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Poland became one of the fastest growing economies in Europe
Polska ma jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek w Europie
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Twenty-six centuries ago, Thales of Miletus discovered electricity by rubbing amber against fur.
Although amber, especially at that time,
was very common in Poland, energy developed
in a more important and much more complex
sector of economy. This is a sector that is based
on the hard work of many people and includes not
only production or extraction of raw materials,
but also environmental and R&D matters.

Dwadzieścia sześć wieków temu Tales z Miletu
odkrył energię elektryczną poprzez pocieranie
bursztynu o materiał. Mimo że bursztyn był w Polsce,
szczególnie w tamtych czasach, bardzo powszechny, to w ważniejszy i zdecydowanie bardziej skomplikowany sektor gospodarki rozwinęła się energetyka.
Sektor, który opiera się na ciężkiej pracy wielu osób,
a obejmuje nie tylko wytwarzanie czy wydobycie
surowców, ale także kwestie środowiskowe
i badawczo-rozwojowe.

We are starting from the position that it is worth
talking about energy. Therefore, we allow ourselves to present you this magazine in which we
discuss the most important issues concerning the
energy sector in Poland.

Wychodzimy ze stanowiska, że warto rozmawiać
o energetyce. Stąd też pozwalamy sobie przedstawić
państwu magazyn, w którym poruszamy najważniejsze zagadnienia dotyczące sektora energii w Polsce.

Marcin Roszkowski

Marcin Roszkowski

PRESIDENT OF THE JAGIELLONIAN INSTITIUTE

Prezes Instytutu Jagiellońskiego
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(Not Only Space) Wind
of Economic Revolution
(nie tylko kosmiczny) wiatr
w żagle gospodarki

Last year the Priority Polish Space Programme was
launched. Does Poland have a chance of real participation in the conquest of space, e.g. landing on Mars?
How does the development of the space industry support other branches?
Of course, we have a chance. What is more, the Polish flag is already on Mars. This is due to the missions
in which Polish engineers and entrepreneurs take part.
During the Polish-German Economic Forum a declaration on cooperation between OHB System and PIAP
Space was signed. The first joint undertaking will be activities concerning the Mars Sample Return mission, which
will allow samples of Martian soil to be brought to Earth.

W ubiegłym roku wystartował Priorytetowy Polski
Program Kosmiczny. Czy Polska ma szanse na realny
udział w podboju kosmosu, np. lądowaniu na Marsie?
W jaki sposób rozwój sektora kosmicznego wspomaga
pozostałe branże?
Oczywiście, że mamy szanse. Co więcej, polska flaga jest
już na Marsie. To za sprawą misji, w których biorą udział
polscy inżynierowie i przedsiębiorcy. Podczas Polsko-Niemieckiego Forum Gospodarczego podpisano deklarację o
współpracy pomiędzy OHB System a PIAP Space. Pierwszym wspólnym przedsięwzięciem będą działania dotyczące misji Mars Sample Return, dzięki której na Ziemię zostaną przywiezione próbki gruntu marsjańskiego.

We have extremely talented employees who are becoming more and more familiar with business. The Polish Space Strategy assumes that the domestic space
industry will be able to effectively compete on the European market, and its turnover will amount to at least 3%
of the total turnover of this market.

Mamy niezwykle utalentowaną kadrę, która coraz lepiej
odnajduje się w biznesie. Polska Strategia Kosmiczna zakłada, że krajowy sektor kosmiczny będzie zdolny do skutecznego konkurowania na rynku europejskim, a jego obroty wyniosą co najmniej 3% ogólnych obrotów tego rynku.

The space technology sector is a good example of practical
development of innovation, i.e. cooperation between science and business. Space technologies are used in many
industrial areas - e.g. defence, aerospace, automotive.
They also influence the development of new materials and
energy-efficient, low-carbon manufacturing techniques.
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Sektor technologii kosmicznych to dobry przykład praktycznego rozwoju innowacyjności, tzn. współpracy pomiędzy nauką a biznesem. Technologie kosmiczne znajdują
zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu, np. obronnym, lotniczym, motoryzacyjnym. Wpływają też na rozwój
nowych materiałów i energooszczędnych, niskoemisyjnych
technik wytwarzania.

jadwiga emilewicz

MINISTER OF ENTREPRENEURSHIP
AND TECHNOLOGY
MINISTER PRZEDSIęBIORCZOŚCI
I TECHNOLOGII

page / strona

7

Coming down to Earth, how does the Ministry
of Entrepreneurship and Technology perceive
the directions of activities in the energy sector?
What remarks did your ministry submit with regard
to the project of Polish Energy Policy until 2040?
Our comments focused mainly on the launch of large
scale prosumer microinstallations for small and medium-sized companies. We can see a huge potential
here. We also pay attention to the development of
photovoltaics and the need to liberalise the regulations
concerning the construction of windmills. Wind energy
is much more competitive than conventional energy.

Schodząc na Ziemię, w jaki sposób Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii postrzega kierunki działań
w energetyce? Jakie uwagi wniósł kierowany przez Panią
resort wobec projektu „Polityki Energetycznej Polski
do 2040 roku”?
Nasze uwagi koncentrowały się głównie na uruchomieniu
na dużą skalę mikroinstalacji prosumenckich dla małych
i średnich firm. Widzimy tu ogromny potencjał. Zwracamy
także uwagę na rozwój fotowoltaiki i potrzebę liberalizacji przepisów regulujących budowę wiatraków. Energetyka wiatrowa jest dużo bardziej konkurencyjna niż konwencjonalna.

And how will the Energy Plus programme influence
the Polish energy mix and the prices of electricity?
How can the average consumer benefit from it?
The Energy Plus Programme means the production
of energy from renewable sources for own needs and
the sale of excess energy to the grid. We want to create conditions for investment in renewable energy for
companies, local governments and individual consumers. The main beneficiaries of the project will be Polish
families, who will gain cheap and easy access to their
own electricity and its sources. Many small and medium-sized enterprises will become prosumers, i.e. energy producers and consumers at the same time.

A jak program Energia Plus wpłynie na polski miks energetyczny i kształtowanie się cen energii? W jaki sposób
przeciętny konsument będzie mógł na nim skorzystać?
Program Energia Plus to produkcja energii ze źródeł odnawialnych na własne potrzeby i sprzedaż nadmiaru tej energii do sieci. Chcemy stworzyć warunki do inwestycji w energetykę odnawialną dla firm, samorządów i odbiorców indywidualnych. Głównymi beneficjentami projektu będą polskie rodziny, które uzyskają tani i łatwy dostęp do własnego prądu i jego źródeł. Wiele małych i średnich firm stanie
się prosumentami, czyli jednocześnie producentami i konsumentami energii.

Until now renewable energy sector has developed
thanks to subsidies, but after the fall in installation
prices it is enough to provide other instruments: loan
and leasing mechanisms. The loan may be repaid from
surpluses of energy sold. Today there are 36 thousand
prosumers in Poland - the aim of the programme is to
increase this number and to increase the share of renewable energy in Poland’s energy mix to 20%. In the
first year of the programme’s operation we expect installations with a total installed capacity of 200 MW and
a reduction in electricity costs for 50,000 households.
How does the government counteract the smog
problem? When will Poles finally be able to enjoy
clean air and breathe easy?
Our government was the first to approach the problem
of poor air quality in a systemic and comprehensive way.
We have defined sources of air pollution and introduced
quality standards for boilers. We have sealed the boiler
trading market. We have introduced quality standards
for solid fuels, prepared jointly with the Ministry of Energy. The Act on supporting thermomodernization and

8
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Do tej pory energetyka odnawialna rozwijała się dzięki dotacjom, ale po spadku cen instalacji wystarczy zapewnić
inne instrumenty: mechanizmy pożyczkowe, leasingowe.
Kredyt może się spłacać z nadwyżek sprzedawanej energii.
Dziś w Polsce jest 36 tysięcy prosumentów – celem programu jest zwiększenie tej liczby oraz podwyższenie do 20%
udziału energii odnawialnej w miksie energetycznym Polski. W pierwszym roku działania programu spodziewamy
się instalacji o łącznej mocy zainstalowanej 200 MW i obniżenia kosztów energii elektrycznej dla 50 tys. gospodarstw
domowych.
W jaki sposób rząd przeciwdziała problemowi smogu?
Kiedy wreszcie Polacy będą mogli odetchnąć pełną piersią, ciesząc się czystym powietrzem?
Nasz rząd jako pierwszy podszedł do problemu złej jakości powietrza w sposób systemowy i kompleksowy. Zdefiniowaliśmy źródła fatalnej jakości powietrza i wprowadziliśmy standardy jakościowe dla kotłów. Uszczelniliśmy rynek
obrotu kotłami. Wprowadziliśmy także normy jakościowe
dla paliw stałych, przygotowane wspólnie z Ministerstwem
Energii. Weszła w życie ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów, która ma eliminować podstawową

The coming months are also a period of summaries
of the government’s actions to date, thanks to which Poland
became one of the fastest growing economies in Europe.
Najbliższe miesiące to też okres podsumowań dotychczasowych
poczynań rządu, dzięki którym Polska ma jedną z najszybciej
rozwijających się gospodarek w Europie, a tempo wzrostu
naszego PKB jest jednym z najwyższych w UE.
repairs came into force, which is to eliminate the basic
cause of smog, so-called ‘low emissions’. Our law enables
us to finance up to 100% of the costs of replacing furnaces and insulating houses for those most in need. The
struggle against smog takes time and that is why our actions are calculated for a few years ahead. However, I am
convinced that thanks to our consistent actions Poles will
finally be able to breathe better quality air.
What are your most important goals for this year
as a politician and as a minister?
We are in an election year. The activities of the Ministry of
Entrepreneurship and Technology, which I am in charge
of, are not losing momentum. The coming months are
also a period of summaries of the government’s actions
to date, thanks to which Poland became one of the fastest growing economies in Europe, and the growth rate
of our GDP is one of the highest in the EU.
The Friendly Law Package closes the reform modernizing the conditions of doing business in Poland. This is
again over 70 changes, including the extension of the VAT
settlement period for imports; the right to error for micro, small and medium-sized enterprises for the first year
of operation; consumer protection, i.e. the right to lodge
a complaint, for entrepreneurs registered with CEIDG; facilitation of craftsmanship - enabling the establishment of
companies without losing the status of a craftsman.
The new project of public procurement law is being created with a view to de-bureaucratisation. The new draft
public procurement law is created with the aim of cutting red tape, facilitating access to public procurement
for SMEs and linking the spending of public money with
a pro-innovative state policy. Another project, Simple
Joint Stock Company, which is supposed to facilitate the
opening of innovative companies, is on the last legislative straightforward. We are also planning for the longawaited solution regulating the problem of payment
gridlocks to come into force later this year.

przyczynę smogu, jaką jest tzw. niska emisja. Nasza ustawa umożliwia sfinansowanie nawet 100% kosztów wymiany pieców i ocieplenia domów najbardziej potrzebujących
osób. Walka ze smogiem wymaga czasu i dlatego nasze
działania są obliczone na parę lat. Jestem jednak przekonana, że dzięki naszym konsekwentnym staraniom Polacy
w końcu będą mogli oddychać lepszej jakości powietrzem.
Jakie najważniejsze cele stawia sobie Pani na ten rok
jako polityk i jako minister?
Jesteśmy w roku wyborczym. Działania kierowanego przeze mnie resortu przedsiębiorczości i technologii nie tracą
impetu. Najbliższe miesiące to też okres podsumowań dotychczasowych poczynań rządu, dzięki którym Polska ma
jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek w Europie, a tempo wzrostu naszego PKB jest jednym z najwyższych w UE.
Pakietem Przyjazne Prawo domykamy reformę modernizującą warunki prowadzenia działalności gospodarczej w
Polsce. To kolejne ponad 70 zmian, a wśród nich: wydłużenie terminu rozliczenia VAT w imporcie; prawo do błędu
przez pierwszy rok działalności dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców; ochrona konsumencka, czyli m.in.
prawo do reklamacji dla przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG; ułatwienia dla rzemiosła – umożliwienie zakładania spółek bez utraty statusu rzemieślnika.
Nowy projekt Prawa zamówień publicznych powstaje z myślą o odbiurokratyzowaniu procedur, ułatwieniu dostępu
do zamówień publicznych firmom z sektora MŚP oraz powiązaniu wydatkowania pieniędzy publicznych z proinnowacyjną polityką państwa. Kolejny projekt – Prosta Spółka
Akcyjna, która ma ułatwić otwieranie innowacyjnych firm,
znajduje się na ostatniej legislacyjnej prostej. Planujemy
także, aby jeszcze w tym roku weszło w życie długo oczekiwane przez przedsiębiorców rozwiązanie regulujące problem zatorów płatniczych.
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gordon wasilewski
Space Research Centre PAS, Colorado School of MinesSpace resources researcher and engineer.
Centrum Badań Kosmicznych PAN, Colorado School of Mines,
badacz i inżynier zasobów kosmicznych.

Our nomadic drive pushes the frontiers of human exploration
and imagination. Whenever there’s a challenge of tremendous size,
like climbing the Mount Everest, or a promise of fortunes to be made,
like a goldrush – we’re there. Regardless of blood, toil, sweat and tears.
And there’s no place in the World that can offer both challenge
and fortune like space.
Nasz wędrowny styl życia sprawia, że przekraczamy granice eksploracji
i wyobraźni. Gdziekolwiek znajdujemy wyzwanie wielkich rozmiarów, jak wejście
na Mount Everest, czy obietnice bogactwa, jak gorączka złota – tam jesteśmy
my. Niezależnie od krwi, trudu, potu i łez. Na całym świecie nie ma lepszego
niż kosmos miejsca, które oferuje zarówno wyzwania, jak i bogactwa.

S

Z

pace resources, popularly known as space
mining, has been the topic of scientific and
engineering considerations at least since the
Apollo times, when great minds at NASA’s Working
Group on Extraterrestrial Resources discussed the
possibility of utilizing Lunar resources. But only now
space resources gotten traction that would lead
them to reality in the upcoming decade. And it’s all
because of water.

asoby kosmiczne, powszechnie znane pod nazwą
górnictwo kosmiczne, są ważnym tematem rozważań naukowo-technicznych. Dzieje się tak od czasów projektu Apollo, kiedy to wielcy pionierzy z Grupy Roboczej na rzecz Zasobów Pozaziemskich w NASA dyskutowali o możliwościach wykorzystania zasobów Księżyca. Jednak dopiero teraz sprawa nabrała rozpędu, który urzeczywistni te idee w przeciągu najbliższej dekady. A wszystko
za sprawą wody.

Water is one of the most ubiquitous resources found
on almost every planet, their moons and small bodies in the Solar System. On the surface level, however, only Earth harbours liquid water. Other bodies
are rich in water ice and hydrated minerals, as those
states may safely withstand space environment over
geological time scales.

Woda jest jednym z najpowszechniejszych zasobów znajdujących się na niemal każdej planecie, jej księżycach i małych ciałach Układu Słonecznego. Tylko i wyłącznie Ziemia
posiada zasoby ciekłej wody na swojej powierzchni. Jednakże inne ciała bogate są w zasoby lodu wodnego oraz
wody związanej mineralogicznie, ponieważ tylko te stany
gwarantują jej stabilność w warunkach kosmicznych i geologicznych skalach czasu.

But why water is so essential, when all we can hear
about space resources is mining for platinum and
Rare Earth Elements?

Dlaczego jednak woda jest tak istotna, skoro za każdym razem, kiedy podnoszony jest temat górnictwa kosmicznego,
słyszymy o górnictwie platyny i pierwiastków ziem rzadkich?
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Extraterrestrial water is an exact analogue of crude oil
on Earth. It’s a source of fuel that is generated through
sophisticated methods of processing.
Pozaziemska woda jest dokładnym analogiem ropy
naftowej na Ziemi. Jest źródłem paliwa, które generowane jest
poprzez zaawansowane metody przetwórcze.

It’s fuel.
Sustainable, cheap and ubiquitous supply of inspace-produced fuel is what we need to kickstart
space resources business and enhance our exploration capabilities. Can you imagine a successful mining operation deep in Siberia without infrastructure
setup, supply chain and reusable equipment? No, for
the same reason we need it in space.
Extraterrestrial water is an exact analogue of crude
oil on Earth. It’s a source of fuel that is generated
through sophisticated methods of processing. In
case of crude oil those processes are called refining.
In case of water in space – it’s electrolysis and liquefaction.
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Chodzi o paliwo.
Zrównoważony, tani i powszechny dostęp do paliwa produkowanego bezpośrednio w kosmosie jest tym, co pozwoli na start przemysłu zasobów kosmicznych oraz poszerzenie naszych zdolności eksploracyjnych. Wyobrażają
sobie Państwo w pełni sprawne operacje górnicze głęboko w Syberii bez niezbędnej infrastruktury, łańcucha dostaw oraz wielokrotnie wykorzystywanego sprzętu? Otóż
nie. Z tego samego względu potrzebujemy tych udogodnień w kosmosie.
Pozaziemska woda jest dokładnym analogiem ropy naftowej na Ziemi. Jest źródłem paliwa, które generowane jest
poprzez zaawansowane metody przetwórcze. W przypadku ropy naftowej tą metodą jest ogólnie pojęta rafinacja.
W przypadku wody w kosmosie są to elektroliza i skraplanie gazów.

Liquid hydrogen and liquid oxygen (LH2/LOX) are
one of the most important rocket propellants. Many
launch vehicles as well as upper stages of rockets
use it to escape Earth gravity well. Out of heavy-lift
launchers, Delta IV Heavy, Long March 5 (first and
second stage) and Ariane 5 (core and second stage)
are using it today. There’s also New Glenn and Vulcan that would be using in this propellant the future.
And one of the reasons why those rockets are used
or being developed is the potential of their refuelling
in space with water-derived propellant. The most important player in this field is United Launch Alliance.

Ciekły wodór i ciekły tlen (LH2/LOX) to jedno z głównych
paliw rakietowych. Wiele rakiet wszelkich stopni wykorzystuje je, aby uciec z ziemskiej pułapki grawitacyjnej. Spośród obecnie funkcjonujących ciężkich rakiet wodór i tlen
napędzają Delta IV Heavy, Long March 5 (pierwszy i drugi stopień) oraz Ariane 5 (rdzeniowy i drugi stopień). Także New Glenn oraz Vulcan, które obecnie są w trakcie rozwoju, będą używały tego paliwa w przyszłości. Jednym z powodów wykorzystywania go obecnie, a przede wszystkim
w przyszłości, jest jego potencjał produkcji i możliwości dotankowania bezpośrednio w kosmosie. Najpoważniejszym
graczem w tej dziedzinie jest United Launch Alliance.

Last year, ULA and Colorado School of Mines published a collaborative study on production of rocket propellant on the surface of the Moon. It is the
World’s first comprehensive in situ resource utilization (ISRU) plan for Lunar water ice resources . The
plan explains technical and economical possibilities
of integrated mining and processing operations in
the Moon’s Permanently Shadowed Regions (PSRs).
PSRs are those Polar craters’ floors, where sunlight
never reaches, which allows water ice to be stable
on the surface and possibly in the subsurface. We
cannot see into them but we are sure that some of
them harbour water. In 2010, intentional impact of
the upper stage of Atlas V rocket into Cabeus crater
created a gas and dust plume that was sampled by
LCROSS spacecraft’s sensors. There is at least 5% of
water by weight in the crater and that was the very
basis of ULA-Mines study.

W ubiegłym roku ULA oraz Colorado School of Mines opublikowały wspólne badanie na temat produkcji paliwa rakietowego na powierzchni Księżyca. Jest to pierwszy na
świecie kompleksowy plan zagospodarowania zasobów
lodu wodnego na powierzchni Księżyca. Tłumaczy on techniczne i ekonomiczne możliwości zintegrowanych operacji górniczo-przetwórczych zlokalizowanych w permanentnie zacienionych regionach na biegunach Księżyca. Regiony te obejmują biegunowe kratery uderzeniowe, do których światło słoneczne nigdy nie dociera, co sprawia, że
lód wodny jest tam stabilny na powierzchni dna krateru i
prawdopodobnie także wewnątrz górotworu. Nie możemy
obecnie zajrzeć w głąb tych pułapek zimna, jednak jesteśmy pewni, że część z tych kraterów posiada zasoby wody.
W 2010 roku dokonano celowego uderzenia górnego członu rakiety Atlas V wewnątrz krateru Cabeus, a następnie
dzięki instrumentom satelity LCROSS zbadano chmurę gazowo-pyłową, która w ten sposób powstała. Zasobność
wody w tym regionie oszacowano na przynajmniej 5% wagowych i ta wartość posłużyła jako baza opracowania ULA
oraz Colorado School of Mines.

Last year, ULA and Colorado School of Mines published
a collaborative study on production of rocket propellant on
the surface of the Moon. It is the World’s first comprehensive in
situ resource utilization (ISRU) plan for Lunar water ice resources.
W ubiegłym roku ULA oraz Colorado School of Mines
opublikowały wspólne badanie na temat produkcji
paliwa rakietowego na powierzchni Księżyca. Jest to
pierwszy na świecie kompleksowy plan zagospodarowania
zasobów lodu wodnego na powierzchni Księżyca.
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A new concept technology they developed for water
extraction in that environment, called thermal mining, utilizes mirrored and focused sunlight from the
crater rims to the floor, and collection of sublimated
water vapour on tents. Collected water is transported
to the processing facility, which breaks it down to hydrogen and oxygen, liquifies those gasses and stores
propellant or directly sells it to the customer. ULA
decided they are willing to pay $500 per kilogram
of propellant on the Lunar surface or $1,000 per
kilogram of propellant in orbit. ULA’s previous Cislunar-1000 needs analysis estimated their demand for
in-space-refuelling at 1,000 mT of propellant a year.

