
1

Stan techniczny polskich elektrowni. 
Czy czekają nas ceny inwestycyjne energii?

Konferencja „III TARGI ENERGII” 
Jachranka, 19-20 października 2006r.
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Bilans energii w Polsce w 2005 roku

1. Produkcja ogółem 156,94 TWh
2. Elektrownie i elektrociepłownie cieplne 152,29 TWh

- w tym:
- współspalanie biomasy 0,78 TWh
- elektrownie zawodowe 119,0  TWh > 75%

3. Odnawialne 3,07 TWh
4. Elektrownie szczytowo-pompowe 1,58 TWh
5. Suma mocy osiągalnej źródeł krajowych                     34,4 GW
6. Suma mocy dyspozycyjnych źródeł krajowych           30,4 GW
7. Zapotrzebowanie krajowe – szczyt    23,0 GW
8. Saldo eksport/import 2,0 GW
9. Zapotrzebowanie mocy do produkcji energii 25,0 GW
10.Wymagane rezerwy operacyjne 2,5 – 3,8 GW
11.Łączne zapotrzebowanie mocy 27,5 – 28,8 GW

w tym krajowe 25,2 - 26,5 GW

Przy szczytowym zapotrzebowaniu już trzeba ograniczać eksport
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Krajowy System Elektroenergetyczny

Prognoza zapotrzebowania KSE Prognoza zapotrzebowania KSE –– 2006 i 20072006 i 2007

Rok 2007 - prognoza

Rok 2006 - prognoza

• Zużycie energii:................................................150,6 – 151,3 TWh

wzrost:...............4,00 – 4,50 %

• Produkcja ogółem:............................................161,5 – 163,8 TWh

wzrost:...............3,50 – 5,00 %

•Zużycie energii:................................................153,6 – 154,3 TWh

wzrost:.........................2,00 %

• Produkcja ogółem:..........................................164,7 – 167,1 TWh

wzrost:.........................2,00 %
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Ocena bilansów mocy i energii

■ Struktura surowcowa wytwarzania zmienia się 
bardzo powoli, dalej dominuje węgiel

■ Zużycie energii w kraju stabilnie wzrasta, saldo 
wymiany zagranicznej wynosi około – 10 TWh

■ W okresach wysokiego zapotrzebowania bilans mocy 
w krajowym systemie elektroenergetyczny wymaga 
ograniczania eksportu
■ Elektrownie mając ponad 75 % udziału w produkcji 
energii i w szczytowym bilansie mocy, będą decydować
o pokrywaniu zapotrzebowania po racjonalnych kosztach, 
czyli o bezpieczeństwie elektroenergetycznym kraju
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Prognoza zmian w strukturze wytwarzania

■ odnawialne

- docelowy, przeciętny udział  10-30%,     Polska ~ <10%

■ skojarzone (elektrociepłownie)
- docelowy, przeciętny udział  10-40%, Polska ~ <30%

■ kondensacyjne (elektrownie)
- funkcja zamykania bilansu, 

przeciętny udział 60-80%,     Polska ~ 60%

Elektrownie, również w prognozach zachowują dominującą
rolę w pokrywaniu zapotrzebowania na energię
elektryczną, muszą też dostosowywać się do wahań
produkcji w skojarzeniu i w źródłach odnawialnych
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Zadania rozwojowe dla elektrowni

■ Pokrywać zapotrzebowanie rosnące nawet                          
o 5 – 6% rocznie
■ Efektywnie funkcjonować przy rocznych zmianach 
poziomu produkcji +/- 10-20% i przy zmianach w ciągu  
kilku godzin ponad 30% 
■ Uzyskać emisyjności produktowe:

lata 2008/9                2015/17
- SO2  < 2 <<1            kg SO2/MWh,
- NOx < 1,5                 << 0,7        kg NOx/MWh,
- pyły                  <  0,2 << 0,1        kg pyłu/MWh
- CO2 < 1000             < 700 – 800kg CO2/MWh,
- ……(mikropyły, rteć, itp.)?
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Elektrownie w Polsce – 2005 r

Wg CIRE/ARE

Elektrownia              Moc    Produkcja
MW       TWh 2005

Węgiel brunatny 8824 54,9
Bełchatów                4430 29,5
Turów 2106        13,5
Pątnów 1200          6,7
Konin 488          1,7
Adamów                    600          3,5
Węgiel kamienny   15738         64,1
Kozienice 2846         11,7
Połaniec 1800           5,0
Rybnik 1775          10,1
Dolna Odra 1742            4,3
Opole 1532            8,3
Jaworzno III             1345            5,2
Łaziska 1155            5,5
Łagisza 710            2,8
Siersza 805            3,2
Ostrołęka 647            2,4
Skawina 575            2,4
Stalowa Wola            250            1,1
Halemba 200            0,6
Jaworzno II 198            1,0
Blachownia                158            0,5
Razem  23962        119,0
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Elektrownie w Polsce – historia 

■ W szczytowym okresie budowy elektrowni tj. w latach
siedemdziesiątych oddawano do użytku ponad 1000 MW 
rocznie 

■ W Polsce budowano bloki średniej wielkości,  
przeważają bloki około 200 MW, pozwala to na   
elastyczną pracę krajowego systemu 
elektroenergetycznego pomimo niewielkiego udziału  
mocy typowo regulacyjnych (ok. 1400MW 
w elektrowniach szczytowo-pompowych)

