy technologii G w roku t [mln zł]
KIOT,G,t    – Nakłady inwestycyjne technologii ochronnej T w technologii produkcji G 
      w roku t [mln zł]
KZOT,G,t    – Koszt zmienny technologii ochronnej T w technologii produkcji G w roku t [mln zł]
KIMPt     – Koszt importu rodzaju energii w roku t [mln zł]
DEKSt     – Dochody z eksportu energii w roku t [mln zł]
KO_JEDNs,r,”2002”  – Koszty jednostkowe dostaw rodzaju energii r w sektorze popytu s 
      w roku bazowym 2002 [zł/GJ]
CSt      – Nadwyżka konsumentów w roku t [mln zł]
PSt      – Nadwyżka producentów w roku t [mln zł]
EXTt     – Koszty zewnętrzne emisji zanieczyszczeń w roku t [mln zł]
EMIG,z,t    – Poziom emisji zanieczyszczenia z technologii G w roku t [tys. Mg]
RED_EMIG,z,t   – Poziom redukcji emisji zanieczyszczenia z w technologii G w roku t [tys. Mg]

Źródło: opracowanie własne

Funkcja celu

W przypadku maksymalizacji dobrobytu społecznego funkcja celu jest defi niowana na-
stępująco:

( ) maxt t t t t t
t TC

TS DYSK CS PS DEXP KIMP EXT
∈

= ⋅ + + − − ⇒∑

Funkcja celu określa sumę zdyskontowanych na rok bazowy rocznych nadwyżek kon-
sumentów CSt i producentów PSt pomniejszonych o roczne koszty zewnętrzne EXTt 

2 
i uwzględnia bilans eksportu i importu energii elektrycznej.

2 Te nie są uwzględnione w prezentowanych obliczeniach.
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Roczne nadwyżki konsumentów defi niuje się następująco:

, ,

, , , , , , , , , ,
0

( )
s r tPOP

t s r t s r t s r t s r t s r t
t TC s r

CS CENA POP dPOP CENA POP
∈

 
 ∀ = − ⋅
 
 

∑∑ ∫

Tworzy to wspomnianą nieliniowość, którą można wyeliminować poprzez zdefi niowanie 

tzw. schodków popytowych pozwalających na uzyskanie funkcji liniowej, gdzie Xn,s,r,t jest 

zmienną defi niowaną jako popyt na energię w schodkach N, a CENAn,s,r,t to parametr okre-

ślający wysokość schodka popytowego.

( ), , , , , ,t N s r t N s r t
t TC s r N

CS X CENA
∈
∀ = ⋅∑∑∑

Roczne nadwyżki producentów wyliczane są zgodnie ze wzorem:

( ), , , ,t s r t s r t t
t TC s r

PS CENA POP RES
∈
∀ = ⋅ −∑∑

Wysokość nadwyżki producentów PSt określono jako różnicę pomiędzy przychodami 

ze sprzedaży energii a kosztami bezpośrednimi, w skład których wchodzą koszty produkcji 

i koszty technologii ochronnych. 

Czynnik dyskontujący DYSKt obliczono tak, aby dyskontował wielkości z danego po-

dokresu na początek analizy, przy czym dla podokresów pięcioletnich zakłada się równo-

mierne rozłożenie dyskontowanych wielkości w danym podokresie. Dyskonto dla rocznych 

podokresów t wynosi:

( )1
M

t t
t TC

DYSK STOPA
−

∈
∀ = +

gdzie STOPAt oznacza stopę dyskontową, a M – liczbę podokresów w przedziale czasowym 

od początku analizy do t. Przy obliczaniu dyskonta dla pięcioletnich podokresów t dyskon-

tujemy najpierw roczne równe wartości na koniec każdego podokresu t, a następnie dyskon-

tujemy te wartości na początek analizy. Poniższy wzór przedstawia tę zależność:

( ) ( )1 1
1

N
Q t

t t
t TC t

STOPA
DYSK STOPA

STOPA

−

∈

+ −
∀ = + ⋅

gdzie N = 5 i oznacza liczbę lat w podokresach Tp, a Q liczbę lat od końca podokresu Tp do 

początku analizy.

Równania kosztów materialnych

Do wyliczenia nakładów inwestycyjnych KIG,t technologii energetycznych zastosowano 

metodę rocznych kosztów uśrednionych. Równanie określające wielkość tych kosztów ma 

następującą postać:
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, , ," . ." , ,_ ( _ _ )G t G t G nak inw G t G t
G GE t TC

KI RATA KO TE MOC TE MOC REZ
∈ ∈
∀ ∀ = ⋅ ⋅ −

Nakłady inwestycyjne wyliczane są dla tej części mocy, która jest wprowadzana w okre-

sie obliczeniowym. Oznacza to, że nie bierze się pod uwagę nakładów inwestycyjnych mocy 

rezydualnej MOC_REZG,t, która dotyczy mocy technologii pracujących przed rokiem ba-

zowym. Wskaźnik RATAG,t oznacza tzw. ratę reprodukcji rozszerzonej, wyliczaną według 

wzoru:

( )
,

1 1 G

t
G t LTG GE t TC

t

STOPA
RATA

STOPA
−∈ ∈

∀ ∀ =
− +

gdzie LTG oznacza okres eksploatacji technologii produkcyjnej G.

Koszty stałe i zmienne wyliczane są osobno dla produkcji energii elektrycznej i ciepła. 

Kryterium podziału kosztów jest wskaźnik skojarzenia WSK_SKOJG defi niowany dla każdej 

technologii produkcyjnej, który określa proporcję wielkości produkcji energii elektrycznej 

do produkcji ciepła. Koszty stałe liczone są jako iloczyn jednostkowych kosztów stałych 

i mocy technologii produkcyjnej przypadającej na produkcję energii elektrycznej oraz cie-

pła. Koszty zmienne są iloczynem zmiennych kosztów jednostkowych oraz wielkości pro-

dukcji energii elektrycznej oraz ciepła. Równania te mają następującą postać:

, ," . ." ,_ _ _elekr
G t G k staleel G t G

G GE t TC
KS KO TE MOC TE WSK SKOJ

∈ ∈
∀ ∀ = ⋅ ⋅

, ," . ." ,_ _ (1 _ )ciepo
G t G k staleci G t G

G GE t TC
KS KO TE MOC TE WSK SKOJ

∈ ∈
∀ ∀ = ⋅ ⋅ −

, ," . . ." ," ", , ,_ _elektr
G t G k zm el G elektr s i t

G GE t TC s i

KZ KO TE PROD ENER
∈ ∈
∀ ∀ = ⋅∑∑

, ," . . ." ," ", , ,_ _cieplo
G t G k zm ci G cieplo s i t

G GE t TC s i

KZ KO TE PROD ENER
∈ ∈
∀ ∀ = ⋅∑∑

Koszty paliwowe KPG,t technologii produkcyjnych w poszczególnych latach obliczane 

są jako suma iloczynu wielkości dostaw DOST_PALp,d,G,r,t paliwa p ze źródła dostaw d do 

wytwarzania energii elektrycznej i ciepła oraz jego ceny CENY_PALp,d,t.

, , , , , , ,_ _G t p d G r t p d t
G GE t TC p d r

KP DOST PAL CENY PAL
∈ ∈
∀ ∀ = ⋅∑∑∑

Koszty technologii ochronnych wyliczane są na podstawie sumy nakładów inwestycyj-

nych KIOT,G,t i kosztów zmiennych KZOT,G,t, defi niowanych w następujący sposób:
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, , , , ," . ." , ,_ _T G t G t T G nak inw T G t
G GE t TC T TO

KIO RATA KO INS MOC OCHR
∈ ∈ ∈
∀ ∀ ∀ = ⋅ ⋅

, , , ," . ." , ,_ _T G t T G k zm T G t
G GE t TC T TO

KZO KO INS PROD OCHR
∈ ∈ ∈
∀ ∀ ∀ = ⋅

Koszty importu KIMPt oraz dochody z eksportu DEKSt energii elektrycznej wyliczane są 

na podstawie poniższych relacji:

, , , ,_t r s i t r t
t TC r s i

KIMP IMP CENA IMP
∈
∀ = ⋅∑∑∑

, , , ,_t r s i t r t
t TC r s i

DEKS EKS CENA EKS
∈
∀ = ⋅∑∑∑

Równania bilansowe

W skład równań bilansowych wchodzą: bilans zdolności produkcyjnych paliw, bilans 

energetyczny technologii produkcyjnych, bilans produkcji, bilanse importu i eksportu ener-

gii, bilanse mocy technologii energetycznych, ochronnych i modernizacyjnych oraz bilanse 

emisyjne (lub OZE). Pierwsze trzy z wymienionych równań określają bilanse energetycz-

ne występujące w łańcuchu pozyskania paliw, ich przetwarzania i końcowego użytkowania 

energii. Kolejne to bilanse produkcyjne opisujące zależności pomiędzy mocą a produkcją 

technologii energetycznych i ochronnych oraz moce dostępnych opcji modernizacyjnych 

technologii istniejących. Ostatnie to równania opisujące poziom emisji zanieczyszczeń emi-

towanych w poszczególnych technologiach, dopuszczalny poziom emisji określonego ro-

dzaju zanieczyszczenia oraz limity produkcji OZE. 

Bilans zdolności produkcyjnych paliw określa zależność pomiędzy rzeczywistymi a po-

tencjalnymi możliwościami dostaw paliw energetycznych do technologii produkcyjnych. 

Potencjalne wielkości dostaw paliw określone są za pomocą zdolności produkcyjnych i im-

portowych. Równanie to defi niuje, że dostawy paliwa p z określonego źródła z w okresie t 

do wytwórców energii G nie mogą przekroczyć dopuszczalnego poziomu. Zapis matema-

tyczny tego ograniczenia ma następującą postać:

, , , , , ,_ _p d G r t p d t
p P d D t TC G r

DOST PAL ZD PR
∈ ∈ ∈
∀ ∀ ∀ ≤∑∑

Drugie z ograniczeń – bilans energetyczny technologii produkcyjnych – jest warunkiem 

bilansującym strumień energii dostarczanej (pierwotnej) do technologii produkcyjnych 

i strumień energii końcowej pochodzącej z procesów produkcyjnych. Zależność ta opisana 

jest następująco:

, , , , , , , , ,_ _ _p d G r t G r s i t G p
p P G GE r R t TC d s i

DOST PAL PROD ENER WSK ZUZ
∈ ∈ ∈ ∈
∀ ∀ ∀ ∀ = ⋅∑ ∑∑
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Równanie określa, że z każdego paliwa p wykorzystywanego przez technologię G do 
produkcji określonego rodzaju energii r w roku t może być wyprodukowana tylko pewna 

ograniczona wielkość energii, defi niowana wskaźnikiem zużycia WSK_ZUZG,p. Wskaźnik 
ten dany jest zależnością:

,
,_

_
G p

G p
G GE p P G

UDZ
WSK ZUZ

SPR TECH∈ ∈
∀ ∀ =

Wskaźnik zużycia paliwa p we wsadzie technologii G jest równy ilorazowi udziału 

UDZG,p nośnika energii (paliwa) p we wsadzie technologii G i średniej sprawności netto 
SPR_TECHG technologii wytwarzania G.

Dość istotnym warunkiem określającym związek pomiędzy wielkością produkcji 
poszczególnych rodzajów energii, tj. energii elektrycznej i ciepła, jest poniższe rów-
nanie. Przedstawia ono stałą relację pomiędzy produkcją energii elektrycznej i ciepła 

dla każdej technologii produkcyjnej G, określoną na bazie tzw. wskaźnika skojarzenia 

WSK_SKOJG:

," . ", , , , , , ,_ _ _G en elektr s i t G r s i t G
G GE t TC s i r s i

PROD ENER PROD ENER WSK SKOJ
∈ ∈
∀ ∀ = ⋅∑∑ ∑∑∑

Kolejny z bilansów modelu – bilans produkcji i popytu na energię końcową – opisuje 

wykorzystanie produkowanej energii w sektorach popytu. Sumaryczna produkcja PROD_

ENERG,r,s,i,t określonego rodzaju energii r w poszczególnych technologiach produkcyjnych 

G w strefi e generacji i w danym roku t musi się równać popytowi POP_STs,r,i,t zgłaszanemu 

przez określony sektor gospodarki s na ten nośnik energii r w tejże strefi e generacji i oraz 

w tym samym roku t. Bilans energii uwzględnia wskaźnik strat przesyłowych STR_PRZr, 

spowodowanych przesyłem poszczególnych rodzajów energii do użytkowników końco-

wych. Ponadto, do pełnego zbilansowania dostaw i popytu, niezbędne jest uwzględnienie 

importu i eksportu energii elektrycznej. Matematyczny zapis tej zależności przedstawia się 

następująco:

, , , , , , ,

, , , , , ,

(1 _ ) _r G r s i t r s i t
s S r R i C t TC G

N s r t r s i t
N Np

STR PRZ PROD ENER IMP

X EKS

∈ ∈ ∈ ∈

∈

∀ ∀ ∀ ∀ − ⋅ + =

= ∀ +

∑

∑

Bilanse importu i eksportu energii określają warunki ograniczające poziom importowa-

nej i eksportowanej energii elektrycznej. Precyzują, że wielkość importowanej i eksportowa-

nej energii r w danym okresie t musi odpowiadać zapotrzebowaniu na energię importowaną 

oraz zgłaszanemu popytowi w eksporcie.

, , , ,_r s i t r t
r R t TC s i

IMP POP IMP
∈ ∈
∀ ∀ =∑∑
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, , , ,_r s i t r t
r R t TC s i

EKS POP EKS
∈ ∈
∀ ∀ =∑∑

Popyt strefowy POP_STs,r,i,t musi być wyliczony z popytu zagregowanego POP_ZAGs,r,t, 
bowiem prognozy popytu na określony rodzaj energii r i roku t nie odnoszą się do stref 

generacji i, lecz sektorów popytu s. Dlatego konieczne jest ustalenie odpowiedniej relacji 

pomiędzy tymi parametrami za pomocą następującej zależności:

, , , , , , ,_ _s r i t s r i s r t
s S r R i C t TC

POP ST U POP ZAG
∈ ∈ ∈ ∈
∀ ∀ ∀ ∀ = ⋅

gdzie Us,r,i jest udziałem zużycia rodzaju energii r w strefi e czasowej i oraz w sektorze 
popytu s. Wskaźnik ten charakteryzuje strukturę zużycia energii w poszczególnych strefach 

generacji oraz sektorach gospodarczych. 

Bilanse mocy technologii produkcyjnych i ochronnych ustalają wzajemne relacje po-

między wielkością produkcji oraz mocą technologii produkcyjnych i ochronnych. Pierwszy 

z bilansów – bilans mocy technologii produkcyjnych – ma następującą postać:

, , , , ,_ _G r s i t G t G
G GE t TC r s i

PROD ENER MOC TE DM F
∈ ∈
∀ ∀ ≤ ⋅ ⋅∑∑∑

Bilans ten defi niuje wielkość mocy MOC_TEG,t technologii produkcyjnej G w roku t po-

trzebną do wyprodukowania sumy poszczególnych rodzajów energii r do sektorów popytu s 

w strefach czasowych i. Wskaźnik dostępności mocy technologii produkcyjnych DMG okre-

ślony jest jako iloraz maksymalnego czasu pracy technologii z pełną mocą MAX_PRACAG 

i liczby godzin w roku IL_GODZ:

_

_

G
G

G GE

MAX PRACA
DM

IL GODZ∈
∀ =

Natomiast wskaźnik F wynosi 0,03162 i służy do przeliczenia jednostek z [MW] na [PJ/rok]. 

Kolejne równanie służy do odpowiedniego zbilansowania mocy produkcyjnych wytwór-

ców energii elektrycznej i ciepła na skutek realizacji inwestycji produkcyjnych. Równanie 

określa zależność pomiędzy wielkością mocy technologii G w roku t w relacji do istniejącej 

tzw. mocy rezydualnej oraz zrealizowanych wcześniej inwestycji. Zależność ta dana jest 

następującym wzorem:

, , ,
'

_ _ _G t G t G t
G GE t TC t t

MOC TE MOC REZ INW TE
∈ ∈ ≤

∀ ∀ = +∑

Moc rezydualna MOC_REZG,t odnosi się do obiektów istniejących i określa zdetermino-

waną wielkość mocy, zmniejszającą się z każdym rokiem zgodnie z przyjętą stopą rocznej 

amortyzacji STOPA_DAPRG. Drugi składnik równania wyraża sumaryczny przyrost mocy 

na skutek realizacji inwestycji INW_TEG,t w kolejnych latach (okres t’ oznacza lata poprze-

dzające dany rok t). Założono, że obiekty istniejące (moc rezydualna) nie podlegają optyma-
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lizacji, a realizacja inwestycji przeprowadzana jest tutaj w tzw. opcjach modernizacyjnych. 
Dopuszczalna jest ponadto budowa obiektów nowych.

Podobne zależności występują w przypadku bilansów mocy technologii ochronnych. 

