
7.2. EKONOMICZNE I EKOLOGICZNE ASPEKTY ROZWOJU 
ENERGETYKI W POLSCE W LATACH 2000–201476

Wstęp

Zasoby energii, a zwłaszcza zakres i sposoby ich wykorzystania stanowią istotny 
czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego i postępu cywilizacyjnego. Dlatego ener-
getyka jako strategiczny sektor gospodarki narodowej podlega szczególnej polityce 
gospodarczej państwa, co jest powszechnie akceptowane, rodzi jednak pewne kon-
trowersje na temat roli rynku w gospodarce energetycznej. Podstawowym proble-
mem staje się zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania na energię. Wprawdzie po-
stęp techniczny sprzyja już zmniejszaniu energochłonności produkcji przemysłowej, 
a także usług, to jednak coraz częściej ujawnia się zjawisko niedoboru energii i to 
– na ogół – nie tyle z powodu ograniczoności jej zasobów w skali globalnej czy da-
nego kraju, ile trudności lub kryzysu zaopatrzenia w ujęciu regionalnym i lokalnym, 
z powodu zależności od importu surowców energetycznych z państw niestabilnych 
bądź stosujących kryteria polityczne, niewydolności infrastruktury technicznej, emi-
sji zanieczyszczeń przy spalaniu paliw kopalnych itp.

Celem artykułu jest zaprezentowanie i ocena tendencji zmian w wielkości i struk-
turze produkcji oraz zużyciu paliw i energii w Polsce – ze szczególnym uwzględnie-
niem źródeł odnawialnych – oraz podkreślenie powiązań gospodarki energetycznej 
z problematyką ochrony środowiska naturalnego, głównie w kontekście jej kosztów.

Energia jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego

Na znaczenie zasobów naturalnych jako czynnika wzrostu produkcji – wprawdzie 
w sposób uproszczony – zwrócił uwagę już Ricardo (1772–1823). Szerzej na ten 
temat i z uwzględnieniem postępu technicznego wypowiadali się między innymi 
Rostow (1916–2003) oraz Solow (ur. 1924), ujmując tę kwestię w sposób mode-
lowy (Woźniak 2004, 10–25, 166–170). Spośród polskich ekonomistów Lange 
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(1904–1965) czynnik energii analizował jako środek i przedmiot pracy (Lange 1978, 
16–17). Z kolei Kalecki (1899–1970) w słynnej formule wzrostu dochodu narodo-
wego, wiążąc ten wzrost ze stopą inwestycji, uwzględniał także postęp organizacyjny 
oraz barierę surowcową rozwoju gospodarczego. Iskra (1973) ujął natomiast czynnik 
surowcowo-energetyczny w funkcji wzrostu dochodu narodowego w następujący 
sposób: 

γDN = l ‧ b (1 – d) ‧ 1/h + u
gdzie:
γDN – tempo wzrostu dochodu narodowego (PKB);
l – globalna stopa przyrostu surowców i paliw; 
b – współczynnik surowcowy (przyrost surowców, materiałów, paliw i energii

                 przeznaczonych na cele produkcyjne);
d – stopa zapasów i rezerw; 
h – współczynnik materiałochłonności dochodu narodowego;
u – współczynnik oszczędności.

Energia jest to wielkość fi zyczna, która charakteryzuje stan ciała pod względem 
jego zdolności do wykonywania pracy. Wyróżniamy sześć postaci energii: mecha-
niczną, chemiczną, cieplną, elektromagnetyczną, elektryczną oraz jądrową. Nośniki 
energetyczne są poddawane procesom przetwórczym w koksowniach, gazowniach, 
rafi neriach, ciepłowniach, elektrociepłowniach i elektrowniach – począwszy od ener-
gii pierwotnej (np. paliwa kopalne) przez energię wtórną, czyli pochodną (np. energia 
cieplna, energia elektryczna), aż do energii fi nalnej (końcowej), która jest dostarcza-
na odbiorcom w postaci energii użytecznej (Marecki 2007, 113–115).

W dostawach energii fi nalnej coraz większą pozycję zajmuje energia elektrycz-
na, która charakteryzuje się ujednoliconą jakością oraz elastycznością, ale – w zasa-
dzie – nie może być magazynowana u odbiorców przemysłowych czy komunalnych. 
Ze względu na wysoki stopień przetworzenia oraz komfort dostawy, cena energii 
elektrycznej jest wyraźnie wyższa niż ceny innych nośników energii. W Polsce cena 
energii elektrycznej jest o ok. 50% wyższa niż równoważna energia zawarta w gazie 
ziemnym czy lekkim oleju opałowym oraz o ok. 80% wyższa w porównaniu z wę-
glem kamiennym (Agencja Rynku Energii 2002).

Tempo wzrostu zaopatrzenia w energię elektryczną jest silnie skorelowane z roz-
wojem gospodarczym mierzonym tempem wzrostu PKB. W Polsce w latach sześć-
dziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku zużycie energii elektrycznej wyprzedza-
ło tempo wzrostu produkcji przemysłowej oraz PKB, czyli procesy elektryfi kacji 
stanowiły bezpośredni czynnik rozwoju gospodarczego. Obecnie relacje te ulegają 
osłabieniu z powodu postępu technicznego i zmian strukturalnych w gospodarce, 
skutkujących zmniejszaniem energochłonności produkcji wyrobów oraz świadcze-
nia usług. Szczególnie notuje się to w krajach wysoko rozwiniętych (należących do 
OECD), gdzie jeszcze w 2003 roku wzrost PKB o 1% wymagał wzrostu zużycia 
energii elektrycznej o 0,6%, a ostatnio wskaźnik ten spadł do 0,1%. Nie oznacza to 
jeszcze tendencji do zmniejszania globalnego zapotrzebowania na nośniki energii 
pierwotnej w postaci ropy naftowej i gazu ziemnego, a w niektórych krajach na-
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wet węgla (British Petroleum 2015). W krajach rozwijających się zapotrzebowanie 
to z reguły rośnie szybciej. Jest natomiast ewidentne, że zastosowanie energii elek-
trycznej odznacza się szybszą dynamiką niż zużycie paliw kopalnych (konwencjo-
nalnych). Ponadto wyraźną tendencją o rosnącym nasileniu są zmiany w strukturze 
paliw stosowanych do produkcji energii elektrycznej – od monokultury węgla przez 
wzrost wykorzystania gazu ziemnego i ropy naftowej oraz energii jądrowej aż do 
upowszechnienia źródeł odnawialnych, jak biomasa, biogaz, biopaliwa ciekłe, ener-
gia wodna, wiatrowa, geotermalna, słoneczna (solarna) i pływy morskie.

