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Współczesna transformacja systemu energetycznego
Paliwa kopalniane vs odnawialne źródła energii 



Współczesna transformacja systemu energetycznego
Teraźniejszość – energetyka w liczbach 
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Zużycie energii elektrycznej w czasie rzeczywistym

Polska wraz z Estonią wypada najgorzej na tle 
sąsiadujących krajów pod względem emisji CO2 oraz 
wykorzystania niskoemisyjnej i odnawialnej energii. 

Podane wartości różnią się w poszczególnych dniach i 
zależą od warunków atmosferycznych 
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Współczesna transformacja systemu energetycznego
Przyszłość – energetyka w liczbach wg IEA (International Energy Agency)

• Udział OZE w całkowitej produkcji energii na świecie
w 2040 r. wyniesie 40%.

• Szybki wzrost zainstalowanej mocy fotowoltaiki przez Chiny
i Indie, spowoduje że energia słoneczna stanie się
największym niskoemisyjnym źródłem OZE.

• W Unii Europejskiej OZE będą stanowiły 80% nowych mocy
– wiodącą energią po 2030r. stanie się energia z wiatru, ze
względu na silny wzrost on- i offshore.

Odnawialne Źródła Energii

40% wytworzonej energii w 2040 r. będzie pochodziło z Odnawialnych Źródeł Energii. 
Udział węgla w światowym mixie wytwórczym stanowić będzie 1/4 struktury.

Źródło: IEA: World Energy Outlook’2017 – Scenariusz Nowych Polityk





 Dekarbonizacja Europy - Brak możliwości uczestnictwa w rynku mocy po 1.07.2025 roku 
dla jednostek emitujących więcej niż 550 kg CO2/1MWh

Pakiet zimowy

Zaostrzone standardy emisji  (konkluzje BAT)

 Konkluzje BAT dla dużych obiektów energetycznego spalania wprowadzają ostrzejsze
standardy emisyjne dla niektórych zanieczyszczeń oraz obejmują standardami nowe
zanieczyszczenia

 Redukcja emisji i zależności od paliw 
kopalnych

 Wzrost udziału OZE
 Wzrost efektywności energetycznej
 Bezpieczeństwo dostaw
 Konkurencyjność i wspólny rynek

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz innych ustaw

 Obligo giełdowe 100%, uregulowanie instytucji sprzedaży rezerwowej, konieczność
instalacji inteligentnych liczników

Projekt Krajowego Planu na Rzecz Energii i Klimatu na lata 2021-2030

 Utrzymanie lądowych farm wiatrowych, Przyspieszone wygaszanie elektrowni na węgiel 
kamienny

Projekt Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku

 Wdrożenie energetyki jądrowej od 2033r

Projekt PEP i KPnREiK różnią się; 
ostateczny ich kształt wpłynie na 

decyzje strategiczne



Magazyny energii 

• Przeszkodą do pełnego rozwoju układów technologicznych wykorzystujących odnawialne
źródła energii jest brak przewidywalności korzystnych warunków atmosferycznych do
produkcji energii.

• Nadzieją na rozwiązanie tego problemu jest rozwój i szersze wykorzystanie technologii
magazynowania energii, pozwalające na bilansowanie produkcji i zapotrzebowania mocy
i energii.

Energia ze źródeł odnawialnych nie koreluje 
z zapotrzebowaniem na energię (przykład: 

ogniwa fotowoltaiczne):

Najwięcej magazynów mają państwa-liderzy w rozwoju energii odnawialnej. W 
Europie liderem wykorzystania magazynów energii są Wielka Brytania i Niemcy

Źródło: P. Tomczyk, Zasobniki energii, Katedra Zrównoważonego Rozwoju 
Energetycznego – Wydział Energetyki i Paliw, AGH.



Magazyny energii 

• Obecnie jedną z najważniejszych technologii w magazynowaniu energii są ogniwa litowo-jonowe. Zarówno w wielkich magazynach
sieciowych, jak i w domowych akumulatorach, współpracujących z panelami PV na dachu.

