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 Warszawa, 21 marca 2022 r. 

KL/106/DZS/2022 

Pan  

Jacek Sasin 

Wiceprezes Rady Ministrów 

Minister Aktywów Państwowych 

 

Pani  

Anna Moskwa 

Minister Klimatu i Środowiska 

 

Pan  

Piotr Nowak 

Minister Rozwoju i Technologii 

 

Szanowny Panie Premierze, Szanowna Pani Minister, Szanowny Panie Ministrze, 

 

Przekazuję w załączeniu apel Konfederacji Lewiatan ws. weryfikacji polskiego miksu energetycznego  

w kontekście konfliktu w Ukrainie. 

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przedmiotowego apelu, bardzo proszę o kontakt  

z p. Dorotą Zawadzką-Stępniak, Dyrektorką Departamentu Energii i Zmian Klimatu w Konfederacji 

Lewiatan, e-mail: dzawadzka-stepniak@lewiatan.org; tel. 22 55 99 925; tel. kom. 502 117 112. 

 

Z poważaniem,  

 

Maciej Witucki 

Prezydent Konfederacji Lewiatan 

 

Do wiadomości: 

Michał Dworczyk  - Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
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Apel Konfederacji Lewiatan ws. weryfikacji polskiego miksu energetycznego 

w kontekście konfliktu w Ukrainie 

 

Od 24 lutego br. trwa konflikt spowodowany przez atak Rosji na niepodległą Ukrainę. Nowa rzeczywistość 

geopolityczna i sytuacja na rynku energii wymagają pilnego zmniejszenia zależności energetycznej Unii 

Europejskiej i jej państw członkowskich od rosyjskiej ropy naftowej, węgla i gazu. W związku z aktualną 

sytuacją Komisja Europejska 8 marca br. wydała komunikat o nazwie „REPowerEU: Wspólne europejskie 

działania w kierunku bezpiecznej i zrównoważonej energii po przystępnej cenie”1. Jest to plan 

uniezależnienia Unii od rosyjskich paliw przed 2030 r. i zmniejszenia importu rosyjskiego gazu o 2/3 jeszcze 

w tym roku. Plan ten zakłada m.in. dywersyfikację dostaw gazu do Unii poprzez terminale LNG oraz 

zwiększenie produkcji biometanu (do 35 mld m3 do 2030 r.), jak również rozbudowę infrastruktury 

wodorowej. Komisja chciałaby również szybciej podnosić cele dotyczące efektywności energetycznej  

i OZE, aby ograniczyć wykorzystanie paliw kopalnych. W komunikacie REPowerEU Komisja Europejska 

potwierdziła także możliwość tymczasowego regulowania przez państwa członkowskie cen energii dla 

gospodarstw domowych i mikroprzedsiębiorców, jak również redystrybucji nadzwyczajnych zysków 

wytwórców energii dla pokrycia rosnących rachunków odbiorców. Zapowiedziała też, że omówi  

z państwami członkowskimi zakres nowych, tymczasowych zasad pomocy publicznej, których celem ma 

być przyznawanie wsparcia przedsiębiorstwom dotkniętym przez kryzys. Komunikat Komisji Europejskiej 

został opublikowany kilka dni po publikacji raportu Międzynarodowej Agencji Energetycznej, w którym 

wskazano zestaw 10 działań zmierzających do uniezależnienia Europy od rosyjskiego gazu2. 

W związku z powyższym, pojawia się paląca potrzeba weryfikacji także polskiego miksu energetycznego, 

tak aby uniezależnić się od rosyjskich paliw kopalnych. W 2020 roku do Polski zaimportowano z Rosji  

131 milionów baryłek ropy naftowej, co stanowiło 72% całości importu ropy do Polski. W Polsce 

praktycznie nie występuje wydobycie ropy naftowej. W tym samym roku z Rosji zaimportowano około  

10 miliardów m3 gazu, co stanowiło około 50% całości zużycia gazu w Polsce, przy pokryciu tego zużycia 

w ok. 22% wydobyciem krajowym. Do Polski z Rosji w 2020 roku sprowadzono ponadto około 8,7 miliona 

ton węgla kamiennego, co stanowiło 83% łącznego importu węgla do Polski i 13,5% łącznego zużycia 

węgla kamiennego w Polsce. 

W związku z powyższym, konieczne jest podjęcie działań, które mogłyby w znaczący sposób ograniczyć 

import surowców do Polski z Rosji w perspektywie kilku najbliższych lat. Należy wyraźnie podkreślić, że 

 
1 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_22_1511  
2 https://www.iea.org/reports/a-10-point-plan-to-reduce-the-european-unions-reliance-on-russian-natural-gas  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_22_1511
https://www.iea.org/reports/a-10-point-plan-to-reduce-the-european-unions-reliance-on-russian-natural-gas
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rozważanie krótszej perspektywy czasowej nie jest możliwe z powodu m.in. nakładów na budowę 

koniecznej infrastruktury, niezbędnych zmian technologicznych czy też znalezienia nowych źródeł dostaw. 

