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Abstract

There is the transition from coal-based power sector to renewable energy. Conventional 
electrical power plants and heating plants are a temporary tool enabling the develop-
ment of  RES. Transformation of  the Polish energy sector will have consequences for 
the operation of  the coal mines. The pace of  change must be adapted to local social and 
economic conditions. Conventional energy dilemmas relate primarily to the timing of  
introduction of  the new, alternative technologies and to principles of  financing of  the 
conventional power plants and electrical power and heating plants in a changing market.

Key words – coal-based power sector, renewable energy, conventional electrical pow-
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Wprowadzenie

Konwencjonalna energetyka rozumiana jest tu, jako ta część sektora elektroenerge-
tycznego, na którą składają się elektrownie i elektrociepłownie opalane węglem lub ga-
zem ziemnym, zasilające rozbudowane elektroenergetyczne sieci przesyłowe lub dystry-
bucyjne oraz systemy ciepłownicze, w których głównym źródłem ciepła są kotłownie 
wodne lub wspomniane elektrociepłownie. Konwencjonalne źródła energii elektrycznej 
są dzisiaj podstawą polskiej elektroenergetyki. W ciągu następnych 20-30 lat będą na-
dal miały zasadnicze znaczenie w zapewnieniu pokrycia krajowego zapotrzebowania 
na energię, ale przewiduje się, że warunki ich rozwoju, wielkość mocy zainstalowanej, 
warunki pracy, rola w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (KSE) i pozycja na 
rynku ulegną poważnym zmianom.
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W końcu 2014 r. łączna moc zainstalowana polskich elektrowni wynosiła w końcu 
38 121 MW, moc osiągalna 38 476 MW, z czego 25 149 MW stanowiła moc Jednostek 
Wytwórczych Centralnie Dysponowanych, a w tym 9 152 MW – moc bloków opa-
lanych węglem brunatnym i 14 301 MW – bloków opalanych węglem kamiennym. 
Strukturę mocy osiągalnej zilustrowano na rys. 1 korzystając z danych zaczerpniętych 
z [4]. W ciągu ostatnich 10 lat o 855 MW zmniejszyła się moc bloków opalanych 
węglem kamiennym, ale o 680 MW wzrosła moc zainstalowana w blokach opalanych 
węglem brunatnym i o 390 MW moc bloków opalanych gazem ziemnym. W tym 
czasie miła miejsce znaczący przyrost mocy zainstalowanej w farmach wiatrowych: 
3855 MW.

Rys. 1. Moce osiągalne w polskim KSE w podziale na technologie

Omówienie dylematów strategicznych konwencjonalnej energetyki trzeba rozpo-
cząć od spojrzenia na obecne warunki i przewidywane zmiany w jej otoczeniu, a także 
w niej samej. Trzeba je rozważać w aspekcie zmian na rynku energii elektrycznej – 
przewidywanych zmian zapotrzebowania energii i zapotrzebowania mocy, czynników 
wpływających na cenę, po której energii konwencjonalne elektrownie sprzedają ener-
gię. Istotny jest też stan techniczny eksploatowanych elektrowni, ziemne i stałe koszty 
produkcji, wyposażenie w instalacje ochrony środowiska i rozpoczęte już inwestycje 
w nowe konwencjonalne moce wytwórcze. 

elektrociepłownie 
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Co oczywiste, istotne uwarunkowania funkcjonowania energetyki wynikają z polity-
ki klimatycznej i z polityki energetycznej Unii Europejskiej. W tym kontekście należy 
wskazać na co najmniej trzy obszary działań będących konsekwencją tej polityki: 

– dążenie do dekarbonizacji w szeroko rozumianej energetyce, co w pierwszej ko-
lejności służy rozwojowi odnawialnych źródeł energii i wiąże się z funkcjonowa-
niem mechanizmów promujących ten rozwój – między innymi systemem upraw-
nień do emisji CO2 oraz krajowymi systemami wsparcia,

– stymulowanie poprawy ochrony środowiska, również przez wdrażanie wymaga-
jących standardów emisji zanieczyszczeń atmosferycznych, odnoszonych do naj-
lepszych dostępnych technologii ochrony środowiska, 

– rozbudowę sieci przesyłowych energii elektrycznej i gazu w celu stopniowej inte-
gracji krajowych rynków energii i poprawy bezpieczeństwa energetycznego po-
szczególnych krajów.

 

1. Ważniejsze uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju 
energetyki konwencjonalnej

1.1. Przewidywane zmiany zapotrzebowania na energię elektryczną

Publikowane w ostatnim czasie prognozy zapotrzebowania na energię (rys.1), opra-
cowane przez różne zespoły, są stosunkowo zbieżne i przewidują wzrost krajowego 
zużycia energii elektrycznej od 161 TWh w roku 2014 do 186÷190 TWh w roku 2025. 
Oznaczałoby to, że w zużycie energii elektrycznej będzie wzrastać średnio o 1,3–1,5% 
rocznie lub średnio o 2,3÷2,6 TWh rocznie. Nie negując założeń przyjętych przez au-
torów prognoz cytowanych w [1]1 i [2], trzeba wskazać, że w ostatnich latach charakter 
zmian zużycia energii elektrycznej jest inny niż miało to miejsce do roku 2007. Średnia 
dynamika wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną w latach 2007÷2014 była 
blisko o połowę mniejsza od prognozowanej na przyszłość i wyniosła 0,64% rocznie. 
Jeszcze mniejsza była dynamika tych zmian w latach 2011–2014, zatem już po kryzysie 
z lat 2008–2009 i wyniosła średnio zaledwie 0,56% rocznie. W ostatnich trzech latach 
zużycie energii wzrastało średnio o mniej niż 1,2 TWh rocznie. Jeśli utrzymałby się 
trend zmian z lat 2007÷2014 lub 2011÷2014, to zużycie energii do roku 2025 zwiększy-
łoby się jedynie o około 10 TWh rocznie. Taka ekstrapolacja powinna być oczywiście 

1 Autor nie miał dostępu do pełnych raportów dotyczących prognoz przywołanych w [1]. 
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traktowana jako mniej wiarygodna od prognoz opartych na bardziej rozbudowanych 
modelach, niemniej w ciągu ostatnich kilkunastu lat okazywało się bardzo często, że rze-
czywiste zapotrzebowanie na energię było istotnie niższe od wskazywanego wcześniej 
w prognozach wieloletnich. 

Istotnym czynnikiem, ale trudnym do prawidłowego zwymiarowania, jest przewidy-
wany rozwój transportu opartego na samochodach elektrycznych. Ich szerokie wpro-
wadzenie spowodowałoby bardzo duży wzrost zużycia energii elektrycznej i jakościową 
zmianę dobowych profili poboru energii. Wydaje się, że ten aspekt oczekiwanych, głę-
bokich zmian w gospodarce energetycznej nie był brany pod uwagę w prezentowanych 
prognozach. Z drugiej strony dopóki w Polsce udział energii elektrycznej wytwarzanej 
w elektrowniach węglowych nie spadnie poniżej 40% (zgrubne oszacowanie własne), 
emisja CO2 związana z użytkowaniem samochodów elektrycznych będzie większa niż 
wynikająca z użytkowania samochodów napędzanych silnikami benzynowymi lub silni-
kami wysokoprężnymi zasilanymi olejem napędowym.

