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Wprowadzenie

Wyzwania dla sektora energetycznego Polski

� rosn ące zapotrzebowanie na energi ę (w ciągu najbliższych lat będzie 
rosło ok. 1,5%-2%, w 2030 większe zuzycie o blisko 40%) 

� niewystarczaj ąca i przestarzała infrastruktura (zdekapitalizowana, 
konieczność budowy i modernizacji linii przesyłowych, zwiększenie 
zdolności przesyłowych, budowa połączeń transgranicznych, 
dostosowanie infrastruktury sieciowej do energetyki rozproszonej)    

� zobowi ązania zwi ązane z ochron ą środowiska (dyrektywy UE)

� uzależnienie od zewn ętrznych dostaw gazu ziemnego i ropy 
naftowej oraz w coraz wi ększym zakresie w ęgla

Odpowiedzi ą Rządu jest przyj ęta przez Rad ę Ministrów w dniu 
10 listopada 2009 r. „Polityka energetyczna Polski do  2030 roku” w 
której okre ślono podstawowe kierunki polityki energetycznej i 
narzędzia realizacji tej polityki, szczegółowo tylko do 2012r.



Energia – priorytet polityczny UE

Rada Europejska, marzec 2007
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Struktura zużycia energii pierwotnej -2008  



Struktura zu życia energii pierwotnej w wybranych 
państwach UE



Emisja CO2 w 2007 roku – główni emitenci



Prognoza Międzynarodowej Agencji 
Energetycznej z 2009 roku

Według Agencji możliwe są dwa scenariusze rozwoju 
światowego sektora energii do 2030 roku;

• Scenariusz Referencyjny,

• Scenariusz 450.

W Scenariuszu  Referencyjnym  założono, że główną rolę
w zaspokojeniu potrzeb energetycznych będą spełniać
paliwa kopalne!

W Scenariuszu  450 założono o 14% mniejsze 
zapotrzebowanie na energię pierwotna niż w Scenariuszu  
Referencyjnym oraz ograniczono udział paliw kopalnych 
na rzecz energii jądrowej i odnawialnych źródeł energii. 
Głównym celem tego Scenariusza było ograniczenie 
długofalowej koncentracji  gazów cieplarnianych na 
poziomie 450 ppm ekwiwalentu CO2!



Scenariusz Referencyjny - prognoza produkcji 
energii elektrycznej w świecie - lata 2007 -2030 

2007r – 19752 [TWh],
2030r – 34292 [TWh] 
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Scenariusz 450 - prognozy produkcji energii elektrycznej 
w świecie - lata 2007 -2030 
2007r – 19752 [TWh], 2030 – 29939 [TWh]
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Nakłady inwestycyjne

Według prognozy MAE, nakłady inwestycyjne na 
potrzeby produkcji i użytkowania energii w 
latach 2008-2030 określono w wysokości 

36,1 biliona USD - Scenariusz  450,

25,6 biliona USD – Scenariusz Referencyjny.

Wzrost nakładów o 10,5 biliona USD jest związany z 

kosztem redukcji emisji CO2 .



Realność scenariuszy!!!

Na Konferencji Klimatycznej w Kopenhadze (w grudniu 

2009) miał być zatwierdzony

Scenariusz 450.

Wynik konferencji jest znany i z dużym prawdopodobieństwem 

będzie realizowany 

Scenariusz Referencyjny

w którym głównym źródłem energii będą paliwa 

kopalne (węgiel, gaz ziemny, ropa naftowa).



Struktura zużycia energii pierwotnej w Polsce w 2009 r.



Produkcja energii elektrycznej netto w podziale na paliwa

2008r. 2030r.



Prognoza struktury paliw służących do 
wytwarzania energii elektrycznej w Niemczech do 

2040 roku

ROK



Struktura wytwarzania energii elektrycznej w UEStruktura wytwarzania energii elektrycznej w UE

Źródło: Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 października 2007 r. w sprawie konwencjonalnych 
źródeł energii i technologii wytwarzania energii 
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Uzależnienie EU 25 od importu surowców 
energetycznych. 
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Zużycie energii elektrycznej na mieszkańca



Zapotrzebowanie na energię elektryczną w 
Polsce a możliwości jej produkcji

Roczny  przyrost zapotrzebowania na 

energię elektryczną
2-3 % 

W 2008 roku moc zainstalowana 34, 673 GW  

Do 2030 roku wypadną stare bloki 
-15 GW (45% Elektrowni ma ponad 30 

lat) 

Do 2030 roku należy zainstalować
nowych mocy i zmodernizować

od 28GW do 35GW czyli średnio 

1,5 GW/rok, w ostatnich 17 latach 

oddano tylko 2.3 GW  (Pątnów II, 

Łagisza, Bełchatów). 