Opracowano nową technologię ekstrakcji wody w tym środowisku (ang. thermal mining), która wykorzystuje odbicie promieni słonecznych ze szczytu kraterów oraz skupianie ich na dnie, a następne przechwytywanie sublimującej wody na ścianach specjalnych namiotów. Zebrana woda transportowana jest wówczas do instalacji przetwórczej, która rozbija cząsteczki na wodór i tlen, skrapla te
gazy oraz magazynuje je lub przekazuje bezpośrednio do
klienta. ULA oszacowało, że jest w stanie zapłacić 500 USD
za każdy kilogram paliwa na powierzchni Księżyca lub 1000
USD za kilogram paliwa na orbicie Księżyca. Firma oszacowała także swoje roczne potrzeby dostaw paliwa na 1000
ton metrycznych.

When all the factors have been analyzed, the study
showed that the investment of $2.5B that would allow the development of equipment and operations
on the Moon would result in 65% Return on Investment in 10 years of operations and 4 years of development. Very high, as for investment that is often
considered to be of similar level of strategic importance and economic feasibility like a nuclear powerplant or a long tunnel.

Po przeanalizowaniu wszystkich danych badanie wykazało,
że inwestycja na poziomie 2,5 miliarda USD, która pozwoli
na rozwój urządzeń oraz operacje na powierzchni Księżyca, zapewni wymierny rezultat 65% zwrotu z inwestycji już
po 4 latach rozwoju i 10 latach działania. To wysoka wartość, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, iż inwestycje w zasoby kosmiczne uważa się w najlepszym wypadku za równorzędne względem inwestycji strategicznych takich jak
elektrownia jądrowa czy długi tunel.

14

page / strona

The growing demand for water-derived rocket propellant
and in-space refuelling is caused by potential of satellite
refuelling and reusability of spacecrafts.
Zwiększający się popyt na paliwo rakietowe z wody oraz tankowanie
statków kosmicznych w kosmosie są powodowane przez potencjał
dotankowania istniejących satelitów oraz wielokrotnego
wykorzystywania przyszłych statków.

Other independent analysis from Colorado School of
Mines, which I lead, showed similar numbers, when
the same assumptions were used for a different mining technology (surface mining). With similar investment but different technology, we obtained an average of 60% ROI.
It is clear that comprehensive studies of integrated
mining and processing operations show not only
technical but also economic feasibility of Lunar water
mining and propellant production.
The growing demand for water-derived rocket propellant and in-space refuelling is caused by potential
of satellite refuelling and reusability of spacecrafts
and allows for bigger payloads sent from the Earth,
more complicated manoeuvres in space and most
importantly – creation of an orbital supply chain and
logistics infrastructure.
Only then we can actually start thinking about more
elaborate enterprises in space resources industry –
rare metals mining, in-orbit manufacturing and permanent human presence.
The first water ISRU demonstration is on the horizon,
as the European Space Agency is currently in phase
A/B1 of the demonstration mission development,
which is set to launch to the Moon in 2025. It will not
target PSR ice resources but will aim to produce water from dry Lunar regolith.

Inna niezależna analiza z Colorado School of Mines, której
miałem okazję przewodzić, wykazała rezultaty podobnego
rzędu, mimo skupienia się na prostszej technologii górnictwa odkrywkowego. Przy podobnych nakładach finansowych średni zwrot z inwestycji wynosił 60%.
Jest więc jasne, że kompleksowe badania zintegrowanego
procesu górniczo-przetwórczego na Księżycu wykazują nie
tylko techniczne, ale również ekonomiczne wykonalności
przedsięwzięć związanych z wydobyciem wody i produkcją
paliwa rakietowego poza Ziemią.
Zwiększający się popyt na paliwo rakietowe z wody oraz
tankowanie statków kosmicznych w kosmosie są powodowane przez potencjał dotankowania istniejących satelitów
oraz wielokrotnego wykorzystywania przyszłych statków.
Pozwala to na wysyłanie większych ładunków z Ziemi, wykonywanie bardziej skomplikowanych i kosztownych manewrów orbitalnych, a przede wszystkim tworzy orbitalny
łańcuch dostaw i infrastrukturę logistyczną.
Tylko wówczas jesteśmy w stanie poważnie myśleć nad
bardziej wyrafinowanymi przedsięwzięciami w przemyśle
zasobów kosmicznych – takich jak górnictwo rzadkich metali, produkcja orbitalna czy permanentna obecność ludzi.
Pierwsza demonstracja pozyskania wody w kosmosie jest
już w zasięgu ręki. Europejska Agencja Kosmiczna jest obecnie na etapie A/B1 rozwoju misji demonstracyjnej, która zostanie wysłana na powierzchnię Księżyca w 2025 roku. Jej
celem nie będą jednak zasoby lodu wodnego, ale produkcja wody bezpośrednio z suchego regolitu księżycowego.

page / strona

15

FOTO: Copyright NASA

LH2/LOX is not the only chance for a space-sourced
propellant. SpaceX, with its grand plan for Mars, have
a slightly different fuel in mind – CH4/LOX, which is a
mixture of methane and oxygen. SpaceX developed
Big Falcon Rocket and its upper stage Starship will
use this fuel to launch, manoeuvre and land on Mars,
where it can successfully refuel using enormous
Martian water ice deposits and CO2 atmosphere
as substrates in ISRU process called Sabatier reaction, which creates methane. Martian ISRU is a key
for SpaceX Mars transportation system and has its
important place in Elon Musk’s plan for Martian colonization.
Although we are definitely at the dawn of the new
fuel industry, terrestrial energy companies so far
seem reluctant to join the effort, even though there is
a clear commercial feasibility of extraterrestrial water
mining. As they are used to look into new prospects
(like shale gas in the past), they are waiting for maturity of this business. But should they?
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LH2/LOX nie jest jedyną szansą na lokalnie dostarczane
paliwo rakietowe. SpaceX oraz wielki marsjański plan firmy bierze pod uwagę nieznacznie inne paliwo. Jest nim
CH4/LOX, czyli mieszanka metanu i tlenu. Rozwijane obecnie przez firmę Elona Muska rakiety Big Falcon Rocket oraz
ich górny człon Starship będą je wykorzystywały do startu,
manewrów orbitalnych i lądowania na Marsie, gdzie dzięki olbrzymim zasobom marsjańskiego lodu wodnego oraz
atmosferze dwutlenku węgla możliwa będzie produkcja
metanu w procesie Sabatiera. Wykorzystanie lokalnych zasobów Czerwonej Planety jest kluczową częścią systemu
transportowego SpaceX i planów kolonizacji planety.
Pomimo tego, iż jesteśmy u świtu nowego przemysłu paliwowego, ziemskie firmy energetyczne wydają się niezbyt
chętne do przyłączenia się do wysiłku firm kosmicznych,
nawet w obliczu dowodów na komercyjny potencjał wydobycia pozaziemskiej wody. Tak jak zwykle podchodzą do
nowych projektów (takich jak gaz łupkowy jeszcze kilkanaście lat temu), oczekując na dojrzewanie przemysłu. Ale czy
powinny?

Petroleum companies are indeed diversifying
their portfolios into renewables, why not space too?
Firmy naftowe, idąc tym samym tropem, chętnie dywersyfikują
swoje portfele w sektorze źródeł odnawialnych.
Dlaczego by nie spróbować w sektorze kosmicznym?

Most space projects favourably look into partnerships with terrestrial industries because it is always
a chance for mutual benefits, down-to-Earth technology transfers and innovation. However, the clearest
and readily available benefit for a terrestrial company
engaged in space-related activities is marketing.
In 2020, PTScientists, a Berlin-based space company, will send a robotic space exploration mission to
the Moon. For that enterprise, they partnered with
Audi and Vodafone. Two Audi-developed rovers will
traverse the Lunar surface and Vodafone will set-up
World’s first 4G LTE network Beyond Earth. It is all
because you, as a consumer, would love to drive a
car which uses technologies tested on the Moon, and
have a mobile plan with high speed Internet literally
everywhere.
Energy companies should see that potential to join
space resources industry. Not only because space
mining sector would grow 23.6% CAGR from $0.65B
today to $2.84B in 2025, according to a recent analysis, but also because they can show their customers
and stakeholders that they care about the future.
Petroleum companies are indeed diversifying their
portfolios into renewables, why not space too?
Ultimately as Konstantin Tsiolkovsky – the pioneer of
cosmonautics pointed out, Earth is the cradle of humanity, but one cannot live in the cradle forever.

Większość projektów kosmicznych bardzo przychylnie
podchodzi do partnerstw z firmami ziemskich sektorów,
ponieważ za każdym razem jest to szansa na obopólne zyski, transfer technologii oraz innowacje. Jednakże najpewniejszą i niemal natychmiastową korzyścią pochodzącą ze
współpracy ziemskiej firmy w przemyśle kosmicznym jest
marketing.
W 2020 roku PTScientists, kosmiczne przedsiębiorstwo z
Berlina, wyśle robotyczną misję eksploracyjną na Księżyc.
Dla tego przedsięwzięcia firma zawiązała partnerstwa między innymi z Audi i Vodafone. Dwa łaziki kosmiczne stworzone przez Audi przemierzą okolice lądowania misji na
Księżycu, zaś Vodafone zainstaluje pierwszą stację bazową telefonii 4G LTE poza naszą planetą. Ich klienci będą
pod wrażeniem samochodu wykorzystującego rozwiązania przetestowane na Księżycu oraz możliwości komunikacji i szybkiego łącza w każdym miejscu na Ziemi i poza nią.
Firmy sektora energetycznego również powinny zauważyć
potencjał przemysłu zasobów kosmicznych. Nie tylko dlatego, że ów przemysł rozwijał się będzie z rocznym skumulowanym tempem wzrostu na poziomie 23,6% (z 650 milionów USD obecnie do 2,84 miliarda USD w 2025 roku,
zgodnie z niedawną analizą), ale także dzięki możliwości
ukazania swoim klientom i akcjonariuszom troski o przyszłość. Firmy naftowe, idąc tym samym tropem, chętnie
dywersyfikują swoje portfele w sektorze źródeł odnawialnych. Dlaczego by nie spróbować w sektorze kosmicznym?
W końcu nasza planeta jest kolebką ludzkości, ale nikt nie
zostaje w kołysce na wieki, jak kiedyś słusznie zauważył
twórca teorii lotów kosmicznych Konstantin Ciołkowski.
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Will offshore wind power
boost the Polish economy?
Czy morska energetyka wiatrowa
napędzi polską gospodarkę?
According to some experts, Poland has a chance to become a prominent player
on the global offshore wind energy market, and, at the same time, national economy
can significantly benefit from it. Whether this happens depends primarily on politicians.
W ocenie ekspertów Polska ma szansę zyskać miano znaczącego gracza
na światowym rynku morskiej energetyki wiatrowej, a przy okazji znacząco skorzystać
może krajowa gospodarka. Czy tak się stanie, zależy przede wszystkim od polityków.

irena gajewska

THE POLISH WIND ENERGY ASSOCIATION (PWEA)
POLSKIE STOWARZYSZENIE ENERGETYKI WIATROWEJ (PSEW)
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Offshore wind farms already supply electric power in
eleven European countries. The United Kingdom is in
the forefront with its 8 GW of installed capacity ranking
it as a world leader in the use of offshore wind for electricity generation.

Morskie farmy wiatrowe zasilają systemy elektroenergetyczne już w jedenastu państwach Europy. Prym wiedzie
Wielka Brytania, której 8 GW mocy zainstalowanej daje pozycję światowego lidera w wykorzystaniu wiatru na morzu
do produkcji energii.

Development of wind farms in the Polish part of the Baltic Sea has been discussed for nearly a decade. So far investors have obtained so-called connection conditions
for projects with a total capacity of almost 7.1 GW. The
most advanced are those managed by the state-owned
energy giant PGE and Polenergia-Equinor consortium.
PGE is currently in the process of selecting a strategic
partner to participate in the preparation, construction
and operation of the offshore project. Invitation to participate in the project was answered by 13 potential
partners, to the selected of which the company offers
50 per cent of shares in two special purpose entities established to implement the projects.

O rozwoju elektrowni wiatrowych w polskiej części Bałtyku mówi się już od blisko dekady. Inwestorzy uzyskali dotychczas tzw. warunki przyłączenia dla projektów o łącznej mocy prawie 7,1 GW. Najbardziej zaawansowane są
te zarządzane przez państwowego giganta energetycznego PGE oraz przez konsorcjum Polenergia-Equinor. Aktualnie PGE jest w trakcie wyboru partnera strategicznego
do uczestniczenia w przygotowaniu, budowie i eksploatacji
projektu offshore. Na zaproszenie do udziału w przedsięwzięciu odpowiedziało 13 potencjalnych partnerów, którym koncern oferuje po 50 proc. udziałów w dwóch spółkach celowych powołanych do realizacji swoich projektów.

It is understandable that investors are interested to take
part in this initiative, especially because in recent months
a significant breakthrough in the offshore wind farm policy
has taken place in Poland. Announced at the end of last
year a draft version of ‘Energy Policy of Poland until 2040’
(EPP 2040), as well as submitted to the European Commission in January this year, ‘National E nergy and Climate Plan’
(NECP s) are the first governmental documents that explicitly address use of national potential of this technology.
The Ministry of Energy which is the author of both documents assumes that by 2025 offshore wind farms with
a capacity of up to 1 GW will be commissioned in the
Polish part of the Baltic Sea and in the following years
the development of offshore installations will be continued, reaching 5 GW in 2030 and 10 GW in 2040. To
what extent the potential of the Polish Baltic Sea will be
exploited, depends largely on the form of the Maritime
Spatial Plan of Polish Sea Areas , which is currently under preparation at the Ministry of Maritime Affairs and
Inland Navigation. According to some experts, the actual capacity of offshore development in the Polish Exclusive Economic Zone significantly exceed ambitions of
the government in the field of offshore farm development. They are even estimated at 12-14 GW .
In order to have the first offshore wind farms in the Baltic Sea start operating already in the middle of the next
decade in accordance with the government’s plans and

Zainteresowanie ze strony inwestorów jest zrozumiałe,
tym bardziej, że w ostatnich miesiącach dokonał się w Polsce istotny przełom w polityce wobec morskich farm wiatrowych. Ogłoszony pod koniec ubiegłego roku projekt
„Polityki Energetycznej Polski do 2040”, a także przekazany w styczniu bieżącego roku do Komisji Europejskiej projekt „Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu” (KPEiK) to
pierwsze rządowe dokumenty, które wprost zapowiadają
wykorzystanie krajowego potencjału tej technologii.
Ministerstwo Energii, które jest autorem obydwu dokumentów, zakłada, że do roku 2025 w polskiej części Morza
Bałtyckiego uruchomione zostaną morskie farmy wiatrowe o mocy do 1 GW, a w latach kolejnych rozwój morskich
instalacji będzie postępował, osiągając 5 GW w roku 2030
oraz 10 GW w roku 2040. W jakim stopniu potencjał polskiego Bałtyku zostanie wykorzystany, zależy w dużej mierze od kształtu Planu zagospodarowania przestrzennego
Polskich Obszarów Morskich, nad którym pracuje obecnie Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. W ocenie ekspertów faktyczne możliwości rozwoju offshore w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej znacząco przewyższają ambicje rządu w zakresie rozwoju farm na
morzu. Są szacowane nawet na 12–14 GW.
Aby zgodnie z rządowymi planami pierwsze morskie farmy na Bałtyku mogły zacząć działać już w połowie przyszłej
dekady, a w ślad za nimi ruszyły kolejne projekty, konieczne jest zapewnienie stabilnych regulacji, które pozwolą pozyskać zarówno finansowanie, jak i strategicznych partne-
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The management of the Ministry of Energy declares that this year
a law dedicated to offshore wind will be passed, which will create
a legal framework for implementation of the investment (...).
Kierownictwo Ministerstwa Energii deklaruje, że jeszcze w tym
roku przyjęta zostanie ustawa dedykowana offshore wind,
która stworzy ramy prawne realizacji inwestycji (...).

subsequent projects start after them, it is necessary to
ensure stable regulations that will attract both financing
and strategic partners. What undermines the confidence
of both partners in the Polish market is the legislative
confusion that has accompanied onshore wind farms
in Poland for several years and impacts the fundaments
of their profitability. Unfortunately, financing institutions
such as the European Investment Bank (EIB ) or the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD),
as well as foreign investors look through the lens of this
situation on profitability of offshore projects in Poland.
The management of the Ministry of Energy declares that
this year a law dedicated to offshore wind will be passed,
which will create a legal framework for implementation
of the investment - first of all, it will define the support
system. Representatives of the department most often talk about Contracts for Difference. However, the
amount of aid for the first projects would depend on individual negotiations, and for subsequent ones regular
auctions would take place.
Offshore Wind Energy Act may also have a crucial impact on the extent to which investments in offshore
wind farms in the Polish Sea will be implemented on the
basis of components produced in Poland. Today in Poland there are approximately one hundred companies
which earn mainly on global offshore development, supplying turbine elements, towers or specialised vessels
used for constructing wind farms, e.g. in the North S ea.
I t is estimated that these companies would already be
able to provide components worth half of the investment, and in the future, as Poland’s internal offshore
market develops, this share could increase up to 90%.
As shown in the analysis of the McKinsey consulting company, development of Polish offshore wind farms may
help the economy contributing to the creation of around
77 000 new jobs around the sector and bring additional
PLN 60 billion to the state budget from taxes.

20

page / strona

rów. To, co podważa zaufanie jednych i drugich do polskiego rynku, to zamieszanie legislacyjne, które towarzyszy lądowym farmom wiatrowym w Polsce od kilku lat i uderza
w podstawy ich rentowności. Niestety, instytucje finansujące, takie jak EBI czy EBOR, a także inwestorzy zagraniczni patrzą przez pryzmat tej sytuacji na rentowność projektów offshore w Polsce.
Kierownictwo Ministerstwa Energii deklaruje, że jeszcze
w tym roku przyjęta zostanie ustawa dedykowana offshore wind, która stworzy ramy prawne realizacji inwestycji –
przede wszystkim określi system wsparcia. Przedstawiciele resortu mówią najczęściej o kontraktach różnicowych.
Wysokość pomocy dla pierwszych projektów byłaby jednak
uzależniona od indywidualnych negocjacji, a dla kolejnych
odbywałyby się regularne aukcje.
Ustawa o morskiej energetyce wiatrowej może mieć także decydujący wpływ na to, w jakim stopniu inwestycje w
farmy wiatrowe na polskim morzu będą realizowane w
oparciu o komponenty produkowane w kraju. Już dzisiaj
w Polsce działa około stu przedsiębiorstw, które zarabiają
przede wszystkim na globalnym rozwoju offshore, dostarczając elementy turbin, wież, czy budując specjalistyczne
statki wykorzystywane do wznoszenia farm m.in. na Morzu Północnym. Szacuje się, że firmy te już dzisiaj byłyby
w stanie zapewnić elementy warte połowę inwestycji, a w
przyszłości, w miarę rozwoju wewnętrznego rynku offshore, ten udział mógłby wzrosnąć nawet do 90%.
Jak wynika z analiz firmy doradczej McKinsey, rozwój polskich farm wiatrowych na morzu może wspomóc gospodarkę, przyczyniając się do stworzenia wokół sektora ok.
77 tysięcy nowych miejsc pracy i wnieść do budżetu państwa dodatkowe 60 miliardów złotych z podatków.
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District heating can significantly contribute to the fight against air pollution. As Head of Heating and Cooling at Fortum in Poland Piotr Górnik
says that the company puts particular emphasis on solutions that will ensure
stable heat and electricity supplies and minimize the environmental impact of
their operations. In his opinion, the cooperation of power and heat engineers
is the future that will allow an increase in the efficiency of both systems.

Ciepłownictwo może znacząco przyczynić się do walki ze smogiem. Jak przekonuje dyrektor ds. energetyki cieplnej Fortum w polsce Piotr Górnik, spółka
kładzie szczególny nacisk na rozwiązania, które pozwolą na zapewnienie
stabilnych dostaw ciepła i energii oraz minimalizowanie wpływu jej działalności
na środowisko. Jego zdaniem współpraca energetyków i ciepłowników to przyszłość, która umożliwi zwiększenie efektywności obydwu systemów.

