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Wytwarzanie energii elektrycznej w elektrowniach
konwencjonalnych w Polsce

STRESZCZENIE. W artykule przedstawiono charakterystykê wytwarzania energii elektrycznej w Pol-
sce. Omówiono strukturê jej produkcji z uwzglêdnieniem ró¿nych form energii pierwotnej
oraz produkcjê energii elektrycznej w latach 1970—2004. Scharakteryzowano g³ównych
wytwórców energii elektrycznej, czyli Holding BOT Górnictwo i Energetyka oraz Po³ud-
niowy Koncern Energetyczny. Omówiono warianty krajowego zapotrzebowania na energiê do
2025 roku przedstawione w dokumencie „Polityka energetyczna Polski do 2025 roku” spo-
rz¹dzonym przez Zespó³ do Spraw Polityki Energetycznej dzia³aj¹cy przy Ministerstwie
Gospodarki i Pracy. Zwrócono uwagê na prognozowany wzrost zapotrzebowania na energiê
elektryczn¹ w przysz³oœci oraz na prawdopodobieñstwo budowy pierwszej w Polsce elek-
trowni j¹drowej.

S£OWA KLUCZOWE: energia elektryczna, elektrownie konwencjonalne, wytwarzanie energii

Wprowadzenie

Energia konwencjonalna, czyli otrzymywana ze spalania paliw kopalnych, jest jak dot¹d
najpowszechniejsz¹ i najczêœciej spotykan¹ form¹ energii. Nie ka¿da postaæ energii jest
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jednak wygodna w u¿ytkowaniu i transporcie. Najwiêcej zalet w tym wzglêdzie posiada
energia elektryczna. £atwo j¹ przesy³aæ na du¿e odleg³oœci, jak równie¿ przetwarzaæ na inne
rodzaje energii, takie jak energia mechaniczna lub cieplna. Na œwiecie obserwuje siê wzrost
zu¿ycia energii elektrycznej. Taka tendencja wystêpuje równie¿ w Polsce. Wzrost produkcji
i zu¿ycia energii elektrycznej w drugiej po³owie XX wieku wynosi³ w œwiecie œrednio 7%
na rok, a w krajach socjalistycznych nawet wiêcej. Na prze³omie lat osiemdziesi¹tych
i dziewiêædziesi¹tych ubieg³ego wieku, na skutek kryzysu gospodarczego i zmiany ustroju,
nast¹pi³ spadek produkcji energii elektrycznej. Od roku 1993 produkcja ta znowu roœnie.
W ci¹gu dziesiêciu lat zwiêkszy³a siê o ponad 20 TW·h. Wielkoœæ produkcji energii
elektrycznej w Polsce w latach 1970—2004 zosta³a przedstawiona w tabeli 1.

1. Struktura produkcji

W statystyce przedstawiaj¹cej strukturê produkcji energii elektrycznej mo¿na wyró¿niæ
kilka grup wytwórców. Oprócz elektrowni na wêglu kamiennym i na wêglu brunatnym
uwzglêdnia siê osobno elektrownie zawodowe, elektrownie przemys³owe, elektrownie nie-
zale¿ne, elektrownie wodne oraz odnawialne Ÿród³a energii (OZE). Elektrownie na wêglu
kamiennym lub na wêglu brunatnym nie wymagaj¹ definicji, natomiast elektrownie zawo-
dowe s¹ to obiekty obejmuj¹ce zarówno elektrownie, jak i elektrociep³ownie, które sprzeda¿
energii realizuj¹ w przewa¿aj¹cej wiêkszoœci z wykorzystaniem sieci elektroenergetycznych
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TABELA 1. Produkcja energii elektrycznej w Polsce w latach 1970—2004 [TW·h]

TABLE 1. Electricity production in Poland in the year 1970—2004 [TW·h]

Rok Produkcja Rok Produkcja

1970 64,5 1996 143,2

1980 121,9 1997 142,8

1989 136,9 1998 142,8

1990 136,3 1999 142,1

1991 134,7 2000 145,2

1992 132,8 2001 145,6

1993 133,9 2002 144,1

1994 135,3 2003 151,6

1995 139,0 2004 154,1

�ród³o: Roczniki Statystyczne GUS z lat 1995—2005



przedsiêbiorstw sieciowych. Elektrownie zawodowe niezale¿ne obejmuj¹ elektrociep³ow-
nie, które wed³ug Polskiej Klasyfikacji Dzia³alnoœci (PKD) zaliczane s¹ do grupy 40.1, czyli
wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej. Energiê elektryczn¹ dostarczaj¹ w wiêk-
szoœci jednemu odbiorcy finalnemu. S¹ to zazwyczaj elektrociep³ownie powsta³e w wyniku
restrukturyzacji przedsiêbiorstw przemys³owych i wydzielania ich jako odrêbnych jed-
nostek. Do elektrowni zawodowych zalicza siê tak¿e ma³e elektrownie wodne oraz elektrow-
nie wykorzystuj¹ce inne Ÿród³a odnawialne, dzia³aj¹ce poza strukturami przedsiêbiorstw
sieciowych i wytwórczych sektora. Elektrociep³ownie przemys³owe s¹ zaœ czêœci¹ zak³adów
przemys³owych, a wytworzona energia jest zu¿ywana g³ównie na potrzeby tego zak³adu
(Informacja … 2005).

