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Analiza krajowej struktury wytwarzania energii elektrycznej

z wêgla kamiennego

Streszczenie: W artykule przedstawiono strukturê wytwarzania energii elektrycznej w Polsce. Jako rok, dla którego

istniej¹ najnowsze i jednoczeœnie najdok³adniejsze dane, przyjêto rok 2012. Pokazano z jakich noœników

produkowana jest obecnie energia elektryczna w naszym kraju oraz ich udzia³ procentowy w tej produkcji. Od lat

podstawowym surowcem do wytwarzania energii elektrycznej w Polsce jest wêgiel kamienny, a nastêpnie

wêgiel brunatny. W ostatnich kilku latach zwiêkszaj¹ stale swój udzia³ odnawialne Ÿród³a energii. Udzia³ ten

bêdzie nadal wzrasta³ ze wzglêdu na wymogi unijne. W artykule pokazano te¿ bazê zasobow¹ wêgla ka-

miennego, liczbê z³ó¿, wielkoœæ zasobów bilansowych, wielkoœæ zasobów pozabilansowych i przemys³owych.

Pokazano tak¿e mo¿liwoœci wydobywcze polskich kopalñ do 2050 roku. Analizuj¹c stan sektora wytwarzania

energii elektrycznej omówiono elektrownie na wêglu kamiennym oraz pokazano elektrociep³ownie z podzia³em

na grupy pod wzglêdem mocy osi¹galnej. Zwrócono uwagê na potrzebê nowych inwestycji zarówno w sektor

wydobywczy jak i wytwórczy. Nowe, budowane obecnie bloki wêglowe, wype³ni¹ lukê, jaka powstanie po

wycofaniu starych ma³o efektywnych bloków, których ¿ywotnoœæ dobiega koñca.

S³owa kluczowe: energia elektryczna, wêgiel kamienny, wytwarzanie, baza zasobowa

Analysis of the structure of Polish electricity generation from hard coal

Abstract: This paper presents the structure of electricity generation in Poland. The year 2012 was selected as the

reference year with the latest and most accurate data. The analysis shows the energy sources currently used for

the production of electricity in Poland and the percentage share of each. For years the basic raw material for the

production of electricity in Poland has been coal (hard coal and lignite). Over the last few years, renewable

energy sources have seen a continuously increasing share in the production. This share will continue to

increase due to EU requirements. The paper also presents details on the hard coal resource base, the number

of deposits, anticipated economic resources (balance resources), anticipated sub-economic resources

(sub-balance resources), and economic resources in place (industrial resources). The production capacity of

Polish mines by 2050 is also shown. When analyzing the condition of the power generation industry, hard coal

power plants were described, with combined heat and power plants divided into groups according to their
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available capacity. The paper stresses the need for new investments in both the mining and production sectors.

New coal-fired units, which are currently under construction, will replace the old and ineffective ones, as their

lifespan is limited.

Key words: electric power, hard coal, generation, resource base

Wprowadzenie

Analizuj¹c strukturê wytwarzania energii elektrycznej z wêgla kamiennego w Polsce
nale¿y na wstêpie spojrzeæ jak wygl¹da ogólna struktura wytwarzania energii elektrycznej,
z jakich Ÿróde³ pochodzi i jakie s¹ perspektywy jej rozwoju. Na tym tle mo¿na pokazaæ
wêgiel jako podstawowy surowiec energetyczny w Polsce. Na rysunku 1 przedstawiono
produkcjê energii elektrycznej w latach 2005, 2010, 2011 i 2012 wed³ug noœników energii.

