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Szanowni Państwo, 

Opublikowany przez PSE do konsultacji Plan rozwoju sieci przesyłowej na lata 2023-2032 (dalej “Plan” lub 

“PRSP”) to przełomowy dokument będący pierwszym tak szczegółowym oficjalnym planem 

uwzględniającym tempo i kierunek modernizacji polskiej elektroenergetyki. Doceniając wiele spośród 

przyjętych w Planie założeń i rozwiązań, Fundacja Instrat postanowiła krytycznie odnieść się wybranych 

kwestii dotyczących bezpieczeństwa energetycznego, ale i uwzględnienia celów polityki klimatyczno-

energetycznej UE i Polski. W załączonym do niniejszego pisma formularzu odnosimy się we wskazany przez 

Państwo sposób do poszczególnych fragmentów dokumentu, zaś poniżej rozwijamy nasze wnioski. 

 

(A) Dynamiczny rozwój OZE - wyzwania dla sieci najwyższych napięć 

Bardzo pozytywnie oceniamy zawarte w Planie założenia dotyczące dynamicznego rozwoju OZE w ciągu 

najbliższej dekady, w szczególności wysiłki zmierzające na celu przyłączenie większej mocy źródeł 

słonecznych i wiatrowych. Leżący u podstaw PRSP scenariusz zakładający osiągnięcie w perspektywie roku 

2030 blisko 50% udziału energii odnawialnej w produkcji energii elektrycznej w Polsce jest naszym zdaniem 

oparty o realistyczną ocenę techniczną społeczno-ekonomiczną. Dotychczasowe analizy Fundacji Instrat 

oparte o autorskie modelowanie rynku energii wskazywały, że w przypadku odblokowania rozwoju energetyki 

wiatrowej na lądzie (liberalizacja zasady 10H), wysoka penetracja sieci przez OZE (ponad 70% udziału OZE w 

produkcji energii elektrycznej w 2030 r.) nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa energetycznego, a może 

w odpowiednim kształcie stanowić jego wzmocnienie.1  

 

 
1 Czyżak, P., Wrona, A., Borkowski, M. (2021). Brakujący element układanki. Rozważania o bezpieczeństwie energetycznym. Instrat Policy 

Paper 09/2021. https://instrat.pl/ceny-energii  

http://www.instrat.pl/
http://energy.instrat.pl/
http://www.instrat.pl/
https://energy.instrat.pl/
https://instrat.pl/ceny-energii
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Pozytywnie oceniamy również projekt zwiększenia elastyczności sieci poprzez rozwój połączeń północ-

południe oraz zastosowanie innowacyjnej w Polsce technologii HVDC. Widzimy, że wyzwania związane z 

rosnącą asymetrią geograficzną źródeł wytwarzania i rosnącą złożonością sieci prądu zmiennego zostały 

zaadresowane, a PSE podejmuje strategiczne działania w celu obniżenia długoterminowego obniżenia 

kosztów i strat związanych z przesyłem energii elektrycznej. 

 

(B) Dalszy rozwój mocy konwencjonalnych - dylemat pomiędzy brakiem mocy a brakiem 

energii 

W scenariuszach produkcji energii wymienianych w Planie widzimy duże zagrożenie wzrostem importu gazu 

ziemnego - paliwa kopalnego. Oparcie istotnej części mocy dyspozycyjnych w Polsce o gaz ziemny w 

kontekście ostatniego kryzysu energii stanowi zagrożenie dla, a nie narzędzie polityki bezpieczeństwa 

energetycznego. Charakterystyka rynku tego surowca pokazuje, że nawet drobne wahania podaży w istotny 

sposób wpływają w nieprzewidywalny sposób na hurtowe ceny prądu. Słuszne działania Polski na rzecz 

dywersyfikacji dostaw gazu (rozbudowa infrastruktury importowej) powinny być ukierunkowane jednak na 

utrzymanie i spadek, a nie rozwój zapotrzebowania na importowany gaz ziemny. Rosnące uzależnienie Polski 

od dostaw surowców z rynków, na które Polska nie ma wpływu, stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa 

energetycznego Polski, a na dodatek przyczynia się do niespełnienia przez Polskę zobowiązań wynikających 

z unijnej i globalnej polityki klimatycznej (Porozumienie paryskie, Fit for 55). Nawet kraje o 

zdywersyfikowanych kierunkach dostaw i historycznie wysokich rezerwach (jak Wielka Brytania i Holandia) 

ponoszą wysokie koszty kryzysu gazowego. W ślad za tym cierpią konkurencyjność przedsiębiorstw oraz 

ubogie energetycznie gospodarstwa domowe, które korzystają z ogrzewania gazowego lub elektrycznego. 