Poland has been struggling with air pollution. One
of the tools that could improve air quality is district
heating. How can Fortum make a contribution to the
fight against pollutants in Polish cities?
Piotr Górnik: Fortum definitely fits into it. We are a
heating company operating networks in three Polish
cities. Connection to a district heating network is an
important element in the fight against air pollution.
What is also important is a source of heating. Our
combined heat and power (CHP) plant in Zabrze has a
positive impact on air quality. Compared to the previous generation sources in Zabrze and Bytom, it emits
ten times less particulates, eight times less sulphur
compounds, and six times less nitrogen compounds.
After all, our old CHP plants also met emission standards. This contributes to the fight against smog, and
thus to improve the quality of life of urban residents.
You mentioned the CHP plant in Zabrze.
Why is it considered innovative on a European scale?
We have combined several well-known and functioning technologies. Fluidized bed combustion is commonly known. This solution is used, among others, in
Częstochowa. However, the use of refuse-derived fuels
is innovative. This solution was applied in Poland for
the first time. In this way, we use energy contained in
the energy fraction of waste, and consequently reduce

Polska zmaga się ze smogiem. Jednym z narzędzi, które
mogłoby poprawić jakość powietrza, jest ciepłownictwo.
Jak Fortum może wpisać się w walkę z zanieczyszczeniami powierza w polskich miastach?
Piotr Górnik: Fortum zdecydowanie się w nią wpisuje. Jesteśmy firmą ciepłowniczą i mamy sieci w trzech polskich
miastach. Przyłączanie do sieci ciepłowniczej jest ważnym
elementem walki ze smogiem. Istotne jest też źródło ciepła.
Nasza elektrociepłownia w Zabrzu ma pozytywny wpływ na
jakość powietrza. W porównaniu do dotychczasowych źródeł wytwórczych funkcjonujących w Zabrzu i Bytomiu emituje ona dziesięciokrotnie mniej pyłów, ośmiokrotnie mniej
związków siarki czy sześciokrotnie mniej związków azotu.
A przecież nasze stare elektrociepłownie również spełniały normy emisyjne. To przyczynia się do walki ze smogiem,
a tym samym do poprawy jakości życia mieszkańców miast.
Wspomniał Pan o elektrociepłowni w Zabrzu.
Dlaczego jest ona uznawana za innowację w skali Europy?
Połączyliśmy kilka znanych i funkcjonujących technologii.
Spalanie w złożu fluidalnym jest znane. Takie rozwiązanie
wykorzystujemy m.in. w Częstochowie. Natomiast jego połączenie z wykorzystaniem paliw pochodzących z odpadów
jest innowacją. Takie rozwiązanie zostało w Polsce zastosowane po raz pierwszy. W ten sposób wykorzystujemy energię zawartą we frakcji energetycznej odpadów, czyli de facto ograniczamy ilość odpadów, które w przeciwnym razie
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the amount of waste that would otherwise go to landfill causing, among others, further methane emission.
We need to remember that landfills are not neutral to
the environment. Thanks to innovative solutions for
exhaust gas treatment in Zabrze, we are able to meet
the highest requirements for thermal waste processing plants. As a result, emissions are much lower than
from a typical CHP plant. We have also used several
innovative solutions in Zabrze, such as heat recovery
from cooling systems using a heat pump or digital support for maintenance management, optimization of
planning and production. These are applications or
functional programs largely developed at Fortum. We
have combined many well-known and new technologies, which together provide highly innovative solutions that were used for the first time in Poland.

trafiłyby na składowisko, powodując m.in. dalszą emisję
metanu. Pamiętajmy, że składowiska odpadów nie są obojętne dla środowiska. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom
dotyczącym oczyszczania spalin w Zabrzu jesteśmy w stanie spełnić najwyższe wymagania stawiane zakładom termicznego przetwórstwa odpadów. W związku z tym emisje są znacznie niższe niż z typowej elektrociepłowni. W Zabrzu zastosowaliśmy również kilka innych innowacyjnych
rozwiązań, jak np.: odzysk ciepła z systemów chłodzenia z
wykorzystaniem pompy ciepła, cyfrowe wspomaganie zarządzania utrzymaniem ruchu, optymalizację planowania
i realizacji produkcji. Są to aplikacje czy programy funkcjonalne w dużej mierze wypracowane w Fortum. Połączyliśmy wiele znanych i nowych technologii dających łącznie
bardzo innowacyjne rozwiązania, które po raz pierwszy zostały wykorzystane w Polsce.

There is increasing talk of waste management problem. Garbage is also a fuel that could be successfully
used to produce heat and electricity.
In Zabrze Fortum has decided on co-incineration. We
use local fuel in Silesia which is coal and fuels from
waste. In Poland we have a very big problem with the
usage of energy fraction. We are expecting a further
tightening of the recycling regulations in the near future. Cities will be responsible for the implementation
of established recovery levels. Without thermal treatment of waste, without recovering energy contained
therein, without using this energy in heating systems
– there will be no possibility of meeting these levels.
We are also working on how to usefully take advantage
of by-products of combustion. These are solutions that
may be crucial in the future for combining the heat
economy in cities with the circular economy. Meeting
cities’ requirements for material recovery without energy recovery will be extremely difficult.

Coraz częściej mówi się o problemie z gospodarką odpadami. Śmieci to również paliwo, które mogłoby być z powodzeniem wykorzystywane do produkcji ciepła i energii.
W Zabrzu Fortum zdecydowało się na współspalanie. Wykorzystujemy lokalne paliwo, jakim na Śląsku jest węgiel i
paliwa pochodzące z odpadów. W Polsce mamy bardzo
duży problem z wykorzystaniem frakcji energetycznej.
Wkrótce czekają nas dalsze zaostrzenia przepisów dotyczących recyklingu. Za realizacje ustalonych poziomów odzysku będą odpowiedzialne miasta. Bez termicznego przetwarzania odpadów, bez odzysku energii w nich zawartej, bez wykorzystania tej energii w systemach ciepłowniczych – nie da się ich spełnić. Pracujemy również nad tym,
jak użytecznie wykorzystać uboczne produkty spalania. To
są rozwiązania, które w przyszłości mogą mieć zasadnicze
znaczenie dla połączenia gospodarki cieplnej w miastach z
gospodarką o obiegu zamkniętym. Spełnienie przez miasta wymogów odzysku materiału bez odzysku energii będzie niezwykle trudne.

Heat can be used not only for heating houses, but
also as a source of cooling. This is especially apparent in the summer when temperatures often exceed
30 degrees Celsius and electricity grids are not able
to cope with the rapid increase in energy consumption. Paradoxically, heat engineers may come to the
rescue of electricity engineers.
For several years Fortum has been conducting research aimed at the use of district heating for the production of cooling in adsorption units. District heating
networks, which have lower parameters in summer,
could be usefully exploited. We are working on this. We

Ciepło może służyć nie tylko do ogrzewania domów, ale
również jako źródło chłodu. Zwłaszcza latem, gdy temperatury często przekraczają 30 stopni Celsjusza, a sieci
elektroenergetyczne nie wytrzymują gwałtownego wzrostu zużycia energii. Paradoksalnie na ratunek energetykom mogą przyjść ciepłownicy.
Od kilku lat Fortum prowadzi doświadczenia zmierzające
do wykorzystania ciepła sieciowego do produkcji chłodu
w jednostkach adsorpcyjnych. Sieci ciepłownicze, które latem mają niższe parametry, mogłyby zostać użytecznie wykorzystane. Pracujemy nad tym. Zaczynaliśmy od jednostki
badawczej w Częstochowie i tamtejszej Politechniki. Bada-
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started with the research unit in Częstochowa together
with the local Technical University. The research has
confirmed the functionality of this technology. We also
see some challenges related to the commercial use of
such a solution. I think that for the first time we are
extremely close to making full commercial use of adsorption solutions for the production of cooling from
district heating. One of the effects of this type of installation could be what you mentioned, i.e. during peak
demand in summer, with large-scale use of equipment
for production of cooling from heat, we could provide
relief for the power system. I think that cooperation
between power and heating systems is the future that
will allow us to continue operating and the further
improvement of efficiency of both systems. Surplus
electricity production from RES such as photovoltaics
or wind farms can be used in some way in heating systems. Both to store this energy and to convert it into
heat or cooling at the time when this would balance
RES production and heat or electricity demand.

nia potwierdziły funkcjonalność tej technologii. Dostrzegamy również pewne wyzwania związane z komercyjnym wykorzystaniem takiego rozwiązania. Myślę, że jesteśmy niezwykle bliscy tego, aby po raz pierwszy całkowicie komercyjnie wykorzystać rozwiązania adsorpcyjne do produkcji
chłodu z ciepła sieciowego. Jednym z efektów tego typu instalacji mogłoby być to, o czym Pan wspominał – w okresie
szczytowego zapotrzebowania latem przy dużym wykorzystaniu urządzeń do produkcji chłodu z ciepła moglibyśmy
odciążyć system elektroenergetyczny. Myślę, że współpraca systemu elektroenergetycznego i ciepłowniczego to jest
przyszłość, która pozwoli nam na dalsze funkcjonowanie
oraz dalszą poprawę efektywności działania obydwu systemów. Nadmiar produkcji energii elektrycznej z OZE, takich
jak fotowoltaika czy farmy wiatrowe, może być w pewien
sposób wykorzystany w systemach ciepłowniczych. Może
on być użyty zarówno w celach zmagazynowania tej energii, jak i jej konwersji na ciepło bądź chłód w momentach,
gdy pozwalałoby to bilansować produkcję z OZE i zapotrzebowanie na ciepło lub energię elektryczną.

Can district heating do without digital technologies?
Can Fortum customers benefit from such services?
Why should we do without them? We live in a world
where these technologies surround us from all sides.
Why should district heating be deprived of this alternative? Fortum sees this as a great opportunity to improve the efficiency of the system’s operation. We also
see this as an element that improves the competitiveness of district heating. By providing the customer with
solutions aimed at improving efficiency and reducing
heat consumption in buildings, as a system heating we
become more competitive in relation to alternatives.

Czy ciepłownictwo może obejść się bez technologii cyfrowych? Czy z takich usług mogą skorzystać klienci Fortum?
Dlaczego miałoby się bez nich obejść? Żyjemy w świecie,
w którym te technologie otaczają nas z każdej strony. Dlaczego ciepłownictwo miałoby być pozbawione tej alternatywy? Fortum dostrzega w tym bardzo dużą możliwość poprawy efektywności funkcjonowania systemu. Widzimy
w tym również element, który poprawia konkurencyjność
ciepła sieciowego. Dostarczając klientowi rozwiązania zmierzające do poprawy efektywności, do ograniczenia zużycia
ciepła w budynkach, stajemy się jako ciepłownictwo systemowe bardziej konkurencyjni w stosunku do alternatyw.

We live in a world where these technologies surround us
from all sides. (...) Fortum sees this as a great opportunity
to improve the efficiency of the system’s operation.
We also see this as an element that improves the competitiveness
of district heating.
Żyjemy w świecie, w którym te technologie otaczają nas
z każdej strony (...). Fortum dostrzega w tym ogromną
możliwość poprawy efektywności funkcjonowania systemu.
Widzimy w tym również element, który poprawia
konkurencyjność ciepła sieciowego.
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Digitalization is one of the trends without which district
heating will not be able to cope, which will prove to be
a competitive advantage of district heating. So as to ensure that systems using digital solutions are simple, understandable and transparent for a customer and lead
to a reduction in electricity consumption, as well as to
the construction of communication platforms between
residents. These digital platforms that we already offer
to our customers today will be further developed to
provide a full ecosystem.
In your opinion, what will district heating of the future
look like? Will the future belong to large district heating networks or do you imagine a situation in which
each house or housing estate will be equipped with its
own heat source?
We have this great advantage that district heating
networks operate in Polish cities. It would be very
unreasonable if we did not take advantage of these
opportunities, related to the operation of large heating systems. We should ensure the competitiveness
of large heating systems and also use an element of
balancing power and heating systems. This is an area
that will be very significant in the future. Large heating systems also offer the possibility of using the waste
heat recovery both from industry and from commercial premises generating excess heat. It is also possible
that smaller low-temperature systems will be developed, which will serve particular units dedicated to less
intensive construction. Both for smaller cities with no
district heating network and for large cities where their
further development takes place, we should aim to use
the opportunities offered by district heating.
In its activities Fortum strives to reduce the impact on
the environment. Therefore, we pay great attention to
resource efficiency. From this perspective, the cheapest and the cleanest energy is saved. If, for instance, we
are able to save energy for the end customer through
digital solutions, and use waste heat, this will also contribute to reducing the use of the natural resources at
our disposal. These are the advantages we see for district heating in the future.

Digitalizacja to jest jeden z trendów, bez którego ciepłownictwo nie będzie w stanie się obejść, a który będzie świadczył o przewadze konkurencyjnej ciepłownictwa. Systemy
wykorzystujące rozwiązania cyfrowe będą dzięki nim proste, zrozumiałe i transparentne dla klienta oraz będą prowadziły do zmniejszenia zużycia energii, a także do budowania platform komunikacji między mieszkańcami. Te platformy cyfrowe, które już dzisiaj oferujemy naszym klientom,
będą dalej rozwijane po to, aby stworzyć pełen ekosystem.
Jak Pana zdaniem będzie wyglądało ciepłownictwo jutra?
Czy przyszłość będzie należała do dużych sieci ciepłowniczych, czy jednak wyobraża sobie Pan sytuację, w której
każdy dom czy osiedle będzie wyposażone we własne źródło ciepła?
Mamy tę wielką przewagę, że w polskich miastach funkcjonują sieci ciepłownicze. Byłoby bardzo nierozsądne, gdybyśmy nie wykorzystali tych możliwości, które są związane z funkcjonowaniem dużych systemów ciepłowniczych.
Powinniśmy zapewnić konkurencyjność dużych systemów
ciepłowniczych, a także wykorzystać element bilansowania systemów energetycznego i ciepłowniczego. To jest
ten obszar, który w przyszłości będzie znaczący. Duże systemy ciepłownicze dają również możliwość wykorzystania
odzysku ciepła odpadowego zarówno z przemysłu, jak i z
obiektów komercyjnych, które mają nadwyżki ciepła. Niewykluczone, że rozwijane będą także mniejsze systemy niskotemperaturowe, które będą obsługiwały dane jednostki dedykowane dla mniej intensywnej zabudowy. Zarówno
w mniejszych miastach, gdzie nie ma sieci ciepłowniczej, jak
i w dużych ośrodkach miejskich, gdzie następuje ich dalszy rozwój, powinniśmy zmierzać do tego, aby wykorzystać
możliwości, które daje ciepłownictwo.
W swoich działaniach Fortum dąży do ograniczenia oddziaływania na środowisko. Wobec czego dużą wagę przywiązujemy do efektywności wykorzystania zasobów. Z tego punktu widzenia najtańszą i najczystszą energią jest ta zaoszczędzona. Jeżeli m.in. poprzez rozwiązania cyfrowe jesteśmy w
stanie doprowadzić do zaoszczędzenia energii przez klienta końcowego oraz wykorzystać ciepło odpadowe, to również przyczyni się do ograniczenia wykorzystania zasobów
naturalnych, którymi dysponujemy. To są przewagi, które
widzimy dla ciepłownictwa systemowego w przyszłości.
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High CO2 costs
and the “Polish question”
Transformacja energetyki
a „sprawa polska”
After remaining at around EUR 5/tonne for a considerable amount of time, CO2 emission
allowances skyrocketed during last year, reaching EUR 25/tonne in autumn 2018. Vivid
debate emerged in Poland on what such prices meant for our economy, involving questions like ‘who will pay for it?’ or assertions about targeted speculative actions aimed
to depress Poland’s power sector.
Jesienią 2018 roku, kiedy ceny uprawnień do emisji CO2 gwałtownie wzrosły z poziomu 5 EUR/t,
na którym to pozostawały przez dłuższy czas, do poziomu 25 EUR/t, w Polsce podniosła się
ożywiona dyskusja na temat tego, co to oznacza dla naszej gospodarki, a w szczególności
„kto za to zapłaci?” Pojawiały się również twierdzenia, że to zamach na polską energetykę
lub efekt celowych działań spekulacyjnych.

remigiusz nowakowski

PRESIDENT OF DISE
(DOLNOśLąsKI INSTYTUT STUDIÓW
ENERGETYCZNYCH – LOWER SILESIAN
INSTITUTE FOR ENERGY STUDIES)
PREZES DOLNOSLĄśKIEGO INSTYTUTU
STUDIÓW ENERGETYCZNYCH
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The past…
Poland has implemented air protection measures since
the 1990s. Our country is party to the United Nations
Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)
and the Kyoto Protocol, and has also ratified the Doha
Amendment and the Paris Agreement. We have also
more than satisfied the applicable commitments to
greenhouse gases (GHG) reduction, by having curtailed
their emissions by 29% against the base year, thus exceeding the baseline of 6% by almost five times. It also
needs to be emphasised that Poland is implementing
European Union energy and climate 2020 policies as
reflected by national 3x20 targets.

Jak było?
Od lat dziewięćdziesiątych Polska wdraża działania mające
na celu poprawę ochrony powietrza – jest stroną Konwencji Klimatycznej UNFCCC i Protokołu z Kioto, ratyfikowała
poprawkę dauhańską i porozumienie paryskie. Zobowiązanie redukcyjne GHG określone w Kioto na lata 2008–2012
wypełniła ze znaczącą nadwyżką (redukcja o 29% względem roku bazowego zamiast wymaganych 6%). Dodatkowo
Polska wdraża politykę klimatyczno-energetyczną do 2020
roku z krajowymi celami 3x20.

otwithstanding emotions driving these discussions, it seems valuable to reflect on a
few facts from the past, review the current
state of affairs and ponder upon what we should do
as a country to avoid negative ramifications of the European Union (EU) climate policy in concert with the
global decarbonisation trends.

On its accession to the EU in 2004, Poland resolved to
conduct further reforms of the energy sector in line
with relevant European regulation. This moment was
pivotal for the commitments applicable to the Polish
power sector, and the rules had been stipulated during accession treaties. From this perspective it may
seem difficult to regard as surprising any further CO2related consequences resulting from joining the EU.
We had strived for derogation, or transition periods,
from implementation of certain treaty provisions (in
particular the ones posing obligations to satisfy new
emission requirements), which concurrently meant
that the time earned should be used responsibly to
prepare for the new reality. It might be asked rhetorically whether this had actually been the case.
The EU 2020 energy and climate policy, aiming for a
20% reduction of greenhouse gases, was implemented
by the so-called energy and climate package of 2009
which included a reform to the EU ETS emissions trading
scheme, introduced reduction targets for sectors outside the EU ETS as well obligations in the field of renewable energy sources (RES) and energy efficiency. The EU
ETS was introduced to force GHG emissions reductions
on member states. At that very time it became apparent
that the aim of the EU ETS was to allocate additional cost
to electricity coming from CO2-emitting sources.

iezależnie od emocji, jakie towarzyszyły tej dyskusji, warto przywołać kilka faktów z przeszłości, spojrzeć na stan obecny i zastanowić się, co
w dłuższej perspektywie jako kraj powinniśmy zrobić, aby
uniknąć negatywnych skutków związanych z realizacją polityki klimatycznej Unii Europejskiej czy też globalnym trendem dekarbonizacji.

W 2004 roku przystępując do Unii Europejskiej, Polska zobowiązała się do dalszych reform sektora wynikających z
obowiązujących regulacji unijnych. Ten moment miał kluczowe znaczenie dla zobowiązań, które dotyczą polskiej
energetyki, a reguły gry zostały ustalone w traktatach akcesyjnych. Z tego względu trudno uznać za element zaskoczenia wszelkie dalsze konsekwencje wynikające z faktu przystąpienia do UE, chociażby polegające na znacznym wzroście kosztów uprawnień do emisji CO2. Od początku jako
kraj zabiegaliśmy o tzw. derogacje, czyli okresy przejściowe na wdrożenie niektórych zobowiązań traktatowych (w
szczególności tych dot. spełnienia przez energetykę nowych norm emisyjnych), ale to również oznaczało, że ten
czas, który zyskaliśmy, powinien być odpowiedzialnie wykorzystany, aby przygotować się do nowej rzeczywistości.
Można by retorycznie zapytać – czy tak się stało?
Polityka klimatyczno-energetyczna do 2020 roku z celem
redukcji emisji gazów cieplarnianych o 20% została wdrożona poprzez tzw. pakiet klimatyczno-energetyczny z 2009
roku, który obejmował reformę systemu handlu emisjami EU ETS, wprowadzenie celów redukcyjnych dla sektorów nieobjętych systemem EU ETS (tzw. non-ETS) oraz zobowiązania dotyczące OZE i efektywności energetycznej. W
celu wymuszenia działań zapewniających uzyskanie redukcji emisji gazów cieplarnianych przez państwa członkowskie wprowadzono europejski system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS). Już wtedy stało się jasne, że zadaniem
tego systemu jest przypisanie dodatkowego kosztu energii
pochodzącej ze źródeł emisyjnych.
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The assumptions of the energy and climate policy
2021-2030, accepted in October 2014, are even more
ambitious and align with the broader context of the ‘energy union’ (being implemented by the so-called ‘Winter
Package’ from November 2016) where emissions reduction have been deemed one of the key pillars. The
Winter Package has explicitly exhibited stringent climate
goals and made it clear that the European Commission
– supported by most member states – is determined
to accelerate the increase in CO2 emissions costs, thus
eliminating high-emitting sources on the path to total
decarbonisation of the power industry.

Założenia polityki klimatyczno-energetycznej na lata 2021–
2030, które zostały przyjęte w październiku 2014 roku, są
jeszcze bardziej ambitne i wpisują się w szerszy kontekst
implementacji unii energetycznej (wdrażanej poprzez tzw.
„Pakiet zimowy” opublikowany w listopadzie 2016 roku),
gdzie obniżenie emisyjności zostało uznane za jeden z jej
kluczowych filarów. Pakiet zimowy jednoznacznie wskazał kierunek wzrostu ambicji celów klimatycznych i determinację Komisji Europejskiej wspieranej przez większość
państw członkowskich do przyspieszenia wzrostu kosztów
emisji CO2, a więc eliminowania źródeł wysokoemisyjnych
poprzez dążenie do całkowitej dekarbonizacji energetyki.

The EU Emissions Trading System (EU ETS) is the first
and the largest market for trading carbon dioxide emission allowances. It regulates approximately 45% of all EU
greenhouse gases emission and includes about 11,000
power stations and manufacturing facilities within the
EU. The European Union’s objective is to reduce emissions by 43% until 2030 as compared to 2005.

Europejski system handlu uprawnieniami do emisji jest
pierwszym i największym na świecie rynkiem uprawnień
do emisji dwutlenku węgla. Reguluje około 45% całkowitej
emisji gazów cieplarnianych w UE i obejmuje około 11 000
elektrowni i zakładów produkcyjnych w UE. Celem UE jest
zmniejszenie do 2030 roku emisji o 43% do 2030 roku w
porównaniu z 2005 rokiem.

