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Wstęp – tyrania status quo 

Polski rząd po kilku latach doktrynalnego przepoczwarzania ostatecznie zmienił 

swoje stanowisko dotyczące zarówno polityki energetycznej, jak i klimatycznej UE. Od 

zamierzchłych czasów Svante Arrheniusa łączy się obie dziedziny jako nierozerwalne  

i komplementarne. Tak chwiejna postawa krajowych przedstawicieli władz 

legislacyjnych i wykonawczych z pewnością nie może budzić zaufania wśród 

partnerów zagranicznych, którzy ostatecznie od grudnia 2008 roku byli przekonani  

o realizacji w Polsce założeń pakietu klimatyczno-energetycznego. Po deklaracji 

Donalda Tuska w dniu 10 września 2013 na targach górniczych w Katowicach, 

zapewniającej o wsparciu rynku polskiego węgla i równoczesnym ograniczaniu emisji 

dwutlenku węgla przez Polskę w perspektywie 2013-2020, czyli w trakcie trwania 

komercyjnej fazy systemu cap-and-trade w Europie9, trudno uwierzyć w ostateczny 

sukces na terenie Polski założeń tzw. „3x20”. W pierwszej kolejności należy zatem 

zwrócić uwagę na dysonans poznawczy, jakim obarczona jest polska polityka 

gospodarcza. Jest to szczególnie widoczne w zakresie poszczególnych polityk 

sektorowych, w tym w jednej z kluczowych gałęzi przemysłowych – energetyce 

                                                           
9
http://www.pap.pl/palio/html.run?_Instance=cms_www.pap.pl&_PageID=1&s=infopakiet&dz=gospodarka&id

NewsComp=120806&filename=&idnews=124117&data=&status=biezace&_CheckSum=-753268300, 
18.09.2013. 

http://www.pap.pl/palio/html.run?_Instance=cms_www.pap.pl&_PageID=1&s=infopakiet&dz=gospodarka&idNewsComp=120806&filename=&idnews=124117&data=&status=biezace&_CheckSum=-753268300
http://www.pap.pl/palio/html.run?_Instance=cms_www.pap.pl&_PageID=1&s=infopakiet&dz=gospodarka&idNewsComp=120806&filename=&idnews=124117&data=&status=biezace&_CheckSum=-753268300
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 – wiążącej się z podjęciem wyboru rodzaju nośników energii, stanowiących o kształcie 

bilansu energetycznego kraju. W drugiej zaś podnieść należy kwestie 

wielopokoleniowych konsekwencji takich działań obecnego rządu10.  

Na pierwszy  rzut oka decyzja o pozostawieniu węgla na dominującej pozycji 

 w polskim bilansie energetycznym wydaje się być zasadna z punktu widzenia 

ekonomicznego. Przeważająca większość z 35 GW mocy zainstalowanych (wraz 

 z rezerwami) w Polsce jest bowiem oparta o edisonowską technologię spalania tego 

bituminu. Nadchodzi jednak okres ogromnych inwestycji w polską energetykę, 

podyktowany koniecznością wymiany przestarzałych generatorów. Niektórzy, jak 

choćby profesor Krzysztof Żmijewski, twierdzą, że będą to wielkości rzędu 100 mld 

euro w ciągu następnych 15 lat11. Takich środków w formie zakumulowanych 

oszczędności w sektorze energetycznym nie ma. Będą one musiały zostać w tym celu 

zaczerpnięte z rynków finansowych w formie kredytu  – zatem pieniądza dłużnego. 

Będą to wielkości sumaryczne kilkukrotnie przewyższające wskaźnik EBITDA, 

stanowiący dla banków swoisty papierek lakmusowy kondycji finansowej 

poszczególnych koncernów energetycznych. To prosty fakt, który jednak niezwykle 

komplikuje optykę patrzenia na poczynania rządu. Już dziś bowiem koszty operacyjne 

(OPEX) na poziomie samego wkładu (ang. input) funkcjonowania infrastruktury 

energetycznej i transportowej (ropa, gaz, węgiel) oscylują w okolicach 21 mld dolarów 

rocznie, jak nadmienia w swojej ekspertyzie prof. Jan Popczyk12. Ta suma to koszt 

importu surowców energetycznych do kraju, powiększająca stale deficyt handlowy, 

uszczuplający tym samym jego zasoby dewizowe. Jeżeli w konsekwencji stosowania 

założeń rządu, które są m.in. wyartykułowane w raporcie ministra Michała Boniego 

„Polska 2030”, czytelnik zda sobie sprawę, iż kolejne, tym razem setki miliardów euro 

muszą zostać przeznaczone na odtworzenie oraz rozbudowę zdolności produkcyjnych 

z dotychczasowych 31 GW do 39 GW (ang. CAPEX) w sektorze energii elektrycznej 

                                                           
10

 Szczególnie, gdy ich rodzice zwiększają entropię i niszczą ich zasoby, wożą, cytując za L. Dowborem: 
dwutonowym autem swoje 70-kilogramowe ciało, by wysłać 2-gramowy list na poczcie. 
11

 http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/561004.html, 27.09.2013. 
12

 Czy budowa dwóch bloków Elektrowni Opole jest zasadna?, 
http://www.koalicjaklimatyczna.org/theme/UploadFiles/Aktualnosci%202013/czy_budowa_dwoch_blokow_el
_opole_jest_zasadna_prof_jan_popczyk_.pdf, 27.09.2013. 