• Baterie LIB są zespołem materiałów, które bazuje na minerałach o ograniczonej podaży.

• Poziomy ryzyka związanego z dostawami surowców:

lit i kobalt – najwyższe ryzyko

mangan, żelazo, nikiel, miedz i grafit naturalny – średnie ryzyko

aluminium – najniższe ryzyko

• Niedobory tych minerałów mogą powstawać z różnych przyczyn – wojen, zakazów importu, działalności karteli i innych manipulacji na rynku,
klęsk żywiołowych, wypadków, cyklicznych gwałtownych wzrostów popytu globalnego, niewystarczających inwestycji w nowe kopalnie i
zakłady przetwórcze oraz wyczerpywania się zasobów.

Źródło: https://www.nextsmallcap.com/lithium-nt-cxo-find/, data odczytu: 
16.03.2019 r.



Magazyny energii 

Największym problemem nie jest pozyskanie energii, lecz jej zmagazynowanie i wykorzystanie               
w odpowiednim czasie.

Nie można mówić o rozwoju OZE i energetyki nowej generacji bez odpowiednich technologii 
magazynowania energii.



Rozwój elektromobilności

Udział samochodów elektrycznych w rynku będzie rósł. Spodziewany jest
gwałtowany przyrost do 2040 r. Udział samochodów elektrycznych w 2040 r.:
10-35% runku samochodów ogółem.

Prognozowana ilość samochodów 
elektrycznych w 2040 r. (w mln)

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów: Exxon Mobil 2018 Outlook 

for Energy - A View to 2040, BP Energy Outlook 2018, IEA Global Elektric Vehicle 

Outlook 2018

Transport prywatny:

• Liczba aut elektrycznych na koniec 2018 r.: ok. 2,5 tys.

Transport publiczny:

• Od 2015-2018 zarejestrowano ok. 178 autobusów elektrycznych

Elektromobilność w Polsce:

Światowe prognozy związane z elektromobilnością:

Źródło: Polski Kongres Paliw Alternatywnych, raport Paliwa Alternatywne w komunikacji miejskiej 2018



Rozwój elektromobilności

Elektromobilność w Polsce w perspektywie długoterminowej

• Pojazdy elektryczne: 50 tys. w 2020 r. i 1 mln w 2025 r.;

• Punkty ładowania zainstalowane w ogólnodostępnych stacjach ładowania: 
6 tys. punktów o normalnej mocy oraz 400 punktów o dużej mocy 
ładowania w 32 aglomeracjach w 2030 r.

Projekt Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku

Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, iż popularyzacja aut elektrycznych przełoży się na 
wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną, co będzie stanowić duże wyzwanie dla 

producentów energii oraz operatora sieci przesyłowej i dystrybucyjnej.

• Pojazdy elektryczne: 870 tys. w 2030 r

Projekt Krajowego Planu na Rzecz Energii i Klimatu

Przy dzisiejszym wsparciu: 1 mln aut w 2040r. 



Fotowoltaika i prosumenci w Polsce

 Fotowoltaika prężnie rozwija się w segmencie gosp. domowych, podmiotów
biznesowych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych

 Rośnie znaczenie prosumenta (producent + konsument = prosument), który
wytwarza energię elektryczną na własne potrzeby (jednocześnie produkuje i
konsumuje energię), a nadwyżki sprzedaje do sieci energetycznych. Zgodnie z
definicją ustawy o OZE do tego celu wykorzystuje mikroinstalację OZE
(zainstalowana moc do 40 kW) i nie prowadzi w tym celu ukierunkowanej
działalności gospodarczej

Skumulowana liczba mikroinstalacji 
fotowoltaicznych w Polsce

Źródło: Rynek mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce w 2017 r.: 

http://polskapv.pl/rynek-mikroinstalacji-fotowoltaicznych-w-polsce-w-

2017-r-wzrosl-o-81-mwp/.
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O dynamice wzrostu mikroinstalacji świadczy fakt, że jeszcze w 2013 roku w polskim 
systemie elektroenergetycznym pracowało 40 mikroinstalacji fotowoltaicznych.

