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„Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”
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Warszawa, 7 lutego 2018r.



Wzmocnienie UE ETS = wzrost ceny uprawnień CO2 w latach 2021-2030



W ocenie „Zielonych” reforma UE ETS nie gwarantuje dekarbonizacji do 2050r. 

 „The proposals on the table today to strengthen the EU ETS fail to make it

a driver of decarbonisation in energy and industry sectors over its Phase

IV”.

 „During Phase IV, the Market Stability Reserve (MSR) is not sufficient to

mitigate interaction effects between the EU ETS and renewable energy

and energy efficiency policies”.

 „EU long-term climate ambition should be increased to integrate the objectives

of the Paris Agreement”.

 „From the early 2030s, further emissions reductions are needed to achieve the

EU ETS long-term target”.

 „If the constraint is not anticipated from today, EU ETS market prices

would be too low to give the right low-carbon investments during Phase

IV, and on the contrary would risk becoming socially unacceptable in

Phase V, leading policy-makers to alleviate the constraint set by the EU

ETS, and thus decrease its ambition”..

 „In case of a Brexit, careful attention should be paid to the adaptation of

the emissions cap and the MSR parameters”.



Szacowany niedobór uprawnień CO2 w latach 2019-2024     



 „Zgodnie z dostępnymi analizami EURELECTRIC trzeba liczyć się z tym, że koszty zakupu całego wymaganego dla

polskiej energetyki wolumenu uprawnień CO2 mogą wynieść nawet do 130 mld PLN”.

 „Wykluczenie z funduszu modernizacyjnego polskiej energetyki węglowej spowoduje ok. 25 mld PLN dodatkowych

kosztów dla polskiego sektora energetycznego.”

 „Kwoty te przewyższają wszystkie dostępne systemy wsparcia dla sektora elektroenergetycznego”.

Ocena wpływu reformy UE ETS na polski sektor elektroenergetyczny (wg PKEE)



Standard emisyjny dla mechanizmów mocowych

550 gr CO2/kWh 

Nowe instalacje: mniej niż 550 gr CO2/kWh lub mniej niż 700 kg 

CO2 średniorocznie od 2025r.

Istniejące elektrownie: płatności mocowe maleją po 2025r., a po 

2030 r. - są wykluczone. 

550 gr CO2/kWh wg projektu Sprawozdania ITRE

550 gr CO2/kWh wg Opinii ENVI

 Polska jest w trakcie notyfikacji pomocy publicznej nowego mechanizmu Rynku Mocy.

 Obecne propozycje legislacyjne:



Ile CO2 emitują polskie elektrownie? 



Plan minimum Unii Europejskiej na 2030 r. 

Limit emisyjności    
550 gr CO2/kWh dla 
źródeł wytwórczych     
mogących korzystać              

z rynku mocy 
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zmniejszenie emisji co
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o 40 proc. przed 2030 r. 
(rok bazowy: 1990) 
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OZE mają stanowić źródło 
27 proc. energii w całej 

UE w 2030 r. 

 
 
 

27% 
całej energii w UE 
ma stanowić OZE 

 

50% 
energii elektrycznej 

w UE ma 
pochodzić z OZE 

Zwiększanie celu efektyw- 
ności energetycznej do 

poziomu 30 proc. 

 
 
 

30% 
docelowy poziom 

efektywności 

Powstanie regionalnych 
centrów        

koordynacyjnych. 

do 2030 r. 

Rynek 

wewnętyrzny 

Efektywność 

energetyczna 

OZE Dekarbonizacja 



Zarządzanie Unią Energetyczną

Postulaty przemysłu chemicznego:

 Wpływ planowanych celów, polityk i środków na konkurencyjność przemysłu musi 

być regularnie monitorowany i brany pod uwagę przy aktualizacji zintegrowanych 

planów krajowych. 

 Krajowe plany powinny mieć elastyczny charakter, by odzwierciedlać trendy 

gospodarcze i wahania popytu. 

 Zaangażowanie przemysłu i całego łańcucha wartości w osiągnięcie najbardziej 

efektywnych rozwiązań.

 „Mechanizm eliminowania luk” - braki w osiągnieciu celów pokryte poprzez działania 

w sektorach nieprzemysłowych.