http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/561004.html
http://www.koalicjaklimatyczna.org/theme/UploadFiles/Aktualnosci%202013/czy_budowa_dwoch_blokow_el_opole_jest_zasadna_prof_jan_popczyk_.pdf
http://www.koalicjaklimatyczna.org/theme/UploadFiles/Aktualnosci%202013/czy_budowa_dwoch_blokow_el_opole_jest_zasadna_prof_jan_popczyk_.pdf
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 i ciepła systemowego – może on również zadać sobie pytanie nie tylko o skalę 

dotychczasowego zapóźnienia i zaniedbania w obrębie tych gałęzi przez poprzednie 

władze, ale również o to, czy proste środki, jakim są właśnie odtworzenie i rozbudowa  

technologii utylizujących węglowodory, mogą być działaniami skutecznymi na dłuższą 

metę. Otóż historia gospodarcza sektora energetycznego, a przecież wiele razy 

udowodniliśmy, że jako naród, niestety, z historii nie potrafimy często wyciągać  

wniosków (poczynając od pierwszej zawodowej elektrowni na Powiślu w 1903 roku), 

pokazuje nam, że nie. Taki wniosek można wysnuć, bacząc na dotychczasowe 

funkcjonowanie kraju w oparciu o węgiel do produkcji motorów napędowych 

gospodarki: prądu i (w mniejszym stopniu) ciepła. Podczas gdy Międzynarodowa 

Agencja Energii w swoim corocznym raporcie „World Energy Outlook 2013” rysuje 

wizję „nowego krajobrazu energetycznego świata”, Polska do wytworzenia obu form 

energii wykorzystała w 90 % węgiel – dane Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału 

Energii Elektrycznej13. Taka sytuacja doprowadziła do tego, że dziś, będąc Kuwejtem 

węglowym Europy (48 mld ton w złożach węgla kamiennego14), musimy wydać 

ogromne sumy tylko po to, by nie doszło do załamania się całego systemu wytworu 

energii elektrycznej oraz cieplnej, i to pomimo posiadania tak „wdzięcznego surowca”, 

jakim rzekomo miał być węgiel – tani, polski, zapewniający bezpieczeństwo 

energetyczne. Okazuje się jednak, że mniej więcej od połowy przyszłego roku grożą 

nam masowe wyłączenia i „zaćmienia” prądu, z angielska zwane blackoutami 

 i brownoutami, a nasz węgiel ma jedną z najwyższych cen na świecie, nawet jeżeli 

dokonamy analizy jakościowej naszych pokładów w porównaniu z innymi. 

Musi zatem zostać postawione pytanie o sens i logikę dotychczasowego 

modelu gospodarczego Polski w tym segmencie. Jednakże polskie elity, zamroczone 

krótką perspektywą wyborczą, cierpią na polityczną anozognozję i zdają się nie silić na 

poprawę tego rodzaju fundamentu funkcjonowania państwa. Gospodarczy nieład 

 i postmodernizm w stylu uprawianej postpolityki widać doskonale na przykładzie 

                                                           
13

 http://www.ptpiree.pl/index.php?d=5&s=liczen_2008, 26.09.2013. 
14

 Paszcza H., Ocena stanu zasobów węgla kamiennego w Polsce z uwzględnieniem parametrów jakościowych i 
warunków zalegania w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju,” Zeszyty Naukowe” 
Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi Polskiej Akademii Nauk, 2012. 

http://www.ptpiree.pl/index.php?d=5&s=liczen_2008
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kazusu Elektrowni Opole i szeroko dyskutowanej rozbudowy tej jednostki wytwórczej.  

 

Krótka analiza stanu polskiej myśli gospodarczej na przykładzie Elektrowni Opole  

Władze rządowe przekonują o konieczności wydania na rozbudowę Elektrowni 

Opole 11,5 mld zł, pochodzących właśnie z długoletniego kredytu. Suma ta przysłania 

wszystkim partiom i środowiskom politycznym, nawet tym, wydawałoby się, 

wywodzącym się z lewicowej macierzy, strategiczną dysfunkcjonalność wydatkowania 

tak ogromnych  środków. Rozbudowę o kolejne 1800 MWe15 poparły zarówno Sojusz 

Lewicy Demokratycznej, jak i Ruch Palikota, czy tworząca się koalicja pod parasolem 

Europy+. Doszło zatem do koalicji sił politycznych, które na kwestie znajdujące się na 

styku ekonomii i ekologii spoglądają zazwyczaj ze skrajnie różnych pozycji 

negocjacyjnych.  Działania te pokazują, że za sumę mniejszą od tej przeznaczanej 

rokrocznie na cele statutowe Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego można 

zupełnie stracić alternatywy, które możnaby nazwać strategicznymi dla kraju. Co 

gorsza, główne argumenty „za” rozbudową Elektrowni Opole o liczbę megawatów 

przekraczającą obecnie zainstalowane moce produkcyjne są zawoalowane w dwa 

czynniki. Najczęściej wymieniany mówi o tym, że bezpieczeństwo energetyczne kraju 

jest na tyle zagrożone, że inwestycja w rozbudowę ma charakter żywotny dla racji 

stanu. Drugi zaś, że inwestycja pieniądza fiducjarnego w tej wysokości uratuje 

Opolszczyznę przed demograficzną katastrofą. Oba z nich działają na wyobraźnię 

wyborcy na tyle, że jednocześnie przysłaniają możliwe alternatywy. Na uwagę 

zasługuje także fakt, że oba z nich mają charakter błędny, szczególnie w kontekście 

budowy Wspólnego Rynku Energii UE. 