Analizuj¹c strukturê produkcji energii elektrycznej w Polsce w ostatnich latach mo¿na
zauwa¿yæ pewne zmiany. Roœnie znaczenie odnawialnych Ÿróde³ energii (OZE) zgodnie
z wytycznymi Unii Europejskiej, maleje natomiast znaczenie wêgla kamiennego. W 2005
roku z OZE wytworzono jedynie 3,4% energii elektrycznej, w 2010 roku – 6,9%, w 2011 –
8,0%, a w 2012 ju¿ 10,4%. Zdecydowanie najwiêkszy udzia³ posiada nadal wêgiel ka-
mienny, w 2012 roku – 49,7%. Widaæ jednak powolny – choæ wyraŸny – trend spadkowy.
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Rys. 1. Produkcja energii elektrycznej w Polsce wed³ug noœników w latach 2005–2012

�ród³o: Statystyka… 2013

Fig. 1. The production of electricity in Poland by energy carriers in the years 2005–2012



Z licz¹cych siê noœników energii bardzo wysoki udzia³ ma te¿ wêgiel brunatny – 33,3%. Jego
pozycja w strukturze paliw jest bardzo stabilna i w ró¿nych latach w zale¿noœci od potrzeb
osi¹ga wielkoœci od 30 do 35%. Gaz posiada obecnie 3,9% udzia³ i jest nieco wiêkszy ni¿
w poprzednich latach. Prawdopodobnie nie bêdzie on jednak wzrasta³. Analiza wykorzysta-
nia gazu ziemnego w sektorze wytwarzania energii elektrycznej w krajach UE w ostatnich
latach wskazuje na s³abn¹c¹ rolê tego paliwa. Dynamiczny rozwój mocy bazuj¹cych na OZE
(elektrownie wiatrowe i fotowoltaika) w krajach UE, przy praktycznym braku wzrostu
zapotrzebowania na energiê elektryczn¹ oraz relatywnie niskim cenom energii elektrycznej
i wysokim cenom gazu na rynku europejskim, to g³ówne bariery dla wykorzystania gazu
w energetyce (Szurlej i in. 2013).

W tabeli 1 przedstawiono moc zainstalowan¹ w polskich elektrowniach w 2012 roku.
Zgodnie z danymi zebranymi przez Agencjê Rynku Energii w opracowaniu Statystyka
elektroenergetyki polskiej, obecnie moc zainstalowana w naszym kraju wynosi 38 203,4 MW.
Wiêkszoœæ mocy, a¿ 31 329,0 MW, zainstalowana jest w elektrowniach cieplnych za-
wodowych. Jeœli chodzi o paliwo, z którego wytwarzana jest energia elektryczna, to naj-
wiêksza moc zainstalowana w elektrowniach cieplnych zawodowych przypada na elektrow-
nie na wêgiel kamienny – 20 434,3 MW, nastêpnie na elektrownie na wêgiel brunatny –
9 620,5 MW i elektrownie na gaz ziemny – 913,4 MW. Elektrownie wodne posiadaj¹
moc zainstalowan¹ 2190,3 MW, w tym elektrownie szczytowo-pompowe – 1895,0 MW.
Osobn¹ grupê stanowi¹ elektrownie wykorzystuj¹ce odnawialne Ÿród³a energii (OZE).
Moc zainstalowana w tych jednostkach wytwórczych stale roœnie i na koniec 2012 roku
wynosi³a 2825,5 MW.
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TABELA 1. Moc elektryczna zainstalowana

TABLE 1. Installed power capacity

Wyszczególnienie Moc elektryczna zainstalowana [MW]

