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STRESZCZENIE. Celem artyku³u jest omówienie doœwiadczeñ zwi¹zanych z transformacj¹ sektora
energii w Wielkiej Brytanii. G³ówny nacisk zosta³ po³o¿ony na omówienie uwarunkowañ
ograniczenia stosowania wêgla kamiennego w Wielkiej Brytanii oraz na kwestiê wprowadzenia energetyki j¹drowej do sektora energii w tym kraju. Artyku³ zawiera tak¿e omówienie oczekiwanych kierunków przysz³ej polityki energetycznej w Wielkiej Brytanii.
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Wprowadzenie
Przyjêty na szczycie UE pakiet energetyczno-klimatyczny ma stanowiæ podstawê do
radykalnych zmian w funkcjonowaniu sektora energii w krajach UE. G³ówne zmiany
wynikaj¹ce z przyjêcia pakietu maj¹ dotyczyæ osi¹gniêcia do 2020 r. przez wszystkie kraje
UE celów, obejmuj¹cych:
G zmniejszenie emisji CO2 o 20% w porównaniu z poziomem emisji z 1990 r. (Komisja
Europejska jest gotowa do podjêcia dzia³añ s³u¿¹cych redukcji emisji nawet o 30%, jeœli
inne kraje zobowi¹¿¹ siê do podjêcia dzia³añ zmierzaj¹cych do ograniczenia emisji
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zanieczyszczeñ, w porównywalnym zakresie. Podjêcie kosztowych dzia³añ modernizacyjnych przez kraje UE – w sytuacji braku takich dzia³añ ze strony innych krajów – os³abi³oby pozycjê konkurencyjn¹ krajów UE w porównaniu do innych krajów (por. szerzej
m.in. Fr¹czek 2010);
G zwiêkszenie udzia³u odnawialnych Ÿróde³ energii (OZE) w strukturze Ÿróde³ energii
pierwotnej do 20%;
G zwiêkszenie efektywnoœci energetycznej o 20% do 2020 r.
Realizacja celów pakietu ma siê przyczyniæ do ochrony klimatu oraz do zwiêkszenia
konkurencyjnoœci ca³ej UE. Realizacja tych ambitnych celów bêdzie siê wi¹zaæ z wype³nieniem przez kraje UE celów szczegó³owych, dotycz¹cych ich sektorów energii. Ustalaj¹c cele
dla poszczególnych krajów uwzglêdniano ich lokalne uwarunkowania w stopniu, który nie
bêdzie oddzia³ywa³ negatywnie na tempo rozwoju gospodarki i spo³eczeñstwo, szczególnie
obecnie, w dobie globalnego kryzysu finansowego.
Dla wype³nienia celów pakietu energetyczno-klimatycznego konieczne jest dokonanie
zmiany w strukturze Ÿróde³ energii pierwotnej krajów, które opieraj¹ sw¹ politykê energetyczn¹ na wykorzystywaniu g³ównie wêgla. Zmiana ta powinna pozwoliæ na ograniczenie
zu¿ycia wêgla na rzecz innych paliw, których stosowanie wi¹¿e siê z ograniczeniem emisji
poszczególnych zanieczyszczeñ. Dla skutecznego zrealizowania tych zmian konieczne jest
uwzglêdnienie doœwiadczeñ krajów, które zrealizowa³y dzia³ania zmierzaj¹ce do ograniczenia stosowania wêgla. Jednym z takich przyk³adów jest Wielka Brytania, w której –
dziêki œwiadomej polityce energetycznej rz¹du – uda³o siê znacz¹co ograniczyæ zu¿ycie
wêgla kamiennego, bêd¹cego przez d³ugi czas podstawowym Ÿród³em energii, na rzecz gazu
ziemnego i energii j¹drowej. Rozwi¹zanie to przyczyni³o siê tak¿e do zwiêkszenia poziomu
bezpieczeñstwa energetycznego tego kraju.
Jedn¹ z podstaw dokonywania modernizacji sektora energii by³o oparcie zmian w polityce energetycznej kraju na pogl¹dzie, ¿e ka¿dy z noœników energii mo¿na nabyæ na
miêdzynarodowych rynkach energii oraz na stwierdzeniu, ¿e wyznaczanie kierunków
inwestycji w sektorze energii powinno wynikaæ z op³acalnoœci ekonomicznej stosowania
poszczególnych paliw. Oznacza to, ¿e o bezpieczeñstwie energetycznym kraju powinien
decydowaæ mechanizm rynkowy, a nie wspieranie interesów którejkolwiek z bran¿ sektora
energii.
Celem artyku³u jest omówienie doœwiadczeñ zwi¹zanych z transformacj¹ sektora
energii w Wielkiej Brytanii. G³ówny nacisk zosta³ po³o¿ony na omówienie uwarunkowañ
ograniczenia stosowania wêgla kamiennego w Wielkiej Brytanii oraz na kwestiê wprowadzenia energetyki j¹drowej do sektora energii w tym kraju. Artyku³ zawiera tak¿e
omówienie oczekiwanych kierunków przysz³ej polityki energetycznej w Wielkiej Brytanii.
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1. Sektor wytwarzania energii elektrycznej w Wielkiej Brytanii
i w Polsce – wybrane aspekty
Analizuj¹c wielkoœæ produkcji energii elektrycznej w pañstwach UE w 2008 r. widaæ, ¿e
Wielka Brytania (389,4 TW×h) plasuje siê w œcis³ej czo³ówce – wiêksza produkcja energii
elektrycznej jest tylko w Niemczech (637,2 TW×h) i Francji (576,0 TW×h). W rankingu tym
Polska jest na siódmej pozycji z wielkoœci¹ produkcji energii elektrycznej na poziomie
156 TW×h. Odnosz¹c te wielkoœci do ca³kowitej produkcji energii elektrycznej krajów UE
otrzymuje siê, ¿e udzia³ Wielkiej Brytanii to 11,5%, a udzia³ Polski to 4,6%. Rozpatruj¹c
brytyjski i krajowy rynek energii elektrycznej pod k¹tem ich obecnoœci w miêdzynarodowym obrocie energii elektrycznej mo¿na zauwa¿yæ (2007 r.), ¿e w przypadku Wielkiej
Brytanii import energii elektrycznej przewy¿sza³ eksport (8,6/3,4 TW×h), natomiast w Polsce te relacje by³y odwrotne (7,8/13,1 TW×h). Bior¹c pod uwagê powy¿sze wartoœci widaæ,
¿e zarówno w przypadku Polski, jak i Wielkiej Brytanii, zapotrzebowanie na energiê
elektryczn¹ jest pokrywane przede wszystkim przez w³asne Ÿród³a wytwórcze. W tabeli 1
zestawiono wybrane informacje dotycz¹ce znaczenia paliw sta³ych w sektorze wytwarzania
energii elektrycznej Polski i Wielkiej Brytanii, a na rysunku 1 przedstawiono strukturê
wytwarzania energii elektrycznej w Polsce w 2010 r.
Analizuj¹c dane z tabeli 1 widaæ wyraŸnie obni¿enie roli wêgla w sektorze elektroenergetycznym Wielkiej Brytanii. W przypadku Polski paliwa sta³e posiadaj¹ nadal dominuj¹c¹ rolê, jednak w ostatnich latach obserwuje siê stopniow¹ ich redukcjê i rozwój
TABELA 1. Porównanie znaczenia wêgla w sektorze wytwarzania energii elektrycznej w Polsce
i Wielkiej Brytanii
TABLE 1. The of the importance of coal in electricity generation in Poland and the UK
Wyszczególnienie