…the present…
April 2018 has seen the introduction of Directive (EU)
2018/410 of the European Parliament and of the Council
of 14 March 2018, amending Directive 2003/87/EC to enhance cost-effective emission reductions and low-carbon
investments. The directive introduces changes to the EU
ETS trading scheme relative to the fourth period of the
system’s operation falling in 2021-2030. The amendments
are supposed to further the reduction in emissions of
greenhouse gases, to satisfy the goals of the Paris Agreement of 2015 and to enhance the system by eliminating
its past deficiencies which resulted in the prices of CO2
allowances being ‘too low’ over many past years.

Jak jest?
W kwietniu 2018 roku weszła w życie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/410 wprowadzająca
zmiany w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów
cieplarnianych, tzw. EU ETS. Akt ten reformuje unijny system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.
Wprowadzane zmiany dotyczą czwartego okresu funkcjonowania systemu, przypadającego na lata 2021–2030.
Mają one za zadanie dalszą redukcję emisji gazów cieplarnianych, realizację celów tzw. porozumienia paryskiego z
grudnia 2015 roku, a także usprawnienie systemu i wyeliminowanie dotychczasowych wad (w szczególności polegających na utrzymywaniu zbyt niskich cen uprawnień do emisji
CO2 przez wiele ostatnich lat). Ten dokument reformujący
system EU ETS stanowi także ważny element realizacji unijnej polityki klimatycznej. Zmiany mają istotne znaczenie dla
polskiej gospodarki, w szczególności dla przedsiębiorców
związanych z sektorami energetycznym i energochłonnym.

The said Directive is an important expression of the EU
climate policy, and the changes contained therein have
a fundamental meaning for the Polish economy, with
the power sector and energy-intensive consumers being at the forefront of impact. The Directive updates the
so-called linear reduction factor by which the number
of allowances in the system decreases annually. As from
2021, this factor will increase to 2.2% (from 1.74% currently), which means that the number of allowances in the
EU ETS system will decrease at a faster pace than in the
past. This decreasing number of allowances in the market
is expected to reduce any oversupply and thus prevent
any decrease in prices, at the same time resulting in the
desired reduction of emission levels.
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Dyrektywa aktualizuje odpowiednio wskaźnik redukcji i zwiększa tym samym tempo zmniejszania liczby uprawnień w systemie. Odpowiednio począwszy od 2021 roku tzw. współczynnik liniowy zostanie podwyższony do 2,2% (obecnie 1,74%).
Oznacza to, że ilość dostępnych w systemie uprawnień będzie się nadal corocznie zmniejszać, ale szybciej niż dotychczas. Malejąca liczba uprawnień na rynku powinna przeciwdziałać ich nadpodaży i nadmiernemu spadkowi cen, a także
zapewnić odpowiednio wysoki poziom redukcji emisji.

One of the key factors impacting growth of CO2 prices is
the reduction of the number of free allowances (apportioned
under derogations) where Poland was the major beneficiary.
Jednym z kluczowych czynników mających wpływ na wzrost cen
uprawnień do emisji CO2 jest wyczerpanie się puli uprawnień
do emisji w ramach derogacji, czyli tzw. darmowych
uprawnień, których głównym beneficjentem była Polska.

The 2018/410 Directive also implements changes
to the so-called market stability reserve (MSR), i.e.
a mechanism designed to provide market balance
to the system. Allowances not apportioned among
new facilities by 2020 and not apportioned because
of complete or partial cessation of business are to
be held in reserve. In line with new regulations, by
the end of 2023 the number of allowances entering
the MSR will temporarily double. Beginning 2023, a
mechanism will be introduced limiting the validity
of allowances in reserve.

Dyrektywa wprowadza również zmiany dotyczące tzw. rezerwy stabilności rynkowej (MSR) – mechanizmu, który ma
zapewniać równowagę rynkową w systemie. Uprawnienia,
które nie są przydzielone dla nowych instalacji do 2020
roku z powodu zaprzestania działalności i częściowego zaprzestania działalności, mają zostać wprowadzone do rezerwy. W myśl nowych przepisów do końca 2023 roku liczba uprawnień przenoszonych do rezerwy stabilności rynkowej tymczasowo się podwoi. Począwszy od 2023 roku
zostanie wprowadzony mechanizm ograniczający ważność
uprawnień w rezerwie.

The share of free allowances is 43% of the total pool.
For the first time, the provisions explicitly state that
the remainder (57%) is to be sold through auctions,
and there exists a possibility to adjust this number by
a maximum of 3% of the total number of allowances.
Rules for allocation of free allowances are also supposed to be more adjusted to generation output. For
this to be achieved, in the cases of facilities which ended operation or which increased/decreased output
by more than 15% (as compared to the quota applied
initially) the allocation of free allowances for should be
adjusted accordingly.

Udział bezpłatnych uprawnień do emisji wynosi 43% ich
całkowitej puli. Z kolei po raz pierwszy wyraźnie wskazano
w przepisach, że pozostała ich część, tj. 57%, ma być sprzedawana w drodze aukcji. Przewiduje się także możliwość
korekty tego wskaźnika o maksymalnie 3% całkowitej liczby uprawnień. Zasady alokacji bezpłatnych uprawnień mają
być również bardziej dostosowane do wielkości produkcji.
W tym celu poziom przydziału bezpłatnych uprawnień dla
instalacji, których eksploatacja zwiększyła lub zmniejszyła
się o więcej niż 15%, w porównaniu z poziomem początkowo zastosowanym do jego określenia, powinien być odpowiednio skorygowany.

The surge of CO2 allowances prices in the second half of
2018 had been mostly driven by the consistent EU-level
execution of the climate policy and by markets’ expectations as per the policy’s future results. One of the key
factors impacting growth of CO2 prices is the reduction
of the number of free allowances (apportioned under
derogations) where Poland was the major beneficiary.
This almost automatically results in market-traded allowances demand increasing, mostly caused by players
who had so far received allowances based on derogation. Besides, future expectations about the shape of
the EU ETS (reforms currently processed within EU institutions are aimed at increasing CO2 emissions) are
another key factor driving prices upwards.

Gwałtowny wzrost cen uprawnień do emisji CO2, który nastąpił w drugiej połowie 2018 roku, wynikał głównie z konsekwentnie realizowanej (na poziomie Unii Europejskiej) polityki klimatycznej oraz oczekiwań rynków odnośnie jej skutków w przyszłości. Jednym z kluczowych czynników mających wpływ na wzrost cen uprawnień do emisji CO2 jest wyczerpanie się puli uprawnień do emisji w ramach derogacji, czyli tzw. darmowych uprawnień, których głównym beneficjentem była Polska. Oznacza to niejako automatycznie
wzrost popytu na uprawnienia do emisji na rynku, który generują podmioty mające do tej pory uprawnienia w ramach
derogacji. Poza tym wpływ na wzrost opłat mają również
oczekiwania rynku co do przyszłych cen z uwagi na procedowaną aktualnie w instytucjach UE reformę unijnego sys-
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… and the future?
There remains little doubt that most member states
have already decided to consistently realise the ambitious climate policy. Regardless of this, phasing out
of fossil fuels (decarbonisation) is a global megatrend
and individual decisions such as e.g. the US administration’s withdrawal from the Paris Agreement, or
scepticism of coal-based countries (e.g. Poland) are
unlikely to see the trend reversed in the long term.
Leaders of Europe’s major energy groups are unanimously calling to eliminate high-emitting power generation by introduction of such changes to the EU ETS
which will lead to CO2 emission allowances costing
EUR 30/tonne in the near future, and a multiple of that
in the years to follow.
The growth of CO2 prices directly translates into negative outcomes of Polish energy groups and deteriorates their investment capabilities, which can be clearly
observed based on publicly available annual results of
these companies. Due to the fact that ~80% of electricity is still derived from coal, a highly-emitting fuel,
conventional generation becomes most affected and
exhibits dramatic deterioration of operating profitability coupled with an increasing long-term marginal cost
(LRMC), which is made up of fuel and CO2 costs, as well
as capital expenditure to erect new sources.
In its November 2018 document ‘A Clean Planet for all.
A European strategic long-term vision for a prosperous,
modern, competitive and climate neutral economy’ the
European Commission presented a proposed new strategy to transform the European economy so that it becomes climate-neutral (i.e. not emitting GHG) by 2050.
The scenarios under consideration assume full decarbonisation of the energy sector by 2050. Regardless of
how realistic this goal may be and whether it ultimately
becomes binding, this proposal means further action to
tighten emission trading rules under the EU ETS.

temu handlu prawami do emisji tzn. EU ETS, której głównym celem jest zwiększenie redukcji emisji CO2.
Jak będzie?
Nie ma złudzeń co do tego, że większość państw członkowskich UE podjęła już decyzję o konsekwentnej realizacji ambitnej polityki klimatycznej. Niezależnie od tego odchodzenie od paliw kopalnych (zwane też dekarbonizacją) jest trendem globalnym i w dłuższej perspektywie nie zmienią go
jednostkowe decyzje, np. administracji USA o wycofaniu się
z porozumienia paryskiego, a tym bardziej sceptycyzm krajów takich jak Polska, uzależnionych od generacji energii na
węglu. Liderzy największych koncernów energetycznych w
Europie wzywają jednym głosem do eliminacji energetyki
wysokoemisyjnej poprzez takie zmiany w EU ETS, które doprowadzą do osiągniecia kosztu emisji CO2 na poziomie co
najmniej 30 EUR/t w najbliższej przyszłości, a następnie wielokrotności tej kwoty.
Wzrost cen uprawnień do emisji CO2 przekłada się bezpośrednio negatywnie na wyniki polskich spółek energetycznych i obniża ich zdolność do inwestowania. Możemy to wyraźnie zaobserwować w opublikowanych wynikach rocznych polskich grup, a w szczególności dla segmentu konwencjonalnego wytwarzania energii. W przypadku polskiego
sektora energetycznego, gdzie udział energii wytworzonej z
węgla, a więc wysokoemisyjnego paliwa, jest wciąż na poziome ok. 80 proc., oznacza to dramatyczne pogorszenie rentowności zarówno na poziomie operacyjnym, jak i zwiększenie długoterminowego kosztu krańcowego uwzględniającego nakłady inwestycyjne na budowę nowych źródeł.
Komisja Europejska w ogłoszonym 28 listopada 2018 r. dokumencie „Czysta Planeta dla wszystkich. Europejska długoterminowa wizja strategiczna prosperującej, nowoczesnej,
konkurencyjnej i neutralnej dla klimatu gospodarki” przedstawiła propozycję nowej strategii rozwojowej, której celem
jest transformacja europejskiej gospodarki, tak by w 2050
r. stała się neutralna dla klimatu, czyli nie emitowała do atmosfery gazów cieplarnianych. Wśród rozważanych scena-

The growth of CO2 prices directly translates into negative
outcomes of Polish energy groups and deteriorates their
investment capabilities.
Wzrost cen uprawnień do emisji CO2 przekłada się bezpośrednio
negatywnie na wyniki polskich spółek energetycznych i obniża ich
zdolność do inwestowania.
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What can be done about what’s done?
The shortest answer may be ‘change, and do it quick!’.
From a strategic perspective the need for the Polish
power sector to change had been evident as early as
2004 when Poland joined the European Union. Unfortunately, that time has been mostly wasted and
we now face an impending cumulation of significant
negligence. This however does not excuse us from
making tough decisions and acting without delay!
Regardless whether we agree with premises of the
EU energy and climate policy, the sheer size of dependence of Poland’s electricity generation (80%) on
just one type of fuel is not comforting and results in
increased risk to the whole economy. It is therefore
at least from this point of view that Poland should be
striving for a greater diversification of its energy mix.
The only reasonable way to protect Poland from
growing energy prices in the long term is to persist in
changing its fuel structure in favour of the less-emitting ones and in favour of renewable sources. In the
short run, a large-scale use the so-called ‘clean coal
technologies’ in existing generating units and the
ones under construction might prove to be a partial
solution, however there are currently no examples to
support profitability of such solutions. Other options
do of course exist, such as e.g. to mass-import renewable electricity from abroad or to violate climate
treaty provisions (and so in fact to disobey all other
EU treaties). Choosing those variants may nevertheless result in significantly greater repercussions for
Poland that a mindful and deliberate change of the
energy mix status quo in times when CO2 prices are
still not inconceivably high.

riuszy zakłada się pełną dekarbonizację sektora energetycznego do roku 2050. Niezależnie od tego na ile realny jest ten
cel i czy uzyska on finalnie poparcie polityczne dla uznania
jego wiążącego statusu, oznacza to przede wszystkim dalsze działania mające na celu zaostrzenie reguł systemu handlu emisjami EU ETS.
Co robić?
Najkrócej na to pytanie można odpowiedzieć – zmieniać się
i to szybko! Z punktu widzenia strategicznego już w 2004
roku, czyli w momencie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, konieczność zmiany polskiej energetyki była do przewidzenia. Niestety czas ten został w znacznej mierze zmarnowany i dzisiaj stajemy w obliczu kumulacji efektów wielu
zaniechań. To jednak nie usprawiedliwia nas przed koniecznością podejmowania trudnych decyzji bez dalszej zwłoki!
Niezależnie od tego czy zgadzamy się z założeniami polityki klimatyczno-energetycznej UE, już sam fakt uzależnienia
generacji energii w Polsce w 80% od jednego paliwa nie jest
komfortowy i powoduje zwiększenie ryzyka dla całej gospodarki. Dlatego choćby z tego względu powinniśmy dążyć do
większej dywersyfikacji naszego miksu paliwowego.
Jedynym rozsądnym wyjściem, które pozwoli ochronić Polskę w dłuższej perspektywie przed rosnącymi cenami energii, będzie możliwie jak najszybsza zmiana miksu energetycznego na rzecz paliw niskoemisyjnych i technologii wytwarzania energii w źródłach odnawialnych. Oczywiście w krótkiej
perspektywie najlepszym rozwiązaniem byłoby zastosowanie na dużą skalę w istniejących i budowanych blokach energetycznych tzw. „czystych technologii węglowych”, jednak na
razie nie ma przykładów potwierdzających opłacalność takich rozwiązań. Są jeszcze inne opcje, takie jak masowy import energii z OZE lub nieprzestrzeganie postanowień pakietu klimatycznego, a więc w efekcie traktatów Unii Europejskiej, ale wybór tych wariantów może okazać się bardzo niekorzystny dla Polski, więc raczej nie warto ich rozważać.

Korzystałem tutaj z dwóch publikacji:
Agnieszka Skorupińska, Wojciech Szopiński, „Reforma EU ETS. Zmiany przepisów weszły w życie - co dalej?”, Maj 2018, www.cire.pl
Wkład polskiego sektora energetycznego w realizację globalnej polityki klimatycznej, Raport Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej, Grudzień 2018,
www.pkee.pl
Źródła:
Konkluzje Rady Europejskiej z posiedzenia w dniach 23-24 października 2014 roku
https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-proposes-new-rules-consumer-centred-clean-energy-transition.
Dz. Urz. UE L 275 z 25.10.2003
Dz. Urz. UE L 283 z 27.10.2001
https://eur-lex.europa.eu/ COM/2018/773 final
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THE POLISH STAND IN

nordst
In case of Nord Stream 2, Polish diplomacy has achieved as much as the European
Union’s institutional system allows. It limits the European Commission in the field of
energy policy to the field determined by the Member States gathered in the Council of the
European Union. The inter-institutional ‘trilogue’ in the Union remains the arena for political game of interests of individual member states, but the Commission can adjust the rate
of regulation with amendment to the Community interest determined in documents. It can
be observed in the example of the Gas Directive revision.

W sprawie Nord Stream 2 polska dyplomacja osiągnęła tyle, na ile pozwolił jej system instytucjonalny Unii Europejskiej. Ogranicza on Komisję Europejską w zakresie polityki energetycznej do pola wytyczonego jej przez państwa członkowskie zebrane w Radzie
Unii Europejskiej. Trilog międzyinstytucjonalny w Unii pozostaje areną gry interesów poszczególnych krajów, choć Komisja może korygować kurs regulacji z poprawką na interes
wspólnotowy ustalony w dokumentach. Widać to na przykładzie rewizji dyrektywy gazowej.

wojciech jakóbik

BIZNESALERT.PL EDITOR IN CHIEF,
ENERGY ANALYST.
REDAKTOR NACZELNY BIZNESALERT.PL.
ANALITYK SEKTORA ENERGETYCZNEGO
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polski ślad w grze o

tream2
Revsion
The 2017proposal assumed the subordination of gas
pipelines from third countries to the EU antitrust regulations. It is of great import for the political dispute
regarding Nord Stream 2 as it is a gas pipeline project
from Russia to Germany across the Baltic Sea. Its supporters argue that it will become a source of supply
of up to 55 billion cubic meters (bcm) of attractively
priced gas from Russia. On the other hand, opponents
are afraid of the negative impact on market development by increasing dependence on the largest supplier for the European market, political destabilization
caused by the decline of importance of the supply
route through Ukraine as well as creating a legal gap
in which a third country can act according to its own
legislation. The response to the above threats, including conflict between two legal systems in the territory
of the European Union, is the revision of the directive.

Rewizja
Propozycja z 2017 roku zakładała podporządkowanie gazociągów z krajów trzecich regulacjom antymonopolowym Unii Europejskiej. Miała ona doniosłe znaczenie dla
sporu politycznego o gazociąg Nord Stream 2. Jest to projekt gazociągu z Rosji do Niemiec przez Morze Bałtyckie.
Jego zwolennicy przekonują, że stanie się on źródłem dostaw do 55 mld m sześc. atrakcyjnego cenowo gazu z Rosji. Krytycy obawiają się negatywnego wpływu na rozwój
rynku przez zwiększenie zależności od największego dostawcy na rynek europejski, destabilizacji politycznej wywołanej spadkiem znaczenia szlaku dostaw przez Ukrainę
oraz uderzenia w omnipotencję prawa europejskiego na
terenie Unii poprzez stworzenie pustki prawnej, w której
będzie decydować państwo trzecie działające według własnej legislacji. Odpowiedzią na powyższe zagrożenia, na
czele z opisanym konfliktem dwóch systemów prawnych
na terytorium Unii Europejskiej, jest rewizja dyrektywy.

The most important provisions from the Polish perspective are as follows: supervision of the European
Commission on the process of implementing EU law
with regard to Nord Stream 2 and the possibility of
disputing arrangements at any stage using legal measures.

Najważniejsze z punktu widzenia Polski ustalenia to: nadzór Komisji Europejskiej nad procesem wprowadzania prawa unijnego względem Nord Stream 2 oraz możliwość zakwestionowania postanowień na każdym etapie z użyciem
narzędzi prawnych. Niemcy wspierane przez Francję na Komitecie Stałych Przedstawicieli (COREPER) domagały się bi-
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Germany, supported by France on the Committee of Permanent Representatives of the EU Council
(COREPER), insisted on bilateral arrangements with regard to the application of EU law in Nord Stream 2. The
result of this effort was recorded in the fact that EU
law applies to offshore pipelines that cross the territorial waters and/or the exclusive economic zones of EU
Member States and rules would be established during
bilateral negotiations. The original proposal assumed
talks of the European Commission on behalf of the entire Union.
Regardless of who will negotiate, Nord Stream 2 will
not start without an agreement on the conditions for
implementation of the European Union antitrust law.
The talks will be conducted by the Commission or Germany depending on the determination of a new staff
in Brussels after elections to the European Parliament.
Continuation of the dispute
The revised Gas Directive provides legal tools used
for controlling arrangements in the case of Nord
Stream 2. Provisions in this matter may be disputed
at the European Court of Justice at any stage until a
compromise is reached. This means that opponents
of the potential agreement will be able to litigate
respectively: negotiating mandate of the European
Commission, transferring talks to the Germans, results of talks, decision on exclusion. The latter seems
unlikely due to reservations regarding Nord Stream
2, which was considered a threat to the development
of the Central and Eastern European market by the
Office of Competition and Consumer Protection and
as a project inconsistent with the European Unions
energy policy by the Commission.

lateralnych uzgodnień dotyczących tego, jak zaaplikować
prawo unijne wobec Nord Stream 2. Owocem tych starań
był zapis mówiący o tym, że prawo unijne ma obowiązywać
na odcinku na lądzie i wodach terytorialnych kraju, na którego brzeg wychodzi nowy gazociąg, a zasady miałyby zostać ustalone w toku negocjacji dwustronnych. Pierwotna
propozycja zakładała rozmowy Komisji Europejskiej w imieniu całej Unii.
Niezależnie od tego, kto będzie negocjował, Nord Stream 2
nie będzie mógł rozpocząć pracy bez układu o warunkach
wdrożenia prawa antymonopolowego Unii Europejskiej.
Rozmowy będą prowadzone przez Komisję lub Niemcy w
zależności od stanowczości nowej ekipy w Brukseli wyłonionej po wyborach do Parlamentu Europejskiego.
Ciąg dalszy sporu
Zrewidowana dyrektywa gazowa daje narzędzia prawne
do kontroli ustaleń w sprawie Nord Stream 2. Postanowienia w tej materii będą mogły być kwestionowane w
Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej na każdym
etapie aż do osiągnięcia porozumienia. Oznacza to, że
krytycy ewentualnego układu będą mogli zakwestionować w sądzie odpowiednio: mandat negocjacyjny Komisji Europejskiej, przekazanie rozmów Niemcom, rezultaty rozmów, decyzję o wyłączeniu. Ta ostatnia wydaje się
mało prawdopodobna ze względu na zastrzeżenia wobec Nord Stream 2. Gazociąg ten został uznany przez
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów za zagrożenie dla rozwoju rynków Europy Środkowo-Wschodniej,
a przez Komisję za projekt niezgodny z polityką energetyczną Unii Europejskiej.