Ogó³em 38 203,4

Elektrownie zawodowe cieplne 31 329,0

– na wêglu brunatnym 9 620,5

– na wêglu kamiennym 20 434,3

– na gazie ziemnym 913,4

Elektrownie zawodowe wodne 2 190,3

– szczytowo-pompowe 1 706,0

Elektrownie przemys³owe > 0,5 MW 1 895,0

OZE 2 825,5

�ród³o: Statystyka… 2013



1. Baza zasobowa

Wed³ug stanu na dzieñ 31 grudnia 2012 roku w Polsce wystêpuje 146 z³ó¿ wêgla
kamiennego, zasoby bilansowe razem wynosz¹ 48,2 mld ton, zasoby pozabilansowe wyno-
sz¹ 18,3 mld ton w kategorii A i 1,7 mld ton w kategorii B, natomiast zasoby przemys³owe
4,2 mld ton (Bilans… 2013). Analizuj¹c wielkoœæ zasobów na przestrzeni ostatnich dwu-
dziestu lat mo¿na zauwa¿yæ zmianê ich wielkoœci, zarówno ubywanie zasobów na skutek
sczerpywania spowodowanego eksploatacj¹, jak te¿ zwiêkszania siê zasobów na skutek
opracowywania nowych dokumentacji i przekwalifikowywania z³ó¿. Mo¿na spodziewaæ siê
jeszcze wielokrotnych zmian w tym zakresie, gdy¿ nie wszystkie dokumenty (zw³aszcza
starsze) posiadaj¹ rzeteln¹ informacjê dotycz¹c¹ parametrów z³ó¿ wêgla i opisu struktury
ich zmiennoœci. Czêsto brakuje danych w zakresie metodyki pobierania próbek z rdzeni
wiertniczych, sposobu i dok³adnoœci przygotowania próbek do analizy chemicznej, czy te¿
metodyki i dok³adnoœci analizy chemicznej (Mucha i in. 2008). Powoduje to b³êdy w do-
k³adnym oszacowaniu wielkoœci zasobów i tym samym ¿ywotnoœci kopalñ wêgla ka-
miennego. Nale¿y wzi¹æ pod uwagê wiele czynników, miêdzy innymi ryzyko inwestycyjne,
a tak¿e uwzglêdniæ nowe mo¿liwoœci górnictwa dziêki rozwojowi nauki i technologii
(Hejmowski i in. 2008).

Obecnie w Polsce funkcjonuje 30 kopalñ wêgla kamiennego wydobywaj¹cych ³¹cznie
oko³o 75 mln ton. W 2012 roku wydobycie wynios³o 78 mln ton, ale w ubieg³ym roku
zmniejszy³o siê ze wzglêdu na nadpoda¿ wêgla na rynku. Dok³adne dane dotycz¹ce pro-
dukcji za 2013 rok nie s¹ jeszcze znane.

Na rysunku 2 przedstawiono mo¿liwoœci wydobywcze polskich kopalñ wêgla kamien-
nego wed³ug Kasztelewicza (2012). Mo¿liwoœci te bêd¹ systematycznie maleæ od oko³o
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Rys. 2. Mo¿liwoœci wydobywcze polskich kopalñ

�ród³o: Kasztelewicz 2012

Fig. 2. The production capacity of Polish mines



75 mln ton wydobytych w 2010 roku do oko³o 60 mln ton w 2020 i 40 mln ton w 2030 roku.
PóŸniej spadek wydobycia bêdzie wolniejszy. Po kolejnej dziesiêciolatce wydobycie zmniej-
szy siê o 10 mln ton do poziomu 30 mln ton, a w 2050 roku obni¿y siê do 28 mln ton. Jest to
stan doœæ niepokoj¹cy, zwa¿ywszy na fakt, ¿e najwiêcej energii elektrycznej w Polsce
pochodzi z wêgla, g³ównie kamiennego. Prognoza nie uwzglêdnia jednak nowych in-
westycji, a jak wiemy, chocia¿by z informacji o udzielonych koncesjach na poszukiwanie
nowych z³ó¿ tego surowca, wiele firm planuje budowê nowych kopalñ. O ile w chwili
obecnej mo¿na prawie w ca³oœci zaspokoiæ potrzeby energetyczne kraju (import i eksport
wêgla w ostatnim czasie prawie siê równowa¿¹), to w nastêpnych latach sytuacja ta bêdzie
siê stale pogarszaæ. Ze wzglêdu na sczerpuj¹ce siê zasoby, bêd¹ zamykane kolejne kopal-
nie i bez nowych inwestycji na rynku zacznie brakowaæ krajowego wêgla. Jeœli chodzi
o zasoby operatywne to jedynie w piêciu istniej¹cych obecnie kopalniach, przy za³o¿eniu
wydobycia na obecnym poziomie, wêgla wystarczy na d³u¿ej ni¿ 50 lat. S¹ to kopalnie:
Budryk, Halemba-Wirek, Bielszowice, Po³udniowy Koncern Wêglowy S.A., Chwa³owice
i Mys³owice-Weso³a. Na d³u¿ej ni¿ 40 lat wêgla wystarczy w kopalniach Lubelski Wêgiel
Bogdanka S.A., KWK Brzeszcze-Silesia, KWK Zofiówka i KWK Jankowice (Paszcza
2010).