Na rysunku 1 przedstawiono strukturê produkcji energii elektrycznej w Polsce w 2004 r.

Jak widaæ z rysunku, w strukturze produkcji energii elektrycznej w Polsce dominuj¹c¹
pozycjê posiadaj¹ elektrownie na wêglu kamiennym — 41,96%. Na drugim miejscu znaj-
duj¹ siê elektrownie na wêglu brunatnym — 33,85%, trzecie miejsce zajmuj¹ elektrocie-
p³ownie zawodowe — 15,34%, nastêpnie elektrownie przemys³owe — 5,23%, elektrownie
wodne — 2,30% i elektrownie niezale¿ne — 1,04%. Najmniejszy udzia³ przypada na
odnawialne Ÿród³a energii (OZE) — 0,28%.

Je¿eli chodzi o moc zainstalowan¹ w krajowych elektrowniach, to na koniec 2004 r.
wynosi³a ona 34 715 MW, z czego na elektrownie zawodowe przypada³o 32 162 MW, co
stanowi 92,64% ca³kowitej mocy (I 1: www.elektrownie.com.pl). Wynika st¹d, ¿e polski
system elektroenergetyczny oparty jest g³ównie na elektrowniach zawodowych. Ich roz-
mieszczenie na terenie kraju przedstawia rysunek 2. Widaæ z niego, ¿e najwiêcej elektrowni
znajduje siê w po³udniowej czêœci Polski. S¹ to elektrownie opalane wêglem kamiennym
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Rys. 1. Struktura produkcji energii elektrycznej w Polsce w 2004 r.
�ród³o: Informacja statystyczna o energii elektrycznej 2005

Fig. 1. The structure of electricity production in Poland in 2004



z Górnoœl¹skiego Okrêgu Wêglowego. W centralnej czêœci Polski znajduj¹ siê elektrownie
na wêglu brunatnym, a wiêc elektrownie Be³chatów, P¹tnów, Adamów oraz Konin. Jeszcze
jedna elektrownia na wêglu brunatnym to elektrownia w zachodniej czêœci Polski —
elektrownia Turów. Obecnie w polskiej energetyce zawodowej pracuj¹ 104 bloki ene-
rgetyczne. Wœród nich dominuj¹ bloki 200 MW w iloœci 63 sztuk. Wystêpuj¹ równie¿
23 bloki o mocy 120 MW, 16 bloków o mocy 360 MW oraz 2 bloki o mocy 500 MW
(I 1 www.elektrownie.com.pl).

Pisz¹c o wytwarzaniu energii elektrycznej nie sposób pomin¹æ wielkoœci techniczno-
-ekonomicznych dotycz¹cych polskich elektrowni cieplnych. W tabeli 2 przedstawiono dane
dotycz¹ce elektrowni na wêglu brunatnym, a w tabeli 3 dane dotycz¹ce elektrowni na wêglu
kamiennym.

Jak widaæ z tabel 2 i 3, produkcja energii elektrycznej z wêgla kamiennego jest wiêksza
od produkcji energii elektrycznej z wêgla brunatnego, chocia¿ zu¿ycie tego ostatniego
jest przesz³o dwukrotnie wiêksze. Wynika to z ró¿nicy wartoœci opa³owej obu wêgli. Dla
wêgla brunatnego wynosi³a ona w 2004 r. 8571 kJ/kg, podczas gdy dla wêgla kamien-
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Rys. 2. Elektrownie zawodowe w Polsce
�ród³o: I 1: www.elektrownie.com.pl

Fig. 2. Public Power plants in Poland



nego 21 314 kJ/kg. Doœæ du¿a ró¿nica wystêpuje równie¿ w czasie wykorzystania mocy
osi¹galnej. Dla wêgla brunatnego jest to 6069 godzin, a dla wêgla kamiennego tylko 4090
godzin.

2. Struktura zu¿ycia paliw

W strukturze zu¿ycia paliw podstawowych wykorzystywanych do wytwarzania energii
elektrycznej dominuje w Polsce wêgiel kamienny i wêgiel brunatny (rys. 3). W 2004 r. na
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TABELA 2. Wielkoœci techniczno-ekonomiczne elektrowni cieplnych na wêglu brunatnym
w Polsce w 2004 r.

TABLE 2. Technical and economical parameters of brown coal heat power plants in Poland in 2004

Wyszczególnienie Jednostka Wartoœæ

Produkcja energii elektrycznej GW·h 51 813,00

Zu¿ycie wêgla brunatnego tys. ton 60 279,00

w tym na produkcjê energii elektrycznej tys. ton 59 507,00

Œrednia wartoœæ opa³owa kJ/kg 8 516,00

WskaŸnik zu¿ycia w³asnego % 8,02

Czas wykorzystania mocy osi¹galnej h 6 049,00

�ród³o: Informacja statystyczna o energii elektrycznej 2005

TABELA 3. Wielkoœci techniczno-ekonomiczne elektrowni cieplnych na wêglu kamiennym
w Polsce w 2004 r.