W 2030 roku moc zainstalowana 

powinna wynieść
Od 48GW do 55 GW



Lata pracy turbozespołów  w Polsce
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Prognozowane braki dostępnej mocy

Pojawia się luka w dostępnej mocy:

- w roku 2020 o około 13%,
- W roku 2030 o około 41%.
Aby zapobiec braku mocy należy od 2011 co 

rok rozpoczynać budowę nowych mocy o 
około 1,5GW rocznie. Czas budowy 
elektrowni węglowych 6-7 lat.

W latach 1965 – 1985 (czas największych 
inwestycji oddawano 1,2 GW nowych mocy 
rocznie.       



Na przełomie lat 2013 – 2014 przewidywane 
niedobory mocy, później od 2018r



Finansowe potrzeby Polski związane z 
energetyką (nie tylko) do 2030roku 

Do roku 2030 w systemie elektroenergetycznym 
zastąpienia będzie wymagało min. 60% zasobów 
wytwórczych. 

Cztery największe firmy energetyczne będą musiały 
zainwestować od 112 do 139 mld zł,   
Na sektor na sektor ciepła i termomodernizację potrzeba 
blisko 400 mld zł, 
Na sektor gazowy (w tym na gazoport) około 80 mld zł, 
Do tego dochodzą do tego nakłady na rozbudowę sieci 
przesyłowych, OZE, budowę elektrowni atomowej, CCS, 
kogenerację czy zgazowanie węgla



Źródło: EU, Europe’s Energy Portal 



Bezpieczeństwo energetyczne Polski 

Ze względu na bezpieczeństwo  energetyka 
powinna być oparta o własne surowce
energetyczne. W przypadku Polski są to w 
kolejności:
• węgiel kamienny,
• węgiel brunatny,
• gaz ziemny i niekonwencjonalny (łupkowy, z 
pokładów węgla),
• własne odnawialne źródła energii.



WĘGIEL KAMIENNY jako źródło energii
Wzrost wydobycia węgla kamiennego na 
świecie w mln ton w latach 2000–2010

Kraj 2000 2010 Wzrost o 

Polska 102 77,0 -25% !!!

RPA 225 250 11%

Chiny 1 171 3 410!!! 291%

Australia 238 355 49%

Indie 310 537 73%

Rosja 169 255 51%

USA 899 982 10%

Świat ogółem 3 641 6695 !!! 84%

Źródło: World Coal Institute, 2007 



Wydobycie węgla brunatnego na świecie 
dane za 2010r.

Lp.Lp. Kraj (Rok)Kraj (Rok) WydobycieWydobycie
[[mlnmln Mg]Mg]

UdziaUdziałł w krajowejw krajowej
produkcji elektrycznej [%]produkcji elektrycznej [%]

1. Niemcy 169,4 23,5

2. Indonezja 162,6 bd

3. Rosja 76,0 7,0

4. Turcja 69,0 33,0

5. Australia 67,2 27,0

6. USA 64,8 2,0

7. Grecja 56,6 59,6

8. Polska 56,5 34,0
9. Czechy 43,9 51,3

11. Serbia 37,2 68,9

12. Kanada 34,2 10,0

13. Indie 33,1 5,0

14. Rumunia 30,8 36,7

15. Bułgaria 29,2 36,0

16. Tajlandia 18,5 4,0

17. Węgry 9,5 24,7

18. Reszta świata 93,8 bd

Ogółem świat 1042,9



Wydobycie oraz ilość węgla brunatnego przekazana 
do produkcji energii elektrycznej w 

poszczególnych krajach UE w latach 2009/2010
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Prognozowane wydobycia węgla w 
świecie

W 2030 roku na świecie planuje się
wydobycie węgla kamiennego i brunatnego na 
poziomie około 13,0 mld ton, a w Polsce około 

120 mln ton.

Polska będzie wydobywać tylko 0,9%
ogólnego światowego zużycia węgla.



Za ostatnie trzy lata bilans węglowy w Europie 
przedstawiał się w  sposób następujący:

• wydobycie węgla kamiennego  ok. 135 mln ton,

• wydobycie węgla brunatnego ok. 404 mln ton, 

• import węgla kamiennego ok. 190 mln ton.

• łączne zatrudnienie tylko w górnictwie ponad 280 000 
pracowników. 

• w całej branży górniczo-energetycznej i w zapleczu 
naukowym, projektowym i technicznym ponad 0,5 mln
osób! 



