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L.p
.

Kraj Produkcja 
energii 

elektrycznej 
[TWh/rok]

Udział pierwotnych źródeł energii w produkcji energii 
elektrycznej [%]

węgiel Gaz 
ziemny

Olej 
opałowy

Paliwo 
jądrowe

OZE

Razem w tym 
woda

1 Świat 23 391,30 41,09 21,70 4,39 10,59 22,53 16,56

2 Unia 
Europejska

3 261,56 27,74 15,56 1,88 26,88 27,94 10,11

Struktura produkcji energii elektrycznej na Świecie
i w Unii Europejskiej  w roku 2013



STRUKTURA PRODUKCJI ENERGII 
ELEKTRYCZNEJ W POLSCE W ROLU 2014

• Węgiel kamienny i brunatny             136,0 TWh 85,46%
• Gaz ziemny 4,5 TWh 2,85%
• Biomasa i biogaz 8,7 TWh 5,49%
• Energia wiatru 7,7 TWh 4,83%
• Energia wody 2,2 TWh 1,37%

Razem 159,1 TWh           100,00%



Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Produkcja 
energii 
elektrycznej  
[ TWh] 

154,2 156,9 162,0 159,5 155,5 151,7 157,4 163,5 162,0 164,3 159,1 

Zużycie 
brutto 
energii 
elektrycznej 
[TWh] 

144,9 145,7 150,7 154,1 154,3 149,5 156,1 158,3 159,1 159,8 161,2 

Przyrost 
zużycia 
brutto  
[ %] 

2,40 0,61 3,40 2,26 0,11 -3,30 4,38 1,38 0,51 0,44 0,83 

 

PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ 
W POLSCE W LATACH 2004 - 2014



                                        Lata 
Wielkość 2020 2025 2030 

Przewidywane zużycie brutto energii 
elektrycznej [TWh] 

174,9 186,6 199,0 

Wymagana moc osiągalna 
(zainstalowana) [MW] 

43 200 47 000 51 500 

Przewidywana moc osiągalna w 
istniejących w 2015 r. jednostkach 
wytwórczych [MW] 

34 800 30 300 24 000 

Wymagane nowe moce  wytwórcze 
[MW] 

8 400 16 700 27 500 

 

WYMAGANE NOWE MOCE WYTW ÓRCZE 
W POLSCE W  LATACH 2020 - 2030 



ŹRÓDŁA ENERGII PIERWOTNEJ DLA SEKTORA 
WYTWARZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE  

• węgiel kamienny i brunatny, 
• gaz ziemny, w ograniczonym zakresie,
• energia biomasy, po odpowiednim rozwoju rynku tego 

paliwa w Polsce, 
• energia wiatru,
• energia słoneczna, 
• energia wody, w małym zakresie,
• energia jądrowa, pod warunkiem zapewnienia, 

niezakłóconych czynnikami politycznymi, dostaw tego 
paliwa do elektrowni przez cały okres ich eksploatacji.



POŻĄDANE GRUPY TECHNOLOGICZNE 
ŹRÓDEŁ WYTWÓRCZYCH  

• elektrownie systemowe,
• elektrociepłownie średniej i dużej mocy, pracujące 

w miejskich systemach  ciepłowniczych oraz 
zakładach przemysłowych,

• elektrownie i elektrociepłownie małej mocy 
(źródła rozproszone).