Trzeba pamiêtaæ, ¿e Polska posiada najwiêksze spoœród wszystkich krajów Unii Euro-
pejskiej zasoby wêgla kamiennego. Jest to bogactwo, które zapewnia naszemu krajowi
bezpieczeñstwo energetyczne. Nie wszystkie jednak zasoby bêdzie mo¿na wydobyæ. Na
koniec 2008 roku zasoby operatywne wynosi³y 2,9 mld ton, co powinno pozwoliæ na
prowadzenie eksploatacji na obecnym poziomie przez 30–40 lat, a w przypadku zasobów
w z³o¿ach zagospodarowanych na prawie 170 lat (Zarys… 2012). Nale¿y liczyæ siê z za-
mykaniem kopalñ, w których wyczerpuj¹ siê z³o¿a. Dlatego wa¿ne jest podejmowanie ju¿
teraz decyzji o nowych inwestycjach, bo budowa nowej kopalni trwa kilkanaœcie lat.
W przypadku braku nowych inwestycji mo¿e dojœæ do zwiêkszenia importu wêgla do Polski
zw³aszcza zza wschodniej granicy. W ostatnich latach najwiêcej wêgla z kierunku wschod-
niego to wêgiel rosyjski, kazachski i ukraiñski. Œrednio w latach 2004–2011 a¿ 86%
importowanego wêgla sprowadzono w³aœnie z tych pañstw (Stala-Szlugaj i Klim 2012).

2. Sektor wytwarzania energii elektrycznej

Energia elektryczna w Polsce wytwarzana jest g³ównie z paliw kopalnych, tzn. z wêgla
kamiennego i wêgla brunatnego. Wœród elektrowni cieplnych zawodowych piêtnaœcie elek-
trowni wykorzystuje do procesu produkcji energii elektrycznej wêgiel kamienny, co stanowi
65,2% wszystkich elektrowni w tej grupie. Na wêglu brunatnym pracuje szeœæ elektrowni,
a dwie elektrownie wykorzystuj¹ biomasê (tab. 2). Bardzo liczn¹ grupê tworz¹ elektro-
ciep³ownie zawodowe. Jest ich a¿ 85, a elektrociep³owni przemys³owych 68.

W tabeli 3 przedstawiono elektrociep³ownie z podzia³em na grupy pod wzglêdem mocy
osi¹galnej. Najliczniejsz¹ grupê stanowi¹ elektrociep³ownie niezale¿ne – 57 obiektów,
chocia¿ ich ³¹czna moc zainstalowana jest najmniejsza ze wszystkich grup i wynosi
681,2 MW. Najwiêksza ³¹czna moc osi¹galna przypada na najwiêksze elektrociep³ownie,
to jest elektrociep³ownie z grupy EC1, tzn. o mocy osi¹galnej od 200 MW i wiêcej. Ich ³¹czna
moc wynosi 3077,3 MW, choæ jest ich zaledwie szeœæ. Elektrociep³owni z grupy EC2,
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tzn. o mocy 100–199 MW jest piêtnaœcie, a ich ³¹czna moc wynosi 1376,0 MW. Elektrociep-
³owni z grupy EC3 o ³¹cznej mocy 642,9 MW jest dziewiêæ, tak samo jak elektrociep³owni
z grupy EC4, których ³¹czna moc wynosi 137,6 MW.

