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STRESZCZENIE. W ostatnich latach trwaj¹ intensywne poszukiwania nowych kierunków pozyski-

wania energii elektrycznej, ale jeszcze przez wiele lat podstawowymi producentami energii

elektrycznej bêd¹ wielkie bloki wêglowe, gazowe i j¹drowe. Budowê i eksploatacjê takich

bloków mog¹ efektywnie prowadziæ wielkie organizmy gospodarcze, zw³aszcza, ¿e zaostrza-

j¹ce wymogi ekologiczne stawiaj¹ coraz wy¿sze wymagania technologiczne i finansowe.

Grupa BOT powsta³a w ramach konsolidacji w polskiej elektroenergetyce i przygotowuje siê

do otwartej konkurencji na rynku europejskim. Jednym z g³ównych celów Grupy BOT jest

zapewnienie warunków do budowy nowych zdolnoœci wydobywczych wêgla i budowy wiel-

kich bloków energetycznych. Stabilna firma, skutecznie konkuruj¹ca na rynku europejskim

bêdzie wa¿nym czynnikiem zapewniania bezpieczeñstwa energetycznego Polski.

S£OWA KLUCZOWE: energia elektryczna, wêgiel brunatny, blok energetyczny, kopalnia wêgla bru-

natnego, ekologia, efektywnoœæ, integracja, restrukturyzacja

Wstêp — trendy w energetyce œwiatowej

Dostêp do taniej energii elektrycznej jest jednym z najwa¿niejszych czynników umo¿li-

wiaj¹cych wzrost gospodarczy i postêp cywilizacyjny spo³eczeñstwa danego kraju. Wysoka
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kapita³och³onnoœæ, skomplikowana technologia, g³êboka ingerencja pañstwa sprzyja³y two-

rzeniu wielkich organizmów gospodarczych funkcjonuj¹cych na zasadach monopolistycz-

nych. Umo¿liwi³y one zbudowanie systemów elektroenergetycznych, zapewniaj¹cych po-

krycie rosn¹cego zapotrzebowania, standaryzacjê parametrów i niezawodnoœæ dostaw.

W niektórych krajach utrzyma³y siê mniejsze firmy, z regu³y powi¹zane z lokalnymi

samorz¹dami lub z zak³adami przemys³owymi i przy³¹czone do krajowych systemów.

W latach siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych ubieg³ego wieku w wiêkszoœci krajów

rozwiniêtych zaczê³y pojawiaæ siê nadwy¿ki zdolnoœci produkcyjnych. W tych warunkach

firmy monopolistyczne stawa³y siê coraz mniej efektywne i rozpoczê³y siê próby wprowa-

dzania elementów rynkowych. Pierwsze sukcesy w obni¿aniu kosztów przez presjê konku-

rencji szybko doprowadzi³y do powszechnej zmiany praw energetycznych, usuwaj¹cych

prawne podstawy funkcjonowania monopoli. W wielu krajach zdecydowano siê na admini-

stracyjny podzia³ wielkich pionowo, zintegrowanych firm, dla uzyskania struktur organiza-

cyjnych sprzyjaj¹cych rozwojowi rynku konkurencyjnego. Na ogó³ tworzono nowe firmy

o takiej wielkoœci, ¿eby ich si³a finansowa pozwala³a na podejmowanie kapita³och³onnych

inwestycji lub sprzedawano pojedyncze zak³ady wielkim koncernom energetycznym. Pow-

szechne wdra¿anie zasady dostêpu stron trzecich do sieci (ang. TPA) wprowadzi³o du¿e

ryzyko w uzyskiwaniu wymaganych przychodów z nowych obiektów i wyhamowanie

procesów inwestycyjnych. St¹d w wielu krajach znów pojawi³y siê problemy z pokry-

waniem zapotrzebowania, a równowagê odzyskiwano poprzez znacz¹cy wzrost cen. Prob-

lem finansowania nowych, du¿ych bloków w warunkach rynkowych stymuluje poszuki-

wania nowych kierunków pokrywania zapotrzebowania.

