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Jakie maja być krajowe źródła energii ?

W przyszłości funkcje te mogą
przejmować magazyny energii , ale 
obecnie technologie te są jeszcze 
zbyt niedojrzałe i prawdopodobnie 
nie będą wystarczająco rozwinięte 
w najbliższej przyszłości 

Polityka klimatyczna UE powoduje, że 
ówne nakłady finansowe są ponoszone na 

rozw ój odnawialnych źródeł energii 
(OZE), głównie elektrowni wiatrowych i 
fotowoltaicznych. Źródła te s ą
niesterowalne , ponieważ poziom ich 
produkcji zależy od warunków 
atmosferycznych i nie może być
dostosowywany do zapotrzebowania 
odbiorców. 

W Polsce podstawowo źródła 
węglowe a częściowo też gazowe, 
biogazowe, biomasowe, wodne,  na 
paliwa alternatywne ,  s ą w stanie 
uzupełnia ć produkcj ę do poziomu 
wynikającego z zapotrzebowania 
odbiorców przy wahaniach produkcji 
w niesterowalnych jednostkach OZE. 

Dodatkowo jednostki 
konwencjonalne 
zapewniaj ą usługi 
systemowe wymagane dla 
prawidłowej pracy 
systemu 
elektroenergetycznego , 
zapewniającej ciągłe 
dostawy energii elektrycznej 
o ustalonych parametrach i 
kryteriach jakościowo-
niezawodnościowych do 
odbiorców końcowych. 

W skrajnych przypadkach jednostki 
konwencjonalne pokrywaj ą całość
zapotrzebowania , więc dla zapewniania 

bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, 

prawie cała moc źródeł (ok 
90%)niesterowalnych musi być rezerwowana 

źródłami sterowalnymi 2



Czysta piękna energia
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Krajowe źródła sterowalne – konwencjonalne ?

nowe źródła OZE mogą pokryć częściowo wzrastające zapotrzebowanie na energię w KSE , 

ale wzrastaj ące zapotrzebowanie na moc zapewni ą tylko źródła sterowalne 

zagrożenia dla bezpieczeństwa dostaw energii wiążą się z wprowadzeniem ostrzejszych 
wymogów emisji zanieczyszczeń, zawartych w tzw. Konkluzjach BAT dla dużych źródeł spalania 

(LCP). Może to spowodować szybki ubytek mocy zainstalowanej ze względu na ograniczony 

czas na dostosowanie oraz wysokie nakłady inwestycyjne.

W celu zagwarantowania bezpiecze ństwa dostaw energii elektrycznej należy zapewni ć terminowe 
oddawanie do eksploatacji realizowanych obecnie oraz zaplanowanych do realizacji źródeł
wytwórczych JWCD, o sumarycznej mocy ok. 5,8 GW, a także utrzymanie w eksploatacji możliwie 

największej części zdolności wytwórczych istniejących źródeł sterowanych (konwencjonalnych) 
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W poniżej przedstawiono prognozy PSE wycofań mocy wytwórczych istniejących 
JWCD cieplnych w zależności od rozpatrywanego scenariusza dostosowania / lub 
nie  do BAT

Skumulowane wielkości wycofań mocy w istniejących JWCD cieplnych do 2035 r. w scenariuszu 
modernizacyjnym BAT. 

Skumulowane wielkości wycofań mocy w istniejących JWCD cieplnych do 2035 r. w scenariuszu 
wycofa ń BAT. 

Źródło: Prognoza pokrycia zapotrzebowania szczytowego na moc w latach 2016 – 2035. Materiał informacyjny opracowany w Departamencie Rozwoju Systemu PSE S.A. (20 maja 2016 r.)

Do 2020 r.

2 985 MW

Do 2025 r.

3 210
Do 2030 r.

5 668
Do 2035 r.

13 930 MW

Do 2020 r.

6 617 MW

Do 2025 r.

9 928
Do 2030 r.

17 321
Do 2035 r.

20 920 MW
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Wskazanie o powa żnych problemach ze zrównowa żeniem bilansu 
mocy już od 2020 roku zawarte są w publikacji PSE S.A. z 20 maja 
bieżącego roku pt. „Prognozy pokrycia zapotrzebowania szczytowego w 
latach 2016-2035”. 

Blackout ?
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W Prognozach PSE zostały uwzględnione źródła w budowie oraz te, 
dla których rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na realizację
inwestycji. Łączna moc takich źródeł to ok. 5,8 GW. Założono przy tym, 
że moc tych źródeł będzie oddawana do eksploatacji zgodnie z 
obowiązującym aktualnie planem. Dodatkowo przyjęto, że do 2031 roku 
powstanie elektrownia jądrowa o mocy 1,65 GW (??? ) 



Dane PSE dla scenariusza modernizacyjnego BAT.

Źródło: Prognoza pokrycia zapotrzebowania szczytowego na moc w latach 2016 – 2035. Materiał informacyjny opracowany w Departamencie Rozwoju Systemu PSE S.A. (20 maja 2016 r.)