Rys. 2. Dotychczasowe całkowite zużycie energii elektrycznej w kraju i jego prognozy 
do roku 2025. Prognozy ARE, KAPE i PSE Innowacje – cytowane za [1]. 

Prognoza ENERGSYS za [2]

Podane powyżej wartości odnoszą się do całkowitego zużycia energii elektrycznej 
w kraju, co obejmuje nie tylko straty i różnice bilansowe w jej przesyle i dystrybucji, 
ale także zużycie energii na potrzeby własne elektrowni. Na powyższe prognozy mają 

[TWh/a]
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wpływ założenia co do struktury technologicznej wytwarzania energii elektrycznej. 
Końcowe zużycie energii wynosiło w ostatnich latach 129–133 GWh/a. W cytowanej 
prognozie ENERGSYS [2] zużycie netto energii elektrycznej w 2025 r. szacowano na 
145 TWh/a. Zmiany końcowego zużycia energii będą podobne do prognozowanych 
zmian łącznego zużycia, z odpowiednią korektą zmian zużycia energii na potrzeby włas-
ne elektrowni.

Na tle raportowanego zużycia energii i prezentowanych prognoz warto zwrócić 
uwagę, że w latach 2011–2014, gdy zużycie energii w kraju wzrosło o 3,5 TWh, o oko-
ło 4,3 TWh wzrosła produkcja energii elektrycznej w lądowych farmach wiatrowych 
(wg [3]: wzrost z 3,2 TWh w 2011 do 7,7 TWh w 2014 ). Rynek elektrowni konwencjo-
nalnych został zatem ograniczony w wyniku rozwoju farm wiatrowych. Prognozowane 
w [1] i [2] zwiększenie zużycia energii w latach 2015–2025 (o 25÷29 TWh) mogłyby 
zostać hipotetycznie pokryte produkcją energii w nowych lądowych farmach wiatro-
wych o mocy 11000÷13000 MW. Prawdopodobnie przyrost mocy w sektorze wiatrako-
wym do roku 2025 nie będzie tak duży, ale jak wspomniano nie ma również pewności, 
że zmaterializuje się prognozowane zwiększenie zużycia energii elektrycznej. Biorąc 
pod uwagę możliwy rozwój układów kogeneracyjnych można się spodziewać, że do 
roku 2024 produkcja energii elektrycznej w węglowych elektrowniach kondensacyjnych 
prawdopodobnie nie będzie wzrastać, a może nawet spadać. W późniejszych latach, 
gdy prawdopodobnie kontynuowany będzie rozwój energetyki odnawialnej, a zwłaszcza 
jeśli Polska zdecyduje się na budowę elektrowni jądrowych – produkcja energii w elek-
trowniach opalanych węglem kamiennym spadnie znacząco. 

Bieżące zapotrzebowanie na energię z elektrowni konwencjonalnych, które w co-
raz większym stopniu pełnią rolę elektrowni podszczytowych, a część ich zdolności 
wytwórczych wykorzystywana jest do bilansowania zapotrzebowania szczytowego, ma 
zasadniczy wpływ na ich wyniki finansowe. Niepewność prognoz zapotrzebowania na 
energię utrudnia strategiczne decyzje dotyczące budowy nowych jednostek wytwór-
czych lub wycofywania z eksploatacji starszych bloków. 

1.2. Zmiany maksymalnego zapotrzebowania mocy

Prognozowane zmiany maksymalnego zapotrzebowania mocy elektrycznej mogą 
być uznane za jeszcze bardziej dyskusyjne niż prognozy zapotrzebowania na energię. Na 
rys.2 przedstawiono prognozy publikowane przez PSE w [1]. Zgodnie z nimi szczytowe 
zapotrzebowanie mocy w Polsce ma wzrosnąć z 25,8 GW w 2012 r. do 29,6÷31,1 GW 
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w 2025 r. Autorzy prognoz opublikowanych w [2] wskazują jednak, że ze względu na 
zmianę sposobu i celów użytkowania energii elektrycznej, i wynikającą stąd stopniową 
zmianę dobowych profili poboru energii, prognozowanemu wzrostowi zużycia energii 
nie musi towarzyszyć widoczny wzrost szczytowego zapotrzebowania mocy w okresie 
zimowym. Wszystkie prognozy przewidują natomiast wzrost szczytowego zapotrzebo-
wania mocy w okresie letnim 

Nawet jeśli maksymalne szczytowe zapotrzebowanie mocy nie będzie wzrastać istot-
nie, przybywać będzie nowych OZE, a produkcja z elektrowni konwencjonalnych może 
nawet maleć, to zapotrzebowanie na moc dyspozycyjną elektrowni konwencjonalnych 
nie będzie malało, do czasu ewentualnego uruchomienia elektrowni jądrowych. Wy-
nika to z braku praktycznych możliwości magazynowania energii poza elektrowniami 
szczytowo-pompowymi. Farmy wiatrowe nie gwarantują dostaw energii stosownie do 
zapotrzebowania. W okresie bezwietrznym moc wytwarzana w farmach wiatrowych 
może być ograniczona nawet do wartości rzędu 2% ich mocy zainstalowanej. Również 
farmy fotowoltaiczne, z oczywistych powodów nie zapewniają właściwej dyspozycyjno-
ści mocy. 

Rys. 3. Dotychczasowe maksymalne roczne zapotrzebowanie mocy elektrycznej w kraju 
i jego prognozy do roku 2025; prognozy ARE – linia niebieska, KAPE – linia brązowa i PSE 

Innowacje – linia zielona – cytowane za [1]; linia przerywana – ekstrapolacja trendu 
z lat 2009÷2014
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W celu zapewnienia możliwości zbilansowania bieżącego zapotrzebowania na moc 
z mocą dyspozycyjną, konieczne będzie zatem: 

– utrzymanie w eksploatacji istniejących obecnie bloków węglowych, których wy-
korzystanie (roczna produkcja) będzie jednak mniejsza niż obecnie i które musia-
łyby zostać dostosowane do pracy z większą zmiennością obciążenia lub 

– budowa nowych elektrowni szczytowych, potencjalnie wyposażonych w turbiny 
gazowe pracujące w obiegu prostym (co nie jest możliwe w aktualnych warun-
kach ekonomicznych) lub

– szersze zastosowanie technik zarządzania popytem.
W dalszej przyszłości możliwe będzie zapewne wykorzystanie nowych metod maga-

zynowania energii elektrycznej, produkcja i magazynowania wodoru lub paliw pochod-
nych, zasilających elektrownie szczytowe lub zastosowanie innych technologii.