Nord Stream 2, (...) was considered as a threat to
development of Central and Eastern European market
by the Office of Competition and Consumer Protection
and as a project inconsistent with the European Union’s energy
policy by the Commission.
Gazociąg ten został uznany przez Urząd Ochrony
Konkurencji i Konsumentów za zagrożenie dla rozwoju
rynków Europy Środkowo-Wschodniej, a przez Komisję
za projekt niezgodny z polityką energetyczną Unii Europejskiej.
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Nord Stream 2: To bypass Central and Eastern Europe
Nord Stream 2: ominąć Europę Środkowo-Wschodnią
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Warto także przypomnieć, jakie wątpliwości pojawiły się
It is also worth remembering what doubts regardBOSNIA
w sprawie aplikacji trzeciego pakietu energetycznego Unii
ing the application of the third EU energy package in
ANDORRA
SERBIA
Europejskiej w Niemczech. Sprawiły one, że niezależność
Germany came to light. They meant that the indepenMONTENEGRO
regulatora
Bundesnetzagentur jest podawana w wątplidence of the German regulatory office – the BundesBULGARIA
KOSOWO
wość, a to on miałby w imieniu Niemiec ustalać zasady
netzagentur (BNetzA) – is being questioned and that is
MACEDONIA
funkcjonowania tego prawa na lądzie i wodach terytorialexactly the institution which is to determine on behalf
ALBANIA GREECE
nych Republiki Federalnej Niemiec.
of Germany the rules for the application of this law on
land and territorial waters of the Federal Republic.
TURKEY
Faktycznie jednak będzie możliwa walka o derogację dla
Nord Stream 2. Aby to było możliwe, projekt musi być
As a matter of fact, it will be possible to fight for a derozgodny z celami Unii Energetycznej, jak dywersyfikacja,
gation for Nord Stream 2. To make this possible, the
SYRIA
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i
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wzmacproject must be consistent with the
objectives
of
the
MALTA
LEBANON
niać bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej. KoEnergy Union, such as diversification, necessity of marmisja Europejska w przeszłości uznała, że Nord Stream 2
ket development and
TUNSIAstrengthening of energy security
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nie spełnia tych kryteriów.
in the European Union. However, in the past, the EuroJORDAN
pean Commission deemed that Nord Stream 2 failed
ISRAEL
Sąd
to meet these criteria.
LIBYA
EGYPT
Komisja może nawet skierować sprawę do Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Daje to pole do interThe Court
pretacji prawnikom Komisji, którzy w przeszłości prezenThe Commission can even bring the case to the Court
towali już dwugłos w kluczowych sporach, np. o odnogę
of Justice of the European Union. This allows an area
Nord Stream 1 w Niemczech zwaną OPAL.
for interpretation for lawyers of the Commission, who
in the past presented two voices in key disputes, such
as Nord Stream 1 in Germany called the OPAL.
ITALY
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Meanwhile, without an agreement, the gas pipeline will
not be started, i.e. after the theoretical completion of
works at the end of 2019, it may stand empty until the
conditions for this operation are determined. This is
probably what the financial stakeholders of the project
from Western Europe are afraid of.

Tymczasem bez porozumienia gazociąg nie będzie mógł
zostać uruchomiony, czyli po teoretycznym ukończeniu
prac pod koniec 2019 roku może stać pusty do czasu
ustalenia warunków jego funkcjonowania. Tego prawdopodobnie obawiają się uczestnicy finansowi projektu z Europy Zachodniej.

If the agreement on Nord Stream 2, potentially approved by the European Commission, does not satisfy
its opponents, the matter may end in a court, i.e. before the Court of Justice of the European Union, similar
as with the decision regarding OPAL disputed by the
Poles, the Lithuanians and the Ukrainians. Their resistance delayed the increase of supply through this
branch of Nord Stream 1 by at least a year. A similar
impact on Nord Stream 2 may additionally increase
costs and risks on the investor’s side, even though it
does not exclude that - as in the case of OPAL - the
court will eventually agree to the request of BNetzA or
the German government.

Jeżeli układ o Nord Stream 2, ewentualnie zatwierdzony przez Komisję Europejską, nie zadowoli jego krytyków,
sprawa może skończyć się w sądzie, czyli przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jak było w przypadku decyzji OPAL kwestionowanej przez Polaków, Litwinów
i Ukraińców. Ten wspólny opór opóźnił zwiększenie dostaw przez tę odnogę Nord Stream 1 o co najmniej rok.
Podobne oddziaływanie na Nord Stream 2 może zwiększyć dodatkowo koszty i ryzyko po stronie inwestora, choć
nie wyklucza on, że – jak w przypadku OPAL – sąd ostatecznie zgodzi się na postulat BNetzA czy też rządu niemieckiego.

Policy
From Poland’s point of view the consequences of the
revision of the gas directive in regards to the Nord
Stream 2 schedule were the most important. This
unwanted project in Poland was to be completed as
planned by December 2019. The need to adapt it to EU
law may lead to delays, which, combined with the project’s problems caused by Denmark’s vague attitude to
the request for the construction of a gas pipeline on its
territorial waters and the threat of US sanctions, may
reduce its profitability and raise costs to an unacceptable level by the financial partners from Western Europe (BASF, E.on, OMV, Engie and Shell).

Polityka
Z punktu widzenia polskich interesów najważniejsze były
konsekwencje rewizji dyrektywy gazowej dla terminarza
Nord Stream 2. Ów projekt, niechciany w Polsce, miał zgodnie z planem zostać ukończony do grudnia 2019 roku. Konieczność dostosowania go do prawa unijnego może doprowadzić do opóźnień, które w połączeniu z problemami (wywołanymi niejasną postawą Danii wobec wniosku o
zgodę na budowę gazociągu na jej wodach terytorialnych
oraz groźbą sankcji USA) mogą zmniejszyć jego rentowność i podnieść koszty do poziomu nieakceptowalnego
przez partnerów finansowych z Europy Zachodniej (BASF,
E.ON, OMV, Engie i Shell).

this is higly improbable scenario. Long-lasting litigation
on assessment of Russians compliance with the guidelines
determined by one of the above entities representing
the European Union in this matter is more likely to occur.
realny jest długotrwały spór sądowy o ocenę zastosowania
się przez Rosjan do wytycznych zakreślonych przez
jeden z powyższych podmiotów reprezentujących Unię
Europejską w tej sprawie.
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However, it does not mean that Nord Stream 2 will
be shelved. This was not the goal of regulation from
the Brussels perspective. The European Commission
can finally accept the agreement negotiated by the
Germans, or negotiate it alone. The Russians can adjust the project to the requirements of European law,
e.g. by creating a formally independent operator and
changing the national law by allowing companies other
than Gazprom to export gas pipelines. A Nord Stream
2 blockade will only occur if the Russian Federation rejects the conditions for the application of EU law on
the German section of the gas pipeline as proposed by
BNetzA or the European Commission.This is, however,
a highly improbable scenario. Long-lasting litigation on
assessment of Russians compliance with the guidelines determined by one of the above entities representing the European Union in this matter is more
likely to occur.
Summary
Politicians from Poland: diplomats and Members of
the European Parliament have collaborated with the
European Commission since the beginning of work
on the revision of the gas directive. This is an example
of an effective usage of the European Union mechanisms to implement national interests in accordance
with the European interest in the sense of the Commission’s interpretation. Warsaw and Brussels were
allies of the regulation, which in their opinion served
the entire Community, and they believe that the Nord
Stream 2 project constitutes a threat thereto. Despite
the resistance of the politically strongest EU states:
France and Germany, which joined the legislative process as part of the ‘trilogue’ , a compromise solution
was defended that meets the expectations of the Polish side, influencing the schedule of the Nord Stream
2 project. This is an example demonstrating that the
Poles can achieve foreign policy goals using the Community mechanisms in place. Yet this does not mean
that Polish diplomacy will abandon attempts to block
the construction. However, due to the fact that the
project has already been initiated, it reduces chances
of preventing the investment.

Nie oznacza to jednak, że Nord Stream 2 nie powstanie.
Nie taki był cel regulacji z punktu widzenia Brukseli. Komisja Europejska może ostatecznie zaakceptować porozumienie wynegocjowane przez Niemców albo wynegocjować je sama. Rosjanie mogą dostosować projekt do wymogów prawa europejskiego, na przykład poprzez stworzenie formalnie niezależnego operatora i zmianę prawa
krajowego dopuszczającego spółki inne niż Gazprom do
gazociągów eksportowych. Do blokady Nord Stream 2 doszłoby jedynie w razie odrzucenia przez Federację Rosyjską warunków aplikacji prawa unijnego na niemieckim odcinku gazociągu zaproponowanych przez BNetzA albo Komisję Europejską. Jest to jednak najmniej prawdopodobny
scenariusz. Bardziej realny jest długotrwały spór sądowy
o ocenę zastosowania się przez Rosjan do wytycznych zakreślonych przez jeden z powyższych podmiotów reprezentujących Unię Europejską w tej sprawie.
Podsumowanie
Politycy z Polski – dyplomaci i posłowie do Parlamentu Europejskiego – współpracowali z Komisją Europejską od początku prac nad rewizją dyrektywy gazowej. Jest to przykład
skutecznego wykorzystania mechanizmów Unii Europejskiej do realizacji interesów narodowych w zgodzie z interesem europejskim w interpretacji Komisji. Warszawa i Bruksela były sprzymierzeńcami regulacji, służącej w ich przekonaniu całej Wspólnocie, która ich zdaniem jest zagrożona przez projekt Nord Stream 2. Pomimo oporu najsilniejszych politycznie państw unijnych: Francji i Niemiec, które
włączyły się w proces legislacyjny w ramach trilogu, udało się obronić rozwiązanie kompromisowe, które realizuje
oczekiwania strony polskiej, wpływając na terminarz projektu Nord Stream 2. To przykład, że Polacy mogą osiągać
cele polityki zagranicznej z wykorzystaniem mechanizmów
wspólnotowych. Nie oznacza to, że dyplomacja polska zarzuci starania o zablokowanie budowy. Fakt, że ona już
trwa, zmniejsza jednak szanse na zatrzymanie inwestycji.
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Electric mobility, understood as the use of electric propulsion in road transport, has become a global trend despite relatively short history. Its high
growth rate over the past years coupled with optimistic forecasts justify
presumptions about this technology’s potential to impact the environment
(emissions reduction), the power sector (increase in electricity demand) and the
wider economy (reduction of oil dependency, emergence of a new transport
sub-sector, automotive industry transformation).
Elektromobilność, czyli wykorzystanie napędu elektrycznego w transporcie
drogowym, jest zjawiskiem o relatywnie krótkiej historii. Niemniej jednak
wysokie tempo rozwoju na przestrzeni ostatnich lat, a także optymistyczne prognozy na przyszłość pozwalają przypuszczać, że rozwój tej technologii posiada potencjał, by wywrzeć znaczący wpływ na środowisko (redukcja emisji), sektor elektroenergetyczny (wzrost zapotrzebowania na energię) oraz szerzej pojętą gospodarkę (redukcja zależności od ropy naftowej, rozwój nowej gałęzi transportu, transformacja przemysłu motoryzacyjnego).

Global context: key statistics
and future outlook
Origins of contemporary electric mobility can be
traced back to 2010, which is when a notional
threshold of 10 thousand cars was exceeded. Current data by the International Energy Agency (IAE)
indicate 3 million vehicles globally as of 2017 (Fig.
1), and the estimated growth rate over the last five
years is ~70% p.a. Although the said 3 million cars
are less than 1% of global internal combustion vehicles (~1.3 billion), the most current forecasts point at
~130 million electric cars in 2030 (IEA) and ~560 million cars in 2040 (Bloomberg New Energy Finance).
Countries leading the electric mobility trend globally
are China and the USA (~1.228 thousand cars and
~762 thousand cars respectively), and the European
front runners are Norway(~176 thousand cars), the
United Kingdom (~134 thousand cars) and the Netherlands (~119 thousand cars). The above five countries combined account for 78% of the global electric
vehicle fleet.
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Kontekst globalny:
kluczowe dane i prognozy
Początków współczesnej elektromobilności upatrywać
można w roku 2010, kiedy to liczba pojazdów elektrycznych na świecie przekroczyła symboliczną granicę 10 tys.
szt. Według danych Międzynarodowej Agencji Energii
(MAE) na koniec roku 2017 globalna liczba samochodów
zasilanych energią elektryczną przekroczyła 3 mln sztuk
(Rys. 1), a szacowane tempo rozwoju na przestrzeni ostatnich pięciu lat to ok. 70% rdr. Choć w porównaniu do globalnej liczby pojazdów spalinowych (ok. 1,3 mld szt.) wspomniane 3 mln sztuk to mniej niż 1% całości, najbardziej aktualne prognozy rozwoju wskazują, iż w horyzoncie roku
2030 liczba pojazdów elektrycznych osiągnie co najmniej
130 mln szt. (MAE), a w roku 2040 – około 560 mln szt. (Bloomberg New Energy Finance).
Liderami w zakresie rozwoju elektromobilności na świecie
są Chiny oraz USA (odpowiednio ok. 1228 tys. szt. oraz ok.
762 tys. szt. pojazdów). W przypadku Europy prym wiodą
Norwegia (ok. 176 tys. szt.), Wielka Brytania (ok. 134 tys.
szt.) oraz Holandia (ok. 119 tys. szt.). W powyższych pięciu krajach znajduje się 78% światowej liczby samochodów
elektrycznych.

Fig. 1 Global number of electric vehicles [thousand] between 2005-2017
Rys. 1	Liczba pojazdów z napędem elektrycznym na świecie [tys. szt.]
w latach 2005-2017
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Based on 2018 data by the European Alternative Fuels Observatory,
it is worth highlighting that Poland’s roads are ridden by 100 battery electric busses, which places the country at the European forefront
right after the Netherlands (371 busses), the UK (228 busses) and Austria
(160 busses), and ahead of Germany (83 busses), Norway(61 busses)
and Sweden (59 busses).
W oparciu o dane Europejskiego Obserwatorium Paliw Alternatywnych
za rok 2018 warto odnotować fakt, że po polskich drogach porusza
się 100 w pełni elektrycznych autobusów, co pozycjonuje Polskę
w czołówce krajów europejskich, tuż za Holandią (371 szt.), Wielką Brytanią (228 szt.) i Austrią (160 szt.) oraz przed Niemcami (83 szt.), Norwegią
(61 szt.) i Szwecją (59 szt.).

Electric mobility in Poland
Poland follows suit in global electric mobility development (Fig. 2),yet the country’s number of electric
vehicles (~3 thousand) and the car-per-million-inhabitants ratio (sitting at ~80 cars, see Table 1) give
it a fairly distant rank. Similarly, with ~840 public
chargers (European Alternative Fuels Observatory
2018 data) Poland places below the European level,
averaging ~6 thousand chargers.
Despite this relatively lesser scale of development,
it is worth noting that Poland’s electric mobility
growth rate – around 85% over the last five years
– surpasses the aforementioned global growth rate
of 70% p.a., which demonstrates potential for the
future.
Based on 2018 data by the European Alternative Fuels Observatory, it is worth highlighting that Poland’s
roads are ridden by 100 battery electric busses,
which places the country at the European forefront
right after the Netherlands (371 busses), the UK (228
busses) and Austria (160 busses), and ahead of Germany (83 busses), Norway(61 busses) and Sweden
(59 busses).
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Elektromobilność w Polsce
Polska wpisuje się w globalny trend rozwoju elektromobilności (Rys. 2), choć pod względem łącznej liczby pojazdów
elektrycznych (ok. 3 tys. szt.), a także w przeliczeniu na 1
milion mieszkańców (ok. 80 szt., por. Tab. 1) zajmuje obecnie jedno z dalszych miejsc na świecie. Podobnie rzecz ma
się w przypadku publicznej infrastruktury ładowania. Polska z liczbą ok. 840 ładowarek (według danych Europejskiego Obserwatorium Paliw Alternatywnych na koniec
roku 2018) plasuje się poniżej średniej dla Europy, wynoszącej ok. 6000 szt.
Pomimo relatywnie mniejszej skali rozwoju elektromobilności warto jednak wskazać, iż krajowe tempo przebiegu
tego zjawiska – średnio ok. 85% na przestrzeni ostatnich
pięciu lat – jest większe niż wspomniane wcześniej 70%
rdr. w skali globalnej, co pozwala dostrzec potencjał na najbliższe lata.
W oparciu o dane Europejskiego Obserwatorium Paliw Alternatywnych za rok 2018 warto odnotować fakt, że po
polskich drogach porusza się 100 w pełni elektrycznych
autobusów, co pozycjonuje Polskę w czołówce krajów europejskich, tuż za Holandią (371 szt.), Wielką Brytanią (228
szt.) i Austrią (160 szt.) oraz przed Niemcami (83 szt.), Norwegią (61 szt.) i Szwecją (59 szt.).

Fig. 1	Number of electric vehicles in Poland between 2011-2017
Rys. 1	Liczba pojazdów z napędem elektrycznym w polsce w latach 2011-2017
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tab. 1	Countries by the electric-vehicle-per-million-inhabitants ratio
tab. 1	Kraje według liczby pojazdów elektrycznych na 1 mln mieszkańców
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Source: own work based on European Alternative Fuels Observatory and International Energy Agency data
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Europejskiego Obserwatorium Paliw Alternatywnych oraz Międzynarodowej Agencji Energii
projekt i Realizacja:

Piotr Perzyna

Key determinants of electric mobility development in the world and in Poland
Future development of electric mobility in Poland
will be affected by the same set of several critical
factors which also dictate trends on a global scale
(Table 2).It needs to be emphasised that many of
these factors are intertwined, hence they need to
be analysed from a multi-faceted perspective. For
example, demand for electric vehicles is not only a
derivative of purchase price – dependant on battery
cost (technological progress) and availability of support mechanisms – but also results from ecological awareness, operating costs, maximum range,
charging time and density of charging infrastructure. Worth pinpointing is also the fact that the hitherto observed growth of electric mobility in China,
the USA and many European countries has been
predominantly fuelled by the presence of state support schemes.
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Kluczowe czynniki rozwoju elektromobilności na świecie i w Polsce
Dalszy rozwój elektromobilności w Polsce będzie wypadkową kilku najważniejszych czynników, które warunkują ewolucję tego zjawiska również w skali globalnej (Tab. 2). Warto zaznaczyć, że wiele z powyższych czynników jest ze sobą
powiązanych i współzależnych, dlatego należy rozpatrywać
je wielopłaszczyznowo. Dla przykładu popyt na samochody
elektryczne jest pochodną nie tylko ceny zakupu – warunkowanej kosztem baterii (postęp technologiczny) oraz dostępnością systemów wsparcia zakupu – lecz także świadomości ekologicznej, kosztów eksploatacji, a także zasięgu, czasu ładowania oraz dostępności infrastruktury. Należy także
zwrócić uwagę, że dotychczasowy wzrost elektromobilności
w Chinach, USA i w wielu krajach Europy jest silnie skorelowany ze wsparciem ze strony państwa.

tab. 2	Key determinants of electric mobility development
in the world and in Poland
tab. 2	Kluczowe czynniki rozwoju elektromobilności na świecie i w Polsce
State policy and legislation
Czynniki państwowo-legislacyjne
(polityka)

Social factors
Czynniki społeczne
•

•
•
•
•
•
•

electric vehicle targets and support
mechanisms (e.g. subsidising of purchase price)
unification of charging standards, charging infrastructure development support systems
tightening of emissions standards
cele ilościowe i systemy wsparcia
(np. subsydiowanie ceny zakupu)
standaryzacja systemów ładowania
i wsparcie rozwoju infrastruktury ładowania
zaostrzanie norm emisyjnych

•
•
•
•
•

technology hype and long-term enthusiasm,
increasing ecological awareness
increasing range, ever-shorter charging time
standardised charging systems, availability
of charging infrastructure
entuzjazm technologiczny, wzrost świadomości
ekologicznej
wzrost zasięgu oraz skrócenie czasu ładowania
standaryzacja systemów ładowania i rozwój sieci
punktów ładowania

Economics
Czynniki ekonomiczne

Technology
Czynniki technologiczne

•

•
•
•

•
•

•

•
•

affordable purchase price (derivative of battery
cost, driven by technological progress, and state
support policy)
operating costs (mostly dependent on electricity
price)
street parity (unsubsidised total cost of ownership* of electric vehicles not greater than that
of combustion vehicles)
przystępna cena zakupu (pochodna kosztu baterii, warunkowanego postępem technologicznym, a także pochodna państwowych systemów
wsparcia)
koszty eksploatacji (zależne głównie od ceny
energii elektrycznej)
tzw. street parity (niesubsydiowany łączny koszt
posiadania* pojazdów elektrycznych nie wyższy
niż pojazdów spalinowych)

•
•
•

progress in electricity storage technologies
ever-shorter charging time
electricity network development (including
increased network flexibility), determining
the development and availability of charging
infrastructure
dalszy rozwój technologii magazynowania energii
elektrycznej
skrócenie czasu ładowania
rozwój sieci elektroenergetycznej (w tym wzrost
elastyczności jej pracy), warunkujący rozwój infrastruktury ładowania

*	Total Cost of Ownership (TCO) is a product of many of the above factors, including– in particular – battery cost, electricity cost,
and state support systems.
*	Łączny koszt posiadania (TCO, ang. Total Cost of Ownership) zależy od większości wskazanych powyżej czynników, w tym zwłaszcza
od kosztu baterii, kosztu zużycia energii (kWh/100 km) oraz od rządowych systemów wsparcia.
Source: own work
Źródło: opracowanie własne
projekt i Realizacja:

Piotr Perzyna
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Applying a comprehensive perception of the above factors, (...)
it seems undisputable that at the current stage of electric
mobility development in Poland the pivotal role is
to be played by state policy.
Patrząc kompleksowo przez pryzmat powyższych uwarunkowań, (...)
bezsprzecznym wydaje się, że na obecnym stadium rozwoju
elektromobilności w Polsce kluczową rolę do odegrania mają
czynniki natury legislacyjno-państwowej.
Applying a comprehensive perception of the above
factors, and trying to answer the title question, it
seems undisputable that at the current stage of electric mobility development in Poland the pivotal role
is to be played by state policy. Legislative factors resulting therefrom ought to ensure that a relevant and
consistent support system be developed, based on:

Patrząc kompleksowo przez pryzmat powyższych uwarunkowań, a także podejmując próbę odpowiedzi na tytułowe
pytanie, bezsprzecznym wydaje się, że na obecnym stadium
rozwoju elektromobilności w Polsce kluczową rolę do odegrania mają czynniki natury legislacyjno-państwowej, które
powinny zapewnić stworzenie odpowiedniej, spójnej polityki wsparcia bazującej na:

•

credible qualitative and quantitative analysis
(with consideration for periodic updates),

•

rzetelnej analizie zjawiska (z uwzględnieniem okresowych aktualizacji),

•

identification of opportunities and limitations
(risks) connected with stimulating the growth,

•

rozpoznaniu możliwości i ograniczeń (ryzyk) w zakresie
stymulacji zjawiska,

•

creation of simple, transparent and effective solutions for buyers/users of electric vehicles, as
well as for charging infrastructure investors.