Zintegrowane Plany Krajowe (klimatyczno-energetyczne) – zakres

Opis celów, polityk i 

środków w 5 wymiarach 

unii energetycznej

Bezpieczeństwo 

energetyczne

Efektywność 

energetyczna

Rynek energii

Obniżenie emisyjności

Badania naukowe: 

(i) Innowacje

(ii) konkurencyjność 

 EU ETS

 ESR i LULUCF

 Indykatywna trajektoria 

celów OZE

 Dywersyfikacja 

źródeł energii  i dostaw.

 Rodzime źródła energii 

(zwłaszcza OZE).

 Wzrost połączeń 

międzysystemowych 

umożliwiający osiągnięcie 

15% wymiany 

transgranicznej w 2030 r.  

 Infrastruktura przesyłowa.

 Finansowanie 

 Technologie niskoemisyjne

 Poprawa o 30% do 2030 r. 



Polityka energetyczno-polityczna Polski  

Krajowy plan na rzecz energii i klimatu 

na lata 2021-2030

- IX 2017 - przetarg na wykonanie analizy i prognozy 

oraz świadczenie usług eksperckich 

- 1 Q 2018 - projekt 

- koniec 2018 – finalna wersja



Propozycje legislacyjne – RED II

Co najmniej 

27% OZE 

do 2030r.

Wiążący unijny 

cel 35% w 2030r. 

(elastyczność +/- 10% 

celów krajowych) 

Limit 7%

Wzrost udziału z 

1,5% do 6,8%

Co najmniej 

27% OZE 

do 2030r.

Biopaliwa i generacji Biopaliwa zaawansowane

Spada limit 

z 7% do 3.8%

Cel w transporcie – przynajmniej 14%. 

Wsparcie elektromobilności. 

Udział 3% (z opcją 

podwójnego liczenia).

Wiążący 1% w 2025r. 

Cel w transporcie – co najmniej 12% we 

wszystkich rodzajach transportu 

Wzrost udziału z 

1,5% do 10%



OZE II z perspektywy przemysłu chemicznego

 Promocja OZE w okresie przejścia do gospodarki niskoemisyjnej nie powinna 

zagrażać dostępowi przemysłu do konkurencyjnej i niezawodnej energii.

 Wsparcie OZE powinno być efektywne kosztowo, przyczyniać się do 

rzeczywistego ograniczenia emisji i koncentrować się na innowacyjnych 

technologiach, które na razie nie są rentowne. 

 Należy wykorzystać możliwości wkładu OZE w transporcie do krajowego celu 

redukcyjnego.

 Wsparcie dla rozwoju pochodzących z recyklingu paliw węglowych 

(produkowane z gazów odlotowych w instalacjach przemysłowych)



Rewizja Dyrektywy o Efektywności Energetycznej

30% wiążący główny cel w 2030 r. (1321 Mtoe energii pierwotnej 

i 987 Mtoe energii końcowej)

30% orientacyjny cel dla UE w 2030r.

(1321 Mtoe energii pierwotnej lub 987 Mtoe energii końcowej)

Wiążący główny cel co najmniej 35% w 2030 r.



Przemysł chemiczny na temat efektywności energetycznej

Postulujemy o:

 Uniknięcie określenia absolutnych wartości docelowych poziomu zużycia 

energii w przemyśle - oszczędności energii z poprawy efektywności 

energetycznej, a nie obniżonej produkcji przemysłowej

 Wyłączenie zużycia energii w przemyśle objętym ETS z kalkulacji 

zobowiązań dotyczących oszczędności energii (1,5% rocznie) 

 Elastyczność dla państw członkowskich w odniesieniu do sposobu 

wdrożenia celu.

 Wykorzystanie efektywnego kosztowo potencjału oszczędności energii 

w budownictwie.



Oddzielenie emisji od wzrostu - sektor chemiczny w Polsce
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Energia w przemyśle chemicznym - trend do 2050r.

Około 75% energii 

wykorzystywana jest 

jako surowiec i zawarta 

jest w wytwarzanych 

produktach.

Większość BAT 

i innowacyjnych 

technologii może 

zredukować energię 

zużytą w procesie, 

ale nie energię 

zużywaną jako 

surowiec.