Jednostka

Polska

Wielka Brytania

Jednostkowe zu¿ycie energii elektrycznej – 2008

MW×h/osoba

3,09

5,57

Moc/udzia³ elektrowni wêglowych – 1990

GW/%

26/92,9

41,2/56,2

Moc/udzia³ elektrowni wêglowych – 2008

GW/%

28,4/86,8

30/35

Wykorzystanie paliw sta³ych do produkcji energii
elektrycznej i ciep³a – 1990

mln tpu

74,9

69,0

Wykorzystanie paliw sta³ych do produkcji energii
elektrycznej i ciep³a – 2008

mln tpu

54,9

42,2

Wielkoœæ produkcji energii elektrycznej na bazie
wêgla – 1990

TW×h

131,0

206,4

Wielkoœæ produkcji energii elektrycznej na bazie
wêgla – 2008

TW×h

143,4

126,7

ród³o: opracowano na podstawie Lorenz 2010
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Rys. 1. Struktura wytwarzania energii elektrycznej w Polsce – 2010 r.
ród³o: opracowano na podstawie URE
Fig. 1. The structure of electricity generation in Poland in 2010

jednostek wytwórczych bazuj¹cych na OZE. Œwiadczyæ o tym mo¿e wielkoœæ wykorzystania wêgla kamiennego energetycznego w energetyce zawodowej (mln ton): 1989 r. – 57,
1996 r. – 45, 2004 r. – 44, 2009 r. – 40,9. Ponadto zauwa¿yæ mo¿na niski wskaŸnik
jednostkowego zu¿ycia energii elektrycznej w Polsce i to nie tylko w porównaniu do
Wielkiej Brytanii, gdzie rynek energii jest wysoko rozwiniêty, ale tak¿e odnosz¹c do
wskaŸników innych pañstw europejskich (2008 r., MW×h/osoba), m.in.: Austria – 7,1;
Belgia – 7,7; Republika Czeska – 5,6; Dania – 6,1; Finlandia – 15,6; Francja – 6,8; Niemcy –
6,4; Wêgry – 3,4 (IEA 2010, Lorenz U., 2010).