Uwarunkowania i czynniki zaopatrzenia Polski w energię

Problemy rozwoju energetyki stają się jedną z najbardziej istotnych kwestii polityki 
gospodarczej w Polsce ze względu na następujące uwarunkowania i czynniki zaopa-
trzenia kraju w energię oraz wyzwania cywilizacyjne w tej dziedzinie:

• bogate złoża węgla kamiennego i brunatnego oraz skromne zasoby ropy nafto-
wej i gazu ziemnego, co wpływa niekorzystnie na strukturę bilansu paliwowo-
-energetycznego oraz obciążenie środowiska naturalnego;

• niedoinwestowanie elektroenergetyki, co grozi w ciągu 2–3 lat narastającymi 
kłopotami w zaopatrzeniu gospodarki w energię elektryczną;

• niedorozwój sektora odnawialnych źródeł energii ze względu na ubogie za-
soby energii wodnej, hamowanie z powodów społecznych i politycznych 
szybkiego dotąd wzrostu produkcji energii elektrycznej w farmach wiatro-
wych oraz słabe wykorzystanie obfi tych zasobów biomasy, a także ułom-
ność przepisów dotyczących „przydomowych” producentów energii (tzw. 
prosumentów);

• uciążliwość sektora energetyki z powodu dużej emisji zanieczyszczeń w po-
staci pyłów, toksycznych tlenków siarki, dwutlenku węgla sprzyjającego glo-
balnemu ociepleniu (w wyniku tzw. efektu szklarniowego) przez elektrownie 
cieplne oraz ciepłownie komunalne;

• nierozstrzygnięta kwestia budowy elektrowni atomowych (pomimo programu 
podjęcia takich inwestycji);

• zanieczyszczenie miast przez emisję z tradycyjnych palenisk domowych na 
bazie węgla (oraz przez samochody) w takiej skali, że Kraków i inne polskie 
miasta należą do regionów o najwyższych w Europie wskaźnikach toksycz-
nego smogu;

• brak zdecydowanej polityki energetycznej Unii Europejskiej, zwłaszcza 
w dziedzinie importu paliw z Rosji;

• trudności w sprostaniu unijnym wymaganiom w zakresie obniżenia emisji 
gazów szklarniowych, zwiększenia udziału energii odnawialnej w bilansie 
paliwowo-energetycznym oraz zmniejszenia energochłonności gospodarki 
(słynne 3 x 20% w latach 2000–2020);
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• zmiany klimatyczne z powodu globalnego ocieplenia, co wywołuje już stepo-
wienie (a w perspektywie pustynnienie) Kujaw i Wielkopolski oraz Pomorza 
Zachodniego, a także wzrost zapotrzebowania energii elektrycznej na prze-
ciwdziałanie tym negatywnym skutkom.

W dłuższej perspektywie grozi Polsce poważny defi cyt energii oraz wody, potę-
gowany synergią obu tych czynników. Źródłem tego defi cytu jest nie tyle niedobór 
zasobów (chociaż w zakresie zasobów wodnych Polska należy do najuboższych kra-
jów w Europie), ile kryzys zaopatrzenia w energię oraz wodę z powodu niedoroz-
woju infrastruktury energetycznej i hydrotechnicznej, niewłaściwej polityki cenowej 
oraz innych czynników.

Istota aspektów ekonomicznych i ekologicznych

Aspekty ekonomiczne są związane z wysoką kapitałochłonnością energetyki – 
zwłaszcza elektroenergetyki cieplnej i atomowej oraz solarnej – jak również ze źród-
łami fi nansowania inwestycji, w tym związanymi z pomocą publiczną (ograniczaną 
w gospodarce rynkowej) oraz stopniem obciążenia gospodarstw domowych odpłat-
nością za zużycie energii elektrycznej i wody.

Kwestie ekonomiczne są związane głównie z fi nansowaniem inwestycji energe-
tycznych, gdyż w Polsce stanowią barierę modernizacji i rozbudowy systemu elektro-
wni cieplnych. Okazuje się, że pilna modernizacja kilku dużych, ale przestarzałych, 
elektrowni węglowych oraz podjęcie przygotowanego już programu budowy elektro-
wni atomowej – co jest przedmiotem krytyki niektórych fachowców, a zwłaszcza or-
ganizacji ekologicznych – mimo poparcia politycznego nie może ruszyć ze względu 
na wysokie nakłady inwestycyjne. Otóż według raportu Polskiego Komitetu Energii 
Elektrycznej, w ciągu najbliższych 10 lat z powodu starzenia się bloków energetycz-
nych (mających po 30–45 lat) elektrownie, stanowiące 30% mocy systemu krajowe-
go, będą wymagać kapitalnego remontu i modernizacji, gdyż w przeciwnym razie 
trzeba je będzie wyłączyć. Zagrożenia takie w postaci przerw w dostawach energii 
elektrycznej pojawią się już w 2020 roku, a nowe lub zmodernizowane elektrownie 
dadzą liczące się rezultaty dopiero w latach 2023–2025. Projekty modernizacyjne 
podjęto w elektrowniach w Kozienicach, Jaworznie i w Opolu, ponadto powraca się 
do planu budowy nowej elektrowni węglowej w Ostrołęce kosztem 5,5 mld zł.

Aby zebrać środki fi nansowe na ten cel, proponuje się podniesienie cen energii 
elektrycznej oraz wprowadzenie nowych opłat. Okazuje się, że cena hurtowa w wy-
sokości 165 zł za 1 MWh (tys. w kWh) nie zapewnia środków na inwestycje i stąd 
postulat zwiększenia jej do 250 zł/MWh. Podniesienie cen obciąży gospodarstwa 
domowe w wysokości 55–100 zł, a według innych szacunków i w dłuższym okresie 
o 300 zł rocznie. W 2017 roku w rachunkach za prąd pojawi się nowa stawka zryczał-
towanej „opłaty przejściowej” dla gospodarstw domowych, która wzrośnie z 3,87 zł 
do 8 zł/miesiąc. Ponadto wprowadzi się opłatę za moc, to znaczy za gotowość elek-
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trowni do produkcji i dostarczenia energii. Opłata ta będzie ustalona oddzielnie dla 
ludności i dla przedsiębiorstw. Dzięki wsparciu fi nansowemu grup energetycznych 
powinno się zatem przyspieszyć modernizację przestarzałych elektrowni. Priorytet 
dla energetyki węglowej wynika z tradycji historycznych i bogatych zasobów wę-
gla kamiennego na Śląsku oraz problemów z zatrudnieniem zwalnianych górników, 
a także z relatywnie niskich cen tego paliwa ze względu na pomijanie w rachunku 
ekonomicznym przemysłu węglowego kosztów zewnętrznych, czyli kosztów ekolo-
gicznych i społecznych wydobycia i spalania węgla. Ta ostatnia ocena jest uznawana 
nie tylko przez większość specjalistów, ale także staje się elementem świadomości 
społecznej. Jednakże programy ograniczania i odchodzenia od węgla są realizowa-
ne powoli i ostrożnie. Warto dodać, że podwyższanie cen energii elektrycznej oraz 
wody, chociaż jest zgodne z rynkową zasadą zwrotu kosztów usług, to jednak wy-
wołuje niezadowolenie społeczne, zresztą mające pewne oparcie w zaleceniach Unii 
Europejskiej w trosce o budżety gospodarstw domowych (np. Unia, a także ONZ 
zalecają, aby opłaty za wodę nie przekraczały 4% wydatków rodziny, w Wielkiej 
Brytanii jest to ok. 3%, w Polsce prawie 4%, w krajach rozwijających się spoza UE 
5–10% i nawet więcej).

Aspekty ekologiczne są związane z wyczerpywaniem się zasobów naturalnych 
o charakterze kopalnym oraz rosnącym zanieczyszczeniem środowiska naturalnego 
(pomimo spadku emisji), co staje się barierą rozwoju społeczno-gospodarczego.