Rozbudowa Elektrowni Opole do poziomu 3300 MWe ma umożliwić wyłączenie 

starych generatorów w innych miejscach kraju, których budowa miała miejsce  

za czasów Bolesława Bieruta. Do 2016 roku, według szacunków prof. Krzysztofa 

                                                           
15

 Przy standardowych parametrach pracy bloków i ich wydajności. Taka ilość wyprodukuje mniej więcej 45 PJ 
energii elektrycznej potrzebując do tego 112 PJ węgla do spalenia. 
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Żmijewskiego, będziemy zmuszeni wygasić 6 GW turbin parowych16. Spowoduje to 

mechanicznie zmniejszenie się bazy elektroenergetycznej z 35 GW do 29 GW. Moc 

szczytowa, konieczna do zaspokojenia popytu w Polsce to jednak tylko 25 GW, jak 

wynika z raportu prof. Jana Popczyka. Nikt nie podważa konieczności zastąpienia 

starych mocy nowymi, jednak skokowa rozbudowa mocy przy tak ogromnej skali 

niewydajności produkcji, jaką mamy w Polsce (trzykrotnie większa energochłonność 

polskich produktów i usług) , będzie stanowić chroniczne obciążenie masy kapitałowej 

polskiego budżetu na lata poprzez konieczność wydobycia lub zakupu z zewnątrz coraz 

to większych wolumenów energii pierwotnej. Zaskakująca zgodność pomiędzy 

środowiskami dwóch zantagonizowanych partii politycznych – Platformy 

Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości – każe się zastanowić nad przygotowaniem 

merytorycznym obu środowisk. Oba ugrupowania zgodnie podkreślają w debatach 

zorganizowanych na poziomie lokalnym, że inwestycja rzędu 11,5 mld złotych 

przyniesie wymierne korzyści w postaci zwiększenia konsumpcji dóbr trwałych 

 i nietrwałych podczas prowadzenia prac budowlanych oraz spowoduje trwałe 

poszerzenie bazy podatkowej województwa o nowe podatki, np. od nieruchomości 

(korporacyjne podatki dochodowe są bowiem opłacane tam, gdzie ma miejsce 

centrala PGE).  

Wystarczy jednak sięgnąć do analizy przygotowanej przez Uniwersytet Opolski: 

Budowa bloków 5 i 6 w PGE Elektrowni Opole S.A. – aspekty gospodarcze, 

środowiskowe i społeczne, by przekonać się, że efekt mnożnikowy, tzw. mnożnik 

Keynesa, tej inwestycji nie jest wcale tak imponujący. W elektrowni ma powstać 

zaledwie 100 stałych miejsc pracy. Jedno stanowisko pracy będzie miało zatem 

kapitałochłonność rzędu 100 mln złotych. Podkreśla się jednak, że w trakcie stawiania 

bloków pracę znajdzie blisko 2000 osób (w tym jedynie 400 osób z województwa 

opolskiego),  tyle że będą to osoby z Finlandii, Austrii, Bułgarii, Niemiec, Polski. Ocenia 

się, że z całej sumy, na Opolszczyźnie może pozostać 20 %. Ponad 2 mld zł w trakcie 

trwania etapu projektowo-budowlanego, a następnie w trakcie dopuszczenia nowej 

                                                           
16

 http://ebe.org.pl/aktualnosci/polska/polska-energetyka-nie-zdazy-z-odbudowa-wylaczanych-mocy.html, 
26.09.2013. 

http://ebe.org.pl/aktualnosci/polska/polska-energetyka-nie-zdazy-z-odbudowa-wylaczanych-mocy.html
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elektrowni do eksploatacji. Daje to sumę ponad 2 mld złotych za okres 5 lat. Należy 

jednak pamiętać, że pozostałe skutki, jak np. uniemożliwienie ekspansji rynku 

produkcji energii elektrycznej, tzw. rynku prosumenta, będą miały charakter ramowy 

 i wielodekadowy, odciskając piętno na przyszłych pokoleniach, które nie są pytane 

obecnie o zdanie nt sposobu wydatkowanych środków. Rokrocznie ma również 

wpływać do budżetu województwa ponad 110 mln złotych z tytułu podatków od 

dochodów osób prawnych i fizycznych pracujących na rzecz elektrowni oraz od 

zajmowanych nieruchomości. Jest to jednak suma niewielka, jeżeli porównamy ją 

 z merkantylną wartością, jaka znajduje się w złożu pod Legnicą w postaci 

nieeksploatowanych złóż węgla brunatnego. Na ten przykład miasto Opole ma 

zarabiać z tytułu działalności elektrowni zaledwie 2,2 mln złotych. Nie wspominając 

już o tym, że mieszkańcy województwa nie mają realnych korzyści z funkcjonowania 

elektrowni, gdyż PGE Elektrownia Opole S.A. nie produkuje prądu dla regionu. 