1.3. Prognoza mocy osiągalnej jednostek wytwórczych centralnie 
dysponowanych

 
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE), jako operator systemu przesyłowego, 

są odpowiedzialne między innymi za bieżące bilansowanie mocy w KSE. Zapotrze-
bowanie to jest bilansowane przede wszystkim przez Jednostki Wytwórcze Centralnie 
Dysponowane, stanowiące podstawowe źródło mocy i uzupełniające pobór mocy z jed-
nostek o ograniczonych możliwościach sterowania mocą: z elektrociepłowni, farm wia-
trowych i fotowoltaicznych oraz z małych elektrowni wodnych. Do JWCD zalicza się 
dzisiaj: 

– 16 bloków klasy 120 MW o sprawności netto ok. 33,4%, w tym 5 bloków Elek-
trowni Adamów opalanych węglem brunatnym, które zostaną wycofane z eks-
ploatacji do roku 2020, 

– 2 bloki klasy 150 MW o sprawności netto ok. 36,0% opalane węglem ka-
miennym,

– 48 bloków klasy 200 MW o średniej sprawności netto 34,3%, w tym 6 bloków 
Elektrowni Turów opalanych węglem brunatnym;  prawdopodobne 30 z tych 
bloków zostanie wy łączonych z eksploatacji do roku 2030,

– 16 bloków klasy 360 MW o sprawności netto około 36%, w tym 4 opalane wę-
glem kamiennym i 12 opalanych węglem brunatnym , z których 1 jest przewi-
dziany do wyłączenia do roku 2020,

– 2 bloki klasy 500 MW o sprawności netto ok. 36,0% opalane węglem kamiennym,
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– 6 bloków 235-265 MW z kotłami fluidalnymi opalanymi węglem brunatnym uru-
chomionych w latach 1998-2004 w Elektrowni Turów, 

– blok nadkrytyczny 464 MW w Elektrowni Pątnów, o sprawności netto 41,0%, 
opalany węglem brunatnym, 

– blok nadkrytyczny 460 MW w Elektrowni Łagisza, o sprawności netto 42,8%, 
opalany węglem kamiennym, 

– blok nadkrytyczny 858 MW w Elektrowni Bełchatów, o sprawności netto 42,1%, 
opalany węglem brunatnym.

W okresie do roku 2019 zostaną uruchomione następujące nowe bloki energetyczne, 
które będą zaliczone do JWCD:

– blok 475 MW, gazowo-parowy, w EC Włocławek, w 2015 r., 
– blok 464 MW, gazowo-parowy, w EC Stalowa Wola, w 2015 r. lub 2016 r.
– blok 600 MW, gazowo-parowy, w EC Płock, w 2017 r.,
– blok 1075 MW, opalany węglem kamiennym w Elektrowni Kozienice (prawdo-

podobnie będzie uruchomiony w 2018 r.),
– blok 460 MW, opalany węglem brunatnym, w Elektrowni Turów (prawdopodob-

nie będzie uruchomiony w 2018 r.),
– 2 bloki po 900 MW, opalane węglem kamiennym w Elektrowni Opole (prawdo-

podobnie będą uruchomiony w 2019 r.),
– blok 910 MW, opalany węglem kamiennym w Elektrowni Jaworzno III 2019 r.
Na podstawie dostępnych informacji o przewidywanych terminach wyłączeń wy-

eksploatowanych bloków węglowych oraz uruchomieniu wymienionych wyżej nowych 
mocy sporządzono prognozę zmian mocy JWCD przedstawioną na rys. 3. Nie uwzględ-
niono w tym zestawieniu, przewidywanego na lata 2018-2019 uruchomienia bloku gazo-
wo-parowego klasy 460 MW w EC Żerań, koniecznego dla pokrycia zapotrzebowania 
na ciepło sieciowe w Warszawie. Ponieważ będzie on stanowił podstawową jednostką 
ciepłowniczą w miejskiej sieci ciepłowniczej Warszawy, nie jest oczywiste, czy zostanie 
on zaliczony do JWCD. 

Sporządzona prognoza mocy JWCD dowodzi, że zarówno modernizacje istnieją-
cych bloków, jak i budowa nowych jest prowadzona w sposób nieskoordynowany. Czę-
ści starych bloków, których wyłączenie przewidywano do roku 2020, została zmoderni-
zowana i będą one eksploatowane jeszcze w następnej dekadzie. Niemal w tym samym 
czasie budowane są 4 bloki węglowe klasy 1000 MW, jeden o mocy 460 MW i 3 duże 
bloki gazowo-parowe opalane gazem ziemnym. Z dużym prawdopodobieństwem bę-
dzie to skutkować nadmiarem mocy w KSE w latach 2019÷2020, spowoduje czasowe 
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obniżenie cen energii na rynku hurtowym (jak miało to ostatnio miejsce po uruchomie-
niu bloku nr 14 w Elektrowni Bełchatów) i wpłynie negatywnie na ekonomikę wszyst-
kich wymienionych tu projektów inwestycyjnych. 

Kształt krzywej przedstawionej na rys. 3 może sugerować, że w wyniku wyłączeń 
kolejnych konwencjonalnych bloków kondensacyjnych opalanych węglem, poziom 
mocy dyspozycyjnej w KSE od roku 2022 będzie zbyt niski. Niedobór ten może jednak 
zostać skompensowany przez układy kogeneracyjne, które właśnie w tym czasie powin-
ny być oddawane do eksploatacji zastępując kotłownie nie spełniające nowych standar-
dów emisji zanieczyszczeń atmosferycznych. W przypadku konwersji części ciepłowni 
na układy kogeneracyjne, dodatkowa moc elektryczna możliwa do przyłączenia do KSE 
jest szacowana na 2500÷4000 MWe, zależnie od zastosowanej technologii. Nowe elek-
trociepłownie nie będą JWCD, ale zapewnią potrzebną moc dyspozycyjną w okresie 
zimowym. Dodatkowy komentarz odnoszący się do budowy nowych układów kogene-
racyjnych ujęto w dalszej części artykułu. Po roku 2027 konieczne będzie uruchomienie 
nowych JWCD.

Rys. 4. Dotychczasowa (linia niebieska) oraz prognozowana (linia zielona) zmiana mocy 
JWCD z jakościową ilustracją potencjalnego nadmiaru i niedomiaru mocy JWCD 

– na podstawie znanych planów wyłączeń istniejących bloków oraz budowy 
nowych jednostek

[MW]

Efekt braku koordynacji decyzji inwestycyjnych 
– możliwy nadmiar mocy zainstalowanej

Szacunkowe 
potrzeby JWCD

Prognoza mocy osiągalnej JWCD 
– jednostki istniejące i budowane 



22

Paweł Skowroński

1.4. Dekarbonizacja i rozwój odnawialnych źródeł energii 

Mimo, że kraje z innych rejonów Świata, odpowiedzialne za największy w ostatnich 
latach wzrost emisji CO2, nie wprowadzają planów jej ograniczenia lub dopiero je roz-
ważają (np. Chiny – według ich deklaracji z czerwca 2015), znakomita większość krajów 
Unii Europejskiej uznaje dążenie do redukcji emisji CO2 za jeden podstawowych ce-
lów polityki klimatycznej Unii. W dyskusji nad koniecznością zmniejszenia emisji CO2 
nie są brane pod uwagę wyniki badań, z których wynika, że nie jest możliwym jedno-
znaczne określenie wpływu działalności człowieka na zmiany klimatu. Obniżenie emisji 
dwutlenku węgla ma być osiągnięte przede wszystkim w wyniku rozwoju odnawialnych 
źródeł energii i poprawę efektywności jej użytkowania. Rozwój energetyki jądrowej 
lub technologii CCS jest rozważany warunkowo. Nie można wykluczyć, że znaczące 
państwa europejskie dążą w istocie do konwersji swoich krajowych systemów energe-
tycznych opartych na paliwach kopalnych, i części posiadanego potencjału energetyki 
jądrowej, na energetykę odnawialną celem zmniejszenia zależności swoich gospodarek 
od światowego rynku paliw. Będąca skutkiem takiej transformacji redukcja emisji CO2 
jest ugruntowanym w opinii społecznej celem, legitymizującym te zmiany. 