TABLE 3. Technical and economical parameters of hard coal heat power plants in Poland in 2004

Wyszczególnienie Jednostka Wartoœæ

Produkcja energii elektrycznej GW·h 64 678,00

Zu¿ycie wêgla kamiennego tys. ton 29 345,00

w tym: na produkcjê energii elektrycznej tys. ton 28 589,00

Œrednia wartoœæ opa³owa kJ/kg 21 079,00

WskaŸnik zu¿ycia w³asnego % 7,66

Czas wykorzystania mocy osi¹galnej h 4 090,00

�ród³o: Informacja statystyczna o energii elektrycznej 2005



154,1 GW·h wyprodukowanej energii elektrycznej 62,28% przypada³o na wêgiel kamienny,
a 34,69% na wêgiel brunatny. Zaledwie oko³o 3% energii pochodzi³o z innych Ÿróde³
(Informacja… 2005). Nie mo¿e to jednak dziwiæ, gdy¿ w strukturze energii pierwotnej
Polski wêgiel kamienny stanowi 50,4%, a wêgiel brunatny 13,4% (Gospodarka… 2003).

Taka sytuacja prawdopodobnie utrzyma siê nadal, gdy¿ energia elektryczna wytwarzana
z wêgla, zw³aszcza brunatnego, jest energi¹ najtañsz¹. Koszt pozyskania 1 GJ energii
chemicznej z wêgla brunatnego z KWB Konin wynosi 5,34 z³, z KWB Be³chatów 4,40 z³
z KWB Turów 6,67 z³ a z KWB Adamów 5,79 z³. Dla wêgla kamiennego, konkretnie mia³ów
energetycznych, jest to wielkoœæ 9,56 z³ (Kasztelewicz 2005). S¹ to bardzo niskie ceny
w porównaniu do cen energii chemicznej uzyskiwanej z gazu, gdzie koszt ten siêga 20,00 z³,
a w przypadku oleju nawet 30,00 z³. Dodatkowo za wykorzystaniem wêgla w energetyce
przemawiaj¹ takie fakty, jak:
� du¿e zasoby wystarczaj¹ce na co najmniej 200 lat,
� stosunkowo równomierne rozmieszczenie na kuli ziemskiej,
� relatywnie niskie koszty wydobycia, zw³aszcza w przypadku stosowania metody od-

krywkowej,
� wystêpowanie w regionach politycznie stabilnych,
� ³atwoœæ transportu i przechowywania,
� stabilne ceny,
� du¿a liczba eksporterów rozmieszczonych w ró¿nych czêœciach œwiata.

Jak wynika z analiz Œwiatowej Rady Energetyki, przez ostatnie trzydzieœci lat zu¿ycie
wêgla wzros³o o 62%, a do 2030 r. wzroœnie jeszcze o 53% (Brendow 2004). W przypadku
Unii Europejskiej wzrost ten wyniesie 100%. Bêdzie to zwi¹zane z wiêksz¹ trosk¹ o bez-
pieczeñstwo energetyczne krajów Unii poprzez uniezale¿nienie siê od dostawców produk-
tów ropopochodnych, g³ównie z krajów arabskich. Mo¿e stworzyæ to szansê dla polskiego
wêgla, który znajduje siê obecnie na wewnêtrznym rynku unijnym. Zreszt¹ nie tylko polski
sektor elektroenergetyczny bazuje w tak du¿ym stopniu na wêglu. Inne kraje równie¿
wykorzystuj¹ go do produkcji energii elektrycznej. Do krajów, w których udzia³ ten wynosi
wiêcej ni¿ 50% nale¿¹: by³a Wspólnota Niepodleg³ych Pañstw — 93,0%, Indie — 78,3%,
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Rys. 3. Struktura zu¿ycia paliw podstawowych w elektroenergetyce zawodowej
�ród³o: Informacja statystyczna o energii elektrycznej 2005

Fig. 3. The structure of basic fuel consumption in public power sector



Australia — 76,9%, Chiny — 76,2%, Czechy — 66,7%, Grecja — 62,3% i Niemcy —
52,0%. Stany Zjednoczone Ameryki Pó³nocnej te¿ prawie w piêædziesiêciu procentach
bazuj¹ na wêglu, gdy¿ jego udzia³ w produkcji energii elektrycznej wynosi w tym kraju
49,9% (Coal Facts 2003). Równie¿ tam znaczenie wêgla do produkcji energii elektrycznej
wzrasta. Zwi¹zane to jest z wprowadzaniem technik czystego spalania i wysokosprawnych
nowoczesnych bloków energetycznych. Przewiduje siê, ¿e do 2030 roku sprawnoœæ spalania
wêgla wzroœnie do 50%.