W zakresie zastąpienia węgla kamiennego i gazu ziemnego należy podkreślić, że są to surowce naturalne 

wydobywane w Polsce, jednak bez perspektyw możliwości zwiększenia ich lokalnego wydobycia. Ponadto, 

szybko malejące zasoby przemysłowe tych paliw stanowią strategiczną rezerwę, więc zwiększenie ich 

wydobycia byłoby ryzykownym działaniem. Jednocześnie realizacja polityki klimatycznej UE, którą 

wspierają przedsiębiorcy działający w Polsce, wskazuje na konieczność szybszego niż planowano odejścia 

od stosowania paliw kopalnych. W ocenie Konfederacji Lewiatan najskuteczniejszym środkiem w celu 

eliminacji importu z Rosji będzie przede wszystkim działanie ukierunkowane na ograniczenie zużycia 

energii i poprawę efektywności energetycznej zarówno w przemyśle jak i w gospodarstwach 

domowych, jak również przyśpieszenie rozwoju OZE w Polsce. Konfederacja Lewiatan wskazuje poniżej 

na możliwe działania w perspektywie krótko- i średnioterminowej. 

Zdaniem Konfederacji Lewiatan pakiet działań mających na celu redukcję importu surowców z Rosji 

powinien obejmować, po pierwsze, ograniczenie zużycia energii poprzez działania proefektywnościowe, 

zarówno w przemyśle jak i w gospodarstwach domowych, w celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej 

i cieplnej wytwarzanej z węgla i gazu.  

W polskim przemyśle jest ogromny potencjał poprawy efektywności energetycznej. Jak wynika z analiz 

przeprowadzonych na Politechnice Wrocławskiej3, wymiana starych maszyn i urządzeń użytkowanych 

dzisiaj w przemyśle w Polsce na nowe przyniosłaby zmniejszenie zużycia energii w Polsce o 17% (23 TWh). 

Do rocznej produkcji takiej ilości energii elektrycznej z węgla kamiennego potrzebujemy około 9 milionów 

ton węgla, czyli równowartość importu węgla z Rosji w 2020 roku. 

Ponadto, jak wskazuje Międzynarodowa Agencja Energetyczna, obniżenie temperatury ogrzewanych 

pomieszczeń w gospodarstwach domowych już o 1 stopień Celsjusza dałoby oszczędności w skali całej UE 

odpowiadające 100% polskiego importu gazu z Rosji (10 miliardów m3)4. Dodatkowo, w Polsce mamy do 

czynienia z niewykorzystanym potencjałem w zakresie termoizolacji budynków, który zdaniem ekspertów 

pozwoli na ograniczenie zużycia energii w skali odpowiadającej zużyciu ok. 6,8 miliarda m3 gazu rocznie5. 

Kolejnym kluczowym działaniem jest przyśpieszenie rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE) w Polsce. 

Każda wyprodukowana megawatogodzina energii z OZE to uniknięcie spalenia 400 kg rosyjskiego węgla  

i 90 m3 gazu ziemnego. Aby całkowicie zniwelować import węgla z Rosji w 2020 r. Polska musiałaby z OZE 

 
3 Źródło: https://wysokienapiecie.pl/21766-polak-produkuje-mniej-za-wiecej-skad-taka-energochlonnosc/ 
4 Źródło: https://www.iea.org/reports/a-10-point-plan-to-reduce-the-european-unions-reliance-on-russian-natural-gas  
5 Źródło: https://6paliwo.pl/#raporty 
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wyprodukować dodatkowo około 21 TWh energii elektrycznej. Produkcja z OZE w 2020 r. wyniosła  

16,3 TWh, co oznaczałoby więcej niż podwojenie produkcji OZE w Polsce. Tymczasem perspektywa 

rozbudowy źródeł OZE w Polsce napotyka w chwili obecnej trzy główne bariery: 1) bariery prawne, np. 

zasada 10h ograniczająca możliwość lokalizacji farm wiatrowych na lądzie, a także aktualna praktyka 

stosowania obowiązujących przepisów np. w zakresie dopuszczenia linii bezpośredniej lub 

długoterminowego udostępniania instalacji OZE odbiorcom energii, 2) bariery związane ze stanem 

technicznym sieci energetycznych i brakiem możliwości przyłączenia instalacji OZE w większej skali np.  