2020 2025 2030
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Dane Prognozy PSE dla scenariusza wycofa ń BAT

Źródło: Prognoza pokrycia zapotrzebowania szczytowego na moc w latach 2016 – 2035. Materiał informacyjny opracowany w Departamencie Rozwoju Systemu PSE S.A. (20 maja 2016 r.)

2020 2025

2030
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Kolejne czyste źródło energii 
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Ale 

Dostawa energii jest ze źródeł …

Źródła dyspozycyjne

Źródła regulacyjne

Źródła sterowalne

Źródła wytwórcze krajowe 

merit order w KSE czyli kolejność dostawców energii wg ceny hurtowej  (ale czy 
rynkowej) ?  

ale z uwzględnieniem obowiązku pierwszeństwa odbioru energii ze źródeł OZE  

ZMoże z importu 
??? 
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OZE

Cena hurtowa 
Energii 
Elektrycznej

Zapotrzebowanie na
energię elektryczn

Stary

WK

GAZ

Nowy

WB

Stary

WB
Nowy

WK

Schemat Merit Order

Dodatkowa produkcja z OZE ogranicza 
czas pracy innych jednostek w KSE
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OZE

Cena hurtowa
Energii 
Elektrycznej

Zapotrzebowanie na
energię elektryczn

Stary

WK

GAZ

Nowy

WB

Stary

WB
Nowy

WK

Wraz ze wzrostem produkcji z OZE spadają ceny energii elektrycznej

Dodatkowa produkcja 
z OZE

Dodatkowa produkcja z OZE ogranicza 
czas pracy innych jednostek w KSE Ograniczenie produkcji 

z jednostek 
konwencjonalnych 

Spadek cen hurtowych wynikający z faktu, że cenę
zaczynają wyznaczać bloki 
Konwencjonalne o niższych kosztach
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OZE

GAZ

Stary

WB

$

Nowy

WK

Stary

WKNowy

WB

Zapotrzebowanie na
energię elektryczną

Wzrost kosztów CO2 powoduje wzrost ceny, ale równocześnie istotnie podnosi koszty elektrowni na węgiel brunatny 

Cena hurtowa
Energii 
Elektrycznej
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OZE

GAZ

Stary

WB
Nowy

WK

Stary

WKNowy

WB

Zapotrzebowanie na
energię elektryczną

Przy wysokim koszcie CO2, starsze elektrownie na węgiel brunatny stają się najmniej konkurencyjne i są wykorzystywane 

w ograniczonym zakresie

Cena hurtowa
Energii 
Elektrycznej
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Bilansowanie mocy źródeł i produkcji energii w KSE 

Zbilansowanie systemu różnymi źródłami (dobowa krzywa zapotrzebowania jest podstawą
decyzji OSP dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa pracy KSE i dobór składu jednostek 
wytwórczych gwarantujący zbilansowanie systemu w każdej godzinie doby).
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Przebiegi dobowe obci ążenia 
dla dni roboczych okresu zimowego za lata 2006÷2014 
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Przebiegi dobowe obci ążenia 
dla dni roboczych okresu letniego za lata 2006÷2014 
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Pokrycie techniczne dobowej krzywej zapotrzebowania  krajowego 
(wartości średnie dla dni roboczych w okresie jesienno-zimowym) – rok 2020 z mocą OZE 25% Pn 
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Pokrycie techniczne dobowej krzywej zapotrzebowania  krajowego 
(wartości średnie dla dni roboczych w okresie jesienno-zimowym) – rok 2020 z OZE z mocą 70 % Pn
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Pokrycie techniczne dobowej krzywej zapotrzebowania  krajowego 
(wartości średnie dla dni roboczych w okresie jesienno-zimowym) – rok 2020 dla OZE 100% Pn

8600 MW

4 420MW

6 106 MW
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Jakie   nowe   źródła   sterowalne ? 

Zagwarantowanie w perspektywie od lat 2025-2030 
bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej wymaga budowy 
nowych źródeł sterowalnych bez względu na podejście do 
wypełnienia konkluzji BAT dla istniejących źródeł
wytwórczych. Przyjmując scenariusz modernizacyjny BAT 
całkowite zapotrzebowanie na nowe zdolności wytwórcze w 
perspektywie do 2035 roku wyniesie ok. 23 GW. W przypadku 
scenariusza wycofa ń BAT zapotrzebowanie to wzrośnie do 
ok. 30 GW . 
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Zwymiarowanie potrzeb rozwojowych dla scenariusza modernizacyjnego BAT 

W okresie 2021 – 2035 przyrost mocy dodatkowej osiąga poziom prawie 16 
GW. Łączny przyrost zdolności wytwórczych do 2035 r. wynosi ponad 23 
GW. 