Opolszczyzna jest bowiem obsługiwana przez katowicki Tauron, choć oczywiście 

należy pamiętać, że konsumenci mają prawo zmiany dostawcy dzięki zasadzie Third-

Party Access, z której jednak niewiele osób fizycznych korzysta, gdyż korzyści 

materialne takiego działania są niewielkie. Opolszczyzna zatem pracuje na rzecz 

centrali  w Bełchatowie, a jej mieszkańcy wysyłają kapitał finansowy za rachunki za 

prąd do Katowic. W ten sposób jest drenowana z kapitału obu rodzajów: fizycznego 

(prąd) i finansowego (pieniądze). Inwestycja w rozbudowę mocy Elektrowni Opole 

może zatem stać się jedną z najbardziej nietrafionych decyzji gospodarczych w historii 

poperelowskiej Polski. Wraz bowiem z rozbudową przygranicznych sieci przesyłowych 

Polski i implementacji Wspólnego Rynku Energii w Europie, konsument będzie miał 

dostęp do taniej energii z Chorwacji, Francji, Litwy, Estonii, Bułgarii, czy wszystkich 

tych krajów, gdzie jest i będzie ona tańsza w perspektywie 20-30 lat.  Może się zatem 

okazać, że jednostka z drogim wkładem węglowym, taka jak Elektrownia Opole, 

 w długofalowej perspektywie, a ta przecież najbardziej interesuje młode pokolenia, 

stanie się nierentowna i będzie kolejnym obciążeniem polskich podatników.  

Rozciąganie dotychczasowej wadliwej wizji rozwoju państwa na przyszłe 
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pokolenia, utrwalającej stan, w którym Polska zużywa trzykrotnie więcej energii na 

wyprodukowanie pojedynczego produktu (o takie rzędy wielkości, jeśli chodzi 

 o energochłonność, stoimy za plecami średniej europejskiej), ma jedno określenie w 

literaturze – tyranii międzypokoleniowej. Oznacza on system podejmowania 

kluczowych decyzji, w którym podmioty najbardziej zainteresowane przyszłym stanem 

rzeczy nie mają prawa głosu. Obecnie funkcjonujące mechanizmy zarządcze 

spowodują wydrenowanie budżetu ze środków (100 mld euro + 21 mld dolarów) 

równych blisko połowie rocznego PKB Polski, które zostaną wydatkowane tylko na 

jedną ze sfer ekonomik, skatalogowanej w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).  

Co gorsza,  będą to bezprecedensowe wielkości kapitału finansowego, skonsumowane 

na energetykę typu stock-source, a nie – jakby należało tego oczekiwać – flow-source. 

Oba systemy różnią się zasadniczo typem wkładu (ang. input). W pierwszym 

przypadku są to zmagazynowane przez setki milionów lat pokłady, które 

komercjalizujemy przez nakładanie nań teraźniejszych funkcji cenotwórczych, 

mieszczące się pod naszymi stopami, czyli stałe, płynne i gazowe kopaliny. W drugim 

zaś niekomercyjne przepływy typu słońce, wiatr oraz tzw. szóste paliwo, czyli energia 

niezużyta, zaoszczędzona. W Polsce zdecydowanie dominuje ten pierwszy, 

niekorzystny typ sektora energetycznego, rozparcelowanego na węgiel, ropę i gaz 

ziemny. W tym znaczeniu pokazywanie opinii publicznej coraz to bardziej 

zdywersyfikowanego miksu energetycznego nie ma żadnego merytorycznego sensu, 

bo wszystkie trzy węglowodory to nadal ten sam typ surowca – stock-source. 

W skrócie, zużywamy lub sprowadzamy do kraju te rezerwy, które zastaliśmy 

 i w perspektywie kilku następnych pokoleń na pewno już nie zastaniemy. Dodatkowo, 

wydatkowanie tak ogromnych ilości pieniądza dłużnego spowoduje, że energetyka 

nad Wisłą zarówno na poziomie semantycznym, jak i empirycznym, będzie podlegać 

efektowi zakotwiczenia – Polska straci szansę na kreatywne rozwiązania w przyszłości. 

Kto bowiem po wydaniu ponad 0,5 bln złotych na energetykę węglowodorową zgodzi 

się, czy to w postaci fiskalnej – na wydatkowanie kolejnych środków z budżetu na 

inwestycje, czy w postaci monetarnej – na obciążanie konsumenta wyższymi cenami 
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energii, na kolejne inwestycje w moce tym razem typu flow-source? Grupy 

lobbystyczne doraźnego interesu, które zostaną uwłaszczone obecną decyzją rządu, 

jak energetycy zawodowi, górnicy, poddostawcy,  już teraz odetchną z ulgą i nie 

pozwolą na zmianę status quo przez najbliższe 20-30 lat. Gdyby jednak polscy 

decydenci mieli  wolę rozbudowy bazy i nadbudowy energetyki typu flow-source, to 

skąd weźmiemy kolejne środki, by pokryć po raz kolejny koszty kapitałowe takiej 

decyzji, skoro wydamy je w najbliższym interwale czasowym na przestarzałą 

energetykę typu stock-source?  

