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Warszawa, 29 listopada 2019r.  

 

 

 

Stanowisko Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej  

do zaktualizowanego projektu dokumentu „Polityka energetyczna Polski do 2040 r.  

– strategia rozwoju sektora paliwowo-energetycznego” (PEP2040)  

 

 

W nawiązaniu do ogłoszonego przez Ministerstwo Energii 8 listopada 2019 r. projektu 
zaktualizowanego dokumentu „Polityka energetyczna Polski do 2040 r. – strategia rozwoju sektora 
paliwowo-energetycznego” (PEP2040) Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW) wnosi 
uwagi dotyczące rozwoju sektora energetyki wiatrowej. Jednocześnie, chcemy podziękować za 
zrozumienie branży energetyki wiatrowej i uwzględnienie części uwag do pierwszej wersji projektu PEP 
2040 opublikowanym w listopadzie 2018 r. 

Z zadowoleniem przyjmujemy fakt, że: 

• dokument PEP2040 wskazuje na istotną rolę morskiej energetyki wiatrowej jako kluczowej 
technologii w dalszym rozwijaniu energetyki odnawialnej w Polsce; 

• dokument PEP2040 mówi o rozwoju morskiej energetyki wiatrowej jako jednym ze 
strategicznych projektów polskiej polityki energetycznej. Przedstawiciele branży potwierdzają, 
że pierwsze farmy wiatrowe w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej na Bałtyku zostaną 
zbudowane i oddane do użytku już w 2025 r. 

• dokument PEP2040 uwzględnia przyjęcie dedykowanej ustawy o morskiej energetyce 
wiatrowej. Mamy wielką nadzieję, że ramy regulacyjne zostaną przyjęte w 2020 r. To kluczowy 
warunek umożliwiający produkcję energii z farm wiatrowych na Bałtyku już w 2025 r. W ocenie 
branży wspomniane regulacje powinny zapewnić przewidywalność i stabilność rozwoju 
pierwszych projektów dzięki systemowi wsparcia, który opiera się na kontraktach różnicowych. 

• dokument PEP2040 uwzględnia rozwój lądowej energetyki wiatrowej poprzez umożliwienie 
kompleksowej modernizacji tzw. repowering istniejących lądowych elektrowni wiatrowych. 

Jednocześnie jako Stowarzyszenie chcemy zwrócić uwagę na fakt, iż dokument PEP2040 powinien 
pozostawać spójny z Krajowym Planem Działań na rzecz Energii i Klimatu do 2030 r. (KPEIK) 
wymaganym od rządów krajów unijnych przez Komisję Europejską. Finalna wersja KPEiK powinna 
zostać zgłoszona do Komisji Europejskiej do 31 grudnia 2019 r. Zostało, więc niewiele czasu na 
wypracowanie stosownego dokumentu. Dlatego też, uprzejmie prosimy o uwzględnienie poniższych 
uwag i rekomendacji jako istotnych dla rozwoju gospodarczego Polski.  

PSEW proponuje następujące zmiany w dokumencie PEP2040 mając na uwadze rozwój polskiej 
gospodarki, utrzymanie jej konkurencyjności i zwiększenie innowacyjności, a także na zmniejszenie 
zależności Polski od paliw kopalnych i importu. 

1. Umożliwienie lokalizowania nowych farm wiatrowych na lądzie. Obowiązujące obecnie 

ograniczenia administracyjne (tzw. zasada 10H, wynikająca z ustawy o inwestycjach w 
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elektrownie wiatrowe z lipca 2016 r.) nie pozwalają na przygotowywanie nowych projektów, 

ani zastosowanie turbin najnowszych generacji w ramach obecnie realizowanych farm. 

Poniżej przedstawiamy najważniejsze elementy przemawiające za zniesieniem barier w 

rozwoju wiatrowych farm lądowych:  

a. Energetyka wiatrowa lądowa jest najtańszą technologią wytwarzania energii w Polsce, 

co potwierdziły wyniki aukcji OZE z listopada 2018 r.  