■ Bloki budowane przed 1995 rokiem nie miały instalacji 
redukujących emisję SO2 i NOx
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Elektrownie w Polsce – żywotność bloków 
■ Bloki kondensacyjne opalane węglem projektuje się na 
25-30 lat, po tym okresie powinna być przeprowadzona
modernizacja odtworzeniowa z poprawą parametrów 
ekonomicznych i ekologicznych

■ W latach 1950 – 1980 w Polsce występowały duże 
niedobory zdolności produkcyjnych – to powodowało 
nadmierne wykorzystywanie istniejących mocy przy 
ograniczaniu środków na ich utrzymanie, gdyż cały wysiłek
finansowy był kierowany na nowe moce

■ W obawie przed ponownym wystąpieniem niedoborów,
w latach osiemdziesiątych dalej główne środki finansowe
przeznaczano  na nowe moce, budowane dalej bez 
odpowiedniego wyposażenia ekologicznego
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Elektrownie w Polsce – modernizacje KDT-owe
■ Po intensywnej eksploatacji w okresach niedoborów
energii, większość bloków z okresu przed 1980 rokiem,
powinna przechodzić modernizacje odtworzeniowe
po 25 latach

■   Modernizacje odtworzeniowe z poprawą parametrów 
ekonomicznych i ekologicznych elektrowni rozpoczęto 
w połowie lat dziewięćdziesiątych, z dziesięcioletnim 
opóźnieniem w stosunku do potrzeb 

■   Do dzisiaj zmodernizowano bloki o mocy około 15 
tysięcy MW, w tym około 2 tysiące w nowych technologiach

■   Finansowanie w przeważającej części kredytami 
gwarantowanymi poprzez kontrakty długoterminowe 
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Elektrownie w Polsce – nowe wyzwania 
■ Obecnie pierwszym zadaniem jest budowa                          
i modernizacja, w ciągu trzech lat, instalacji odsiarczania na 
blokach o mocy ponad 5000 MW z nakładami ponad 1 mld
złotych dla spełnienia wymogów UE

■   Drugie zadanie to budowa, przed 2018 rokiem, instalacji 
umożliwiających obniżenie emisji NOx na kotłach pyłowych
o około 50%, praktycznie dotyczy to wszystkich kotłów 
pyłowych na węgiel kamienny; przy obecnych 
technologiach nakłady mogą przekroczyć 5 mld zł

■   Trzecie zadanie na następne 10 lat to odtwarzanie               
i budowa nowych mocy, wymaga to modernizacji mocy
zainstalowanych głównie w latach osiemdziesiątych (ok. 6,5
tys MW), zastępowanie likwidowanych bloków (3-5 tys.MW),  
pokrycie rosnącego zapotrzebowania (3-5 tys MW)
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Prognoza pokrywania zapotrzebowania na moc
Bilans mocy elektrowni cieplnych
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Ścieżka cenowa przyjęta przez URE do wyliczenia 
kosztów osieroconych

Ścieżka cenowa en el w modelu kalkulacji KO (wg URE)
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Prognozy hurtowych cen energii z akcyzą
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Ceny w 2007 i dalej ? Na pewno 

Konsumenci
Prezes URE

Wytwórcy/

inwestorzy, 

w tym 80% SP

Czy dojdzie do równowagi, czy będzie efekt wahadła?
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Wahania cen rynkowych

podaż

cena pokrywająca koszty bieżące, 
minimalna bezpieczna podaż

podaż optymalna, cena pokrywająca 
koszty uzasadnione + rozsądny zysk

cena
rynek ustabilizowany

cena zawierająca 
dopuszczalny zysk

podaż 
(zdolności 

produkcyjne)

rynek niestabilny     
(mało zorganizowany, 
niedoświadczeni gracze

cena
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Elektrownie w Polsce – ocena sytuacji 

■ W ciągu dziesięciu lat mamy dwa spiętrzenia 
wymaganych modernizacji, przed 2008 rokiem i przed 2018, 
to drugie spiętrzenie powinno być zlikwidowane poprzez 
wcześniejsze rozpoczęcie prac 

■   Finansowanie programu modernizacji i rozwoju, bez 
nadmiernego wzrostu cen energii, wymaga stworzenia
warunków dla pozyskiwania środków zewnętrznych;  
konsolidacja i planowana integracja pionowa może 
z powodzeniem zastąpić system kontraktów  
długoterminowych
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Podsumowanie
Polskie elektrownie są przygotowane kadrowo do 
sprostania wyzwaniom tj do pokrywania rosnącego  
zapotrzebowania po racjonalnych cenach

Przeprowadzana restrukturyzacja sektora i okresowy 
wzrost cen powinny zapewnić odpowiednią kondycję 
ekonomiczno-finansową dla uzyskania odpowiedniego 
stanu technicznego 

Rosnące wymogi ekologiczne mogą przedłużać okres 
wysokich cen energii - nowe technologie węglowe (tzw. 
technologie „czystego spalania węgla”) są bardziej 
kosztowne, źródła gazowe i jądrowe będą powiązane 
cenowo, koszty energii ze źródeł odnawialnych i 
skojarzonych będą rosły a przez to ich udział jest 
ograniczony, podobny jak efekty inwestycji po stronie 
popytowej (DSM
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DZIĘKUJĘ
ZA UWAGĘ

BOT Górnictwo i Energetyka S.A.
Al. Piłsudskiego 12
90-051 Łódź
Tel.: (0-42) 635 36 09
Fax: (0-42) 635 36 05
www.bot.pl