Źródło: Prognoza pokrycia zapotrzebowania szczytowego na moc w latach 2016 – 2035. Materiał informacyjny opracowany w Departamencie Rozwoju Systemu PSE S.A. (20 maja 2016 r.)
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Zwymiarowanie potrzeb rozwojowych dla scenariusza wycofań BAT 

W horyzoncie do 2035 r. wymagany przyrost mocy dodatkowej przekracza 22 
GW. Łączny przyrost zdolności wytwórczych do 2035 r. wynosi prawie 30 GW 

Źródło: Prognoza pokrycia zapotrzebowania szczytowego na moc w latach 2016 – 2035. Materiał informacyjny opracowany w Departamencie Rozwoju Systemu PSE S.A. (20 maja 2016 r.)
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Zeroemisyjna, sterowalna, ładna, ale … droga 
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Może nie budowa ć nowych źródeł sterowalnych ?  

TAK   -Jeżeli będziemy mieć gwarancje że wspólny rynek  UE zapewni bezpiecze ństwo 
ciągłości dostaw energii , to nie będzie potrzeby powstania nowych sterowalnych źródeł
krajowych (???)

TAK   -Jeżeli źródła OZE będą nadal tanieć i do tego będą dostępne wystarczającej 
pojemności i po akceptowalnych kosztach magazyny energii to będziemy mieli zapewnione 
bezpieczeństwo energetyczne  (a to najbardziej optymistycznie za ok. 20 lat.). 

TAK  -Jeżeli pojawią się w  komercyjne sterowalne inne nowoczesne źródła (np.: 
wodorowe, ogniwa paliwowe , …???)  w perspektywie 20-25 lat, 
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A   dzisiaj  potrzebne s ą decyzje  jak … u  lidera  OZE  ?

• więc póki co podążajmy na miarę naszych możliwości śladem 
sąsiada „lidera”, ale po jego korektach realizowanej polityki 
Energiewende i dalszego utrzymywania sterowalnych źródeł
węglowych
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Źródła sterowalne a kontrolowalne 

Na razie więc szczególnie dba się we wszystkich krajach UE o sterowalne źródła a najlepiej na 
paliwa w pełni kontrolowane. A kontrolowane paliwa to te które są na miejscu (brak ryzyka dostaw i 
transportu ). Dla nas to węgiel oczywiście . Bo krajowy gaz i sterowalne OZE – są dalece 
niewystarczające mocowo.

Ale węgiel na dziś dostępny to stanowczo za mało !!! Węgiel kamienny z naszych kopal ń musi 
być paliwem konkurencyjnym– bo konsument oczekuje taniej  energii . Konieczna więc 
gruntowna restrukturyzacja kopalń , im szybciej tym będzie to taniej. A zagwarantowanie przez 
energetykę wieloletniego zapotrzebowania pozwoli na zainwestowanie w górnictwo.

Aktualne dostępne zasoby węgla brunatnego są ograniczone. I bez udostępniania nowych 
zasobów już rozpoznanych,  za ok. 20 lat udział tego paliwa dla sterowalnych źródeł
radykalnie zmniejszy si ę . A jest to aktualnie i również w przyszłości tak może być, paliwo 
najtańsze, stabilizuj ące ceny energii 

Wykorzystanie tych paliw kopalnych musi być w wysokosprawnych i niskoemisyjnych źródłach 
konwencjonalnych klasycznych i nowych innowacyjnych (…) a będą one potrzebne do stabilizacji 
KSE i ubezpieczeniu rozwijaj ących si ę źródeł OZE jeszcze co najmniej przez 25-30 lat . A 
obecne źródła węglowe sukcesywnie będą trwale wyłączane w istotnych ilościach już za 5 , 10, 15 
lat . 

Więc jest/będzie konieczność ich uzupełniania z rozsądnym podziałem na paliwa wg. mixu (np. 
docelowo po 25-30  % (???) na węgiel kamienny i brunatny ) do czasu komercyjnego 
wprowadzenia nowych technologii  wytwarzania i magazynowania energii    
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Warunki brzegowe realizacji stabilizacji cen energi i 

zagwarantowanie odrębnego mixu paliwowego dla poszczególnych krajów UE, uwzględniającego 
krajowe zasoby paliw pierwotnych

określenie mix paliwowego w PEP 2050 z zagwarantowaniem bezpieczeństwa dostaw taniej energii

Należy szybko opracować plan rozwoju OZE do 2030 roku, jako istotnego elementu w optymalnej 
strukturze wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. System wsparcia OZE powinien być dostosowany 
do wdrażania tego planu. 

Dla sektora energetycznego powinien być opracowany jeden plan modernizacyjno-inwestycyjny dla 
optymalnych zmian struktury wytwarzania do 2030 roku, bazujący na planach długoterminowych, 
średnioterminowych i planach inwestorów 

konieczna szybka gruntowna restrukturyzacja górnictwa kamiennego i nowe w niej inwestycje 

optymalizacja w górnictwie węgla brunatnego i zabezpieczenie rozpoznanych zasobów 
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Dziękuję za uwagę

Waldemar Szulc 
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