Pierwsza nierówność służy do wyliczenia wielkości produkcji PROD_OCHRT,G,t techno-

logii ochronnej T, realizowanej w technologii produkcyjnej G w roku t w funkcji jej mocy 

MOC_OCHRT,G,t. Postać matematyczna związku pomiędzy tymi zmiennymi przedstawia 

się następująco:

, , , ,
( , ) ( , )

_ _T G t T G t G
T G TO GE t TC

PROD OCHR MOC OCHR DM F
∈ ∈
∀ ∀ ≤ ⋅ ⋅

Następne równanie określa relację między mocą MOC_OCHRT,G,t technologii ochronnej 
T, realizowanej w obrębie technologii produkcyjnej G w danym roku t, a sumaryczną mocą 
zrealizowanych do tego czasu inwestycji INW_OCHRT,G,t.

, , , ,
( , ) ( , ) '

_ _T G t T G t
T G TO GE t TC t t

MOC OCHR INW OCHR
∈ ∈ ≤

∀ ∀ =∑

Tutaj, w odróżnieniu od poprzednio przedstawionej relacji, brak jest mocy rezydualnej 
technologii ochronnych. Nie jest to konieczne, gdyż wielkość redukcji emisji zanieczysz-

czeń w istniejących instalacjach ochronnych uwzględniono poprzez przyjęcie odpowiednich 

współczynników emisji dla istniejących technologii produkcyjnych.

Konieczność uniknięcia sytuacji, w której redukcja emisji byłaby z technicznego punktu 

widzenia większa niż dopuszczalna, wymagało ustalenia wzajemnej relacji pomiędzy wiel-

kością produkcji technologii ochronnych i produkcji technologii energetycznych. Celowe 

było więc wprowadzenie parametru określającego sprawność procesu energetycznego, gdyż 
inwestycje ochronne realizowane są w odniesieniu do mocy cieplnej kotłów. Ponadto, wy-
liczenie odpowiedniego poziomu produkcji ochronnej wymagało uwzględnienia zainstalo-

wanych do tej pory instalacji ochronnych w poszczególnych technologiach. Zrealizowano 

to poprzez wprowadzenie wskaźnika WSK_OCHRG,T, który liczony jest jako iloraz mocy 

zainstalowanej technologii ochronnej T w technologii produkcji G do mocy całkowitej tech-

nologii produkcji G. Pozwoliło to na uniknięcie sytuacji, w której produkcja technologii 

ochronnych mogłaby być większa od możliwej do uzyskania z pozostałych do zagospodaro-

wania kotłów energetycznych. Zrealizowano to poprzez następującą zależność:

, ,
( , ) ( , )

, , , , , ,

_

(1 _ ) _ _ _

T G t
T G TO GE t TC

G T G r s i t G p G
r s i p

PROD OCHR

WSK OCHR PROD ENER WSK ZUZ WSK SKOJ

∈ ∈
∀ ∀ =

= − ⋅ ⋅ ⋅∑∑∑∑

Alternatywną opcją dla realizacji nowych technologii produkcyjnych jest modernizacja 
obiektów istniejących. Przewidziano tutaj możliwość wyboru kilku opcji modernizacyjnych 

dla technologii istniejących, a odpowiednia relacja ma następującą postać:
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( ), ,
( )

_ _ (1 _ ) _M t M t M
M M I t TC M

MOC TE MOC REZ WZR MOCY MOC POCZ
∈ ∈
∀ ∀ + ≤ + ⋅∑

Nierówność ta określa, iż suma mocy MOC_TEM,t technologii (opcji) modernizacyjnych 

M i mocy rezydualnej MOC_REZM,t technologii istniejącej nie może przekroczyć w każdym 

roku t mocy początkowej MOC_POCZM, powiększonej o zakładany wskaźnik możliwego 

przyrostu mocy. Na skutek wycofań mocy zwiększa się zakres realizacji możliwych opcji 

modernizacji, które konkurują ze sobą pod względem kosztowym.

Bilanse emisyjne, OZE i handlu uprawnieniami zbywalnymi

Ostatnia grupa bilansów modelu dotyczy uwarunkowań ekologicznych związanych 

z procesami produkcyjnymi. Pierwsze z równań defi niuje łączny poziom emisji zanie-

czyszczeń EMIG,z,t dla technologii G, rodzaju zanieczyszczenia z i roku t. Wyliczany jest 

na podstawie łącznych dostaw paliwa DOST_PALp,d,g,r,t i wskaźnika emisji WSP_EMIG,z, 

określonych dla każdej technologii G i rodzaju zanieczyszczenia z. Jest to wskaźnik emisji za-

nieczyszczeń liczony w odniesieniu do energii chemicznej dostarczanych paliw, a nie energii 

wyprodukowanej. Zdefi niowany jest więc jako iloraz emisji całkowitej danej technologii i wsa-

du energetycznego paliw. Uwzględniono w ten sposób istniejące instalacje redukcji emisji 

w obiektach energetycznych. Równanie uwzględnia także redukcję emisji RED_EMIG,z,t, we 

wskazanych przez model inwestycjach ochronnych.

( )

, ,

, , , , , , ,_ _ _

G z t
G GE z Z t TC

p d G r t G z G z t
p d r

EMI

DOST PAL WSP EMI RED EMI

∈ ∈ ∈
∀ ∀ ∀ =

= ⋅ −∑∑∑

Poziom redukcji emisji zanieczyszczeń jest funkcją produkcji ochronnej PROD_OCHRT,G,t, 

współczynników emisji zanieczyszczeń WSP_EMIG,z oraz sprawności instalacji ochronnej 

SPR_INSTT i dany jest wzorem:

( ), , , , ,_ _ _ _G z t T G t G z T
G GE z Z t TC T

RED EMI PROD OCHR WSP EMI SPR INST
∈ ∈ ∈
∀ ∀ ∀ = ⋅ ⋅∑

Oparty na powyższych zależnościach poziom emisji zanieczyszczeń może być limi-

towany do określonego globalnego poziomu lub stanowić tzw. obiektową normę emisji. 

W modelu odpowiedni limit emisji jest wprowadzany egzogenicznie jako parametr 

DOP_EMIz,t. Zapis matematyczny tej zależności jest następujący:

, , ,_G z t z t
G GE

EMI DOP EMI
∈
∀ ≤

W modelu występuje ponadto bilans produkcji energii elektrycznej pochodzącej ze źró-

deł odnawialnych:
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Ważną częścią zależności emisyjnych jest bilans uprawnień zbywalnych na emisję CO2 

w elektrowniach ETZ objętych systemem uprawnień, defi niowany jako:

," 2", ," 2", ," 2", ," 2",G CO t G CO t ETZ CO t G CO t
G ETZ t TC

EMI PRZYDZIAL ZAKUP SPRZEDAZ
∈ ∈
∀ ∀ ≤ + − ɺ

gdzie:

," 2",ETZ CO t t
t TC ETZ G

PRZYDZIAL PULA
∈ ∈

∀ =∑



3. Wyniki symulacji modelowych

Zaprezentowane w tym rozdziale wyniki symulacji komputerowych są obrazem zmian, 
które mogą zajść w krajowym sektorze energetycznym w perspektywie 2035 roku. Obraz 
ten należy traktować jako pewien wzorzec, od którego rzeczywistość w mniejszym lub więk-
szym stopniu może odbiegać. Przyjęto dość optymistyczne plany rozwojowe, zarówno kra-

jowego górnictwa węgla kamiennego, jak i brunatnego. Prezentowane zmiany strukturalne 
wskazują na optymalną, w sensie prywatnych kosztów produkcji, ścieżkę rozwoju krajowe-
go sektora energetycznego. Należy wyraźnie zaznaczyć, że uwzględnienie niekorzystnych 
efektów zewnętrznych powodowanych emisjami zanieczyszczeń pochodzących ze spalania 
paliw w tradycyjnych technologiach węglowych (nawet po ich unowocześnieniu) zmieni-
łoby ten obraz w sposób zasadniczy. Jednak scenariusz internalizacji tych niekorzystnych 
efektów w cenach energii nie wydaje się obecnie prawdopodobny, stąd rezygnacja autorów 
z przeprowadzenia tego typu analizy.

3.1. Scenariusz bazowy – podstawowe założenia obliczeniowe

Odwzorowanie funkcjonowania krajowego sektora energetycznego wymagało przyjęcia 
szeregu założeń techniczno-ekonomicznych. W szczególności dotyczyło to określenia moż-
liwości dostaw nośników energetycznych i ich prognoz cenowych, charakterystyk technolo-
gii produkcji energii elektrycznej i ciepła oraz prognozy popytu na energię elektryczną i cie-
pło. Poniżej przedstawiono najistotniejsze założenia, które znalazły swoje odzwierciedlenie 
w przeprowadzonych obliczeniach optymalizacyjnych.

W tabeli 3.1 przedstawiono prognozy podaży podstawowych nośników energii pierwot-
nej. W odróżnieniu od poprzednich symulacji (zob. Kudełko i in. 2012) przyjęto utrzymanie 
i w kolejnych latach rozwój obecnego potencjału produkcyjnego węgla brunatnego oraz za-
chowanie krajowych zdolności produkcyjnych węgla kamiennego na stosunkowo wysokim 
poziomie. Ponadto, przyjęto nielimitowany potencjał dostaw węgla energetycznego z impor-
tu. Zakłada się praktycznie nielimitowane dostawy oleju opałowego i gazu ziemnego oraz 
potencjał OZE pochodzący z prognoz branżowych. 

W tabeli 3.2 przedstawiono prognozę cenową paliw. Ceny zostały przeliczone na jed-
nostkę energii chemicznej. Przyjęto, że energia pierwotna pochodząca z tzw. źródeł odna-



32

Tabela 3.1

Podaż nośników energii  pierwotnej [PJ]

Table 3.1

Primary energy supplies [PJ]

Nośnik 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Węgiel brunatny 529 527 527 527 527 527 561 583

Węgiel kamienny 1 496 1 540 1 606 1 610 1 615 1 619 1 624 1 628

Gaz – kraj 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500

Gaz – import 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500

Olej opałowy – kraj 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500

Olej opałowy – import 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500

En. jądrowa 0 0 0 0 0 0 0 0

En. wodna 30 30 30 30 30 30 30 30

En. wiatrowa 235 235 235 235 235 235 235 235

Biomasa 360 360 360 360 360 360 360 386

En. słoneczna 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

En. geotermalna 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 8,5 8,7

Nośnik 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035

Węgiel brunatny 605 627 649 672 678 706 731

Węgiel kamienny 1650 1672 1694 1716 1738 1606 1540

Gaz – kraj 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

Gaz – import 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

Olej opałowy – kraj 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

Olej opałowy – import 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

En. jądrowa 0 0 1500 1500 1500 1500 1500

En. wodna 30 30 30 30 30 30 30

En. wiatrowa 235 235 235 235 235 235 235

Biomasa 412 438 464 490 516 620 620

En. słoneczna 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

En. geotermalna 8,9 8,9 8,9 8,9 9,1 9,3 9,5

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Węgiel dla polskiej energetyki w perspektywie 2050 roku – 
analizy scenariuszowe, praca zbiorowa pod redakcją naukową L. Gawlik, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, 2013, 
s. 300.
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Tabela 3.2

Ceny nośników energetycznych [zł/GJ]

Table 3.2

Price of energy carriers [zł/GJ]

Nośnik 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Węgiel brunatny 7 7 6 6 6 6 6 6

Węgiel kamienny 11,8 11,7 11,5 11,5 11,4 11,4 11,4 11,3

Gaz – kraj 31 33 34 34 34 34 34 34

Gaz – import 31 33 34 34 34 34 34 34

Olej opałowy – kraj 28 29 30 30 31 31 32 32

Olej opałowy – import 28 29 30 30 31 31 32 32

En. jądrowa 2 2 2 2 2 2 2 2

Biomasa 25 25 25 25 25 25 25 25

Nośnik 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035

Węgiel brunatny 6 6 6 6 6 6 6

Węgiel kamienny 11,3 11,3 11,3 11,2 11,2 11,2 11,2

Gaz – kraj 34 34 34 34 34 34 34

Gaz – import 34 34 34 34 34 34 34

Olej opałowy – kraj 32 33 33 33 34 35 37

Olej opałowy – import 32 33 33 33 34 35 37

En. jądrowa 2 2 2 2 2 2 2

Biomasa 25 25 25 25 25 25 25

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Węgiel dla polskiej energetyki w perspektywie 2050 roku – analizy 

scenariuszowe, praca zbiorowa pod redakcją naukową L. Gawlik, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, 2013, s. 300.

Tabela 3.3

Prognoza zapotrzebowania na energię elektryczną [TWh]

Table 3.3

The forecast of demand for electricity in Poland [TWh]

Nośnik 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Energia elektryczna 161,4 161,7 161,9 164,3 166,6 168,9 171,2 173,5

Nośnik 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035

Energia elektryczna 175,6 177,6 179,7 181,8 183.9 194,5 207,5

Źródło: opracowanie własne
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wialnych, tj. energia wiatru, słońca, wody i źródeł geotermalnych, pozyskiwana jest po cenie 

zerowej. W porównaniu z poprzednimi wersjami modelu (Kudełko i in. 2012) znacznie pod-

wyższono cenę biomasy (z 15 do 25 zł/GJ). 

W tabeli 3.3 zaprezentowano prognozę zapotrzebowania na energię elektryczną. Popyt 

na ciepło ustalono na stałym poziomie 482 PJ w całym okresie do 2035 roku.

W obliczeniach uwzględniono uwarunkowania środowiskowe dla krajowego sektora ener-

getycznego, czyli dostosowanie się do krajowych i europejskich regulacji środowiskowych, 

w tym: limitów określających ilość produkcji energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych oraz aktualnych przepisów wynikających z Dyrektywy o unijnym handlu 

uprawnieniami zbywalnymi do emisji CO2. Przyjęto stosunkowo niską cenę uprawnień zby-

walnych w całym rozpatrywanym okresie na poziomie 15 Euro/t CO2.

Pozostałe założenia techniczno-ekonomiczne, takie jak moc rezydualna technologii 

energetycznych (tj. mocy zadawanej egzogenicznie w każdym z okresów obliczeniowych 

i niepodlegającej optymalizacji), stopa amortyzacji urządzeń wytwórczych, przyrost mocy 

technologii energetycznych, straty przesyłowe, koszty stałe oraz koszty zmienne produkcji 

energii elektrycznej i ciepła, współczynniki elastyczności cenowej popytu na energię elek-

tryczną i ciepło, wskaźniki emisji zanieczyszczeń gazowych pochodzących z poszczegól-

nych technologii produkcyjnych przyjęto na tym samym poziomie, jak we wcześniejszych 

wersjach modelu (Kudełko i in. 2012). Zaktualizowano, a tym samym podwyższono w po-

równaniu z poprzednimi wersjami modelu, wysokość nakładów inwestycyjnych dla nowych 

technologii energetycznych, w tym szczególnie w odniesieniu do technologii jądrowej.

3.2. Wyniki scenariusza bazowego

W tabeli 3.4 przedstawiono wielkość zużycia poszczególnych rodzajów paliw wykorzy-

stywanych do produkcji energii elektrycznej i ciepła. W całym analizowanym okresie do-

minującą pozycję w bilansie energetycznym zachowuje węgiel kamienny, choć jego zużycie 

do 2025 roku systematycznie spada, po czym rośnie. Pozycja węgla brunatnego jest stabilna, 

można nawet zaobserwować stały wzrost jego znaczenia w bilansie produkcyjnym. Paliwa 

stałe wciąż są na tyle konkurencyjne, że stanowią skuteczną alternatywę dla gazu ziemnego 

czy paliw otrzymywanych z ropy naftowej. Systematycznie rośnie rola źródeł odnawialnych, 

a gaz pełni rolę bilansującą. Energetyka jądrowa – dla stosunkowo niskich cen uprawnień 

zbywalnych oraz wysokich nakładów inwestycyjnych – nie jest realną i ekonomicznie uza-

sadnioną opcją rozwojową. 

Zmiany strukturalne obserwowane są w kilku obszarach związanych z wykorzystaniem 

poszczególnych technologii energetycznych. Po pierwsze, modernizacja podstawowa tech-

nologii węglowych w energetyce zawodowej jest wysoce konkurencyjna w stosunku do 

np. modernizacji ze współspalaniem biomasy. Wysoka cena biomasy w znacznym stopniu 

ogranicza ten rodzaj dostosowań do narzuconych limitów OZE. Po drugie, nowe techno-

logie energetyczne oparte na węglu kamiennym (np. wysoko wydajne kotły energetyczne 
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na parametry nadkrytyczne, układy gazowo-parowe ze zgazowaniem węgla, czy nowocze-
sne bloki spalające węgiel kamienny) są realną opcją rozwojową. Z powodu wysokich cen 
gazu ziemnego nowoczesne technologie gazowe nie są konkurencyjne. Farmy wiatrowe są 
podstawową formą OZE umożliwiającą dostosowanie się do limitów energii odnawialnej 
w bilansie produkcyjnym. Zakładana od 2023 roku możliwość budowy elektrowni jądro-
wej nie znajduje potwierdzenia w wynikach niniejszych symulacji. Mimo, iż jest to tech-
nologia bezemisyjna, to dla założeń przyjętych w niniejszych obliczeniach jest za droga, 
nawet w przypadku większego wzrostu popytu na energię elektryczną. Ten zaspokajany 
jest głównie przez technologie węglowe. W energetyce przemysłowej i lokalnej węgiel 
kamienny nadal powinien być paliwem podstawowym, choć konieczne będą modernizacje 
starych urządzeń i budowa nowych zakładów, w tym węglowych. Technologie wykorzy-
stujące gaz ziemny i źródła odnawialne, w tym biomasę i źródła geotermalne (na małą 
skalę w ciepłownictwie), mogą być konkurencją dla węgla kamiennego, choć nie wynika to 
z prezentowanych obliczeń.

