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z koncernem 

energetycznym

www.excellenergy.com

Inteligentny (smart) dom / zdecentralizowany system energetyczny  (rys 2008) 



Mój dom (2021) 



jeszcze 3 miesiące temu 
było prosto 

Europa i … Green Deal 



• Green Deal (Zielony Ład) – europejska strategia 
klimatyczna (ale tak naprawdę gospodarcza) 
ogłoszona w 2019 roku  

• Green Deal jest raczej wizją niż precyzyjnym 
planem 

• https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/e%20n/ip_
19_6691

• https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-
2024/european-green-deal_pl

• Green Deal jest podstawą kolejnych 
europejskich Dyrektyw i regulacji (np. 
energetycznych)  

• Green Deal cały czas się zmienia…

Czym jest a 
czym nie 
jest Green 
Deal? 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/e%20n/ip_19_6691
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_pl


Green Deal założenia 

Tzw. „CO2 neutrality” 2050 – zerowa emisja netto CO2 z całej 
gospodarki europejskiej w 2050 

Zmiany klimatyczne 

Globalne ocieplenie  

Niebezpieczeństwo 

dla świata 

„Porozumienie Paryskie”

Zgoda na ograniczanie 

wzrostu temp. na świecie 

Niejasne 1,5 – 2 C 

Ograniczenie 

temperatury (2 C) 

wymaga zerowej emisji 

CO2 2050

„0 emisji CO2”  

wymaga likwidacji 

paliw kopalnych 

Brak energetyki 

węglowej (i gazowej) 

bardzo silny rozwój OZE

„nowy system 

energetyczny” nowe 

technologie , 

gospodarka wodorowa



-55 %



Rzadko pokazywana grafika  - redukcja CO2 
Europa

Rzadko pokazywana grafika  - redukcja CO2 Europa



Naturalna 
konsekwencja 
Green Deal  

• Europejskie cele klimatyczne – przenoszone 

następnie na cele krajowe 
• Teoretycznie każdy kraj ma swoją suwerenność w kształtowaniu 

polityki energetycznej ale …

• Cele klimatyczne (większość) są regulowane Dyrektywami 

Europejskimi (i wynikającymi z nich obciążeniami finansowymi) 

• GD wymaga bezwarunkowego odejścia od węgla w 

energetyce

• GD pośrednio wymusza integrację rynków energii w Europie 

• COVID-19 nie zmienił Green Deal ale nawet wzmocnił – teraz jest 

to kluczowa strategia odbudowy gospodarki europejskiej i 

rozdziału środków finansowych  

• Green Deal jest (na chwilę obecną) nieuchronną 
koniecznością jeśli rozważane jest działanie w 
ramach UE





Francja i Niemcy vs. Polska 2021 

46%

13%

41%

Niemcy

paliwa kopalne

energia jądrowa

energia odnawialna

9%

67%

24%

Francja

paliwa kopalne

energia jądrowa

energia odnawialna

87%

13%

Polska

paliwa kopalne

energia odnawialna



WĘGIEL
44%

GAZ
20%

MFW
12%

LFW
18%

PV
6%

Produkcja

Polski Energy mix – 2030- NIEWYKONALNY?





Emisyjność g CO2/kWh Europa w 2030
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Polska i inne kraje europejskie 2021



Energetyka światowa 
Przeszłość…?
Wizja w 2021



Droga jest ustalona



Wynik – redukcja CO2 (nie wiadomo czy realistyczne)



Rosnąca nadwyżka energii OZE i 
konieczność jej magazynowania  

Wodór jako „czyste” paliwo o 
najlepszej wartości energetycznej

Wodór jako gospodarka zamknięta

Skąd wodór ? Jak go użyć ? Jak go przesłać ? Czy 
będzie konkurencyjny ? (pytania do 2030) 
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Gdzie magazynować energię? 

www.konradswirski.blog.tt.com.pl
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Zdjęcia: gramwzielone.pl 

www.konradswirski.blog.tt.com.pl

Konkurencja  ……



Ceny energii [USD/MWh]

Coal Gas Nuclear Photovoltaics Onshore Ooffshore

European Union China





Energetyka wizja 
światowa(europejska)  

Teraźniejszość …





Gaz w Europie
150 mld m3 (import gazu z Rosji) musi zostać zredukowane do ….. 0   (rok, dwa ?) 



Chwilowa 
zmiana celów 
…
ale nie 
zmieniona 
strategia long-
term

• Safety (bezpieczeństwo) First 
• Wszystkie działania podporządkowane zmianom 

kierunków dostaw gazu i innych surowców

• Z jednej strony embargo z drugiej zablokowanie dostaw

• Europa import gazu Rosja  150 mld m3 – możliwe 

zmniejszenie (2022) do ok 40 

• 1-3 lata polityka energetyczna tylko 

podporządkowana kwestiom bezpieczeństwa

• „derusyfikacja” zamiast „decarbopnizacji”

• Czy bezpieczeństwo zmieni plan OZE/systemy 

zdecentralizowane ?  

• Niekoniecznie ; chwilowe (2 lata) 
podporządkowanie strategii 
bezpieczeństwa 



Green Deal 
wróci w 
„innym 
wydaniu”

• Cele GD są  zbieżne z celami „derusyfikacji”
• Każda MWh z OZE – zmniejsza zależność Europy od 

dostaw surowców energetycznych

• „przyspieszenie” transformacji energetyki (Niemcy 2030 

80 % OZE zamiast 55 %) 

• 1-3 lata polityka energetyczna tylko 

podporządkowana kwestiom bezpieczeństwa – ale 

równolegle kierunek na wodór i OZE 

• Pytanie czy sytuacja polityczna się uspokoi czy 

pogorszy ?  

• W optymistycznym scenariuszu (koniec 
wojny) Green Deal będzie realizowany 
jeszcze szybciej 



Energetyka wizja 
światowa(europejska) i 

polska
Przyszłość …



R
e
P

o
w

e
r

E
U

  

www.konradswirski.blog.tt.com.pl



• 300 mld nowych inwestycji energetycznych do 
2027

• Zmniejszanie zależności importu gazu 

• Cel OZE – 45 % w 2030 

• Energetyka morska 

• Przyśpieszenie pozwoleń 

• Każdy nowy budynek publiczny – z panelami 
słonecznymi od 2025 (dach > 250 m2) 

• Każdy nowy budynek – od 2029 
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• Wszystko jest zdeterminowane czynnikami politycznymi 

• Pesymistycznie – wojna i konflikty – powrót „do czasów 
mroku” – walka o zasoby (i polska znowu węgiel) 

• Optymistycznie – koniec wojny, renesans gospodarki –
jeszcze szybciej Green Deal i koniec paliw kopalnych 

• Jeśli optymistycznie - Scenariusz energetyki 
zdecentralizowanej przyniesie zupełnie nowy rynek urządzeń 

• OZE domowe / OZE dla przemysłu

• Systemy zdecentralizowane (od prosumenta do klaster) 

• Domowe urządzenia (od OZE do magazynów i urządzeń 
domowych nowej generacji) 

• „energy sharing” pomiędzy użytkownikami (pożyczanie kWh)

• E-prosument 
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prof. Konrad Świrski

Dziękuję za 
uwagę