Poddanie jej restrykcjom i dodatkowym, kosztownym procedurom administracyjnym, 

w praktyce zamyka szanse na wykorzystanie olbrzymiego potencjału polskiego wiatru, 

który mógłby być istotnym elementem mitygującym wzrosty hurtowej ceny energii w 

przyszłości. Wyniki ostatniej aukcji OZE z listopada 2018 r. dla źródeł wiatrowych 

wskazują średnie ceny  energii na poziomie 196 zł/MWh. Dla porównania hurtowa 

cena energii na Towarowej Giełdzie Energii w tamtym okresie oscylowała wokół 300 

zł/MWh, a dziś utrzymuje się na poziomie 250 zł/MWh. Ponadto, warto wskazać, że 

wysoka  konkurencyjność cenowa technologii wiatrowej, może powodować, że 

oczekiwany poziom udzielanej pomocy publicznej będzie na minimalnym poziomie, 

albo na poziomie 0. Oznacza to, że instalacje wiatrowe na lądzie dzięki swojej 

konkurencyjności rynkowej będą finansowały rozwój innych źródeł OZE (w skutek 

oddawania dodatniego salda do Zarządcy Rozliczeń). 

Przyjmując 15-letni okres wsparcia oraz 20-letni okres eksploatacji projektu 

wiatrowego, można oczekiwać jeszcze większego obniżania cen aukcyjnych o ile 

projekty mogłyby wykorzystywać turbiny nowszej generacji. Należy założyć, że w 

przypadku dobrze przygotowanych, dużych projektów, położonych w lokalizacjach o 

dobrej wietrzności, poziom cen aukcyjnych mógłby być jeszcze niższy.  

b. Bardzo szybki postęp technologiczny w sektorze energetyki wiatrowej wpływa na 

zwiększenie produktywności i tym samym obniżenie kosztów realizacji projektów 

wiatrowych. Nowoczesne turbiny wiatrowe, zwłaszcza te o dużych mocach 

jednostkowych (powyżej 3 MW) i posiadające większe rotory, znacznie efektywniej 

wykorzystują dostępne zasoby wiatru. W praktyce oznacza to, że są w stanie 

generować większą moc i ilość energii przy porównywalnej prędkości wiatru. 

Prędkość wiatru zasadniczo rośnie ze zwiększaniem wysokości, a więc podnoszenie 

wysokości turbin ma także korzystny wpływa na produktywność. Poza tym następuje 

znaczące zmniejszenie strat związanych z efektem cienia wskutek ograniczenia liczby 

turbin. Oznacza to zwiększenie produktywności farmy wiatrowej o kilka procent (przy 

zachowaniu tej samej mocy całkowitej). Całość opisano w załączniku nr 1. 

W przypadku wymiany turbin wiatrowych starszych generacji, np. o mocy 2 MW (o 

średnicy rotora 100 m i całkowitej wysokości 155 m) na turbiny nowszej generacji o 

większej mocy jednostkowej np. 4,2 MW (o średnicy rotora 150 m i całkowitej 

wysokości 180 m) można w przypadku tzw. repoweringu postawić farmę wiatrową 

składającą się z pięciu turbin w miejsce poprzednich 10 turbin i pozyskać więcej 

energii (73,6 GWh wobec 65,8 GWh rocznie). Może to w sposób istotny zwiększyć 

akceptację społeczną dla projektu i zmniejszyć jego oddziaływanie na środowisko. 