Na rysunku 3.1 przedstawiono strukturę produkcji energii elektrycznej. Przyrost popytu 
na energię elektryczną zaspokajany jest w energetyce zawodowej głównie przez technologie 
węglowe, z niewielkim wykorzystaniem opcji współspalania biomasy. Wynika to z zakłada-
nego dużego potencjału dostaw węgla kamiennego i brunatnego oraz stosunkowo niskiego 
poziomu cen uprawnień zbywalnych, a wysokich cen biomasy. W poprzednich wersjach 
modelu wzrost popytu zaspokajany był przez energetyką jądrową. Tutaj przy zdecydowanie 
wyższych nakładach inwestycyjnych oraz stosunkowo niskiej cenie uprawnień zbywalnych 

Rys. 3.1. Struktura produkcji energii elektrycznej [TWh]
Źródło: opracowanie własne

Fig. 3.1. The technology-mix of electricity production [TWh]
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ta technologia nie jest konkurencją dla węgla. Pozycja energii wiatrowej z roku na rok rośnie, 
elektrownie gazowe pełnią znikomą rolę bilansującą, elektrociepłownie zawodowe w dal-
szym ciągu wykorzystują węgiel kamienny jako paliwo podstawowe. Również w energetyce 
przemysłowej i źródłach lokalnych węgiel kamienny zachowuje swoją dominującą pozycję.

Syntetycznym obrazem zmian dokonujących się w krajowym sektorze energetycznym 
w analizowanym okresie 2013–2035 są wskaźniki techniczno-ekonomiczne zaprezentowane 
w tabeli 3.5. 

Produkcja energii elektrycznej i ciepła jest zgodna z przyjętymi założeniami popytowy-
mi. Import energii elektrycznej jest na poziomie maksymalnych zdolności przesyłowych. 
Poziom inwestycji energetycznych wynika z jednej strony z konieczności odtworzenia ma-
jątku produkcyjnego, z drugiej zależy od rozmiarów popytu na energię.

Średni jednostkowy koszt produkcji energii elektrycznej systematycznie rośnie – z około 
180 zł/MWh w 2013 roku do około 240 zł/MWh w 2020 roku i 250 zł/MWh w 2035 roku. 
Ma to swoje odzwierciedlenie w cenie energii elektrycznej, która rośnie do poziomu około 
302 zł/MWh w 2035 roku. Dynamika wzrostu kosztów produkcji i ceny energii wynika 
z konieczności wypełnienia regulacji środowiskowych oraz skutków funkcjonowania syste-
mu handlu uprawnieniami zbywalnymi do emisji CO2. Zakładany w niniejszej pracy niski 
poziom cen uprawnień zbywalnych skutkuje 18% wzrostem kosztów produkcji. Sumaryczne 
koszty zakupu uprawnień rosną aż do ponad 8,8 mld zł w 2020 roku i do prawie 10 mld zł 
w 2035 roku. 

3.3. Analiza wrażliwości – założenia

Ponieważ przedstawiony obraz zmian strukturalnych w krajowym sektorze wytwarza-
nia energii elektrycznej i ciepła jest wysoce niepewny, wydaje się zasadne przeprowadze-
nie analizy wrażliwości. Jej celem jest udzielenie odpowiedzi, jak kluczowe parametry 
środowiskowe, ekonomiczne i technologiczne mogą wpłynąć na długoterminowe funkcjo-
nowanie tego sektora. Innymi słowy, analiza ma odpowiedzieć na zasadnicze pytania sta-
wiane dzisiejszej energetyce: czy i w jakim stopniu jej rozwój uzależniony jest od innych 
niż obecnie zakładanych czynników rozwojowych. Ich dobór podyktowany był zakładanym, 
wysokim zakresem ich oddziaływania na możliwe zmiany strukturalne i ekonomiczne, do 
których należy zaliczyć:

 — wysokość kosztów systemowych, czyli sumy kosztów produkcji energii elektrycznej 
i ciepła (inwestycyjnych, paliwowych, zmiennych i stałych), kosztów redukcji emisji 
i kosztów zakupu uprawnień zbywalnych,

 — zużycie poszczególnych nośników energetycznych, będące pochodną produkcji energii 
elektrycznej i ciepła pochodzącej z poszczególnych technologii energetycznych, 

 — łączna emisja CO2 z elektrowni zawodowych,
 — wskaźnik wzrostu kosztów produkcji na skutek konieczności zakupu uprawnień 
zbywalnych, 
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 — jednostkowy koszt produkcji energii elektrycznej w elektrowniach i elektrociepłow-

niach zawodowych,

 — średnia cena energii elektrycznej z elektrowni i elektrociepłowni zawodowych,

 — sumaryczny popyt na energię elektryczną i ciepło,

 — popyt na energię elektryczną.
Te wynikowe parametry określają obraz możliwych zmian strukturalnych w zakresie 

wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. One z kolei powodują zmiany kosztów produkcji 

i takich parametrów ekonomicznych jak jednostkowe koszty produkcji i ceny energii. Te 

ostatnie natomiast wpływają na popyt na energię.

Biorąc powyższe pod uwagę do analizy wrażliwości wybrano następujące parametry:

 — środowiskowe: ceny uprawnień zbywalnych na emisję CO2, udział OZE,

 — ekonomiczne: cena węgla kamiennego i brunatnego, cena gazu, potencjał dostaw wę-

gla brunatnego, współczynnik elastyczności cenowej na energię elektryczną, popyt 

na energię elektryczną i ciepło,

 — technologiczne: nakłady inwestycyjne technologii jądrowej, nakłady inwestycyjne 

energii wiatrowej, wskaźnik wzrostu mocy technologii odtworzeniowych.

Przeprowadzenie tego rodzaju analizy wymagało przyjęcia odpowiedniej procedury ob-

liczeniowej:

 — wybór scenariusza odniesienia (bazowego) jako najbardziej prawdopodobnego w re-

alizacji, 

 — ustalenie zakresu możliwych zmian wybranych parametrów; określono go od 1/2 do 

2-krotności wartości zmiennej bazowej, ze zmianami co 10%,

 — przeliczenie modelu dla odpowiednich wartości parametrów; analizowane zmiany 

dotyczą wpływu tylko pojedynczego parametru na zmienne wynikowe, przy pozosta-

wieniu pozostałych bez zmian;

 — analiza wyników.



4. Dyskusja wyników

4.1. Parametry środowiskowe – ceny uprawnień zbywalnych

Poniżej zaprezentowano analizę wrażliwości dla cen uprawnień zbywalnych na emisję CO2 

w zakresie 7,5 Euro/Mg CO2 (50% ceny bazowej 15 Euro/Mg CO2) do 30 Euro/Mg CO2 

(200% ceny bazowej).

Zmiana cen uprawnień zbywalnych na emisję CO2 wpływa na konkurencyjność poszcze-

gólnych technologii wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Każda z nich scharakteryzo-

wana jest odpowiednimi wskaźnikami kosztowymi oraz emisyjnymi. Wyższa emisyjność 

CO2 oznacza wyższy koszt zakupu uprawnień i zmniejszenie ich konkurencyjności. Analiza 

zmian technologicznych byłaby jednak dość utrudniona z uwagi na ilość zdefi niowanych 

w modelu technologii. Dlatego właściwym odpowiednikiem tych zmian mogą być zmiany 

zużycia nośników energetycznych zużywanych przez poszczególne technologie. 

Na rysunku 4.1 przedstawiono sumaryczny poziom zużycia najważniejszego paliwa 

w Polsce, czyli węgla kamiennego, trafi ającego do krajowej energetyki (na produkcję energii 

elektrycznej i ciepła). Ten i kolejne wykresy – składające się z dwóch części – pokazują te 

same zjawiska w różnym układzie: w pierwszej części pokazano zmiany zmiennej wyniko-

wej (w tym wypadku zużycia węgla kamiennego) w latach 2015, 2020, 2025, 2030 i 2035 

dla czterech procentowych wartości zmiennej niezależnej (w tym wypadku ceny upraw-

nienia zbywalnego); w drugiej zobrazowano zmiany zmiennej wynikowej dla poszczegól-

nych wartości procentowych zmiennej niezależnej. Można zaobserwować, że zużycie węgla 

kamiennego w latach 2015–2025 spada niezależnie od zmian cen uprawnień zbywalnych. 

W okresie 2030–2035 pozycja węgla kamiennego w bilansie rośnie. W scenariuszu bazo-

wym z ceną uprawnienia na poziomie 100% ten spadek między rokiem 2015 a 2025 sięga 

około 120 PJ. Niemniej jednak można zaobserwować praktycznie brak wrażliwości technolo-

gii wykorzystujących węgiel kamienny na zmiany cen uprawnień, co szczególnie odnosi się 

do okresu 2015–2025. Jedynie wyższe ceny uprawnień w zakresie 150–160% ceny bazowej 

(15 Euro/Mg CO2) – i to tylko w latach 2030–2035 – powodują większy spadek zużycia wę-

gla energetycznego w zakresie 50–130 PJ. Ten nośnik energetyczny, a tym samym tradycyjne 

technologie węglowe, zastępowany jest technologiami konkurencyjnymi, o czym poniżej.

Odmienne zmiany zachodzą w zakresie zużycia węgla brunatnego, które systematycz-

nie rośnie z roku 2015 do 2035 o około 200 PJ dla podstawowej ceny uprawnień zbywal-
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nych. Technologie wykorzystujące węgiel brunatny wykazują nieco większą wrażliwość na 

zmiany cen uprawnień zbywalnych, choć dopiero po 2020 roku. I tak w latach 2020–2025 

wzrost cen o 10–40% ponad poziom bazowy wymusza zmniejszenie zużycia o około 20 PJ. 

Wyższe ceny uprawnień – ale tylko od 2025 roku – w zakresie 170–200% ceny bazowej 

powodują spadek konkurencyjności tego typu technologii i to w większej skali niż w przy-

padku technologii opartych na węglu kamiennym, bo o 200 PJ w 2030 roku i 240 PJ 

w 2035 (rys. 4.2). Generalnie można stwierdzić, że technologie węglowe, zarówno oparte 

Rys. 4.1. Zużycie węgla kamiennego w energetyce [PJ] w zależności od ceny uprawnień do emisji CO2

Fig. 4.1. Coal consumption in the power sector [PJ] with respect to the price of CO2 emission allowance
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na węglu kamiennym, jak i brunatnym, praktycznie dopiero od 2025 roku wykazują znaczną 
wrażliwość na wyższe ceny uprawnień, przy czym w przypadku węgla kamiennego jest to 
cena około 22,5 Euro/Mg CO2, natomiast w przypadku węgla brunatnego jest to rząd ceno-
wy 25,5 Euro/Mg CO2.

Kolejne trzy rysunki 4.3–4.5 analizowane łącznie, wskazują na alternatywne źródła 

energii, które mogą zastąpić tradycyjne nośniki. Produkcja energii wiatrowej rośnie o około 

65 PJ w okresie 2015–2035 dla ceny bazowej uprawnienia zbywalnego. Co więcej, charak-

Rys. 4.2. Zużycie węgla brunatnego w energetyce [PJ] w zależności od ceny uprawnień do emisji CO2

Fig. 4.2. Brown coal consumption in the power sector [PJ] with respect to the price of CO2 emission allowance
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terystyczne jest to, że ten rodzaj energii jest niewrażliwy na poziom cen uprawnień zbywal-

nych, zarówno w zakresie niskich, jak i wysokich cen. Zatem wzrost produkcji wynika tylko 

i wyłącznie z narzuconego limitu OZE w produkcji energii elektrycznej. Współspalanie bio-

masy czy produkcja energii z biomasy nie jest opcją szeroko wykorzystywaną, jej znaczenie 

nawet maleje z około 70 PJ w 2015 do 42 PJ w 2035 roku. Również ten rodzaj paliwa jest 

niewrażliwy na zmiany cen uprawnień zbywalnych.

Rys. 4.3. Wykorzystanie potencjału energii wiatrowej w energetyce [PJ] w zależności od ceny uprawnień 

do emisji CO2

Fig. 4.3. Wind energy potential use in the power sector [PJ] with respect to the price of CO2 emission allowance
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Jeśli chodzi o gaz w najbardziej prawdopodobnym scenariuszu cen uprawnień (100%, 

czyli 15 Euro/Mg CO2) ich wykorzystanie jest na poziomie około 58 PJ w całym okresie 
i praktycznie się nie zmienia. Jednak w zakresie 190–200% bazowej ceny uprawnień można 

zaobserwować ich większy rozwój. Pełniłyby one wówczas funkcję zastępującą technologie 

wykorzystujące węgiel brunatny. Stanowią zatem pewną alternatywę dla energetyki, lecz 

tylko w przypadku wysokich cen uprawnień na emisję CO2. 

Rys. 4.4. Zużycie biomasy w energetyce [PJ] w zależności od ceny uprawnień do emisji CO2

Fig. 4.4. Biomass consumption in the power sector [PJ] with respect to price of CO2 emission allowance
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Wysokie ceny uprawnień CO2 (od 25 Euro/Mg) powodują wzrost konkurencyjności 

technologii jądrowej. Ubytki produkcji z tradycyjnych technologii węglowych zastąpio-

ne byłyby wówczas przyrostem produkcji z elektrowni jądrowej, przy czym występuje 

tu prosta zależność – im wyższe ceny uprawnień – ponad 25 Euro/Mg CO2 – tym mniej 

produkcji pochodzącej z tradycyjnych technologii węglowych, a większa z elektrowni ją-

drowej – rysunek 4.5. 

Rys. 4.5. Zużycie gazu w energetyce [PJ] w zależności od ceny uprawnień do emisji CO2

Fig. 4.5. Natural gas consumption in the power sector [PJ] with respect to price of CO2 emission allowance
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Bardzo istotnych informacji dostarcza analiza emisyjności krajowej energetyki zawo-

dowej. Rysunek 4.6 wskazuje, że emisja CO2 w latach 2015–2035 – dla ceny bazowej 
uprawnienia – systematycznie rośnie, szczególnie po 2025 roku. Konkurencyjny jest zatem 

zakup uprawnień po tej cenie od większego – tj. ponad określony przepisami limit OZE – 

wykorzystania technologii emitujących mniej CO2. W zasadzie dopiero cena uprawnienia 

powyżej 180% ceny bazowej (czyli ponad 25 Euro/Mg CO2) wymusza drastyczne obniżki 

Rys. 4.6. Emisja CO2 w energetyce zawodowej [mln ton] w zależności od ceny uprawnień do emisji CO2

Fig. 4.6. CO2 emissions in public thermal plants [Mt] with respect to price of CO2 emission allowance
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emisji CO2, co – jak wynika z powyższej analizy – należy zawdzięczać zwiększeniu wyko-

rzystania technologii gazowych oraz wprowadzeniu technologii jądrowej. 

Rysunki 4.7–4.8 wskazują na ekonomiczne uwarunkowania wpływu różnych cen upraw-

nień na sektor energetyki. Zobrazowany wzrost łącznego popytu na energię wynika z przy-

jętych założeń scenariuszowych. Interesujące jest, że zakres ewentualnych zmian popyto-

wych na skutek potencjalnych zmian cen uprawnień, choć zauważalny, jest niewielki. W tej 

Rys. 4.7. Łączny popyt na energię elektryczną i ciepło [PJ] w zależności od ceny uprawnień do emisji CO2

Fig. 4.7. Total demand for electricity and heat [PJ] with respect to price of CO2 emission allowance
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wersji modelu zaimplementowano możliwość zmian popytowych, jednak przyjęto, że popyt 

jest w zasadzie nieelastyczny (współczynnik elastyczności cenowej w granicach od –0,1 

do –0,2), co implikuje tak niewielkie zmiany popytowe. Zatem stosunkowo wysoki wzrost 

cen energii elektrycznej i cieplnej w latach 2025–2035 tylko w niewielkim zakresie przekła-

da się na spadek jej zużycia. 

