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Wykorzystanie gazu w elektroenergetyce – ujęcie globalne

W ostatniej dekadzie europejskie i światowe statystyki wykazują wzrost
zainteresowania producentów energii rozwojem energetyki gazowej.
UDZIAŁ GAZU W STRUKTURZE PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE, UNII EUROPEJSKIEJ, USA W 2019 ROKU

Źródło: ACER Annual Report on the Results of Monitoring the Internal Electricity and Natural Gas Markets in 2019, Gas Wholesale Markets Volume; September 2020; s. 16.
EIA, https://www.eia.gov/energyexplained/electricity/electricity-in-the-us-generation-capacity-and-sales.php
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Gaz ziemny w strukturze źródeł wytwarzania energii elektrycznej w Polsce

Produkcja energii elektrycznej w Polsce w 2020 r.
➢ Udział węgla w produkcji energii elektrycznej
spadł w 2020 r. poniżej 70%.

➢ Udział gazu w produkcji energii elektrycznej
wzrósł w 2020 r. powyżej
10%, w
porównaniu do 8,8% w 2019
➢ Przybyło
gazowych.

kogeneracyjnych

jednostek

➢ Udział OZE wzrósł do 17,7% za sprawą
prosumenckiej fotowoltaiki oraz elektrowni
wiatrowych na lądzie.

Źródło: Raport Forum Energii, „Transformacja energetyczna w Polsce”, na podstawie danych ARE

➢ Moc
zainstalowana
w
źródłach
fotowoltaicznych wzrosła do 4 GW.

Gaz ziemny w strukturze wytwarzania energii elektrycznej w krajach UE

➢ Oprócz Polski państwami o największym udziale paliw
kopalnych w wytwarzaniu energii elektrycznej są
Holandia, Grecja, Irlandia i Włochy.
➢ W krajach tych znacząco spada poziom zużycia węgla: w
Holandii z 36% w roku 2015 do zaledwie 7% w roku 2020,
podobnie w Grecji z poziomu 43% do 15 % w tożsamym
przedziale czasowym. Tendencja w kształtowaniu się
miksów elektroenergetycznych w obu przypadkach jest
związana z zastępowaniem w przeważającej części węgla
gazem ziemnym.

➢ Charakterystyczny dla miksów elektroenergetycznych
tych państw jest rosnący udział OZE przy jednoczesnym
zwiększaniu się udziału gazu. Uwzględniając spadek
udziału paliw węglowych i brak (a Holandii niewielki
udział) źródeł atomowych pozwala wnioskować, że gaz
sprzyja rozwojowi OZE stabilizując pracę całego systemu
energetycznego,
zwiększając
bezpieczeństwo
energetyczne.

Perspektywy wykorzystania gazu ziemnego w energetyce wg PEP 2040

Główne procesy transformacji energetyki 2020 - 2040,
na podstawie Polityki Energetycznej Polski
1

Wzrost OZE i ich kompensacja kogeneracją gazową.
Wzrost OZE i budowa samobilansujących się obszarów, magazynów energii, elektrolizerów - inicjacja
rozproszonej gospodarki wodorowej.
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Wypchnięcie elektrowni węglowych z podstawy systemu do obszaru wymagającego ograniczonej sterowalności
– źródła szczytowe, podszczytowe. Powolny spadek udziału węgla w miksie energetycznym – PEP zakłada 56% w
2030 oraz 11 – 28 % w roku 2040.
Zbudowanie w podstawie systemu stabilnych źródeł bezemisyjnych – elektrownie jądrowe i morskie farmy
wiatrowe. PEP zakłada docelowo 6 – 9,6 GWe w elektrowniach jądrowych oraz 8 – 11 GWe w morskich farmach
wiatrowych (ok. 6 GWe do roku 2030).

Źródło: Ministersto Klimattu i Środowiska, V Forum Innowacyjności „Klimat wobec wyzwań XXI w.”., 26 marca 2021
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Wzrost OZE i ich kompensacja kogeneracją gazową
W 2020 w systemie elektroenergetycznym zostało
zainstalowanych ok. 4 GWe mocy w fotowoltaice. PEP zakłada 5
– 7 GWe w 2030 oraz 10 – 16 GWe 2040.

