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SŁOWO WSTĘPNE 

Dwudziesty trzeci numer „Przeglądu Nauk Stosowanych” ma charakter 

przekrojowy. Pierwsze cztery artykuły można przyporządkować do szeroko 

rozumianej dziedziny ekonomii i finansów, dwa kolejne należą do dziedziny 

nauk prawnych. 

W pierwszym artykule, przygotowanym przez M. Tuszkiewicza, zwróco-

no uwagę na systemy informatyczne wspierające zarządzanie przedsiębior-

stwem w obszarze zarządzania finansami. Autor dokonał porównania roz-

wiązań oferowanych przez dwa typy systemów informatycznych rachunko-

wości na przykładzie systemu finansowo-księgowego Sage Symfonia 2.0 

oraz międzynarodowego systemu ERP Oracle NetSuite. Rozważania przed-

stawione w artykule dotyczą zgodności powyższych systemów informatycz-

nych z przepisami ustawy o rachunkowości. Uzyskane wyniki bazujące na 

metodzie punktowej wskazują, że systemy te są niewystarczająco dostoso-

wane do międzynarodowych standardów oraz wymogów ustawy o rachun-

kowości. W związku z tym należy skupić się na możliwościach ich zmian. 

Drugi artykuł autorstwa A. Giszterowicz nawiązuje do nurtu badawczego 

w ekonomii wykorzystującego w opisie rzeczywistości gospodarczej narzę-

dzia badawcze stosowane w fizyce. Artykuł odnosi się do natury kapitału 

rozumianego jako zdolność do wykonywania pracy. Autorka m.in. definiuje 

kategorię kapitału z uwzględnieniem podejścia stosowanego w naukach fi-

zycznych w odniesieniu do energii. Podobnie jak energię w fizyce, również 

kapitał (w tym ludzki i intelektualny) jako ekonomiczną zdolność do wyko-

nywania pracy, można rozpatrywać w kontekście pierwszej i drugiej zasady 

termodynamiki.  

Kolejny artykuł autorstwa I. Jonek-Kowalskiej odnosi się do wewnętrznej 

polityki energetycznej, obejmującej długoterminowe decyzje odnośnie wy-

boru określonych nośników energii, a tym samym tworzenia struktury bilan-

su energetycznego. Artykuł zawiera analizy bilansu energii pierwotnej  

w Polsce w latach 2001−2016 w kontekście uwarunkowań środowiskowych  

i gospodarczych, z uwzględnieniem produkcji, importu i eksportu energii 

pierwotnej oraz poszczególnych jej nośników, w tym źródeł odnawialnych.  
Czwarty z opublikowanych artykułów z dziedziny ekonomii i finansów, 

przygotowany przez E. Sytnyka, poświęcono zidentyfikowaniu zależności 

pomiędzy organizacyjnym składnikiem działania firmy a transakcjami ryn-

kowymi. Autor artykułu zaproponował aparat matematyczny do ilościowego 

opisu mechanizmów powiązań pomiędzy organizacyjno-instytucjonalną  

a wartościową stroną zmian oraz otoczeniem rynkowym, w którym te zmia-

ny występują. W artykule starano się zweryfikować hipotezę, że istnieją 

zależności pomiędzy transakcjami rynkowymi, kosztami transformacji i ko-

sztami transakcyjnymi a procesami ewolucji organizacyjnej. Zaproponowa-
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no aby zbiór kosztów firmy przedstawić na zespolonej płaszczyźnie kosztów 

całkowitych z prostokątnym układem współrzędnych. 

Piąty artykuł składający się na bieżący numer PNS należy do dziedziny 

nauk prawnych. Przygotowane przez M. Haczkowską opracowanie dotyczy 

wolności organizowania i uczestniczenia w pokojowych zgromadzeniach 

jako jednego z fundamentalnych praw politycznych jednostki. Autorka od-

nosi się do roli organów państwa, w tym zwłaszcza Policji, polegającej na 

ochronie uczestników pokojowej demonstracji. W artykule odniesiono się 

także do możliwości stosowania środków przymusu bezpośredniego i kon-

sekwencji ewentualnego przekroczenia uprawnień w tym zakresie. 

Ostatni z opublikowanych artykułów autorstwa S. Gąsior poświęcono 

analizie zagadnienia mediacji i jej zalet w sprawach gospodarczych. Autorka 

zwraca uwagę, że pomimo skuteczności w wypracowywaniu porozumienia, 

mediacje nadal postrzegane są jako metody uzupełniające wobec sądownic-

twa powszechnego. W artykule zaprezentowano dane statystyczne udostęp-

nione przez Ministerstwo Sprawiedliwości obrazujące skalę mediacji w Pol-

sce i ich efektów w latach 2006−2018. W konkluzji Autorka zaprezentowała 

korzyści wynikające z zastosowania instytucji mediacji w przypadku zaist-

nienia konfliktu pomiędzy podmiotami gospodarczymi. 