 Rys. 4.8. Popyt na energię elektryczną [TWh] w zależności od ceny uprawnień do emisji CO2

Fig. 4.8. Demand for electricity [TWh] with respect to price of CO2 emission allowance
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Rysunek 4.9 pokazuje potencjalny efekt wzrostu kosztów produkcji energii na skutek 

konieczności dokonywania zakupu uprawnień zbywalnych do emisji CO2. W scenariuszu 

bazowym z ceną uprawnienia na poziomie 15 Euro/Mg CO2 w 2020 roku wskaźnik ten wy-

nosi około 18% i praktycznie do 2035 roku utrzymuje się na tym samym poziomie. Mimo iż 

rośnie emisyjność energetyki zawodowej, to rosnący wolumen zakupów uprawnień zbywal-

Rys. 4.9. Wskaźnik wzrostu kosztów produkcji na skutek konieczności zakupu uprawnień zbywalnych do emisji 

CO2 w zależności od ceny uprawnień do emisji CO2

Fig. 4.9. Increase in production cost as a result of increased purchase of CO2 allowances with respect to price 

of CO2 emission allowance
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nych rozkłada się na większe koszty produkcji spowodowane wzrostem popytu na energię, 

co wyjaśnia tę stabilizację. Z oczywistych względów zmiana ceny uprawnień zbywalnych 

w granicach 50–150% ceny bazowej wpływa na wzrost tego wskaźnika, przy czym dynamika 

Rys. 4.10. Wysokość jednostkowych kosztów produkcji energii elektrycznej w energetyce zawodowej 

w zależności od ceny uprawnień do emisji CO2 [zł/MWh]

Fig. 4.10. Unit cost of electricity production in public thermal plants with respect to price of CO2 emission 

allowance [zł/MWh]
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ta jest najwyższa dla roku 2020. Interesujące jest, że po przekroczeniu ceny 27 Euro/Mg CO2 
(czyli 180% ceny bazowej) wskaźnik ten dla lat 2030–2035 spada. Oznacza to, iż dopiero 
tak wysoki wzrost cen uprawnień powoduje konkurencyjność budowy technologii niskoemi-
syjnych, głównie gazowych i jądrowych.

Rys. 4.11. Cena energii elektrycznej w energetyce zawodowej w zależności
od ceny uprawnień do emisji CO2 [zł/MWh]

Fig. 4.11. Electricity price in public thermal plants with respect to price of CO2 emission allowance [zł/MWh]
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Kolejne dwa rysunki przedstawiają zmiany średnich kosztów produkcji i cen energii 

elektrycznej. W scenariuszu bazowym koszty produkcji rosną od 205 zł/MWh w 2013 roku 
do 250 zł/MWh w roku 2035. Wzrost ceny uprawnień zbywalnych przekłada się na systema-

tyczny wzrost kosztów produkcji. Podobne wnioski można wysnuć w stosunku do wzrostu 

średniej cen energii elektrycznej, pochodnej kosztów produkcji.

Rysunek 4.12 przedstawia zmiany wysokości zdyskontowanych kosztów produk-

cji energii elektrycznej i ciepła w krajowej energetyce. Tworzą je koszty wytwarzania, 
koszty redukcji emisji oraz koszty zakupu uprawnień zbywalnych. Koszty redukcji emisji 

w energetyce zawodowej są zerowe lub bliskie zeru, co wynika z faktu spełnienia zapisów 
traktatu akcesyjnego3. Emisje związków siarki, azotu i pyłów będą się systematycznie 

zmniejszać głównie na skutek rozwoju technologii odnawialnych oraz mniej emisyjnych 

technologii węglowych. Poziom kosztów wytwarzania w całym zakresie ceny uprawnień 

zbywalnych jest w zasadzie stały, rosną natomiast – i to znacznie, bo prawie dwukrotnie 

w okresie 2015–2035 – koszty zakupu uprawnień. W wariancie bazowym stanowią one 

3 Przez koszty redukcji emisji w tym ujęciu modelowym należy rozumieć dodatkowe koszty technologii zwią-

zanych z redukcją emisji zanieczyszczeń SO2, NOx i pyłów w istniejących obiektach. Nowe technologie energe-

tyczne z założenia są wyposażone w tego typu instalacje, co oznacza, że koszty redukcji emisji nie są zerowe, a są 

wliczone do nakładów inwestycyjnych nowych obiektów.

Rys. 4.12. Zdyskontowane koszty produkcji w zależności od ceny uprawnień do emisji CO2 [mln zł]

Fig. 4.12. Discounted total cost of electricity production in public thermal plants with respect to price of CO2 

emission allowance [million zł]
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około 10% całości kosztów systemowych i rosną do około 17% w wariancie dwukrot-
nej ceny bazowej uprawnienia. Wskaźnik wrażliwości zmiany kosztów systemowych na 

zmiany cen uprawnień4 mieści się w granicach 0,08–0,10, czyli 1-procentowa zmiana ceny 

uprawnienia powoduje 0,08–0,10-procentową zmianę kosztu systemowego. Tak samo 

4 Liczony jako procentowa zmiana kosztu systemowego wskutek procentowej zmiany cen uprawnień zby-

walnych.

Rys. 4.13. Zużycie węgla kamiennego w energetyce [PJ] w zależności od celów OZE

Fig. 4.13. Coal consumption in the power sector [PJ] with respect to RES targets
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liczony wskaźnik dla technicznych kosztów produkcji wynosi 0. Zatem choć następują 
zmiany struktury produkcji energii, to ceny uprawnień nie mają praktycznie wpływu na 
sumaryczne techniczne koszty produkcji. 

Rys. 4.14. Zużycie węgla brunatnego w energetyce [PJ] w zależności od celów OZE

Fig. 4.14. Brown coal consumption in the power sector [PJ] with respect to RES targets
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4.2. Parametry środowiskowe – udział OZE

Poniżej zaprezentowano analizę wrażliwości dla udziału OZE w produkcji energii 

elektrycznej. W obwieszczeniu Ministra Gospodarki z 24 maja 2011 r. znajduje się za-

łącznik pt. „Raport określający cele w zakresie udziału energii elektrycznej wytwarza-

nej w odnawialnych źródłach energii znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej 

Rys. 4.15. Wykorzystanie potencjału energii wiatrowej w energetyce [PJ] w zależności od celów OZE

Rys. 4.15. Wind energy potential use in the power sector [PJ] with respect to RES targets
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Polskiej, w krajowym zużyciu energii elektrycznej na lata 2010–2019”, które to cele dla 

krajowej energetyki wynoszą: 2013 – 11,13%, 2014 – 12,19%, 2015 – 13,00%, 2016 – 

13,85%, 2017 – 14,68%, 2018 – 15,64%, 2019 – 16,78%. W latach 2020–2035 przyjęto cel 

OZE na poziomie roku 2019. Są to zatem limity bazowe, które zmieniano w symulacjach 

komputerowych w granicach od 1/2 do 2-krotnej wysokości. Zatem udział OZE w latach 

2020–2035 – dla dwukrotnego wzrostu wskaźnika – wynosi 33,5%.

Rys. 4.16. Zużycie biomasy w energetyce [PJ] w zależności od celów OZE

Fig. 4.16. Biomass consumption in the power sector [PJ] with respect to RES targets
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Rysunki 4.13–4.24 przedstawiają te same parametry wynikowe krajowego sektora 

energetycznego, co w poprzednim podrozdziale. Zużycie węgla kamiennego w sce-
nariuszu bazowym (100% wskaźnika bazowego OZE) w latach 2015–2025 spada, 

a w okresie 2030–2035 pozycja węgla kamiennego w bilansie rośnie. Gdy udziały OZE 
rosną, wówczas pozycja węgla kamiennego maleje, od około 35 PJ w 2015 roku (150% 

wskaźnika bazowego OZE) do 200 PJ w 2015 roku (200% wskaźnika bazowego OZE). 

Rys. 4.17. Zużycie gazu w energetyce [PJ] w zależności od celów OZE

Fig. 4.17. Natural gas consumption in the power sector [PJ] with respect to RES targets
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W latach 2030–2035 dla wskaźnika 150% i wyższego węgiel kamienny zużywany jest 

o około 130–160 PJ mniej niż w wariancie bazowym. Wniosek jest taki, że zużycie 

węgla kamiennego jest ściśle skorelowane z udziałem OZE w bilansie produkcji energii 

elektrycznej.

Podobne tendencje można zaobserwować w przypadku węgla brunatnego. Wzrost 

udziałów OZE zmniejsza jego zużycie, choć w kolejnych okresach w różnym stopniu. 

Rys. 4.18. Emisja CO2 w energetyce zawodowej [mln ton] w zależności od celów OZE

Fig. 4.18. CO2 emissions in public thermal plants [Mt] with respect to RES targets
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Generalnie spadki obserwuje się już od 110% wartości wskaźnika bazowego ze stałą dy-

namiką spadkową do poziomu 200% wartości wskaźnika bazowego w każdym z analizo-

wanych okresów. Analizując zmiany w zużyciu w latach 2020–2035 należy podkreślić, 

że nawet gdyby udziały OZE rosły, to i tak zużycie tego nośnika rosłoby w porównaniu 

z rokiem 2015.

Rys. 4.19. Łączny popyt na energię elektryczną i ciepło [PJ] w zależności od celów OZE

Fig. 4.19. Total demand for electricity and heat [PJ] with respect to price of RES targets
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Kolejne rysunki wskazują na alternatywy dla węgla kamiennego i brunatnego. Produkcja 

energii wiatrowej, inaczej jak w przypadku zmiennych cen uprawnień zbywalnych, kształ-

tuje się odmiennie. Ten rodzaj energii wrażliwy jest bowiem na zmienność limitów OZE: 

im wyższy wskaźnik, tym wyższy udział energii wiatrowej. Przykładowo, wzrost wskaźnika 

o 50% punktów procentowych powoduje wzrost zużycia o około 40 PJ w 2015 roku i około 

Rys. 4.20. Popyt na energię elektryczną [TWh] w zależności od celów OZE

Fig. 4.20. Demand for electricity [TWh] with respect to RES targets
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60 PJ w latach 2030–2035. Współspalanie biomasy czy produkcja energii z biomasy nie jest 

opcją konkurencyjną, a jej zużycie stale maleje, za wyjątkiem sytuacji, w której wskaźnik 

udziału OZE rośnie do 160% wartości bazowej, co pozwala utrzymać zużycie biomasy na 

poziomie z 2015 roku. Jeśli chodzi o gaz ziemny można stwierdzić, że im wyższy wskaźnik 

OZE, tym mniejsze jego zużycie (w okresie 2030–2035 o około 20 PJ). 

Rys. 4.21. Wskaźnik wzrostu kosztów produkcji na skutek konieczności zakupu uprawnień zbywalnych

do emisji CO2 w zależności od celów OZE

Fig. 4.21. Increase in production cost as a result of increased purchase of CO2 allowances with respect

to RES targets
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Wraz ze wzrostem wskaźnika OZE systematycznie zmniejsza się emisja CO2 krajowej 

energetyki w porównaniu z wariantem bazowym, przy czym w latach 2030–2035 emisja 

CO2 – choć mniejsza – wykazuje tendencję wzrostową. Wyjaśnieniem tego jest fakt, iż 

w tym okresie udział OZE się stabilizuje, a dodatkowy popyt na energię zaspokajany jest 

głównie przez technologie węglowe. 

Rys. 4.22. Wysokość jednostkowych kosztów produkcji energii elektrycznej w energetyce zawodowej

w zależności od celów OZE [zł/MWh]

Fig. 4.22. Unit cost of electricity production in public thermal plants with respect to RES targets [zł/MWh]
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Podobnie jak w poprzednim przypadku zakres ewentualnych zmian popytowych na sku-

tek wzrostu udziału OZE jest niewielki. Mając to na uwadze oraz podobne wyniki uzyskane 

dla pozostałych badanych parametrów, zmiany te w dalszej części opracowania nie będą 

analizowane.

Jeśli chodzi o wskaźnik wzrostu kosztów produkcji energii na skutek konieczności doko-

nywania zakupu uprawnień zbywalnych można zauważyć jego systematyczny spadek wraz 

Rys. 4.23. Ceny energii elektrycznej w energetyce zawodowej w zależności od celów OZE [zł/MWh]

Fig. 4.23. Electricity price in public thermal plants with respect to RES targets [zł/MWh]



64

ze wzrostem celów OZE. Jest to prostą konsekwencją faktu, iż nie ma potrzeby kupować aż 

tylu uprawnień, gdyż w większej skali energia produkowana jest z OZE. Co istotne, wskaź-
nik ten stabilizuje się w latach 2020–2035.

W odniesieniu do średnich kosztów produkcji i cen energii elektrycznej można stwier-

dzić, że ich tendencja wzrostowa nie jest aż tak dynamiczna jak w przypadku wzrostu cen 

uprawnień zbywalnych. Zauważalne wzrosty są rzędu kilku–kilkudziesięciu złotych niższe 

niż w poprzednim przypadku. Wyraźnie niższa jest także wrażliwość kosztów i cen na te-

stowane cele OZE. 

Analizując wysokość zdyskontowanych kosztów produkcji energii elektrycznej i ciepła 

w krajowej energetyce można zauważyć, że generalnie techniczny koszt wytworzenia syste-

matycznie rośnie w tempie 0,02–0,05 wraz z wyższymi celami OZE, natomiast koszty zaku-

pu uprawnień maleją z udziału bazowego 10% do 8% dla dwukrotnego wzrostu wskaźnika 

udziału OZE. Natomiast wskaźnik wrażliwości zmiany kosztów systemowych kształtuje się 

na poziomie 0,01–0,03. Można zauważyć, że w tym przypadku koszty systemowe są wyższe 

niż w przypadku podobnego procentowego wzrostu cen uprawnień, co oznacza, że wyższe 

limity OZE przekładają się na wyższą dynamikę wzrostu kosztów, w tym przede wszystkim 

technicznych kosztów produkcji.

Rys. 4.24. Wysokość zdyskontowanych kosztów produkcji w zależności od celów OZE [mln zł]

Fig. 4.24. Discounted cost of electricity production in public thermal plants

with respect to RES targets [million zł]
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4.3. Parametry ekonomiczne – cena węgla kamiennego i brunatnego

Poniżej zaprezentowano analizę wrażliwości dla jednoczesnej zmiany cen wę-

gla kamiennego i brunatnego. Wybrano wariant jednoczesnej zmiany cen obu nośni- 

ków energetycznych, gdyż w praktyce ich relacje cenowe są podobne – zmiana ceny 
jednego nośnika jest ściśle skorelowana ze zmianą drugiego. Analizowane zmiany ce-

Rys. 4.25. Zużycie węgla kamiennego w energetyce [PJ] w zależności od cen węgla kamiennego i brunatnego

Fig. 4.25. Coal consumption in the power sector [PJ] with respect to hard and brown coal prices
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nowe mieszczą się w przedziałach: węgiel brunatny – 3–12 zł/GJ, węgiel kamienny – 

5,8–23 zł/GJ.

Wpływ zmienności cen analizowanych nośników na zużycie węgla kamiennego jest 
zauważalny – rysunek 4.25. Niższe ceny węgla oczywiście zwiększają konkurencyjność 

węgla kamiennego, wyższe oznaczają spadek konkurencyjności. Wzrost ceny w zakresie 

Rys. 4.26. Zużycie węgla brunatnego w energetyce [PJ] w zależności od cen węgla kamiennego i brunatnego

Fig. 4.26. Brown coal consumption in the power sector [PJ] with respect to hard and brown coal prices
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150–200% ceny bazowej załamuje jego tendencję wzrostową dla wariantu bazowego ob-

serwowaną w latach 2025–2035. Węgiel kamienny, dla tak wysokich cen, praktycznie prze-

staje być dominującym nośnikiem. We wcześniejszych latach 2015–2020 tylko znaczne, bo 
160–200%, wyższe ceny węgla wyraźne zmniejszają zużycie tego nośnika energetycznego 
w granicach 100–300 PJ.

Rys. 4.27. Wykorzystanie potencjału energii wiatrowej w energetyce [PJ]

w zależności od cen węgla kamiennego i brunatnego

Fig. 4.27. Wind energy potential use in the power sector [PJ] with respect to hard and brown coal prices
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Stosunkowo nieduży wzrost ceny węgla brunatnego nie wpływa na zwiększenie jego 

zużycia w poszczególnych latach. Dopiero wzrosty w granicach 180–200% ceny bazowej 

wyhamowują ten wzrost o około 120–150 PJ, lecz tylko w 2035 roku – rysunek 4.26. Należy 

zatem podkreślić, że jednoczesny taki sam procentowy wzrost cen węgla kamiennego i bru-

natnego nie oddziałuje na wielkość zużycia węgla brunatnego, natomiast wypiera zużycie 

węgla kamiennego. Można także zauważyć, że jednoczesne spadki cen obu nośników nie 

Rys. 4.28. Zużycie biomasy w energetyce [PJ] w zależności od cen węgla kamiennego i brunatnego

Fig. 4.28. Biomass consumption in the power sector [PJ] with respect to hard and brown coal prices
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mają zasadniczego wpływu na ich konkurencyjność, z wyjątkiem 50% wskaźnika, gdzie 

węgiel brunatny jest wypierany na rzecz węgla kamiennego.