w przypadku uzupełniającego profilu wytwarzania za pomocą „cable pooling”, 3) bariery finansowe, 

związane z realizacją inwestycji w OZE. Usunięcie dwóch pierwszych barier jest kluczowe dla rozwoju OZE 

w Polsce, barierą pozostanie finansowanie. Należy je jednak traktować jak inwestycję w przyszłość, 

zamiast finansowania importu paliw kopalnych z krajów takich jak Federacja Rosyjska. Niezmiennie istotną 

kwestią dla terminowej i efektywnej rozbudowy potencjału wytwórczego OZE jest skoordynowanie 

działań na rzecz zapewnienia sprzyjającego i stabilnego otoczenia regulacyjnego dla instalacji już 

funkcjonujących, jak i przygotowywanych, począwszy od lokalnego rozwoju infrastruktury zaopatrzenia w 

energię, po rozwój morskiej energetyki wiatrowej.W ramach działań krótkoterminowych niezbędne jest 

pilne wprowadzenie rocznej derogacji dla paliw z biomasy wykorzystywanych do produkcji energii 

elektrycznej i ciepła od nowych wymogów w zakresie spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju. 

Działania krajowe w tym zakresie umożliwiają przyjęte ostatnio przez Komisję Europejską regulacje, co 

pozwoli na zwiększenie lub przynajmniej utrzymanie stabilnych dostaw energii opartych o biomasę  

w 2022 roku. 

Bez źródeł OZE nie istnieje wodór odnawialny, a technologie wodorowe stanowią kręgosłup 

zdekarbonizowanej gospodarki. Wodór odnawialny, uzyskiwany w sposób zrównoważony środowiskowo, 

będzie używany wszędzie tam, gdzie bezpośrednia elektryfikacja z udziałem źródeł odnawialnych nie jest 

możliwa. Wodór będzie stanowił jej uzupełnienie i wsparcie m.in. z racji doskonałych właściwości 

magazynowania energii. 

W zakresie dywersyfikacji importu gazu, Polska dokonała znaczącego postępu. Od początku 2023 roku 

import gazu z Rosji powinien zostać zastąpiony importem gazu z Norwegii poprzez uruchomienie tzw. 

Baltic Pipe. Ponadto Polska rozbudowała terminal LNG w Świnoujściu i planuje budowę kolejnego. 

Uzupełniającym sposobem na uniezależnienie się od importu gazu jest zapewnienie szybkiego rozwoju 

produkcji biometanu w Polsce - potencjał produkcji biometanu szacuje się na 5-6 mld m3 rocznie. 

Zagospodarowanie powstających w Polsce bioodpadów i ich przetwarzanie na biometan wymaga 

powstania około 500-600 instalacji biogazowych oraz odpowiedniej rozbudowy sieci gazowej. 
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Inaczej jest jednak w kwestii uniezależnienia się od importu rosyjskiej ropy naftowej. W zakresie 

możliwości zastąpienia importu ropy naftowej z Rosji konieczna jest analiza możliwości importu ropy do 

Polski z innych kierunków, w tym w szczególności drogą morską. Niezbędna infrastruktura, która umożliwi 

zastąpienie importu ropy z Rosji już istnieje w Polsce. Należy jednak podkreślić, że w tym przypadku trzeba 

się liczyć ze znacznie wyższym poziomem cen, szczególnie w krótkim okresie. Bardzo istotne w ocenie 

Konfederacji Lewiatan jest dalsze wspieranie rozwoju elektromobilności – każdy przejechany kilometr 

samochodu elektrycznego zmniejsza wielkość zużycia – i importu – ropy naftowej do Polski. Koncepcję 

elektromobilności należy realizować również w oparciu o rozwój transportu publicznego w szczególności 

kolei aglomeracyjnej i międzymiastowej. Nie bez znaczenia jest również konieczność zwiększania udziału 

transportu kolejowego w przewozie towarów. Z deklaracji branży kolejowej wynika, że do 2030r. 85% 

energii zużywanej na kolei będzie pochodziło z OZE, co będzie kolejnym elementem budującym 

niezależność energetyczną i zmniejszającym zapotrzebowanie Polski na paliwa konwencjonalne. 

Programowane obecnie fundusze unijne, zarówno w ramach Polityki Spójności, jak i Instrumentu na rzecz 

Odbudowy i Budowy Odporności, Konfederacja Lewiatan postrzega jako istotne narzędzie dla realizacji tej 

polityki. W świetle nowych uwarunkowań, ponownej refleksji mogą wymagać przyjęte założenia 

diagnostyczne, a także kierunki wydatkowania środków. Konfederacja Lewiatan podkreśla konieczność 

zaangażowania przychodów z systemu EU ETS na jak najszybszą transformację energetyczną w Polsce. 

Z uwagi na powyższe, w kontekście obecnej sytuacji geopolitycznej i aktualnej zależności Polski od paliw 

kopalnych, apelujemy o rozpoczęcie dyskusji na temat przyszłości sektora energetycznego w Polsce oraz 

pilną rewizję Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. 

 