Redakcja Przeglądu Nauk Stosowanych wyraża nadzieję, że przedstawione 

w numerze artykuły spotkają się z zainteresowaniem ze strony czytelników. 

 

 

Mariusz Zieliński 
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Izabela JONEK-KOWALSKA 

MAKROANALIZA BILANSU ENERGII PIERWOTNEJ W POLSCE 
W LATACH 2001−2016 W KONTEKŚCIE UWARUNKOWAŃ 

ŚRODOWISKOWYCH I GOSPODARCZYCH 

Streszczenie: Artykuł poświęcono wewnętrznej polityce energetycznej Polski doty-

czącej struktury bilansu energetycznego. Głównym celem artykułu jest przeprowa-

dzenie analizy bilansu energii pierwotnej w Polsce w latach 2001−2016 w kontek-

ście uwarunkowań środowiskowych i gospodarczych, z uwzględnieniem produkcji, 

importu i eksportu energii pierwotnej oraz poszczególnych jej nośników, w tym 

źródeł odnawialnych. Analizy dokonano wykorzystując wskaźniki dynamiki i struk-

tury oraz funkcje trendu w zakresie zużycia poszczególnych nośników energii. 

Wnioski z badań obejmują zidentyfikowanie zmian w bilansie energetycznym Polski 

oraz ich konsekwencji środowiskowych i gospodarczych. 

Słowa kluczowe: bilans energetyczny, energia pierwotna, nośniki energii, cele śro-

dowiskowe, bezpieczeństwo energetyczne 

MACROANALYSIS OF PRIMARY ENERGY BALANCE IN POLAND  
IN 2001−2016 IN THE CONTEXT OF ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC 

CONDITIONS 

Summary: The article is devoted to the internal energy policy of Poland regarding 

the structure of the energy balance. The main goal of the article is to analyze the 

primary energy balance in Poland in 2001−2016 in the context of environmental and 

economic conditions, including the production, import and export of primary energy 

and its individual carriers, including renewable sources. The analysis was performed 

using the dynamics and structure indices as well as the trend functions in the con-

sumption of individual energy carriers. The conclusions of the research include the 

identification of changes in the energy balance of Poland and their environmental 

and economic consequences.  

Keywords: energy balance, primary energy, energy carriers, environmental goals, 

energy security 

1. WPROWADZENIE 

Rozwój gospodarczy i cywilizacyjny uzależniony jest między innymi od 

dostępu do energii elektrycznej i cieplnej. Z kolei możliwości zaspokojenia 

zapotrzebowania na energię zależą od dostępności poszczególnych źródeł 

energetycznych surowców odnawialnych i nieodnawialnych, ich ekono-

micznej efektywności oraz stanu infrastruktury energetycznej. Wskazane 

elementy kształtowane są w ramach wewnętrznej polityki energetycznej 

obejmującej długoterminowe decyzje odnośnie wyboru określonych nośni-

ków energii, a tym samym tworzenia struktury bilansu energetycznego. 
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Można zatem stwierdzić, że rozwój gospodarczy i cywilizacyjny oraz poli-

tyka energetyczna są ze sobą ściśle powiązane, dlatego też powinny być 

rozpatrywane jako zmienne współzależne.  

W aktualnych uwarunkowaniach środowiskowych Unii Europejskiej  

w polityce energetycznej dużą wagę przywiązuje się do ograniczenia emisji 

dwutlenku węgla oraz związków siarki i azotu w procesie wytwarzania 

energii elektrycznej i cieplnej. Dlatego też promuje się i wspiera wykorzy-

stanie odnawialnych źródeł energii, zakładając ciągły wzrost ich udziału  

w bilansach energetycznych państw unijnych. W długoterminowych decy-

zjach gospodarczo-energetycznych należy zatem brać pod uwagę także unij-

ne cele środowiskowe. Niemniej jednak realizacja tych zamierzeń w prakty-

ce jest dość trudna z uwagi na kosztochłonności źródeł odnawialnych, ich 

niską dostępność i wystarczalność oraz słabo rozwiniętą infrastrukturę ener-

getyczną obsługującą te źródła.  

Należy też dodać, że cele środowiskowe są jedyną z wielu determinant  

i priorytetów kształtujących strukturę krajowego bilansu energetycznego.  

W kontrze do zamierzeń środowiskowych często staje bowiem bezpieczeń-

stwo energetyczne, które może być zapewnione jedynie przy wykorzystaniu 

wydajnych, łatwo dostępnych i własnych źródeł energii. 