Wprowadzenie gazu ziemnego na szeroką skalę do elektroenergetyki będzie miało istotny, negatywny wpływ 

na ceny prądu ponoszone przez odbiorców ze względu na mechanikę działania mechanizmu merit order. Plan 

zwiększenia mocy zainstalowanej elektrowni na gaz ziemny (paliwo kopalne) do poziomu powyżej 10 GW 

http://www.instrat.pl/
http://energy.instrat.pl/
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spowoduje, że przez istotną część godzin roku to właśnie te jednostki będą “domykać bilans” i kształtować 

cenę, co według obecnych kontraktów długoterminowych na TGE (GAS_BASE_Y_23) przekłada się na cenę 

prądu powyżej 800 zł/MWh.2 Takie zjawisko może występować analogicznie jak na rynkach Europy Zachodniej 

i Południowej w drugiej połowie 2021 r. utrzymywać się miesiącami. W przypadku Polski krytyczne niedobory 

gazu mogą w rozważanym scenariuszu PRSP (spójnym pod tym kątem z PEP2040) oznaczać wzrost 

wskaźników LOLE i EENS. 

 

(C) Magazyny energii - niewykorzystany potencjał 

Analizy scenariuszowe w PRSP powinny w silniejszym stopniu uwzględniać rozwój technologii magazynów 

energii i usług oferowanych przez ich operatorów. Magazyny energii elektrycznej mogą pełnić jednocześnie 

wiele funkcji. Magazyny rozpatrywane są w PRSP w dwóch funkcjach - jako niezależne podmioty czerpiące 

zyski z arbitrażu oraz jako interwencyjna rezerwa mocy (finansowana z rynku mocy lub przez PSE). Naszą 

uwagę zwraca, że nie zdecydowano się połączyć tych dwóch funkcji oraz dodać innych źródeł finansowania 

magazynów, takich jak stabilizacja częstotliwości lub kompensacja mocy biernej przez urządzenia z nimi 

połączone.  

Uwzględnienie i zmonetyzowanie pełnych korzyści przynoszonych przez magazyny prądu pozwoliłoby 

wykorzystać wysoki potencjał tej technologii do zwiększenia stabilności KSE bez ponoszenia innych kosztów 

niż uzasadnione, wynikające z parytetu technologii. Zdaniem Fundacji Instrat w Polsce istnieje potencjał do 

rozwoju magazynów prądu, przede wszystkim w technologii elektrochemicznej, aż do poziomu, przy którym 

ich własny wzrost mocy i technologii istotnie ogranicza przychody z arbitrażu. Uważamy, że Plan powinien to 

uwzględniać, szczególnie, że strategiczne planowanie pozwala mieć wpływ na lokalizację większych 

magazynów na terenach o wyższej niż średnia zmiennej generacji OZE (szczególnie przy farmach PV) lub 

istotnie zmiennego zapotrzebowania (w pobliżu odbiorców, w tym magazyny “za licznikiem”). 

Magazyny energii jako szczytowe źródło mocy mogą wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne w KSE i 

zabezpieczyć dostawy energii analogicznie do rozważanych przez PSE własnych szczytowych źródeł 

wytwórczych opartych o gaz ziemny. Rozwój rynku usług bilansowania i magazynowania energii elektrycznej 

daje możliwość opłacalnego dla uczestników rynku, a jednocześnie tańszego dla PSE instrumentu 

zapobiegania niedoborom mocy. PSE może wspomóc rozwój tego instrumentu poprzez obniżenie wymagań 

dotyczących dyspozycyjności z 8 godzin do 4-5 godzin, co jest typowym czasem trwania szczytu porannego 

lub wieczornego. Magazyny prądu nie stanowią rozwiązania wszystkich problemów systemu 

elektroenergetycznego, ale stanowią lepsze zabezpieczenie KSE niż elektrownie rezerwowe na gaz ziemny. 

Jego import stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, zaś całe rozwiązanie naraża 

podatników i konsumentów energii na poniesienie wysokiego kosztu budowy (w tym infrastruktury 

przesyłowej). 