Oprócz wêgla do produkcji energii elektrycznej wykorzystuje siê tak¿e gaz ziemny.
W Polsce jego udzia³ jest niewielki, lecz gdyby w ramach realizacji nowej polityki ener-
getycznej Polski dosz³o do wprowadzenia w ¿ycie podstawowego wariantu gazowego, jego
udzia³ w produkcji energii elektrycznej wzrós³by znacznie. Kraje tzw. „starej Unii”, czyli
piêtnaœcie pañstw — UE(15) — 18% energii elektrycznej wytwarzaj¹ z gazu. W ró¿nych
krajach udzia³ ten jest ró¿ny. Najwiêcej energii elektrycznej z gazu wytwarza Wielka
Brytania — 40,0%, nastêpnie Hiszpania — 16,0% i Niemcy — 9%. W Stanach Zjed-
noczonych, kraju o najwiêkszej produkcji i zu¿yciu energii elektrycznej, udzia³ gazu w sek-
torze elektroenergetycznym wynosi, podobnie jak w UE(15) — 18,0% (EIA 2005).

3. G³ówni wytwórcy

Obecnie najwiêkszym wytwórc¹ energii elektrycznej w kraju jest holding BOT Gór-
nictwo i Energetyka SA. Grupuje on dwie kopalnie wêgla brunatnego: Kopalniê Wêgla
Brunatnego Be³chatów S.A. i Kopalniê Wêgla Brunatnego Turów S.A., a tak¿e dwie
elektrownie pracuj¹ce na wêglu brunatnym: Elektrowniê Be³chatów S.A. i Elektrowniê
Turów S.A. Dodatkowo w sk³ad Holdingu wchodzi Elektrownia Opole S.A. wytwarzaj¹ca
energiê elektryczn¹ w oparciu o wêgiel kamienny. Celem powo³ania spó³ki jest przede
wszystkim zapewnienie bezpieczeñstwa energetycznego kraju. Spó³ka wytwarza prawie
30% energii elektrycznej i jej strategiczne znaczenie nie podlega dyskusji. Powo³ana zosta³a
do ¿ycia w paŸdzierniku 2004 r., a jej siedzib¹ jest £ódŸ. Spó³ka powsta³a, aby skutecznie
konkurowaæ z takimi potentatami w bran¿y energetycznej, jak E.ON, RWE, EdF, Enel,
Vattenfall i inne. BOT posiada 8,0 GW mocy zainstalowanej, co jest jednak doœæ skromnym
osi¹gniêciem w porównaniu z E.ON, który ma 44,3 MW mocy zainstalowanej, czy te¿
RWE — 42,0 MW (Bicki, Porêba 2005). Bran¿a energetyczna przygotowuje siê jednak do
konkurencji z firmami zachodnimi, która nast¹pi po liberalizacji rynku energii, i ³¹czenie
ma³ych firm w jeden du¿y organizm jest konieczne. Aby zwiêkszyæ moc osi¹galn¹, w grud-
niu 2004 r. podpisano z koncernem ALSTOM kontrakt na budowê nowego bloku ener-
getycznego w Elektrowni Be³chatów o mocy 833 MW. Obecnie elektrownia ta posiada
dwanaœcie bloków energetycznych o ³¹cznej mocy 4370 MW.

Grupa BOT ma byæ strategiczn¹ firm¹ Skarbu Pañstwa. W celu zabezpieczenia sobie
pok³adów wêgla na przysz³oœæ Grupa BOT w³¹cza siê w prace studialne nad mo¿liwoœci¹
wykorzystania z³o¿a wêgla brunatnego Legnica. Nie wyklucza te¿ inwestowania w gór-
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nictwo wêgla kamiennego, a nawet energetykê j¹drow¹. Wytwarzanie energii w oparciu
o wêgiel brunatny powoduje wysok¹ emisjê CO2, co mo¿e w przysz³oœci os³abiæ pozycjê
wêgla brunatnego w strukturze produkcji energii elektrycznej.

Kopalnia Be³chatów S.A., jako podmiot pozostaj¹cy w strukturach BOT, to najwiêksza
kopalnia wêgla brunatnego w Europie. Wraz z kopalni¹ Turów S.A. wydobywa 47 mln ton
na rok, przy czym na Kopalniê Be³chatów S.A. przypada oko³o 38 mln ton. Obecne z³o¿e
bêdzie eksploatowane do 2017 r. a nastêpnie wêgiel bêdzie wydobywany z odkrywki
Szczerców, której ¿ywotnoœæ, wraz ze z³o¿em satelitarnym, przewiduje siê do roku 2030—
—2035 (Kasztelewicz 2005). Budowa nowej odkrywki ju¿ siê rozpoczê³a. Elektrownia
Be³chatów S.A. korzystaj¹ca z wêgla wydobywanego w Kopalni Be³chatów S.A. jest
najwiêksz¹ elektrowni¹ w Europie opalan¹ wêglem brunatnym. Elektrownia ta produkuje
rocznie 27—28 TW·h energii (I 2: www.bot.pl).