Mając na uwadze złożoność polityki energetycznej, wielość jej determi-

nant oraz długoterminowe skutki dla rozwoju gospodarczego, głównym ce-

lem niniejszego artykułu jest przeprowadzenie analizy bilansu energii pier-

wotnej w Polsce w latach 2001−2016 w kontekście uwarunkowań środowi-

skowych i gospodarczych. By tak postawiony cel zrealizować, w artykule 

przeprowadzono studia literaturowe z zakresu powiązań rozwoju gospodar-

czego i polityki energetycznej. Następnie analizie poddano strukturę pol-

skiego bilansu energetycznego z uwzględnieniem produkcji, importu i eks-

portu energii pierwotnej oraz poszczególnych jej nośników, w tym źródeł 

odnawialnych. W dalszej części odniesiono się do zmian w poziomie inten-

sywności (EI – Energy Intensity) i ekonomicznej efektywności energetycz-

nej (EEE – Economic Energy Efficiency), w celu oceny powiązań polityki 

energetycznej z poziomem rozwoju gospodarczego wyrażonego przez zmia-

ny Produktu Krajowego Brutto w ujęciu globalnym. W zakończeniu sformu-

łowano wnioski odnoszące się do zidentyfikowanych zmian w bilansie ener-

getycznym Polski oraz ich konsekwencji środowiskowych i gospodarczych. 

2. PRZEGLĄD LITERATURY 

W literaturze przedmiotu najczęściej analizuje się powiązania rozwoju 

gospodarczego ze zużyciem energii w ujęciu krajowym, poszukując odpo-

wiedzi na pytania dotyczące siły tych związków oraz czynników je determi-

nujących [Akkemik, Göksal 2012: 865−873]. Wśród tych ostatnich najczę-
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ściej wymienia się stopień rozwoju cywilizacyjnego oraz technologicznego 

[Faisal i in. 2016: 653−659; Fotis i in. 2017: 69−84]. Ważnymi czynnikami 

są również uwarunkowania ekonomiczne oraz społeczne, w tym poziom 

świadomości środowiskowej mieszkańców [Bennouna, Hebil 2016: 45−55]. 

Warto także dodać, że część z badanych uwarunkowań ujawnia się w krót-

kim okresie, a część staje się widoczna i ważna w długookresowym ujęciu 

[Akalpler, Hove 2019: 1081−1093]. Do analiz związków między PKB  

a zużyciem energii włącza się także eksport i import, wskazując na znaczące 

i dodatnie współzależności łączące wszystkie te zmienne [Dedeoğlu, Kaya 

2013: 469−476]. 

Poza analizą na szczeblu krajowym bada się także regionalne uwarunko-

wania i różnice dotyczące korelacji łączącej Produkt Krajowy Brutto ze zu-

życiem energii pierwotnej oraz strukturą zaspokajania potrzeb energetycz-

nych. Wyniki tych analiz wskazują na znaczne różnice międzyregionalne 

implikujące kreowanie polityki gospodarczo-energetycznej przy uwzględ-

nieniu priorytetów w makro-, mezo- i mikroskali [Mahalingam, Orman 

2018: 208−218]. Stanowi to niewątpliwe wyzwanie dla rządu i samorządów 

lokalnych.  

Różnice na poziomie regionalnym są w dużej mierze efektem gospodar-

czego zróżnicowania poszczególnych obszarów, które wpływa na siłę 

związków między PKB a zużyciem energii pierwotnej [Nayan i in. 2017: 

42−47; Wong i in. 2013: 51−60]. Aspekt ten jest analizowany w ramach 

międzysektorowej analizy porównawczej. Z badań w tym zakresie wynika, 

że istotne i silne związki między wskazanymi zmiennymi występują przede 

wszystkim w transporcie i przedsiębiorstwach produkcyjnych. Zdecydowa-

nie mniej istotne powiązania obserwowane są w rolnictwie [Burke, Csere-

klyei 2016: 199−210]. 

Poza gospodarczo-energetycznymi relacjami w literaturze przedmiotu do 

analiz włącza się także zagadnienia środowiskowe. Jednym z najczęściej 

rozpatrywanych jest związek PKB, zużycia energii oraz poziomu emisji 

dwutlenku węgla [Gong i in. 2019: 1149−1167; Bekhet, Othman 2018: 

47−61]. W tym kontekście bada się także wpływ rodzaju źródła energii na 

badane relacje [Agovino i in. 2018; Borozan 2013: 373−381]. Niemniej jed-

nak w toku prowadzonych analiz zauważa się, że wysuwanie jednoznacz-

nych wniosków na temat takich powiązań z dotychczasowych badań jest 

bardzo trudne [Bruns, Gross 2013: 753−759]. 