Rozpatrując możliwe alternatywy dla węgla nie powinno się brać pod uwagę energii 

wiatrowej. Jej zużycie w okresie 2015–2035 systematycznie rośnie wskaźnika nie ze 

względu na wzrosty cen węgla, ale wymogi OZE – rysunek 4.27. Jedynie 180–200% 

wzrost cen może spowodować w różnych okresach wzrost zużycia tego rodzaju energii 

Rys. 4.29. Zużycie gazu w energetyce [PJ] w zależności od cen węgla kamiennego i brunatnego

Fig. 4.29. Natural gas consumption in the power sector [PJ] with respect to hard and brown coal prices
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o około 20–50 PJ. Współspalanie biomasy również nie zastępuje węgla w przypadku 

wzrostu jego ceny. Jej zużycie jest praktycznie niewrażliwe na tego typu zjawiska ce-

nowe – rysunek 4.28. Częściowo gaz pełni rolę bilansującą dla wyższych cen węgla. 

Jego zużycie nieznacznie rośnie wraz ze wzrostem cen węgla, choć w zasadzie tylko do 

2025 roku – rysunek 4.29. Później tylko dwukrotny wzrost cen węgla nieco zwiększa 

Rys. 4.30. Emisja CO2 w energetyce zawodowej [mln ton] w zależności od cen węgla kamiennego i brunatnego

Fig. 4.30. CO2 emissions in public thermal plants [Mt] with respect to hard and brown coal prices
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zakres zużycia gazu, mniejsze wzrosty cenowe nie mają praktycznie żadnego znaczenia 

dla jego zużycia. Paradoksalnie, obniżka cen węgla kamiennego i brunatnego powodu-

je spadek konkurencyjności gazu. Ubytek produkcji energii pochodzącej z technologii 

węglowych dla znacznych podwyżek cen węgla zastępowany jest technologią jądrową, 

która staje się kluczową opcją bilansującą.

Rys. 4.31. Wskaźnik wzrostu kosztów produkcji na skutek konieczności zakupu uprawnień zbywalnych

do emisji CO2 w zależności od cen węgla kamiennego i brunatnego

Fig. 4.31. Increase in production cost as a result of increased purchase of CO2 

allowances with respect to hard and brown coal prices
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Analizując emisyjność CO2 można stwierdzić, że systematycznie rośnie. Ta dynamika 
może być wyhamowana dopiero po 2025 roku i to na skutek znaczących cen węgla – w gra-
nicach 160–200% ceny bazowej – rysunek 4.30. Wówczas nieznaczny wzrost zużycia gazu 
oraz wchodząca energetyka jądrowa drastycznie, bo o około 50 mln ton rocznie, zmniejszają 

emisję CO2.

Rys. 4.32. Wysokość jednostkowych kosztów produkcji energii elektrycznej w energetyce zawodowej 

w zależności od cen węgla kamiennego i brunatnego [zł/MWh]

Fig. 4.32. Unit cost of electricity production in public thermal plants with respect to hard and brown coal prices 

[zł/MWh]
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Jeśli chodzi o wskaźnik wzrostu kosztów produkcji energii na skutek konieczności doko-

nywania zakupu uprawnień zbywalnych można zauważyć jego systematyczny spadek wraz 

ze wzrostem cen węgla – rysunek 4.31. Uprawnienia nie są kupowane w takiej skali jak 

w wariancie bazowym, bo są zastępowane energią z gazu, a przede wszystkim energią ją-

drową.

Rys. 4.33. Cena energii elektrycznej w energetyce zawodowej w zależności od cen węgla kamiennego 

i brunatnego[ zł/MWh]

Fig. 4.33. Electricity prices in public thermal plants with respect to hard and brown coal prices [zł/MWh]
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Średnie koszty produkcji i ceny energii elektrycznej są bardzo wrażliwe na zmiany cen 

węgla, co nie może dziwić, biorąc pod uwagę znaczenie technologii węglowych w bilan-

sie energetycznym. Zakres zmian badanych wskaźników kosztowych i cenowych to około 

100 zł/MWh dla całego, tj. 50–200% zakresu zmian cen węgla – rysunek 4.32 i 4.33. Koszty 

i ceny w okresie 2015–2035 systematycznie rosną, przy czym dynamika ta jest identyczna 

dla badanych wskaźników wzrostu cen węgla i wynosi około 50–60 zł/MWh.

Podobne relacje można zaobserwować w przypadku zdyskontowanych kosztów produk-

cji energii elektrycznej i ciepła. Udział kosztu zakupu uprawnień systematycznie maleje 

z około 12 do 6%. Techniczny koszt wytworzenia rośnie w tempie 0,24–0,45, podobnie jak 

koszt systemowy – w tempie 0,21–0,41. Ten ostatni dla dwukrotnego wzrostu cen węgla – 

w porównaniu z wariantem bazowym – rośnie o około 30%, zaś techniczny koszt wytwo-

rzenia – o około 34%.

Rys. 4.34. Wysokość zdyskontowanych kosztów produkcji w zależności

od cen węgla kamiennego i brunatnego [mln zł]

Fig. 4.34. Discounted cost of electricity production in public thermal plants

with respect to hard and brown coal prices [million zł]
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4.4. Parametry ekonomiczne – cena gazu

Obniżka cen gazu w granicach 50–100% w porównaniu do ceny bazowej ma w okresie 

2015–2025 tylko niewielki wpływ na zużycie węgla kamiennego w krajowej energetyce. 

Dopiero w latach 2030–2035, kiedy węgiel kamienny ma w wariancie bazowym tendencję 

Rys. 4.35. Zużycie węgla kamiennego w energetyce [PJ] w zależności od cen gazu

Fig. 4.35. Coal consumption in the power sector [PJ] with respect to natural gas prices



76

wzrostową, zostaje on wypierany. Z kolei wzrost cen gazu w granicach 150–200% powoduje 

wzrost konkurencyjności węgla kamiennego o około 30 PJ rocznie i to gaz jest wówczas 

wypierany – rysunek. 4.35. 

W przypadku węgla brunatnego można powiedzieć, że tylko 2-krotny spadek cen gazu 

może mieć, choć dramatyczny, wpływ na spadek zużycia węgla brunatnego. Natomiast 

Rys. 4.36. Zużycie węgla brunatnego w energetyce [PJ] w zależności od cen gazu

Fig. 4.36. Brown coal consumption in the power sector [PJ] with respect to natural gas prices
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w pozostałym zakresie cenowym gazu nie odczuwa się żadnego wpływu na zużycie tego 

nośnika energetycznego. Innymi słowy węgiel brunatny jest niewrażliwy na zmienność cen 

gazu – rysunek 4.36.

Gaz pełni rolę bilansującą w stosunku do węgla kamiennego. Spadek jego ceny – ale 

tylko drastyczny, bo w granicach 70–50% ceny bazowej – oznacza ogromny wzrost konku-

Rys. 4.37. Zużycie gazu w energetyce [PJ] w zależności od cen gazu

Fig. 4.37. Natural gas consumption in the power sector [PJ] with respect to natural gas prices
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rencyjności technologii gazowych, które generują wówczas kilkakrotnie więcej energii niż 

w wariancie podstawowym – rysunek 4.37. Z kolei wzrost ceny gazu w zasadzie nie zmienia 

jego znikomej pozycji w bilansie energetycznym. 

Rys. 4.38. Wykorzystanie potencjału energii wiatrowej w energetyce [PJ] 

w zależności od cen gazu

Fig. 4.38. Wind energy potential use in the power sector [PJ] 

with respect to natural gas prices
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W przypadku pozostałych, alternatywnych dla węgla źródeł, takich jak biomasa i energia 

wiatrowa, zmienność cen gazu nie ma żadnego wpływu na ich zużycie (rys. 4.38 i 4.39). 

W analizowanym przedziale cenowym nie zachodzą żadne zmiany strukturalne. 

Analizując emisyjność energetyki należy stwierdzić, że tylko duże spadki ceny gazu 

i spowodowane tym zwiększenie znaczenia technologii gazowych mogą przyczynić się do 

Rys. 4.39. Zużycie biomasy w energetyce [PJ] w zależności od cen gazu

Fig. 4.39. Biomass consumption in the power sector [PJ] with respect to natural gas prices
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spadku emisyjności CO2 (około 30 mln ton CO2 rocznie) – rysunek 4.40. W pozostałych 
przypadkach notuje się taką samą tendencję wzrostową jak w wariancie podstawowym.

Wskaźnik wzrostu kosztów produkcji energii na skutek konieczności dokonywania za-

kupu uprawnień zbywalnych praktycznie nie zmienia się. Zmienność cen gazu – poza eks-

tremalnym, dwukrotnym spadkiem – nie ma wpływu na koszt zakupu uprawnień, ponieważ 

nie dokonują się znaczące zmiany struktury produkcji energii – rysunek 4.41. Podobnie jest 

Rys. 4.40. Emisja CO2 w energetyce zawodowej [mln ton] w zależności od ceny gazu

Fig. 4.40. CO2 emissions in public thermal plants [Mt] with respect to natural gas prices
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w przypadku średnich kosztów produkcji i ceny energii elektrycznej, które są niewrażliwe 

na zmienność cen gazu (poza wspomnianym wyjątkiem) – rysunek 4.42 i 4.43.

Zdyskontowane techniczne koszty produkcji energii elektrycznej i ciepła są uzależnione 

od ceny gazu w relacji 0,01–0,03, co oznacza, że 10-procentowy wzrost ceny gazu powoduje 

0,1–0,3-procentowy wzrost tych kosztów – rysunek 4.44. Podobny wskaźnik liczony dla 

Rys. 4.41. Wskaźnik wzrostu kosztów produkcji na skutek konieczności zakupu uprawnień zbywalnych

do emisji CO2 w zależności od ceny gazu

Fig. 4.41. Increase in production cost as a result of increased purchase of CO2 

allowances with respect to natural gas prices
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kosztów systemowych mieści się w tych samych granicach. Udział kosztu zakupu upraw-
nień jest w zasadzie stały i kształtuje się na poziomie 10%. Ewentualny wzrost cen gazu nie 

przełoży się na wzrost kosztów produkcji, jedynie drastyczna obniżka może spowodować 

poważną obniżkę kosztów.

Rys. 4.42. Wysokość jednostkowych kosztów produkcji energii elektrycznej w energetyce zawodowej 

w zależności od ceny gazu [zł/MWh]

Fig. 4.42. Unit cost of electricity production in public thermal plants with respect to natural gas prices [zł/MWh]
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4.5. Parametry ekonomiczne – potencjał dostaw węgla brunatnego

Istotnych informacji może udzielić analiza wrażliwości krajowego sektora energetycz-

nego na zmienny potencjał dostaw węgla brunatnego, kluczowego nośnika energetyczne-

Rys. 4.43. Cena energii elektrycznej w energetyce zawodowej w zależności od ceny gazu [zł/MWh]

Fig.4.43. Electricity price in public thermal plants with respect to natural gas prices [zł/MWh]
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go kraju. W scenariuszu bazowym ten potencjał oszacowano w granicach 527 PJ w 2015 

z rocznym wzrostem do 731 PJ w 2035 roku. Ta ostatnia wartość określa maksymalny 
potencjał dostaw, wynikający z zasobności krajowych złóż. W związku z tym dwukrot-

ne zwiększenie tego potencjału nie jest w praktyce możliwe. Zatem w części opisowej 

zwrócono uwagę głównie na możliwość jego redukcji, co wydaje się scenariuszem bardziej 

prawdopodobnym.

Jak wynika z poniższych rysunków, krajowa energetyka jest w stanie optymalnie wy-

korzystać potencjał dostaw wyższy od zakładanego w scenariuszu bazowym, bo nawet na 

poziomie 800–900 PJ, przede wszystkim w latach 2030–2035. Zmniejszenie tego potencjału 

znajduje odbicie w mniejszej produkcji energii pochodzącej z elektrowni spalających węgiel 

brunatny, lecz co istotne – jest on wykorzystywany i tak w 100%. Oznacza to, że dla przy-

jętych w tej pracy założeń węgiel brunatny jest wysoce konkurencyjnym źródłem energii. 

Zmniejszenie jego potencjału zastępowane jest przez zwiększone – i to w takiej samej 

skali – wykorzystanie węgla kamiennego – rysunek 4.46. 

Potwierdzeniem powyższych stwierdzeń są wyniki wykorzystania alternatywnych źró-

deł energii, które mogą częściowo zastąpić węgiel brunatny. Nie są to ani biomasa, ani 

energia wiatrowa. Ich zużycie nie zmienia się w porównaniu ze scenariuszem zakładającym 

bazowy poziom dostaw węgla brunatnego, stąd pominięto prezentujące to wykresy. Nieco 

Rys. 4.44. Wysokość zdyskontowanych kosztów produkcji w zależności od ceny gazu [mln zł]

Fig. 4.44. Discounted cost of electricity production in public thermal plants 

with respect to natural gas prices [million zł]
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inaczej wygląda sprawa w przypadku gazu, którego zużycie nieznacznie rośnie, lecz tylko 
o około 10 PJ rocznie – rysunek 4.47. Nie jest to zatem również alternatywa dla węgla 

brunatnego.

Konsekwencją zastępstwa węgla brunatnego węglem kamiennym jest niewielkie 

zmniejszenie emisyjności krajowej energetyki, a łączna emisja CO2 maleje o kilka mi-

lionów ton – rysunek 4.48. Wynika to wprost z mniejszego współczynnika emisyjności 

Rys. 4.45. Zużycie węgla brunatnego w energetyce [PJ] w zależności od potencjału dostaw węgla brunatnego

Fig. 4.45. Coal consumption in the power sector [PJ] with respect to potential supplies of brown coal
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CO2 dla węgla kamiennego. Ponieważ zakres potencjalnych zmian popytowych na skutek 
zmiany potencjału dostaw węgla brunatnego jest bardzo niewielki, również tę część ana-

lizy pominięto.

Wskaźnik wzrostu kosztów produkcji energii na skutek konieczności dokonywania zaku-

pu uprawnień zbywalnych praktycznie nie zmienia się – rysunek 4.49. Zmienność dostaw – 

nawet dla ekstremalnego, dwukrotnego spadku – nie ma wpływu na koszt zakupu upraw-

Rys. 4.46. Zużycie węgla kamiennego w energetyce [PJ] w zależności od potencjału dostaw węgla brunatnego

Fig. 4.46. Brown coal consumption in the power sector [PJ] with respect to potential supplies of brown coal
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nień, ponieważ zmiany struktury produkcji energii występują jedynie w obrębie technologii 
węglowych, częściowo uzupełnianych technologiami gazowymi.

Jeśli chodzi o średnie koszty produkcji i ceny energii elektrycznej, są one bardzo mało 
wrażliwe na zmienność potencjału dostaw węgla brunatnego – rysunek 4.50 i 4.51. Techno-

logie oparte na węglu kamiennym są nieco droższe od technologii wykorzystujących węgiel 

brunatny, stąd niewielkie wzrosty kosztów i cen dla mniejszego potencjału dostaw. 

Rys. 4.47. Zużycie gazu w energetyce [PJ] w zależności od potencjału dostaw węgla brunatnego

Fig. 4.47. Natural gas consumption in the power sector [PJ] with respect to potential supplies of brown coal
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Podobnie, jak przedstawione relacje kosztowe i cenowe kształtują się zdyskontowa-

ne koszty produkcji energii elektrycznej i ciepła – rysunek 4.52. Udział kosztu zakupu 

uprawnień jest w zasadzie stały na poziomie 10%. Techniczne koszty produkcji i koszty 

Rys. 4.48. Emisja CO2 w energetyce zawodowej [mln ton] w zależności 

od potencjału dostaw węgla brunatnego

Fig. 4.48. CO2 emissions in public thermal plants [Mt] 

with respect to potential supplies of brown coal
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systemowe rosną wraz ze spadkiem analizowanego wskaźnika w tempie 0,01–0,07. Ewen-

tualne 10% zastąpienie węgla brunatnego węglem kamiennym oznacza 0,1–0,7% wzrost 

kosztów systemowych.

Rys. 4.49. Wskaźnik wzrostu kosztów produkcji na skutek konieczności zakupu uprawnień zbywalnych

do emisji CO2 w zależności od potencjału dostaw węgla brunatnego

Fig. 4.49. Increase in production cost as a result of increased purchase of CO2 allowances with respect

 to potential supplies of brown coal
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4.6. Parametry ekonomiczne – współczynnik elastyczności cenowej popytu

W modelu istnieje możliwość zmian popytowych na rynku energii elektrycznej i ciepła 

zachodzących przy wzroście cen energii, jednak założono, że popyt jest w zasadzie nieela-

styczny. Bazowy współczynnik elastyczności cenowej dla energii elektrycznej wynosi –0,1, 

Rys. 4.50. Wysokość jednostkowych kosztów produkcji energii elektrycznej w energetyce zawodowej 

w zależności od potencjału dostaw węgla brunatnego [zł/MWh]

Fig. 4.50. Unit cost of electricity production in public thermal plants with respect to potential supplies 

of brown coal [zł/MWh]



91

a dla ciepła –0,2. Zatem analizowany zakres zmian tego współczynnika waha się od –0,05 

do –0,2 dla energii elektrycznej i od –0,1 do –0,4 dla ciepła. Wciąż zatem mamy do czynie-
nia z popytem sztywnym, co dość dobrze oddaje specyfi kę rynku energii. Ma to swoje odbi-

cie w wynikach przeprowadzonej analizy wrażliwości, gdzie w porównaniu ze scenariuszem 

bazowym tak naprawdę nie zachodzą żadne zmiany, poza trzema wyjątkami.