W tabeli 4 przedstawiono elektrownie na wêglu kamiennym. W kolejnych kolumnach
pokazano moc zainstalowan¹, moc osi¹galn¹ oraz produkcjê brutto w 2012 roku. Najwiêksz¹
elektrowni¹ na wêglu kamiennym w Polsce jest Elektrownia Kozienice, od maja 2012 roku
wystêpuj¹ca pod nazw¹ ENEA Wytwarzanie S.A. Jej moc zainstalowana na koniec 2012
roku wynosi³a 2845 MW, a produkcja w tym¿e roku osi¹gnê³a 11 825 GW�h. Wiêkszym
wytwórc¹ energii elektrycznej w Polsce jest tylko Elektrownia Be³chatów, ale wykorzystuje
ona jako paliwo wêgiel brunatny. Elektrownia Kozienice wchodzi w sk³ad Grupy Kapita-
³owej ENEA S.A. Drug¹ pod wzglêdem wielkoœci elektrowni¹ na wêgiel kamienny w Polsce
jest elektrownia Rybnik. Moc zainstalowana wynosi 1775,0 MW, a produkcja 9774 GWh.
Elektrownia wchodzi w sk³ad Grupy EDF. Trzeci¹ pod wzglêdem wielkoœci elektrow-
ni¹ jest elektrownia Po³aniec. Pe³na nazwa to GDF SUEZ Energia Polska S.A. Moc za-
instalowana w czêœci wêglowej wynosi 1400 MW, a produkcja energii elektrycznej z wêgla
wynios³a w 2012 roku 7909 GW�h. Nale¿y nadmieniæ, ¿e w elektrowni tej pracuje naj-
wiêkszy na œwiecie kocio³ opalany biomas¹ o mocy 205 MW. W procesie produkcji
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TABELA 2. Sektor wytwarzania energii elektrycznej w Polsce

TABLE 2. The electricity generation industry in Poland

Nazwa grupy Liczba

Elektrownie cieplne zawodowe w tym: 23

– na wêglu brunatnym 6

– na wêglu kamiennym 15

– na biomasê 2

Elektrociep³ownie zawodowe 85

Elektrociep³ownie przemys³owe 68

�ród³o: Statystyka… 2013

TABELA 3. Grupy elektrociep³owni

TABLE 3. Groups of combined heat and power (CHP) plants

Nazwa grupy
Moc osi¹galna

[MW]
£¹czna moc osi¹galna

grupy [MW]
Liczba jednostek

EC1 od 200 3 077,3 6

EC2 100–199 1 376,0 15

EC3 50–99 642,9 9

EC4 do 49 137,6 9

ECN – 681,2 57

Razem 5 915,0 96



energii w nowoczesnym bloku w Po³añcu udzia³ bierze g³ównie biomasa agro (pochodzenia
rolniczego, np. pestki, s³oma, ³upiny s³onecznika) oraz zrêbki drzewne. Produkcja energii
w Zielonym Bloku przekracza 1,2 TW�h na rok (CCIFP 2014). Kolejn¹ pod wzglêdem
wielkoœci mocy zainstalowanej elektrowni¹ w Polsce jest Elektrownia Dolna Odra. Moc
zainstalowana wynosi 1772, a produkcja roczna 5504 GW�h. W sk³ad Oddzia³u Zespó³
Elektrowni Dolna Odra wchodz¹ nastêpuj¹ce jednostki organizacyjne: Elektrownia Dolna
Odra w Nowym Czarnowie ko³o Gryfina oraz mieszcz¹ce siê w Szczecinie: Elektrownia
Pomorzany i Elektrownia Szczecin (ZEDOLNAODRA… 2014). Nastêpn¹ wiod¹c¹ elektro-
wni¹ w Polsce jest Elektrownia Opole nale¿¹ca do Grupy Kapita³owej PGE. Elektrownia ta
posiada moc zainstalowan¹ 1492 MW i produkuje 7177 GW�h energii elektrycznej rocznie.
Rozpoczynaj¹ca siê obecnie budowa dwóch nowych bloków znacznie zwiêkszy mo¿liwoœci
wytwórcze elektrowni. Spoœród najwiêkszych elektrowni w Polsce posiadaj¹cych moc
zainstalowan¹ powy¿ej 1000 MW s¹ jeszcze trzy elektrownie: Elektrownia Jaworzno III
o mocy zainstalowanej 1345 MW i produkcji 6555 GW�h na rok, Elektrownia £aziska
o mocy zainstalowanej 1155 MW i produkcji 4405 GW�h oraz Elektrownia £agisza
o mocy zainstalowanej 1060 MW i produkcji rocznej wynosz¹cej 3958 GW�h. Wszystkie te
elektrownie wchodz¹ w sk³ad Grupy TAURON. Pozosta³e elektrownie, tzn. Siersza, Ostro-
³êka B, Skawina, Stalowa Wola, Jaworzno II i Blachownia posiadaj¹ znacznie mniejsze
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TABELA 4. Elektrownie na wêglu kamiennym