TECHNOLOGIE WYTWARZANIA ENERGII 
ELEKTRYCZNEJ DLA ELEKTROWNII 

SYSTEMOWYCH

• blok parowy na parametry nadkrytyczne 
(ultranadkrytyczne) opalany węglem brunatnym, 

• blok parowy na parametry nadkrytyczne 
(ultranadkrytyczne) opalany węglem kamiennym,

• blok gazowo-parowy opalany gazem ziemnym,
• blok jądrowy z reaktorem PWR trzeciej generacji



TECHNOLOGIE WYTWARZANIA ENERGII 
ELEKTRYCZNEJ DLA ELEKTROCIEPŁOWNI 

DUŻEJ I ŚREDNIEJ MOCY
• ciepłowniczy blok parowy na parametry 

nadkrytyczne (ultranadkrytyczne) opalany węglem 
kamiennym, 

• ciepłowniczy blok gazowo-parowy z 3-ciśnieniowym 
kotłem odzysknicowym i międzystopniowym 
przegrzewaniem pary opalany gazem ziemnym,

• ciepłowniczy blok gazowo-parowy z 2-ciśnieniowym 
kotłem odzysknicowym opalany gazem ziemnym,



• ciepłowniczy blok parowy średniej mocy na 
parametry podkrytyczne  opalany węglem 
kamiennym, 

• ciepłowniczy blok parowy średniej mocy na 
parametry podkrytyczne  opalany biomasą,

• ciepłowniczy blok gazowo-parowy z zintegrowany ze 
zgazowaniem biomasy.



TECHNOLOGIE WYTWARZANIA ENERGII 
ELEKTRYCZNEJ DLA ELEKTROWNI  

I ELEKTROCIEPŁOWNI MAŁEJ MOCY

• elektrownia wiatrowa,
• elektrownia wodna małej mocy,
• elektrownia fotowoltaiczna
• ciepłowniczy blok gazowy z silnikiem gazowym 

opalany gazem ziemnym, 



• ciepłowniczy blok gazowy z turbiną gazową
pracujący w obiegu prostym opalany gazem 
ziemnym, 

• ciepłowniczy blok ORC (Organic Rankine Cycle) 
opalany biomasą,

• ciepłowniczy blok parowy małej mocy opalany 
biomasą,

• ciepłowniczy blok gazowy zintegrowany z biologiczną
konwersją energii chemicznej biomasy,

• ciepłowniczy blok gazowy zintegrowany ze 
zgazowaniem biomasy.



EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA 
ELEKTROWNI SYSTEMOWYCH

L.p. Technologia 
Sprawność 

brutto 
[%] 

Jednostkowa 
emisja CO2 [kg 

CO2/kWh] 

1 
Blok parowy na parametry 
nadkrytyczne opalany węglem 
brunatnym 

47 0,868 

2 
Blok parowy na parametry 
nadkrytyczne opalany węglem 
kamiennym 

48 0,685 

3 Blok gazowo-parowy opalany 
gazem ziemnym 60 0,329 

4 Blok jądrowy z reaktorem PWR III 
generacji 37  

 



EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA 
ELEKTROCIEPŁOWNI DUŻEJ IŚREDNIEJ MOCY

Lp
. 

Technologia 

Sprawność 
wytwarzania 

energii 
elektrycznej 

[%] 

Sprawność 
wytwarzania 

ciepła  
 [%] 

Oszczędność 
energii 

pierwotnej 
[%] 

Jednostkowa 
emisja CO2  

[kg CO2/ kWh] 

1 Ciepłowniczy blok 
parowy na parametry 
nadkrytyczne opalany 
węglem kamiennym 

38,62 40,8 23,39 0,525 

2 Ciepłowniczy blok 
gazowo-parowy z 3-
ciśnieniowym kotłem 
odzysknicowym i 
międzystopniowym 
przegrzewaniem pary  
opalany gazem ziemnym 

53,80 26,99 16,20 0,276 

3 Ciepłowniczy blok 
gazowo-parowy z 2-
ciśnieniowym kotłem 
odzysknicowym opalany 
gazem ziemnym 

49,46 31,36 14,73 0,281 

 



Lp
. 