Rosn¹ca poda¿ gazu ziemnego, rozwój technologii i problemy ekologiczne stymuluj¹

szybki rozwój ma³ych, lokalnych Ÿróde³ energii. Próbuje siê w inny sposób wykorzystaæ

efekt skali do obni¿enia kosztów pozyskania energii. Tym razem masowa produkcja domo-

wych mini elektrociep³owni, podobnie jak przy produkcji samochodów, ma zapewniæ

powszechne ich stosowanie. Te kierunki rozwoju maj¹ jednak ograniczenia wynikaj¹ce

zapotrzebowania na ciep³o i wielkoœci zasobów wykorzystywanych w Ÿród³ach odnawial-

nych. W dalszym ci¹gu wielkie bloki wêglowe, j¹drowe i gazowe stanowi¹ podstawê

w pokrywaniu zapotrzebowania na energiê elektryczn¹. W warunkach rynkowych budowy

takich bloków mog¹ siê podj¹æ tylko wielkie organizmy gospodarcze, to sprzyja tworze-

niu ponadnarodowych koncernów, z obrotami przekraczaj¹cymi dochód narodowy pañstw

œredniej wielkoœci.

Koncerny te s¹ ju¿ obecne w Polsce, a tworzenie europejskiego rynku energii coraz

skuteczniej eliminuje przeszkody w miêdzynarodowym handlu. W rezultacie istnieje silna

konkurencja dla polskich firm energetycznych i tworzy siê nie mniejsza konkurencja dla

polskich konsumentów energii ze strony, znacznie zasobniejszych, odbiorów zagranicz-

nych. Przy du¿ym rozproszeniu polskiej energetyki, mog³oby ³atwo dochodziæ do desta-

bilizacji krajowego rynku energii, to zagro¿enie przyœpieszy³o decyzjê o tworzeniu stra-

tegicznych zasobów Skarbu Pañstwa, m.in. decyzjê o utworzeniu Grupy BOT.

648



Polskie uwarunkowania

Polska elektroenergetyka rozwija³a siê podobnie jak w innych krajach, ale ze wzglêdu na

dostêpnoœæ wêgla, prawie wy³¹cznie na bazie tego paliwa. Próby wprowadzenia energetyki

j¹drowej skoñczy³y siê niepowodzeniem ze wzglêdu na braki œrodków finansowych i pro-

testy spo³eczne. Dopiero w ostatnich latach elektrociep³ownie gazowe i Ÿród³a odnawialne

przekroczy³y 5% udzia³ w produkcji energii elektrycznej. Kolejne polityki energetyczne

zak³adaj¹ dywersyfikacjê bazy paliwowej, ale utrzymuj¹ dominuj¹c¹ pozycjê wêgla. W naj-

bli¿szych latach, energetykê wêglow¹ czeka kolejna próba, koniecznoœæ obni¿ania emisji

CO2 prowadzi do nak³adania podatku wêglowego w ró¿nej formie. Ostatnio ma to formê

wydawania ograniczonej iloœci zbywalnych pozwoleñ na emisjê CO2. Zwiêksza to kon-

kurencyjnoœæ energetyki gazowej i j¹drowej, ¿eby wygraæ, energetyka wêglowa musi pora-

dziæ sobie z emisj¹ CO2, tak jak sobie poradzi³a z emisj¹ py³ów czy SO2. Na to s¹ niezbêdne

œrodki finansowe, najpierw na badania, potem na wdro¿enia. Wêglowa struktura polskiej

elektroenergetyki zmusza polskie górnictwo i elektrownie do du¿ej aktywnoœci w tym

zakresie. Ograniczone mo¿liwoœci dotowania rozwoju z bud¿etu, wymuszaj¹ du¿y wysi³ek

finansowy przedsiêbiorstw, wysi³ek, który mo¿e byæ podjêty tylko przez wielkie struktury

gospodarcze. W Polsce takie struktury s¹ na etapie tworzenia, Kompania Wêglowa S.A.

i PKE S.A. powsta³y ju¿ parê lat temu, ale jeszcze prowadz¹ procesy integracyjno-restruk-

turyzacyjne, BOT GiE S.A. prowadzi dzia³alnoœæ gospodarcz¹ nieca³y rok.