2. Uwarunkowania zmian w brytyjskim rynku energii
Po drugiej wojnie œwiatowej w strukturze Ÿróde³ energii w Wielkiej Brytanii dominowa³ wêgiel kamienny oraz ropa naftowa, od koñca lat szeœædziesi¹tych ubieg³ego wieku
obserwowalny jest stopniowy wzrost udzia³u gazu ziemnego i energii j¹drowej, przy minimalnym udziale hydroenergii (rys. 2). Konsekwencj¹ tej struktury by³ wysoki poziom
emisji zanieczyszczeñ atmosfery.
O stanie zanieczyszczeñ atmosfery w Wielkiej Brytanii dobitnie œwiadczy fakt, ¿e
w Londynie w grudniu 1952 roku w ci¹gu 7 dni wskutek smogu zmar³o 4000 osób. Szacuje
siê, ¿e w ci¹gu kolejnych tygodni na ostr¹ niewydolnoœæ oddechow¹ zmar³o kolejne 8000
osób, przez co ³¹czna liczba ofiar wielkiego smogu, wed³ug wspó³czesnych badañ, jest
oceniana na oko³o 12 000. Smog kwaœny (londyñski), zwany tak¿e mg³¹ przemys³ow¹,
powstaje w silnie zanieczyszczonym wilgotnym powietrzu (gazy kwaœne: dwutlenek siarki
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Rys. 2. Struktura Ÿróde³ energii pierwotnej w Wielkiej Brytanii w latach 1965–2009 [%]
ród³o: BP, 2010
Fig. 2. The structure of primary energy sources in the UK in the years 1965–2009 [%]