W Szwecji powstał pierwszy na świecie wielorodzinny budynek, który nie posiada 
zewnętrznego zasilania w ee. czy gaz, a jego mieszkańcom w całości udaje się 

zaspokoić swoje zapotrzebowanie energią wyprodukowaną na miejscu. 



Fotowoltaika i prosumenci w Polsce

Obecny rynek prosumentów rozwija się ze względu na:

 spadające koszty modułów PV,
 wzrost cen energii,
 programy pomocowe.

 Na przestrzeni lat 2016-2040 średni światowy koszt paneli fotowoltaicznych
będzie stopniowo spadał: z ok. 130 do 60 USD/MWh.

 W Unii Europejskiej LCOE PV może spaść o 50% do 2030 r. co będzie miało
znaczący wpływ na wzrost udziału źródeł OZE w miksie energetycznym.

Źródło: IEA, World Energy Outlook 2017



Energetyka jądrowa

• Możliwość budowy pierwszego bloku jądrowego o mocy 1,4 GW w 2033 

r., kolejne 5 bloków co dwa lata (do 2043r.)

• Planowana moc w 2040 r. to 5,6 GW.

• Nakłady inwestycyjne: 20 mln PLN/MW.

• Energetyka jądrowa ma być narzędziem redukcji emisji zanieczyszczeń

Założenia Projektu Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku Koszty budowy elektrowni jądrowej

Narodowe Centrum Badań 
Jądrowych (2017r.): 

20 mld zł za 1.000 MW

Ministerstwo Energii 
(07.2018r.): 

15 mld zł za 1.000 MW

Koszt wybudowania elektrowni atomowej w Polsce może wynieść ok. 70-75 miliardów złotych 

Opóźnienia konstrukcyjne, problemy techniczne oraz braki kadrowe, mogą sprawić, iż budżet 
przedsięwzięcia zostanie znacząco przekroczony 

(przykładem może być projekt budowy elektrowni jądrowej w Finlandii - Olkiluoto).



Główne trendy wpływające na obsługę klienta

Komunikacja poprzez chatboty – ułatwiające m.in. obniżenie rachunków za 

energię eklektyczną, wybór taryfy, odczyt liczników czy zmianę dostawcy.  

Digitalizacja – związana z cyfryzacją społeczeństwa. W sektorze energetycznym 

to przede wszystkim rozwój inteligentnego opomiarowania wraz z 

dedykowanymi aplikacjami mobilnymi.

Zintegrowany pakiet usług – którego celem jest umożliwienie Klientom 

korzystania z pakietu różnych usług u jednego operatora np. oferowanie energii 

elektrycznej, gazu ziemnego, Internetu, instalacji PV, smart home 

Cyfrowy onboarding – skuteczne pozyskanie Klienta i rozwiązanie wszystkich 

jego problemów wyłącznie drogą online. 



Główne wyzwania związane ze zmianami w obsłudze klienta 

Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony danych

Szybki rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Dostosowanie oferowanych usług energetycznych i pozaeneregtycznych do 

oczekiwań pokolenia X i Y 

Wykorzystanie Big Data w obsłudze klienta 

Personalizacja oferty produktowej oraz obsługi klienta



W nadchodzącej dekadzie może okazać 

się że będziemy świadkami transformacji 

branży energetycznej na skalę rewolucji. 

Największe wyzwania dla polskiego sektora energetycznego:

• podnoszenie kosztów ochrony środowiska, 
• ograniczanie możliwości rozwoju energetyki opartej o paliwa 

kopalne,
• rosnące ceny energii elektrycznej i uprawnień do emisji CO2

• wzrost roli konsumenta w systemie energetycznym, 
• rozwój nowoczesnych technologii takich jak OZE, magazyny 

energii czy rozwiązania smart. 
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