Do 1989 roku górnictwo wêglowe i elektroenergetyka funkcjonowa³o w kilku wielkich

organizmach gospodarczych. Likwidacja przedsiêbiorstw obszarowych, a nastêpnie Wspól-

not — struktur o zasiêgu krajowym — doprowadzi³a do unikalnej w œwiecie struktury

organizacyjnej. Kilkakrotne próby konsolidacji przedsiêbiorstw skoñczy³y siê niepowo-

dzeniem. W elektroenergetyce, dla rozwi¹zania problemu finansowania inwestycji w wy-

twarzaniu wprowadzono integracjê kontraktow¹ poprzez ³añcuch: kontrakty d³ugotermi-

nowe, taryfa hurtowa, taryfy detaliczne. Wdra¿anie zasady TPA uniemo¿liwia dalsze funk-

cjonowanie takiej integracji. Ten czynnik, problemy finansowe w górnictwie wêgla ka-

miennego i kryzysy energetyczne w wielu krajach na prze³omie wieków doprowadzi³y do

determinacji rz¹du w przeprowadzeniu procesów integracyjnych. Procesy te przebiegaj¹

z du¿ymi opóŸnieniami ze wzglêdu na opory spo³eczne oraz odmienne stanowisko wielu

ekspertów i polityków. W efekcie polskie firmy nie bior¹ udzia³u w tworzeniu ponad

narodowych struktur gospodarczych, poza tym, ¿e sprzedawane ma³e i œrednie przedsiê-

biorstwa wchodz¹ w sk³ad takich struktur z innych krajów. Ten stan powinien siê jak

najszybciej zmieniæ, na bazie takich firm jak PGNiG, BOT, PKE, PSE czy Kampania

Wêglowa mo¿na wykreowaæ co najmniej dwie firmy, które wejd¹ do europejskiej ligi

energetycznej. Konieczne jest prze³amanie barier w tworzeniu struktur pionowo zinte-

growanych oraz w ³¹czeniu firm z ró¿nych podsektorów górnictwa i energetyki. Niezbêdne

jest pilne rozwi¹zanie problemu operatorów systemów przesy³owych oraz podjêcie dzia³añ

nad wyodrêbnieniem operatorów systemów dystrybucyjnych. Bez dobrego rozwi¹zania

problemu operatorów sieciowych, firmy pionowo zintegrowane bêd¹ w dalszym ci¹gu mia³y
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ograniczone mo¿liwoœci rozwojowe. Najlepszym przyk³adem jest zagro¿enie nacjonalizacji

czêœci maj¹tku PGNiG wkrótce po udanym debiucie na gie³dzie papierów wartoœciowych.

Tworzenie i rozwój BOT GiE S.A.

Struktury zbli¿one do BOT, pojawia³y siê w trakcie prób konsolidacyjnych w latach

dziewiêædziesi¹tych. W obecnym kszta³cie BOT pojawi³ siê w rz¹dowym programie wpro-

wadzania konkurencyjnego rynku energii elektrycznej w Polsce z 28 stycznia 2003 roku.

Wed³ug tego programu utworzenie BOT jako strategicznego zasobu Skarbu Pañstwa mia³o

wspomóc proces rozwi¹zywania kontraktów d³ugoterminowych oraz zapewniæ stabilizacjê

rynku energii elektrycznej w Polsce. Takie zadania mo¿e realizowaæ tylko firma zdolna do

funkcjonowania na europejskim rynku energii elektrycznej, maj¹ca zdolnoœæ finansow¹ do

podejmowania du¿ych przedsiêwziêæ inwestycyjnych.

Grupa kapita³owa BOT powsta³a w 2004 roku, podejmuj¹c pod koniec roku dzia³alnoœæ

gospodarcz¹. Grupa ma strukturê holdingow¹, spó³ka BOT GiE S.A. posiada po 69% akcji

spó³ek: KWB Be³chatów S.A., KWB Turów S.A., Elektrownia Be³chatów S.A., Elektrownia

Opole S.A. i Elektrownia Turów S.A. Jedynym w³aœcicielem BOT GiE S.A. jest Skarb

Pañstwa, który posiada jeszcze po 16% akcji spó³ek–córek.