Kontraktowanie usług dostawy mocy przez magazyny lub dyspozycyjne źródła OZE stanowi też znacznie 

pewniejsze rozwiązanie pod względem prawnym w świetle przepisów UE o unbundlingu działalności 

wytwórczej i operatorskiej. Magazyny energii stanowią zatem bardziej przyszłościowe i efektywne kosztowo 

 
2 W scenariuszu Instrat pokazujemy, że budowa dodatkowych jednostek gazowych ponad te w procesie ogłoszenia inwestycji lub budowy 

(wg stanu na pierwszą połowę 2021 r.) jest wystarczająca dla pokrycia zapotrzebowania i dalsza budowa elektrowni systemowych (CCGT) 
nie jest konieczna. Wskazujemy również, że konieczny wzrost cen dla klientów końcowych powinien odbyć się w “sieciowej” części 
rachunku, a nie “wytwórczej”. Patrz modelowanie energetyczne Instrat:  

● Czyżak, P., Wrona, A. (2021). Droga do celu. Odejście od węgla w polskiej elektroenergetyce. Instrat Policy Paper 01/2021. 
https://instrat.pl/odejscie-od-wegla  

● Czyżak, P., Sikorski, M., Wrona, A. (2021). Co po węglu? Potencjał OZE w Polsce. Instrat Policy Paper 06/2021. 
https://instrat.pl/potencjal-oze/  

● Czyżak, P., Wrona, A., Borkowski, M. (2021). Brakujący element układanki. Rozważania o bezpieczeństwie energetycznym. 
Instrat Policy Paper 09/2021. https://instrat.pl/ceny-energii  

http://www.instrat.pl/
http://energy.instrat.pl/
https://instrat.pl/odejscie-od-wegla
https://instrat.pl/potencjal-oze/
https://instrat.pl/ceny-energii
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rozwiązanie problemu brakujących mocy w najbardziej krytycznych kilkudziesięciu godzinach w roku, a oprócz 

tego mogą świadczyć cenne usługi dla KSE w pozostałych godzinach. 

 

(D) Połączenia transgraniczne - brak decyzji 

Dokument PRSP nie uwzględnia naszym zdaniem w odpowiednim stopniu potrzeby rozwoju połączeń 

energetycznej z sąsiednimi państwami. Połączenia te odgrywają kluczową rolę w razie sytuacji 

nadzwyczajnych, takich jak wprowadzenie stopni zasilania w 2015 roku lub zeszłoroczna awaria na stacji 

elektroenergetycznej Rogowiec. Popieramy kierunek zwiększenia samowystarczalności w zakresie źródeł 

wytwórczych. Jednocześnie dostrzegamy korzyści zarówno związane z handlem transgranicznym, jak i 

stabilnością dostaw, jakie umożliwia rozwój połączeń z innymi krajami UE i potencjalnie z Ukrainą - również w 

kontekście zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego regionu. 

 

(E) Zaniżone koszty nośników energii - strategiczne niedoszacowanie ryzyka 

Istnieje konieczność aktualizacji założeń dot. poziomu cen nośników energii oraz kosztów uprawnień do 

emisji CO2 stanowiących podstawę wyliczeń w PRSP - w szczególności ceny węgla kamiennego na poziomie 

12 zł/GJ i 30 €/MWh gazu ziemnego. Obecne ceny tych paliw na rynkach europejskich są odpowiednio dwu- i 

ponad trzykrotnie wyższe, a w środowisku rosnącej inflacji, zapowiadanej renegocjacji formuły cenowej wśród 

odbiorców węgla energetycznego od PGG (na polskim rynku węgla) czy utrzymującej się niepewności na 

rynkach energii, nie można wykluczyć dalszych wzrostów.  

W naszej ocenie przyjęcie cen nośników energii znacznie poniżej obecnych poziomów (w tym cen w 

kontraktach terminowych na przyszły rok), a także cen uprawnień do emisji CO2 na poziomie 60-160 €/t, 

generuje ryzyko niedoszacowania kosztów utrzymania miksu energetycznego w dużej mierze opartego o 

paliwa kopalne z rosnącą rolą gazu ziemnego. Rekomendujemy tym samym przyjęcie ścieżek cen nośników 

energii i cen CO2 nie niższych niż obecne we wszystkich rozważanych scenariuszach.3 

 

(F) Rekomendowane przez Instrat alternatywne scenariusze  

Wobec dynamicznych zmian zachodzących w otoczeniu systemu elektroenergetycznego, zasadne byłoby 

uwzględnienie w całym PRSP analizy wariantowej, spójnej między rozdziałami, wskazującej na możliwości 

dostosowania planu rozwoju sieci przesyłowej w zależności od wystąpienia nowych okoliczności. Poprzednia 

wersja PRSP oraz aktualny TYNDP (w trakcie opracowania) również zawierają spójną dla całego dokumentu 

analizę wariantową. Dlatego zasadnym byłoby wdrożenie w projekcie nowego PRSP tego standardu. 