 

Propozycje zmian  

Obecnie brak jest świadomości o chroniczności i przewlekłości teraźniejszych 

decyzji. W smithowskiej triadzie: kapitał, praca, ziemia będziemy mogli konkurować 

tylko zasobami ludzkimi a więc tanią lub tańszą siłą roboczą. Poprawa o 15 % średniej 

wydajności elektrowni węglowych poprzez instalację bloków energetycznych 

 o największej, 45%-owej efektywności produkcji energii nie stworzy przewagi 

komparatywnej zdolnej do kolejnego skoku cywilizacyjnego. Nawet jeżeli koszt 

jednostkowy prądu w Polsce, czyli w hierarchii termodynamicznej, najbardziej 

szlachetnej – a  przez to funkcjonalnej formy energii – wynoszący 0,11 eurocentów, 

przy średniej europejskiej 0,13 eurocentów na kWh (bez naliczania podatków 

pośrednich)17, jest mniejszy, to należy mieć na uwadze, że do wytworzenia produktów 

do konsumpcji wewnętrznej i na eksport potrzebujemy jej de facto trzy razy więcej, 

czyli efektywnie za 0,33 eurocentów – dwa razy więcej od najwyższych poziomów cen 

w Europie. Ryzyko systemowe tym samym nie zostanie zlikwidowane, 

 a wręcz spotęgowane, gdyż cała pula na szali efektywności zostanie przesunięta na 

stronę węglowodorów, które m.in. do takiej sytuacji doprowadziły. Logika kwadratury 

koła i niewiedza dotycząca przyszłych skutków teraźniejszych decyzji objawia się m.in. 

w przykładzie o trotylu i czekoladzie, czy jajku i kurze, jeżeli ubierzemy je w retorykę 

energetyczną i zapytamy: Co ma więcej energii w przeliczeniu na jednostkę masy: 

                                                           
17

 http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nrg_pc_204&lang=en, 26.09.2013 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nrg_pc_204&lang=en
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czekolada czy trotyl, powszechnie kojarzony pod akronimem TNT, za czym kryje się 

chemiczny związek – 2,4,6-trinitrotoluen? I analogiczne: Co ma więcej energii w sobie 

jajko, czy urodzone zeń kurczątko.  W obu przypadkach, gdy zadaje się to pytanie 

politykom, najczęściej padają błędne odpowiedzi, a prawidłowe to te pogrubione, 

podkreślone i wyróżnione kursywą18. Automatycznie powstaje pytanie, dlaczego 

władza, charakteryzująca się niewiedzą na podstawowym poziomie w zakresie praw 

termodynamicznych, ma nadal legitymizację, by podejmować kluczowe decyzje 

i wyznaczać tym samym kierunek rozwoju  gospodarczego kraju , co w przyszłości 

będzie skutkowało pogorszeniem się standardu życia młodych pokoleń. 

Jeżeli rządowi naprawdę zależałoby na rozwiązaniach systemowych 

 w energetyce węglowej, a nie na działaniach typu „rzut na wyborczą taśmę”, za które 

kolejne pokolenia będą ponosić bolesną, finansową odpowiedzialność, to nie 

dopuszczono by do sytuacji, w której na zwałach państwowych kopalni i elektrowni 

 w 2012 roku leżałoby 15 mln ton węgla o rynkowej wartości 5 mld zł. Z przyczyn 

ekonomicznych (spowolnienie gospodarcze) oraz polityczno-geologicznych (polski 

węgiel pochodzi z głębokich pokładów i jest drogi) staje się on niekonkurencyjny, 

 a jego „konkurencyjność” zapewniana jest przez rządzące elity rozwiązaniami 

charakterystycznymi dla XIX i XX wieku, czyli np. przymuszaniem Kompanii Węglowej 

do gwarancji dostaw po określonej cenie za megadżul na kilogram węgla dla 

Elektrowni Opole19. Jest to klasyczna forma subsydium pośredniego i omijanie 

warunków wolnorynkowych, co świadczy o ekonomicznej niewydajności tego 

projektu. Gdyby rządowi tak naprawdę zależało na pobudzeniu koniunktury 

 w sektorze węglowym, mógłby np. zainicjować komplementarny program wsparcia 

dla elektrycznego transportu osobowego, co wpisywałoby się w europejską strategię 

ograniczania emisji dwutlenku węgla w ramach tzw. programu Non-ETS. Silnik 

elektryczny wsparty hamulcami odtworzeniowymi ma bowiem wydajność blisko 90%, 

średni silnik na diesel czy benzynę oscyluje przy wielkościach rzędu 30-35%. Takie 

                                                           
18

 Czekolada w 1 gramie zawiera 5 kilokalorii, trotyl zaś jedynie 0,65 kilokalorii. Jajko to 360 kilodżuli, tkanki 
nowonarodzonego kurczaka zawierają zaś tylko 160 kilodżuli.  
19

http://www.forbes.pl/pge-rozbuduje-elektrownie-opole-z-kompania-weglowa-list 
intencyjny,artykuly,157368,1,1.html, 26.09.2013. 

http://www.forbes.pl/pge-rozbuduje-elektrownie-opole-z-kompania-weglowa-list%20intencyjny,artykuly,157368,1,1.htm
http://www.forbes.pl/pge-rozbuduje-elektrownie-opole-z-kompania-weglowa-list%20intencyjny,artykuly,157368,1,1.htm
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rozwiązanie napędziłoby rynek, jeżeli faktycznie taka byłaby pierwotna intencja 

rządzących. Można jednak mieć wrażenie, że jedynym celem tej polityki jest tyrania 

status quo.  