Technologia 

Sprawność 
wytwarzani

a energii 
elektrycznej 

[%] 

Sprawność 
wytwarzania 

ciepła  
 [%] 

Oszczędność 
energii 

pierwotnej 
[%] 

Jednostkowa 
emisja CO2  

[kg CO2/ kWh]  

4 Ciepłowniczy blok 
parowy średniej mocy 
opalany węglem 

30,52 40,36 12,98 0,596 

5 Ciepłowniczy blok 
parowy średniej mocy 
opalany biomasą 

29,28 41,50 27,00  

6 Ciepłowniczy blok 
gazowo-parowy 
zintegrowany ze 
zgazowaniem biomasy 

38,27 41,73 39,20  

 



EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA 
ELEKTROCIEPŁOWNI MAŁEJ MOCY

L.p
. 

Technologia 

Sprawność 
wytwarzania 

energii 
elektrycznej 

[%] 

Sprawność 
wytwarzania 

ciepła [%] 

Oszczędno
ść energii 

pierwotnej 
[%] 

1 Ciepłowniczy blok gazowy z 
silnikiem gazowym  opalany 
gazem ziemnym  

42,50 40,50 13,65 

2 Ciepłowniczy blok gazowy z 
turb iną gazową pracującą w 
obiegu prostym opalany 
gazem ziemnym 

32,01 53,80 12,05 

3 Ciepłowniczy blok ORC 
opalany biomasą 14,14 68,36 18,25 

 



L.p
. 

Technologia 

Sprawność 
wytwarzania 

energii 
elektrycznej 

[%] 

Sprawność 
wytwarzania 

ciepła [%] 

Oszczędność 
energii 

pierwotnej 
[%] 

4 Ciepłowniczy blok parowy 
opalany biomasą 

18,45 64,00 23.27 

5 Ciepłowniczy blok gazowy 
zintegrowany ze biologiczną 
konwersją energii biomasy 

26,00 31,00 12,92 

6 Ciepłowniczy blok gazowy 
zintegrowany ze zgazowaniem 
biomasy 

30,59 52,53 34,97 
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Jednostkowe, zdyskontowane koszty wytwarzania energii elektrycznej w 
elektrowniach systemowych, elektrociepłowniach dużej i średniej mocy oraz 
elektrowniach i elektrociepłowniach małej mocy [zł/MWh] dla: 
1) bloku parowego na parametry nadkrytyczne opalanego węglem brunatnym, 
2) bloku parowego na parametry nadkrytyczne opalanego węglem kamiennym, 
3) bloku gazowo-parowego opalanego gazem ziemnym 4) bloku jądrowego z 
reaktorem PWR, 5) ciepłowniczego bloku parowego na parametry nadkrytyczne 
opalanego węglem kamiennym, 6) ciepłowniczego bloku gazowo-parowego z 3-
ciśnieniowym kotłem odzysknicowym opalanego gazem ziemnym 7) ciepłowniczego 
bloku gazowo-parowego z 2-ciśnieniowym kotłem odzysknicowym opalanego gazem 
ziemnym 8) ciepłowniczego bloku parowego średniej mocy opalanego węglem 
kamiennym, 9) ciepłowniczego bloku parowego średniej mocy opalanego biomasą 10) 
ciepłowniczego bloku gazowo-parowego zintegrowanego ze zgazowaniem biomasy, 
11) elektrowni wiatrowej, 12) elektrowni wodnej małej mocy, 13) elektrowni
fotowoltaicznej 14) ciepłowniczego bloku z turbiną gazową opalanego gazem 
ziemnym, 15) ciepłowniczego bloku z silnikiem gazowym opalanego gazem ziemnym, 
16) ciepłowniczego bloku ORC opalanego biomasą, 17) ciepłowniczego bloku 
parowego małej mocy opalanego biomasą, 18) ciepłowniczego bloku zintegrowanego 
z biologiczną konwersją biomasy i 19) ciepłowniczego bloku zintegrowanego ze 
zgazowaniem biomasy, z uwzględnienia opłaty za uprawnienia do emisję CO2(168 
zł/tCO2)