WIELKOŚĆ BAZY 
ZASOBOWEJ WĘGLA 

KAMIENNEGO  W POLSCE

Udokumentowane
zasoby bilansowe

45 mld ton

Zasoby bilansowe w czynnych
kopalniach (zagospodarowane)

16,7 mld ton (100%)

Zasoby bilansowe na poz. czynnych
(udostępnione) – 10,4 mld ton (62%)

Zasoby bilansowe nieudostępnione
– 6,3 mld ton (38%)

Zasoby przemysłowe
udostępnione – 4,7 mld ton

(28%)                        

Zasoby przemysłowe
– 7,8 mld ton

(47%)                     

Zasoby przemysłowe
nieudostępnione – 3,1 mld ton

(19%)                           

Zasoby operatywne
udostępnione – 3,2 mld ton

(19%)                       

Zasoby operatywne
– 5,5 mld ton

(33%)                         

Zasoby operatywne
nieudostępnione – 2,3 mld ton

(14%)                        



BAZA ZASOBOWA W ĘGLA 
BRUNATNEGO, MLD TON

Typ złoża wg 
rozpoznania

Bilansowe
Poza-

bilansowe
Progno-

styczne
Poza 

kryteriami
Razem

Złoża 
udokumentowane 

13.984 4.879 4,208 1.504 24.575

Złoża perspektywiczne 51,583 6.648 58.231

Obszary węglonośne 141.690

Razem
13.984

(230 lat)
4.879

55.791

(914 lat)
8.152 224.496



Rejony występowania węgla  
brunatnego



Obserwuje się powrót do energii z węgla
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Ciekawostki !!!

• Poprawa sprawności elektrowni o 5% daje 
obniżenie dwutlenku węgla o 8%, tymczasem 
średnia sprawność działających w Polsce bloków 
energetycznych wynosi ok. 33%, wzrost sprawności 
wszystkich polskich elektrowni do 45,5% daje 
obniżenie o 20% emisji dwutlenku węgla czyli 
spełnione są wymagania UE.

• Wprowadzenie CCS (wychwyt i podziemne 
magazynowanie dwutlenku węgla) zmniejsza 
sprawność elektrowni o 12%,

• Wg Eurocoal produkcja energii z węgla brunatnego 
kosztuje UE – 27mld euro, a zamiana całkowicie na 
gaz koszt wynosiłby 50mld euro. Wzrost kosztów 
energii powoduje wzrost kosztów towarów i usług,    

• Lawinowo rośnie import węgla z Rosji do Polski:  
2004r – 1,6mln ton, 2008 – 6,1mln ton, 2011 –
12mln ton. Kolejne uzależnienie energetyczne!!!



Oczekiwany koszt energii elektrycznej w du żych elektrowniach 
bez wychwytywania CO 2 oraz z wychwytywaniem w trzech 

wariantach bez kosztów transportu i składowania CO 2
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Całkowity koszt produkcji energii elektrycznej z 
kosztami praw do emisji CO2 po 2020 roku 
wg prof. Mielczarskiego

Elektrownia –rodzaj paliwa Koszt produkcji energii 
elektrycznej  [zł/MWh]

Elektrownia atomowa Powyżej 500 zł (550-690)

Elektrownie korzystające ze źródeł
odnawialnych

Powyżej 400 zł

Elektrownie na węgiel kamienny 375 zł ( w tym koszt praw do emisji 
CO2-139 zł)

Elektrownie na gaz 370 zł ( w tym koszt praw do emisji 
CO2-87 zł)

Elektrownie na węgiel brunatny
(najniższy koszt !!!)

365 zł (w tym koszt praw do 
emisji CO2-165 zł)



Inwestycje i zaangażowanie branży 
węgla w czyste technologie węglowe 

Ograniczenie emisji CO2 można uzyskać przez:
• Zwiększenie sprawności elektrowni przez budowę

bloków pracujących przy parametrach nadkrytycznych:
- w I etapie do 46% przy parametrach pary: ciśnienie 27-
29MPa, temp. 700-720 stopni C, lata 2011-2017 

- w II etapie do ok. 55% po pokonaniu bariery materiałowej i 

parametrach: ciśnienie 30-37,5MPa, temp. 700-720 stropni C.

• Wzrost efektywności zużycia energii elektrycznej i 
ciepła.

• Przejście na paliwa o mniejszej emisji dwutlenku węgla 
(gaz ziemny , paliwa jądrowe).

• Wychwytywanie i składowanie emitowanego przez 
przemysł CO2, czyli technologia CCS i IGCC (zintegrowane 
zgazowanie węgla w cyklu skojarzonym).



Elektrownia Bełchatów z budowanym blokiem 
853 MW i układem wychwytywania CO2 o 
sprawności brutto 45% - oddana wrzesień 2011



Elektrownia na suszony węgiel brunatny

η: + 4 pkt proc.

Projekt RWE – prototyp suszarni fluidalnej:

Prototyp suszarni fluidalnej połączonej z blokiem 

BoA w Niederaußem w skali 1:1

> Własny projekt RWE

> Udział suszonego węgla: dla ok. 300 MWe

> η BoA:  + 1,4 pkt proc.