c. Wg obecnych analiz całkowity potencjał ekonomiczny inwestycji w lądową energetykę 

wiatrową wynosi 38 GW. Wydzielony w jego ramach potencjał rynkowy w 

perspektywie 2030 r., obliczono biorąc pod uwagę możliwość wykorzystania 

potencjału ekonomicznego przy obecnie istniejących i przewidywanych 

uwarunkowaniach rynkowych. W krótkim horyzoncie czasowym (~2020) należy 

spodziewać się realizacji projektów wiatrowych w ramach systemu aukcyjnego (ok. 3,5 
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GW). Farmy wiatrowe to obecnie najbardziej konkurencyjna technologia 

energetyczna. Przy założeniu zniesienia restrykcyjnych przepisów ograniczających 

lokalizacje regułą „10H”, do 2030 r. w scenariuszu minimalnym potencjał rynkowy 

może sięgnąć 11 GW. W scenariuszu maksymalnym potencjał rynkowy może wynieść 

22 GW. Pełna analiza stanowi załącznik nr 2. 

 

Rysunek 1 Całkowity potencjał rozwoju energetyki wiatrowej lądowej w Polsce, źródło: IEO 

Wysoki potencjał energetyki wiatrowej wskazują też analizy przeprowadzone w 

ramach projektu LIFE Climate CAKE PL, który został opracowany w Krajowym Ośrodku 

Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE), działającym w strukturze Instytutu 

Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego. Wyniki projektu CAKE 

wskazują na potencjał lądowej energetyki wiatrowej na ok. 36 GW na 2040r oraz ok. 

21-23 GW na 2030r. w zależności do scenariusza. Są zatem zbieżne z opracowaniem 

IEO. 

d. Panuje ogólne przekonanie, że wzrost mocy zainstalowanych źródeł OZE o zmiennej 

charakterystyce pracy (np. energetyka wiatrowa, czy systemy fotowoltaiczne) będzie 

wymagał zwiększenia elastyczności ze strony konwencjonalnej energetyki oraz 

ograniczeń w generacji OZE. Warto jednak zwrócić uwagę, że tego typu zdarzenia będą 

trwać skrajne krótko. Wg obecnych analiz łączna liczba takich godzin, które wymagają 

ograniczenia generacji OZE wyniosłaby w 2030 roku poniżej 300 godzin przy założeniu, 

że moc generacji konwencjonalnej (generacja wymuszona) nie może być mniejsza niż 

5 000 MW. Generalnie jednak liczba godzin, w których może zachodzić w przyszłości 

konieczność pracy poniżej przyjmowanego obecnie poziomu minimum 

technicznego, daje szansę na znalezienie kompromisu pomiędzy ewentualnym 

zaniżeniem generacji źródeł zmiennych i zwiększeniem elastyczności źródeł 

konwencjonalnych. Będzie to skutkowało znacznym zwiększeniem mocy w 
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energetyce wiatrowej. Warto zwrócić uwagę na fakt, że strategie spółek 

energetycznych przewidują znaczący udział jednostek gazowych wśród jednostek 

generacji klasycznej. Założenia odnośnie energii wyprodukowanej w generacji gazowej 

pozwalają na stwierdzenie, że będą to jednostki o krótkim okresie wykorzystania mocy 

szczytowej (ok. 3 500 godz. w roku). Oznacza to ich wysoką dyspozycyjność i duże 

możliwości regulacyjne, co będzie miało wpływ na obniżenie minimum technicznego 

systemu i możliwość absorpcji energii ze zmiennej generacji wiatrowej w okresach 

doliny zapotrzebowania. 

e. Rozwój farm wiatrowych na lądzie umożliwi także zawieranie kontraktów cPPAs – 

bezpośrednich umów sprzedaży energii wyprodukowanej w systemach OZE 

pomiędzy sprzedawcą energii wyprodukowanej np. z wiatru, a odbiorcą, którym jest 

zazwyczaj zakład produkcyjny. Ta formuła sprzedaży energii elektrycznej zyskuje na 

popularności ze względu na chęć zakupu taniej energii ze źródeł odnawialnych i tym 

samym ograniczenia kosztów, zwłaszcza przez odbiorców o dużym zużyciu. W Europie, 

na początku 2019 r., spośród 4,7 GW instalacji OZE, z których energia już wówczas była 

sprzedawana w ramach cPPAs, aż 85% transakcji zawartych było w sektorze energetyki 

wiatrowej. W rekordowym 2018 r. wolumen cPPAs dla wiatru wyniósł 1,5 GW. 