Z polskiej perspektywy, ze względu na dostępność krajowych złóż węgla, produk-
cja energii elektrycznej jest od lat w bardzo małym stopniu zależna od importu paliw. 
Mamy jednak inne interesy gospodarcze, również w dziedzinie energetyki, jak np. moż-
liwość dywersyfikacji dostaw i ograniczenia cen gazu ziemnego, którym polityka unijna 
sprzyja. Z tego powodu kolejne polskie rządy akceptują unijne plany redukcji emisji CO2 
uzgadniając przy tym pewne dedykowane Polsce ograniczenia lub opóźnienia realizacji 
tych planów. Nie zmienia to jednak zasadniczo skutków otwarcia na rozwój odnawial-
nych źródeł energii.

W marcu 2007 r. Parlament Europejski przyjął pakiet klimatyczno – energetyczny, 
w którym założono zmniejszenie emisji CO2 o 20% w stosunku do emisji z roku 1990, 
zwiększenie do 2020 r. udziału energii końcowej pochodzącej ze źródeł odnawialnych 
do 20%, poprawę efektywności użytkowania energii o 20%. W ślad za tą decyzją, usta-
lone zostały cele dla poszczególnych krajów członkowskich. Polska została zobowią-
zana między innymi do zwiększenia udziału energii końcowej ze źródeł odnawialnych 
do 15% do roku 2020. Następstwem również tych zobowiązań był w Polsce boom 
instalacji współspalania biomasy w blokach energetycznych (chociaż ostatnio ograni-
czony), uruchomienia kilku instalacji dedykowanych do spalania biomasy (w tym bloku 
200 MW w Elektrowni Połaniec), nielicznych biogazowni i układów fotowoltaicznych, 
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ale przede wszystkim rozwój lądowych farm wiatrowych. Rys. 4 ilustruje zmiany mocy 
zainstalowanej w polskich farmach wiatrowych. Oczekuje się, że do roku 2020 moc 
zainstalowana w farmach wiatrowych w Polsce wzrośnie do około 6500 MW. Wprowa-
dzony w 2015 r. system aukcji na dostawę energii elektryczną ze źródeł odnawialnych 
spowoduje, że w pierwszej kolejności budowane będą tańsze OZE – najpierw lądowe 
farmy wiatrowe, potem wiatrowe farmy morskie lub farmy fotowoltaiczne jeśli zostaną 
istotnie obniżone ich jednostkowe nakłady inwestycyjne.

Kolejnym wyzwaniem po pakiecie „3x20” będzie wdrożenie ustaleń pakietu klima-
tycznego 2030 z października 2014 r., w myśl których do roku 2030 emisja CO2 w Unii 
Europejskiej ma być ograniczona o 40% w stosunku do roku 1990, a udział energii 
odnawianej w zużyciu końcowym ma wzrosnąć do 27%. Chociaż szczegółowe cele kra-
jowe nie zostały jeszcze ustalone, to można przyjąć, że w ciągu najbliższych kilkunastu 
lat wypełniając unijne zobowiązania będziemy w Polsce sukcesywnie zwiększać udział 
energii elektrycznej wyprodukowanej w OZE w ogólnym bilansie produkcji tej energii. 

Rys. 5. Zmiany mocy zainstalowanej w lądowych farmach wiatrowych w Polsce 
– stan do roku 2014 i prognoza do roku 2020

Jak wspomniano wcześniej, ze względu na brak możliwości magazynowania ener-
gii elektrycznej i ograniczone zdolności magazynowania energii w elektrowniach 
szczytowo-pompowych, poprawne funkcjonowanie KSE, w którym następuje rozwój 
OZE jest możliwe tylko dzięki temu, że w eksploatacji pozostają elektrownie kon-
wencjonalne gwarantujące dostępność mocy dyspozycyjnej w KSE. Z drugiej strony 
rozwój OZE powoduje zmniejszenie produkcji i sprzedaży z elektrowni konwencjo-
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nalnych, a zatem pogarsza ich wyniki ekonomiczne. Dodatkowo konwencjonalne blo-
ki energetyczne powinny zostać przystosowane do pracy z większą zmiennością ob-
ciążenia. Ilustruje to przykład przedstawiony na rys. 5, gdzie na tle dobowego profilu 
poboru mocy z KSE przedstawiono możliwe zmiany produkcji energii elektrycznej 
z farm wiatrowych. Jeśli, co ma często miejsce, siła wiatru nocą jest większa niż w cią-
gu dnia, to w prezentowanym przykładzie stosunek mocy maksymalnej do minimalnej 
pobieranej w trakcie doby z elektrowni konwencjonalnych wzrasta z około 1,5 do 2,2. 
Trzeba jednak zaznaczyć, że takie zjawisko będzie w przyszłości ograniczane wraz 
z rozwojem farm fotowoltaicznych.

Rys. 6. Ilustracja potencjalnego wzrostu zmienności obciążenia źródeł konwencjonalnych 
współpracujących z farmami wiatrowymi

Jednym z narzędzi poprawiających konkurencyjność OZE w stosunku do elek-
trowni konwencjonalnych i stosowanym w Unii Europejskiej jest system uprawnień 
do emisji CO2. Do roku 2013 polskie elektrownie uzyskiwały niemal pełną ilość po-
trzebnych im uprawnień do emisji CO2 za darmo. W tym samym czasie w Europie 
Zachodniej producenci energii elektrycznej z węgla byli już zobowiązani do zakupu 
pełnej ilości potrzebnych im uprawnień do emisji CO2. W wyniku negocjacji z Ko-
misją Europejską jeszcze w 2008 r. przyjęto, że darmowe uprawnienia do emisji CO2 
przyznawane polskim elektrowniom węglowym zostaną ograniczone w roku 2013 
do 70% i będą stopniowo zmniejszane do zera w roku 2020. Zmiany te ilustruje 
rys. 6. Liczba darmowych uprawnień przyznawana źródłom ciepła sieciowego będzie 
zmniejszana do zera do roku 2027. 
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Rys. 7. Udział darmowych uprawnień do emisji w ogólnej liczbie uprawnień umarzanych 
przez polskie elektrownie węglowe

1.5. Standardy emisji

Ważnym elementem polityki unijnej jest wprowadzanie nowych, bardziej rygory-
stycznych norm emisji zanieczyszczeń. Potrzeba zmniejszenia negatywnego wpływu 
energetyki na środowisko naturalne jest oczywista. 

Od 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe standardy emisji określone w dyrektywie 
IED z 2010 r. i zawarte w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 2014 r. Do końca 2015 
r. duże źródła emisji są wyposażane w instalacje ochrony środowiska dostosowujące 
je do tych standardów, w szczególności w zakresie emisji pyłów, SO2 i NOx. Układy 
o mocy w paliwie pomiędzy 50 i 200 MW, z których co najmniej połowa wytwarzanego 
ciepła dostarczana jest do miejskich systemów ciepłowniczych, mogą tymczasowo pra-
cować z większymi emisjami i muszą zostać dostosowane do nowych wymagań do roku 
2022. Będzie się to wiązało ze wspomnianą potrzebą modernizacji źródeł ciepła siecio-
wego i możliwością zastąpienia części kotłowni wodnych układami kogeneracyjnymi. 
Standardy emisji z instalacji o mocach do 50 MW (w paliwie) określa dyrektywa MCP. 