Podpis pod slajdem nr 18



WNIOSKI

1.  Przez najbliższe kilkanaście lat strategicznym paliwem dla 
nowych elektrowni systemowych w Polsce powinien być przede 
wszystkim węgiel kamienny i brunatny. W chwili obecnej w pełni 
komercyjnie dojrzałą technologią wytwarzania energii elektrycznej 
z węgla, charakteryzującą się wysoką efektywnością energetyczną i 
najniższymi kosztami wytwarzania energii elektrycznej, jest jedynie 
technologia stosowana w elektrowniach parowych na parametry 
nadkrytyczne (ultra-nadkrytyczne). Istnieje potrzeba zbudowania 
w Polsce, w okresie najbliższych kilkunastu lat, ok. 10 bloków 
parowych na parametry nadkrytyczne, opalanych węglem 
kamiennym i brunatnym, o łącznej mocy ok. 9 GW,  przede 
wszystkim w miejsce wycofywanych z ruchu wyeksploatowanych 
bloków parowych na parametry podkrytyczne, o niskiej sprawności 
i wysokiej emisyjności. 



2.  Po roku 2030, gdy będzie obowiązywał zakup już pełnego 
wolumenu  uprawnień do emisji CO2 (nie będzie już przydziału 
bezpłatnych uprawnień), w Polsce będzie konieczny, ze względów 
ekologicznych oraz uzasadniony ekonomicznie i potrzebą
dywersyfikacji paliwowej w grupie elektrowni systemowych, udział
energetyki jądrowej w produkcji energii elektrycznej. W tym czasie 
cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym 
prawdopodobnie przekroczy wartość 360 zł/MWh, co zapewni 
inwestycjom związanym z elektrowniami jądrowymi w Polsce 
opłacalność, a koszty wytwarzania energii elektrycznej w 
elektrowniach opalanych węglem, z kosztami uprawnień do emisji 
CO2, będą wyższe od kosztów wytwarzania energii elektrycznej w 
elektrowniach jądrowych.  



3.  Przy obecnej cenie gazu ziemnego dla wielkich odbiorców, 
wynoszącej ok. 30,8 zł/GJ, jednostkowe, zdyskontowane na rok 2015, 
koszty wytwarzania energii elektrycznej w systemowych, 
kondensacyjnych elektrowniach gazowo-parowych opalanych gazem 
ziemnym wyniosłyby ok. 270 zł/MWh, a z uwzględnieniem opłaty za 
uprawnienia do emisji CO2 powyżej 320 zł/MWh. Dlatego decyzje 
dotyczące przedsięwzięć inwestycyjnych, związanych z budową w 
Polsce kondensacyjnych elektrowni gazowo-parowych opalanych 
gazem ziemnym, powinny być przesunięte w czasie do chwili 
ostatecznego wyjaśnienia zasobów gazu łupkowego w Polsce oraz 
możliwości i kosztów jego wydobywania. Obecnie gaz ziemny w  
powinien być wykorzystywany w polskiej elektroenergetyce przede 
wszystkim w elektrociepłowniach do skojarzonego wytwarzania 
energii elektrycznej i ciepła, które pozwala na wykorzystywanie 
energii chemicznej tego paliwa ze sprawnością ogólną na poziomie 
85%.