(SO2), dwutlenek wêgla (CO2) i py³ wêglowy). Ze wzglêdu na du¿e stê¿enie niebezpiecznych czynników chemicznych, stwarza ogromne niebezpieczeñstwo dla zdrowia zwierz¹t
i ludzi, parali¿uj¹c uk³ad oddechowy i wprowadzaj¹c zaburzenia w uk³adzie kr¹¿enia.
W wyniku podjêtych przez rz¹d M. Thatcher dzia³añ w Wielkiej Brytanii doprowadzono do ograniczenia znaczenia wêgla kamiennego oraz jednoczesnego zwiêkszenia
udzia³u gazu ziemnego w bilansie energetycznym. Znacz¹cy udzia³ w strukturze Ÿróde³
energii uzyska³a tak¿e energia j¹drowa. Upowszechnienie gazu ziemnego i energii j¹drowej
pozwoli³o na stworzenie alternatywy dla wêgla kamiennego jako Ÿród³a energii finalnej.
Istotn¹ cech¹ brytyjskiego sektora energii by³a tak¿e silna pozycja zwi¹zków zawodowych, dzia³aj¹cych w bran¿y górnictwa wêgla kamiennego oraz utrzymuj¹ca siê niewielka efektywnoœæ tej bran¿y, co wi¹za³o siê m.in. z problemami z finansowaniem jej dzia³alnoœci. Prowadzi³o to do oczekiwañ ze strony brytyjskiego rz¹du, na ograniczenie dofinansowania dla tej bran¿y, co oznacza³o koniecznoœæ dokonania jej g³êbokiej restrukturyzacji.
Dzia³ania te przyczyni³y siê do ograniczenia znaczenia wêgla kamiennego w brytyjskiej
polityce energetycznej oraz do zwiêkszenia bezpieczeñstwa energetycznego kraju.
Podstaw¹ do odejœcia od wêgla kamiennego w prowadzonej polityce energetycznej
i zwiêkszenia znaczenia paliw przyjaznych œrodowisku by³o m.in. (Parker, Surrey
1995):
G zaprzestanie ochrony bran¿y górnictwa wêgla kamiennego przez pañstwo i wymuszenie
stosowania rynkowych standardów dzia³ania obejmuj¹ce m.in. traktowanie przemys³u
wêglowego jak „ka¿dy inny biznes”, zaœ wêgla kamiennego podobnie jak ka¿dego
innego towaru, którego popyt i poda¿ powinny byæ uzale¿nione jedynie od mechanizmów rynkowych (w przypadku ropy naftowej to mechanizm rynkowy, a nie polityka
pañstwa, ju¿ wczeœniej decydowa³ o stopniu jej stosowania),
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G wymuszenie takiego prowadzenia dzia³alnoœci przez kopalnie wêgla kamiennego, aby
by³y one w pe³ni zyskowne i niezale¿ne od otrzymywania dotacji z bud¿etu pañstwa,
G podkreœlanie przez przedstawicieli rz¹du koniecznoœci uzyskania przez kopalnie wêgla
kamiennego stabilnej kondycji finansowej, co wi¹za³o siê z eliminowaniem wsparcia dla
bran¿y ze strony bud¿etu pañstwa,
G stworzenie mo¿liwoœci technicznych dla importu wêgla kamiennego do kraju,
G nieprzywi¹zywanie wagi do posiadania w kraju znacz¹cych zasobów wêgla (g³oszono
tezê, ¿e „zasobów wêgla mamy na 300 lat”) wobec braku efektywnoœci dzia³ania
przedsiêbiorstw bran¿y i koniecznoœci ich subsydiowania oraz wobec negatywnych
konsekwencji ekologicznych zwi¹zanych ze stosowaniem tego paliwa,
G podejmowanie dzia³añ s³u¿¹cych ograniczeniu roli zwi¹zków zawodowych funkcjonuj¹cych w brytyjskich kopalniach,
G utrzymywanie przez rz¹d brytyjski zdecydowanej postawy przeciw strajkowi w kopaniach wêgla kamiennego w latach 1984–1985; istotnym elementem reakcji rz¹du sta³o
siê doprowadzenie do zwiêkszenia importu paliw i jednoczesne odrzucanie postulatów
zwi¹zkowców, co ostatecznie doprowadzi³o do za³amania siê tego strajku,
G wsparcie ze strony rz¹du dla restrukturyzacji kopalñ; bud¿et pañstwa pokrywa³ koszty
restrukturyzacji zatrudnienia w brytyjskich kopalniach, co u³atwi³o restrukturyzacjê tej
bran¿y, a w konsekwencji ca³ego brytyjskiego sektora energii,
G zwiêkszenie znaczenia dzia³añ podejmowanych przez instytucje pañstwa s³u¿¹ce przestrzeganiu norm œrodowiskowych przez dzia³aj¹ce kopalnie; na zwiêkszenie znaczenia
kwestii ekologicznych du¿y wp³yw mia³o rosn¹ce zainteresowanie ograniczeniem efektu
cieplarnianego; elektrownie opalane wêglem kamiennym by³y przedstawiane jako jedno
z istotnych Ÿróde³ emisji gazów cieplarnianych,
G podejmowanie dzia³añ informacyjnych s³u¿¹cych zwiêkszeniu œwiadomoœci spo³eczeñstwa, dotycz¹cej szkodliwoœci ekologicznej stosowania wêgla kamiennego, co doprowadzi³o do negatywnego nastawienia spo³eczeñstwa do wêgla (du¿e znaczenie dla tej
polityki mia³a koniecznoœæ ograniczania emisji SO2, bêd¹cego jednym z negatywnych
efektów ubocznych spalania wêgla kamiennego, co stanowi³o istotne narzêdzie ograniczania skali szkód wywo³anych przez tzw. kwaœne deszcze – dla ograniczenia emisji
zanieczyszczeñ atmosfery du¿y nacisk po³o¿ono na kwestiê zwiêkszania znaczenia gazu
ziemnego oraz na import wêgla o niskiej zawartoœci siarki),
G stworzenie zachêt do zamiany instalacji opalanych wêglem na zasilane gazem ziemnym; upowszechnienie tego alternatywnego dla wêgla paliwa przyczyni³o siê do ograniczenia rynku zbytu dla krajowych kopalñ wêgla kamiennego.
Istotnym czynnikiem zmian by³a równie¿ du¿a konsekwencja prowadzonej polityki
energetycznej, co przyczyni³o siê do os³abienia znaczenia górniczych zwi¹zków zawodowych oraz wêgla kamiennego w krajowej strukturze Ÿróde³ energii pierwotnej. W szczególnoœci kwestie te dotyczy³y wspierania mechanizmu rynkowego w sektorze energii, dziêki
czemu stworzono warunki do konkurencji miêdzy przemys³em wêglowym a innymi bran¿ami w sektorze energii. Dziêki temu podejœciu o wyborze rodzaju alternatywnego paliwa
w Wielkiej Brytanii decyduje nie polityka pañstwa, a mechanizm rynkowy oraz konsekwencje ekologiczne stosowania danego rodzaju paliwa.
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Dziêki œwiadomej polityce energetycznej Wielka Brytania posiada obecnie zró¿nicowan¹ strukturê Ÿróde³ energii pierwotnej. G³ównymi Ÿród³ami energii pierwotnej s¹ gaz
ziemny oraz ropa naftowa. Istotne znaczenie dla bilansu energetycznego kraju posiada
równie¿ energia j¹drowa, której udzia³ w strukturze Ÿróde³ energii pierwotnej znacz¹co rós³
w minionych latach przy jednoczesnym spadku znaczenia paliw sta³ych (EU... 2009). Dziêki
zmianie struktury Ÿróde³ energii oraz rozwojowi rynku energii znacz¹co zwiêkszy³o siê
bezpieczeñstwo energetyczne tego kraju. Rynek energii Wielkiej Brytanii charakteryzuje siê
równie¿ konkurencyjnym na tle krajów UE poziomem cen energii elektrycznej. Jednak
maj¹c na uwadze znacz¹cy udzia³ gazu ziemnego w produkcji energii elektrycznej w Wielkiej Brytanii oraz fakt, ¿e w latach 2007–2008 obserwowany by³ znacz¹cy wzrost cen ropy
naftowej na œwiecie, który przek³ada³ siê na ceny gazu, to wówczas zauwa¿alna by³a wiêksza
dynamika wzrostu cen energii elektrycznej dla odbiorców domowych w Wielkiej Brytanii
(11,2%) ni¿ œrednia dla UE (0,2%), czy te¿ w Polsce (2,1%). Natomiast, je¿eli spojrzeæ na
ceny energii elektrycznej dla odbiorców domowych w krajach UE z punktu widzenia
parytetu si³y nabywczej, to widaæ wyraŸnie, ¿e w przypadku Wielkiej Brytanii ceny te s¹ na
jednym z najni¿szych poziomów ze wszystkich pañstw UE – rys. 3 (Key... 2010, Eurostat
2010).