£¹czna moc elektrowni Grupy BOT wynosi nieco ponad 8 GW, produkcja netto

w 2004 roku przekroczy³a 44 TW·h, kopalnie wydoby³y ponad 47 mln ton wêgla i oko³o

150 mln m3 nadk³adu. W Polsce daje to pozycjê zdecydowanego lidera, zarówno w elektro-

energetyce jak i w wydobyciu wêgla kamiennego. W skali europejskiej BOT plasuje siê

daleko za liderami, nasz¹ pozycjê na rynku energii w stosunku do firm z krajów s¹siednich

ilustruj¹ porównania zawarte w tabeli 1.
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TABELA 1. Porównanie czêœci elektroenergetycznej BOT z firmami energetycznymi z krajów

s¹siednich

TABLE 1. Comparison of electricity generating part of BOT with power plants in neighboring

countries

Firmy

energetyczne

Moc zainstalowana

[GW]

Produkcja netto

energii elektr.

[TW·h/a]

Zatrudnienie

[tys.]

Liczba klientów

[mln]

E.on 44,3 173,4 56,9 26,0

RWE 42,0 183,5 69,4 17,0

Vattenfall 39,9 158,5 34,3 10,5

CEZ 11,2 54,1 7,7 3,3

BOT 8,0 44,7 8,4 —



Zwraca uwagê fakt, ¿e wszyscy konkurenci to firmy pionowo zintegrowane oraz ¿e

nawet firma czeska ma znacznie lepsz¹ pozycjê rynkow¹ od BOT. Ponadto ka¿da z tych firm

ma zdywersyfikowan¹ bazê wytwórcz¹ i posiada energetykê j¹drow¹, w warunkach ogra-

niczania emisji CO2 daje to du¿¹ przewagê na rynku energii. Skuteczn¹ rywalizacjê na

europejski rynku energii BOT mo¿e podj¹æ pod warunkiem, ¿e procesy integracyjno-

-konsolidacyjne w polskiej elektroenergetyce poprawi¹ jego strukturê i wielkoœæ. Drugim

czynnikiem bêdzie integracja i restrukturyzacja wewnêtrzna Grupy BOT, musi ona dopro-

wadziæ do zdecydowanego zwiêkszenia produktywnoœci i poprawy efektywnoœci wytwa-

rzania (tab. 2). Praktycznie wszystkie elektrownie musz¹ zmniejszyæ koszty eksploatacji

i koszty ogólne. Poprawê struktury bazy wytwórczej BOT mo¿na te¿ uzyskiwaæ poprzez

zakupy poza granicami kraju.

W obszarze wydobycia wêgla brunatnego, wielkoœæ wydobycia kopalñ Grupy BOT

lokuje nas w œcis³ej czo³ówce europejskiej, mamy te¿ jedne z najlepszych warunki geolo-

giczne. W zakresie produktywnoœci jest znacznie gorzej, nawet czeskie kopalnie maj¹

wy¿sze wydobycie na jednego zatrudnionego. W zakresie obni¿enia kosztów operacyjnych

te¿ jest sporo do zrobienia (rys. 1).

Nawet bardzo pobie¿ne porównanie z potencjalnymi konkurentami pokazuje g³ówne

kierunki dzia³añ integracyjno-restrukturyzacyjnych w Grupie BOT. Na podstawie analiz

przeprowadzonych w 2004 roku sformu³owano zakres projektowanych zmian, dla ich

realizacji utworzono strukturê realizacyjn¹ w której zarówno kierownictwo jak i zespo³y

zadaniowe sk³adaj¹ siê z przedstawicieli wszystkich firm Grupy BOT. Realizacjê projektu

rozpoczêto pod koniec pierwszego kwarta³u bie¿¹cego roku. Po pó³rocznej realizacji s¹ ju¿

pierwsze efekty, ale g³ównym celem jest uzyskanie takiego stanu Grupy na prze³om lat

2006/2007, ¿eby udanie wejœæ na gie³dê papierów wartoœciowych.

Wymaga to zintegrowania piêciu odrêbnych firm w jeden organizm gospodarczy, elas-

tycznie reaguj¹cy na zmiany w otoczeniu. Sprzeda¿ na wolnym rynku ju¿ od 2006 roku

oko³o dwóch trzecich produkowanej energii wymusza stworzenia silnego zespo³u obrotu

energi¹ z du¿ymi umiejêtnoœciami marketingowym. Planowane rozwi¹zanie kontraktów
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TABELA 2. Porównanie kopalñ wêgla brunatnego Grupy BOT z kopalniami z krajów s¹siednich

TABLE 2. Comparison of open pit lignite mines in BOT group with mines in neighboring countries

Wyszczególnienie Kraj
Wydobycie

[Mg/a]

Nak³ad/wêgiel

[m3/Mg]

Zatrudnienie

[tys.]