Rys. 4.51. Cena energii elektrycznej w energetyce zawodowej w zależności od potencjału dostaw 

węgla brunatnego [zł/MWh]

Fig. 4.51. Electricity price in public thermal plants with respect to potential 

supplies of brown coal [zł/MWh]
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Pierwszym jest zużycie węgla kamiennego, które do pewnego – bardzo niewielkiego – 

stopnia, i to tylko w latach 2030–2035, jest czułe na zmiany tego współczynnika. Jego 
wzrost o 100% powoduje wzrost zużycia węgla kamiennego w granicach 7 PJ, czyli w bar-

dzo niewielkim stopniu – rysunek 4.53. W przypadku pozostałych nośników energetycznych 

takie reakcje nie są obserwowane. Innymi słowy uelastycznienie popytu spowodować może 

wzrost produkcji energii, ale tylko w najtańszych jednostkach węglowych. 

Drugim wyjątkiem jest łączny popyt na energię elektryczną i ciepło, który wykazuje 
pewną niewielką elastyczność dla badanego przedziału wysokości tego współczynnika. Ob-
serwowane zmiany są rzędu kilku– kilkunastu PJ rocznie w porównaniu z wielkością bazo-

wą – rysunek 4.54. Im bardziej elastyczny popyt, tym większych reakcji popytowych – i to 

w całym przedziale czasowym – należy się spodziewać. 

Konsekwencją tych stosunkowo niewielkich zmian popytowych jest zmienna wysokość 

zdyskontowanych kosztów produkcji i kosztów systemowych – rysunek 4.55. Udział kosz-

tu zakupu uprawnień jest w zasadzie stały na poziomie 10%. Natomiast techniczne koszty 

produkcji i koszty systemowe maleją wraz uelastycznieniem popytu w tempie 0,01–0,02. 

Te niewielkie zmiany kosztów wynikają z niższej produkcji energii przy wzroście jej kosz-

tów.

Rys. 4.52. Wysokość zdyskontowanych kosztów produkcji w zależności 

od potencjału dostaw węgla brunatnego [mln zł]

Fig. 4.52. Discounted cost of electricity production in public thermal plants with respect to potential supplies 

of brown coal [million zł]
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4.7. Parametry ekonomiczne – popyt na energię elektryczną i ciepło

Bardzo istotnych informacji o krajowym sektorze energetycznym dostarcza analiza 

wrażliwości dla zmiennych wartości popytu. Analizowane zmiany popytowe w przypad-
ku ciepła to 241–964 PJ/rok, natomiast dla energii elektrycznej – zgodnie z danymi za-

Rys. 4.53. Zużycie węgla kamiennego w energetyce [PJ] w zależności od współczynnika elastyczności cenowej 

popytu na energię elektryczną

Fig. 4.53. Coal consumption in the power sector [PJ] with respect 

to price elasticity of electricity demand
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mieszczonymi w założeniach – to przedział 80,7–415 TWh. Tak wielkie zmiany popytowe 

z oczywistych względów nie mogą zachodzić, jednak przedział zmian ±30% jest prawdo-

podobny. 

Zużycie węgla kamiennego jest bardzo czułe na zmiany popytowe. Dwukrotna obniżka 

popytu powoduje ponad dwukrotne zmniejszenie wykorzystania tradycyjnych technologii 

Rys. 4.54. Łączny popyt na energię elektryczną i ciepło [PJ]

w zależności od współczynnika elastyczności cenowej popytu

Fig. 4.54. Total demand for electricity and heat [PJ]

 with respect to price elasticity of electricity demand
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węglowych, z kolei dwukrotne zwiększenie popytu to jedynie 40% wzrost produkcji techno-
logii węglowych. Są one podstawowym źródłem uzupełniającym brakujący popyt na energię 

elektryczną i ciepło, przy czym wynika to przede wszystkim z ograniczonych dostaw węgla 

brunatnego. 

Dla tego rodzaju technologii ich wrażliwość jest obserwowana tylko w przypadku 

spadku popytu. I tu odwrotnie niż w przypadku technologii wykorzystujących węgiel 

kamienny, dwukrotny spadek popytu oznacza jedynie 65% spadek produkcji – rysu- 

nek 4.56. Potwierdza się zatem wniosek, że istnieją technologie bardziej konkurencyj-

ne od technologii wykorzystujących węgiel kamienny. Niemniej jednak wzrost popytu, 

przynajmniej w badanym zakresie, nie może być zaspokojony zwiększoną produkcją, 

gdyż możliwości dostaw węgla brunatnego są wykorzystane w 100% (731 PJ/rok) – 

rysunek 4.57. 

Alternatywą dla wahań popytowych mogą być także pozostałe technologie, w tym przede 

wszystkim energia wiatrowa. Jest to rodzaj energii czuły na warunki popytowe i to w całym 

analizowanym przedziale wartości. W dość realnym przedziale ±30% potencjalnych zmian 

nawet o 40% rośnie produkcja energii wiatrowej w porównaniu z wariantem bazowym – ry-

sunek 4.58. Co więcej, wzrosty te notowane są dla wszystkich analizowanych lat. Drastycz-

ne, bo ponad dwukrotne zmniejszenie lub zwiększenie popytu oznacza również dwukrotne 

Rys. 4.55. Wysokość zdyskontowanych kosztów produkcji

w zależności od współczynnika elastyczności cenowej popytu [mln zł]

Fig. 4.55. Discounted cost of electricity production in public thermal plants

with respect to price elasticity of electricity demand [million zł]
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zmiany produkcji. Energetyka wiatrowa jest zatem realną szansą i uzupełnieniem produkcji 
dla technologii węglowych. 

Inaczej jest w przypadku biomasy, która nie jest konkurencją dla wspomnianych techno-

logii. W realnym ±30% zakresie zmian popytowych zużycie biomasy nie odbiega od scena-

riusza bazowego – rysunek 4.59. Jedynie drastyczne dwukrotne zmiany popytowe mogłyby 

Rys. 4.56. Zużycie węgla kamiennego w energetyce [PJ] 

w zależności od popytu na energię elektryczną i ciepło

Fig. 4.56. Coal consumption in the power sector [PJ] 

with respect to demand for electricity and heat
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nieco zwiększyć konkurencyjność technologii wykorzystujących biomasę (o kilkadziesiąt PJ 

rocznie), głównie jako uzupełnienie dla węgla brunatnego. 

W odniesieniu do technologii gazowych można mówić o ich stosunkowo dużej wrażli-

wości na zmiany popytowe. Oznacza to, że niewielkie zmiany popytowe mogą spowodo-

wać spadek (wzrost) ich znaczenia w bilansie energetycznym. 30% spadek popytu to około 

Rys. 4.57. Zużycie węgla brunatnego w energetyce [PJ] 

w zależności od popytu na energię elektryczną i ciepło

Fig. 4.57. Brown coal consumption in the power sector [PJ] 

with respect to demand for electricity and heat
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dwukrotny spadek produkcji, z kolei 30% wzrost popytu to około 54% wzrost produkcji 

z gazu. Dopiero drastyczny i praktycznie nierealny, bo w granicach 160–200%, wzrost po-

pytu powoduje, że gaz, obok węgla kamiennego, staje się podstawowym źródłem ener-

gii – rysunek 4.60. 

Rys. 4.58. Wykorzystanie potencjału energii wiatrowej w energetyce [PJ] 

w zależności od popytu na energię elektryczną i ciepło

Fig.4.58. Wind energy potential use in the power sector [PJ] 

with respect to demand for electricity and heat
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Ewentualne zmiany popytowe niosą za sobą oczywiste zmiany emisyjności krajowej 

energetyki. Dynamika tych zmian jest wyraźna, a w porównaniu z wariantem bazowym 

emisja CO2 rośnie ze 130–150 mln ton rocznie do około 190 mln ton – dla 150% wartości 

wskaźnika i 225 mln ton – dla 200% wartości wskaźnika – rysunek 4.61. Za ten wzrost od-

powiadają technologie węglowe i gazowe, częściowo łagodzone technologiami wiatrowymi. 

Rys. 4.59. Zużycie biomasy w energetyce [PJ] 

w zależności od popytu na energię elektryczną i ciepło

Fig. 4.59. Biomass consumption in the power sector [PJ] 

with respect to demand for electricity and heat
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Analizując możliwy wzrost kosztów produkcji energii na skutek konieczności dokony-

wania zakupu uprawnień zbywalnych do emisji CO2 widoczna jest podwójna relacja (poza 

rokiem 2015): 1) wraz ze wzrostem popytu udział ten maleje, 2) w kolejnych latach struktu-

ra tych kosztów jest w zasadzie stabilna, z lekką tendencją malejącą – rysunek 4.62. Wy-

jaśnieniem tych relacji jest fakt, że choć wraz ze wzrostem popytu rośnie wolumen zakupów 

Rys. 4.60. Zużycie gazu w energetyce [PJ] 

w zależności od popytu na energię elektryczną i ciepło

Fig. 4.60. Natural gas consumption in the power sector [PJ] 

with respect to demand for electricity and heat
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uprawnień zbywalnych (głównie dla technologii węglowych), jednak rośnie także technicz-

ny koszt wytworzenia. Ponieważ jednocześnie rośnie znaczenie technologii wiatrowych, to 

i udział zakupów uprawnień maleje. 

Wraz ze zmianami popytowymi zachodzą również zmiany kosztowe i cenowe. Niższy 

popyt to niższe średnie jednostkowe koszty produkcji, a tym samym i średnia cena energii 

Rys. 4.61. Emisja CO2 w energetyce zawodowej [mln ton] 

w zależności od popytu na energię elektryczną i ciepło

Fig. 4.61. CO2 emissions in public thermal plants [Mt] 

with respect to demand for electricity and heat
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elektrycznej. W tych warunkach wybierane są technologie najtańsze, co przekłada się na 

kilkuprocentowe (w zakresie 30% zmian popytowych) obniżki tych wskaźników ekono-

micznych. Z kolei wyższy popyt to wyższe koszty i ceny, co wiąże się z nowymi inwestyc- 

jami w energetyce. Obserwowany jest niewielki, lecz stabilny wzrost kosztów jednostko-

Rys. 4.62. Wskaźnik wzrostu kosztów produkcji na skutek konieczności zakupu uprawnień zbywalnych

do emisji CO2 w zależności od popytu na energię elektryczną i ciepło

Fig. 4.62. Increase in production cost as a result of increased purchase of CO2 allowances

with respect to demand for electricity and heat
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wych i cen energii w kolejnych latach – dla różnych wskaźników popytowych – rysunek 

4.63 i 4.64.

Odzwierciedleniem tendencji dla powyższych wskaźników kosztowych i cenowych 

jest wysokość zdyskontowanych kosztów produkcji energii elektrycznej i ciepła w krajo-

Rys. 4.63. Wysokość jednostkowych kosztów produkcji energii elektrycznej w energetyce zawodowej 

w zależności od popytu na energię elektryczną i ciepło [zł/MWh]

Fig. 4.63. Unit cost of electricity production in public thermal plants with respect to demand for electricity 

and heat [zł/MWh]
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wej energetyce, które rosną wraz ze wzrostem popytu – rysunek 4.65. Co istotne, wskaźnik 

wrażliwości zmiany zarówno technicznych kosztów produkcji, jak i kosztów systemowych 

jest bardzo wysoki i mieści się w granicach 0,72–1,89, a więc jednoprocentowa zmiana 

popytu powoduje 0,72–1,89% zmianę tych kosztów. Choć koszt zakupu uprawnień zby-

walnych rośnie wraz ze wzrostem popytu (i to prawie dwukrotnie dla dwukrotnego wzrostu 

Rys. 4.64. Cena energii elektrycznej w energetyce zawodowej w zależności 

od popytu na energię elektryczną i ciepło [zł/MWh]

Fig. 4.64. Electricity price in public thermal plants 

with respect to demand for electricity and heat [zł/MWh]
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popytu), to ich udział – jak wcześniej omówiono – maleje z około 9 do 6% (bo techniczny 

koszt wytworzenia, dla takiego samego wzrostu, rośnie aż trzykrotnie).

4.8. Parametry technologiczne – koszty technologii jądrowej

Jednym z ważniejszych pytań stawianych przed krajową energetyką jest miejsce tech-

nologii jądrowej w bilansie energetycznym. Ponieważ w scenariuszu bazowym energetyka 

jądrowa wyparta jest przez tradycyjne technologie węglowe, istotnego znaczenia nabiera 

pytanie, jak zmienność nakładów inwestycyjnych – kluczowego elementu konkurencyjności 

tej technologii – wpłynąć może na jej wykorzystanie. 

W prezentowanej wersji modelu bazowa wysokość nakładów inwestycyjnych wynosi 

18,5 tys. zł/kW i w porównaniu do wersji poprzedniej jest wyższa o około 6 tys. zł/kW. 

Należy przyjąć, że wzrost tych nakładów nie zmieni wyników scenariusza bazowego, nato-

miast ich obniżka powinna rzutować na wzrost konkurencyjności technologii jądrowej. Przy 

czym kluczowe jest, przy jakim koszcie ta technologia „wchodzi” do bilansu energetyczne-

go. Zgodnie z założeniami może to nastąpić najwcześniej od 2023 roku.

Rys. 4.65. Wysokość zdyskontowanych kosztów produkcji

w zależności od popytu na energię elektryczną i ciepło [mln zł]

Fig. 4.65. Discounted cost of electricity production in public thermal plants

with respect to demand for electricity and heat [million zł]
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Poniżej zaprezentowano zużycie konkurencyjnych paliw węglowych dla zmiennych na-

kładów inwestycyjnych technologii jądrowej. W obu przypadkach potwierdza się, że wzrost 

nakładów inwestycyjnych nie zmienia wyników scenariusza bazowego. Natomiast ich ob-

niżka w granicach 70% wskaźnika bazowego (czyli do około 13 tys. zł/kW) powoduje, że 

Rys. 4.66. Zużycie węgla kamiennego w energetyce [PJ] w zależności od wysokości nakładów inwestycyjnych 

technologii jądrowej

Fig. 4.66. Coal consumption in the power sector [PJ] with respect to investment expenditures for a nuclear power 

generation technology
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technologia ta wypiera technologie węglowe. Im niższy jej koszt, tym wyższy zakres wypie-

rania – rysunek 4.66 i 4.67. 

Co istotne, w zasadzie tylko technologie węglowe są wypierane. Energia wiatru oraz 

biomasa, głównie z powodu wymogu OZE w bilansie energetycznym, pozostają na niezmie-

nionym poziomie, w związku z czym pominięto je w dalszych rozważaniach. 

Rys. 4.67. Zużycie węgla brunatnego w energetyce [PJ] w zależności od wysokości nakładów inwestycyjnych 

technologii jądrowej

Fig. 4.67. Brown coal consumption in the power sector [PJ] with respect to investment expenditures for a nuclear 

power generation technology
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Jeśli chodzi o technologie gazowe spadek nakładów inwestycyjnych na technologię 

jądrową w granicach 30% powoduje wzrost znaczenia technologii gazowej już od 2020 

roku – rysunek 4.68. Pełnią one zatem rolę bilansującą w stosunku do wypieranych tech-

nologii węglowych. Jednak wyższy spadek wysokości nakładów inwestycyjnych oznacza, 

że i one w latach 2025–2035 wypierane są na rzecz technologii jądrowej.

Rys. 4.68. Zużycie gazu w energetyce [PJ] w zależności od wysokości nakładów inwestycyjnych 

technologii jądrowej

Fig. 4.68. Natural gas consumption in the power sector [PJ] with respect to investment expenditures for a nuclear 

power generation technology
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Ze zrozumiałych względów emisyjność krajowej energetyki jest skorelowana z produk-

cją energii jądrowej. Łączna emisja CO2 spada, w porównaniu ze scenariuszem bazowym, 

już w 2020 roku – rysunek 4.69. Im niższy wskaźnik nakładów inwestycyjnych, tym niższa 

emisyjność, przy czym zakres potencjalnej redukcji emisji CO2 wynosi około 50–60 mln ton 

w latach 2030–2035 – rysunek 4.70.

Rys. 4.69. Emisja CO2 w energetyce zawodowej [mln ton] w zależności od wysokości nakładów inwestycyjnych 

technologii jądrowej

Fig. 4.69. CO2 emissions in public thermal plants [Mt] with respect to investment expenditures for a nuclear 

power generation technology
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Jeśli chodzi o potencjalne zmiany popytowe są one na tyle nieduże, że można je w analizie 

pominąć jako nieistotne. Obniżka nakładów inwestycyjnych, choć obniża jednostkowy 

średni koszt produkcji energii, to jednak nie na tyle, by wymóc znaczące zmiany popytowe. 