Przedsiębiorcy chcą mieć możliwość korzystania z energii pochodzącej z OZE, 

nieobciążonej kosztami uprawnień do emisji CO2, między innymi dzięki samodzielnym 

inwestycjom w źródła wytwórcze OZE, zlokalizowanym w pobliżu zakładów 

produkcyjnych lub zawieraniu długoterminowych umów cPPAs na dostawę energii 

elektrycznej bezpośrednio z producentami energii ze źródeł odnawialnych 

funkcjonujących w niewielkiej odległości. Zniesienie ograniczeń rozwoju lądowej 

energetyki wiatrowej, umożliwienie zastosowania nowoczesnych turbin o 

zdecydowanie większej wydajności i możliwość budowy bezpośredniego połączenia 

między wytwórcą a odbiorcą pozwoli w jeszcze większym stopniu rozwinąć formułę 

cPPAs. Więcej w załączniku nr 3 

f. Zwiększanie udziału energii z instalacji OZE do 2030 r., a w szczególności energetyki 

wiatrowej na lądzie, obniży hurtowe ceny energii elektrycznej. Wyniki analiz IEO 

wskazują, że wygenerowanie dodatkowego wolumenu energii elektrycznej z OZE w 

2030 r. wymaga dodatkowych 2,5 GW mocy umożliwi bezpieczne funkcjonowanie 

systemu elektroenergetycznego w okresie koniecznego wyłączania  nieefektywnych 

bloków elektrowni opartych na węglu kamiennym i brunatnym.. Największa różnica w 

prognozie cen energii widoczna jest w drugiej połowie następnej dekady. Ten silny 

trend ograniczania kosztów energii w systemie rzędu 2,5% rocznie w latach (2020-

2025) i przynosi pozytywne efekty (względne ograniczenie zwyżek 1% rocznie) także w 

latach 2025-2030. Realizacja założeń scenariusza bazowego dla energetyki wiatrowej 

na lądzie w porównaniu do prognozy przedstawionej w KPEiK powoduje oszczędności 

w wysokości 170 mld zł w 2018 w okresie 2020-2040.W przypadku technologii 

wiatrowych dodatkowe inwestycje będą opiewały na ok. 12 mld zł, ale z uwagi na 

spadające koszty odnawialnych źródeł energii nie odbije się to negatywnie na średnich 

cenach energii. Wręcz przeciwnie, w efekcie inwestycji w OZE oczekiwane jest 

wolniejsze tempo wzrostu cen energii napędzanych rosnącymi kosztami emisji i paliw, 

co pozytywnie przełoży się na ceny dla odbiorców końcowych. 
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Rysunek 2 Prognoza cen energii elektrycznej źródło: IEO 

g. Rozwój energetyki wiatrowej na lądzie może wygenerować dziesiątki tysięcy miejsc 
pracy w Polsce. Wesprze to m.in. transformację w regionach zależnych od tradycyjnej 
energetyki, takich jak Śląsk. Energetyka wiatrowa na lądzie cechuje się kilkukrotnie 
wyższym wskaźnikiem udziału krajowych dostawców i poddostawców (tzw. local 
content) w cyklu życia instalacji w porównaniu do elektrowni konwencjonalnych. 
Obecnie wskaźnik ten przekracza 50%, a w razie stworzenia sprzyjających warunków 
dla rozwoju branży w Polsce może sięgnąć nawet 65%. Wg prognoz WiseEuropa, 
szacuje się, że rozwój energetyki wiatrowej może przynieść do 42 tys. nowych miejsc 
pracy w 2040 roku, z których 31 tys. stanowi zatrudnienie pośrednie, a 11 tys. – 
bezpośrednie. Razem ze wzrostem całkowitej liczby miejsc pracy zależnych od 
energetyki wiatrowej na lądzie, jednocześnie rośnie udział dostawców krajowych w 
łańcuchu dostaw oraz wzrasta pozycja polskich zakładów na rynku międzynarodowym. 
Analiza dot. rozwoju energetyki wiatrowej na lądzie stanowi załącznik nr 4. 