Innymi rozwiązaniami, które łączyłyby ogień z wodą, czyli konieczność 

zwiększania efektywności gospodarki kraju i bycie ekologicznym sensu stricto (co 

istotne i ważne: ekologicznym na terenie Polski), mogłyby być tzw. obligacje płatne  

w towarze (ang. payment-in-kind bonds) lub też instrumenty finansowe zastosowane 

w ramach tzw. composition effects, jakie zostały wprowadzone m.in. w stosunkach 

handlowych Kanady z Japonią. Tam też nastąpił smithowski podział obowiązków: 

Ottawa produkuje dobra energochłonne dla Japończyków z uwagi na dużą liczbę 

hydroelektrowni, a Tokio w zamian te kapitałochłonne, gdyż stoi zdecydowanie wyżej 

od Kanadyjczyków w dziedzinach know-how i hi-tech. Trzecią opcją jest implementacja 

tzw. Systemu Kwantyfikacji Energii Wirtualnej (SKEW) na wzór systemu Oil-depletion 

Protocol zaproponowanego przez Richarda Heinberga i Tradable Energy Quotas tj. 

Zbywalnych Kwot Energii. 

Pierwsze rozwiązanie jest oparte o założenie tzw. modelu surowcowego Arpsa-

Robertsa, który, w pewnym uproszczeniu, odnosi się wprost do pewnej prawidłowości 

w dziedzinie poszukiwań i wydobycia węglowodorów – a mianowicie, że duże złoża 

znajdowane są w pierwszej kolejności. Nadaje to całemu przemysłowi swoistą 

„strzałkę czasu”, jaką ostatecznie dał światu fizyki Einstein. W połączeniu z czynnikami 

demograficznymi oznacza to mniej więcej, że najtańsze złoża węglowodorów po 

kalibracji cen współczynnikiem parytetu siły nabywczej zostały już odkryte lub 

wkrótce zostaną. Wynika to z technicznych przyczyn łatwości poszukiwań rzeczy 

dużych oraz efektu skali i kosztu marginalnego. W tym świetle, czy to 15 miliardów ton 

pokładów legnickiego węgla brunatnego, czy pozostałe 50 mld ton węgla kamiennego 

nabiera innej wartości futurystycznej. Zdecydowana większość spośród 5360 GW 

mocy zainstalowanych na świecie jest oparta o węglowe technologie wytworu energii 

elektrycznej. Z uwagi na niską kapitałochłonność (CAPEX) oraz niewielkie koszty 

operacyjne (OPEX) takich inwestycji – oczywiście, tylko przy pominięciu gros kosztów 
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zewnętrznych, jakie wiążą się z utylizacją tego bituminu - jest i, w perspektywie dwóch 

dekad, najprawdopodobniej nadal będzie to preferowana przez kraje rozwijające się 

opcja produkcji energii. Państwa te, jako bierni członkowie postanowień protokołu z 

Kioto i PostKioto oraz podmioty nieuczestniczące w systemach handlu emisjami na 

poziomie regionalnym, pozbawione są bowiem motywacji ekonomicznej do zmiany 

swoich działań na tym polu. Efektem "infrastrukturalnego zakotwiczenia" zostaną one 

również przymuszone do wykładniczego zużycia węgla kamiennego i brunatnego w 

swoich elektrowniach i to pomimo cenowej presji popytowej na „czarne złoto” 

wywołanej m.in. przez rewolucję łupkową w Stanach Zjednoczonych. Należy bowiem 

przyjąć zasadę regresu do średniej. Oznacza to, że spadek cen w przeliczeniu na 

megadżul energii na świecie zostanie zahamowany m.in. przez rosnące standardy 

sanitarne w przemysłach węglowodorowych. Gaz czy ropa z łupków są na początku 

owej drogi, tak jak i górnictwo w najbardziej węglochłonnym państwie świata, jakim 

są Chiny. Wraz z efektem bogacenia się społeczeństwa tego najbardziej zaludnionego 

kraju świata spowoduje to, iż w perspektywie długofalowej polski węgiel może stać się 

alternatywą nawet dla elektrowni zlokalizowanych nad Jangcy czy Żółtą Rzeką. Zatem 

argument pozostawienia go w ziemi, dokonywania arbitrażu cenowego na rynkach 

światowych na węglu oraz oportunistycznego wyczekiwania na możliwość uzyskania 

znaczących korzyści w oparciu o system Arpsa-Robertsa niewątpliwie znajduje 

uzasadnienie. Dla dobra kraju należy zatem wejść w kontakt finansowo-

technologiczny z tym światem oparty o założenia realizmu ekonomicznego. 

 Czytelnik może zadać w tym miejscu pytanie o los 100 tysięcy górników i efekt 

mnożnikowy, który nadają im ich rodziny. Można rozwiązać ową bolączkę, tworząc 

swoistą hybrydę instrumentu finansowo-handlowego – obligacji payment-in-kind  

z umowami composition effects. Sprzedawać z premią jeszcze niewydobyty węgiel  

w ramach skarbowych obligacji towarowych, którego wartość, i to tylko tego  

w Legnicy szacuje się nawet na 1,5 bln złotych. Nabywca – kraj (np. Chiny) bądź spółka 

handlowa (np. chiński oddział BHP Billiton) mógłby na zasadach tzw. praktyki BYOI 