> Rozpoczęcie budowy w lipcu 2006 r.

Prototyp suszarni fluidalnej do suszenia węgla przy bloku BoA w 

Niederaußem

Rozwój elektrowni na suszony węgiel brunatny –

elektrownia na jutro



Elektrownia pracująca przy 700°C 

(na węgiel kamienny i brunatny)

η: + 4 pkt proc.

Wspólny projekt wytwórców energii i 
producentów dla energetyki COMTES700:

Próby wszystkich komponentów w pracy przy 
700 °C w elektrowni w Scholven

rozgrzany do 
czerwoności
rurociąg pary 
świeżej

Źródło: Eon

Rozwój elektrowni pracującej przy 700 °C – na jutro
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Elektrownia demonstracyjna z wychwytywaniem 

i sekwestracją CO2w Hürth-Knapsack

� Technologia bazowa:  IGCC (Integrated Gasification Combined Cycle)

� Moc elektryczna: 450 MWbrutto

� Sprawność wychwytywana CO2: ok. 90% powstającego CO2

� Sekwestracja CO2: 2,6 do 2,8 mln t/rok w głębinowych formacjach 
solonośnych w północnych Niemczech

� Uruchomienie: koniec 2014/2015 r. 



Rozwój podziemnego zgazowania węgla -

niekonwencjonalnej technologii, która w 

przyszłości pozwoli na sięgniecie po zasoby 

niedostępne i nieopłacalne przy użyciu 

obecnych systemów wybierania i ograniczy 

emisję gazów cieplarnianych do atmosfery ! 

Podziemne zgazowanie węgla



Australia

Chinchilla

otwory pionowe

- od 1999 -2003

- węgiel brunatny - 130 m ppt

- 32.000 ton węgla

- 80 mln m3 gazu

Obecnie buduję się instalację pilotażową dla elektrowni o mocy 130 MW -
Bloodwood Creek



Rynek węgla kamiennego i brunatnego w Polsce (wydobycie, import)

i prognoza zapotrzebowania na energię elektryczną do 2050r 
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zapotrzebowanie na energię elektryczną [TWh]
Założenia do wykresu:
- duży wzrost zapotrzebowania na energi ę elektryczn ą (większy ni ż zakładany w Polityce Energetycznej Polski z 2009 r. )
- brak inwestycji w górnictwie w ęgla kamiennego i brunatnego 
- opó źniony rozwój energetyki atomowej



Dlaczego w ęgiel?

• Zapotrzebowanie na energię elektryczną rośnie ok. 2-3 %/rok co 
powoduje konieczność budowy nowych  elektrowni o łącznej mocy 
ponad 4500 GW w 2030 r (wg Międzynarodowej Agencji Energii).

• Węgiel jest obecnie w skali światowej jedynym surowcem 
energetycznym pozwalającym na w miarę stabilne zaspokojenie 
potrzeb w perspektywie czasowej 200 lat. (rozproszona lokalizacja 
zasobów poza regionami konfliktów i stabilne, w miarę wolno 
rosnące ceny);

• Odmienna sytuacja – dla gazu ziemnego i ropy naftowej, których 
zasoby ulegną wyczerpaniu odpowiednio za 60 i 45 lat.

•• MuszMusząą bybyćć rozwirozwiąązane problemy ekologiczne i zwizane problemy ekologiczne i zwiąązane z tym zane z tym 
niebezpieczeniebezpieczeńństwo wysokich kosztstwo wysokich kosztóów produkcji energii elektrycznej w produkcji energii elektrycznej 
z wz węęglagla

Wizja bezpieczeWizja bezpieczeńństwa energetycznego Europystwa energetycznego Europy



Sytuacja w Europie po 2010 roku wg GIG

Aktualne propozycje UE przewiduj ą, że pomoc pa ństwa mo że być
przeznaczona wyłącznie na ułatwienie zamykania nierentownych 

kopal ń oraz na pokrycie zobowi ązań przejętych od kopal ń
likwidowanych

Jest to specyficzna forma pomocy, która ma na celu og raniczenie
działalno ści górnictwa w ęglowego w krajach Unii Europejskiej

Restrykcyjna polityka UE wobec w ęgla wpisuje si ę ogóln ą
polityk ę proekologiczn ą – której wyrazem jest pakiet 

energetyczno-klimatyczny 3x20

Komisja Europejska nie jest zainteresowana rozwojem  
produkcji w ęgla w Europie!



Polska - jako jeden z nielicznych krajów na 
świecie -posiada wszystkie najważniejsze 

atuty dla rozwoju branży węgla brunatnego.

Nasz kraj winien te atuty wykorzystać.