Udział źródeł w strukturze wytwarzania energii elektrycznej [%]

Znaczny udział źródeł OZE zwiększa niestabilność w systemie
elektroenergetycznym i wymaga kompensacji źródłami
sterowalnymi – np. gazowymi lub zastosowania magazynów
energii
Nastąpi przebudowa ciepłowni na kogeneracje gazowe, przy
zmianie paradygmatu działania kogeneracji. Kogeneracja
powinna zacząć pełnić rolę regulacyjną w systemie
elektroenergetycznym, wykorzystując zdolność magazynowania
ciepła, chłodu.
Kogeneracja umożliwi zastąpienie problemu nierozwiązanego,
jakim jest efektywne magazynowanie energii elektrycznej, na
problemy rozwiązane – magazynowanie ciepła, chłodu czy
odsolonej wody.
Źródło: Ministersto Klimattu i Środowiska, V Forum Innowacyjności „Klimat wobec wyzwań XXI w.”., 26 marca 2021
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Źródło: PEP 2040 (scenariusz wysokich cen CO2) www.gov.pl

Biomasa i biogaz
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Wzrost OZE i ich kompensacja kogeneracją gazową
Zużycie gazu ziemnego w elektrowniach i elektrociepłowniach [mld m3]

•

Znaczący wzrost udziału energii elektrycznej z OZE i
proces odstawień źródeł węglowych spowodował, że w
optymalnym miksie energetycznym następuje istotny
wzrost udziału energii elektrycznej produkowanej w
elektrowniach gazowych, co bezpośrednio przekłada się
na wzrost zapotrzebowania na gaz ziemny w tym
sektorze.

•

Zgodnie z modelem zużycie na poziomie 4,2 mld m3 gazu
w elektrowniach i elektrociepłowniach w 2020 r.
wzrośnie do poziomu 12,3 mld m3 gazu w roku 2040,
osiągając kilka lat wcześniej szczyt zapotrzebowania na
poziomie 13,4 mld m3.
Źródło: PEP 2040 (scenariusz wysokich cen CO2) www.gov.pl

Perspektywy gazu ziemnego w energetyce w Unii Europejskiej
Europejski Zielony Ład
• W najbliższej dekadzie nastąpi wzrost udziału gazu ziemnego celem przyspieszenia dekarbonizacji
i jednocześnie będą trwały prace rozwojowe nad wdrożeniem gazów zeroemisyjnych.
• Zapowiadane jest wydanie unijnej długoterminowej strategii bezemisyjnego rynku gazu.

Strategia integracji systemu energetycznego
• Skład koszyka paliw gazowych będzie zależał od wybranej ścieżki obniżania emisji.
• Skala wdrażania OZE warunkuje przyszłość gazu ziemnego, którego udział do 2050 r. ma zmniejszyć się do 20 %.
• Struktura rynku gazu składającego się w przyszłości z biogazu, biometanu, wodoru lub gazów syntetycznych jest
trudna do przewidzenia.
2030
ZŁOTA ERA GAZU ZIEMNEGO

2050
ZEROEMISYJNY SEKTOR GAZU

NEUTRALNOŚĆ
KLIMATYCZNA
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SECTOR COUPLING
Nowa unijna strategia koordynacji, planowania i eksploatacji systemu energetycznego jako szansa na
wykorzystanie potencjału gazu ziemnego.
Połączenie transformacji sektorów energii
elektrycznej, ciepła, gazu i transportu warunkiem
osiągnięcia neutralności klimatycznej w
perspektywie 2050 r.

Takie łączenie sektorów umożliwi sezonowe
magazynowanie energii OZE i wykorzystanie jej,
kiedy popyt na energię rośnie (np. w miesiącach
zimowych).

Integracja sektora elektroenergetycznego i
gazownictwa w ramach sector coupling umożliwi
stabilne i bezpieczne funkcjonowanie systemu
elektroenergetycznego opartego w coraz
większym stopniu na energii pochodzącej ze
źródeł o zmiennej wydajności, przy jak
najniższych kosztach dla konsumentów energii.

Łącznik między dwoma sektorami może stanowić
technologia Power-to-Gas , umożliwiająca
przetworzenie, a następnie transport i
zmagazynowanie nadmiaru energii elektrycznej
w postaci biowodoru lub syntetycznego metanu.
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Akt delegowany do Rozporządzenia ws. Taksonomii

Ustanawia techniczne kryteria kwalifikacji służące do określania warunków, w jakich działalność
gospodarcza kwalifikuje się jako przyczyniająca się w znacznym stopniu do łagodzenia zmian
klimatu lub przystosowania się do zmiany klimatu, oraz do określania, czy ta działalność
gospodarcza nie powoduje znaczącej szkody dla żadnego z pozostałych celów środowiskowych.
Taksonomia definiuje dwa kluczowe progi:
a) Niski próg emisyjności: 100gCO2 / kWh, poniżej którego technologie wytwarzania energii są
uważane za „zrównoważone”. Wyklucza to w tym momencie uznanie węgla i gazu ekologicznymi,
nawet jeśli są one wyposażone w technologię wychwytywania i sekwestracji dwutlenku węgla.
b) Wyższy próg emisyjności, ustalony na poziomie 270gCO2 / kWh, który określa technologie
energetyczne uważane za wyrządzające „znaczące szkody” dla środowiska.