(ang. Bring Your Own Infrastructure), powszechnie stosowanych na złożach 
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 w Kazachstanie czy Iranie, zatrudniać swoich pracowników, wydobywać go na miejscu 

po swoich kosztach, sprowadzając swój sprzęt i pracowników lub też leasingując 

polskie maszyny i/lub polskich górników w zależności od sytuacji makroekonomicznej 

na rynku, a następnie pożytkować go u siebie na miejscu lub, na zasadzie instrumentu 

rynkowego: energetycznych swapów, sprzedawać/wymieniać. Zastrzyk w postaci tak 

ogromnego strumienia pieniędzy pozwoliłby Polsce na postawienie, mierząc 

nakładami inwestycyjnymi, około 281 GW w energii wiatrowej20, czyli ponad 9-krotnie 

więcej niż jest obecnie podłączone do sieci PSE Operatora.  Jeżeli weźmiemy pod 

uwagę, że średnia turbina funkcjonuje na poziomie 18-20%21 wydajności nominalnej, 

to o mniej więcej 28 GW  moglibyśmy zwiększyć w ten sposób nasze moce 

zainstalowane. Traktując deklarację Donalda Tuska o stawianiu na węgiel 

 i symultanicznym oparciu tej technologii na czystym spalaniu jako polityczny 

wyznacznik kierunku rozwoju polskiej gospodarki, można wziąć ten wariant za 

konkurencyjny w stosunku choćby do kosztów wytworu energii elektrycznej 

 z instalacją wychwytywania dwutlenku węgla, gdyż ceny w obu tych przypadkach 

(wiatr i węgiel + CCS) za megawatogodzinę są zbliżone lub nawet niższe na korzyść 

tego pierwszego, i to bez wliczania zewnętrznych kosztów zdrowotnych (np. 

otorbienia w płucach pyłów PM 10 i PM 2,5). Wartością dodaną tego zjawiska będzie 

ponadto przesunięcie akcentu gospodarczego i budowa łańcucha produkcji prądu 

 o energetykę typu flow-source, opartą o z natury niezmonopolizowane dobro 

publiczne. Dobro, które byłoby idealnym składnikiem do zdywersyfikowanego 

portfolio energetycznego kraju. Ponadto, byłby to ten typ, który w przyszłości nie 

wymagałby, co oczywiste, inwestycji typu operacyjnego (OPEX), zatem regularnie 

można byłoby schodzić z obecnego pułapu 21 mld dolarów rocznie, które wydajemy 

na import surowców, do zera, z pełną gamą konsekwencji, jakie musiałyby ponieść 

koncerny narodowe, przede wszystkim z sektora gazowego i ropy naftowej, które 

byłyby zmuszone do ekspansji na rynki zewnętrzne i nie ograniczałyby się do akwizycji, 

                                                           
20

 Przyjmując, że postawienie 3 MW turbiny wiatrowej to koszt 16 mln zł wraz z kosztami montażu, 
http://revolution-green.com/traditional-green-energy-news/, 26.09.2013. 
21

 http://www.ewea.org/fileadmin/ewea_documents/documents/publications/statistics/Stats_2011.pdf, 
26.09.2013. 

http://revolution-green.com/traditional-green-energy-news/
http://www.ewea.org/fileadmin/ewea_documents/documents/publications/statistics/Stats_2011.pdf
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pośredniczenia i prostej sprzedaży na terenie kraju, jak to ma miejsce obecnie. 

 Aby jednak nowy system nie wpadł w pułapkę paradoksu Jevonsa, konieczna 

jest instalacja mechanizmów stabilizujących zużycie, dodatkowe wolumeny energii 

spowodują bowiem quasi-powiązaną z ekonomicznym prawem Saya sytuację,  

w której nadmiar podaży będzie szukał ujścia w popycie, często pochodzącym  

z importu w ogromnych ilościach. Konieczna jest sekwencyjna implementacja 

najpierw Systemu Kwantyfikacji Energii Wirtualnej, potem Banku Energii, a na koniec 

komplementarnej do polskiego złotego, czy w przyszłości euro, waluty energetycznej, 

która wyrażałaby wartość energetyczną towarów i usług tak, by wyeliminować 

absurdy dzisiejszego systemu monetarnego i na styl protokołu Oil-Depletion tworzyć 

presję efektywnościową poprzez bardziej wydajną produkcję i konsumpcję. Pomysł 

Richarda Heinberga polega na zwyczajowym samoograniczaniu zapotrzebowania po 

obu stronach łańcucha popytowo-podażowego rzędu 0,5-1,5 % rocznie tak, by 

zautomatyzować i narzucić gospodarce nawyk oszczędzania energii tam, gdzie jest ona 

bezproduktywnie wykorzystywana, a następnie przekazać ją do Banku Energii 

 i transfer w formie nadwyżki np. sektorowi Research, Development and Deployment 

(RD&D). Jedną z aktywności gospodarczych, gdzie energia (i pieniądze) jest 

bezsensownie wydatkowana, jest np. tracenie ogromnych ilości żywności w przemyśle 

spożywczym, średnio 300 kg na statystycznego Polaka, jednak większość tej liczby jest 

marnowane w strukturach produkcyjnych samej gałęzi. Jeżeli przyjmiemy, że Polak 

wyrzuca 300 kg ekwiwalentu przeciętnego posiłku 6 MJ22, których średnio jemy 3, to 

po szybkich kalkulacjach (ilość wyrzucanego jedzenia x liczba ludności Polski) 