Obniżka kosztów i cen energii jest tym wyższa, im niższy jest analizowany wskaźnik. 

Rys. 4.70. Wskaźnik wzrostu kosztów produkcji na skutek konieczności zakupu uprawnień zbywalnych do emisji 

CO2 w zależności od wysokości nakładów inwestycyjnych technologii jądrowej

Fig. 4.70. Increase in production cost as a result of increased purchase of CO2 allowances with respect to 

investment expenditures for a nuclear power generation technology
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W skrajnym przypadku, dwukrotnego zmniejszenia nakładów inwestycyjnych technologii 

jądrowej, koszt jednostkowy oraz cena mogą spaść w latach 2025–2035 do około 12% 

w stosunku do scenariusza bazowego – rysunek 4.71 i 4.72. Trochę mniej, bo o około 5%, 

maleją w tym samym czasie koszty zakupu uprawnień zbywalnych do emisji CO2.

Rys. 4.71. Wysokość jednostkowych kosztów produkcji energii elektrycznej w energetyce zawodowej 

w zależności od wysokości nakładów inwestycyjnych technologii jądrowej [zł/MWh]

Fig. 4.71. Height of the unit cost of electricity production in public thermal plants with respect to investment 

expenditures for a nuclear power generation technology [zł/MWh]
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Odpowiednim odzwierciedleniem tendencji dla powyższych wskaźników kosztowych 

i cenowych jest wysokość zdyskontowanych kosztów produkcji energii elektrycznej i cie-

pła w krajowej energetyce – rysunek 4.73. Dla wyższego niż bazowy wskaźnika nakładów 

inwestycyjnych koszty te się nie zmieniają, a dla niższych wartości maleją w tempie 0,03– 

–0,05. Koszt zakupu uprawnień zbywalnych z 10% zmniejsza się do około 9%.

Rys. 4.72. Cena energii elektrycznej w energetyce zawodowej w zależności od wysokości nakładów 

inwestycyjnych technologii jądrowej [zł/MWh]

Fig. 4.72. Electricity price in public thermal plants with respect to investment expenditures for a nuclear power 

generation technology [zł/MWh]
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4.9. Parametry technologiczne – koszty energii wiatrowej

Podobnie jak w przypadku technologii jądrowej również energetyka oparta na farmach 

wiatrowych wzbudza duże zainteresowanie. Poniższa analiza wrażliwości zmierza do udzie-

lenia odpowiedzi na pytanie, czy i w jakim zakresie ten rodzaj energii jest w stanie zastąpić 

tradycyjne technologie węglowe. Testowana jest zatem wysokość nakładów inwestycyjnych, 

w przypadku których w scenariuszu bazowym przyjęto ich wysokość na poziomie 6 tys. zł/kW. 

Analizowany przedział wysokości tych nakładów wynosi zatem 3–12 tys. zł/kW. Zgodnie 

z założeniami przyjęto potencjał wykorzystania tego rodzaju energii na poziomie 235 PJ 

rocznie w całym analizowanym okresie.

W odniesieniu do tradycyjnych technologii węglowych, tak opartych na węglu kamien-

nym, jak i brunatnym, uwidacznia się wyraźny wpływ zmiany nakładów inwestycyjnych 

technologii wiatrowych na wielkość zużycia tych nośników. Wzrost kosztów, i to już w gra-

nicach 50%, powoduje nieznaczny – w porównaniu ze scenariuszem bazowym – wzrost 

zużycia węgla kamiennego o około kilkanaście PJ rocznie od 2025 roku – rysunek 4.74. 

Rys. 4.73. Wysokość zdyskontowanych kosztów produkcji w zależności od wysokości nakładów inwestycyjnych 

technologii jądrowej [mln zł]

Fig. 4.73. Discounted cost of electricity production in public thermal plants with respect to investment 

expenditures for a nuclear power generation technology [million zł]
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Wcześniej to zużycie utrzymuje się na tym samym poziomie, z małymi fl uktuacjami. Tego 

samego nie można jednak zaobserwować w przypadku węgla brunatnego, gdzie zużycie jest 

niezmienne w stosunku do wzrastających nakładów inwestycyjnych, gdyż i tak jest ono na 

maksymalnym poziomie produkcyjnym. Z kolei nieznaczny, bo o około 20%, spadek wy-

sokości nakładów inwestycyjnych, nie powoduje zmiany struktury wykorzystania techno-

Rys. 4.74. Zużycie węgla kamiennego w energetyce [PJ] w zależności od wysokości nakładów inwestycyjnych 
technologii wiatrowej

Fig. 4.74. Coal consumption in the power sector [PJ] with respect to investment expenditures for wind power 
generation technology
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logii węglowych. Dopiero przy około 50–60% poziomie wskaźnika bazowego technologie 

węglowe są wypierane i to znacznie, bo o około 140 PJ w latach 2015–2020, 60 PJ w 2030 
i 40 PJ w 2035. Wyjątkiem jest rok 2025, w którym nie zauważa się wypierania węgla 

kamiennego. Podobnie jest w przypadku węgla brunatnego, którego zużycie systematycz-

nie spada wraz ze spadkiem nakładów inwestycyjnych, przy czym spadki te są generalnie 

Rys. 4.75. Zużycie węgla brunatnego w energetyce [PJ] w zależności od wysokości nakładów inwestycyjnych 

technologii wiatrowej

Fig. 4.75. Brown coal consumption in the power sector [PJ] with respect to investment expenditures for wind 

power generation technology
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większe i wynoszą 120 PJ w 2015, 220 PJ w 2020, 310 PJ w 2025, 220 PJ w 2030 i 110 PJ 

w 2035 – w porównaniu ze scenariuszem bazowym – rysunek 4.75. 

Wysokość nakładów inwestycyjnych technologii wiatrowej ściśle koreluje z zakre-

sem jej wykorzystania. Już wzrost ich wysokości o 40% praktycznie eliminuje ten rodzaj 

energii z bilansu produkcyjnego. Z kolei ich obniżka do 80% poziomu bazowego nic nie 

Rys. 4.76. Wykorzystanie potencjału energii wiatrowej w energetyce [PJ] w zależności od wysokości nakładów 

inwestycyjnych technologii wiatrowej

Fig. 4.76. Wind energy potential use in the power sector [PJ] with respect to investment expenditures for wind 

power generation technology
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zmienia w porównaniu ze wskaźnikiem bazowym. Dopiero większe obniżanie nakładu 

inwestycyjnego (70–50% wskaźnika bazowego) zdecydowanie poprawia konkurencyj-

ność technologii wiatrowej. Jej zużycie rośnie aż do maksymalnej zdolności produkcyj-

nej określonej na poziomie 235 PJ rocznie (czyli ponad dwukrotnie w porównaniu ze 

scenariuszem bazowym) i to praktycznie już od 2020 roku – rysunek 4.76. Produkcja 

Rys. 4.77. Zużycie biomasy w energetyce [PJ] w zależności od wysokości nakładów inwestycyjnych technologii 

wiatrowej

Fig. 4.77. Biomass consumption in the power sector [PJ] with respect to investment expenditures for wind power 

generation technology
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energii z farm wiatrowych nie pokrywa jednak całości ubytku energii z elektrowni wę-

glowych. 

W przypadku biomasy, jako potencjalnej alternatywy dla energii wiatrowej, można za-

uważyć, że obniżka nakładów inwestycyjnych technologii wiatrowej nie ma żadnego wpły-

wu na zużycie tego rodzaju nośnika energetycznego. W tych warunkach elektrownie na 

Rys. 4.78. Zużycie gazu w energetyce [PJ] w zależności od wysokości nakładów inwestycyjnych technologii 

wiatrowej

Fig. 4.78. Natural gas consumption in the power sector [PJ] with respect to investment expenditures for wind 

power generation technology 
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biomasę nie są zatem konkurencją dla farm wiatrowych. Inaczej jest w przypadku wzrostu 

wskaźnika nakładów inwestycyjnych, gdzie praktycznie już od 10% wzrostu obserwuje się 

wzrost zużycia biomasy – rysunek 4.77. 40% wzrost nakładów inwestycyjnych powoduje, że 
technologie na biomasę zastępują technologie gazowe, a ich produkcja rośnie kilkukrotnie. 

Ten rodzaj energii staje się zatem podstawą wypełnienia limitów OZE. 

Rys. 4.79. Emisja CO2 w energetyce zawodowej [mln ton] w zależności od wysokości nakładów inwestycyjnych 

technologii wiatrowej

Fig. 4.79. CO2 emissions in public thermal plants [Mt] with respect to investment expenditures for wind power 

generation technology
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Jeśli chodzi o technologie gazowe, to w zakresie niskiej, tj. 50–70% wysokości wskaźni-

ka nakładów inwestycyjnych, gaz jest wypierany z prawie dwukrotnie mniejszą produkcją, 

przez technologie wiatrowe. Natomiast wzrost wskaźnika praktycznie nie zwiększa – poza 

rokiem 2020 – roli gazu w bilansie energetycznym, zauważalne są jedynie niewielkie wzro-

sty rzędu 2 PJ rocznie – w porównaniu z wariantem bazowym. Gaz nie jest konkurencją, 

Rys. 4.80. Wskaźnik wzrostu kosztów produkcji na skutek konieczności zakupu uprawnień zbywalnych do emisji 

CO2 w zależności od wysokości nakładów inwestycyjnych technologii wiatrowej

Fig. 4.80. Increase in production cost as a result of increased purchase of CO2 allowances with respect to 

investment expenditures for wind power generation technology
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gdyż kluczowe znaczenie w tym przypadku ma konieczność wypełnienia limitów OZE, a te 

nie mogą być zaspokojone produkcją energii z gazu. 

Wraz ze spadkiem wskaźnika nakładów inwestycyjnych maleje emisyjność sektora 

energetycznego w granicach 28–35 mln ton CO2 rocznie, co jest konsekwencją wzrostu 

produkcji energii z farm wiatrowych – rysunek 4.79. Z drugiej strony, wzrost wskaźnika 

Rys. 4.81. Wysokość jednostkowych kosztów produkcji energii elektrycznej w energetyce zawodowej 

w zależności od wysokości nakładów inwestycyjnych technologii wiatrowej [zł/MWh]

Fig. 4.81. Height of the unit cost of electricity production in public thermal plants with respect to investment 

expenditures for wind power generation technology [zł/MWh]
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nie oznacza wzrostu sektorowej emisji CO2, gdyż to biomasa zastępuje technologie wia-

trowe. 

Podobnie jak w większości analizowanych przypadków, wraz ze zmianą badanego 

wskaźnika nie następują praktycznie żadne zmiany popytowe na rynku energii. 

Rys. 4.82. Cena energii elektrycznej w energetyce zawodowej w zależności od wysokości nakładów 

inwestycyjnych technologii wiatrowej [zł/MWh]

Fig. 4.82. Electricity price in public thermal plants with respect to investment expenditures for wind power 

generation technology [zł/MWh]
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Zmiana badanego wskaźnika wzrostu nakładów inwestycyjnych technologii wiatro-
wej praktycznie nie wpływa na wskaźnik wzrostu kosztów na skutek konieczności zakupu 

uprawnień zbywalnych. Jedynie obniżka wskaźnika do około 70% i więcej bazowego na-

kładu inwestycyjnego może spowodować niewielką obniżkę w zakresie 2–4 punktów pro-
centowych. 

Średni jednostkowy koszt, jak i cena energii elektrycznej są skorelowane z analizowanym 
wskaźnikiem (rys. 4.81 i 4.82). Można jednak zauważyć, że dynamika spadku kosztów jed-
nostkowych i ceny – w przypadku spadku wskaźnika nakładów inwestycyjnych technologii 
wiatrowej – jest wyższa niż przy takich samych wzrostach tego wskaźnika. Niemniej jednak, 

praktycznie od 130% wysokości wskaźnika nie obserwuje się wzrostu kosztów jednostko-

wych i ceny energii – w porównaniu ze scenariuszem bazowym. Wiązać to należy ze stabi-

lizacją produkcji pochodzącej z elektrowni na biomasę. 

Te same co uprzednio wskazane tendencje można zauważyć w przypadku zdyskontowa-

nych kosztów produkcji energii elektrycznej i ciepła w krajowej energetyce – rysunek 4.83. 

Techniczny koszt produkcji oraz koszt systemowy rosną w granicach 0,06–0,23 w przedziale 

wartości 50–130% badanego wskaźnika, po czym się stabilizują. Udział kosztów zakupu 

uprawnień we wspomnianym przedziale jest w zasadzie stały i wynosi około 10%, przy 

Rys. 4.83. Wysokość zdyskontowanych kosztów produkcji w zależności od wysokości nakładów inwestycyjnych 

technologii wiatrowej [mln zł]

Fig. 4.83. Discounted cost of electricity production in public thermal plants with respect to investment 

expenditures for wind power generation technology [million zł]
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czym znacząco – bo do 7,7% – maleje, gdy wskaźnik osiąga 50% wysokość poziomu ba-

zowego.

4.10. Parametry technologiczne –

wskaźnik wzrostu mocy technologii istniejących

Ostatni z analizowanych wskaźników to wskaźnik wzrostu mocy technologii istnieją-

cych. Wskaźnik ten określa tempo wzrostu mocy dla istniejących technologii energetycz-

nych. Oznacza on, że wszelkie możliwe rodzaje modernizacji elektrowni – zmierzające do 

rozbudowy ich mocy – są limitowane, co wynika z istniejących uwarunkowań technologicz-

nych i lokalizacyjnych. W scenariuszu bazowym limit ten został określony na poziomie 1% 

rocznie. Nie oznacza to jednak limitu mocy dla nowych elektrowni, które – po odpowiednim 

dostosowaniu warunków – mogą być budowane w tej samej lub nowej lokalizacji.

Przeprowadzona analiza wrażliwości w zakresie 0,5–2% badanego wskaźnika nie wy-

kazała jego wpływu na wyniki symulacji. Wynika z tego, że opcje modernizacyjne nie są 

konkurencyjne w stosunku do nowych obiektów, które choć droższe, charakteryzują się lep-

szymi wskaźnikami sprawności, emisyjności i wykorzystaniem czasu pracy. 

4.11. Synteza wyników

Jak wcześniej podkreślono, dobór analizowanych czynników niepewności podyktowany 

był ich stopniem oddziaływania na zmiany strukturalne i ekonomiczne krajowego sektora 

energetycznego. Przeprowadzona powyżej analiza określa stopień oddziaływania pojedyn-

czych czynników. Powinna być jednak uzupełniona o syntezę porównawczą, umożliwiającą 

uszeregowanie czynników z uwagi na siłę ich oddziaływania na syntetyczne sektorowe para-

metry wynikowe. Poniżej zaprezentowano wyniki takiej analizy, przy czym jako parametry 

wynikowe wybrano zużycie węgla kamiennego i brunatnego, łączną sektorową emisję CO2, 

wysokość jednostkowych kosztów produkcji energii elektrycznej oraz poziom zdyskontowa-

nych kosztów systemowych. Wielkość zużycia węgla symbolizuje możliwy potencjał zmian 

strukturalnych dokonujących się w krajowym sektorze energetycznym, podobnie emisyjność 

CO2, natomiast koszty odzwierciedlają skutki ekonomiczne tych zmian. Do analizy wybrano 

lata 2025 i 2035 jako te, w których potencjalne zmiany będą największe i najistotniejsze dla 

przyszłości krajowego sektora energetycznego – rysunek 4.84.

Największy wpływ na zużycie węgla kamiennego w 2025 roku ma zróżnicowanie popy-

tu na energię elektryczną i ciepło – i to zarówno w zakresie niskich, jak i wysokich wartości 

zmian procentowych. Kolejnym czynnikiem, choć w zasadzie tylko w zakresie wysokich, 

bo ponad 170% zmian, ma cena węgla. Równie mocno, choć jedynie w zakresie niskich, bo 

poniżej 90% zmian, oddziałuje potencjał dostaw węgla brunatnego. Mniejsze wahania, choć 

także tylko w zakresie wskaźnika mniejszego niż 100%, wywołują limity OZE oraz nakłady 
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Rys. 4.84. Zużycie węgla kamiennego w energetyce [PJ] w zależności od zmian analizowanych parametrów –

lata 2025 i 2035

Fig. 4.84. Coal consumption in the power sector [PJ] with respect to changes in the analysed parameters 

(2025, 2035) 
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inwestycyjne technologii jądrowej. Pozostałe czynniki w bardzo niewielkim stopniu różni-

cują wielkość zużycia węgla kamiennego.

Bardziej intensywne i wyraźniejsze zmiany można zaobserwować w 2035 roku i to w za-

kresie niskich, jak i wysokich wartości zmian procentowych. Choć hierarchia wspomnia-

nych czynników jest podobna, to jednak intensywność zmian jest większa. Odnosi się to 

szczególnie do cen węgla, w przypadku których już 130% zmiana wywołuje duże spadki 

zużycia. Większe niż w 2025 roku zmiany obserwowane są także dla zmiennego potencjału 

dostaw węgla brunatnego i to także w zakresie wysokich wartości wskaźnika. Tutaj wę-

giel kamienny jest skutecznie wypierany przez brunatny. W przypadku wpływu pozostałych 

czynników widać większą rozpiętość zmian, co sugeruje, iż 2035 rok – w przypadku węgla 

kamiennego – jest bardziej wrażliwy na zmienne czynniki niż rok 2025.