4.  W Polsce w szerokim zakresie powinny być rozwijane 
technologie skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i 
ciepła, gdyż jest to skuteczny sposób na uzyskanie oszczędności 
energii pierwotnej i obniżenie emisji CO2 oraz obniżenie kosztów 
wytwarzania energii elektrycznej. Dla elektrociepłowni bardzo 
dużej mocy (o mocy cieplnej w skojarzeniu 300-500 MW) 
jednostką kogeneracyjną, charakteryzującą się najniższymi 
kosztami wytwarzania energii elektrycznej (ok. 170 zł/MWh, a z 
kosztami uprawnień do emisji CO2  ok. 260 zł/MWh), jest 
ciepłowniczy blok parowy na parametry nadkrytyczne opalany 
węglem kamiennym, a dla elektrociepłowni dużej i średniej mocy 
(o mocy cieplnej w skojarzeniu 50-300 MW) ciepłownicze bloki 
gazowo-parowe opalane gazem ziemnym, dla których 
jednostkowe, zdyskontowane na rok 2015, koszty wytwarzania 
energii dla bloków dużej i średniej mocy  wynoszą odpowiednio 
ok. 230 zł/MWh i ok. 244 zł/MWh, a z kosztami uprawnień do 
emisji CO2 odpowiednio ok. 280 zł/MWh i ok. 295 zł/MWh). 



Przy istnieniu zielonych certyfikatów konkurencyjną jednostką
kogeneracyjną średniej mocy jest również ciepłowniczy blok 
parowy opalany biomasą (ok. 370 zł/MWh). Udział energii 
elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z ciepłem użytkowym 
powinien wzrosnąć w Polsce, z ok. 16,3% w chwili obecnej do 
powyżej 20% w roku 2030, przede wszystkim przez budowę źródeł
kogeneracyjnych w systemach ciepłowniczych średnich i małych 
miast, w których istnieją systemy ciepłownicze a obecnie pracują w 
nich tylko ciepłownie. Przy modernizacji istniejących 
elektrociepłowni opalanych węglem oraz budowie nowych jednostek
kogeneracyjnych jako paliwo powinny być brane pod uwagę przede 
wszystkim gaz ziemny oraz biomasa. Ciepłownicze bloki parowe 
średniej mocy na parametry podkrytyczne opalane węglem 
kamiennym charakteryzują się względnie niską efektywnością
ekonomiczną i wysoką emisją CO2, a ciepłownicze bloki gazowo-
parowe zintegrowane ze zgazowaniem biomasy  mogą uzyskać
dojrzałość komercyjną dopiero za ok. 15 lat.



5.  Wśród technologii możliwych do zastosowania w skojarzonych  
źródłach małej mocy (kogeneracyjnych źródłach rozproszonych) 
najniższymi kosztami wytwarzania energii elektrycznej 
charakteryzują się kogeneracyjne źródła małej mocy opalane 
gazem ziemnym, w tym szczególnie blok ciepłowniczy z silnikiem 
gazowym ( ok. 300 zł/MWh).

6.   Koszty wytwarzania energii elektrycznej w źródłach 
rozproszonych, wykorzystujących        odnawialne źródła energii,  
są wysokie i wynoszą powyżej 360 zł/MWh. Istnienie zielonych 
certyfikatów zapewnia jednak niektórym z nich opłacalność.  
Dojrzałość technologiczną uzyskały dotychczas technologie 
wykorzystujące energię wiatru, wody i słońca. Pełną dojrzałość
komercyjną uzyskały elektrownie wiatrowe na lądzie, dla 
których jednostkowe koszty wytwarzania energii elektrycznej 
wynoszą obecnie ok. 370 zł/MWh. 



7.  W dziedzinie wykorzystania biomasy w źródłach rozproszonych 
sytuacja jest złożona. Dojrzałość komercyjną uzyskały wyłącznie 
technologie wykorzystujące spalanie biomasy w elektrociepłowniach 
parowych małej mocy i ORC (Organic Rankine Cycle) oraz częściowo 
technologia wykorzystująca biologiczną konwersję energii chemicznej 
biomasy. Charakteryzują się one jednak niską efektywnością
energetyczną i w związku z tym dość wysokimi kosztami wytwarzania 
energii elektrycznej. Dla uzyskania przez nie względnie wysokiej 
efektywności ekonomicznej jest konieczne zapewnienie im długiego 
czasu wykorzystania zainstalowanej  mocy elektrycznej i cieplnej w 
skojarzeniu oraz rozwoju w Polsce rynku biomasy uprawowej. Musi 
to być brane pod uwagę przy planowaniu budowy tego rodzaju
kogeneracyjnych źródeł energii elektrycznej małej mocy opalanych 
biomasą. Natomiast technologia, stosowana w elektrociepłowniach 
małej mocy zintegrowanych ze zgazowaniem biomasy, jest dopiero na 
etapie badań pilotowych i charakteryzuje się obecnie wysokimi
kosztami wytwarzania energii elektrycznej (powyżej 450 zł/MWh)