Rys. 3. Ceny energii elektrycznej dla odbiorców domowych w roku 2007 [Euro/kW×h]
ród³o: opracowano na podstawie danych Eurostat 2010
Fig. 3. The electricity prices for household users in 2007 [Euro/kW×h]

Analizuj¹c ceny energii elektrycznej w grupie odbiorców przemys³owych, tak¿e mo¿na
zauwa¿yæ ich niski poziom w Wielkiej Brytanii.
Koniecznoœæ sprostania wymogom pakietu energetyczno-klimatycznego prowadzi do
podejmowania przez brytyjski rz¹d dzia³añ na rzecz dalszego ograniczania u¿ycia Ÿróde³
konwencjonalnych (g³ównie wêgla kamiennego i gazu ziemnego) i jednoczeœnie promo147

wania Ÿróde³ odnawialnych oraz energii atomowej. Dzia³ania te przyczyni¹ siê do ograniczenia poziomu emisji zanieczyszczeñ atmosfery. Spoœród dostêpnych mo¿liwoœci najwiêkszy nacisk k³adzie siê na rozwój elektrowni wiatrowych, bêd¹cych ekonomicznie
op³acalnym i czystym Ÿród³em energii elektrycznej (Jones, Eiser 2009).
Analizuj¹c przyrost nowych mocy w krajach UE za 2009 r. widaæ dominuj¹cy udzia³
jednostek opartych na OZE oraz gazie ziemnym (rys. 4).

Rys. 4. Struktura przyrostu nowych mocy w krajach UE w 2009 r.
ród³o: opracowano na podstawie danych EWEA 2010
Fig.4. The structure of growth in new power installations capacity in the EU in 2009

Z kolei rozpatruj¹c ten przyrost w latach 2000–2008 przyby³o najwiêcej nowych mocy
bazuj¹cych na gazie ziemnym (EWEA, 2010).

3. Brytyjskie doœwiadczenia a polski rynek energii
W Polsce nie wspiera siê skutecznie mechanizmu rynkowego w sektorze energii, na co
wskazuj¹ wnioski z raportów Komisji Europejskiej (Report 2009). Nie tworzy siê równie¿
warunków do szybkiego zwiêkszenia znaczenia paliw alternatywnych dla wêgla. W konsekwencji w dalszym ci¹gu podstaw¹ funkcjonowania sektora energii wed³ug za³o¿eñ
Polityki energetycznej... bêdzie wêgiel (tab. 2).
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TABELA 2. Zapotrzebowanie na energiê pierwotn¹ w Polsce w 2006 r. wraz z prognoz¹ do 2030 r.
[Mtoe]
TABLE 2. The demand for primary energy in Poland in 2006, and forecasts to 2030 [Mtoe]
Wykonanie