TABLE 4. Hard coal power plants

Nazwa elektrowni
Moc zainstalowana Moc osi¹galna Produkcja brutto

[MW] [MW] [GW�h]

El. Kozienice 2 845,0 2 905,0 11 825

EDF Rybnik S.A. 1 775,0 1 775,0 9 774

El. Po³aniec – Wêglowa 1 400,0 1 575,0 7 909

El. Dolna Odra 1 772,0 1 547,0 5 504

El. Opole 1 492,0 1 532,0 7 177

El. Jaworzno 3 1 345,0 1 345,0 6 555

El. £aziska 1 155,0 1 145,0 4 405

El. £agisza 1 060,0 1 060,0 3 958

El. Siersza 666,0 677,0 2 080

El. Ostro³êka B 647,0 647,0 3 105

El. Skawina 490,0 490,0 1 063

E. Stalowa Wola 330,0 341,0 873

El. Jaworzno 2 190,0 190,0 843

El. Blachownia 165,0 158,0 490

El. Halemba – – 58

Razem 15 332,0 15 387,0 65 620

�ród³o: Statystyka… 2013



moce i w zwi¹zku z tym produkuj¹ znacznie mniej energii elektrycznej. Elektrownia
Halemba w 2012 roku zakoñczy³a dzia³alnoœæ ze wzglêdu na ca³kowit¹ dekapitalizacjê
urz¹dzeñ i brak mo¿liwoœci przeprowadzenia remontu kapitalnego.

Na rysunku 3 przedstawiono produkcjê energii elektrycznej z wêgla kamiennego i z wê-
gla brunatnego. Produkcja ta utrzymuje siê na doœæ stabilnym poziomie. W analizowanej
piêciolatce dla wêgla kamiennego zmienia³a siê w granicach 80,6–87,9 TW�h, natomiast dla
wêgla brunatnego w granicach 48,7–54,1 TW�h. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e w latach, w których
zwiêksza³a siê produkcja energii elektrycznej z wêgla kamiennego zmniejsza³a siê produkcja
energii elektrycznej z wêgla brunatnego. Odstêpstwo mo¿na zauwa¿yæ jedynie dla roku
2009, w którym zmniejszy³a siê zarówno produkcja energii elektrycznej z wêgla kamiennego
jak i z wêgla brunatnego. Spowodowane to zosta³o ogólnoœwiatowym kryzysem, który
wp³yn¹³ równie¿ na zapotrzebowanie na energiê w Polsce. Od 2010 roku systematycznie
wzrasta znaczenie wêgla brunatnego. W 2010 roku wytworzono z tego surowca 48,7 TW�h,
a w 2012, ju¿ 54,1 TW�h. Mo¿na spodziewaæ siê utrzymania tego trendu, gdy¿ obecnie
wiêkszoœæ energii elektrycznej sprzedawana jest przez Towarow¹ Gie³dê Energii (TGE),
a warunki gie³dowe preferuj¹ najtañszych producentów. Ceny wêgla brunatnego s¹ oko³o
40% ni¿sze od cen wêgla kamiennego energetycznego wiêc i koszt produkcji energii
elektrycznej jest odpowiednio ni¿szy. Cena wêgla brunatnego do wytwarzania energii
elektrycznej wynosi³a w 2012 roku 7,2 z³/GJ, a wêgla kamiennego 14,9 z³/GJ (Grudziñski
2013a). Gaz ziemny jest oko³o trzykrotnie dro¿szy od wêgla wiêc nie stwarza dla niego
konkurencji. Dla uœwiadomienia sobie znaczenia gazu w systemie elektroenergetycznym
Polski nale¿y wspomnieæ, ¿e z gazu w 2012 roku wyprodukowano 3,9% energii elektrycznej
i poziom ten nie powinien siê w najbli¿szych latach zwiêkszaæ w³aœnie ze wzglêdu na ceny.
Du¿o wiêksz¹ konkurencjê stanowi¹ odnawialne Ÿród³a energii (OZE). Ich udzia³ w pro-
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Rys. 3. Produkcja energii elektrycznej z wêgla kamiennego i z wêgla brunatnego

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie Sprawozdañ elektroenergetyki polskiej z lat 2009–2013