Elektrownia Turów S.A. korzysta z wêgla wydobywanego w Kopalni Turów S.A.
Zdolnoœæ wydobywcza kopalni wynosi 15 mln ton rocznie, a eksploatacja wêgla mo¿e byæ
prowadzona do 2045 r. Moc zainstalowana Elektrowni Turów S.A. wynios³a na koniec
2004 roku 2027 MW, a produkcja energii elektrycznej 11,5 TW·h (I 3: www.eltur.com.pl).
Elektrownia zosta³a w ostatnich latach gruntownie zmodernizowana. Zainstalowano kot³y
fluidalne oraz instalacje odsiarczania spalin. Zasoby wêgla w Kopalni Turów S.A. wystarcz¹
jeszcze na wiele lat eksploatacji, chocia¿ jest to najstarsza kopalnia wêgla brunatnego
w Polsce. Jej zdolnoœæ wydobywcza nie jest ca³kowicie wykorzystywana ze wzglêdu na
stosunkowo ma³e zapotrzebowanie elektrowni na wêgiel.

Trzeci¹ elektrowni¹ wchodz¹ca w sk³ad grupy BOT jest Elektrownia Opole S.A. Jest to
najnowoczeœniejsza elektrownia w Polsce opalana wêglem kamiennym. Sk³ada siê z czte-
rech bloków o ³¹cznej mocy 1 519 MW i jest w stanie produkowaæ rocznie 10,5 TW·h energii
elektrycznej (I 1: www.elektrownie.com.pl). Jest to równie¿ najm³odsza elektrownia
w Polsce. Zosta³a uruchomiona w po³owie lat dziewiêædziesi¹tych ubieg³ego wieku. Jako
jedyna elektrownia zawodowa spe³nia normy ochrony œrodowiska przewidziane w Dy-
rektywie 2001/80/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europy. W zwi¹zku z tym zbêdne
bêd¹ dodatkowe inwestycje w instalacje ochrony œrodowiska przyrodniczego. Obni¿y to
znacznie, i tak niewysokie w porównaniu z innymi polskimi elektrowniami, koszty i pozwoli
na inwestycje w nowe bloki energetyczne. Elektrownia planuje budowê dwóch nowych
bloków na parametry nadkrytyczne o sprawnoœci wytwarzania energii oko³o 45,40% netto
i ³¹cznej mocy oko³o 900 MW (I 2: www.bot.pl).

Oprócz holdingu BOT Górnictwo i Energetyka S.A. na krajowym rynku energii funk-
cjonuje równie¿ Po³udniowy Koncern Energetyczny S.A. Powsta³ nieco wczeœniej ni¿ BOT,
bo 24 maja 2000 r. w Jaworznie. W jego sk³ad wesz³y nastêpuj¹ce podmioty: Elektrownia
Jaworzno III S.A., Elektrownia £aziska S.A., Elektrownia Siersza S.A., Elektrownia £a-
gisza S.A. i Elektrownia Halemba S.A. S¹ to cz³onkowie za³o¿yciele. Nastêpnie doko-
optowano Elektrowniê Blachownia, Elektrociep³owniê Katowice i Zespó³ Elektrociep³owni
Bielsko-Bia³a. Obecnie koncern posiada 17% udzia³u w produkcji energii elektrycznej
w Polsce i 16% produkcji ciep³a na rynku lokalnym (I 4: www.pke.pl). W tabeli 4 przed-
stawiono moc elektryczn¹ zainstalowan¹ oraz moc ciepln¹ osi¹galn¹ poszczególnych pod-
miotów wchodz¹cych w sk³ad PKE S.A.
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Po³udniowy Koncern Energetyczny S.A. bêdzie d¹¿y³ do przy³¹czenia kolejnych wy-
twórców energii elektrycznej i cieplnej, tak aby zgodnie z zaleceniami rz¹dowymi z koñca
stycznia 2003 r., osi¹gn¹æ moc 7000—9000 MW. Sta³by siê wtedy znacz¹cym wytwórc¹
energii na europejskim rynku. PKE S.A., tak jak inne tego typu firmy w Europie, d¹¿y do
rozszerzenia swojej dzia³alnoœci w tym kierunku, aby staæ siê firm¹ œwiadcz¹c¹ us³ugi
multi-utility, czyli dostarczaæ nie tylko energiê elektryczn¹, ale tak¿e ciep³o i surowce, w tym
g³ównie paliwa. Zapleczem paliwowym PKE S.A. s¹ górnoœl¹skie kopalnie wêgla kamien-
nego, w tym Zak³ad Górniczo-Eneregtyczny Sobieski-Jaworzno III oraz Zak³ad Górniczo-
-Energetyczny Janina Spó³ka z o.o. w Libi¹¿u. Te dwa ostatnie zak³ady wesz³y w tym roku
w sk³ad Po³udniowego Koncernu Wêglowego pracuj¹cego na potrzeby PKE S.A. Formalnie
Po³udniowy Koncern Wêglowy istnieje od 25 stycznia bie¿¹cego roku, ale praktycznie
dzia³a od 1 lipca 2005 r. Koncern pragnie pozyskaæ jeszcze inne kopalnie, gdy¿ obecnie
zu¿ywa 10 mln ton wêgla rocznie, a dwie kopalnie nie s¹ w stanie dostarczyæ takiej iloœci
paliwa. Wydobycie w ZGE Sobieski-Jaworzno III i ZGE Janina stanowi tylko czêœæ wêgla
potrzebnego do wytwarzania energii w Koncernie. Przewiduje siê, ¿e kopalnie Grupy
Kapita³owej PKE powinny dostarczaæ 6—7 mln ton wêgla rocznie, reszta natomiast po-
chodzi³aby z innych zak³adów wydobywczych (Kurp i in. 2004). W³adze koncernu pragn¹
pozyskaæ kopalniê Boles³aw Œmia³y le¿¹c¹ obok elektrowni £aziska. Wêgiel z niej by³by
naturalnym zapleczem paliwowym dla tej elektrowni wchodz¹cej w sk³ad koncernu. Kon-
cern pragnie te¿ pozyskaæ zak³ady dystrybucyjne, co pozwoli na lepsze funkcjonowanie
spó³ki na rynku energii po rozwi¹zaniu kontraktów d³ugoterminowych. Trwaj¹ przygoto-
wania do po³¹czenia PKE z koncernem ENION grupuj¹cym spó³ki dystrybucyjne z Czê-
stochowy, Bêdzina, Bielska-Bia³ej, Tarnowa i Krakowa. Powsta³y podmiot bêdzie siê
prawdopodobnie nazywa³ Polska Grupa Energetyczna i zgodnie z planami PKE do koñca
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TABELA 4. Moc poszczególnych podmiotów wchodz¹cych w sk³ad PKE S.A.