European… 2007

Polityka… 2009

Wyszczególnienie
2006

2025

2030

2025

2030

Wêgiel

56,4

51,9

47,8

45,2

46,4

Ropa i produkty naftowe

24,3

34,9

35,9

29,5

31,1

Gaz ziemny

12,3

21,4

23,3

16,1

17,2

Energia odnawialna

5,0

11,8

13,0

13,8

14,4

Pozosta³e paliwa

0,7

0,0

0,0

1,4

1,6

Paliwo j¹drowe

0,0

4,0

8,4

5,0

7,5

Eksport energii elektrycznej

–0,9

–0,8

–0,9

0,0

0,0

Razem

97,8

123,2

127,5

111

118,5

ród³o: Opracowanie na podstawie European…, 2007 oraz Polityka …, 2009

Oznacza to brak mo¿liwoœci wype³nienia celów pakietu energetyczno-klimatycznego.
Wed³ug prognozy, mimo ogromnej skali planowanych zamierzeñ modernizacyjnych, krajowy sektor energii nie spe³ni w ca³oœci wymagañ pakietu energetyczno-klimatycznego (Polityka... 2009). Konsekwencj¹ tego bêdzie koniecznoœæ zakupu uprawnieñ do emisji zanieczyszczeñ atmosfery. Koszty tych uprawnieñ – oprócz kosztu odtworzenia mocy wytwórczych w sektorze oraz kosztu finansowania tych inwestycji – bêd¹ jednym z najistotniejszych czynników, które doprowadz¹ do znacznego wzrostu cen energii elektrycznej w Polsce w ci¹gu najbli¿szych kilkunastu lat (Polityka… 2009; Fr¹czek 2010).
Na wzrost cen energii elektrycznej znacz¹co wp³ynie fakt, ¿e w Polsce, mimo koniecznoœci podjêcia szybkich dzia³añ modernizacyjnych, obserwuje siê:
G dalsze traktowanie bran¿y górniczej jako gwaranta bezpieczeñstwa energetycznego
kraju, co oznacza, ¿e pomija siê konsekwencje wysokich cen wêgla kamiennego oraz
fakt, ¿e dzia³anie przedsiêbiorstw bran¿y jest uzale¿nione od wsparcia ze strony instytucji pañstwa,
G brak w spo³eczeñstwie œwiadomoœci konsekwencji ekologicznych stosowania wêgla
kamiennego,
G utrzymywanie silnej pozycji zwi¹zków zawodowych w bran¿y górniczej, co skutkuje
zwiêkszeniem kosztów prowadzenia dzia³alnoœci przez bran¿ê,
G brak zdecydowanych dzia³añ na rzecz zwiêkszania znaczenia mechanizmu rynkowego
w sektorze energii – w dalszym ci¹gu, mimo wymuszanej przez Komisjê Europejsk¹
liberalizacji sektora energii w Polsce, o strukturze Ÿróde³ energii decyduje polityka
pañstwa, a nie mechanizm rynkowy.
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Nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e w Polityce..., 2009 planuje siê budowê w Polsce pierwszych elektrowni atomowych. Poparcie spo³eczne dla tego dzia³ania w ostatnich latach
zmienia³o siê. Badania przeprowadzone w 2004 r. wskazuj¹, ¿e u¿ycie energii j¹drowej
w celu zaspokojenia potrzeb energetycznych kraju popiera 42% spo³eczeñstwa, 38% badanych odrzuca wykorzystanie w tym celu energii j¹drowej, a jedna pi¹ta respondentów nie ma
zdania w tej kwestii. Jednoczeœnie respondenci opowiedzieli siê w wiêkszoœci za stopniowym zmniejszaniem wykorzystania wêgla (59% g³osów za, przeciw – 20% oraz 21% –
brak opinii). W 2010 r. udzia³ zwolenników elektrowni j¹drowych w Polsce zwiêkszy³ siê do
46%, 39% by³o przeciwko. Przeprowadzone w kwietniu br. badanie przez CBOS pokaza³o,
¿e nastawienie polskiego spo³eczeñstwa do energetyki j¹drowej zmieni³o siê; liczba zwolenników zmniejszy³a siê do 40%, a przeciwników wzros³a do 53%. Wynik ten pokazuje, ¿e
tragiczna w skutkach awaria japoñskiej elektrowni w Fukushimie prze³o¿y³a siê na pogl¹dy
polskiego spo³eczeñstwa w kwestii energetyki j¹drowej. Niezbêdne s¹ kolejne badania
w tym zakresie dla uzyskania dodatkowych informacji na temat pogl¹dów spo³ecznych
dotycz¹cych energetyki j¹drowej. Jak pokaza³y doœwiadczenia z lat osiemdziesi¹tych ubieg³ego wieku – realizacja budowy Elektrowni J¹drowej w ¯arnowcu – pozytywna opinia spo³eczeñstwa ma fundamentalne znaczenie dla skutecznoœci rozwoju programu energetyki
j¹drowej w Polsce (Latek 2005). Na oczekiwanie spo³eczne dotycz¹ce ograniczenie roli