Rekomendujemy przeanalizowanie łącznie 4 wariantów: 

(1) bazowy - jak przedstawiony w przedstawionej do konsultacji wersji PRSP (marzec 2022), ale ze 

zaktualizowanymi założeniami względem technologii magazynowania energii i nośników cen energii 

i cen CO2; 

(2) dynamicznego rozwoju źródeł OZE do 2030 roku - ponad 70% udziału OZE w produkcji energii 

elektrycznej do 2030 r.; wariant istotny w kontekście ew. barier związanych z ograniczeniami sieci 

przesyłowej oraz możliwości wykorzystania nadwyżek w magazynach energii oraz technologiach 

wodorowych4; 

 
3 W modelowaniu Fundacji Instrat przeprowadzonym na przestrzeni 2021 r. również założono konserwatywny wzrost cen uprawnień do 

emisji CO2 (np. 100 EUR/t w 2030 r. i 140 EUR/t w 2040 r. Wyniki naszych analiz zostaną poddane aktualizacji w ciągu 2022 r. 
4 Taki scenariusz przedstawia w swojej analizie Instrat, patrz: 

● Czyżak, P., Wrona, A. (2021). Droga do celu. Odejście od węgla w polskiej elektroenergetyce. Instrat Policy Paper 01/2021. 
https://instrat.pl/odejscie-od-wegla  

● Czyżak, P., Sikorski, M., Wrona, A. (2021). Co po węglu? Potencjał OZE w Polsce. Instrat Policy Paper 06/2021. 
https://instrat.pl/potencjal-oze/  

http://www.instrat.pl/
http://energy.instrat.pl/
https://instrat.pl/odejscie-od-wegla
https://instrat.pl/potencjal-oze/
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(3) przejścia bezpośrednio od węgla do źródeł bezemisyjnych, bez użycia gazu ziemnego jako tzw. 

“paliwa przejściowego” - poprzez utrzymanie w rezerwie elektrowni węglowych dłużej niż wynika to z 

ich szacowanego czasu pracy w ramach podpisanych kontraktów rynku mocy; mechanizm ten nie 

wymaga dodatkowej notyfikacji, bo wg szacunków Instrat jest spójny z unijnym progiem emisyjności 

CO2 <350 g/kW mocy zainstalowanej rocznie5 

(4) wdrożenia w Polsce elektrowni jądrowych o małej mocy w technologii SMR do 2032 r. - w związku z 

rosnącym publicznym zainteresowaniem dotyczącym roli tych technologii w KSE; 

 

 

W naszych analizach staramy się przy pomocy narzędzi naukowych (model PYPSA-PL) oraz danych w 

otwartym dostępie poddawać ocenie bieżące i fundamentalne wyzwania w polityce publicznej. Nasze ostatnie 

analizy (cytowanie w niniejszym piśmie) wskazują, że nie ma jednoznacznego konfliktu między realizacją 

ambitnej polityki klimatycznej i rozwojem OZE a budową bezpieczeństwa energetycznego KSE. Jest wprost 

przeciwnie - realizacji polityki energetycznej według założeń przedstawionych przez Ministerstwo Klimatu i 

Środowiska (PEP2040 - wersja 2021) stanowi nie tylko świadome odrzucenie zobowiązań klimatycznych 

podjętych przez rząd, ale również zagrożenie dla bezpieczeństwa dostaw energii oraz nadmierny wzrost 

kosztów energii. Liczymy na uwzględnienie tych wniosków w Państwa analizach i finalnej wersji Planu rozwoju 

systemu przesyłowego na lata 2023-2032. 

Wierzymy, że Polskie Sieci Elektroenergetyczne dostrzegą zasadność podniesionych nas aspektów 

transformacji Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Fundacja Instrat stoi na stanowisku, że proces ten 

jest wyzwaniem nie tylko technologicznym czy ekonomicznym, ale również społecznym i dlatego 

uwzględnienie głosów społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności konsumentów energii ponoszących 

rosnące koszty zaniechań w polityce klimatycznej, jest również wysoce istotne w Państwa planowaniu 

strategicznym.  

Pozostajemy do Państwa dyspozycji w razie dalszych pytań 

 

 

Michał Hetmański - Prezes Zarządu Fundacji Instrat  

wraz z zespołem: Bernard Swoczyna, Wojciech Przedlacki, Michał Smoleń 

 

Załączniki 

1. Formularz zgłoszeniowy uwag i wniosków 

Treść uwag Fundacji Instrat dostępna do pobrania na stronie www.instrat.pl/pse-prsp wraz z pismem 

przewodnim (rozszerzonym uzasadnieniem uwag). 

 
● Czyżak, P., Wrona, A., Borkowski, M. (2021). Brakujący element układanki. Rozważania o bezpieczeństwie energetycznym. 

Instrat Policy Paper 09/2021. https://instrat.pl/ceny-energii  
5 Szczegóły patrz rozdział 3 w publikacji: 

● Czyżak, P., Wrona, A. (2021). Droga do celu. Odejście od węgla w polskiej elektroenergetyce. Instrat Policy Paper 01/2021. 
https://instrat.pl/odejscie-od-wegla/  
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