TABLE 4. Power of particular entities entering into PKE S.A.

Wyszczególnienie
Zainstalowana moc elektryczna

[MWe]
Osi¹galna moc cieplna

[MWt]

Elektrownia Jaworzno III 1 635,0 464,0

Elektrownia £agisza 840,0 425,0

Elektrownia £aziska 1 155,0 196,0

Elektrownia Siersza 763,0 36,5

Elektrownia Halemba 200,0 58,0

Elektrownia Blachownia 165,0 174,0

Elektrociep³ownia Katowice 135,0 693,0

Zespó³ Elektrociep³owni Bielsko-Bia³a 136,2 447,0

�ród³o: I 4: www.pke.pl



2007 r. zostanie sprywatyzowany. Takie po³¹czenie wytwórcy i dystrybutora jest przy-
k³adem konsolidacji pionowej. Nowy dokument rz¹dowy „Aktualizacja programu realizacji
polityki w³aœcicielskiej ministra Skarbu Pañstwa w odniesieniu do sektora elektroenerge-
tycznego” z dnia 7 czerwca br. (Aktualizacja… 2005) zmienia ten stan rzeczy. Z pewnoœci¹
inni wytwórcy równie¿ bêd¹ d¹¿yæ do takich fuzji, co wzmocni ich pozycjê na rynku oraz
obni¿y koszty dzia³alnoœci. Trudno jednak przewidzieæ, czy wp³ynie to korzystnie na ceny
energii dla odbiorców koñcowych.

W Polsce, jak ju¿ wczeœniej wspomniano, jedynie niewielka iloœæ energii elektrycznej
produkowana jest z gazu. W chwili obecnej Polska posiada tylko cztery du¿e obiekty o mocy
powy¿ej 100 MW wykorzystuj¹ce gaz ziemny. Najwiêkszy z nich to Elektrociep³ow-
nia Lublin-Wrotków o mocy 235 MW. Elektrociep³ownia ta wyprodukowa³a w 2004 r.
1 662 534 MW·h energii elektrycznej oraz 3 484 828 GJ ciep³a (Kaproñ, Michalski 2005).
Du¿ym obiektem wykorzystuj¹cym gaz ziemny jest Elektrociep³ownia Zielona Góra. Jej
moc wynosi 190 MW. Trzeci¹ co do wielkoœci elektrociep³owni¹ w tej grupie wytwórców
jest Elektrociep³ownia Nowa Sarzyna o mocy 116 MW, a czwart¹ Elektrociep³ownia
Rzeszów — 101 MW. Wœród elektrociep³owni wykorzystuj¹cych gaz nale¿y jeszcze wy-
ró¿niæ trzech producentów posiadaj¹cych moc powy¿ej 10 MW. S¹ to Elektrociep³ownia
Gorzów — 55 MW, Elektrociep³ownia Siedlce — 14,6 MW oraz Elektrociep³ownia W³a-
dys³awowo — 12 MW (Szurlej i in. 2005).