•

stworzeniu prostych, przejrzystych i skutecznych rozwiązań dla nabywców i użytkowników pojazdów oraz przedsiębiorców inwestujących w infrastrukturę ładowania.
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94 percent – this is the current share of
lignite and black coal in the electric energy generation structure in the Polish
Energy Group, the largest energy generating company in Poland. However, these
proportions will change over the next 10
years. Why? PGE is preparing foundations
for a green turn. Out of 13 international
entities, the company will choose a partner for the development of offshore
wind energy engineering. It is going to
be a battle on the Polish Baltic sea
where nothing is certain.

94 procent – tyle obecnie wynosi udział węgla brunatnego i kamiennego w strukturze
wytwarzania energii elektrycznej w Polskiej
Grupie Energetycznej, największej spółce produkującej energię w naszym kraju. Proporcje
te w ciągu najbliższych 10 lat ulegną jednak
zmianie. Powód? PGE szykuje podwaliny pod
zielony zwrot. Spółka wybierze spośród 13
międzynarodowych podmiotów partnera do
rozwoju morskiej energetyki wiatrowej.
Zapowiada się bitwa na polskim Bałtyku,
w której nic nie jest jeszcze przesądzone.

FOTO: Fotolia

PGE Heart to be moved
from Bełchatów
to the Baltic Sea?
Serce PGE
z Bełchatowa
na Bałtyk?
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Opole and Turów to close
the coal-based phase of PGE
According to 2017 data, PGE produces electric energy
on the basis of lignite in 77 percent, black coal in 22.5
percent and natural gas, a renewable energy source, including biomass, wind and water energy engineering, in
3 percent. The installed capacity is 16.3, first and foremost in big energy engineering based on coal, such as
the power stations in Bełchatów, Turów, Opole or Rybnik and combined heat and power stations.

Opole i Turów zamkną
węglowy etap PGE
Według danych z 2017 roku energia elektryczna jest produkowana przez PGE w oparciu o węgiel brunatny w 77
procentach, o kamienny w 22,5 procentach, natomiast
o gaz ziemny, odnawialne źródła energii, w tym biomasę,
energetykę wiatrową i wodną - w 3 procentach. Moc zainstalowana to 16,3 MW przede wszystkim w dużej energetyce węglowej, jak elektrownie Bełchatów, Turów, Opole czy Rybnik oraz w elektrociepłowniach.

In the years to come, coal-based energy is going to be
increasingly expensive due to the growing prices of
CO2 emission permits, coal prices, technological costs
linked with adaptation to new environment protection and emission requirements. PGE, as the largest
energy generating entity in Poland, still has to rely on
coal. Turning towards Renewable Energy Sources (RES)
and natural gas in 90 percent would be a financial suicide. It might be assumed that the last coal power station in the PGE Energy Generation Park will be power
units 5 and 6 of the Opole power station, to be put into
use this year. They have already won 15-year capacity market auctions for energy supplies; therefore, they
have support secured at least until 2035. In turn, the
last lignite power station is to be the new power unit in
the Turów power station, which has also won capacity
market auctions. These will be the last power units to
be in operation for the next 20 years, approximately.

Energia z węgla w nadchodzących latach, z tytułu rosnących cen do uprawnień emisji CO2, cen węgla, kosztów
technologicznych związanych z dostosowaniem do nowych wymogów środowiskowych i emisyjnych, będzie
coraz droższa. PGE, jako największy podmiot produkujący energię w Polsce, musi jednak wciąż opierać się
na węglu. Zwrot w ponad 90 procentach w stronę Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) i gazu ziemnego byłby
nie do udźwignięcia finansowo. Można założyć, że ostatnią elektrownią węglową w parku wytwórczym tej spółki
będą bloki 5 i 6 w Elektrowni Opole, które zostaną oddane do użytku w tym roku. Wygrały one już 15-letnie aukcje rynku mocy na dostawy energii, a więc mają zapewnione wsparcie co najmniej do 2035 roku. Ostatnią elektrownią na węgiel brunatny ma być zaś nowy blok w Elektrowni Turów, który także wygrał aukcje na rynku mocy.
To jednak ostatnie bloki, które będą pracować przez najbliższe ok. 20 lat.

Possible avenues
PGE can choose one of three paths: coal, atom and wind.
Black coal extraction is to stop in central Poland after
2030. What remains unknown is whether or not it is true
that this is where a second Polish nuclear power station
will potentially be built as announced by the Ministry of
Energy at the last press conference devoted to nuclear
energy engineering. PGE can still choose so-called “modern coal energy engineering” as one of its three strategic
options. As this is the least probable, it seems that the
new Złoczew open pit will not operate for the foreseeable future . What remains unknown is what will happen
with the nuclear power station considered by the company. Although the company responsible for the performance of the nuclear project, PGE EJ 1, belongs to the
PGE Group, who will build the power station and in what
variant remains unknown. As there is a lot of uncertainty concerning the climatic policy and coal and nuclear
project financing, PGE is rather inclined to select the low-

Ścieżki do wyboru
PGE ma do wyboru trzy ścieżki: węglową, atomową i wiatrową. Po 2030 roku ma zakończyć się wydobycie węgla
kamiennego w Polsce centralnej. Otwarte pozostaje pytanie czy rzeczywiście, tak jak zapowiedziało Ministerstwo
Energii na ostatniej konferencji prasowej poświęconej
energetyce jądrowej, znajdzie się w tamtejszym regionie
potencjalna lokalizacja budowy drugiej elektrowni atomowej w Polsce. W grze wciąż pozostaje tzw. „nowoczesna
energetyka węglowa” jako jedna z trzech opcji strategicznych PGE. Wydaje się ona jednak najmniej prawdopodobna, a tym samym losy nowej odkrywki w Złoczewie zdają
się być przesądzone. Nie wiadomo co stanie się z atomem branym pod uwagę przez spółkę. Mimo że spółka
odpowiedzialna za realizację projektu atomowego, PGE
EJ 1 należy do grupy PGE to wciąż nie wiemy, kto i w jakim wariancie zbuduje elektrownię. Ze względu na to, że
istnieje dużo niewiadomych, jeśli chodzi o politykę klimatyczną i finansowanie projektów węglowych i jądrowych,
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emission variant of its strategy, that is the construction
of offshore wind farms supported by stabilizing sources.
For wind, this would be gas.

PGE jest najbliżej wariantu niskoemisyjnego swej strategii, a więc budowy morskich farm wiatrowych, wspartych
źródłami regulacyjnymi. W przypadku wiatru jest to gaz.

This is what figures demonstrate. Only the Bełchatów
power station has the installed capacity of 5289 MW at
its disposal. However, despite modernisations to adapt
to the BAT and BREF emission standards over 10 years,
further power units will be put out of use as it is not
possible to adapt them to the new emission standards
which are to take effect in the coming years. As a result, a dilemma will emerge as to where to seek energy.
PGE is not yet vocal about this, but signs are that it will
tackle the ageing of coal-based generation capacities
with offshore wind farms. The first offshore wind farm
of the company, with a capacity of over 1 GW, is to start
supplying energy to the network as early as 2026. PGE
has started to search for a strategic partner for the
preparation, erection and use of wind farms on the
Baltic Sea.

Pokazują to liczby. Tylko Elektrownia Bełchatów dysponuje
mocą zainstalowaną 5289 MW. Mimo modernizacji w ramach dostosowań do standardów emisyjności BAT i BREF
w przeciągu 10 lat kolejne bloki będą przeznaczane do wyłączenia, a to ze względu na brak możliwości dostosowaniach ich do nowych standardów emisyjności, które mają
wejść w nadchodzących latach. Pojawi się więc dylemat,
gdzie szukać energii. PGE jeszcze nie mówi tego otwarcie,
ale wszystko wskazuje na to, że odpowiedzią na starzejące się moce wytwórcze oparte na węglu będą morskie farmy wiatrowe. Pierwsza farma wiatrowa firmy na morzu o
mocy ponad 1 GW ma zacząć wprowadzać energię do systemu już w 2026 roku. PGE rozpoczęła poszukiwania strategicznego partnera do przygotowania, budowy i eksploatacji farm wiatrowych na Bałtyku.

According to the Polish Energy Group, thirteen of the
largest global companies developing offshore wind
energy engineering are willing to build wind farms in
the Polish part of the Baltic Sea with the Polish Energy
Group. These includeEDPR, Eneco, E.ON, Oersted, ScottishPower Renewables. The company is to choose the
partner for the implementation of offshore wind energy
engineering projects by the end of 2019. Ultimately, PGE
intends to sell 50% of shares in each of the two special
purpose entitites responsible for offshore wind farm
projects to the selected strategic partner and then implement these projects as joint ventures.

a zaprojektowana

Initially, PGE intends to build offshore wind farms with
a maximum installed capacity of 2545 MW. 1500 MW
which will come from the area for which Elektrownia
Wiatrowa Baltica-2 company has the concession and
the remaining 1045 MW – from the area of the Elektrownia Wiatrowa Baltica-3 company. At the current
project stage, the necessary environmental consents
are being obtained, studies on windiness and power
evacuation analyses are being conducted and other
technical measures are being taken. Moreover, preparations are under way for preliminary geological surveys. PGE has already obtained a contract of network
connection terms. For comparison, it is worth remembering that the PGE Capital Group is already stating
that it is the largest “green” energy producer in Poland.
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Jak podaje Polska Grupa Energetyczna, trzynaście największych światowych firm rozwijających morską energetykę wiatrową chce budować z nimi farmy wiatrowe w
polskiej części Bałtyku. Chętni to m.in. EDP Renewables,
Eneco, E.ON, Ørsted, ScottishPower Renewables. Wybór
partnera w projektach morskiej energetyki wiatrowej ma
nastąpić do końca 2019 roku. Docelowo PGE zamierza
sprzedać wybranemu przez siebie partnerowi strategicznemu po 50 proc. udziałów w dwóch spółkach celowych
odpowiedzialnych za projekty morskich farm wiatrowych,
a następnie wspólnie z partnerem realizować je w formule joint venture.
Na początek PGE zakłada budowę morskich farm wiatrowych o maksymalnej mocy zainstalowanej w wysokości 2545 MW. Z tego 1500 MW mocy będzie pochodzić
z obszaru, na którym koncesję posiada spółka Elektrownia Wiatrowa Baltica-2, a 1045 MW z obszaru Elektrowni
Wiatrowej Baltica-3. W obecnej fazie projektu pozyskiwane są niezbędne zgody środowiskowe, prowadzone są badania wietrzności, jak również analizy na temat wyprowadzenia mocy oraz inne działania techniczne. Trwają również przygotowania do wstępnych badań geologicznych.
PGE już posiada umowę o zasadach przyłączenia do sieci. Dla porównania warto przypomnieć, że Grupa Kapitałowa PGE już teraz chwali się, że jest największym producentem „zielonej” energii w Polsce. Posiada 14 farm wiatrowych na lądzie, 29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie
szczytowo-pompowe oraz 1 farmę fotowoltaiczną na gó-

FOTO: Fotolia

It has 14 onshore wind farms, 29 water power stations, four pumped-storage hydroelectric power stations and one photovoltaic farm on the Żar mountain.
The combined installed capacity of all these facilities is
2188.9 MW. The offshore wind farms alone can double
the green energy generation capacities of PGE.
Competition for offshore
The Baltic Sea is a new area for expansion by companies
dealing in the construction and operation of offshore
wind farms. Thanks to its long coastline, Poland is in a
position to be a natural beneficiary of this technology.
What indicates the potential of this water body is increased activity of Scandinavian companies in Poland.
These already include more than just the Norwegian
Equinor, which has already concluded a partner contract with Polenergia. Danes have entered the game as
well. In an interview with BiznesAlert.pl, Anders Holst Nymark from the Danish Ørsted Anders Holst Nymark said
that he has no doubts that this water body has a great
potential for offshore wind energy engineering. “The
Baltic Sea t has an economic potential that is triple the
energy consumption in Poland today. There are many
reasons for which Poland should invest in wind. We can
see that the government is sending signals and wants
to head in this direction” – said the Dane as early as in
December, during COP 24.

rze Żar. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów
wynosi 2188,9 MW. Tylko same morskie farmy wiatrowe
mogą podwoić zielone moce wytwórcze PGE.
Rywalizacja o offshore
Morze Bałtyckie to nowy obszar ekspansji firm zajmujących się budową i obsługą morskich farm wiatrowych. Polska, ze względu na długą linię brzegową, może być naturalnym beneficjentem tej technologii. O potencjale tego
akwenu świadczy wzmożona aktywność firm skandynawskich w naszym kraju. Mowa tu już nie tylko o norweskim
przedsiębiorstwie Equinor, które ma już umowę partnerską z Polenergią. Do gry wkraczają także Duńczycy. W rozmowie z portalem BiznesAlert.pl, Anders Holst Nymark z
duńskiej firmy Ørsted powiedział, że nie ma wątpliwości,
że ten akwen ma ogromny potencjał dla morskiej energetyki wiatrowej. – To właśnie Morze Bałtyckie ma potencjał
ekonomiczny, który jest trzykrotnie większy od dzisiejszego zużycia energii przez Polskę. Istnieje wiele powodów,
dla których Polska powinna w nią inwestować. Widzimy, że
rząd wysyła sygnał i chce zmierzać w tym kierunku – powiedział Duńczyk jeszcze w grudniu podczas COP 24.
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As always, a political protective umbrella is necessary in
the case of such investments. Such action has already
been taken by Danes. For instance, the Polish Minister
of Energy, Krzysztof Tchórzewski, and the Danish Minister of Energy, Lars Christian Lileholt, signed a memorandum of understanding in the field of energy, climate
and energy engineering effectiveness. It might be presumed that this may also pertain to cooperation in the
sector of renewable energy sources.
Such endeavours were made by Scots as well. Several days ago, Ivan McKee, Scottish Minister for Trade,
Investment and Innovation, met with the Polish Minister of Energy, Krzysztof Tchórzewski. During the
meeting, both ministers spoke about the possibilities of bilateral cooperation in the RES sector. “This
visit also gives me an opportunity to talk directly with
prospective partners and allows the Scottish government and our institutions to better understand how
the Polish market operates” – said McKee.

Jak zawsze przy okazji tego typu inwestycji potrzebny jest
jednak parasol ochronny polityków. I takie zabiegi już się
rozpoczęły ze strony duńskiej. Przykładem jest podpisane
podczas grudniowego COP 24 w Katowicach, przez ministra energii Polski Krzysztofa Tchórzewskiego oraz ministra
klimatu i energii Danii Larsa Christiana Lilleholta, memorandum o dialogu w sektorze energii, klimatu i efektywności
energetycznej. Można domniemywać, że mogło dotyczyć
także współpracy w sektorze odnawialnych źródeł energii.
Takie staranie rozpoczęli także Szkoci. Kilka dni temu
Ivan McKee, szkocki minister handlu, inwestycji i innowacji, spotkał się z polskim ministrem energii Krzysztofem Tchórzewskim. Podczas spotkania omawiane
były możliwości dwustronnej współpracy w sektorze
OZE. – Ta wizyta daje mi również okazję do bezpośrednich rozmów z potencjalnymi partnerami oraz
umożliwia szkockiemu rządowi i naszym instytucjom
lepsze zrozumienie jak działa polski rynek – powiedział wówczas McKee.

Poland is developing
projects
of offshore
wind farms

POLENERGIA, EQUINOR (50/50%)
1560 MW
Wind Power Plant Bałtyk Środkowy
Location decision pending. Conditions of integration to electrical system issued by PSE.

1

POLENERGIA, EQUINOR (50/50%)
1560 MW
Elektrownia Wiatrowa Bałtyk Środkowy I
Decyzja lokalizacyjna. Uzyskane od PSE
warunki przyłączenia do KSE.

PGE
1200 MW
Baltica 1 Wind Power Plant
(location decision pending)

2

PGE
1200 MW
Elektrownia Wiatrowa Baltica 1
(decyzja lokalizacyjna)

GRUPA BALTEX
1256 MW
Baltex 5 Wind Power Plant
(location decision pending)

3

GRUPA BALTEX
1256 MW
Elektrownia Wiatrowa Baltex 5
(decyzja lokalizacyjna)

EDP Renewables
200 MW
B-Wind Polska Wind Power Plany
(location decision issued)

4

EDP Renewables
200 MW
Elektrownia Wiatrowa B-Wind Polska
Jest decyzja lokalizacyjna.

EDP Renewables
200 MW
C-Wind Polska Wind Power Plant
(location decision issued)

5

EDP Renewables
200 MW
Elektrownia Wiatrowa C-Wind Polska
Jest decyzja lokalizacyjna.

energetyka polska
A-Wind Polska Wind Power Plant
Location decision issued

6

energetyka polska
Elektrownia Wiatrowa A-Wind Polska
Jest decyzja lokalizacyjna.

PKN Orlen
1200 MW
Baltic Power Wind Power Plant
Location decision issued. Conditions of integration to electrical system issued by PSE.

7

PKN Orlen
1200 MW
Elektrownia Wiatrowa Baltic Power
jest decyzja lokalizacyjna. Uzyskane od PSE
warunki przyłączenia do KSE.

PGE
1045 MW
Baltica 3 Wind Power Plant
Commercial activity to start in 2026 (location
decision pending). Conditions of integration
to electrical system issued by PSE.

8

PGE
1045 MW
Elektrownia Wiatrowa Baltica 3
Rozpoczęcie komercyjnej działalności w
2026 r. (decyzja lokalizacyjna). Uzyskane
od PSE warunki przyłączenia do KSE

POLENERGIA, EQUINOR (50/50%)
600 MW
Bałtyk Środkowy III Wind Power Plant.
Conditions of integration to electrical system
issued by PSE (launching of energy production planned for 2022) Conditions of integration to electrical system issued by PSE for
1200 MW. Environmental decision issued.

9

POLENERGIA, EQUINOR (50/50%)
600 MW
Elektrownia Wiatrowa Bałtyk Środkowy III
Uzyskane od PSE warunki przyłączenia
do KSE (planowane rozpoczęcie produkcji
2022r.). Uzyskane od PSE warunki
przyłączenia do KSE na 1200 MW.
Uzyskana decyzja środowiskowa.

PGE
1500 MW
Baltica 2 Wind Power Plant
Commercial activity to start in 2026 (location
decision pending). Conditions of integration
to electrical system issued by PSE.
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PGE
1500 MW
Elektrownia Wiatrowa Baltica 2
Rozpoczęcie komercyjnej działalności w
2026 r. (decyzja lokalizacyjna). Uzyskane
od PSE warunki przyłączenia do KSE.

POLENERGIA, EQUINOR (50/50%)
600 MW
Bałtyk Środkowy II Wind Power Plant
Launching of energy production planned
for 2026. Conditions of integration to
electrical system issued by PSE. Connection agreement 240 MW. Environmental
decision issued.
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POLENERGIA, EQUINOR (50/50%)
600 MW
Elektrownia Wiatrowa Bałtyk Środkowy II
Planowane rozpoczęcie produkcji w 2026.
Uzyskane od PSE warunki przyłączenia
do KSE. Umowa przyłączeniowa 240 MW.
Uzyskana decyzja środowiskowa.

Baltic Trade & Invest
350 MW
Baltic II Wind Power Plant
Conditions of integration to electrical
system issued by PSE.

12

Baltic Trade & Invest
350 MW
Elektrownia Wiatrowa Baltic II
Uzyskane od PSE
warunki przyłączenia do KSE

GRUPA BALTEX
792 MW
Baltex 2 Wind Power Plant
(location decision pending)

13

GRUPA BALTEX
792 MW
Elektrownia Wiatrowa Baltex 2
(decyzja lokalizacyjna)

BIZNESALERT.PL

źródło: opracowanie własne
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Świnoujście

13

w polsce rozwijanych
jest obecnie już
projektów morskich
farm wiatrowych

13

Koszalin

The boom of offshore in Poland.
Polish projects of offshore wind farms
Jak rośnie offshore w Polsce.
projekty morskich farm wiatrowych
The administration
issued location
permits (permits for build artificial
islands)
covering about
1342 km2

wydane pozwolenia
lokalizacyjne
(tzw. pozwolenia na
wznoszenie
sztucznych
wysp) obejmują
ok. 1342 km2

Now
The complete
power of all
offshore wind
farms in Poland
which obtained
conditions of integration to electrical systems is

obszar
przewidziany
pod morskie
farmy wiatrowe
w projekcie
pz ppom
wynosi ogółem
2340 km2

z wydanymi
warunkami
przyłączenia
do KSE wynosi ok.