Rheinbraun Niemcy 99,4 4,8 5,9

Mibrag Niemcy 21,5 3,2 2,0

Vattenfall E. Mining Niemcy 57,0 7,0 5,1

Severnoczeske do³y Czechy 21,8 4,2 4,2

BOT Polska 45,8 3,2 14,7



d³ugoterminowych, prawdopodobnie ju¿ w przysz³ym roku doprowadzi do pe³nej sprzeda¿y

wolnorynkowej. Dla uzyskania wiêkszej stabilnoœci w tych warunkach prowadzimy dzia-

³ania na rzecz integracji pionowej, mamy nadziejê ¿e decyzjê nowego rz¹du szybko zli-

kwiduj¹ w tym zakresie przewagê konkurencyjn¹ firm z innych krajów.

Niezbêdne s¹ dalsze dzia³ania w zakresie redukcji emisji zanieczyszczeñ, podejmowane

inwestycje powinny zapewniæ emisjê SO2 w 2008 roku na poziomie jednego kilograma na

MW. Budowa wysoko sprawnego bloku w elektrowni Be³chatów pozwoli równie¿ na

znacz¹ce obni¿enie jednostkowej emisji CO2, w tym zakresie niezbêdne s¹ dalsze dzia³ania.

Sprawne zorganizowanie finansowania tej inwestycji bêdzie pierwszym, powa¿nym spraw-

dzianem Grupy BOT w podejmowaniu du¿ych przedsiêwziêæ inwestycyjnych. Kolejne

wyzwanie to rozwi¹zanie problemu finansowania rekultywacji wyeksploatowanych od-

krywek, dokonywane do tej pory odpisy na ten cel by³y zgodne z prawem, ale znacz¹co

odbiegaj¹ce poziomem od potrzeb. To powodowa³o, ¿e kopalnie p³aci³y zawy¿one podatki

dochodowe, st¹d próby odzyskania przynajmniej czêœci tych œrodków z bud¿etu. Zwiêk-

szyliœmy bie¿¹ce odpisy i to ju¿ znacz¹co podwy¿sza koszt wêgla brunatnego.

BOT aktywnie w³¹cza siê w prace badawczo-rozwojowe nad rozwi¹zaniem problemu

emisji CO2, jesteœmy uczestnikiem Polskiej Platformy Technologicznej. W jej ramach

wspó³pracuje nauka i przemys³, a jednym z g³ównych celów jest opracowywanie technologii

ograniczaj¹cych emisjê CO2. Nie rozwi¹zany problem wysokiej emisji CO2 przy wytwa-

rzaniu energii elektrycznej z wêgla brunatnego, mo¿e byæ powa¿n¹ barier¹ w utrzymaniu

powa¿nej roli wêgla brunatnego w kompleksie paliwowo-energetycznym. Wierzymy, ¿e

zostan¹ opracowane takie technologie, które nie dopuszcz¹ do powstawania takich barier,

wêgiel brunatny jest te¿ paliwem dla produkcji czwartej czêœci energii elektrycznej w Niem-

czech. Mamy potê¿nego partnera w poszukiwaniu nowych technologii.
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Rys. 1. Kierunki zmian kosztów operacyjnych kosztów operacyjnych w Grupie BOT

Fig. 1. Change of directions of operational costs in BOT Group



Zak³adaj¹c rozwi¹zanie problemów emisji CO2, w³¹czamy siê do studiów nad wyko-

rzystaniem z³ó¿ wêgla brunatnego w rejonie Legnicy do budowy kolejnego kompleksu

paliwowo-energetycznego, który mo¿e z powodzeniem zast¹piæ kompleksy w Turowie

i Be³chatowie. W perspektywie 2025 roku, stwarza to mo¿liwoœæ niewielkiego, rzêdu 10%,

wzrostu zu¿ycia wêgla brunatnego w Polsce. Zu¿ycie energii elektrycznej bêdzie ros³o

znacznie szybciej, mo¿e wzrosn¹æ nawet dwukrotnie, udzia³ wêgla brunatnego jako paliwa

do produkcji energii elektrycznej bêdzie spada³. Rozwijanie wydobycia wêgla brunatnego

i energetyki bazuj¹cej na wêglu brunatnym jest priorytetem dla Grupy BOT. Nie wykluczany

zwiêkszania naszego zaanga¿owania w energetykê powi¹zan¹ z wêglem kamiennym, nawet

w górnictwo wêgla kamiennego, ale raczej w póŸniejszym okresie.