 

2. Przywrócenie zapisów dotyczących docelowego potencjału morskiej energetyki wiatrowej 
na poziomie co najmniej 10,3 GW w perspektywie 2040 r., widocznego w poprzedniej wersji 
projektu PEP2040. Poniżej przedstawiamy najważniejsze elementy przemawiające za silnym 
wsparciem rozwoju morskich farm wiatrowych: 

a. Główną zaletą morskiej energetyki wiatrowej jest przewidywalna produkcja. 
Współczynnik wykorzystania mocy dla morskich farm wiatrowych wynosi 50%, a w 
przyszłości może osiągnąć poziom nawet 60 %. Oznacza to, że morskie farmy 
wiatrowe są najbardziej wydajnym źródłem energii wśród technologii odnawialnych. 
W rzeczywistości morskie farmy wiatrowe będą pracować z większym obciążeniem niż 
większość elektrowni wodnych w Polsce i z obciążeniem porównywalnym do 
elektrowni węglowych.  

b. PSEW na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród firm członkowskich przygotował 
prognozę budowy mocy z morskich farm wiatrowych. Wynika z niej, że potencjał 
morskich farm wiatrowych wynosi 7,5 GW do 2030 r. i przynajmniej 14 GW do 2040r. 
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Jest to znacznie więcej niż w obecnej wersji PEP2040, gdy prognozowana na 2030 r. 
moc wynosi zaledwie 3,8 GW. Ustalenie ambitnych celów jest szczególnie ważne dla 
dostawców i poddostawców komponentów farm morskich, którzy potrzebują 
precyzyjnego harmonogramu projektów do dokonania niezbędnych inwestycji w 
swoich zakładach produkcyjnych. Zmniejszenie celu dałoby zły, a nawet niepokojący 
sygnał dla przedstawicieli inwestorów i dostawców wchodzących w skład łańcucha 
dostaw. Dlatego rekomendujemy zwiększenie celu do przynajmniej 10 GW (czyli 
przywrócenia poziomu z poprzedniej wersji PEP) na 2040 r.  

 

Rysunek 3 Prognozowana rozwoju morskich farm wiatrowych wg PSEW źródło: PSEW na podstawie danych z firm 
członkowskich  

Poniżej przedstawiono inwestycje w morskie farmy wiatrowe. Dane liczbowe zostały 

pozyskane na podstawie umów przyłączeniowych i wydanych warunków 

przyłączeniowych.  

 

Rysunek 4 Inwestycje (GW) polskich inwestorów w morskie farmy wiatrowe na Bałtyku  
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Co więcej, opublikowany pod koniec listopada 2019 r.  raport przygotowany przez 

WindEurope pt. „Our energy, our future - How offshore wind will help Europe go carbon-

neutral” potwierdza znaczenie morskiej energetyki wiatrowej w dążeniu do osiągnięcia 

neutralności klimatycznej gospodarki Unii Europejskiej do 2050 r. 