Kwestie wyczerpywania się zasobów naturalnych, a także wykorzystania od-
padów, nabrały szerszego kontekstu i nowego znaczenia w dyskusjach nad nową 
polityką gospodarczą w wyniku ogłoszenia w 1972 roku słynnego Raportu Klubu 
Rzymskiego pt. Granice wzrostu (The Limits to Growth). Zaprezentowano w nim 
po raz pierwszy model gospodarki światowej, który przygotował Jay W. Forrester, 
a przede wszystkim wyszacowano przewidywany okres wyczerpania się podstawo-
wych surowców mineralnych, sięgający w niektórych przypadkach tylko 50–150 lat. 
Raport ten poddano surowej krytyce za pominięcie postępu technicznego w zakre-
sie oszczędzania i lepszego wykorzystania surowców w przetwórstwie, zmniejsza-
nia materiałochłonności i energochłonności produkcji, zastosowania substytutów 
itp. Wprawdzie autorzy raportu w dużej mierze przyznali rację oponentom, ale po 
30 latach przygotowali ulepszone opracowanie, jednak o podobnej wymowie (Mea-
dows, Meadows, Randers, Behrens 1973; Meadows, Randers, Meadows 2004). Co 
ważniejsze, przeprowadzona w 2009 roku analiza rozwoju gospodarki surowcami 
na świecie potwierdziła stosunkowo dużą dokładność prognoz zawartych w pierw-
szym raporcie (Hall, Day 2009, 230–237). Raport ten przewidywał wyczerpanie się 
zasobów ważniejszych surowców już w niedalekiej przyszłości. Wprawdzie żadna 
organizacja międzynarodowa, ani tym bardziej żaden kraj, nie poparł z tego powo-
du idei wzrostu zerowego (zero growth), jaką tu i ówdzie nieśmiało zgłaszano, ale 
raport ten przyczynił się do powstania koncepcji rozwoju samopodtrzymywanego 
(sustainable development), w miejsce dotychczasowego hasła ekorozwoju, czyli roz-
woju gospodarczego zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska (Górka 2012, 
57–70). Koncepcję tę nazwano później w Polsce rozwojem zrównoważonym, co zo-
stało upowszechnione przez zapis w Konstytucji RP i innych dokumentach ofi cjal-
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nych, bądź rozwojem trwałym, co lepiej oddaje istotę postulatu zapewnienia rozwoju 
społeczno-gospodarczego i odpowiedniej jakości środowiska także dla przyszłych 
pokoleń. Istota nowego podejścia do rozwoju sprowadza się bowiem do wykorzy-
stywania odpadów jako surowców wtórnych i odnawialnych źródeł energii zamiast 
paliw kopalnych w ramach recyklingu (recyrkulacji surowców w gospodarce).

Elektrownie i ciepłownie zawodowe (sekcja D-35 według klasyfi kacji PKD) sta-
nowią najważniejszy czynnik zanieczyszczenia środowiska naturalnego, czego po-
twierdzeniem jest następujący ich udział w emisji poszczególnych zanieczyszczeń77:

• dwutlenek siarki – 37,5% + gospodarstwa domowe 22,5%;
• tlenki azotu – 26% + gospodarstwa domowe 7,7% (transport 33,5%);
• dwutlenek węgla – 59%;
• ścieki – 85%;
• odpady – 17,5%.
W nawiązaniu do wskaźnika udziału energetyki w odprowadzanych ściekach 

ogółem w wysokości 85% warto dodać, że – zgodnie z danymi z 2013 roku – na 
ogólną ilość ścieków przemysłowych 7 699 hm3 przypadło aż 6 778 hm3, czyli 88% 
wód chłodniczych z energetyki, czyli niewymagających oczyszczania (ale podgrza-
nych i dlatego niekorzystnych dla środowiska). Energetyka natomiast odprowadziła 
tylko 88,7 hm3 ścieków wymagających oczyszczania (1,3%).

W latach siedemdziesiątych XX wieku Polska należała do krajów o najgorszym 
stanie środowiska w Europie, a głównym tego powodem była emisja zanieczysz-
czeń z przemysłu ciężkiego, w tym zwłaszcza z energetyki korzystającej z węgla. 
Restrukturyzacja przemysłu w wyniku zmian systemowych na przełomie lat osiem-
dziesiątych i dziewięćdziesiątych doprowadziła do zdecydowanego spadku emisji 
– najpierw na skutek zamykania najbardziej uciążliwych zakładów, a następnie dzię-
ki wprowadzaniu nowoczesnych technologii niskoemisyjnych i małoodpadowych. 
W rezultacie tych zmian – przykładowo – emisja toksycznego dwutlenku siarki, 
głównie ze spalania węgla, spadła z ok. 4 mln ton w 1970 roku i 3,2 mln ton w 1990 
roku do 1,5 mln ton w 2000 roku i 0,85 mln ton w 2012 roku, z kolei ilość nie-
oczyszczanych ścieków zmalała z 2017 hm3 w 1970 roku do 301 hm3 w 2000 roku 
i 128,5 hm3 (mln m3) w 2013 roku, czyli kilkanaście razy! W okresie 1970–2013 
udział ścieków nieoczyszczanych w ściekach wymagających oczyszczania zmalał 
więc z 47% do 5,9%. Z kolei stopień redukcji zanieczyszczeń pyłowych w zakładach 
przemysłowych zwiększył się z 89% do 99,7%, a zanieczyszczeń gazowych z 11% 
do 58,5%.

Specyfi cznym problemem jest emisja dwutlenku węgla, gdyż w przeciwieństwie 
do tlenków siarki czy azotu nie jest on toksyczny, a więc nie wpływa na zdrowie 
człowieka, lecz stanowi główny składnik gazów cieplarnianych, czyli sprawców tak 
zwanego efektu szklarniowego, który oddziałuje na zmiany klimatyczne na Ziemi 
(w zakresie będącym przedmiotem kontrowersji, ale większość ekspertów ocenia 
już, że jest to wpływ istotny). Z tego powodu zalecenia i dyrektywy unijne kładą 

77 Obliczenia autorów na podstawie Rocznika Statystycznego RP oraz rocznika Ochrona Środowiska 
GUS.
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duży nacisk na obniżenie emisji CO2, co Polsce stwarza trudności ze względu na 
gospodarkę opartą na węglu. W latach 1988–2013 emisja dwutlenku węgla zmalała 
w Polsce z 470 do 321 mln ton, a więc o ok. 30% (dane za rok 1988 to najstarsze 
szacunki), co było dużym sukcesem na tle innych krajów, ale w ostatnich latach wy-
pełnianie programu UE nie jest tak łatwe.

W okresie po 2000 roku postęp w zmniejszaniu emisji jest już wolniejszy, gdyż 
stan środowiska poprawił się znacznie. Zatem w ciągu 15 lat ilość ścieków, wytwa-
rzanych odpadów czy emisja tlenków azotu zmniejszyła się tylko o 2–3%, emisja 
zaś dwutlenku węgla zwiększyła się o 0,6%, a pyłów o 1%. Obecnie powstaje ok. 
130 mln ton odpadów, z czego 69,5% poddawane jest odzyskowi, a reszta podlega 
unieszkodliwianiu w różny sposób, wliczając składowanie 25,5%, co nie jest dobrym 
rozwiązaniem. Z tego powodu w latach 1970–2013 wielkość odpadów na składo-
wiskach wzrosła z 684 do 1692 mln ton. Również w przypadku innych zanieczysz-
czeń można mówić, mimo spadku emisji, o ich kumulacji w środowisku naturalnym. 
W strukturze emisji tlenków azotu wzrasta udział zanieczyszczeń komunikacyjnych, 
gdyż w tym okresie emisja ze źródeł mobilnych wzrosła aż o 3%. W emisji SO2 
oraz CO2 wzrasta natomiast udział gospodarstw domowych, zwłaszcza w dużych 
miastach, gdzie funkcjonuje jeszcze wiele palenisk na węgiel, jak na przykład w Kra-
kowie. Dlatego miasta polskie charakteryzują się wysokim stężeniem tlenków siarki 
i azotu oraz zapylenia powietrza atmosferycznego. Na przykład średnioroczne stęże-
nie pyłu drobnego PM 10 – przy normie 40 μg/m3 – w rzeczywistości wynosi, według 
Europejskiej Agencji Środowiska: w Krakowie – ponad 59 μg/m3, w kilku miastach 
śląskich – 47–53, we Wrocławiu i Łodzi – 35–37, w Warszawie – 33,7, w Pradze 
i Berlinie – ok. 27, w Londynie – 19,9 μg/m3, i w Dublinie, gdzie obowiązuje zakaz 
handlu węglem – 13,6 μg/m3. W tej sytuacji władze Krakowa starają się wprowadzić 
zakaz stosowania węgla w paleniskach domowych.