Fig. 3. The production of electricity from hard coal and lignite



dukcji energii elektrycznej stale roœnie i w 2012 roku wyniós³ 10,4% (Statystyka… 2013).
Udzia³ OZE nadal bêdzie siê zwiêksza³, gdy¿ wymagaj¹ tego przepisy unijne nakazuj¹ce
Polsce osi¹gn¹æ 15% udzia³ OZE w zu¿yciu energii w 2020 roku. Dla krajów tzw. „starej
Unii” pu³ap ten wynosi 20%, a coraz czêœciej mówi siê o d¹¿eniu do osi¹gniêcia nawet 30%.
Istnieje du¿e prawdopodobieñstwo, ¿e Polska bêdzie zmuszona do zwiêkszenia udzia³u OZE
ponad poziom obecnie uzgodniony, jeœli wejd¹ w ¿ycie nowe regulacje prawne.

Podsumowanie

Podsumowuj¹c analizê krajowej struktury wytwarzania energii elektrycznej z wêgla ka-
miennego warto zacytowaæ jedno zdanie z Polityki energetycznej Polski do 2030 roku
(Polityka… 2009): „G³ównym celem polityki energetycznej w obszarze wytwarzania i prze-
sy³ania energii elektrycznej oraz ciep³a jest zapewnienie ci¹g³ego pokrycia zapotrzebowania na
energiê przy uwzglêdnieniu maksymalnego mo¿liwego wykorzystania krajowych zasobów
oraz przyjaznych œrodowisku technologii”. Pozwala to mieæ nadziejê na dalsze wykorzy-
stywanie krajowej bazy surowców energetycznych, zw³aszcza wêgla kamiennego i wêgla
brunatnego, co zapewni d³ugotrwa³y i stabilny rozwój kraju. Przygotowywane przed kilku
laty i nadal aktualne plany obejmuj¹ budowê nowych mocy w celu zrównowa¿enia krajowego
popytu na energiê elektryczn¹ i utrzymanie niezbêdnej nadwy¿ki operacyjnej w szczycie,
budowê interwencyjnych Ÿróde³ wytwarzania energii elektrycznej, wymaganych ze wzglêdu
bezpieczeñstwa, rozbudowê krajowego systemu przesy³owego, rozwój po³¹czeñ transgra-
nicznych, modernizacjê, budowê i rozbudowê sieci dystrybucyjnych.

W 2007 roku zu¿ycie energii elektrycznej per capita wynios³o w Polsce 3662 kW�h.
W tym samym roku zu¿ycie to w krajach Unii Europejskiej wynios³o 5839 kW�h, a krajach
OECD – 8477 kW�h (Soliñski 2010). Polska wdra¿aj¹c reformy gospodarcze, polityczne
i spo³eczne stara siê osi¹gn¹æ rozwój zbli¿ony do poziomu jaki posiadaj¹ najwy¿ej roz-
winiête kraje œwiata. Jeœli nic nie stanie na przeszkodzie, Polska w przysz³oœci bêdzie
zu¿ywaæ znacznie wiêksze iloœci energii elektrycznej ni¿ obecnie. Wed³ug nadal obo-
wi¹zuj¹cej Polityki energetycznej Polski do 2030 roku, przewidywany jest umiarkowany
wzrost finalnego zapotrzebowania na energiê elektryczn¹ z oko³o 111 TW�h w 2006 roku do
172 TW�h w 2030 roku, a zapotrzebowanie na energiê elektryczn¹ brutto wzroœnie z po-
ziomu oko³o 151 TW�h w 2006 roku do oko³o 217 TW�h w 2030 roku (Polityka… 2009).
Sprostanie takim potrzebom wymagaæ bêdzie budowy nowych bloków energetycznych
i modernizacji tych obecnie istniej¹cych, których stan techniczny i wymogi unijne odnoœnie
ochrony klimatu na to pozwol¹. Jeœli chodzi o ochronê klimatu to sytuacja w energetyce
wêglowej z roku na rok siê poprawia. Chocia¿ nadal wêgiel postrzegany jest jako tzw. brudne
paliwo to nale¿y podkreœliæ, ¿e emisje w energetyce uleg³y kolosalnej redukcji. W latach
1990–2011, dziêki zastosowaniu wysoko wydajnych urz¹dzeñ odpylaj¹cych, redukcja emisji
popio³u wynios³a prawie 97%, podczas gdy w tym czasie zawartoœæ popio³u w spalanym
w elektrowniach wêglu zmniejszy³a siê tylko o 19%. W przypadku SO2 redukcja emisji
w latach 1990–2011 zmniejszy³a siê o 76%, podczas gdy zawartoœæ siarki w spalanym wêglu
zmniejszy³a siê o 17% (Grudziñski 2013b).