wêgla kamiennego wskazuje tak¿e krajowy sonda¿ z 2008 r., w którym wêgiel, jako preferowane przysz³e Ÿród³o energii, zosta³ wskazany jedynie przez 7% ankietowanych (Bo³tromiuk, Burger 2008). Ewentualne opóŸnienia w realizacji budowy elektrowni atomowej
mog¹ wymusiæ dokonanie zakupu kolejnych uprawnieñ do emisji zanieczyszczeñ atmosfery,
co dodatkowo wp³ynie na zwiêkszenie skali wzrostu cen energii elektrycznej w Polsce.
ród³em tego rosn¹cego zainteresowania rozwijaniem energetyki j¹drowej w krajach
UE, w tym w Polsce, jest m.in. wzrastaj¹ca œwiadomoœæ spo³eczeñstwa dotycz¹ca konsekwencji ekologicznych stosowania paliw konwencjonalnych, ryzyka przerw w dostawach
energii, wzrostu cen energii, koniecznoœci ochrony klimatu przed niekorzystnymi skutkami
prowadzenia dzia³alnoœci w sektorze energii oraz obawy przed wyst¹pieniem przerw w dostawach energii elektrycznej. Obserwuje siê tak¿e postêpuj¹ce uzale¿nienie sektorów energii krajów UE od importu noœników energii pierwotnej spoza krajów UE. Rozwój energetyki
j¹drowej mo¿e w znacz¹cym stopniu ograniczyæ ryzyko wyst¹pienia tych niekorzystnych
tendencji. Zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ Polityk¹..., 2009, pierwsza elektrownia atomowa w kraju
ma byæ uruchomiona w 2020 r., a w 2030 r. energia z elektrowni atomowych ma pokryæ
6,5% krajowego zapotrzebowania na energiê.
Istotn¹ zmian¹ w krajowej polityce energetycznej jest równie¿ planowane zwiêkszenie
znaczenia gazu ziemnego w Polsce. Bêdzie to wymagaæ dalszego zwiêkszania bezpieczeñstwa dostaw gazu ziemnego do Polski oraz rozbudowy bazy podziemnych magazynów gazu.
Obecnie realizowany jest program rozbudowy PMG. Zgodnie z tym programem do 2015 r.
pojemnoœæ czynna PMG ma wzrosn¹æ z obecnego poziomu 1,6 do ponad 3 mld m3.
Finalizowane obecnie w Ministerstwie Gospodarki prace nad projektem ustawy Prawo
gazowe oraz prace Zespo³u Doradczego do spraw zwi¹zanych z liberalizacj¹ rynku gazu
ziemnego w Polsce, który zosta³ powo³any z koñcem 2010 r., maj¹ na celu doprowadziæ do
liberalizacji rynku gazu ziemnego w Polsce (Kaliski i in. 2010). Znacz¹cym impulsem do
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rozwoju rynku gazu ziemnego w Polsce bêdzie sukces realizowanego obecnie projektu
rozpoznania i dokumentowania zasobów gazu w z³o¿ach niekonwencjonalnych. Znacz¹cy
wzrost pozyskania gazu ze z³ó¿ niekonwencjonalnych w USA i Kanadzie, któremu towarzyszy redukcja kosztów wydobycia, wysoka dynamika przyrostu koncesji przyznanych
w Polsce w ostatnich latach, zaanga¿owanie czo³owych firm œwiatowych z bran¿y naftowej
i gazowniczej oraz postêp technologiczny to najwa¿niejsze czynniki przemawiaj¹ce za
pozytywnym wynikiem realizowanego obecnie projektu poszukiwania niekonwencjonalnych z³ó¿ gazu ziemnego. Warto podkreœliæ, ¿e w kwietniu 2011 r. ukaza³ siê raport na
zamówienie US Energy Information Administration i w publikacji tej szacowana wielkoœæ
wydobywanych zasobów gazu w Polsce to 5,3 bln m3. Tak¿e wczeœniejsze publikacje
amerykañskich firm konsultingowych wskazuj¹ na znacz¹ce z³o¿a gazu w ³upkach dewoñskich w Polsce (1,4–3 bln m3). Dla porównania, wielkoœæ udokumentowanych krajowych
zasobów gazu w z³o¿ach konwencjonalnych to oko³o 100 mld m3. Sukces tego projektu
mo¿e wp³yn¹æ na krajowy i europejski rynek gazu ziemnego oraz na zmiany w rynku energii
elektrycznej.
Jeœli powy¿sze dzia³ania przynios¹ oczekiwany skutek, to mo¿na siê spodziewaæ spadku
udzia³u wêgla kamiennego oraz wzrostu znaczenia gazu ziemnego oraz stopniowego wprowadzenia energii j¹drowej. Pozwoli to na wype³nienie zobowi¹zañ miêdzynarodowych
kraju, dotycz¹cych emisji zanieczyszczeñ atmosfery. Istotnym elementem zmiany przysz³ej
roli gazu ziemnego bêdzie równie¿ dalsza liberalizacja krajowego rynku gazu.