Charakterystyka sektora energetycznego w Polsce

Polska wytwarza 2553 kg surowców energetycznych na jednego mieszkańca wo-
bec wskaźnika światowego 2380 kg na jednego mieszkańca w przeliczeniu na wę-
giel koksujący. Porównanie tych dwóch wskaźników nie przesądza jeszcze o dobrej 
sytuacji energetycznej naszego kraju. Otóż Polska zajmuje 1,4% powierzchni, co 
daje jej 9. miejsce w Europie, i skupia 5,2% ludności, co sytuuje ją na 8. pozycji. 
Udział w produkcji surowców energetycznych wynosi 3,1%, co oznacza 5. miejsce. 
W skali świata Polska zajmuje 0,2% powierzchni, co daje jej 69. miejsce, i skupia 
0,5% ludności świata – znajdując się na 34. miejscu. Udział w produkcji surowców 
energetycznych wynosi 0,6%, co lokuje nas na 31. miejscu. Wskaźniki te wydają 
się zatem dość korzystne, ale struktura zasobów energetycznych i ich pozyskiwania 
jest wyraźnie niesprzyjająca ze względu na dominację węgla. Skromne są natomiast 
zasoby wodne (26. miejsce w Europie).
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W dziedzinie wytwarzania energii elektrycznej pozycja Polski jest lepsza, gdyż 
roczna produkcja w wysokości ok. 160 TWh (mld kWh) plasuje nasz kraj w Europie 
na 8.–9. miejscu ze wskaźnikiem 3,3%, a na świecie na 25. miejscu z udziałem 0,7% 
(w tej skali do niedawna było to nawet 22.–23. miejsce). Produkcja energii elek-
trycznej w ilości 4,3 tys. kWh/mieszkańca pozostaje w tyle za produkcją w Europie 
Zachodniej, ze wskaźnikiem 6–10 tys. kWh, a zwłaszcza za Skandynawią ze wskaź-
nikiem 18–30 tys. kWh/mieszkańca.

Udział górnictwa węglowego w wartości produkcji sprzedanej przemysłu w la-
tach 2005–2014 zmniejszył się z 3,3% do 1,9% (udział całego górnictwa sięga 4%). 
Z kolei udział Sekcji D, czyli wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, 
gaz, parę wodną i gorącą wodę zmniejszył się w tym okresie z 9,7% do 8,3%. Oby-
dwa te sektory zatrudniają odpowiednio 120 + 150 tys., czyli ok. 270 tys. pracow-
ników, to jest 9,5% zatrudnionych w przemyśle i niespełna 2% pracujących ogółem 
w Polsce.

W tabeli 1 zaprezentowano wielkość produkcji, importu i eksportu oraz zużycia 
podstawowych paliw i energii, a w tabeli 2 syntetyczny bilans energii w Polsce. Dane 
te wskazują na rosnący import paliw, a także energii elektrycznej (por. tabela 5). 

Tabela 1. Produkcja i zużycie podstawowych paliw i energii w Polsce w latach 2005–2014

Wyszczególnienie 2005 2010 2014
2014
2005

Wydobycie węgla kamiennego w mln tona

Eksport węgla, mln ton
Import węgla, mln ton
Produkcja koksu w mln tonb

Import gazu ziemnegoc w mld m3

Import ropy naftowejd w mln ton
Produkcja benzyny silnikowej (i lotniczej) w mln ton
Produkcja olejów napędowych, mln ton
Produkcja olejów opałowych, mln ton
Produkcja energii elektrycznej w mld kWh
Produkcja ciepła w parze i gorącej wodzie w PJ
Zużycie krajowe w mln ton/mld m3

• węgiel kamienny
• węgiel brunatny
• koks
• ropa naftowa
• gaz ziemny wysokometanowy
• gaz ziemny zaazotowany
• gaz koksowniczy
• gaz wielkopiecowy
• benzyny (bez lotniczych)
• oleje napędowe
• oleje opałowe

80,2
19,4
3,4
9,1
9,9

17,9
4,2
5,5
4,4

157
551

83,4
59,5
3,5

18,1
10,5
3,1
3,6
6,9
4,1
7,5
4,2

76,7
10,8
13,6
9,7

10,3
22,7
4,2
9,9
5,6

158
560

82,2
56,8
2,7

22,8
13,7
3,9
4,2
6,2
4,2

12,0
2,9

73,3
9,0

10,4
9,6

11,2
23,7

3,85
10,7
5,4

159
487

73,1
63,9
3,0

24,2
14,3
3,9
4,0
6,7
3,7

11,2
1,7

91,4
46,4

305,8
105,5
113,1
132,4
91,7

194,5
122,7
101,3
88,4

87,6
107,4
85,7

133,7
136,2
125,8
111,1
97,1
90,2

149,3
40,5

a) Wydobycie w 1980 r. – 193 mln t; w 2000 r. – 103 mln t; b) W 1980 r. – 19,8 mln t
c) Wydobycie ok. 5,7 mld m3 rocznie; d) Wydobycie ok. 0,8 mln t rocznie

Źródło: opracowanie własne na podstawie publikacji GUS.
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W 2014 roku prawie połowa zużycia globalnego pochodziła z importu, głównie 
w postaci ropy naftowej i gazu ziemnego. Okazuje się jednak, że występują trudności 
z eksportem węgla kamiennego, co pogłębia nierentowność krajowych kopalń, które 
w porównaniach międzynarodowych charakteryzują się wysokimi kosztami wydo-
bycia. Ponadto od 2010 roku import węgla wzrasta w takim stopniu, że przeważa nad 
eksportem tego paliwa. Przyczyną są niższe ceny węgla importowanego, zwłaszcza 
z Rosji. Wydobycie własne ropy naftowej stanowi tylko 3% jej zużycia krajowego, 
w przypadku gazu ziemnego wysokometanowego wskaźnik ten sięga 23–25% (kie-
dyś było to 40–50%). Na podstawie tych danych rysuje się obraz trudności polityki 
energetycznej oraz zagrożenia defi cytem energii.

Warto dodać, że przerób ropy naftowej w krajowych rafi neriach sięga już 25 mln 
ton rocznie. Dzięki temu w przypadku benzyn silnikowych produkcja własna stanowi 
ok. 90% zużycia krajowego, a w przypadku olejów napędowych ok. 89%.

Zamieszczone w tabeli 3 dane o zużyciu energii w Polsce potwierdzają dominację 
węgla w bilansie paliwowo-energetycznym, chociaż jego udział w ciągu 15 lat zma-

Tabela 2. Syntetyczny bilans energii w Polsce w latach 2005–2014 w TJ

Wyszczególnieniea) 2005 2014
2014
2005

Struktura w %
2005 2014 zmiana

Wydobycie i pozyskanie
Import
Eksport 

3 284 410
1 540 926

846 820

2 853 825
1 987 574

836 926

86,9
129,0
98,8

84,3
39,6

–21,8

71,5
49,8

–21,0

–12,8
+10,2

–0,8
Zużycie globalne 3 894 318 3 992 015 102,5 100 100 –
Straty przemian i przesyłu 1 023 111 946 820 92,5 26,3 23,7 –2,6
Zużycie bezpośrednie 2 871 207 3 045 195 106,1 73,7 76,3 +2,6

a) 1 dżul = 0,239 kalorii; teradżul (TJ) = 1012 dżuli

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Rocznik Statystyczny RP 2015, 521.