Jak wynika z jednego z wielu wniosków zawartych w opracowaniu Wêgiel dla polskiej
energetyki w perspektywie 2050 roku – analizy scenariuszowe (Wêgiel... 2013), rosn¹cy
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popyt na energiê elektryczn¹ w Polsce wp³ywaæ bêdzie na utrzymanie lub nawet wzrost
zapotrzebowania na wêgiel do produkcji energii elektrycznej. Takiej tendencji nale¿y ocze-
kiwaæ nawet przy za³o¿eniu systematycznej poprawy efektywnoœci energetycznej krajowej
gospodarki. Polska zu¿ywa niewielkie iloœci energii elektrycznej w przeliczeniu na miesz-
kañca wiêc d¹¿enie do wyrównywania poziomów ¿ycia w poszczególnych krajach Unii
doprowadzi niew¹tpliwie do wzrostu zapotrzebowania na energiê elektryczn¹.

Potrzebne s¹ jednak nowe inwestycje. W tym roku rozpoczê³a siê budowa dwóch bloków
wêglowych w elektrowni Opole. Przygotowania trwa³y d³ugo i po negatywnej ocenie
op³acalnoœci takiego przedsiêwziêcia wydawa³o siê, ¿e do realizacji tej inwestycji nie
dojdzie. Sta³o siê jednak inaczej, co daje dobre prognozy dla rozwoju sektora wêglowego
w Polsce. W nowych blokach ma byæ spalany krajowy wêgiel z Kompanii Wêglowej.
Kolejnym budowanym wêglowym blokiem energetycznym jest 1000 MW blok w elektrowni
Kozienice. Rozpocznie on pracê w 2016 roku. Nowy blok wêglowy ma powstaæ równie¿
w elektrowni Jaworzno III. Nie ma pewnoœci co do realizacji planowanej od dawna budowy
Elektrowni Pó³noc przez Holding Kulczyk Investments, a budowa nowej elektrowni wê-
glowej przez Kompaniê Wêglow¹ wydaje siê byæ ma³o realna ze wzglêdu na trudnoœci
finansowe z jakimi boryka siê ta najwiêksza w Europie spó³ka wêglowa.

Polska nie jest odosobniona w budowie elektrowni wêglowych. Nowe inwestycje wê-
glowe planowane s¹ tak¿e w Niemczech, Holandii i we W³oszech. £¹cznie w tych krajach ma
powstaæ 16 elektrowni o sumarycznej mocy wynosz¹cej 17,2 GW. Bêd¹ to albo zupe³nie
nowe bloki wêglowe w elektrowniach spalaj¹cych inne paliwo, wymiana starych bloków na
nowe nowoczeœniejsze lub te¿ wymiana bloków spalaj¹cych paliwo ropopochodne na bloki
na wêgiel (Stala-Szlugaj 2013).

Op³acalnoœæ inwestowania w nowe moce wytwórcze zale¿y nie tylko od woli politycznej
maj¹cej za zadanie zapewnienie bezpieczeñstwa energetycznego, ale równie¿, a mo¿e przede
wszystkim, od wzglêdów ekonomicznych. Przyjmuje siê, ¿e wartoœci¹ progow¹ gwa-
rantuj¹c¹ zwrot z kapita³u jest cena energii elektrycznej nie mniejsza ni¿ 40 Euro/MWh
(Malko 2005). W 2013 roku ceny energii elektrycznej w Polsce by³y wyj¹tkowo niskie, co
nie sprzyja³o podejmowaniu decyzji o budowie nowych bloków energetycznych.
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