wychodzi nam, że możemy zaoszczędzić 200 PJ energii za jednym ruchem. Oczywiście 

to zaledwie 0,5 % globalnego zużycia energii przez nasz kraj, jednak ograniczenie 

marnotrawstwa energii możliwe jest również w pozostałych przemysłach: 

transportowym, samochodowym, chemicznym, wszędzie tam, gdzie system 

monetarny nieprawidłowo przekazuje bodźce do gospodarki. Całą ideę oddają słowa 

pewnego naukowca. Swego czasu Colin Campbell, geolog z Oksfordu, wyraźnie 

                                                           
22 

Bomford. M., Energy Food Smart Choices, Kentucky 2009. 
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poirytowany wyraził opinię-pytanie: Który (idiota) wymyślił system, w którym to 

energia służy pieniądzowi, a nie pieniądz energii? Pomysłodawca obecnego, 

wadliwego systemu – nigdy się nie zgłosił. Czas to zmienić, arytmetyka systemu, tak 

chwalona przez słynnego Miltona Friedmana, słabo oddaje energetyczne realia. Oto 

przykład – obecnie, sprzedając tonę węgla (29000 MJ), oddajemy za 1 zł 8800 

kilokalorii, a w zamian, za otrzymaną złotówkę, dzieląc ilość dostępnego pieniądza M1 

w Polsce (872 mld zł) i roczną konsumpcję energii w kraju (przyjmijmy przedkryzysowy 

2007 r. i 4200 PJ, czyli 1 003 152 765 835 483 kilokalorii), jesteśmy 

 w stanie zakupić zaledwie 1150 kcal23. Tracimy zatem na takiej transakcji blisko 8-

krotnie, pozbawiając się  „energetycznego parytetu siły nabywczej”, który obecnie 

 w postaci tzw. współczynnika parytetu siły nabywczej (PPP) jest mierzony tylko 

 i wyłącznie w kategoriach monetarnych. Ekonomia, jako nauka o zagospodarowaniu 

zasobów, powinna jednak wykształcić narzędzia pozwalające na ocenę efektywnego, 

 a nie nominalnego (ilościowego), stanu bazy kapitałowej, której trzon stanowi 

energia. Taki stan rzeczy nie może trwać w nieskończoność, jest on możliwy jedynie 

 w czasach, gdy model gospodarczy opiera się o założenia marnotrawcze 

 i krótkoterminowe.  

 

Podsumowanie 

Podwaliną, świętym Graalem sukcesu ekonomicznego Stanów Zjednoczonych 

oprócz seniorażu jest przede wszystkim dostęp do tanich źródeł energii, 

pozyskiwanych kosztem interwencji militarnych na całym świecie, eksploatacja 

bogatych złóż dóbr prywatnych – jak ropa w Teksasie czy węgiel w Wyoming, oraz 

dóbr publicznych – słońce w Kalifornii czy woda na tamie Hoovera. Europa, 

 a w szczególności Polska z uwagi na swoją energochłonność i brak argumentów 

siłowych, są zmuszone do poszukiwania podobnych źródeł innymi metodami, 

nacechowanymi efektywnością. Nad Wisłą konieczne jest stworzenie „energetyki 

 z gwarancją kapitału”, a nie swoiste podłączanie i przedstawianie sukcesu 

                                                           
23

 Opracowanie własne na podstawie danych Narodowego Banku Polskiego. 
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gospodarczego za pomocą miary przepływów Produktu Krajowego Brutto. 

Przepływami „żyją” bowiem obecne pokolenia, a nie przyszłe.  

 

Jacek Sobański – doktorant w Instytucie Politologii Uniwersytetu Opolskiego 

 

Abstrakt 

Artykuł traktuje o polskiej polityce energetycznej w kontekście niedawno przyjętej 

przez rząd linii politycznej, która pierwotnie ma polegać na wsparciu 

 i dokapitalizowaniu polskiego rynku elektroenergetycznego w zakresie dalszego 

rozwoju i ekspansji technologii węglowych. Została w nim przedstawiona subiektywna 

ocena obecnego stanu sektora wytworu energii elektrycznej, w mniejszym stopniu 

ciepła oraz wizja konsekwencji, jakie mogą wyniknąć z takiego stanu rzeczy 

 w perspektywie najbliższych kilku dekad. W dalszej części artykułu zostały 

przedstawione propozycje zmian strukturalnych, które mogłyby poprawić zarówno 

energochłonność polskiej gospodarki, jak i jej odporność na wstrząsy wywołane 

kryzysami energetycznymi, jakie będą miały miejsce w przyszłości.  

 

THE OFFICIAL STATEMENT OF THE POLISH GOVERNMENT IN THE CONTEXT OF 

PENDING CHALLENGES OF THE NEW ENERGY POLICY ON THE EXAMPLE OF OPOLE 

POWER PLANT – PROPOSED CHANGES 

Abstract 

The article deals with the Polish energy policy in the context of the recently adopted 

government's political line, which primarily has to rely on the support and 

recapitalization of the Polish power market based on further development and 

expansion of coal-based technologies. It is the author’s subjective assessment of the 

current state of the electricity sector in Poland, to a lesser degree of the heat sector, 

and the vision of the consequences that might result from such a state of things in 

the next few decades. Next, the author focuses on the presentation of proposals for 
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structural changes that would improve both the energy consumption of the Polish 

economy and its resilience to energy shocks in the future. 