Tabela 3. Zużycie nośników energii pierwotnej w Polsce w latach 2000–2014

Wyszczególnienie
Zużycie w teradżulacha) 2014

2000
Struktura w %

2000 2014 2000 2014 zmiana
Węgiel kamienny
Węgiel brunatny

1 940 687
507 526

1 725 745
520 323

88,9
102,5

50,4
13,2

40,1
12,1

–10,3
–1,1

Razem węgiel 2 448 213 2 246 068 91,7 63,6 52,2 –11,4
Ropa naftowa
Gaz ziemny
Torf i drewno opałowe
Energia wodna, wiatrowa, 
z biogazu
Paliwa odpadowe i inne

768 502
452 713
123 405

7 723
47 047

1 025 633
612 489
198 671

37 565
180 966

133,5
135,3
161,0

486,4
384,6

20,0
11,8
3,2

0,2
1,2

23,8
14,3
4,6

0,9
4,2

+3,8
+2,5
+1,4

+0,7
+3.0

Ogółemb) 3 847 603 4 301 392 111,8 100 100 –
a) 1 dżul = 0,239 kalorii; teradżul (TJ) = 1012 dżuli; b) Energia odnawialna – 4,1% w 2000 r. i 8,5% w 2014 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Ochrona Środowiska 2011, 224; 2015, 220.
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lał o ok. 11 pkt proc. i sięga jeszcze 52%. Udział energii ze źródeł odnawialnych jest 
nadal skromny (8,5% w 2014 r.), co stawia Polskę daleko w rankingu krajów Unii 
Europejskiej (por. tabela 8).

Bardziej szczegółowe dane o elektroenergetyce w Polsce na temat struktury mocy 
zainstalowanej w elektrowniach przedstawiono w tabeli 4, oraz na temat struktury 
produkcji i zużycia energii elektrycznej w tabeli 5. Potwierdzają one niewielki jesz-
cze, ale dynamicznie rosnący udział źródeł odnawialnych w produkcji energii elek-
trycznej. Dane w tabeli 5 wskazują także na pogarszanie się relacji eksportu energii 
elektrycznej w stosunku do importu, który zaczyna przeważać.

Ponadto dane w tabeli 2 świadczą o dużych stratach w procesach spalania paliw 
i przesyłu energii (ok. 23%), co dowodzi niskiej jeszcze sprawności procesów ener-

Tabela 4. Moc zainstalowana w elektrowniach w latach 2005–2014 w MW

Wyszczególnienie 2005 2014
2014
2005

Struktura w %
2005 2014 Zmiana

Elektrownie cieplne zawodowea) 32 998 32 985 100,0 93,2 83,8 –9,4
• na węglu kamiennym
• na węglu brunatnym

20 385
9 216

20 375
9 221

100,0
100,1

57,6
26,0

51,8
23,4

–5,8
–2,6

Elektrownie przemysłowe 2 522 1 922 76,2 7,1 4,9 –2,2
Elektrownie na źródłach 
odnawialnych 2 406 6 358 264,3 6,8 16,2 +9,4
• wodneb)

• biogazowe i wiatrowe
2 251

155
2 301
4 057

102,2
26 razy

6,4
0,4

5,9
10,3

–0,5
+9,9

Ogółem 35 404 39 343 111,2 100 100 –
a) Bez elektrowni o mocy 0,5 MW i mniej; b) Elektrownie przepływowe i szczytowo-pompowe

Źródło: Rocznik Statystyczny RP GUS 2015, 524.

Tabela 5. Bilans energii elektrycznej w Polsce w latach 2005–2014 w GWh

Wyszczególnienie
GWh = mln kWh)

2005 2014
2014
2005

Struktura w %
2005 2014 Zmiana

Przychód ogółem 161 937 172 566 106,6 100 100 –
• energia elektrowni zawodowych
• energia elektrowni wodnych, 

biogazowych i wiatrowych

144 899

4 029

139 771

11 354

96,5

282,2

89,5

2,5

81,0

6,6*

–8,5

+4,1
• import
• eksport

5 002
16 188

13 508
11 342

270,1
70,1

+3,1
–10,0

+7,8
–6,6

+4,7
–3,4

Zużycie krajowe 131 186 150 974 115,1 81,0 87,5 +6,5
• cele gospodarcze
• cele bytowo-komunalne
• pompowanie wody w elektro-

wniach szczytowo-pompowych
• straty

89 352
25 064

2 207
14 563

111 819
28 083

822
10 250

125,2
112,1

37,2
70,4

55,2
15,5

1,4
9,0

64,8
16,3

0,5
5,9

+9,6
+0,8

–0,9
–3,1

* Udział w zużyciu krajowym 7,5% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Rocznik Statystyczny RP GUS 2015, 524.
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getycznych (ale niektóre elektrownie cieplne osiągają już sprawność prawie 40%, co 
jest górną granicą ze względów fi zycznych wobec najczęstszego wskaźnika w prze-
dziale 33–38%. Zastosowanie gazu ziemnego do produkcji energii elektrycznej daje 
natomiast sprawność do 50% (przy sprawności granicznej 55%) i ponadto zdecy-
dowanie zmniejsza emisję. Z kolei według tabeli 5 straty sieciowe w przesyłaniu 
energii elektrycznej maleją i wynoszą obecnie poniżej 6%. Wskaźnik ten obejmuje 
również straty w tak zwanej szarej i czarnej strefi e, czyli kradzież energii elektrycz-
nej, zwłaszcza przez odbiorców indywidualnych.

Odnawialne źródła energii

Udział źródeł odnawialnych w produkcji energii, zwłaszcza energii elektrycznej, za-
czyna po 2000 roku szybko rosnąć w większości krajów – szczególnie tych rozwinię-
tych – nie tylko z powodu wyczerpywania się paliw konwencjonalnych, ale przede 
wszystkim ze względu na kwestie ekologiczne oraz postęp techniczny w budowie 
elektrowni wiatrowych, ogniw fotowoltaicznych oraz pomp ciepła korzystających 
z ciepła wnętrza Ziemi. W Polsce obserwujemy podobne tendencje, chociaż – jak 
wykazują dane w tabelach 6–9 – postęp ten jest stosunkowo wolny. Ostatnio można 
mieć nawet obawy, że rozwój taki ulegnie spowolnieniu ze względu na odnotowane 
przez prasę w 2016 roku wypowiedzi ministrów spraw zagranicznych i energetyki 
oraz przedstawicieli ministerstwa środowiska, którzy dezawuują znaczenie źródeł 
odnawialnych w bilansie energetycznym i tworzeniu dochodu narodowego, a ich 
zwolenników określają mianem hobbystów (kuriozalne, ale prawdziwe!). Badania 
opinii publicznej według sondaży CBOS wykazują, że zaufanie społeczne do źródeł 
odnawialnych – jako dających bezpieczeństwo energetyczne – sięga już 87%, spada 
natomiast zaufanie do węgla: w latach 2015–2016 z 62% do 52%. Tymczasem Polska 
będzie niedługo ostatnim krajem UE z czynnymi kopalniami węgla kamiennego.

Skupiska wiatraków wytwarzające energię elektryczną jako tak zwane farmy wia-
trowe są znane w Europie już od ok. 20 lat, ale wzbudzają obecnie pewne kontrower-
sje ze względu na hałas oraz – jak w Niemczech, a poniekąd też w Polsce – z uwagi 
na koszty przesyłania energii z obiektów na morzu do odbiorców na południu kraju. 
Ponadto nowe rozwiązania prawne w Polsce utrudnią lokalizację nowych farm wiatro-
wych. Rośnie natomiast liczba producentów energii elektrycznej przez zastosowanie 
paneli fotowoltaicznych. Jest to nowa tendencja, która znalazła uznanie także wśród 
osób fi zycznych oraz parafi i kościelnych; mamy już w Polsce 8–9 tys. indywidualnych 
producentów energii solarnej (w Niemczech 1,5 mln) i liczba ta szybko rośnie. Są to tak 
zwani prosumenci, którzy wytwarzają energię na własne potrzeby, a nadwyżki oddają 
do sieci energetycznej. Inicjatywę taką wspiera między innymi koncern energetyczny 
RWE Polska, dostarczając instalacje na korzystnych warunkach fi nansowych, a Urząd 
Miasta Warszawy zapewnia dotacje ze środków pochodzących z opłat i kar ekolo-
gicznych. Warto dodać, że większość krajów, w tym Polska (a najbardziej Niemcy), 
wspiera producentów energii odnawialnej przez zapewnienie jej odbioru przez system 
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energetyczny i to po cenach korzystnych, czyli wyższych od przeciętnych cen energii 
elektrycznej (co dodatkowo obciąża wszystkich odbiorców).