Perspektywy gazu ziemnego w energetyce w Polsce w konteście EU Green Deal

Czy gaz ziemny jako paliwo dla
energetyki to właściwy wybór?

Kluczowe pytania:

1
2
3

Jaki jest stan polskiego rynku gazu (struktura, bezpieczeństwo, konkurencyjność,
perspektywy rozwoju)?

4
5

Czy zwiększenie udziału generacji gazowej zapewni kompatybilność z rozwijającą się
energetyką rozproszoną, a szczególnie wykorzystaniem OZE w ciepłownictwie

Czy interesy energetyczne Polski są zbieżne z ambicjami klimatycznymi w UE.
Jakie są europejskie i światowe trendy w zakresie wykorzystania paliwa gazowego
w ciepłownictwie?

Jakie są przewagi konkurencyjne gazu ziemnego jako paliwa dla ciepłownictwa?
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Jesteśmy jako państwo w okresie
podejmowania przełomowych decyzji
określających docelowy model
energetyki na kolejne dziesięciolecia.

Nowe strategie przyjmowane
przez rząd – PEP 2040, projekt
Polskiej Strategii Wodorowej.

Strategiczne decyzje podejmowane
są także przez czołowe polskie
koncerny paliwowo energetyczne.

Sprawą kluczową staje się zachowanie
spójności strategicznej na dwóch
poziomach: rządowym i korporacyjnym.

Osiągnięcie strategicznych celów ma
nastąpić na drodze głębokiej transformacji
polskiej energetyki, w której gaz ziemny
ma pełnić rolę „paliwa pomostowego”.

W perspektywie najbliższej dekady
elektroenergetyka i ciepłownictwo
będą istotnymi graczami na rynku gazu
w Polsce.

Rynake gazu ziemnego Polsce – przewidywane kierunki zmian

BEZPIECZEŃSTWO
•
•

Baltic Pipe – 2023 r
Rozbudowa
infrastruktury LNG
– 2025 r.
• Biogaz – nowe
krajowe źródło
paliwa – 2030 r.

KONKURENCJA
•

Profesjonalna i rozwijająca
się giełda gazu na TGE
• Nowe połączenia
z rynkami Litwy i Słowacji
• Projekt Hubu gazowego
– wdrożenie po 2023 r.

EWOLUCJA STRUKTURY
•

Wzrost konsumpcji
w perspektywie 2040 r
• Nowe źródła dostaw
i nowi dostawcy
• Kolejni uczestnicy rynku:
elektroenergetyka,
ciepłownictwo, transport,
• Wejście „zielonych gazów”
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Interesy energetyczne RP / ambicje klimatyczne UE = napięcie twórcze

Polska

UE

Gaz paliwem
pomostowym

Jak najszybsza eliminacja
paliw kopalnych

Tempo zmian
dostosowane do
krajowych warunków

Nie mamy czasu
- katastrofa klimatyczna

Bezpieczeństwo

Ochrona klimatu

TRANSFORMACJA

Korzyści wykorzystania gazu ziemnego w energetyce i ciepłownictwie

Trend jest jednoznaczny → udział paliw gazowych w energetyce rośnie
1

Zwiększenie udziału generacji energii elektrycznej z OZE odnawialnych zrodzi zwiększy potrzeby w zakresie bilansowania KSE.
Do czasu wdrożenia skutecznych technologii magazynowania energii funkcje regulacyjne dla KSE z powodzeniem spełniać mogą
wysokosprawne technologie gazowe.

2

Transformacja energetyczna będzie wymagała pozyskania zdolnych do dynamicznych reakcji jednostek wytwórczych. Wymaganiu
temu mogą sprostać źródła gazowe, w szczególności budowane w formie zespołów prądotwórczych sekwencyjnie włączanych
i wyłączanych i szybko reagujących na zmianę obciążenia.

3

Wysoka efektywność wykorzystania gazu jako paliwa sprawia, że technologie gazowe charakteryzują się niskimi wskaźnikami
emisji CO2 na jednostkę produkowanej energii elektrycznej.

4

Gaz ziemny spala się bez powstawania dymu oraz sadzy, a także nie generuje odpadów stałych (takich jak popioły)

5

Można stwierdzić, że wprowadzenie technologii gazowych do polskiej energetyki na szerszą skalą jest niezbędne dla
zstąpienia węgla w procesie transformacji energetycznej
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