W nurcie badań związków PKB ze zużyciem energii oraz ich determi-

nant, analizuje się także intensywność i efektywność zużycia energii wyko-

rzystując do tego celu skonkretyzowane wskaźniki takie jak: intensywność 

energetyczna (EI – Energy Intensity) czy ekonomiczna efektywność energe-

tyczna (EEE – Economic Energy Efficiency) [Ang, Goh 2018: 105−112]. 
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Pozwalają one oceniać zmiany powiązań PKB-zużycie energii w czasie oraz 

umożliwiają porównania pomiędzy poszczególnymi gospodarkami. 

W polskiej literaturze gospodarczo-energetycznej większość analiz i ba-

dań prowadzona jest w kontekście samej polityki energetycznej [Kotyński, 

2017: 9−19]. Jej powiązanie ze wzrostem gospodarczym spotykane jest zde-

cydowanie rzadziej [Dobrzańska i in. 2015; Maciejewski 2013: 25−34; Ma-

ciejewski i in. 1990]. Dodatkowo, aktualnie trwa dyskusja nad nową polityką 

energetyczną Polski w perspektywie 2030 roku, w tym przede wszystkim 

nad miejscem węgla kamiennego w zaspokajaniu potrzeb energetycznych 

oraz niemożnością równoległego spełnienia wymogów środowiskowych 

Unii Europejskiej. Mając na uwadze wskazane okoliczności, w niniejszym 

artykule analizuje się zmiany zużycia energii pierwotnej oraz zmiany w źró-

dłowej strukturze pokrycia zapotrzebowania na energię pierwotną w kontek-

ście Produktu Krajowego Brutto i wzrostu gospodarczego w ujęciu histo-

rycznym w latach 2001−2016. W toku tych badań poszukuje się odpowiedzi 

na pytania dotyczące efektywności zużycia energii pierwotnej, realizacji 

unijnej polityki środowiskowej oraz bezpieczeństwa energetycznego polskiej 

gospodarki. 

3. METODOLOGIA 

Jak już wspomniano we wstępie, analiza bilansu energii pierwotnej 

obejmuje dwa etapy. Pierwszy z nich odnosi się do oceny struktury tego 

bilansu w latach 2001−2016. Na podstawie otrzymanych w nim wyników 

poszukuje się odpowiedzi na następujące problemy badawcze: 

W jaki sposób zmienia się zużycie energii pierwotnej w Polsce w analizo-

wanym okresie i z jakich źródeł jest pokrywane? 

Jak zmiany zaobserwowane w polskim bilansie energetycznym mogą przy-

czyniać się do realizacji unijnych wymagań środowiskowych? 

Jak zmiany zaobserwowane w polskim bilansie energetycznym mogą od-

działywać na krajowe bezpieczeństwo energetyczne? 

W toku prowadzonej analizy wykorzystuje się wskaźniki dynamiki i struktu-

ry oraz funkcje trendu opisujące zaobserwowane tendencje rozwojowe  

w zakresie zużycia poszczególnych nośników energii.  

Drugi etap badawczy wiąże politykę energetyczną z rozwojem gospodar-

czym za pomocą dwóch wskaźników zależnych od zużycia energii pierwot-

nej i Produktu Krajowego Brutto. Pierwszy z nich określany jako Energy 

Intensity (EI) jest obliczany jako stosunek zużycia energii do wartości Pro-

duktu Krajowego Brutto: 
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GDP

E
EI c= , (1) 

gdzie: 

Ec – zużycie energii, 
GDP

 
– Produkt Krajowy Brutto. 

Wysoka i rosnąca wartość wskaźnika wskazuje na wysoki i rosnący koszt 

zamiany jednostki energii na jednostkę GDP (PKB). Niska i malejąca war-

tość wskaźnika wskazuje na niski i malejący koszt zamiany jednostki energii 

na jednostkę GDP.  

Drugi ze wskaźników – Economic Energy Efficiency (EEE) − określany też 

jako stopa zwrotu ze skonsumowanej energii pozwala oszacować ile Produk-

tu Krajowego Brutto zostaje wytworzone przez jednostkę zużytej energii. 

Miara ta jest odwrotnością poprzedniego wskaźnika: 

cE

GDP
EEE =

, (2) 

gdzie: 

Ec – zużycie energii, 
GDP

 
– Produkt Krajowy Brutto.  

Im więcej Produktu Krajowego Brutto uda się wytworzyć przy wykorzysta-

niu jednostki energii, tym wyższa jest ekonomiczna efektywność danego 

kraju. Niemniej jednak należy zauważyć, że najlepiej pod względem efek-

tywności energetycznej powinny być oceniane te kraje, w których wysokiej 

wartości EEE towarzyszy wysoki poziom PKB per capita. Zdarza się bo-

wiem, że niskie zużycie energii w krajach słabo rozwiniętych pozwala uzy-

skać wysoką wartość wskaźnika EEE. 