7100

3

mw

2

1

The area which
is designed
to build offshore
wind farms
in PZPPOM
project
Obecnie
sumaryczna
covers
moc polskich
2340 km2
projektów mfw

Wojciech Jakóbik

Polish
exclusive
economic zone

POLSKA
WYŁĄCZNA STREFA
EKONOMICZNA

Editor-in-chief at BiznesAlert.pl
Red. naczelny biznesalert.pl

“The Baltic Sea is perfect to build offshore wind farms. The offshore investors have
a bold plan in this area. Offshore development in Poland is a great opportunity not
only for energy sector but also for many
others sectors of Polish economy.”
12

11

8

10

7

5
6

„Bałtyk nadaje się do stawiania farm
wiatrowych. Inwestorzy mają śmiałe
plany, a rozwój offshore w Polsce
to także szansa dla innych sektorów
naszej gospodarki.”

4

9

MORZE
TERYTORIALNE

Territorial
sea

Władysławowo

Harmony Link
Kabel eletryczny (projektowany)

Władysławowo-Kłajpeda

Łeba

Electric cable (under design)

SwePol

Kabel eletryczny
600 MW
Electric cable

Part of PSE SA investment program
Releasing of the power from offshore wind
farms and amplifying power supplies
in northern Poland.
Number of pursuing projects: 13
Budget: 2,15 billion PLN

Słupsk

opracowanie redakcyjne:

bartłomiej sawicki

Element programu inwestycyjnego PSE S.A.
Wyprowadzenie mocy z farm
wiatrowych oraz wzmocnienie
zasilania północnej Polski.
Liczba realizowanych projektów: 13.
Budżet: 2,15 mld zł

tłumaczenie:

joanna kędzierska

Existing extra high
voltage lines
istniejące linie
najwyższych napięć

Gdynia

Projected extra high
voltage lines
planowane linie
najwyższych napięć

Sopot
Gdańsk

projekt i Realizacja:

Piotr Perzyna

Elbląg
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Such proceedings show that a game for participation in
the development of offshore wind farms in Poland is on.

Takie zabiegi pokazują, że ruszyła gra o udział w rozwoju
morskich farm wiatrowych w Polsce.

Offshore wind farms and the sun?
By 2040, the installed capacity of the offshore wind
farms in Poland is to reach approximately 10 GW. As
one of the pioneers of this technology in the country,
PGE will naturally be positioned to expand further
generation capacities in the Baltic Sea. This is accompanied by the plans to secure 20 GW entered in the
energy engineering strategy by 2040 from photovoltaics, which GWs are to stabilise the peak demand for
energy in summer. As the largest energy producer in
Poland, PGE will be active in this field as well.

Morskie farmy wiatrowe i słońce?
Do 2040 roku moc zainstalowana morskich farm wiatrowych w Polsce ma wynieść ok. 10 GW. PGE jako jeden z
pionierów tej technologii w kraju będzie naturalnie predestynowana do sięgnięcia po kolejne moce wytwórcze
na Bałtyku. Dochodzą do tego także plany zapewnienia
20 GW zapisane w strategii energetycznej do 2040 roku,
pochodzące z fotowoltaiki, które mają stabilizować szczytowe zapotrzebowanie na energię latem. Jako największy
producent energii w Polsce także i tu PGE będzie aktywna.

The company wants to build wind farms so that 25
percent of its RES-derived energy come from wind. It
is 11 percent at present. “We would like to achieve this
goal through an offshore programme and installation
of wind farms in the Baltic Sea” – said Paweł Śliwa, vicepresident for innovations at the Polish Energy Group,
during last year’s 4th Energy Congress in Wrocław.
Onshore wind is still needed
For these goals to be achieved, onshore wind farms
are still needed. PGE took part in auctions for new
RES-derived capacities last year. As a result, three wind
farms with the combined installed capacity of 97.17
MW will be erected in the West Pomeranian Voivodship. They will be built by PGE Energia Odnawialna,
which is responsible for the renewable energy source
development in the PGE Group. The project will enable
an 18% increase in the combined installed capacity of
PGE wind farms, to nearly 650 MW, and will strengthen
the concern’s position as the largest “green” energy
producer in Poland.
As part of an investment entitled “Klaster”, three wind
farms will be built by mid-2020: Starza, Rybice and
Karnice II, along with auxiliary infrastructure and power evacuation. The installations will be located in the
northwest part of the West Pomeranian Voivodship, in
the area of the Kamień Pomorski and Gryfice poviats,
from 3 to 13 km away from the coastline of the Baltic
Sea. In total, 33 wind turbines with 2 MW capacity and
10 wind turbines with 2.2 MW capacity will be built. This
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Spółka chce budować farmy wiatrowe i dąży także do
tego, by 25 procent jej energii z OZE pochodziło właśnie z
wiatru. Obecnie jest to 11 procent. – Cel ten chcemy osiągnąć przez program offshore i zainstalowanie farm wiatrowych na Bałtyku – mówił wiceprezes ds. innowacji w
Polskiej Grupie Energetycznej Paweł Śliwa podczas ubiegłorocznego IV Kongresu Energetycznego we Wrocławiu.
Wiatr na lądzie jest wciąż potrzebny
Aby udało się zrealizować te cele, wciąż potrzebne są lądowe farmy wiatrowe. PGE startowało w ubiegłym roku
w aukcjach na nowe moce z OZE. W efekcie w województwie zachodniopomorskim powstaną trzy farmy wiatrowe
o łącznej mocy zainstalowanej 97,17 MW. Zbuduje je spółka PGE Energia Odnawialna, która w grupie PGE odpowiedzialna jest za rozwój odnawialnych źródeł energii. Projekt
pozwoli zwiększyć łączną moc zainstalowaną farm wiatrowych PGE o 18 procent do blisko 650 MW i umocni koncern na pozycji największego producenta „zielonej” energii w Polsce.
W ramach inwestycji o nazwie Klaster do połowy 2020
roku powstaną trzy farmy wiatrowe: Starza, Rybice i Karnice II wraz z infrastrukturą towarzyszącą i wyprowadzeniem mocy. Instalacje staną w północno-zachodniej części
województwa zachodniopomorskiego, na obszarze powiatów Kamień Pomorski i Gryfice, w odległości od 3 do
13 km od linii brzegowej Morza Bałtyckiego. W sumie wybudowane zostaną 33 wiatraki o mocy 2 MW i 10 wiatra-

One question remains unanswered: how to reconcile
investments in offshore wind farms, with costs estimated
at approximately PLN 12-14 billion for 1 GW, with the implementation of the nuclear project in PGE?
otwarte pozostaje pytanie o to, jak pogodzić w PGE inwestycje
w morskie farmy wiatrowe, o szacowanych kosztach
ok. 12-14 mld zł na 1 GW, z realizacją projektu jądrowego.

year, further RES auctions are to be conducted, which
in the context of increasingly cheaper wind energy and
growing emission permit prices, is yet another opportunity for PGE to win and secure new investments.

ków o mocy 2,2 MW. W tym roku mają być także przeprowadzone kolejne aukcje OZE, co w perspektywie taniejącej
energii z wiatru i rosnących cen uprawnień do emisji, jest
kolejną okazją dla PGE do zwycięstwa i nowych inwestycji.

Apart from RES, PGE goes after stabilizing sources, like
gas, in Pomerania, in the neighbourhood of the offshore wind farms to be built. In 2017, the PGE Investment Committee issued a recommendation in terms
of fuel and technologies for a new power unit in the
Dolna Odra Power Station. The PGE Group intends to
use gas there. According to preliminary results of the
feasibility study, two gas units with a capacity of 500
MW each can be built. The estimated costs of constructing a gas unit with a capacity of approximately
500 MW, based on market prices of projects being
currently implemented, oscillate at PLN 2-3 million for
1 MW. However, it is possible that the units will have
capacity higher than originally planned. On Twitter
Maciej Szczepaniuk, PGE spokesman, stated that the
gas units in Dolna Odra planned by the Polish Energy
Group will have the combined capacity of 1400 MW.
By June, the Group would like to invite contractors to
tender.

Poza OZE PGE podąża w stronę źródeł regulacyjnych takich jak gaz, i to na Pomorzu, w sąsiedztwie mających powstać morskich farm wiatrowych. W 2017 roku Komitet
Inwestycyjny Grupy PGE wydał rekomendację w zakresie
paliwa i technologii dla nowego bloku energetycznego w
Elektrowni Dolna Odra. Grupa PGE zamierza wykorzystać
tam gaz. Wstępne wyniki studium wykonalności pozwalają rozważać realizację projektu budowy dwóch bloków gazowych o mocy 500 MW każdy. Szacowane koszty budowy bloku gazowego o mocy ok. 500 MW, oparte o rynkowe ceny realizowanych obecnie projektów, mieszczą się
w przedziale 2-3 mln zł za MW. Możliwe jednak, że bloki będą o mocy wyższej niż pierwotnie planowano. Maciej
Szczepaniuk, rzecznik PGE, podaje na Twitterze, że bloki gazowe w Dolnej Odrze planowane przez Polską Grupę Energetyczną będą miały jednak łącznie moc do 1400
MW. Do czerwca Grupa zamierza ogłosić przetarg na wykonawcę.

However, one question remains unanswered: how
to reconcile investments in offshore wind farms, with
costs estimated at approximately PLN 12-14 billion for
1 GW, with the implementation of the nuclear project
in PGE?. Until we learn about the model for nuclear
power station financing, this will remain a closely
guarded secret in the offices in Mysia Street, where the
registered office of PGE is located, and Krucza Street,
the location of the offices of the Ministry of Energy.

Wciąż jednak otwarte pozostaje pytanie o to, jak pogodzić
w PGE inwestycje w morskie farmy wiatrowe, o szacowanych kosztach ok. 12-14 mld zł na 1 GW, z realizacją projektu jądrowego. Póki nie poznamy modelu finansowania
atomu pozostanie on tajemnicą zamkniętą w gabinetach
na ulicy Mysiej, gdzie mieści się siedziba PGE, oraz Kruczej,
przy której stoi siedziba ministerstwa energii.
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Energy storage facilities
– the most important
investments
Magazyny
energii elektrycznej
– przegląd najważniejszych
inwestycji w obszarze

krystian kowalewski

DIRECTOR OF WORLD ENERGY
COUNCIL OFFICE IN POLAND
DYREKTOR BIURA śWIATOWEJ
RADY ENERGETYCZNEJ W POLSCE
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In accordance with the Regulation on the Governance of the Energy Union and Climate Action, Member States of the European Union have been obliged to develop and submit
to the European Commission their integrated national energy and climate plans.
These plans have to present the paths to achieve objectives of the Energy Union in areas
such as emissions, share of energy from renewable sources, energy efficiency and energy
security. Projects of these plans had to be forwarded to the European Commission by the
end of 2018 at the latest. On February 28th drafts of plans from all Member States were
published by the European Commission.
Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu na państwa członkowskie Unii Europejskiej nałożony został obowiązek
opracowania i przedłożenia Komisji Europejskiej zintegrowanych krajowych planów
na rzecz energii i klimatu. Plany te mają przedstawiać ścieżki dojścia do osiągnięcia celów
unii energetycznej w obszarach takich jak emisyjność, udział energii ze źródeł odnawialnych,
efektywność energetyczna i bezpieczeństwo energetyczne. Projekty ww. planów musiały zostać przekazane Komisji Europejskiej najpóźniej do końca roku 2018. 28 lutego 2019 r. treść
planów pochodzących ze wszystkich państw członkowskich została przez Komisję Europejską opublikowana.

In accordance with the Regulation on the Governance
of the Energy Union and Climate Action, Member
States of the European Union have been obliged to
develop and submit to European Commission their
integrated national energy and climate plans. These
plans have to present the paths to achieve objectives
of the Energy Union in areas such as emissions, share
of energy from renewable sources, energy efficiency
and energy security. Projects of these plans had to be
forwarded to the European Commission by the end
of 2018 at the latest. On February 28th drafts of plans
from all Member States were published by the European Commission.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie zarządzania unią
energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu1 na państwa członkowskie Unii Europejskiej nałożony został obowiązek opracowania i przedłożenia Komisji Europejskiej
zintegrowanych krajowych planów na rzecz energii i klimatu. Plany te mają przedstawiać ścieżki dojścia do osiągnięcia celów unii energetycznej w obszarach takich jak emisyjność, udział energii ze źródeł odnawialnych, efektywność energetyczna i bezpieczeństwo energetyczne. Projekty ww. planów musiały zostać przekazane Komisji Europejskiej najpóźniej do końca roku 2018. 28 lutego 2019 r. treść
planów pochodzących ze wszystkich państw członkowskich
została przez Komisję Europejską opublikowana.

Most plans include a gradual increase in share of renewable sources in overall domestic electricity production. The increasing share of renewable energy
sources in national mixes will result in the need to sta-

W większości planów przewiduje się stopniowe zwiększanie udziału odnawialnych źródeł w całkowitej krajowej produkcji energii elektrycznej2. Zwiększający się udział odnawialnych źródeł energii w krajowych miksach spowoduje koniecz-

\
1.	ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2018/1999 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami
w dziedzinie klimatu, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 663/2009 i (WE) nr 715/2009, dyrektyw Parlamentu Europejskiego i
Rady 94/22/WE, 98/70/WE, 2009/31/WE, 2009/73/WE, 2010/31/UE, 2012/27/UE i 2013/30/UE, dyrektyw Rady 2009/119/WE i (EU) 2015/652 oraz uchylenia
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 525/2013.
2. Por. niemiecki krajowy plan na rzecz energii i klimatu, rumuński krajowy plan na rzecz energii i klimatu, francuski krajowy plan na rzecz energii i klimatu etc.
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bilize and balance their work by conventional generation sources. To achieve this goal, it is possible to use
also electricity storage facilities, which are more and
more part of global investment plans. The purpose of
this article is to present the most important investments in electricity storage from a global perspective.
Australian electricity storage facilities
Australian power system consists of several smaller,
unconnected power systems and is still in a development phase. The main problem faced by the power
industry on the Antipodes is the various length of
power outages resulting from problems with generation or network stability. Both factors: degree of development of the power system on lower level than in
Europe and problems with ensuring stable supplies,
supported by a relatively large share of renewable energy sources in the national mix, make the Australian
system open to the absorption of new technologies.
The largest energy storage in the world is currently
being built in Australia . The Hornsdale Power Reserve
with a capacity of 100 MW / 129 MW h was commissioned at the end of 2017. The project was completed by Tesla. The device is designed to respond
to frequency fluctuations in the power system and,
depending on the needs, download or return electricity. According to Tesla, the operation of the energy
storage has reduced the costs of balancing renewable energy sources in the State of South Australia by
over 90%. For final consumers, this meant savings of
about 35 million Australian dollars (about 21 million
euros). Previously, these activities were mainly carried out by conventional fossil-fuel-fired power plants,
so the storage has also a positive effect on the energy
emissivity. The operation of the installation is fully automated.
A 100 MW capacity storage is not the end of Tesla’s
ambitions in Australia. Elon Musk announced the
construction of an energy storage installation with a
capacity of 1 GW h. As the representatives of Tesla
emphasize, the economic result of this investments
is of secondary importance. Firstly, they are built to
stimulate the development of technology and check
their operational ability in practice.
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ność pracy znacznej części konwencjonalnych źródeł wytwórczych do stabilizowania i bilansowania ich działania. Docelowo do zadań tych mogą być wykorzystywane również magazyny energii elektrycznej, w coraz większej ilości wchodzące
globalnie w fazę projektów inwestycyjnych. Celem niniejszego
artykułu jest przedstawienie najważniejszych z perspektywy
międzynarodowej inwestycji w magazyny energii elektrycznej.
Magazyny energii elektrycznej w Australii
Australijski system elektroenergetyczny składa się w zasadzie z kilku mniejszych, niepołączonych ze sobą systemów
i ciągle znajduje się w fazie rozwoju. Wiodącym problemem, z którym konfrontują się elektroenergetycy na antypodach, są różnej długości przerwy w dostawie energii. Wynikają one z braku stabilności generacji bądź też z problemów sieciowych. Obydwa czynniki, tj. niższy niż w Europie
stopień rozwoju systemu elektroenergetycznego oraz trudności z zapewnieniem stabilnych dostaw, wsparte stosunkowo dużym udziałem odnawialnych źródeł energii w krajowym miksie, czynią australijski system wyjątkowo podatnym na absorpcję nowych technologii w zakresie magazynowania energii.
To właśnie w Australii zbudowany został aktualnie największy na świecie magazyn energii elektrycznej. Instalację
Hornsdale Power Reserve o mocy 100 MW i pojemności
129 MWh oddano do użytku pod koniec roku 2017. Za budowę odpowiedzialna była Tesla Elona Muska. Urządzenie
ma za zadanie reagować na wahania częstotliwości w systemie elektroenergetycznym i, w zależności od potrzeb, pobierać bądź oddawać do niego energię elektryczną. W ocenie Tesli działanie magazynu obniżyło koszty bilansowania
odnawialnych źródeł energii w stanie Australia Południowa o ponad 90%. Dla odbiorców końcowych oznaczało to
oszczędność wynoszącą ok. 35 mln dolarów australijskich
(ok. 21 mln euro). Wcześniej działania te były realizowane
głównie przez konwencjonalne elektrownie zasilane paliwami kopalnymi. Działalność magazynu wpływa zatem w sposób pozytywny na emisyjność energetyki. Funkcjonowanie
instalacji jest w pełni zautomatyzowane.
Stumegawatowy magazyn nie stanowi kresu australijskich
ambicji Tesli. Elon Musk zapowiada bowiem budowę instalacji magazynowania energii o pojemności 1 GWh. Jak
podkreślają przedstawiciele Tesli, wynik ekonomiczny ma w
przypadku inwestycji w australijskie magazyny energii elektrycznej znaczenie drugorzędne. W pierwszej kolejności
mają one stanowić bodziec do rozwoju technologii i sprawdzić jej działanie w praktyce.

Tesla also completed smaller investments in energy
storages in Australia, as e.g.storage with a capacity
of 25 MW / 52 MWh, commissioned by Infigen Energy.
Tesla realizuje w Australii mniejsze zamówienia
na magazyny energii, jak chociażby inwestycja o mocy 25 MW
i pojemności 52 MWh budowana na zlecenie Infigen Energy.

It does not mean, that these investments will generate only a loss. The use of storages causes a drop
in prices of regulatory services used to balance the
system and creates an opportunity to earn on price
arbitrage. Tesla also completed smaller investments
in energy storages in Australia, as e.g. storage with a
capacity of 25 MW /52 MWh, commissioned by Infigen
Energy. This energy storage will be used for balancing
the work of a 278.5 MW wind farm.
European investments
Investments in electricity storage are also successfully
conducted in Europe. A t the end of September 2018,
European media informed about the completion of
works on an innovative electricity storage, based on
properly selected volcanic rocks. This storage can accumulate 120 MW h of energy in the form of heat,
from which about 35 MWh of electricity can be recovered. The rocks are insulated so that the heat can be
kept in them for at least a few days. The construction
cost of the installation amounted to approx. E UR 25
million. Detailed technical parameters of the storage
facilities are covered by company’s secrecy.
An electricity storage will function on the basis of lithium-titanium cells located in Carmzow, about 40 kilometers from Szczecin. The installation’s capacity will
reach approx. 22 MW / 33 MW h. Cost of full investment is planned at E UR 17 million. This storage will
be used to stabilize frequency in the power system
and work as part of a frequency control service. Electricity storage in Carmzow already operates on the
market and offers capacity at a test level of 2 MW . I t
is important, that the investment was carried out by a
consortium including Polish entities: Griffin Group Energy and Pile Elbud. Previously, both companies were
involved in the construction of a 15 MWh energy storage facility, located in Bremen.

Nie oznacza to jednak, że projekty te są z góry skazane na
stratę. Wykorzystanie magazynów przekłada się na spadek
cen usług regulacyjnych wykorzystywanych do bilansowania systemu oraz stwarza okazję do zarabiania na arbitrażu cenowym.
Oprócz powyższego Tesla realizuje w Australii mniejsze
zamówienia na magazyny energii, jak chociażby inwestycja o mocy 25 MW i pojemności 52 MWh budowana na
zlecenie Infigen Energy. Magazyn ten ma docelowo służyć
do bilansowania pracy farmy wiatrowej o mocy 278,5 MW.
Inwestycje w Europie
Inwestycje w magazyny energii elektrycznej są z powodzeniem realizowane również w Europie. Pod koniec września 2018 r. kontynentalne media obiegła informacja o zakończeniu prac nad innowacyjnym magazynem energii
elektrycznej działającym w oparciu o odpowiednio wyselekcjonowane skały wulkaniczne. Magazyn może zgromadzić 120 MWh energii w formie ciepła, z których udaje się
odzyskać ok. 35 MWh energii elektrycznej. Skały są izolowane tak, by ciepło mogło być w nich utrzymywane przez
co najmniej kilka dni. Koszt budowy instalacji wyniósł ok.
25 mln euro. Szczegółowe parametry techniczne magazynu objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa.
W oparciu o ogniwa litowo-tytanowe funkcjonował będzie
z kolei magazyn zlokalizowany w oddalonej o ok. 40 kilometrów od Szczecina miejscowości Carmzow. Moc instalacji wyniesie docelowo ok. 22 MW, przy pojemności ok.
33 MWh. Koszt zrealizowania inwestycji planowany jest na
17 mln euro. Magazyn ma być wykorzystywany do stabilizowania częstotliwości w systemie elektroenergetycznym
w ramach usługi regulacji częstotliwości. Funkcjonuje on
już częściowo na rynku, oferując testowo swoje usługi na
poziomie 2 MW mocy. Warto podkreślić, że inwestycja jest
realizowana przez konsorcjum z udziałem polskich przedsiębiorstw Griffin Group S.A. Energy i Pile Elbud. Wcześniej
obydwie spółki brały udział w budowie magazynu energii o
pojemności 15 MWh, zlokalizowanego w Bremie.
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At the beginning of 2018, German transmission system operators had at their disposal 144 MW of power
in energy storages as part of a frequency control service. This is almost 1/3 of the total power available for
this mechanism.

