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Na dobry początek

• Polska powinna wykorzystywać w ekonomicznie uzasadniony 
sposób posiadane zasoby węgla i wydobywać surowiec w ilości 
zapewniającej maksymalny jego udział w zaspokajaniu potrzeb 
rynku krajowego

Bezpieczeństwa 
energetycznego kraju

• 88% energii elektrycznej produkowane jest z węgla, z 
czego ok. 35% z węgla brunatnego

Węgiel kamienny i 
brunatny

• wyrażany udziałem importu  odniesieniu do potrzeb 
energetycznych danego kraju, oscyluje na poziomie 20 %, 
podczas gdy dla całej UE to poziom 53 %, a w państwach 
uzależnionych energetycznie tj. w Hiszpanii i Włoszech osiąga 
poziom ponad 80 %

Wskaźnik uzależnienia 
energetycznego dla Polski

• ma zapewnić poprawny bilans pomiędzy 
zapotrzebowaniem na energię elektryczną odbiorców a 
jej produkcją przez wytwórców

Rynek mocy



Na początku XXI wieku globalna roczna produkcja energii elektrycznej wynosiła ok. 15 

tys. TWh, w 2008r. już ok. 19 tys. TWh (o ok. 27% więcej), podczas gdy w 1945r. 

ludzkość zużywała tylko 1 tys. TWh.

W XX wieku zużycie paliw kopalnych 

w świecie wzrosło dwunastokrotnie, 

podczas gdy wydobycie zasobów 

materialnych (złoto, srebro etc.) 

wzrosło 34-krotnie.

Od lat 60-tych z niezwykłą dynamiką 

wzrastało zużycie ropy, gazu, ale też 

i węgla. Związane to jest m.in. 

z przyrostem demograficznym 

(populacja przekroczyła już poziom 

7 mld osób), ale też z rozwojem 

motoryzacji, sektorów AGD, RTV, 

lotnictwa, technologii cyfrowych 

oraz dużej elektroenergetyki.

Forum

Innowacyjnego

Węgla

Światowy popyt na energię oraz surowce energetyczne i nieenergetyczne nadal będzie 

wzrastał



Miks energetyczny – paliwa pozostają zmienią się tylko ich miejsce w nim
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Węgiel w energetyce zawodowej a polski miks energetyczny

Węgiel

OZE

Gazowe/jądrowe



Polska zmniejszyła emisję gazów cieplarnianych o 17% co jest prawie równe 

średniej redukcji emisji gazów cieplarnianych w UE oraz odpowiadała za 9% 

całkowitej emisji w UE

Forum

Innowacyjnego

Węgla

Polityka klimatyczna UE

W 2014 r. Rada Europejska utrzymała kierunek przeciwdziałania zmianom klimatu i zatwierdziła 

cztery cele w perspektywie 2030 r. dla całej UE, które po rewizji w 2018 r. mają następujący 

kształt:

 zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 40% w porównaniu z emisją z 1990 r. 

(w przeliczeniu na poziomy z 2005 r.: - 43% w sektorach EU ETS i -30% w non-ETS);

 co najmniej 32% udział źródeł odnawialnych w zużyciu finalnym energii brutto;

 wzrost efektywności energetycznej o 32,5%;

 ukończenie budowy wewnętrznego rynku energii UE.  

W 2016 r. na forum UE rozpoczęto prace nad pakietem Czysta energia dla wszystkich 

Europejczyków, który wskazuje sposób operacjonalizacji tych celów, jak również przyczyni się do 

wdrożenia unii energetycznej i budowy jednolitego rynku energii UE. 



Widzimy znaczny spadek produkcji energii elektrycznej z węgla kamiennego, 

natomiast nieznaczny wzrost z węgla brunatnego
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Sprzedaż do energetyki oraz ilość wyprodukowanej energii elektrycznej z 

węgla

163%
wzrost ilości energii 

elektrycznej wytworzonej z 
OZE potwierdzonej 

świadectwami pochodzenia 



Nie tylko elektrownie startowały w aukcji, ale także tzw. DSR, czyli 

przedsiębiorstwa redukujące zapotrzebowanie na prąd, gdy wzywa 

ich do tego PSE
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Energetyka konwencjonalna tj. oparta na węglu

 Podstawą systemu elektroenergetycznego powinny być 

regulowane bloki synchroniczne, ze względu na brak zdolności 

synchronizacyjnych instalacji rozproszonych.

 Powinniśmy stawiać na jednostki mniejsze zachowujące 

sprawność nawet przy niskich obciążeniach.

 Zastępowanie wycofywanych z ruchu bloków węglowych ich 

odpowiednikami zbudowanych w oparciu o najlepsze dostępne 

technologie oraz jednostki pracujące w układzie kogeneracyjnym.

 Produkcja tzw. czystej energii elektrycznej nie musi eliminować 

produkcji energii z węgla kamiennego lub brunatnego.

 Rozwój elektrociepłowni zamiast klasycznych elektrowni, o mocy 

nie przekraczającej do 200 MW.



Duże bloki 1000MW a bloki 200MW 

Duże nie zawsze znaczy lepsze, a małe znaczy gorsze

Bloki 1000MW

Praca w podstawie

Spełnienie norm emisyjnych 
przy pracy przy obciążeniu 
znamionowym

Długi czas rozruchu

Bloki 200MW

Praca, kiedy potrzeba

Spełnienie norm dla okresów 
rocznych

Szybki czas rozruchu przy 
spełnieniu norm emisyjnych

optymalizuje wykorzystanie energii z 

OZE

Łatwiejsze spełnienie wymagań 

klimatycznych UE

Duża elastyczność

Program 200+ - czy może dać czas na efektywny rozwój polskiej energetyki
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Wielka energetyka wytwórcza zaczyna się powoli stawać pewnego rodzaju 

infrastrukturą, podobną do sieci energetycznej. 
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Energetyka węglowa i OZE – wzajemne uzupełnienie czy rywalizacja

Wielkie bloki energetyczne 

będą potrzebne w przyszłości, 

bo m.in. ktoś musi 

odpowiadać za utrzymywanie 

wymaganej częstotliwości 

napięcia w systemie czy za 

ubezpieczanie systemu w 

związku z rozwojem źródeł o 

zmiennej generacji.
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Zamiast podsumowania

Zamiast podsumowania

Bardzo szybki rozwój technologii 

powoduje, że dzisiaj nie można ze 

100% pewność co będzie za 5 -10 lat, 

a co dopiero mówić o perspektywie 

20-30 lat.



*

mgr inż. Anna Kielerz

Agencja Rozwoju Przemysłu SA Oddział w Katowicach
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