
Analiza: U(nie)zależenienie
energetyczne Polski.
Gaz, ropa, atom, importowana biomasa...
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Rozdział 1: Potrzeby energetyczne Polski
– stan obecny i perspektywy do 2030 r.
Rosnąca rola gazu.
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Rozdział 2: Uwarunkowania międzynarodowe
wpływające na politykę energetyczną Polski.
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75 proc.
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41 proc.

– o tyle do 2035 r. ma
wzrosnąć globalny popyt
na energię według
prognozy brytyjskiego
koncernu paliwowo
-energetycznego BP
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Rozdział 3: Uzależnienie energetyczne Polski.
Jak za własne fundusze zwiększamy uzależnienie
energetyczne od importowanych nośników?
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41 proc.

– udział współspalania
biomasy z węglem
w krajowej produkcji prądu
z odnawialnych źródeł
energii (dane za 2012 r.)
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7,6 mln ton
– tyle wyniósł import
biomasy do Polski
w 2012 r.
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2,9 mld euro

– o tyle rocznie mniej
na zakup importowanych
surowców energetycznych
wydają Niemcy dzięki
energetyce odnawialnej
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Rozdział 4: Bilans energetyczny i zasoby
ze szczególnym uwzględnieniem wsi.
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48 mld ton
– rozpoznane zasoby
węgla kamiennego
w Polsce

627 lat

– na tak długo
przy obecnym poziomie
wydobycia starczyłoby
Polsce węgla kamiennego
z własnych złóż
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9,3 mld ton
- tyle wynoszą zasoby
węgla kamiennego
na Lubelszczyźnie

22,6 mld ton
– zasobność złóż
węgla brunatnego
w Polsc

250 lat

na tak długo wystarczyłyby
nam węgla brunatnego
z rodzimych złóż przy
obecnym poziomie jego
wydobycia w Polsce
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93 proc.
– taką część zużywanej ropy
Polska importuje z Rosji
(dane za 2012 r.)
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8 mld m3

– tyle biometanu rolnczego,
odpowiednika gazu
ziemnego, można
by produkować rocznie
w Polsce

9,1 mld m3
– tyle wyniósł nasz import
gazu z Rosji w 2013 r.
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Rozdział 5: Rozproszone generowanie energii
szansą rozwoju obszarów wiejskich.

40 lat
– taką część zużywanej ropy
Polska importuje z Rosji
(dane za 2012 r.)

47 proc.
– taka część elektroenerge-
tycznych linii przesyłowych
w naszym kraju ma 40 lat
i więcej
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30 proc.

– nawet taka część linii
niskiego napięcia (tzw. dys-
trybucyjnych) kwalifikuje się
do natychmiastowej
wymiany ze względu na
nich ich stan techniczny
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380 tys. – tyle osób pracuje
w sektorze OZE w Niemczec
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11 proc.
– taka część instalacji OZE
(pod względem mocy
zainstalowanej) w Niemczech
należy do rolników
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Rozdział 6: Strategia wykorzystania potencjału
energetycznego obszarów wiejskich.
Rekomendacje do budowy Polityki Energetycznej
Państwa.

21 mld euro

– tyle Polska będzie
musiała przeznaczyć
na tzw. gospodarkę
niskoemisyjną z funduszy
unijnych przyznanych jej
na lata 2014-2020
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Rozdział 7: Dobre praktyki lokalne (przykłady
projektów) efektywnych ekonomicznie.



42



43



44



45



46

Bibliografia:



47



48