4. Perspektywy

Przedstawiona struktura produkcji energii elektrycznej w Polsce charakteryzuje siê
dominacj¹ wêgla. Mo¿e siê to jednak w przysz³oœci zmieniæ. Dokument Rz¹dowy „Polityka
energetyczna Polski do 2025 r.” przewiduje budowê pierwszej elektrowni j¹drowej w Polsce.
Planuje siê równie¿, w zale¿noœci od wariantu rozwoju, zwiêkszenie udzia³u gazu w pro-
dukcji energii elektrycznej oraz z odnawialnych Ÿróde³ energii OZE (Polityka… 2005).
Pierwszy z wariantów tego dokumentu, tzw. Wariant Traktatowy, przewiduje osi¹gniêcie
wskaŸnika 7,5% zu¿ycia energii elektrycznej ze Ÿróde³ odnawialnych w 2010 r. oraz
osi¹gniêcie wskaŸnika 5,75% udzia³u biopaliw w ogólnej sprzeda¿y benzyn i olejów napê-
dowych w tym¿e roku. Zwiêkszenie wykorzystania Ÿróde³ odnawialnych pozwoli na ogra-
niczenie emisji szkodliwych substancji z du¿ych obiektów spalania do poziomu okreœlonego
w Traktacie Akcesyjnym. Drugi z kolei wariant — Wariant Podstawowy Wêglowy —
zak³ada realizacjê Krajowego Planu Redukcji Emisji (KPRE) umo¿liwiaj¹cego przesuniêcie
z roku 2012 na rok 2020 terminu realizacji wymagañ emisyjnych ustalonych w Traktacie.
Gdyby dosz³o do realizacji Wariantu Podstawowego Gazowego, produkcja energii elek-
trycznej z wêgla kamiennego zosta³aby utrzymana na obecnym poziomie, lecz jej ewen-
tualne zwiêkszenie by³oby realizowane w oparciu o gaz ziemny. Dokument rz¹dowy przewi-
duje równie¿ mo¿liwoœæ realizacji Wariantu Efektywnoœciowego spe³niaj¹cego identyczne
kryteria jak warianty podstawowe, lecz zak³adaj¹cego wzrost œredniej sprawnoœci wytwa-
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rzania o 1,3%, spadek strat sieciowych o 1,5% oraz spadek energoch³onnoœci PKB o 5%
i elektroch³onnoœci o 7%. Zespó³ do spraw polityki energetycznej opracowuj¹cy prognozy
przewiduje wzrost zapotrzebowania na energiê elektryczn¹ we wszystkich wariantach. Za-
potrzebowanie to w wariantach Traktatowym, Podstawowym Wêglowym oraz Podstawowym
Gazowym wzroœnie o oko³o 55%, a w wariancie Efektywnoœciowym o 48%. Zmieni
to z pewnoœci¹ strukturê zu¿ycia paliw podstawowych w elektroenergetyce zawodowej,
choæ zmiany nie bêd¹ radykalne. Na uwagê zas³uguje plan, jak ju¿ wczeœniej wspomniano,
budowy po 2020 r. pierwszej w Polsce elektrowni j¹drowej. Jest to decyzja prze³omowa
w dotychczasowym podejœciu do sektora wytwarzania energii elektrycznej. ¯adne z po-
przednich za³o¿eñ polityki energetycznej kraju, sporz¹dzanych zgodnie z wymogami
Prawa Energetycznego co piêæ lat, nie przewidywa³y takiej mo¿liwoœci. Co wiêcej, w ogóle
nie brano pod uwagê tego rodzaju inwestycji ze wzglêdu na brak, po katastrofie w Czar-
nobylu, przyzwolenia spo³ecznego oraz, jak poniek¹d s³usznie twierdzono, wiêkszych ko-
rzyœci z wykorzystywania rodzimych z³ó¿ wêgla kamiennego zamiast importowanego ura-
nu, toru lub plutonu. Bazowanie na w³asnych surowcach zwiêksza niew¹tpliwie bezpie-
czeñstwo energetyczne kraju poprzez uniezale¿nienie siê od importu surowców energetycz-
nych z zagranicy. Korzystanie z w³asnych surowców jest te¿ zwykle tañsze. Te czynniki
powodowa³y, ¿e od kilkudziesiêciu lat w polskiej energetyce wykorzystuje siê g³ównie
wêgiel kamienny i wêgiel brunatny, czyli surowce które posiadamy. W œwietle nowych,
coraz ostrzejszych przepisów dotycz¹cych ochrony œrodowiska, Polska energetyka mo¿e
mieæ k³opoty z dotrzymaniem odpowiednich limitów emisji. Obni¿enie emisji naj³atwiej
osi¹gn¹æ zwiêkszaj¹c zu¿ycie gazu w sektorze elektroenergetycznym poprzez wprowa-
dzanie kot³ów gazowo-parowych lub te¿ wiêksze wykorzystywanie OZE. Wymaga to
jednak wprowadzenia zasadniczych zmian w podejœciu do sektora elektroenergetycznego.