Podsumowanie
Dziêki konsekwentnej modernizacji sektora energii w Wielkiej Brytanii uda³o siê ograniczyæ znaczenie wêgla kamiennego w strukturze Ÿróde³ energii pierwotnej na rzecz gazu
ziemnego i ropy naftowej. Pozwoli³o to na zmniejszenie skali emisji zanieczyszczeñ atmosfery. Zmiany te oznacza³y skok jakoœciowy w brytyjskiej polityce energetycznej, pozwoli³y na zwiêkszenie konkurencyjnoœci tego kraju oraz na poprawê jego bezpieczeñstwa
energetycznego.
Doœwiadczenia brytyjskie w ograniczonym zakresie s¹ stosowane w Polsce, czego
konsekwencj¹ jest utrzymywanie przestarza³ej struktury Ÿróde³ energii pierwotnej oraz
powolne tempo zmian w prowadzonej polityce energetycznej kraju. Konsekwencj¹ tego s¹
relatywnie wysokie ceny energii elektrycznej oraz niepokoj¹ce prognozy dotycz¹ce jej
wzrostu w kolejnych latach. Bez dokonania w Polsce modernizacji sektora energii niemo¿liwe bêdzie tak¿e zwiêkszenie konkurencyjnoœci krajowej gospodarki oraz wype³nienie zobowi¹zañ miêdzynarodowych dotycz¹cych ochrony œrodowiska przyrodniczego.
Wysoki udzia³ paliw sta³ych w produkcji energii elektrycznej przek³ada siê na wysokie
wskaŸniki emisji poszczególnych zanieczyszczeñ atmosferycznych. W przypadku emisji
CO2 wskaŸnik dla Polski wynosi 970 g CO2/kW×h, a dla porównania dla Wielkiej Brytanii
przyjmuje wartoœæ 520 g CO2/kW×h. Analizuj¹c koszty wytwarzania energii elektrycznej
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w Polsce (bez uwzglêdnienia kosztów zakupu emisji CO2), to ci¹gle paliwa sta³e, szczególnie wêgiel brunatny, wydaj¹ siê najbardziej konkurencyjnymi. Jednak maj¹c na uwadze
cele polityki energetycznej i krajowej w aspekcie ograniczenia emisji zanieczyszczeñ,
nale¿y spodziewaæ siê w najbli¿szych latach wzrostu znaczenia gazu ziemnego w sektorze
wytwarzania energii elektrycznej. Potwierdzeniem tego s¹ obecne plany i zamierzenia
przedsiêbiorstw energetycznych w zakresie inwestycji, gdzie gaz ziemny jest traktowany
priorytetowo.
Zak³adaj¹c optymistyczny scenariusz realizacji w Polsce projektu eksploatacji gazu ze
z³ó¿ niekonwencjonalnych, mo¿na przyj¹æ pewn¹ analogiê zmian, jakie mia³y miejsce
w Wielkiej Brytanii. Tam dziêki wydobyciu paliw wêglowodorowych z Morza Pó³nocnego znacz¹co uleg³a zmianie struktura bilansu energetycznego, a w naszym przypadku
przysz³e pozyskanie gazu ze z³ó¿ niekonwencjonalnych bêdzie silnym impulsem do zmian
bilansu energetycznego kraju. Z punktu widzenia bezpieczeñstwa energetycznego pañstwa wa¿ne jest, aby zmiany udzia³u poszczególnych noœników energii nie odbywa³y siê
kosztem znacz¹cego wzrostu uzale¿nienia od zewnêtrznych dostaw surowców energetycznych.
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British experinces versus the change in the structure
of energy sources in Poland
Abstract
The purpose of the article is to discuss the experiences related to the transformation of the energy
sector in Great Britain. The main emphasis is placed on the factors that contributed to the reduction of
coal use in Great Britain as well as introduction of the atomic energy industry in this country. The
article also discusses the anticipated directions of the future energy policy in Great Britain.
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