Kolejne przewidywane regulacje emisyjne dotyczyć będą emisji rtęci i pyłów PM2, 
PM5 związanych również ze spalaniem węgli. Chociaż zawartość rtęci w atmosferze 
w Europie jest na poziomie, który jeszcze kilka lat temu był uznawany za nieistotny dla 
zdrowia człowieka [4], to dzisiaj wskazuje się jednak na jej znaczący negatywny wpływ 
na ludzkie zdrowie. Szacuje się, że w Polsce, w wyniku spalania węgla emitujemy co roku 
do atmosfery 11÷13 t rtęci. Przed energetyką węglową, a także przed górnictwem węgla 
kamiennego i brunatnego, stoi problem wdrożenia skutecznych metod redukcji emisji 
rtęci, których koszt nie powodowałby utraty konkurencyjności tej gałęzi energetyki.
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1.6. Możliwości transgranicznej wymiany energii 

Trzecim wspomnianym aspektem polityki unijnej jest rozbudowa europejskich sieci 
przesyłowych, a w szczególności połączeń transgranicznych. W planach PSE przewi-
duje się między innymi zwiększenie zdolności wymiany transgranicznej z Niemcami 
o 2000 MW po modernizacji stacji Krajnik i stacji Mikułowa (w tym zmianę napięcia na 
połączeniu Krajnik-Vierraden z 220 kV na 400 kV oraz zainstalowanie przesuwników 
fazowych w obu stacjach) oraz po rozbudowie krajowych sieci przesyłowych. W dal-
szej perspektywie jest budowa trzeciego połączenia umożliwiającego wymianę (import 
energii z Niemiec) do 1500 MW mocy. Jednocześnie budowane jest połączenie asyn-
chroniczne z Litwą, które docelowo, do roku 2020 umożliwi wymianę energii o mocy 
do 1500 MW. 

W Niemczech, gdzie zainstalowano ogniwa fotowoltaiczne o mocy ponad 38 200 
MW i farmy wiatrowe o mocy ponad 39 000 MW, na ceny energii na rynku hurtowym 
wpływa znacznie bardziej niż w Polsce koszt jej wytwarzania w elektrowniach opala-
nych węglem brunatnym, i ceny te są niższe. Obserwuje się duże nadwyżki produkcji 
energii elektrycznej nie tylko w dolinach nocnych, kiedy przy silnych wiatrach pracują 
farmy wiatrowe, ale również w szczytach w dni słoneczne, gdy możliwa jest duży od-
biór mocy z ogniw fotowoltaicznych. Zwiększenie możliwości dostawy energii elek-
trycznej z Niemiec do Polski będzie okresowo wpływać na obniżenie cen energii elek-
trycznej w szczytach, i dodatkowo ograniczać produkcję w polskich elektrowniach 
konwencjonalnych. 

1.7. Hurtowy rynek energii elektrycznej

Podstawowa część przychodów elektrowni konwencjonalnych uzyskiwana jest ze 
sprzedaży energii na rynku hurtowym. Niezależnie od tego czy kontrakty są zawierane 
za pośrednictwem giełdy, czy poza nią, na cenę energii wpływają koszty krańcowe kon-
kurujących jednostek wytwórczych, a zatem przede wszystkim ceny węgla kamiennego 
i ceny uprawnień do emisji CO2, moce dyspozycyjne, sprawności wytwarzania, wskaź-
niki emisji CO2 i pozostałe koszty zmienne oraz relacja aktualnego popytu do podaży 
– zapotrzebowania na energię do mocy dyspozycyjnej. Można wykazać, że nadwyżka 
przeciętnej ceny hurtowej nad najwyższym z kosztów krańcowych jednostek, których 
praca jest niezbędna do pokrycia bieżącego zapotrzebowania mocy jest funkcją rezerwy 
mocy w KSE. 
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Cena energii powinna umożliwić wytwórcy uzyskanie takich przychodów, które po-
kryją koszty zmienne i stałe produkcji z odpowiednim zyskiem. W zależności od tego 
jaka jest sprawność i emisyjność danego bloku elektroenergetycznego oraz jakim pali-
wem dany blok jest opalany, różna jest nadwyżka ceny hurtowej nad zmiennym kosztem 
wytwarzania (rys.7). 

Wartość hurtowej ceny energii elektrycznej wynika nie tylko z tej części kosztu emisji 
CO2, który jest pokrywany przez wytwórcę, ale z pełnego kosztu uprawnień do emi-
sji CO2, niezależnie od tego czy wytwórca (elektrownia) otrzymuje pewien przydział 
darmowych uprawnień, czy też nie. Zjawisko to ilustruje wykres opracowany przez 
BCG, na którym porównano zmiany cen energii elektrycznej i cen uprawnień do emisji 
(rys. 8). Wskaźnik emisji jednostki ustalającej cenę jest zbliżony do jedności. 

Rys. 8. Ilustracja relacji średniej ceny hurtowej do kosztów zmiennych ponoszonych 
przez wytwórców dla różnych bloków węglowych
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Rys.9. Wpływ ceny uprawnień do emisji CO2 na cenę energii elektrycznej 
na rynku hurtowym (na podstawie materiałów BCG)

1.8. Aktualne warunki rentowności inwestycji w konwencjonalne moce 
wytwórcze

Cena energii elektrycznej na polskim rynku hurtowym jest determinowana przez 
koszty zmienne bloków elektroenergetycznych o niższej sprawności, opalanych wę-
glem kamiennym. Jest ona tym wyższa im wyższa jest cena węgla i im wyższa jest 
cena uprawnień do emisji CO2. Ze wzrostem kosztów paliwa i emisji CO2, wzra-
sta również koszt zmienny produkcji energii w nowych, wysokosprawnych blokach 
energetycznych (w blokach parowych na parametry nadkrytyczne), ale wzrost ten 
jest mniejszy niż w blokach podkrytycznych i mniejszy niż związany z tym wzrost 
ceny energii. Produkcja jednostki energii elektrycznej w bloku podkrytycznym wiąże 
się ze zużyciem większej ilości paliwa i z większą emisją CO2 niż w bloku na parame-
try nadkrytyczne. Z tego powodu wysokie koszty emisji CO2 sprzyjają inwestycjom 
w nadkrytyczne bloki węglowe. W obecnych warunkach, w których eksploatacja 
bloków węglowych nie daje innych znaczących przychodów poza przychodami ze 
sprzedaży energii, przy znanych kosztach budowy bloków klasy 900÷1000 MW na 
węgiel kamienny, warunkiem ich rentowności jest utrzymanie się ceny uprawnień 
do emisji CO2 na poziomie powyżej 20÷25 EUR/t w ciągu kilkunastu lat po ich 
uruchomieniu. Ponieważ cena uprawnień do emisji CO2 wynika de facto z decyzji 
politycznych, to również od nich zależy efektywność realizowanych obecnie w Pol-
sce inwestycji w bloki węglowe. 
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Budowa bloków węglowych o mniejszej mocy, np. klasy 400÷500 MW wymaga więk-
szych jednostkowych nakładów inwestycyjnych i bez dodatkowego wsparcia opłacalna 
może być tylko budowa bloków opalanych węglem brunatnym, którego koszt może być 
w horyzoncie wieloletnim znacznie niższy od kosztu węgla kamiennego.