Surowiec

Ciepło 

Elektryczność

Produkcja



Przykład: chemia oparta na wodorze

Całkowite zużycie energii - metanol

Oszczędność paliw stałych - metanol

Całkowite zużycie energii - amoniak

Oszczędność paliw stałych - amoniak

Przykład produkcji 

amoniaku i metanolu 

Oszczędności energii 

z paliw kopalnych, 

ale wyższe ogólne 

zapotrzebowanie na 

energię. Elektroliza 

wody jest procesem 

bardzo 

energochłonnym.



Analiza przepływów międzygałęziowych w Polsce (OECD, 2011r., mln $)

Kierunki 
wykorzystania

Rolnictwo,  
łowiectwo, 

rybołówstwo

Koks i 
produkty 
rafinacji 

ropy 
naftowej

Chemikalia 
i wyroby 

chemiczne

Wyroby z 
gumy i 

tworzyw 
sztucznych

Pojazdy 
samochodowe
, przyczepy i 

naczepy

Budownictwo

Handel 
hurtowy i 

detaliczny, 
naprawy

Transport i 
magazynow

anie
EXPORT IMPORT

Produkty:

Koks, produkty 
rafinacji ropy 
naftowej

1 652    1 684    708    342    108    3 185    2 482    6 709    2 907    - 4 828    

Chemikalia i wyroby 
chemiczne

1 849    1 016    6 006    3 799    723    1 380    1 042    257    5 134    - 13 672    

Wyroby z gumy i 
tworzyw sztucznych

98    
57    513    

3 586    1 786    5 935    1 342    365    13 499    - 9 988    

3 599    2 757    7 227    7 727    2 617    10 500    4 866    7 332    6 062       - 11 283    

Przemysł chemiczno – rafineryjny 

zużywa własne produkty 

o wartości 17,7 mln $

Największy odbiorca 

produktów sektora 

chemicznego

Dodatni bilans 

w handlu 

zagranicznym



Efektywny kosztowo potencjał oszczędności energii w budownictwie

• 6 mln budynków z co najmniej 1 mieszkaniem (spis ludności 2011r.)

• Problem niedostatecznie zaizolowanych budynków może dotyczyć 

do 70% jednorodzinnych domów mieszkalnych (ok. 3,6 mln)

• Budynki nieocieplone stanowią więcej niż trzecią część wszystkich 

zbadanych budynków

• Gospodarstwa domowe - 19% krajowego zużycia energii, 2012. 

W budynkach mieszkalnych ogrzewanie pochłania ok. 70% energii 

końcowej zużywanej przez gospodarstwa domowe.

• Największe straty ciepła w budynku związane są z przenikaniem ciepła 

przez przegrody budowlane (ok. 60-70% bilansu)



Możliwy merit order po uruchomieniu EU ETS IV w 2021r.   



Plany inwestycyjne spółek energetycznych w Polsce  



Czas inwestycji według rodzajów generacji 



Norwegia Francja Niemcy Holandia Włochy Hiszpania Portugalia
Wielka

Brytania
Czechy Rumunia Polska

Rekompensaty -2,68 -3,04 -5 -2,1 0 -0,16 0 -2,45 0 0 0

DSR 0 -3,6 -6,86 0 -7,18 -14 -16 -2 0 0 -2,27

Koszty regulacyjne 0 0 2,08 0 0 1,5 1 3,37 1,9 5,3 9,65

Opłaty dystrybucyjne 2,9 0,85 5,73 0,3 11,5 14,68 18,1 5,07 10,9 9,8 7,07

Czarna energia 26,78 36,65 35,95 36,1 34,35 39,67 39,67 40,63 32,8 35 39,23

Suma 27,0 30,9 31,9 34,3 38,7 41,7 42,8 44,6 45,6 50,1 53,7
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Porównanie faktycznych kosztów w zakresie energii elektrycznej (EUR/MWh)

Koszty
e.e.

Dochody
e.e.

Struktura cen krajowych energii elektrycznej dla przedsiębiorstw z sektora w 

porównaniu ze strukturą cen z zagranicy



Kogeneracja przemysłowa 

OZE

CHP

MAGAZYNY

PRODUKCJA, MAGAZYNOWANIE & DSR

DOSTAWY ELECTRYCZNOŚCI

BEZPIECZEŃSTWO 

ENERGETYCZNE

ELASTYCZNOŚĆ 

SYSTEMU
PRZYSTĘPNE 

CENY

KONKURENCYJNOŚĆ 

PRZEMYSŁU

CEL

Przekształcanie zakładów przemysłowych 

z biernych odbiorców energii w aktywnych uczestników rynku.
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Znaczący udział źródeł odnawialnych w

strukturze wytwarzania.