W Niemczech gwarantowane stawki taryfowe minimalne dla producentów energii 
wiatrowej są 3–4 razy wyższe niż giełdowe ceny energii elektrycznej, a w przypadku 
energii solarnej jeszcze wyższe. Udział subwencji dla energetyki odnawialnej w cenach 
energii elektrycznej dla gospodarstw domowych wynosił w 2010 roku 9% (dla przemy-
słu więcej) i wskaźnik ten rośnie ze względu na wysoką dynamikę tej energii. Wpraw-
dzie w 2009 roku obniżono stawki subwencji, ale i tak należą one do najwyższych 
w świecie. Stanowi to istotny czynnik stymulujący inwestowanie w takie źródła ener-
gii. Dlatego unijne zalecenie osiągnięcia udziału odnawialnej energii w wysokości 20% 
w 2020 roku zostało w Niemczech w zakresie produkcji energii elektrycznej zrealizo-
wane już w 2011 roku i warto podkreślić, że 51% tej energii to energia wiatrowa, a 22% 
to energia fotowoltaiczna. W Polsce problem subsydiowania energii odnawialnej nie 
jest tak nabrzmiały ze względu na o wiele mniejszą jej rolę w bilansie energetycznym 
(7,5% zużycia energii elektrycznej), ale również wywołuje kontrowersje. W elektro-
energetyce cieplnej obowiązuje wskaźnik minimalnego udziału energii pochodzącej 
ze źródeł odnawialnych, który początkowo wynosił 2,65%, a od 2010 roku 10,5%. 
Dlatego elektrownie węglowe stosują domieszkę biomasy w wysokości 5% w kotłach 
pyłowych, do 10% w kotłach rusztowych i do 20% w kotłach fl uidalnych, a ponadto 
instaluje się kotły tylko na biomasę (dodaje się także gaz ziemny). Analizy wykazują, 
że zastąpienie węgla brunatnego biomasą zwiększa koszty wytwarzania energii elek-
trycznej o 3–4% (Winkler 2011, 73–92).

Drugim obok fotowoltaiki nowym kierunkiem zastosowania odnawialnych źródeł 
energii w gospodarstwach domowych, budynkach publicznych oraz kościołach jest 
tak zwane budownictwo pasywne. Technika ta wykorzystuje pompy ciepła, panele 
fotowoltaiczne, materiały izolacyjne i inne rozwiązania w taki sposób, że pomiesz-
czenia nie wymagają dodatkowego ogrzewania.

Tabela 6 stanowi uzupełnienie tabel 4 i 5 w zakresie odnawialnych źródeł energii. 
Z kolei strukturę produkcji energii odnawialnej przedstawia tabela 7. Wynika z niej, 
że podstawą energetyki odnawialnej jest biomasa, chociaż stopień jej wykorzystania 
w Polsce jest niezadowalający. Dużą dynamiką odznacza się natomiast produkcja 

Tabela 6. Znaczenie odnawialnych źródeł energii w sektorze energetycznym w Polsce 
w latach 2000–2014

Wyszczególnieniea) 2000 2014
2014
2000

Produkcja energii ogółem w tys. ton 80 070 68 162 85,1
Zużycie energii ogółem w tys. ton 89 645 95 348 106,4
Produkcja energii odnawialnej w tys. ton 3 801 8 065 212,2
Udział energii odnawialnej w produkcji energii w % 4,75 11,83 249,1
Udział energii odnawialnej w zużyciu energii ogółem w % 4,24 8,46 199,5

a) Tona ekwiwalentnego oleju = 41,868 GJ = 11,63 MWh (tys. kWh)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Ochrona Środowiska 2015, 220.
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energii wiatrowej. Wiatraki dostarczają już od 2013 roku znacznie więcej energii 
elektrycznej niż elektrownie wodne. Hydroenergetyka opiera się bowiem na ogra-
niczonych zasobach wodnych w Polsce (ok. 1,6 tys. m3 przepływu na mieszkań-
ca w ciągu roku wobec 4–6 tys. m3 przeciętnie w Europie), a także słabej retencji 
(w zbiornikach gromadzimy ok. 6% odpływu wody, w Europie Zachodniej 20–30%).

W tabelach 8 i 9 przedstawiono dane dotyczące produkcji energii ze źródeł od-
nawialnych w Polsce na tle europejskim. Mimo wyraźnego ożywienia w tej dziedzi-
nie oraz zaleceń unijnych zapewne nie osiągniemy przeciętnego wskaźnika udzia-
łu źródeł odnawialnych w zużyciu energii ogółem w 2020 roku w wysokości 20% 
(pierwszy program zakładał podwojenie tego wskaźnika do poziomu 15%). Również 
w strukturze produkcji odnawialnej odbiegamy wyraźnie od średniej europejskiej 
pod względem korzystania z energii wiatru oraz energii solarnej – nie tylko z po-
wodu mniej sprzyjających warunków naturalnych, ale także dość wysokiej kapita-
łochłonności tego typu instalacji, a ostatnio także z powodu niedoceniania źródeł 
odnawialnych w polityce energetycznej państwa prowadzonej przez rząd wyłoniony 
w wyborach w październiku 2015 roku.

Tabela 8. Udział źródeł odnawialnych w zużyciu energii fi nalnej ogółem 
w wybranych krajach UE w %

Kraj 2009–2010 Program na 2020 r.
Belgia
Holandia 
Wielka Brytania
Polska
Niemcy
Hiszpania
Francja
Estonia
Dania 
Finlandia
Łotwa
Szwecja 

4,0
4,0
3–4

7,5–8
8,5–9
9,3–10
12–13
18–19
17–18

30
37
41

13
14
15
15
18
20
23
25
30
38
40
49

Unia ogółem 9–10 20

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Rocznik Statystyczny RP; Ochrona Środowiska 2012; dyrek-
tywy i materiały UE.

Tabela 7. Struktura produkcji energii odnawialnej w Polsce w latach 2000–2014 

Rok Produkcjaa) w tys. ton Struktura w %
ogółem geoterm. biomasa wiatr. wodna geoterm. biomasa wiatr. wodna

2000
2010
2014

3801
6862
8065b)

3
13
20

3587
5866
6179

0,46
143
660

181
251
188

0,1
0,2
0,3

94,4
85,5
76,6

0,01
2,1
8,2

4,8
3,7
2,3

a) Tona oleju opałowego ekwiwalentnego = 41,868 GJ lub 11,63 MWh (tys. kWh)
b) W 2013 r. 8519 tys. ton

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Ochrona Środowiska 2015, 220.
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Tabela 9. Struktura produkcji energii odnawialnej w Unii Europejskiej według źródeł w %

Wyszczególnienie Unia Europejska Polska
2000 2010 2000 2010

Energia z biomasy i odpadów 61,3 67,6 95,2 94,0
Energia geotermalna 4,9 3,5 0,1 0,2
Energia wodna 31,4 18,9 4,7 3,7
Energia wiatru 2,0 7,7 – 2,1
Energia słoneczna 0,4 2,3 – 0,03
Ogółem 100 100 100 100

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Rocznik Statystyczny RP; Ochrona Środowiska 2012; dyrek-
tywy i materiały UE.