Koszt paliwowy wytwarzania energii elektrycznej w bloku gazowo-parowym klasy 
460 MW opalanym gazem ziemnym, ze średnią sprawnością 58% przekracza dzisiaj 
225 zł/MWh i jest znacznie wyższy od rynkowej ceny energii. Szacuje się, że blok ga-
zowo-parowy o takiej sprawności może wypracowywać dodatnią marżę na sprzedaży 
energii elektrycznej, jeśli koszt uprawnień do emisji przekroczyłby 40 EUR/t (przy bra-
ku innych źródeł przychodu). Nie wystarczyłoby to jednak do uzyskania dodatnich wy-
ników finansowych i nie gwarantowałoby rentowności inwestycji. Bloki gazowo-parowe 
są budowane jako jednostki kogeneracyjne. Szansą na rentowność bloku gazowo-pa-
rowego opalanego gazem ziemnym jest dostępność do gazu o znacząco niższej cenie, 
odpowiednio wysoka wartość wytwarzanego ciepła lub dodatkowe przychody z takich 
mechanizmów wsparcia jak np. tzw. żółte certyfikaty. Te same warunki dotyczą ren-
towności inwestycji w układy kogeneracyjne z silnikami tłokowymi. Niepewność co 
do tego, czy i jaki system wsparcia wysokosprawnej kogeneracji będzie obowiązywał 
w Polsce po roku 2018 powoduje, że obecnie podejmowane są tylko nieliczne inwesty-
cje w układy kogeneracyjne opalane gazem ziemnym. 

1.9. Kilka uwag o przyszłych źródłach ciepła sieciowego i układach 
kogeneracyjnych

Źródła ciepła sieciowego, kotłownie wodne i elektrociepłownie, o mocy w paliwie 
poniżej 200 MW, muszą zostać dostosowane do nowych standardów emisji do roku 
2022. Wyposażenie kotłowni wodnych z węglowymi kotłami rusztowymi w instalacje 
ochrony środowiska wymaga poniesienia nakładów inwestycyjnych o bardzo długim 
czasie zwrotu. Rozważone powinny być wówczas alternatywne technologie zasilania 
w ciepło do celów bytowych. 

Trzeba zwrócić uwagę, że miejskie systemy ciepłownicze funkcjonują dlatego, 
że ciepło z nich dostarczane umożliwia łatwe, praktycznie bezobsługowe ogrzewa-
nia budynków i podgrzew wody sanitarnej, bez generowania emisji zanieczyszczeń 
w miejscu odbioru tego ciepła oraz dlatego, że ciepło to jest relatywnie tanie. W pol-
skich warunkach ciepło sieciowe jest tanie, jeśli jest wytwarzane w kotłach opalanych 
węglem. Z drugiej strony użytkowanie węgla lokalnie, w poszczególnych budynkach, 
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wiązałoby się problemami związanymi z jego dostawą, magazynowaniem, utylizacją 
stałych odpadów paleniskowych, niską emisją zanieczyszczeń atmosferycznych i pra-
cochłonnością obsługi kotłów na paliwo stałe. Z tych samych przyczyn celowym jest 
wykorzystanie miejskich systemów ciepłowniczych, jeśli zlokalizowane w nich źródła 
ciepła byłyby opalane biomasą, paliwem typu RDF lub nieprzetworzonymi odpadami. 
Natomiast wyposażenie systemu ciepłowniczego w źródło ciepła sieciowego opalane 
gazem ziemnym wymaga sprawdzenia, że w danych warunkach takie rozwiązanie jest 
bardziej konkurencyjne niż stosowanie indywidualnych kotłów gazowych zlokalizo-
wanych w poszczególnych budynkach. 

Zaletą kogeneracyjnego źródła ciepła jest to, że zastępuje ono częściowo koniecz-
ność produkcji energii elektrycznej w układzie rozdzielonym, również pracującym przy-
najmniej okresowo jako źródło podstawowe (to znaczy w parowej lub gazowo-paro-
wej elektrowni kondensacyjnej) i w konsekwencji sprzyja zmniejszeniu zużycia paliwa 
i zmniejszeniu emisji CO2. Jeśli w systemie elektroenergetycznym nie byłoby elektrowni 
kondensacyjnych, których produkcję można zastąpić wytwarzaniem energii w układzie 
kogeneracyjnym, to budowa elektrociepłowni nie miałaby sensu. Wadą układów koge-
neracyjnych w porównaniu z ciepłowniami wodnymi są wysokie nakłady inwestycyjne. 
Warunkiem opłacalności budowy układów kogeneracyjnych jest stosowanie dedykowa-
nego im efektywnego mechanizmu wsparcia. Z punktu widzenia redukcji emisji CO2, 
wymagane dopłaty do produkcji energii elektrycznej w kogeneracji są dzisiaj podobnie 
efektywne jak dopłaty do budowy lądowych farm wiatrakowych. 

Jeśli w przyszłości sprawność elektryczna mikro-instalacji kogeneracyjnych wyposa-
żonych w turbiny gazowe lub silniki tłokowe zasilane gazem sieciowym, będzie zbliżona 
do sprawności takich układów o większej mocy i obniżą się koszty zakupu takich urzą-
dzeń, to sieciowe systemy ciepłownicze będą zastępowane również przez indywidualne 
układy mikro-kogeneracji.

Ciepło sieciowe będzie też częściowo zastępowane ciepłem z kolektorów słonecz-
nych instalowanych lokalnie i współpracujących z siecią. 

2. Dylematy i problemy strategiczne

W kontekście przedstawionych obecnych i prognozowanych uwarunkowań funk-
cjonowania KSE formułowane są następujące dylematy strategiczne odnoszące się do 
energetyki konwencjonalnej i problemy związane z formułowaniem strategii funkcjono-
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wania tej części energetyki, adresowane nie tylko do firm energetycznych, ale również 
do organów mających wpływ na warunki funkcjonowania sektora.

2.1. W jakim tempie rozwój OZE będzie ograniczał potencjał energetyki 
konwencjonalnej w Polsce? 

Przyjmując, że w Polsce będzie stopniowo ubywać elektrowni konwencjonalnych, 
zwłaszcza tych opalanych węglem i ich miejsce będą zajmować instalacje OZE, do roz-
strzygnięcia pozostaje tempo tych zmian. Możliwe są dwa skrajne scenariusze: 

– jeden, w którym minimalizując bieżące nakłady inwestycyjne i wzrost cen energii 
związany ze wsparciem rozwoju OZE, budowa instalacji energetyki odnawialnej 
będzie minimalizowana i ograniczana do wynegocjowanych na forum międzynaro-
dowych minimalnych wymaganych dla Polski udziałów OZE w krajowej energetyce 
i 

– drugi, w którym rozwój OZE będzie prowadzony bardzo agresywnie, podobnie 
jak w ostatnim dziesięcioleciu w Niemczech, prowadzący do szybkiej dekarboni-
zacji energetyki.