Zużycie węgla brunatnego koresponduje ze zużyciem węgla kamiennego. I w tym przy-

padku w 2025 roku czynnikiem najbardziej na to wpływającym jest popyt na energię – rysu-

nek 4.85. W zakresie niskich wartości zmian procentowych (choć, jak zaznaczono, nie jest 

to w zasadzie realna sytuacja) zużycie węgla brunatnego, podobnie jak węgla kamiennego, 

gwałtownie spada. W zakresie wysokich zmian procentowych zużycie to się nie zmienia. 

Oznacza to, że tylko węgiel kamienny jest źródłem zaspokojenia wyższego popytu. Podob-

nie sytuacja wygląda w przypadku ewentualnych zmian w dostawach węgla brunatnego. 

Tutaj mniejszy potencjał w 2025 roku to mniejsze zużycie tego nośnika, ale już nie od-

wrotnie – większy potencjał nie oznacza większego zużycia. Duży wpływ na zużycie węgla 

brunatnego ma również zróżnicowanie potencjału OZE, ale tylko dla wyższych limitów. 

W tym przypadku technologie oparte na węglu brunatnym są skutecznie wypierane na rzecz 

technologii odnawialnych. Warto zauważyć, że nie dzieje się tak w przypadku węgla ka-

miennego, który zachowuje w takiej sytuacji swoją wysoką dominację. Niższy od wspo-

mnianych czynników, choć wyraźnie większy niż w przypadku węgla kamiennego, wpływ 

na spadek zużycia węgla brunatnego mają niższe nakłady inwestycyjne technologii jądrowej 

i wiatrowej oraz ceny gazu. 

W 2035 roku sytuacja w zakresie potencjalnych zmian strukturalnych jest podobna jak 

w 2025 roku. W odróżnieniu od poprzedniego roku obserwowany jest jednak znacznie więk-

szy wzrost znaczenia węgla brunatnego, jeśli tylko odpowiedni potencjał byłby zapewniony. 

Zużycie tego nośnika jest wówczas na granicy możliwości produkcyjnych, wypierając tym 

samym technologie oparte na węglu kamiennym. Pozostałe tendencje są podobne do tych 

w 2025 roku.

Na rysunku 4.85 przedstawiono siłę zmian analizowanych czynników na poziom emisji 

CO2. Dla czytelności analizy odrzucono czynnik popytowy, mający z oczywistych wzglę-

dów kolosalny wpływ na emisyjność. Należy zauważyć, że zarówno w 2025, jak i w 2035 

roku silny i stabilny wpływ na emisyjność CO2 ma limit OZE – im wyższy, tym niższy 

poziom emisji CO2. Wpływ i siła oddziaływania pozostałych czynników w analizowanych 

latach są różne, choć ściśle powiązane ze zmianami strukturalnymi analizowanymi powy-

żej. Bardzo mocny wpływ ma zróżnicowana cena węgla – ale tylko powyżej 130% zmiany 

ceny bazowej w 2035 i 160% w 2025 roku. Wówczas to konkurencyjne technologie zastę-
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Rys. 4.85. Zużycie węgla brunatnego w energetyce [PJ] w zależności od zmian analizowanych zmiennych –

lata 2025 i 2035

Fig. 4.85. Brown coal consumption in the power sector [PJ] with respect to changes in the analysed parameters 

(2025, 2035)
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pujące technologie węglowe zmniejszają emisję CO2. W zakresie niskich cen węgla nie 

widać zmian emisyjności krajowej energetyki, bo technologie węglowe są jeszcze bardziej 

konkurencyjne. Duży wpływ na niską emisyjność CO2 ma także koszt zakupu uprawnień 

zbywalnych, lecz podobnie jak poprzednio – tylko w zakresie wysokich cen, czyli ponad 

160% ceny bazowej. Bardzo dynamicznie maleje emisja CO2 w przypadku niskiej wartości 

wskaźnika nakładów inwestycyjnych technologii jądrowej, która do bilansu wchodzi już 

z 80% wysokością wskaźnika bazowego. Niższe – ale tylko od 70% wskaźnika bazowego – 

nakłady inwestycyjne turbin wiatrowych skutecznie zmniejszają emisyjność energetyki; 

cena gazu musiałaby spaść prawie dwukrotnie, aby tego typu technologie mogły wejść do 

bilansu energetycznego, zmniejszając tym samym łączną emisję CO2. Wpływ pozostałych 

czynników jest nieistotny dla emisyjności krajowej energetyki. 

Zmiany kosztów produkcji energii elektrycznej są syntetycznym obrazem zmian struktu-

ralnych dokonujących się w sektorze energetycznym. Wykresy pajęczynowe (rys. 4.87) spo-

rządzone dla lat 2025 i 2035 wskazują, że największy wpływ mają kolejno: popyt na energię, 

cena węgla kamiennego i brunatnego oraz ceny uprawnień zbywalnych. Ważność pierwsze-

go czynnika, choć najmniej prawdopodobnego, wynika z tego, że niezbędne są uzupełnienia 

bilansowe, głównie w zakresie większego wykorzystania technologii OZE i gazu oraz tech-

nologii jądrowej. Dwa kolejne świadczą, że wzrost kosztów produkcji z tradycyjnych tech-

nologii węglowych, połączony z koniecznymi zmianami strukturalnymi, w tym pojawieniem 

się technologii jądrowej, wywołuje poważne zmiany średniego jednostkowego kosztu pro-

dukcji. Podobnie niższe nakłady inwestycyjne technologii jądrowej zwiększają jej konku-

rencyjność, wchodzi ona do bilansu energetycznego, a tym samym powoduje zmniejszenie 

kosztów produkcji. Mniejsze, choć zauważalne, zmiany można zaobserwować w przypadku 

zmienności nakładów inwestycyjnych technologii wiatrowych oraz limitu OZE. Pozostałe 

czynniki, takie jak ceny gazu, dostawy węgla brunatnego, elastyczność popytu czy wskaź-

nik wzrostu mocy technologii istniejących w praktyce nie wpływają na średni jednostkowy 

koszt produkcji.

Pochodną zmian jednostkowych kosztów produkcji energii elektrycznej są zmiany wy-

sokości zdyskontowanych kosztów systemowych, składające się z technicznych kosztów 

wytworzenia oraz kosztu zakupu uprawnień zbywalnych do emisji CO2. Koszty jednostko-

we określają względną zmianę kosztów, natomiast koszty systemowe opisują bezwzględną 

zmianę kosztów. Na rysunku 4.88 – dla lepszego zobrazowania ich wrażliwości – pokazano 

je osobno dla dziesięciu oraz ośmiu badanych czynników. Z oczywistych względów czynnik 

popytowy wywiera największy wpływ na kształtowanie się sumarycznych kosztów produk-

cji. W drugiej kolejności, choć w zdecydowanie mniejszej skali, za wyższe koszty odpowia-

dają ceny węgla kamiennego i brunatnego. Do grupy czynników o średnim wpływie należy 

zaliczyć koszt uprawnień zbywalnych, natomiast do grupy o stosunkowo niskim wpływie – 

nakłady inwestycyjne technologii wiatrowej, limit OZE oraz ceny gazu.
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Rys. 4.86. Emisja CO2 w energetyce zawodowej [mln ton] w zależności od zmian analizowanych zmiennych – 

lata 2025 i 2035

Fig. 4.86. CO2 emissions in public thermal plants [Mt] with respect to changes in the analysed parameters 

(2025, 2035)
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Rys. 4.87. Wysokość jednostkowych kosztów produkcji energii elektrycznej w zależności od zmian 

analizowanych zmiennych – lata 2025 i 2035 [zł/MWh]

Fig. 4.87. Height of the unit cost of electricity production in public thermal plants with respect to changes

in the analysed parameters (2025, 2035) [zł/MWh]
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Rys. 4.88. Wysokość zdyskontowanych kosztów systemowych w zależności

od zmian analizowanych zmiennych [mln zł]

Fig. 4.88. Discounted cost of electricity production in public thermal plants with respect to changes

in the analysed variables [million zł]



Wnioski

1. Zastosowany w niniejszej pracy model matematyczny ma unikalną cechę umożliwia-

jącą określenie reakcji popytowych na skutek wzrostu kosztów produkcji energii elek-

trycznej. Zastosowano rozwiązanie polegające na zapisie funkcji popytu jako funkcji 

schodkowej – gdzie szerokość każdego schodka popytowego określa pewien procent 

popytu końcowego. Pozwala to na otrzymanie liniowej funkcji celu i uproszczenie za-

dania obliczeniowego.

2. W symulacjach przeprowadzonych dla scenariusza bazowego przyjęto stosunkowo 

optymistyczne plany rozwojowe krajowego górnictwa węgla kamiennego i brunatne-

go. Nie brano pod uwagę niekorzystnych efektów zewnętrznych powodowanych emisją 

zanieczyszczeń gazowych, choć zaimplementowano najważniejsze sektorowe regulacje 

środowiskowe. Przyjęto stosunkowo niską cenę uprawnień zbywalnych, zweryfi kowano 

w górę ceny biomasy oraz nakłady inwestycyjne, w tym przede wszystkim technologii 

jądrowej. 

3. Wyniki scenariusza bazowego wskazują na dominującą pozycję w bilansie energetycz-

nym węgla kamiennego i węgla brunatnego. Z czasem rosnąć będzie pozycja źródeł od-

nawialnych, gaz pełnić będzie rolę bilansującą. Wysoka cena biomasy w znacznym stop-

niu ogranicza ten rodzaj dostosowań do narzuconych limitów OZE. Farmy wiatrowe są 

podstawową formą OZE umożliwiającą dostosowanie się do limitów energii odnawial-

nej w bilansie produkcyjnym. Energetyka jądrowa – dla stosunkowo niskich cen upraw-

nień zbywalnych oraz wysokich nakładów inwestycyjnych – nie stanowi konkurencji 

dla wspomnianych technologii energetycznych. Konieczność realizacji inwestycji ener-

getycznych powoduje wzrost jednostkowych kosztów produkcji z około 180 zł/MWh 

w 2013 roku do około 240 zł/MWh w 2020 roku i 250 zł/MWh w 2035 roku.

4. Dużo ciekawszych wniosków – zgodnie z celem niniejszej pracy – dostarcza analiza 

wrażliwości krajowego sektora energetycznego na niepewne parametry środowiskowe, 

ekonomiczne i technologiczne. Zakres ich zmian określono od 1/2 do 2-krotności war-

tości zmiennej bazowej, ze zmianami następującymi co 10%.

5. Wyniki analizy wrażliwości dla zmiennej wysokości ceny uprawnienia zbywalnego do 

emisji CO2 wskazują na brak wrażliwości technologii wykorzystujących węgiel kamien-

ny i brunatny na ich zmiany, co szczególnie odnosi się do okresu 2015–2020. Dopie-

ro od 2025 roku wykazują one znaczną wrażliwość na wyższe ceny uprawnień, przy 
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czym w przypadku węgla kamiennego jest to cena około 22,5 Euro/Mg CO2, natomiast 

w przypadku węgla brunatnego jest to rząd cenowy 25,5 Euro/Mg CO2. Wówczas to 

technologie gazowe i przede wszystkim elektrownia jądrowa zastępują ubytki mocy 

węglowych. Energetyka wiatrowa i biomasa są niewrażliwe na poziom cen uprawnień 

zbywalnych – czyli wyższa cena nie powoduje zwiększenia ich konkurencyjności. 

W scenariuszu bazowym z ceną uprawnienia na poziomie 15 Euro/Mg CO2 w 2020 

roku wskaźnik wzrostu kosztów produkcji energii na skutek konieczności dokonywania 

zakupu uprawnień zbywalnych do emisji CO2 wynosi około 18% i praktycznie do 2035 

roku utrzymuje się na tym samym poziomie. Po przekroczeniu ceny 27 Euro/Mg CO2 

(czyli 180% ceny bazowej) wskaźnik ten dla lat 2030–2035 spada, co oznacza, że do-

piero tak wysoki wzrost cen uprawnień powoduje konkurencyjność budowy technologii 

niskoemisyjnych, głównie gazowych i jądrowych.

6. Analiza wrażliwości przeprowadzona dla zmiennych limitów OZE pokazała, że produk-

cja energii pochodząca z elektrowni opalanych węglem kamiennym jest ściśle skorelo-

wana z udziałem OZE w bilansie produkcji energii elektrycznej – im wyższy limit tym 

mniejsza produkcja i odwrotnie. Jednak w przypadku technologii opartych na węglu 

brunatnym wzrost udziału OZE nie ma znaczenia – produkcja i tak rosłaby w porówna-

niu z rokiem 2015. Zmienność limitów OZE w zasadniczy sposób wpływa na wykorzy-

stanie technologii wiatrowej, podstawowej alternatywy dla tego rodzaju zmian. Wraz ze 

wzrostem limitu OZE maleje koszt zakupu uprawnień zbywalnych. Wyższe limity OZE 

przekładają się na wyższą dynamikę wzrostu kosztów systemowych niż w przypadku 

podobnych zmian cen uprawnień zbywalnych.

7. Analiza wrażliwości dla jednoczesnej zmiany cen węgla kamiennego i brunatnego 

wskazuje na dość oczywistą relację – niższe ceny węgla zwiększają konkurencyjność 

technologii węglowych, wyższe – ale tylko w wysokich granicach 160–200% – zmniej-

szają ich konkurencyjność. Podobnej relacji nie widać w przypadku technologii opar-

tych na węglu brunatnym, które tym samym wypierają te pierwsze. Co więcej, w tym 

przypadku dodatkową alternatywą dla węgla kamiennego nie jest energetyka wiatrowa 

i współspalanie biomasy. Znaczne podwyżki ceny węgla powodują konkurencyjność 

technologii jądrowej, która staje się wówczas kluczową opcją bilansującą. Jednostkowe 

koszty produkcji i ceny energii elektrycznej są bardzo wrażliwe na zmiany cen węgla, 

podobnie jak koszty systemowe.

8. Zmienność ceny gazu ma bardzo ograniczony wpływ na konkurencyjność technologii 

gazowych. Jedynie drastyczny spadek jego ceny – w granicach 70–50% ceny bazowej – 

powoduje ogromny wzrost ich konkurencyjności, które generują wówczas kilkakrotnie 

więcej energii niż w wariancie podstawowym. Mniejsze wahania cenowe nie powodują 

żadnych zmian strukturalnych, w tym dla technologii węglowych czy wiatrowych. Po-

dobnie średnie koszty produkcji energii elektrycznej są niewrażliwe na zmienność cen 

gazu.

9. Dla przyjętych w pracy założeń węgiel brunatny jest wysoce konkurencyjnym źródłem 

energii, a jego potencjał jest wykorzystywany w 100%. Zmniejszenie potencjału wydo-
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bycia węgla brunatnego powoduje jego zastępowanie węglem kamiennym. Pozostałe 
technologie energetyczne nie są wówczas opcją konkurencyjną. 

10. Analiza wrażliwości dla zmiennego popytu na energię elektryczną i ciepło wskazuje, że 

ewentualny spadek popytu ma swoje konsekwencje w spadku produkcji energii pocho-

dzącej z technologii wykorzystujących węgiel kamienny i brunatny. Z kolei wzrost po-

pytu kompensowany będzie przede wszystkim zwiększeniem wykorzystania technologii 

wykorzystujących węgiel kamienny. Alternatywą dla wahań popytowych jest energia 

wiatrowa oraz technologie gazowe. Biomasa nie jest konkurencją dla technologii węglo-

wych. Niższy popyt powoduje, że maleją jednostkowe koszty produkcji energii, wyższy 

popyt to wyższe koszty, co wiąże się z nowymi inwestycjami w energetyce.
11. Energetyka jądrowa wypiera tradycyjne technologie węglowe dla 70% wysokości ba-

zowego wskaźnika nakładów inwestycyjnych, czyli przy około 13 tys. zł/kW. Im niż-
szy jej koszt, tym wyższy zakres wypierania. Z kolei w przypadku technologii wia-
trowych wzrost ich nakładów inwestycyjnych o 40% praktycznie eliminuje ten rodzaj 
energii z bilansu produkcyjnego. Obniżka do 80% poziomu bazowego nie zwiększa 
ich konkurencyjności, poniżej tego poziomu technologie wiatrowe mogą zwiększyć 
produkcję nawet dwukrotnie w porównaniu z wariantem bazowym. 

12. Analiza umożliwiająca uszeregowanie badanych czynników z uwagi na siłę ich od-
działywania wskazuje, że największy wpływ na wysokość kosztów produkcji energii 
mają popyt na energię, cena węgla kamiennego i brunatnego oraz ceny uprawnień zby-
walnych. Mniejsze zmiany można zaobserwować w przypadku zmienności nakładów 
inwestycyjnych technologii wiatrowych oraz limitu OZE.
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