Obliczenia wykonane za pomocą wskaźników (1) oraz (2) mają za zadanie 

umożliwić uzyskanie odpowiedzi na następujące problemy badawcze: 

Jak w Polsce w analizowanym okresie zmieniała się intensywność i ekono-

miczna efektywność energetyczna? 

Czy wraz ze zmianami EEE zmieniał się także PKB per capita? 

Jak można ocenić zmiany w zużyciu i strukturze energii pierwotnej w Polsce 

w analizowanym okresie w kontekście towarzyszących im zmian gospodar-

czych? 
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4. WYNIKI BADAŃ 

4.1. Bilans energii pierwotnej w latach 2001−2016 

Na wykresie 1 przestawiono zużycie energii pierwotnej w Polsce w la-

tach 2001−2016, które odzwierciedlał dobrze dopasowany liniowy trend 

wzrostowy. Do największego spadku tego zużycia doszło w 2009 roku, co 

było związane z ogólnoświatowym kryzysem gospodarczym i miało miejsce 

także w wielu innych gospodarkach. Nieco mniejszy, ale zauważalny spadek 

zużycia energii pierwotnej nastąpił także w 2014 roku i był następstwem 

spowolnienia gospodarczego w Polsce w 2013 r. Wówczas tempo wzrostu 

gospodarczego obniżyło się z 3,99% (2012 rok) do 1,68%. Mimo powyż-

szych współzależności nie stwierdzono silnych, wyraźnych oraz istotnych 

statystycznie związków między zmianami PKB a zmianami zużycia energii 

pierwotnej w Polsce w analizowanym okresie. Można jedynie stwierdzić, że 

systematycznemu wzrostowi konsumpcji energii pierwotnej towarzyszył 

dodatni poziom wzrostu gospodarczego. Taka obserwacja potwierdza rozwój 

polskiej gospodarki znajdujący odzwierciedlenie zarówno w zmianach zuży-

cia energii pierwotnej, jak i w zmianach Produktu Krajowego Brutto.  

Wykres 1.  

Konsumpcja, produkcja oraz eksport, import i zmiany zapasów energii pierwotnej 

w Polsce w latach 2001−2016 [PJ (1015J)] 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Polskiej Agencji Rozwoju Energii.  
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Odnosząc się do struktury konsumpcji energii pierwotnej w układzie 

podmiotowym (wykres 1) można zauważyć, że w latach 2001−2016 syste-

matycznie zmniejszała się wartość energii wytwarzanej z rodzimych źródeł 

energetycznych. Malał także eksport energii pierwotnej, w tym samym cza-

sie znacząco rósł import energii pierwotnej, w tym szczególnie intensywnie 

w latach 2008−2016. Dodatkowo, z danych przedstawionych w tabeli 1 wy-

nika, że w całym analizowanym okresie Polska była importerem netto ener-

gii pierwotnej, a różnica między eksportem a importem wzrastała, osiągając 

w ostatnich 9 latach analizy poziom 1/3 zużycia energii pierwotnej ogółem. 

Obserwowana tendencja oznacza zmniejszające się w czasie bezpieczeństwo 

energetyczne i uzależnienie pokrycia rosnącego zapotrzebowania na energię 

pierwotną ze źródeł zewnętrznych. 

Tabela 1. 

Eksport netto [w PJ] oraz eksport netto do konsumpcji energii pierwotnej ogółem 

[%] w Polsce w latach 2001−2016 

Wyszcze

gólnienie 

Lata 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Eksport 

netto  

[w PJ] 

-455,6 -485,8 -655,9 -600,0 -706,2 -876,4 -1,053,4 -1292,3 

Eksport 

netto do 

kon-

sumpcji 

ogółem 

[w %] 

-11,87 -12,84 -16,47 -15,44 -17,96 -21,07 -25,58 -31,00 

Wyszcze

gólnienie 

Lata 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Eksport 

netto  

[w PJ] 

-1228,3 -1419,4 -1591,7 -1514,2 -1369,0 -1425,2 -1506,2 -1487,7 

Eksport 

netto do 

kon-

sumpcji 

ogółem 

[w %] 

-31,16 -32,72 -35,95 -34,51 -30,90 -33,53 -34,71 -33,19 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Polskiej Agencji Rozwoju Energii. 

W ujęciu rodzajowym (tabela 2) w polskim bilansie energetycznym w ana-

lizowanym okresie dominowały paliwa nieodnawialne, w tym przede 

wszystkim węgiel kamienny i brunatny.  
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Tabela 2. 