 

Rysunek 5 Prognozowana moc morskich farm wiatrowych w Polsce przez europejskie stowarzyszenie WindEurope 

 

Prognozowany przez WindEurope polski udział w skumulowanej mocy morskich farm 

wiatrowych sięga 28 GW w 2050 r. Polska ma zatem szansę stać się liderem rozwoju 

instalacji wiatrowych na Morzu Bałtyckim z potencjałem obejmującym jedną trzecią mocy 

możliwych do zainstalowanie w tym akwenie. Pełną wersję raportu przedstawiono w 

załączniku nr5. 

c. PSEW szacuje, że rozwój morskiej energetyki wiatrowej stanie się motorem napędzającym 

polską gospodarkę w kolejnych dekadach. Wybudowanie pierwszych 6 GW zwiększy PKB 

kraju nawet o 60 mld zł. Dodatkowo, budżet państwa i samorządów zostaną zasilone 

dodatkowymi podatkami rzędu 15 mld zł. Wokół sektora może powstać 77 tys. miejsc 

pracy do 2030 r., co stworzy nowe możliwości zatrudnienia w całej Polsce, zwłaszcza na 

Wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Polska już posiada rozbudowany łańcuch dostawców i 

poddostawców dla morskich farm wiatrowych rozwijanych na obszarach należących do 

innych państw. PSEW zidentyfikował ponad 100 takich podmiotów, które mogłyby 

dostarczyć do 50 proc. komponentów potrzebnych do zbudowania rodzimych projektów. 

W tym momencie nastawione są one na eksport, ale skala ich działalności mogłaby być 

zdecydowanie większa, gdyby otworzył się dla nich rynek krajowy. Kolejne firmy mogłyby 

być włączane w    procesy    przygotowania,  budowy i eksploatacji farm wiatrowych na 

polskim Bałtyku. Łańcuch dostaw takiego przedsięwzięcia zawiera przede wszystkim 

produkcję elementów samych wiatraków, jak łopaty, systemy kontroli kąta natarcia, 

generatory, przekładnie, systemy odbioru mocy. Niezbędne są stalowe struktury wież, 

konstrukcje wsporcze, osprzęt elektryczny. Do realizacji inwestycji  w  morską  farmę  
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wiatrową  niezbędne są też inne elementy, takie jak tereny inwestycyjne pod zakłady 

przemysłowe,  transport  morski  i  śródlądowy,  baza  hotelowa i usługowa, szkolenia itp. 

Morskie farmy wiatrowe to także cała flota specjalistycznych jednostek morskich: statków 

do budowy (HLJV), kablowców (CLV), jednostek pomocniczych (OSV). Polskie biura 

projektowe mają już doświadczenie w ich projektowaniu, a polskie stocznie – w ich 

budowie. Największymi beneficjentami rozwoju morskiej energetyki wiatrowej będą m.in. 

hutniczy, stalowy i kablowy. Budowa elektrowni wiatrowych na Bałtyku może stać się 

najbardziej stalochłonnym programem gospodarczym w historii Polski. Typowa wieża 

turbiny morskiej potrzebuje do produkcji ok. 300-400 ton stali, a jej konstrukcja wsporcza 

– kolejne 750-1200 ton. Oznacza to, że budowa pierwszych 6 GW na Bałtyku na przestrzeni 

przyszłej dekady pochłonęłaby 1,1-1,2 mln ton stali. Program rozwoju morskich farm 

wiatrowych będzie też silnym impulsem dla branży stoczniowej. Z rozwoju sektora 

skorzystają także porty, w których potrzebne będą nowe nabrzeża i baseny. Dotyczy to 

także mniejszych przystani, takich jak Ustka, Darłowo, Kołobrzeg, Władysławowo i Łeba. 

Według wstępnych założeń to z nich będą operować jednostki uczestniczące w budowie, 

a potem statki serwisowe. Na rozwoju morskiej energetyki wiatrowej mógłby skorzystać 

także Śląsk, gdzie Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej planuje budowę centrum 

szkoleniowego, które stałoby się centrum rozwoju kadr dla OZE dając inżynierom i 

specjalistom szansę na uzyskanie przewag konkurencyjnych na rynku pracy, a podmiotom 

gospodarczym zajmującym się rozwojem OZE – dostęp do wykwalifikowanych 

pracowników  

d. Z badań opinii publicznej przeprowadzonej przez Indicator w grudniu 2018r.  wynika, że 

morska energetyka wiatrowa cieszy się szerokim poparciem społecznym. Aż   2/3 Polaków 

wskazało energię z morskich farm wiatrowych jako  preferowany sposób zasilania 

domu.  Morskie farmy wiatrowe nie budzą protestów społecznych, bo zaplanowano je w 

odległości nie mniejszej niż 22 km od wybrzeża w wyłącznej strefie ekonomicznej, czyli 

poza pasem morza terytorialnego, gdzie nie będą widoczne dla mieszkańców nadmorskich 

miejscowości i turystów wypoczywających na plażach.  