Zarówno elektrociepłownie małej mocy zintegrowane z biologiczną
konwersją jak i ze zgazowaniem biomasy mogą uzyskiwać znacznie 
wyższą efektywność ekonomiczną (niższe jednostkowe koszty 
wytwarzania energii elektrycznej) jeżeli będą zasilane biomasą
odpadową, z produkcji rolniczej lub oczyszczalni ścieków. Ich 
ilościowy udział w krajowej produkcji energii elektrycznej jest 
jednak ograniczony. 

8.  Wśród technologii wykorzystujących odnawialne źródła 
najwyższymi kosztami wytwarzania energii elektrycznej  
charakteryzują się obecnie elektrownie fotowoltaiczne (ok. 670 
zł/MWh). Opłacalność przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z 
budową tego typu źródeł wytwórczych obecnie można uzasadnić, 
stosując rachunek kosztów  unikniętych,  w przypadku gdy 
wytwarzana w nich energia elektryczna będzie  zużywana przez 
producenta (prosumenta). Po przewidywanym w przyszłości 
spadku nakładów inwestycyjnych na budowę elektrowni 
fotowoltaicznych ich moc zainstalowana w Polsce do roku 2030 
może  osiągnąć ponad 3 GW. 



Moc elektrowni i elektrociepłowni oraz produkcja energii elektrycznej i jej 
struktura paliwowa w roku 

2013 2020 2030 

Rodzaj 
paliwa 
(energii 

odnawialnej) GW TWh % GW  TWh % GW  TWh % 
Węgiel 

kamienny i 
brunatny 

 31,13 144,4 87,85 29,3 140,0   80,1   23,0  111,9    56,3 

Paliwo 
jądrowe       3,0 22,5 11,3 

Gaz ziemny 1,05 4,2 2,58 2,7 11,6 6,6 4,7 21,0 10,6 
Biomasa 0,71 7,4 4,49 1,8 9,7 5,6 4,0  18,0 9.0 

Wiatr 3,40 5,9 3,60 6,2 10,2 5,8 12,0  20,0 10,0 
Woda 2,29 2,4 1,48 2,3 2,5 1,4 2,4 2,6 1,3 
Słońce    0,9 0,9 0,5 3,3 3,0 1,5 
Razem 38,58 164,3 100 43,2 174,9 100 52,4 199,0 100 
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9.  Zrealizowanie, z pewnym przybliżeniem, w okresie najbliższych 
kilkunastu lat, przedstawionej mapy drogowej rozwoju źródeł
wytwórczych w KSE pozwoliłoby na istotną poprawę dywersyfikacji 
struktury źródeł energii pierwotnej, wykorzystywanych do produkcji 
energii elektrycznej w naszym Kraju, co pokazują wyniki wykonanej 
analizy, przedstawione w tablicy na slajdzie nr 28. Taki program 
inwestycyjny pozwoliłby  na zmniejszenie emisji CO2 przez polską
elektroenergetykę z ok. 132 mln ton CO2 w roku 2013 do ok. 118 mln
ton CO2 w roku 2020 i ok. 85 mln ton CO2 w roku 2030. Byłoby to w 
przybli żeniu zgodne z przyjętym przez Unię Europejską, w 
październiku 2014 r., programem dekarbonizacji elektroenergetyki 
do roku 2030 (zmniejszenie emisji CO2 o 40%, w odniesieniu do roku 
1990). 
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