Udział poszczególnych źródeł energii w zużyciu energii pierwotnej ogółem  

w Polsce w latach 2001−2016 [%]  

Źródło 

energii 

Lata 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

węgiel 

kamienny 
50,37 50,34 51,63 48,48 48,51 48,85 48,95 47,05 

węgiel 

brunatny 
13,31 13,41 12,98 13,92 13,55 12,67 12,13 12,78 

ropa  

naftowa 
20,07 20,09 18,63 19,77 19,66 20,49 20,67 21,45 

gaz ziemny 11,32 11,18 11,84 12,81 13,03 12,46 12,58 12,60 

źrodła 

odnawialne 
0,22 0,23 0,17 0,21 0,23 0,21 0,26 0,27 

paliwa 

odpadowe 

i inne 

1,28 1,28 1,49 1,42 1,68 2,05 2,11 2,18 

drewno 3,43 3,47 3,27 3,39 3,34 3,28 3,29 3,66 

Razem 100 100 100 100 100 100 100 100 

Źródło 

energii 

Lata 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

węgiel 

kamienny 
45,24 46,28 44,17 40,75 42,03 40,60 39,27 41,13 

węgiel 

brunatny 
12,93 11,17 11,84 12,13 12,41 12,24 11,85 10,93 

ropa  

naftowa 
21,87 22,37 23,20 24,36 23,22 24,13 25,58 24,44 

gaz ziemny 12,81 12,36 12,14 13,06 12,98 13,20 13,29 13,63 

źrodła 

odnawialne 
0,34 0,40 0,47 0,59 0,73 0,89 1,12 1,25 

paliwa 

odpadowe 

i inne 

2,56 3,26 3,82 4,52 3,85 4,19 4,18 4,05 

drewno 4,24 4,16 4,36 4,59 4,78 4,74 4,71 4,56 

Razem 100 100 100 100 100 100 100 100 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Polskiej Agencji Rozwoju Energii. 

Wskutek unijnej polityki środowiskowej udział węgla kamiennego  

i brunatnego zmniejszył się co prawda z ponad 63% (2001 rok) do 52% 

(2016 rok), niemniej jednak węgiel nadal pozostał głównym surowcem 

energetycznym. Jego uzupełnieniem była ropa naftowa z udziałem rosnącym 

w czasie od 18% do ponad 25% oraz gaz ziemny, którego udział w zas-

pokajaniu potrzeb energetycznych także systematycznie wzrastał z 11% do 

prawie 14%. Warto w tym miejscu dodać, że Polska nie posiada złóż ropy 
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naftowej, a zapotrzebowanie na gaz ziemny jest w stanie zaspokoić we 

własnym zakresie jedynie w około ¼. Powyższe okoliczności – wraz ze 

wspomnianym już rosnącym importem energii pierwotnej oraz rosnącym 

importem węgla kamiennego – przyczyniają się do obniżania bezpie-

czeństwa energetycznego. Realizacja polityki dekarbonizacji odbywała się 

zatem w głównej mierze kosztem uzależnienia Polski od dostaw energii 

realizowanych bezpośrednio poprzez import energii pierwotnej lub uzy-

skiwanych przy wykorzystaniu importowanych surowców energetycznych. 

W zdecydowanie mniejszym stopniu do implementacji unijnej polityki 

środowiskowej przyczyniał się rozwój źródeł odnawialnych, których udział 

w bilansie energii pierwotnej Polski w analizowanym okresie wzrósł 

zaledwie z około 1,5% do 5,3%. 

Zgodnie z danymi zawartymi w tabeli 3, wśród źródeł odnawialnych  

w latach 2001−2008 wyraźnie dominowała biomasa, którą w bardzo niewiel-

kim zakresie uzupełniała hydroenergia. Od 2009 roku bilans wykorzystania 

źródeł odnawialnych stał się bardziej zróżnicowany. Poza nadal dominującą 

biomasą pojawiła się w nim energia wiatrowa oraz gaz gnilny i biopaliwa 

ciekłe. Niemniej jednak zarówno zróżnicowanie źródeł energii odnawialnej 

jak i tempo wzrostu ich udziału w zaspokajaniu potrzeb energetycznych nie 

gwarantują spełniania unijnych wymogów w zakresie wykorzystania OZE. 

Można zatem stwierdzić, że mimo rozwoju gospodarczego i związanego  

z nim wzrostu konsumpcji energii pierwotnej zmiany w strukturze zas-

pokajania potrzeb energetycznych niwelują dystans Polski do krajów wyso-

korozwiniętych w bardzo ograniczonym zakresie.  

Tabela 3. 