Państwa, które wprowadziły system rekompensat

na pokrycie pośrednich kosztów uprawnień do

emisji CO2 (Niemcy, Wielka Brytania, Francja,

Słowacja, Norwegia, Hiszpania, Finlandia, Grecja,

Belgia, Holandia, Litwa)

Państwa, o znaczącym udziale źródeł, które nie

emitują CO2 w krajowej strukturze wytwarzania i

które nie wprowadziły systemu rekompensat.

Znaczący udział energetyki jądrowej w

strukturze wytwarzania

Państwa, w których przemysł nie ponosi kosztów

polityki klimatycznej

Pozostałe państwa

Polska jest w grupie państw, które nie

mają przewagi z racji udziału w

energetyce OZE lub technologii

jądrowych. W tej sytuacji

uzasadnionym jest stosowanie

rekompensat.



Informacje dodatkowe



Sektor chemiczny i petrochemiczny w gospodarce Polski 
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Ponad 95 mld zł 
wpływów należności budżetowych 

22 Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych

20 Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych

19 Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej



Dwukrotny wzrost kosztów regulacji unijnych dla przemysłu UE

Odnoszące się do ryzyka 
i zagrożeń związanych 
z chemikaliami, np. REACH 
(2006), CLP (2008)

Oszacowany tylko 
bezpośredni wpływ, m.in. 
OZE (2009), EE (2012)

III faza EU ETS (2009), 
emisje przemysłowe - m.in. 
IPPC (2007), IED (2013) oraz 
konkluzje BAT



Emisje GHG przemysłu chemicznego w Europie

Ponad 70% stanowią emisje CO2. W ostatnich latach miała miejsce 

znacząca redukcja emisji w produkcji kwasu azotowego.



Krzywa benchmarkowa dla kwasu azotowego w UE

Redukcja emisji na poziomie 19% rocznie.



Brak alternatywnych technologii produkcji amoniaku

Redukcja emisji na poziomie 19% rocznie.

Metoda bezpośredniej 

syntezy amoniaku 

z wodoru i azotu 

(technologia Haber-

Bosch) pozostanie 

dominującą technologią 

produkcji amoniaku.  

Nie ma możliwości 

zastosowania innych 

technologii produkcji 

amoniaku na skalę 

przemysłową przed 

2050 r.



Limit termodynamiczny a emisyjność w produkcji amoniaku

Instalacje produkcyjne 

amoniaku w ostatnich 

30 latach znacznie 

zredukowały wskaźnik emisji, 

ale nie są w dokonać dalszej 

poprawy niezależnie od 

nakładów inwestycyjnych 

poniesionych na rzecz redukcji 

energochłonności procesowej 

czy też stopnia ich integracji, 

gdyż zbliżają się do limitu 

termodynamicznego 

(niezbędnego minimum 

energetycznego) procesu. 



Potencjał CCU w przemyśle chemicznym

Mocznik

Metanol

Alkohole

Kwasy 

organiczne

Organiczne 

karbaminiany

Kwas 

salicylowy

Kwas 

mrówkowy

Poliwęglan-

etole

Nieorganiczne 

węglany

Okresowe

węglany

• Rozpuszczalniki

• Elektrolity do akumulatorów litowo-jonowych

• Związki pośrednie do syntezy polimerów

• Wypełniacze mineralne

• Cement / beton

• Stabilizatory gleby

• Rozpuszczalniki

• Detergenty
• Pestycydy

• Prekursory polimerowe

• Prekursor izocyjanianu

• Agrochemikalia

• Konserwanty

• Kosmetyki

• Aspiryna

• Dodatek do paliwa

• Substytut LPG

• Konserwanty

• Spoiwa

• Prekursor

• Paliwo w ogniwach paliwowych

• Surfaktanty

• Składniki żywności

• Farmaceutyki

• Pianki 

poliuretanowe

• Folia / arkusze 

opakowaniowe

Nawozy

Żywice

• Kwas octowy

• Etylen, propylen

• Prekursor polimeru

• DME

• Paliwo

• Polimery

• Rozpuszczalniki

• Barwniki

• Perfumy

• Składniki kosmetyków

Aldehyd

Komercyjny

Demonstracyjny

Skala laboratoryjna