Tendencje zmian w nakładach na ochronę środowiska

Skutkiem ubocznym rozwoju energetyki jest emisja zanieczyszczeń w wyniku spa-
lania paliw, zwłaszcza węglowych. W tym kontekście równie uciążliwe dla środo-
wiska naturalnego jest także hutnictwo i przemysł chemiczny oraz ciepłownictwo 
komunalne i paleniska gospodarstw domowych. W ochronie środowiska istotną rolę 
odgrywa zatem zmniejszenie emisyjności procesów energetycznych oraz energo-
chłonności procesów produkcyjnych i usługowych. Ochrona środowiska wymaga 
przede wszystkim nakładów inwestycyjnych na przedsięwzięcia typu „końca rury”, 
jak instalowanie elektrofi ltrów i budowa oczyszczalni ścieków oraz na przedsięwzię-
cia zintegrowane, które zapobiegają zanieczyszczeniom w wyniku modyfi kacji pro-
cesów technologicznych (technologie małoodpadowe i bezodpadowe).

Zagadnienie wysokości niezbędnych nakładów inwestycyjnych na ochronę śro-
dowiska wywołało początkowo najwięcej kontrowersji. Otóż najpierw szacowano 
te nakłady na 20–30% dochodu narodowego (a nawet więcej), co przesądzało o nie-
możności skutecznego podjęcia takiego wyzwania, ale w latach dziewięćdziesiątych 
oceniano je już tylko na 3–4%. W praktyce przodujących pod tym względem kra-
jów wysoko rozwiniętych wskaźnik ten sięgał wtedy 1%–2% PKB (obecnie taką 
wielkość uzyskuje się, dodając jeszcze koszty bieżące). Spadek relacji inwestycji 
chroniących środowisko do PKB spowodowany był przez różne czynniki: popra-
wa metod szacowania, zmiany priorytetów, wdrażanie lepszych technologii ochrony, 
przezwyciężenie najbardziej krytycznych kwestii (chociaż nasilenie walki z global-
nym ociepleniem oraz ubóstwem może tu jeszcze wiele zmienić).

Wielkość i strukturę nakładów gospodarczych na ochronę środowiska w Pol-
sce przedstawimy w sposób szczegółowy na podstawie najnowszych danych GUS. 
Tabela 10 obrazuje wysokość tych nakładów w cenach stałych, co pozwala ocenić 
ich dynamikę, która jest niestety dość słaba: w ciągu 15 lat nakłady inwestycyjne 
wzrosły o 52%, ale koszty bieżące utrzymania urządzeń ochronnych oraz wydat-
ki gospodarstw domowych wyraźnie zmalały. Udział nakładów inwestycyjnych na 
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ochronę środowiska w dochodzie narodowym w latach osiemdziesiątych wynosił 
0,3%–0,5%, ale dzięki zmianom ustrojowym już w połowie lat dziewięćdziesiątych 
sięgał 1%–1,5%, by po 2000 roku zmaleć do 0,6%–0,8% PKB, a więc znacznie, 
co jest niepokojącym zjawiskiem. Jednakże – dzięki wzrostowi dochodu narodowe-
go – nakłady te w przeliczeniu na jednego mieszkańca wzrosły w badanym okresie 
z 243 zł do 370 zł.

Nakłady ogółem na ochronę środowiska osiągnęły swoje apogeum w 2011 roku 
z kwotą 53 mld zł. W badanym okresie nakłady te zmniejszyły się z 1217 zł do 
1027 zł w przeliczeniu na jednego mieszkańca, a ich udział w dochodzie narodowym 
spadł z 4,5% do 2,3%, a więc w istotnym stopniu. W tabeli 10 przedstawiono również 
strukturę nakładów gospodarczych na ochronę środowiska, potwierdzając stosunko-
wo wysoki udział wydatków gospodarstw domowych pomimo ich spadku z ponad 
48% do 44% w 2014 roku. Warto dodać, że gdyby rozpatrywać tylko strukturę kosz-
tów inwestycyjnych i bieżących (eksploatacyjnych), to udział nakładów inwestycyj-
nych wzrósł z 39,3% do 64,4%, na skutek spadku udziału kosztów bieżących (który 
wynosił w 2000 r. już 60%, jak w krajach wysoko rozwiniętych). Spadek kosztów 
bieżących zarówno w wielkościach bezwzględnych, jak i względnych (w odsetkach) 

Tabela 10. Nakłady gospodarcze na ochronę środowiska w Polsce w latach 2000–2014 
(w cenach stałych)

Wyszczególnieniea) 2000 2010 2014
2014
2000

Struktura w %
2000 2014

1) Nakłady inwestycyjne (nakłady na środki trwałe)
• w mld zł
• zł/mieszkańca
• udział w PKB w %
• udział w inwestycjach ogółem w %

9,4
243
0,88
4,9

11,9
312
0,76
5,0

14,3
370
0,83
5,7

152,1
152,3
94,3

116,3

20,3 36,2

2) Koszty bieżąceb)

(koszty eksploatacji urządzeń ochronnych)
• w mld zł
• zł/mieszkańca
• udział w PKB w %

14,5
375
1,4

10,3
269
0,7

7,9
204,5

0,5

54,5
54,5
35,7

31,3 20,0

3) Wydatki gospodarstw domowychb)

• w mld zł
• zł/mieszkańca
• udział w PKB w %

22,4
586
2,1

26,4
691
1,7

17,4
452,4

1,0

77,7
77,2
47,6

48,4 44,0

w tym:
• usługi (wywóz odpadów, ścieków) w mld zł
• zakup i montaż urządzeń i produktów ochrony 
środowiska w mld zł

5,3
17,1

7,2
19,2

10,4
7,0

196,2
40,9

11,5
36,9

26,3
17,7

4) Nakłady ogółem
• w mld zł
• zł/mieszkańca
• udział w PKB w %

46,3
1217

4,5

48,6
1272

3,1

39,5
1027,5

2,3

85,3
84,4
51,1

100 100

a) bez przedsiębiorstw do 9 zatrudnionych; b) dane szacunkowe

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Ochrona Środowiska 2011; 2015, 411–420.
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jest niekorzystny, a nawet niezrozumiały i wbrew tendencjom europejskim, gdyż 
w wyniku zwiększającego się wyposażenia przedsiębiorstw w urządzenia ochronne 
badana relacja powinna być inna (w krajach wysoko rozwiniętych wskaźnik ten sięga 
60%–70%).

Dane w tabeli 11 odzwierciedlają strukturę rodzajową nakładów inwestycyj-
nych na ochronę środowiska. Wynika z niej, że najwięcej środków przeznacza się na 
ochronę wód, co przynosi już wyniki w postaci między innymi zmniejszania długości 
rzek o wodach pozaklasowych.

W porównaniu z krajami zachodnimi stosunkowo niski jest udział nakładów na 
gospodarkę odpadami. Relatywnie największy wzrost udziału notuje się w nakła-
dach na zmniejszenie hałasu, co stanowi rezultat instalowania ekranów dźwięko-
chłonnych przy drogach szybkiego ruchu i autostradach (niekiedy jednak z dużą 
przesadą).