Na początku 2018 r. niemieccy operatorzy systemu przesyłowego mieli do dyspozycji 144 MW mocy w magazynach energii w ramach usługi pierwotnej regulacji częstotliwości. Stanowiło to prawie 1/3 całości mocy dostępnych w ramach tego mechanizmu.

It is worth reminding that the first energy storage
operated on fully commercial terms was located in
Schwerin, Germany. I t started to operate in 2014.

Przypomnienia wymaga fakt, że to w niemieckiej miejscowości Schwerin powstał pierwszy w Europie magazyn
energii działający na w pełni komercyjnych zasadach. Został od oddany do użytku w 2014 r.

German transmission system operators have
also ambitious plans for energy storage For 2025,
TransnetBW announced the commissioning of a 500
MW battery located in Kupferzell, which is the main
network hub between north and south Germany. As
inventors said, energy storage is to be an alternative
to investments in the high voltage network, and significantly reduces the costs of redispatching in Germany, which in 2017 was amounted to approximately
1.4 billion euro.
From the point of view of recycling used batteries
from electric cars, it is important to notice the investment made at the Amsterdam’s Johan Cruijff ArenA
stadium. An energy storage facility with a capacity of 3
MW / 2.8 MW h was installed there. The installation is
based almost entirely on batteries coming from elec-
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Ambitne plany wobec magazynów energii zdradzają również niemieccy operatorzy systemów przesyłowych. Na
rok 2025 TransnetBW zapowiada oddanie do użytku baterii o pojemności 500 MW, zlokalizowanej w miejscowości Kupferzell – stanowiącej główny węzeł sieciowy pomiędzy północą a południem Niemiec. W ocenie inwestorów
magazyny energii mają stanowić alternatywę dla inwestycji w sieci wysokich napięć oraz znacząco obniżyć koszty redispatchingu, które w 2017 r. wyniosły w Niemczech
ok. 1,4 mld euro.
Z punktu widzenia recyklingu wyeksploatowanych baterii wykorzystywanych do zasilania samochodów elektrycznych niezwykle istotna wydaje się być inwestycja zrealizowana na amsterdamskim stadionie Johan Cruyff ArenA.
Zainstalowano tam bowiem magazyn energii o mocy 3 MW

The battery energy storage with a capacity exceeding 6 MW/ 27
MWh will be launched also in Bystra, located closely to Pruszcz
Gdański. The project is carried out as a part of the Smart Grid
Demonstration Project, in which Energa Operator, Energa
Wytwarzanie, Polskie Sieci Elektroenergetyczne and Hitachi
participate.
Bateryjny magazyn energii o mocy przekraczającej 6 MW i pojemności 27 MWh ma zostać uruchomiony również w położonej niedaleko Pruszcza Gdańskiego miejscowości Bystra. Projekt realizowany jest w ramach Smart Grid Demonstration Project, w którym biorą udział Energa Operator, Energa Wytwarzanie, Polskie Sieci Elektroenergetyczne oraz Hitachi.

tric cars, which individually can no longer fulfill their
function. The project was completed by a consortium
of Nissan, Eaton, BAM and The Mobility House.
Poland
The battery energy storage with a capacity exceeding
6 MW / 27 MWh will also be launched in Bystra, located closely to Pruszcz Gdański. The project is carried
out as part of the Smart Grid Demonstration Project,
in which Energa Operator, Energa Wytwarzanie, Polskie Sieci Elektroenergetyczne and Hitachi participate.
The installation involves hybrid technology and it will
use lithium - ion and lead - acid battery cells. Storage
will be correlated with the wind farm located in Bystra. The project is experimental at first, and its goal
is to build a demonstration system for the protection of the power grid, which will ultimately be used
to manage wind farms and stabilize their work. The
energy storage will be commissioned in the second
half of 2019.
Looking at battery storage facilities currently operating in Poland, the most important is the electricity
storage with a capacity of 0,75MW / 1,5 MWh located in Puck. This storage is also operated by Energa.
The installation is an element of the local balancing
area together with closely located renewable energy
sources.

i pojemności 2,8 MWh. Instalacja opiera się niemal w całości na bateriach pochodzących z samochodów elektrycznych, które pojedynczo nie mogą już spełniać swojej funkcji. Za realizację przedsięwzięcia odpowiedzialne było konsorcjum Nissana, Eaton, BAM i The Mobility House.
Polska
Bateryjny magazyn energii o mocy przekraczającej 6 MW
i pojemności 27 MWh ma zostać uruchomiony również w
położonej niedaleko Pruszcza Gdańskiego miejscowości
Bystra. Projekt realizowany jest w ramach Smart Grid Demonstration Project, w którym biorą udział Energa Operator, Energa Wytwarzanie, Polskie Sieci Elektroenergetyczne oraz Hitachi.
Instalacja wykonana w technologii hybrydowej, a więc z
wykorzystaniem zespołów baterii litowo-jonowych oraz
kwasowo-ołowiowych, ma być skorelowana ze zlokalizowaną w miejscowości Bystra farmą wiatrową. Projekt ma
charakter przede wszystkim eksperymentalny, a jego celem jest budowa demonstracyjnego systemu ochrony
sieci elektroenergetycznej, który finalnie będzie służył do
zarządzania farmami wiatrowymi oraz stabilizowania ich
pracy. Magazyn energii ma zostać oddany do użytku w
drugiej połowie roku 2019.
Spośród działających już w Polsce magazynów bateryjnych na pierwszy plan wysuwa się funkcjonujący w Pucku
magazyn o mocy 0,75 MW i pojemności 1,5 MWh. Za jego
uruchomienie również odpowiedzialna była Energa. Magazyn stanowi element lokalnego obszaru bilansowania,
wspólnie ze zlokalizowanymi nieopodal OZE.

page / strona

63

The Katowice Rulebook

FOTO: COP24 official

– an agreement which changes
the rules of the game in global
climate policy
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Katowice Rulebook
– porozumienie, które zmienia
zasady gry światowej polityki
klimatycznej
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Due to the success of COP24 achieved
on 15 December 2018, Katowice became
a part of the history of global climate
agreements after Kyoto and Paris.

Dzięki osiągniętemu 15 grudnia 2018 r.
sukcesowi COP24 Katowice zapisały się,
obok Kioto i Paryża, w historii
kluczowych globalnych porozumień
klimatycznych.

I

P

Globalisation and transparency
of efforts to protect the climate
In Katowice, our main task was to give a tangible shape to global, rather than only regional, efforts to reduce emissions. Since the very beginning Poland has
proposed that climate policy should be expanded to

Globalizacja i przejrzystość wysiłków
na rzecz ochrony klimatu
W Katowicach naszym głównym zadaniem było nadanie
realnego kształtu globalnym, a nie tylko regionalnym wysiłkom na rzecz redukcji emisji. Postulatem Polski od początku było rozszerzenie polityki klimatycznej na cały świat.

n the course of the two weeks long 24th Session
of the Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change,
many issues were discussed. They were fundamental
as well as very detailed and technical ones, making up
as a whole a complex and difficult document which is
the Katowice Climate Package (the Katowice Rulebook). Without it, it would be impossible to operationalise the Paris Agreement and, thus, to implement it.

odczas trwającej dwa tygodnie 24. Sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu przedyskutowano
wiele kwestii, zarówno zasadniczych, jak też bardzo szczegółowych i technicznych, składających się na skomplikowany i trudny dokument, jakim jest Katowicki Pakiet Klimatyczny (Katowice Rulebook). Bez niego niemożliwa byłaby
operacjonalizacja, a tym samym realizacja, porozumienia
paryskiego.

In Katowice, our main task was to give a tangible shape to global,
rather than only regional, efforts to reduce emissions.
Since the very beginning Poland has proposed that climate
policy should be expanded to include the entire world.
W Katowicach naszym głównym zadaniem było nadanie realnego
kształtu globalnym, a nie tylko regionalnym wysiłkom na rzecz
redukcji emisji. Postulatem Polski od początku było rozszerzenie polityki klimatycznej na cały świat.

66

page / strona

FOTO: COP24 official

include the entire world. Indeed the dispersed nature
of reductions, which were hence limited to the most developed states (including the EU), coupled in particular
with the existing absence of verification tools, prevented the fair sharing of the burden related to emission reductions and a real evaluation of the effects.
But what is the Katowice Rulebook in practice? Before the start of COP24 as the upcoming Presidency we
consistently emphasised that the negotiations to be
held in Katowice would be less spectacular than those in Paris, but that indeed they would become fundamental since they would give substance to the 2015
Agreement. And this so happened. Due to the Katowice Climate Package (the Katowice Rulebook) it proved
possible to create a global system for analysing emission reductions. All the states will prepare their contributions in accordance with uniform rules and, subsequently, they will report their actions designed to
prevent climate change in a transparent manner – altogether, this will ensure an understanding of the reduction efforts all over the world.

Punktowa, a co za tym idzie ograniczona do państw najbardziej rozwiniętych (w tym UE), redukcja emisji, szczególnie w połączeniu z dotychczasowym brakiem narzędzi
weryfikacji, nie pozwalała bowiem na sprawiedliwe rozłożenie ciężaru redukcji emisji i realną ewaluację efektów.
Ale czym Katowice Rulebook jest w praktyce? Przed rozpoczęciem COP24 jako nadchodząca prezydencja konsekwentnie podkreślaliśmy, że negocjacje, które czekają nas w Katowicach, będą mniej spektakularne niż te w
Paryżu, ale tak naprawdę staną się fundamentalne, bo
nadadzą treść porozumieniu z 2015 r. I tak też się stało.
Dzięki Katowickiemu Pakietowi Klimatycznemu udało się
doprowadzić do stworzenia globalnego systemu analizy
redukcji emisji. Wszystkie państwa będą przygotowywały swoje kontrybucje według jednolitych zasad, a następnie będą sprawozdawać swoje działania na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu w sposób przejrzysty, co
łącznie prowadzi do zrozumienia wysiłków redukcyjnych
na całym świecie.
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During the Katowice Summit, detailed requirements
were also set for the communication and settlement
of contributions which should apply to all the Parties.
The first report on their actions in this scope is expected to be presented by the end of 2024 and to apply the calculation methodologies based on the 2006
IPCC guidelines.
Another important outcome achieved during COP24
were detailed regulations on the global stocktake, i.e.
process implemented in five-year cycles to evaluate
the collective progress in efforts to halt climate change and adapt to it. This process is preceded by the
Parties’ presentation of successive nationally determined contributions. In Katowice, we agreed that the
first global stocktake would take place in five years – in
the course of COP29 in 2023.

Podczas katowickiego szczytu sformułowano też szczegółowe wymogi dotyczące komunikowania i rozliczania kontrybucji, które powinny obowiązywać wszystkie Strony. Pierwszy raport z ich działalności w tym zakresie ma być przedstawiony do końca 2024 roku oraz ma stosować metodyki obliczeniowe bazujące na wytycznych IPCC z 2006 r. Kolejnym ważnym punktem wypracowanym podczas COP24
były szczegółowe regulacje przeglądu globalnego.
Mowa w tym przypadku o odbywającym się w pięcioletnich cyklach procesie, służącym ocenie kolektywnego postępu w wysiłkach na rzecz powstrzymania zmian klimatu
i dostosowania się do nich. Proces ten poprzedza przedstawienie przez Strony kolejnych, krajowo określonych
wkładów. W Katowicach uzgodniliśmy, że pierwszy globalny przegląd będzie miał miejsce za pięć lat – w trakcie
COP29 w 2023 r.

During the Katowice Summit, detailed requirements
were also set for the communication and settlement
of contributions which should apply to all the Parties.
Podczas katowickiego szczytu sformułowano też
szczegółowe wymogi dotyczące komunikowania
i rozliczania kontrybucji, które powinny obowiązywać wszystkie Strony.
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The Solidarity and Just Transition Silesia Declaration was supported by 55 states and Parties (including the EU). The Forests for
Climate Declaration has been so far supported by 78 states, while Driving Change Together – Katowice Partnership for Electromobility has been so far joined by 42 states including half of the
world population, organisations associating 1,500 cities and regions as well as more than 1,200 companies.
Deklarację o Sprawiedliwej i Solidarnej Transformacji (Solidarity and Just Transition Silesia Declaration) wsparło 55 państw i Stron
(w tym UE). Deklarację „Lasy dla Klimatu” (Forests for Climate) poparło dotychczas 78 państw. W Partnerstwo na rzecz Elektromobilności (Driving Change Together – Katowice Partnership for Electromobility) włączyły się natomiast 42 państwa obejmujące połowę populacji świata, organizacje zrzeszające 1500 miast i regionów
oraz ponad 1200 firm.

Solidarity and balanced participation
in climate policy
In the text of the Katowice Package, it proved possible to abandon the already outdated division into developed and developing states. As a result, we balanced the interests of both groups. At the same time, responding to the financial proposals of the developing
states, the developed states demonstrated their sense of solidarity in the combat against climate change,
maintaining their readiness to mobilise USD 100 billion in the period from 2020 to 2025. Moreover, the
Parties decided that during COP26 at the end of 2020
a discussion would be launched on the new financial
target for 2025. It is important to recall that only the
states listed in Annex II to the Climate Convention are
obliged to provide financial assistance. The other states – including Poland – provide financial assistance
only on a voluntary basis.

Solidarny i zrównoważony udział
w polityce klimatycznej
W tekście Pakietu Katowickiego udało się odejść od zdezaktualizowanego już podziału na kraje rozwinięte i rozwijające się. Dzięki temu zrównoważyliśmy interesy obu
grup. Jednocześnie państwa rozwinięte, wychodząc naprzeciw postulatom finansowym państw rozwijających się,
wykazały się poczuciem solidarności w walce ze zmianami klimatu, podtrzymując gotowość do mobilizacji 100 miliardów USD w latach 2020–2025. Ponadto Strony zdecydowały, że w czasie COP26 pod koniec 2020 r. zainaugurowana zostanie dyskusja na temat nowego celu finansowego na rok 2025. Warto przypomnieć, że zobowiązane
do udzielania pomocy finansowej są wyłącznie państwa
wskazane w Załączniku II do Konwencji Klimatycznej. Pozostałe państwa – w tym Polska – udzielają pomocy finansowej jedynie na zasadzie dobrowolności.
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Support for the declarations
proposed by Poland
Still before Poland’s assumption of the COP24 Presidency, in its opinion it was crucially important to
expand the discussion on the objectives and methods of the pursuit of climate policy by introducing
into the agenda three declarations dedicated to the
issues of: solidarity and just transition, electromobility as well as the role of soils and forest ecosystems as
sinks offsetting emissions. It is important to note that
it was due to the activity of the Polish Presidency that
the issues of just transition became part of the mainstream debate on climate policy and the impact of the
transition on labour was addressed for the first time
to such a wide extent, while the declaration elaborated together with the Parties was supported by the
Heads of States and Governments and also constituted the leading subject at the Leaders’ Summit which
took place on 3 December.
Today, we can proudly speak of the wide support for
all the declarations proposed by the Polish Presidency, demonstrating that all the Parties appreciated the
themes which Poland had proposed and the huge efforts to promote them. The Solidarity and Just Transition Silesia Declaration was supported by 55 states
and Parties (including the EU). The Forests for Clima-
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Poparcie dla zaproponowanych
przez Polskę deklaracji
Jeszcze przed przejęciem przez Polskę prezydencji COP24
kluczowym dla nas elementem było poszerzenie dyskusji o celach i metodach prowadzenia polityki klimatycznej
przez wprowadzenie na agendę trzech deklaracji dedykowanych następującej tematyce: solidarnej i sprawiedliwej transformacji, elektromobilności, a także roli gruntów
i ekosystemów leśnych jako pochłaniaczy bilansujących
emisje. Na uwagę zasługuje fakt, że to dzięki aktywności
polskiej prezydencji problematyka sprawiedliwej transformacji znalazła się w głównym nurcie debaty o polityce klimatycznej, temat wpływu transformacji na pracowników
po raz pierwszy był tak szeroko dyskutowany, zaś wypracowana ze Stronami deklaracja została wsparta przez głowy państw i szefów rządów, a także była motywem przewodnim Szczytu Liderów, który miał miejsce 3 grudnia.
Dziś z dumą możemy mówić o szerokim poparciu dla
wszystkich zaproponowanych przez polską prezydencję
deklaracji, co świadczy o docenieniu przez Strony postulowanych przez nas tematów oraz ogromnej pracy wykonanej na rzecz ich promocji. Deklarację o Sprawiedliwej i
Solidarnej Transformacji (Solidarity and Just Transition Silesia Declaration) wsparło 55 państw i Stron (w tym UE).
Deklarację „Lasy dla Klimatu” (Forests for Climate) poparło dotychczas 78 państw. W Partnerstwo na rzecz Elek-

te Declaration has been so far supported by 78 states, while Driving Change Together – Katowice Partnership for Electromobility has been so far joined by 42
states including half of the world population, organisations associating 1,500 cities and regions as well as
more than 1,200 companies. I am certain that these
numbers will grow since new states and entities have
continued to join the individual declarations.
The success of the Polish Presidency in
agreeing the Parties’ proposals
The halting of climate change requires cooperation
and joint coordinated efforts undertaken by all the
Parties to the Convention. Therefore, the objective of

tromobilności (Driving Change Together – Katowice Partnership for Electromobility) włączyły się natomiast 42 państwa obejmujące połowę populacji świata, organizacje
zrzeszające 1500 miast i regionów oraz ponad 1200 firm.
Jestem przekonany, że powyższe liczby będą rosły, ponieważ do poszczególnych deklaracji wciąż dołączają nowe
państwa i podmioty.
Sukces polskiej prezydencji w uzgadnianiu
postulatów Stron
Powstrzymanie zmian klimatu wymaga współpracy i wspólnych, skoordynowanych działań podejmowanych przez
wszystkie Strony Konwencji. Dlatego też celem Polski, jako
państwa przewodniczącego szczytowi, było utrzymanie

Today, we can proudly speak of the wide support for
all the declarations proposed by the Polish Presidency,
demonstrating that all the Parties appreciated the themes which
Poland had proposed and the huge efforts to promote them.
Dziś z dumą możemy mówić o szerokim poparciu dla
wszystkich zaproponowanych przez polską prezydencję deklaracji, co świadczy o docenieniu przez Strony postulowanych
przez nas tematów oraz ogromnej pracy wykonanej
na rzecz ich promocji.
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Poland as the state presiding over the summit was to
maintain the global character of the Katowice Rulebook and to shape the world climate policy, taking into
account the capacities and specific circumstances of
the particular states. The success achieved in Katowice indicates that Poland is an effective ambassador
of a balanced approach to the combat against climate change. Our ambition is to ensure that the principles of climate policy are consistent with the spirit of
solidarity and multilateralism. However, our joint actions will not only consist of producing texts or defending national interests. Elaborating the Katowice Rulebook, we were guided by the sense of responsibility for the fate of mankind and involvement in the fate
of Earth which is the home for us and the generations
which will come after us. We managed to build the credibility of the Polish Presidency and Poland as the host
of the global climate process. Together with the Parties, we worked out a document which responds to
the challenges related to climate protection and, at
the same time, enables the achievement of objectives
in this area, while ensuring necessary flexibility for all
the participants in the process. And it is exactly for this
joint success that we would like to express our gratitude to the entire international community.
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globalnego charakteru Pakietu Katowickiego oraz kształtowanie światowej polityki klimatycznej przy uwzględnieniu możliwości i specyficznych uwarunkowań poszczególnych państw. Sukces osiągnięty w Katowicach świadczy o
tym, że Polska jest skutecznym ambasadorem zrównoważonego podejścia do przeciwdziałania zmianom klimatu.
Mamy ambicje, by w duchu solidarności i multilateralizmu
kształtować zasady polityki klimatycznej. Nasze wspólne
działania nie polegały jednak jedynie na produkcji tekstów
czy bronieniu narodowych interesów. Tworząc Katowice
Rulebook, kierowaliśmy się poczuciem odpowiedzialności
za los ludzi i zaangażowaniem w losy Ziemi, która jest domem dla nas i dla pokoleń, które przyjdą po nas. Udało się
zbudować wiarygodność polskiej prezydencji i Polski jako
gospodarza globalnego procesu klimatycznego. Wspólnie
ze Stronami wypracowaliśmy dokument, który odpowiada
na wyzwania związane z ochroną klimatu i umożliwia realizację celów w tym obszarze, a jednocześnie pozostawia
niezbędną elastyczność dla wszystkich uczestników procesu. I za ten wspólny sukces dziękujemy całej społeczności międzynarodowej.

świat w liczbach
world in fig ures

INSTYTUT JAGIELLOŃSKI