Opracowywana jest d³ugoterminowa strategia dla Grupy BOT, które wytyczy cele

i kierunki dalszych dzia³añ na okres co najmniej dziesiêciu lat. S¹ ju¿ wstêpnie zdefiniowane

g³ówne cele i kierunki rozwoju (rys. 2), trwaj¹ prace nad ich uszczegó³owieniem, opty-

malizacj¹ i wykonalnoœci ró¿nych wariantów.

Podsumowanie

Zapotrzebowania na energiê elektryczn¹, mimo ró¿nych dzia³añ stymuluj¹cych rozwój

nowych technologii dla energetyki rozproszonej, bêdzie w dalszym ci¹gu pokrywane
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Rys. 2. Wstêpnie sformu³owane cele i kierunki dzia³añ Grupy BOT.

Fig. 2. Preliminary formulated targets and activity directions of BOT Group



w przewa¿aj¹cej czêœci przez wielkie bloki energetyczne, w Polsce bêd¹ to g³ównie bloki

wêglowe. Powstanie i rozwój Grupy BOT jest zwi¹zane z zapewnieniem stabilnych wa-

runków dla utrzymania i rozwoju kombinatów paliwowo-energetycznych bazuj¹cych na

wêglu brunatnym. Zapewnienie stabilnej pozycji Grupy BOT wymaga przeprowadzenia

szerokiego programu integracji i restrukturyzacji wewnêtrznej, po¿¹dana jest integracja

pionowa i dalsza konsolidacja. Niezbêdne jest te¿ anga¿owanie BOT w elektrownie opalane

wêglem kamiennym i inne technologie pozyskiwania energii, nie wyklucza siê wejœcia

w energetykê j¹drow¹. Tylko firma mieszcz¹ca siê w pierwszej dziesi¹tce na rynku euro-

pejskim mo¿e byæ stabilizatorem dla krajowego rynku i skutecznie wype³niaæ zadania

stawiane przed strategicznymi zasobami Skarbu Pañstwa.

Grupa BOT jest ju¿ najwiêkszym producentem energii elektrycznej w Polsce i ma du¿e

szanse staæ siê liderem w Europie œrodkowo-wschodniej. Konieczne s¹ dalsze dzia³ania

wewn¹trz Grupy i dzia³ania w³aœcicielskie Skarbu Pañstwa. Pierwsze miesi¹ce funkcjono-

wania Grupy BOT ju¿ przynosz¹ efekty, m.in. w zakresie pozyskiwania œrodków finan-

sowych na inwestycje modernizacyjne, odtworzeniowe i rozwojowe. Zwiêkszaj¹ siê wy-

datki na poszukiwanie rozwi¹zañ problemu emisji CO2. Jest to dobra prognoza dla stabil-

nego funkcjonowania i rozwoju kompleksów paliwo-energetycznych, zw³aszcza bazuj¹cych

na wêglu brunatnym.
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BOT Górnictwo i Energetyka S.A.

position in fuel and power sector of Poland

Abstract

In the last years intensive searching of new directions of electricity generation are continued but

coal, gas and nuclear large units still will remain main producers for many years. Construction and

exploitation of such units can effectively conducted by large economic entities, especially because of

more and more technological and financial requirements, forced by environment protection. BOT

Group was established in the consolidation frames of Polish energy sector and is preparing itself to the

open competition on European market. One of BOT group main targets is to ensure the conditions for

construction of new lignite mining capacities and construction of large power units. Stable BOT

company position, successfully competing the European market will be an important factor for

ensuring energy security of Poland.

KEY WORDS: electricity, lignite, power unit, open pit lignite mine, ecology, efficiency, integration,

restructuring