W zależności od przyjętego scenariusza rozwoju OZE, w różny sposób będą pla-
nowane wyłączenia, modernizacje i nowe inwestycje w elektrownie konwencjonal-
ne, z uwzględnieniem przewidywanego potencjału OZE, dostępności lub braku do-
stępności wielkoskalowych technologii magazynowania energii (poza elektrowniami 
szczytowo-pompowymi). Różne też będą scenariusze zmian w polskim górnictwie 
węglowym. 

Dzisiaj bardziej racjonalnym dla Polski wydaje się pierwszy z podanych powyżej 
scenariuszy – stopniowa rozbudowa OZE, z minimalizacją dodatkowych kosztów 
ponoszonych przez odbiorców końcowych, z odpowiednim czasem na przeprowa-
dzenie niezbędnych procesów społecznych związanych z ograniczeniem potencjału 
energetyki konwencjonalnej i górnictwa węglowego, w czasie, w którym mogą się 
rozwinąć do zastosowań przemysłowych dostatecznie tanie nowe technologie kon-
wersji i magazynowania energii. Polski rząd oprotestował plan pełnej dekarboniza-
cji Europy w 2100 r.

Konieczna jest zatem jednoznaczna i konsekwentna polityka rządu co do planowa-
nego rozwoju OZE – jego skali i systemu wsparcia (ustawa określająca te zasady została 
uchwalona). Umożliwiłoby to firmom energetycznym z jednej strony podejmowanie 
decyzji inwestycyjnych i udział w rozwoju OZE, a z drugiej bardziej precyzyjnie pro-
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gnozowanie zapotrzebowania energii i mocy z elektrowni i elektrociepłowni konwen-
cjonalnych. Rozwój OZE powinien być planowany z uwzględnieniem jego wpływu na 
krajobraz i innych negatywnych oddziaływań na środowisko. 

Przedmiotem odrębnej dyskusji powinno być wsparcie dedykowane energetyce kon-
wencjonalnej z tego tytułu, że do czasu wprowadzenia technologii wielkoskalowego 
magazynowania energii elektrycznej będzie ona zapewniać bilansowanie mocy w KSE. 
Również zasady finansowania układów magazynowych będą przedmiotem przyszłych 
dyskusji.

2.2. Czy i kiedy zostanie uruchomiony pierwszy polski reaktor jądrowy? 
Czy jest możliwą budowa nowych bloków konwencjonalnych, 
w szczególności bloków węglowych, jeśli nie doszłoby do budowy 
elektrowni jądrowej? 

Uruchomienie pierwszego reaktora jądrowego jest obecnie prognozowane na 
lata 2027÷2029. Szybsze uruchomienie energetyki jądrowej nie wydaje się koniecz-
ne – wiązałoby się z przyspieszonym wycofaniem z eksploatacji części bloków 
konwencjonalnych. Ostateczne decyzje o budowie pierwszej i kolejnych elektrowni 
jądrowej muszą zapaść w ciągu następnych kilku lat, w trakcie których powinny 
zostać ukończone prace przygotowawcze – ustalone lokalizacje, przeprowadzone 
badania środowiskowe. 

Rozwój energetyki jądrowej spowoduje ograniczenie użytkowania konwencjonal-
nych bloków węglowych. W KSE potrzebne mogą być natomiast jednostki gwarantują-
ce moc dyspozycyjną, które mogą być bardzo szybko uruchamiane i wyłączane – o ce-
chach układów z turbinami gazowymi pracującymi w obiegu prostym. Takie elektrownie 
mogą być opalane gazem zmiennym lub np. płynnymi paliwami syntezowymi.

Opóźnienie lub zaniechanie budowy elektrowni jądrowej wymagać będzie podjęcia 
inwestycji w konwencjonalne bloki energetyczne. Takie decyzje mogą zapadać w latach 
2022-2024, tak aby nowe jednostki były uruchamiane w latach 2028-2030. Możliwość 
budowy kolejnych bloków węglowych po wyłączeniu starych bloków podkrytycznych 
i w przypadku odłożenia inwestycji w elektrownię jądrową będzie zależeć od:

– dostępności technologii ochrony środowiska gwarantujących spełnienie obowią-
zujących wówczas standardów emisji zanieczyszczeń,

– zagwarantowania przychodów niezbędnych do spłaty inwestycji, ponieważ jeśli 
tak jak obecnie przychody elektrowni konwencjonalnej będą wynikać niemal wy-
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łącznie ze sprzedaży energii, to cena rynkowa energii nie zapewni zwrotu pono-
szonych nakładów. Cena ta, w wartościach realnych, będzie niższa niż dzisiejsza 
ponieważ z eksploatacji będą wyłączane kolejne bloki podkrytyczne opalane wę-
glem kamiennym, o niższych sprawnościach (zatem o istotnie wyższych kosztach 
krańcowych produkcji energii).

Jeśli polska elektroenergetyka miałaby dostęp do tanich zasobów gazu ziem-
nego wówczas inwestycje w bloki gazowo-parowe opalane gazem ziemnym były-
by prawdopodobnie łatwiejsze do zrealizowania z formalnego punktu widzenia. 
Dzisiaj jednak obserwowany jest w Europie odwrotny trend – wyłączania bloków 
gazowych z eksploatacji ze względu na wysokie ceny gazu i niskie ceny uprawnień 
do emisji CO2.

2.3. Kiedy będą dostępne ekonomicznie efektywne wielkoskalowe 
technologie magazynowania energii elektrycznej i/lub elementy 
podsystemu energetyki wodorowej, i w jakim stopniu powiążą one 
elektroenergetykę z energetyką transportu?

Jeżeli w ciągu najbliższych kilku lat będą dostępne wielkoskalowe technologie ma-
gazynowania energii elektrycznej bądź technologie konwersji nośników energii umoż-
liwiające następnie ich łatwe magazynowanie i ponowne użycie do produkcji energii 
elektrycznej lub paliw, po dostatecznie niskich kosztach, to trzeba się spodziewać, że 
unijna polityka energetyczna będzie wymuszać przyspieszoną redukcję potencjału ener-
getyki konwencjonalnej. 

Jeśli jednak takie technologie nie będą ekonomicznie dostępne to przeciwnie – ener-
getyka konwencjonalna pozostanie niezbędnym elementem systemów energetycznych 
gwarantującym bieżące bilansowanie mocy. 

Należy jednak zwrócić uwagę, że jeśli alternatywą dla konwencjonalnych elektro-
wni są technologie OZE, w których dzisiaj koszt wytwarzania energii elektrycznej 
(np. LCOE) jest wyższy od kosztu wytwarzania energii w blokach konwencjonal-
nych, nawet w tych nowych obciążonych kosztami kapitałowymi, to tym bardziej 
instalacje OZE wspomagane nowymi systemami magazynowania energii, gwarantu-
jące już dostępność mocy dyspozycyjnej, będą rozwiązaniem droższym od elektro-
wni konwencjonalnych.
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2.4. Czy w celu utrzymania w eksploatacji części starszych bloków 
węglowych w ciągu najbliższych 10 lat nie jest koniecznym 
wprowadzenie jakiegoś rodzaju odpłatności za moc?