e. Rozwój morskiej energetyki wiatrowej jest szansą na transformację energetyczną w 

Polsce i zwiększenie udziału OZE do 25% na 2030 r. wg zaleceń Komisji Europejskiej z 

czerwca 2019 r. Obecnie wskazany w dokumencie PEP 2040 cel na poziomie 21%, czy też 

warunkowy cel na poziomie 23% jest niewystarczający do zapewnienia odpowiedniego 

rozwoju gospodarczego Polski. Wg analiz PSEW zwiększając cel OZE do wysokości 25% w 

2030 r.  i udział morskiej energetyki wiatrowej do 10 GW w 2040 r.  możemy uzyskać niższe 

koszty energii elektrycznej oraz niższy wskaźnik emisji CO2.  Wg analiz PSEW, poprzez 

zwiększenie celu OZE do 25%, w 2040r.  można uzyskać średni koszt produkcji energii 

elektrycznej na poziomie 360zł/MWh, tj. o 10 zł/MWh mniej niż w scenariuszu PEP2040.  
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Rysunek 6 Średni koszt produkcji energii elektrycznej (zł/MWh) wg analiz PSEW 

f. Energia z wiatru może stać się także skutecznym narzędziem do obniżenia 

emisyjności polskiej gospodarki.  Jak wynika z szacunków sporządzonych na zlecenie 

PSEW, przy założeniu wyznaczenia na poziomie 25 proc. celu dotyczącego udziału OZE 

w  2030 r., emisja dwutlenku węgla do atmosfery zmniejszyłaby się z obecnych 125,9 

mln ton rocznie w 2018 r. do 109,4 mln ton rocznie w 2030 r. W dalszej perspektywie 

2040 r. emisja CO2 spadłaby do 66,2 mln ton rocznie w 2040 r. Taka skala redukcji 

emisji umożliwiłaby osiągnięcie celów zakładanych w tzw. pakiecie zimowym, który w 

przyszłej dekadzie wyznacza kierunki rozwoju rynku energetycznego dla całej Unii 

Europejskiej. W scenariuszu PSEW emisje spadną z dzisiejszych 803 kg CO2/MWh (w 

2018 r.) wyprodukowanej energii elektrycznej netto do 508 kg CO2/MWh w 2030 roku, 

a w 2040 r. obniżą się do 282 kg CO2/MWh. W rezultacie, realizacja scenariusza PSEW 

umożliwi szybsze spełnienie zobowiązań redukcyjnych w porównaniu ze scenariuszem 

ujętym w zaktualizowanym projekcie PEP 2040. W 2030 r. emisja CO2 wynosi 580 kg 

CO2/MWh, a w 2040 r. – 309 kg CO2/MWh. Poniżej przedstawiono prognozowany 

spadek emisji CO2. 
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Rysunek 7 Średnia emisja CO2 (kg/MWh) wg analiz PSEW 

Dzięki obniżeniu emisji CO2 poprzez zwiększenie udziału OZE nie tylko poprawi się jakość 

powietrza w Polsce, w szczególności przy założeniu rozwoju elektromobilności, która 

powinna być zasilana ze źródeł odnawialnych.  