Udział odnawialnych źródeł energii w zużyciu energii pierwotnej w Polsce w latach 

2001−2016 [%]  

Źródło 

OZE 

Lata 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

biomasa 

stała 
94,12 94,20 95,12 94,30 91,58 90,77 91,06 87,72 

energia 

słoneczna 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02 

energia 

wody 
4,91 4,73 3,49 4,16 4,16 3,68 4,17 3,43 

energia 

wiatru 
0,03 0,13 0,26 0,28 0,26 0,46 0,92 1,33 

gaz gnilny 

(biogaz) 
0,87 0,78 0,94 1,08 1,18 1,31 1,33 1,78 

biopaliwa 

ciekłe 
0,00 0,00 0,00 0,00 2,56 3,49 2,27 5,48 
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energia 

geotermalna 
0,07 0,15 0,18 0,18 0,25 0,27 0,22 0,23 

odnawialne 

odpady 

komunalne 

0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,02 0,00 

Razem 100 100 100 100 100 100 100 100 

Źródło 

OZE 

Lata 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

biomasa 

stała 
86,01 85,54 85,23 82,41 80,24 76,56 72,63 70,53 

energia 

słoneczna 
0,13 0,15 0,17 0,17 0,29 0,43 0,52 0,67 

energia 

wody 
3,38 3,66 2,69 2,07 2,46 2,32 1,83 2,25 

energia 

wiatru 
1,54 2,09 3,70 4,81 6,06 8,18 10,82 13,22 

gaz gnilny 

(biogaz) 
1,62 1,67 1,84 1,98 2,13 2,57 2,65 3,33 

biopaliwa 

ciekłe 
7,06 6,66 5,78 7,99 8,22 9,23 10,84 8,63 

energia 

geotermalna 
0,24 0,20 0,17 0,19 0,22 0,25 0,25 0,27 

odnawialne 

odpady 

komunalne 

0,01 0,04 0,43 0,38 0,39 0,46 0,46 1,10 

Razem 100 100 100 100 100 100 100 100 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Polskiej Agencji Rozwoju Energii. 

4.2. Energochłonność i ekonomiczna efektywność energetyczna  
w Polsce w latach 2001−2016 

W drugim etapie badawczym ocenie poddano intensywność energetyczną 

oraz ekonomiczną efektywność energetyczną w Polsce w analizowanym 

okresie. Wyniki tej oceny w postaci wskaźników EEE oraz EI przedstawiono 

na wykresie 2.  
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Wykres 2.  

Ekonomiczna efektywność energetyczna [wyrażona w USD na 1 MJ]  

i energochłonność [wyrażona w kJ na USD] oraz ludność [wyrażona w mln]  

w Polsce w latach 2001−2016 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Polskiej Agencji Rozwoju Energii.  

Do 2008 roku wartość intensywności energetycznej dość gwałtownie ma-

lała, co świadczyło o szybko malejącym koszcie zamiany jednostki energii 

na jednostkę PKB. W tym samym czasie malejącej wartości wskaźnika EI 

towarzyszyła rosnąca wartość wskaźnika EEE potwierdzająca, że Polska jest 

w stanie wytwarzać coraz więcej Produktu Krajowego Brutto przy wykorzy-

staniu jednej jednostki energii. W 2008 roku 1 MJ energii pierwotnej pozwa-

lał wytworzyć 49,63 USD Produktu Krajowego Brutto, a w 2009 roku przy-

nosił aż 128,14 USD PKB.  

Od 2008 roku tempo zmian EI oraz EEE stało się zdecydowanie mniejsze, 

a ich tendencje rozwojowe mniej jednoznaczne. W latach 2009−2010 EEE 

obniżyła się do 110 USD. W kolejnych trzech latach analizy jej wartość usta-

bilizowała się na poziomie 114−119 USD. Następnie ponownie się zmniejszy-

ła, osiągając w 2016 roku wartość 105,32 USD. Należy jednak dodać, że mi-

mo wskazanego spadku wskaźnik EEE w 2016 roku i tak był ponad dwukrot-

nie wyższy niż w 2001 roku, co świadczy o znaczącej poprawie ekonomicznej 

efektywności energetycznej Polski.  

Obserwowane zmiany wiązały się w głównej mierze z większym tempem 

wzrostu PKB w Polsce w latach 2001−2008 niż w latach 2009−2016. Po-

twierdzają to najwyższe wartości ekonomicznej efektywności energetycznej 
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zrealizowane w 2008 roku i 2011 roku. Wówczas poziom wzrostu gospodar-

czego osiągnął maksymalną wartość odpowiednio dla podokresu obejmujące-

go lata 2001−2008 oraz lata 2009−2016. Z kolei do gwałtownego obniżenia 

EEE i wzrostu EI poza zmniejszonym tempem wzrostu gospodarczego przy-

czynił się również spadek zużycia energii pierwotnej w 2009 roku wywołany 

przez wspomniany już ogólnoświatowy kryzys gospodarczy.  