Podsumowanie

Wytwarzanie energii elektrycznej w Polsce oparte jest g³ównie na wêglu kamiennym
i wêglu brunatnym. Taka sytuacja istnieje ju¿ od kilkudziesiêciu lat i nic nie wskazuje na to,
aby mia³a siê zasadniczo zmieniæ. Polska posiada du¿e zasoby wêgla, które s¹ w³asnym
surowcem energetycznym. Pozwala to na zachowanie samowystarczalnoœci energetycznej,
co z punktu widzenia bezpieczeñstwa energetycznego jest spraw¹ niezwykle wa¿n¹. Jest to
zreszt¹ zgodne z polityk¹ energetyczn¹ Unii Europejskiej, która zwraca coraz wiêksz¹
uwagê na wykorzystywanie rodzimych noœników energii pierwotnej dla zapewnienia bez-
pieczeñstwa energetycznego krajów cz³onkowskich. Oczywiœcie w przypadku planowanego
przez ekspertów wzrostu zapotrzebowania na energiê elektryczn¹ w Polsce obecne moce
wytwórcze bêd¹ niewystarczaj¹ce do zaspokojenia rosn¹cego zapotrzebowania. Z prognozy
wykonanej przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy wynika, ¿e w 2025 r. nasz kraj bêdzie
potrzebowa³ oko³o 250—270 TW·h energii. Zdaniem wielu analityków, s¹ to wielkoœci
mocno przesadzone. Prof. Z. Maciejewski z Politechniki Radomskiej twierdzi, ¿e w 2025 r.
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Polska bêdzie potrzebowa³a 171,51—177,39 TW·h energii elektrycznej (Maciejewski 2005).
Zwiêkszenie produkcji bêdzie mo¿na osi¹gn¹æ poprzez budowê nowych mocy wytwórczych
lub te¿ poprzez import energii. Po³¹czone systemy sieci elektroenergetycznych krajów
europejskich daj¹ du¿e mo¿liwoœci zakupu energii od ró¿nych wytwórców. Zakup energii
z zewn¹trz nie musi oznaczaæ zachwiania bezpieczeñstwa energetycznego kraju. Nale¿y
jednak pamiêtaæ, aby zachowaæ rozs¹dny udzia³ energii sprowadzanej z zagranicy w sto-
sunku do energii wytwarzanej w kraju. Aby tak by³o polscy wytwórcy musz¹ byæ konku-
rencyjni, gdy¿ po ca³kowitej liberalizacji rynku energii w Europie ka¿dy odbiorca bêdzie
móg³ wybraæ sobie dostawcê. W takim przypadku bêd¹ decydowa³y wzglêdy ekonomiczne,
a nie sentyment do rodzimych producentów. Konieczna jest zatem modernizacja bazy wy-
twórczej pozwalaj¹ca na obni¿enie kosztów wytwarzania energii i zmniejszenie szkodli-
wego oddzia³ywania sektora elektroenergetycznego na œrodowisko przyrodnicze. W zale¿-
noœci od realizowanego wariantu krajowego zapotrzebowania na energiê mo¿e nast¹piæ
rozbudowa i modernizacja funkcjonuj¹cych obecnie bloków energetycznych lub te¿ budowa
nowych bloków gazowo-parowych (Wariant Podstawowy Gazowy). Po roku 2020 nast¹pi
prawdopodobnie budowa pierwszej w Polsce elektrowni j¹drowej. Nie mo¿na te¿ wykluczyæ
importu du¿ej iloœci energii elektrycznej. Obecna polityka energetyczna Polski zak³ada,
¿e maksymalna wielkoœæ importu tej energii nie mo¿e przekroczyæ 10 TW·h. W takim
przypadku nale¿a³oby rozbudowaæ i zmodernizowaæ system sieci przesy³owych. Wszystko
to wymaga ogromnych nak³adów finansowych. W perspektywie do 2025 r. za³o¿ono spadek
energoch³onnoœci PKB do oko³o 50,0%, a elektroch³onnoœci do oko³o 60,0% obecnego
poziomu. S¹ to bardzo ambitne i trudne do zrealizowania plany. Gdyby jednak siê to uda³o
Polska osi¹gnê³aby standardy obowi¹zuj¹ce w krajach wysoko rozwiniêtych. Najprawdo-
podobniej jednak zapotrzebowanie na energiê elektryczn¹ w Polsce bêdzie wypadkow¹
czterech wy¿ej wymienionych wariantów. Mo¿liwe te¿, ¿e nowy rz¹d opracuje swoj¹
strategiê dla Polski zarówno w sferze ekonomicznej, spo³ecznej, gospodarczej, jak te¿
w dziedzinie polityki energetycznej kraju i zwi¹zanym z nim problemem wytwarzania
energii elektrycznej. Najprawdopodobniej w 2006 r. zostanie opracowana nowelizacja
„Polityki Energetycznej Polski do 2025 r.” i pewne priorytety obecnej polityki zostan¹
zmienione.

Praca finansowana z badañ w³asnych AGH nr 10.10.210.74
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Tadeusz OLKUSKI

Electricity generation in steam power plants in Poland

Abstract

This article presents characteristic of electricity generation in Poland. The production structure
including different forms of energy was discussed. The electricity production in the years 1970—2004
was presented in table 1. This article presents also the holding BOT — Mining and Power Company
(BOT Górnictwo i Energetyka S.A.) and Southern Power Syndicate (Po³udniowy Koncern
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Eneregtyczny S.A.). Domestic demand for energy variants until 2025 prepared by Energy Policy Team
acting for Ministry of Economy and Labour was discussed. The attention was noticed to the increase of
electricity demand in the future and probability of construction the first nuclear power station in
Poland around 2021—2022.
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