W tabeli 12 scharakteryzowano tendencje zmian w sposobach fi nansowania na-
kładów inwestycyjnych na ochronę środowiska. W dłuższym okresie najbardziej 
zmieniał się udział funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Dzięki nim 
w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych fi nansowano aż 30–40% nakładów in-
westycyjnych, a ich udział w PKB zwiększył się z 0,3–0,5% do ok. 1,5%. Obecnie 
wskaźnik udziału tych funduszy zmalał do 16%, ale nadal jest istotny i stanowi pol-
ską specyfi kę. Udział pomocy zagranicznej zwiększył się natomiast z 3%–5% do ok. 
20%, chociaż już zapewne w następnej perspektywie fi nansowej Unii Europejskiej 
wskaźnik ten zmaleje ze względu na postępy w rozwoju gospodarczym i inną par-
tycypację Polski w budżecie unijnym. W myśl reguł gospodarki rynkowej środki 
własne przedsiębiorstw w połączeniu z kredytami powinny stanowić znacznie wyż-
szy odsetek nakładów inwestycyjnych na ochronę środowiska niż obecny wskaźnik 
ok. 60%. Wpływa na to ostrożne korzystanie w Polsce z kredytów bankowych (jako 
tzw. dźwigni fi nansowej) oraz rozwinięta pomoc publiczna dla przedsiębiorstw ko-
munalnych, gdzie zasady konkurencji nie muszą być mocno egzekwowane. W przed-
siębiorstwach komercyjnych, głównie w przemyśle, rola środków własnych i kredy-
tów jest dominująca, sięgając według szacunku autorów 80–90%.

Tabela 11. Struktura rodzajowa nakładów inwestycyjnych na ochronę środowiska w Polsce 
w latach 2006–2014 w %

Wyszczególnienie 2006 2010 2014
Zmiany

2006–2014
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Ochrona powietrza atmosferycznego oraz klimatu
Gospodarka odpadami, ochrona gleb
Ochrona bioróżnorodności i krajobrazu
Zmniejszenie hałasu i wibracji
Ochrona przed promieniowaniem jonizującym 

57,3
26,2
10,5
0,2
1,1

0,01

69,4
20,2
9,0
0,2
1,2

0,01

44,2
32,0
14,3
0,6
3,9

–

–13,1
+11,8
+3,8
+0,4
+2,8

–
Wydatki nierozliczone 4,5%–5% 100 100 100 –

Źródło: Ochrona Środowiska 2009, 434–436; 2010, 422–425; 2015, 402 i 404; oraz obliczenia własne.
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Tabela 12. Struktura nakładów inwestycyjnych na ochronę środowiska 
według źródeł fi nansowania w %

Wyszczególnienie 2006 2010 2014
Zmiany 

2006–2014
1) Środki własne przedsiębiorstw i gmin, 
    w tym gmin 15%–17% (w przemyśle 80%–90%)
2) Fundusze ekologiczne
    (1991–1995 ok. 40%, 1999–2005 ok. 21%–25%)
3) Kredyty i pożyczki, głównie bankowe
4) Środki budżetowe (głównie gmin i budżetu państwa)
5) Środki z zagranicy
    (1991–2000 ok. 3%–5%, 2004 r. 12,2%)
6) Inne oraz nierozliczone

45,5

17,6
11,4
2,75

19,2
3,6

44,2

13,9
13,8
3,6

22,0
2,5

50,7

15,9
9,2
2,2

19,2
2,8

+5,2

–1,7
–2,2
–0,55

–
–0,8

Razem 100 100 100 –

Źródło: Ochrona Środowiska 2009, 434–436; 2010, 422–425; 2015, 402 i 404; oraz obliczenia własne.

Wnioski

Energia, a szczególnie energia elektryczna, stanowi istotny czynnik rozwoju spo-
łeczno-gospodarczego i – pomimo osłabienia bezpośredniej zależności między oby-
dwoma kategoriami w wyniku postępu technicznego – jej znaczenie nadal wzrasta 
ze względu na nowe potrzeby elektryfi kacji procesów produkcyjnych i usługowych, 
a także ograniczoność zasobów kopalnych. Wprawdzie zasoby tych paliw w skali 
globalnej, wbrew wyrażanym obawom, nie grożą jeszcze wyczerpaniem się, ale co-
raz częściej pojawiają się trudności z zaopatrzeniem w energię z powodu rosnących 
kosztów wydobycia, słabości infrastruktury technicznej, niedogodnej struktury zaso-
bów, ograniczeń importowych ze względów politycznych itp. Wszystkie te trudności 
występują w Polsce i nasilają się w rezultacie dominacji węgla, którego spalanie 
powoduje emisję toksycznych tlenków siarki oraz dwutlenku węgla, podlegającego 
z kolei międzynarodowym ograniczeniom ze względu na efekt cieplarniany.

Węgiel w Polsce według danych za 2014 rok zapewnia 52% zużycia nośników 
energii pierwotnej oraz 92% produkcji energii elektrycznej. W strukturze bilansu 
paliwowo-energetycznego wzrasta udział ropy naftowej i gazu ziemnego (w latach 
2000–2014 z 31,8% do 38,1%) oraz odnawialnych źródeł energii (z 4,1% do 8,5%), 
ale bardzo wolno. Udział źródeł odnawialnych w zużyciu energii elektrycznej wzrósł 
w tym okresie z 3,1% do 7,5%, co wprawdzie oznacza podwojenie tego wskaźni-
ka, ale nadal odbiega on od relacji występujących w krajach zachodnioeuropejskich. 
W miarę ambitne programy w tej dziedzinie zostały ostatnio osłabione działaniami 
rządu Prawa i Sprawiedliwości, które w praktyce oznaczają spowolnienie zarówno 
restrukturyzacji górnictwa węglowego i energetyki cieplnej, jak i budowy dużych 
obiektów energetyki odnawialnej. Istotnego przyspieszenia nabiera natomiast ener-
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getyka przydomowa (obywatelska), z wykorzystaniem zwłaszcza energii słonecznej, 
oraz budownictwo pasywne (niewymagające energii z zewnątrz).

Nakłady gospodarcze na ochronę środowiska w wielkościach względnych – czy-
li w relacji do PKB – są już od dość dawna zbliżone do wskaźników w Europie 
Zachodniej (z wyjątkiem niskiego udziału sektora prywatnego w nakładach inwe-
stycyjnych). Nakłady w przeliczeniu na mieszkańca są jednak w Polsce nadal wy-
raźnie niższe. Na podstawie zaprezentowanych danych statystycznych dość łatwo 
można wysnuć wniosek o spowolnieniu inwestowania w ochronę środowiska – na-
wet w wielkościach bezwzględnych – co rodzi istotne pytanie, do jakiego stopnia 
zmniejszenie tempa wzrostu omawianych nakładów jest rezultatem zmian w polityce 
przemysłowej i ekologicznej, a do jakiego – rezultatem załatwienia najważniejszych 
spraw w zakresie emisji zanieczyszczeń przemysłowych (w zakresie zanieczyszczeń 
komunalnych, a zwłaszcza komunikacyjnych nie notujemy tak znaczącego postę-
pu). Problemem w Polsce jest ponadto duża energochłonność tworzenia dochodu 
narodowego oraz wysoka emisyjność energetyki opartej głównie na węglu. Zatem 
można dowodzić, że zahamowanie dynamiki inwestowania w ochronę środowiska 
jest przedwczesne i należy postulować zmiany w priorytetach polityki gospodarczej 
państwa. Zmiana struktury bilansu paliwowo-energetycznego celem wzrostu w nim 
udziału odnawialnych źródeł energii oraz związane z tym przyspieszenie inwestowa-
nia w ochronę środowiska naturalnego wydają się podzielanym przez społeczeństwo 
i ekspertów najważniejszym zadaniem gospodarczym czy wręcz wyzwaniem cywi-
lizacyjnym na najbliższe dziesięciolecie. Niestety polityka energetyczna i ekologicz-
na, a zwłaszcza jej programy realizacyjne – nie mówiąc o poparciu politycznym – 
wymagają jeszcze przewartościowania.
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