 

3. Należy zwrócić uwagę, na stosowanie odpowiedniego słownictwa. Rekomendujemy zamianę 

zwrotu „niestabilne OZE” na „zmienne OZE”, gdyż cechą charakterystyczną instalacji 

wiatrowych, czy też słonecznych jest zmienna produkcja energii w zależności od pory roku, czy 

pory dnia.  Źródła OZE o zmiennej charakterystyce pracy, nie są źródłami 

nieprzewidywalnymi/niestabilnymi. Dzięki rozwojowi narzędzi prognostycznych coraz łatwiej 

jest z wyprzedzeniem przewidzieć i założyć produkcję energii ze źródeł wiatrowych. Wynika to 

z faktu, że osiągnięty został bardzo wysoki poziom trafności prognozowania produkcji energii. 

Jest to efektem monitorowania warunków atmosferycznych i złożonych modeli 

matematycznych, dzięki którym możliwe jest przewidywanie produkcji energii w horyzoncie 

12 godzin naprzód z dokładnością do 90% trafności prognozy. Posiadając wiedzę o 

przewidywanej mocy chwilowej, możliwe jest jej sterowanie poprzez ograniczanie, lub – jak to 

się dzieje obecnie – poprzez sterowanie pracą innych źródeł wytwórczych, w tym 

konwencjonalnych. 

 

Zaproponowany przez PSEW wariant zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii do 
proponowanych przez Komisję Europejską 25% w finalnym zużyciu energii w 2030 r. przy 
wykorzystaniu energii zarówno z najtańszych kosztowo farm wiatrowych na lądzie, jak i 
stabilizujących system farm morskich umożliwi bezpieczne funkcjonowanie systemu 
elektroenergetycznego w okresie koniecznego wyłączania nieefektywnych bloków elektrowni 
opartych na węglu kamiennym i brunatnym. Stworzy to szansę, aby polski system 
elektroenergetyczny oparł się na efektywnych kosztowo, przyjaznych środowisku oraz 
innowacyjnych rozwiązaniach. Nasze analizy uwzględniające rozwój energetyki na morzu i lądzie 
wskazują na znaczący spadek cen energii elektrycznej w 2040r.  do poziomu 360zł/MWh, tj. o 10 
zł/MWh mniej niż w scenariuszu PEP2040 oraz spadek emisji CO2 do poziomu 282 kg/MWh, czyli o 
prawie 10 proc.  mniej niż w scenariuszu PEP2040.  

Dostęp do taniej i stabilnej cenowo energii elektrycznej z OZE będzie kluczem dla dalszego wzrostu 
polskiej gospodarki i utrzymania konkurencyjności polskich firm eksportujących towary za granicę. 
Pomoże też stabilizować hurtowe ceny energii w kraju, które przez kolejne lata znajdować się będą 
pod silną presją rosnących cen uprawnień do emisji CO2. Odnawialne źródła energii, w tym wiatr na 
lądzie i morzu, będą zatem kluczem do sprawiedliwej transformacji w Polsce.  

PSEW wyraża gotowość dalszej współpracy z ministerstwem odpowiedzialnym za rozwój OZE na rzecz 
wypracowania „Polityki energetycznej Polski do 2040 r.”  oraz „Krajowego Planu na rzecz energii i 
klimatu” w kształcie optymalnym z punktu widzenia utrzymania dalszego dynamicznego rozwoju 
polskiej gospodarki i konkurencyjności polskich produktów na rynkach zagranicznych. Służymy 
wszelkimi analizami, które posłużyły do wypracowania niniejszego stanowiska. 

 

Załączniki: 
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1. Wykorzystania nowoczesnych modeli turbin w energetyce wiatrowej 
2. Potencjał lądowej energetyki wiatrowej w Polsce 
3. Corporate PPAs – energia z wiatru dla konkurencyjnego przemysłu 
4. Wkład krajowych dostawców w rozwój energetyki wiatrowej na lądzie i jej wpływ na polski 

rynek pracy do 2040 r. 
5. WindEurope pt. „Our energy, our future - How offshore wind will help Europe go carbon-

neutral”  

 