Na zakończenie w prowadzonej analizie uwzględniono zmiany zużycia 

energii oraz PKB w ujęciu per capita. Zgodnie z wykresem 3, przy malejącej 

liczbie ludności zużycie energii na 1 mieszkańca wzrastało w wyniku inten-

sywnego wzrostu zużycia energii ogółem. W 2009 roku w związku ze 

wspomnianym już kryzysem ogólnogospodarczym zmniejszyło się także 

zużycie w ujęciu względnym. W okresie pokryzysowym ponownie doszło 

do znacznego wzrostu zużycia energii per capita. Jeśli tendencja ta utrzyma 

się w przyszłości, to ewentualny wzrost liczby ludności może spowodować 

znaczny wzrost zapotrzebowania na energię pierwotną. 

Warto także dodać, że w analizowanym okresie w Polsce wzrastał za-
równo wskaźnik EEE jak i poziom PKB per capita, co przedstawiono na 
wykresie 4. Rozwój energetyczny i gospodarczy odbywał się zatem równo-
legle, a ich wzrostowa tendencja pozwala pozytywnie ocenić zarówno zmia-
ny w stopniu wykorzystania energii pierwotnej do wytwarzania PKB, jak  
i we wzroście poziomu dobrobytu. Niemniej jednak należy podkreślić, że od 
2009 roku tempo wzrostu EEE i PKB per capita było zdecydowanie mniej-
sze niż w latach 2001−2008, co świadczy o postępującym spowolnieniu 
energetyczno-gospodarczym. Obserwowana negatywna tendencja nasiliła się 
w trzech ostatnich latach analizy. 

Wykres 3.  

Zużycie energii na mieszkańca [wyrażone w megadżulach MJ (106J)] i ludność 

[wyrażone w mln] w Polsce w latach 2001−2016  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Polskiej Agencji Rozwoju Energii. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Polskiej Agencji Rozwoju Energii. 

Rys. 5. PKB per capita w Polsce [w USD] i EEE [w USD] w Polsce  

w latach 2001−2016 

5. ZAKOŃCZENIE 

Strukturę podsumowania podporządkowano odpowiedziom na postawio-

ne we wstępie problemy badawcze. Zużycie energii pierwotnej w Polsce  

w ujęciu ogólnym i w przeliczeniu na 1 mieszkańca w analizowanym okresie 

systematycznie wzrastało. Niestety jest ono wciąż zaspokajane przy wyko-

rzystaniu tradycyjnych, nieodnawialnych źródeł energii. Dominującym su-

rowcem energetycznym pozostawał węgiel kamienny i brunatny. Jego male-

jący udział w bilansie energetycznym był systematycznie zastępowany przez 

rosnący udział ropy i gazu. Udział surowców odnawialnych wzrósł z pozio-

mu 1,5% w 2001 roku do 5,3%, niemniej jednak zarówno tempo wzrostu, 

jak i sama wartość tego udziału nie była i nie jest zadowalająca. W świetle 

powyższego można stwierdzić, że zmiany w polskim bilansie energii pier-

wotnej w niewielkim stopniu przyczyniają się do realizacji unijnych wyma-

gań środowiskowych . 

Analizowane zmiany nie przyczyniają się także do wzrostu bezpieczeń-

stwa energetycznego Polski, co potwierdzają dwie ze zidentyfikowanych 

tendencji utrzymujących się w całym analizowanym okresie. Pierwsza z nich 

dotyczy rosnącego poziomu importu energii pierwotnej, wskutek czego 

export netto energii pierwotnej wzrósł w latach 2001−2016 z około minus 
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12% do ponad minus 33%. Druga wiąże się ze stopniowym uzależnieniem 

Polski od dostaw ropy i gazu.  

Pozytywnie należy ocenić zmiany w intensywności i efektywności ener-

getycznej Polski. W analizowanym okresie systematycznie rosła wartość 

PKB możliwa do wytworzenia przy wykorzystaniu jednostki energii pier-

wotnej. Niemniej jednak należy dodać, że od 2009 tempo tego wzrostu sys-

tematycznie się obniżało. Wzrostowi EEE towarzyszył również wzrost PKB 

per capita, co korzystnie świadczy o rozwoju energetyczno-gospodarczym 

Polski w badanym okresie. Pewnym mankamentem tego rozwoju pozostaje 

jednak struktura zużycia energii pierwotnej, która nie spełnia kryteriów unij-

nych i odbiega od struktury nowoczesnych gospodarek. To w przyszłości 

może stać się źródłem problemów środowiskowych, zdrowotnych, a w kon-

sekwencji także finansowych.  
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