Przewidywane zmniejszenie liczby darmowych uprawnień do emisji CO2 spowoduje, 
że w 2020 r. polskie elektrownie węglowe, przy podobnej produkcji energii elektrycznej 
będą ponosić dodatkowe koszty rzędu 2,1 mld zł rocznie, czemu nie będzie towarzyszył 
wzrost ceny energii elektrycznej i wzrost przychodów. Jeśli nie nastąpi poprawa efek-
tywności pracy, to w latach 2019-2020 niektóre z bloków o niższych sprawnościach, 
opalane węglem kamiennym, będą przynosić straty, a nawet ich działalność operacyjna 
będzie skutkować ujemnymi skumulowanymi przepływami gotówki. Zjawisko to będzie 
związane z okresowym nadmiarem mocy w systemie. 

W pewnej części wyżej podane dodatkowe koszty mogą być jednak kompensowa-
ne poprawą efektywności eksploatacji elektrowni konwencjonalnych – zmniejszeniem 
kosztów pracy i zmniejszeniem, optymalizacją kosztów remontów. Skierowanie dodat-
kowych przychodów z tytułu opłaty za moc osłabi bodźce stymulujące poprawę efek-
tywności w elektrowniach konwencjonalnych.

Z drugiej strony, opłaty za moc – dedykowane ściśle określonej grupie jednostek 
wytwórczych niezbędnych w najbliższych latach do bilansowania KSE, umożliwiłoby 
ich racjonalne modernizacje i utrzymanie właściwego stanu technicznego, co byłoby 
prawdopodobnie najtańszym sposobem utrzymania właściwego potencjału elektrowni 
konwencjonalnych w trakcie stopniowej, zoptymalizowanej do polskich uwarunkowań, 
konwersji energetyki na źródła odnawialne

2.5. Czy można efektywnie koordynować politykę inwestycyjną firm 
energetycznych?

 
Z jednej strony firmy energetyczne działają samodzielnie, konkurują pomiędzy sobą 

m.in. na hurtowym rynku energii i powinny mieć swobodę w podejmowaniu decyzji go-
spodarczych. Z drugiej strony błędne lub ryzykowane decyzje jednej z firm, dotyczące 
inwestycji w duże jednostki wytwórcze, mają negatywne konsekwencje dla wszystkich 
innych podmiotów operujących na tym samym rynku. Ponieważ Państwo zachowało 
pakiety kontrolne we wszystkich czterech grupach energetycznych, to przynajmniej for-
malnie ma narzędzia, za pomocą których może wpływać na podejmowanie lub nie po-
dejmowanie decyzji inwestycyjnych przez poszczególnych graczy. Problemem w prak-
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tyce są ambicje poszczególnych firm, złe rozpoznanie warunków rynkowych, ambicje 
poszczególnych regionów, w których nowe inwestycje miałyby powstać i reprezentują-
cych te regiony polityków.

2.6. Czy jest możliwym dostosowanie starszych bloków konwencjonalnych 
(parowych) do pracy z większą zmiennością obciążenia?

Możliwość obniżenia minimum technicznego bloków parowych na parametry pod-
krytyczne, skrócenie czasu ich rozruchu oraz wzrostu obciążenia musi być przedmio-
tem badań teoretycznych i technicznych. Bardziej elastyczne jednostki, nawet o niższej 
sprawności mogłyby efektywnie współpracować z OZE i byłyby przydatne do bilan-
sowania pracy KSE, szczególnie w Elektrowni Ostrołęka i Elektrowni Dolna Odra. 
Taka modernizacja bloków klasy 200 MW może być relatywnie tanim sposobem na 
utrzymanie w KSE jednostek średniej mocy, gwarantujących moc dyspozycyjną i dosto-
sowanych pracy w warunkach większych niż obecnie zmian obciążenia.

Ewentualny brak możliwości dostosowania starszych bloków konwencjonalnych do 
nowych warunków pracy będzie stymulował ich szybsze wyłączenie.

2.7. Jak przygotować modernizacje źródeł ciepła sieciowego?

Rozstrzygnięcia wymaga wprowadzenie systemu wsparcia dla kogeneracji wysokos-
prawnej i rozwiązań hybrydowych z kolektorami słonecznymi, pompami ciepła i mi-
krokogeneracją. Nie jest oczywistym, że dzisiejsze miejskie systemy ciepłownicze będą 
funkcjonować w podobnej formie. Zmiana podstawowego paliwa wykorzystywanego 
do produkcji ciepła na łatwe do dystrybucji i łatwe w użytkowaniu paliwo gazowe, 
w połączeniu z wymienionymi wyżej indywidualnymi układami hybrydowymi będzie 
stymulować rozwój rozproszonych systemów grzewczych. 

Uwagi końcowe

Podporządkowanie polskiej polityki energetycznej kierunkom określanym w polityce 
unijnej skutkuje zgodą na stopniową, ale konsekwentną konwersję polskiej elektroener-
getyki opartej na węglu na energetykę odnawialną i energetykę, w której odbiorca nie 
będzie wyłącznie pasywnym konsumentem energii, ale swoimi zrachowaniami będzie 
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współuczestniczył w procesie utrzymania pracy KSE. Elektrownie i elektrociepłownie 
konwencjonalne stanowią pewnego rodzaju tymczasowe narzędzie umożliwiając rozwój 
OZE i będą mogły być w dalszej przyszłości przez nie zastąpione, jeśli będą dostępne 
skuteczne i tanie metody magazynowania energii elektrycznej lub technologie konwersji 
i magazynowania innych nośników energii, o cechach analogicznych do cech energetyki 
wodorowej. 

Transformacja polskiej energetyki będzie miała konsekwencje dla funkcjonowania 
polskich kopalń – w pierwszej kolejności kopalń węgla kamiennego. Tempo zmian musi 
być dostosowane do lokalnych uwarunkowań społecznych i gospodarczych. 

Przyszła struktura technologiczna polskiej energetyki pozostaje nieokreślona wobec 
nie ustalonego jednoznacznie czasu ewentualnego uruchomienia elektrowni jądrowych, 
a także istniejących nadal potencjalnych szans na pozyskiwanie taniego gazu ziemnego. 

W horyzoncie kilkunastu lat rozwój OZE i technologii z nimi powiązanych będzie 
miał swoje implikacje także w funkcjonowaniu systemów ciepłowniczych. Należy się 
spodziewać ich stopniowego zaniku i rozproszenia źródeł ciepła stosowanych do ogrze-
wania pomieszczeń i podgrzewania wody sanitarnej.

Dylematy energetyki konwencjonalnej odnoszą się głównie do czasu wprowadzania 
nowych, alternatywnych technologii oraz zasad finasowania konwencjonalnych elektro-
wni i elektrociepłowni na zmieniającym się rynku. 

Literatura

[1] Plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię 
elektryczną na lata 2016–2025 (2015), projekt przeznaczony do konsultacji z zain-
teresowanymi stronami, Konstancin-Jeziorna

[2] K. Lipko, Z. Parczewski, I. Tatarewicz, A. Klimpel EPC S.A. (2010), Długotermi-
nowe prognozy popytu na energię i moc elektryczną w kraju dla potrzeb rozwojowych 
PSE-Operator S.A. (w:) Elektroenergetyka Współczesność i Rozwój, nr 1(8) 

[3] K. Wojnar., J. Wisz (kwiecień 2006), Rtęć w polskiej energetyce (w:) Energetyka 
[4]  PSE S.A. 

http://www.pse.pl


