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EBITDA

– Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (zysk
przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych kredytów,
podatków oraz amortyzacji).

ETS

– European Union Emission Trading Scheme (unijny rynek handlu
uprawnieniami do emisji CO2).

MOA

– układ hybrydowy obejmujący mikrowiatrak, ogniwo PV oraz baterię
akumulatorów.

NPV, IRR

– wskaźniki efektywności ekonomicznej inwestycji: Net Present Value
(wartość zaktualizowana netto), Internal Rate of Reurn (wewnętrzna
stopa zwrotu).

SEE (KSE)

– system elektroenergetyczny (krajowy system elektroenergetyczny).

WEK

– wielkoskalowa energetyka korporacyjna.
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Streszczenie
Projekt rozbudowy Elektrowni Opole należącej do Polskiej Grupy Energetycznej (PGE)
o dwa bloki węglowe, o mocy 900 MW każdy, od lat budzi emocje energetyków, rynków finansowych, a także obywateli. Zostały one niedawno dodatkowo podgrzane
przez stanowcze deklaracje premiera RP i ministra skarbu, którzy zapowiedzieli, że rząd
zrobi wszystko, aby inwestycja w Opolu doszła do skutku. Projekt ten jest prezentowany przez stronę rządową jako niezbędny dla bezpieczeństwa energetycznego kraju,
a jego realizacja ma stworzyć tysiące nowych miejsc pracy, przyczyniając się znacząco
do rozwoju województwa opolskiego. W wypowiedziach premiera elektrownia stała
się wręcz symbolem „nawrócenia” Polski na węgiel i determinacji rządu we wspieraniu nowych inwestycji w elektroenergetyce węglowej. W ten sposób położył on na
szali inwestycji autorytet całego rządu.

Niestety, wbrew optymistycznym zapowiedziom premiera RP, budowa
bloków węglowych w Elektrowni Opole stworzy wiele problemów,
o których się nie mówi, przede wszystkim jednak uniemożliwi
wykorzystanie szans związanych z przebudową elektroenergetyki.
Problemem jest np. to, że projektowane bloki są zbyt duże, by funkcjonować dobrze
w polskim systemie. Przy obecnych obciążeniach szczytowych około 25 GW i o połowę mniejszych obciążeniach nocnych (około 12 GW), a także przy uwzględnieniu
niewielkiego rocznego przyrostu rynku (ok. 1%, a więc rocznego przyrostu mocy szczytowej wynoszącego około 250 MW) każda awaria pojedynczego bloku (!) oznacza ubytek mocy wynoszący od 4% aż do 8%, a w rezultacie realny wzrost ryzyka przerw
w zasilaniu odbiorców.
Co więcej, budowa nowych bloków oznacza rosnące uzależnienie Polski od importu węgla kamiennego. W ciągu całego cyklu życia bloków, powiązanego z wykorzystaniem
ich resursu technicznego szacowanego na około 250 tys. godzin pracy, elektrownia
zużyje ok. 125 mln ton węgla. Obserwowana od kilku lat nadpodaż węgla kamiennego
na rynkach zagranicznych i wysokie koszty wydobycia surowca z zasobów krajowych,
które wzrosłyby znacznie, gdyby w górnictwie rozpoczęte zostały nowe inwestycje,
zmuszają do założenia, że większość z tych 125 mln ton pochodzić będzie z importu.
Może to oznaczać wyprowadzenie z kraju aż 9 mld dolarów (przy uwzględnieniu dzisiejszych cen).
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Koszt budowy nowych bloków w Opolu jest na tyle duży, że posługując się metaforą
rodem z rynków finansowych, nowa instalacja będzie „za duża by upaść”, tj. będzie
wykorzystywana aż do całkowitej dekapitalizacji. Oznacza to blokadę zmian w bazie
wytwórczej przez około 50 lat, czyli w okresie, w którym na świecie dokona się prawdziwa rewolucja w technologiach wytwarzania energii (ta rewolucja już trwa). Skala wydatków i rozmiar nowych bloków przyczyni się także do utrwalenia hegemonii wielkich
wytwórców energii i do dalszego skostnienia rynku.
Przywiązanie do koncepcji rozbudowy Elektrowni Opole jest tym bardziej szkodliwe,
że istnieje obecnie już cała gama innych sposobów osiągnięcia zakładanych celów. Nie
tylko lepiej odpowiadają one na potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski, ale przynoszą także szereg korzyści istotnych z punktu widzenia całego kraju. Dlatego Polskie Inwestycje Rozwojowe należałoby wykorzystać nie do wspierania
inwestycji w energetykę wielkoskalową (elektrownie węglowe, gazociągi, magazyny
gazu, …), ale do pobudzenia wielkiego programu absolutnie niezbędnej rewitalizacji energetycznej zasobów mieszkaniowych (6 mln domów jednorodzinnych, 6 mln
mieszkań w budownictwie wielorodzinnym) i innych zasobów budynkowych (budynki
użyteczności publicznej, …). Powinny także zająć się modernizacją energetyczno-ekologiczną gospodarstw rolnych w Polsce, przede wszystkim nisko- i średniotowarowych
(300 tys. gospodarstw), ale także wielkotowarowych.
12 mld PLN, za które inwestor, należący do Skarbu Państwa i polski rząd chce zbudować dwa nowe bloki węglowe (Inwestycja 1) wystarczyłoby obecnie do sfinansowania
głębokiej termomodernizacji 200 tys. domów jednorodzinnych, 10 tys. gospodarstw
małych i średnich i 500 gospodarstw wielkotowarowych, a także wyposażenie ich
w urządzenia do produkcji energii z OZE – z ogniw fotowoltaicznych, mikrowiatraków,
mikrobiogazowni i biogazowni rolniczo-utylizacyjnych (Inwestycja 2). Przytoczone dane
oznaczają, że w punkcie wyjścia Inwestycja 2 objęłaby około 3% liczby domów jednorodzinnych oraz gospodarstw rolnych (nisko- i średniotowarowych, a także wielkotowarowych). Na zakończenie okresu porównawczego (rok 2070) jest to już 40%.
Ten szokujący wynik jest rezultatem stałego reinwestowania korzyści, wynikających
w szczególności z poprawy efektywności energetycznej budynków oraz produkcji ciepła w mikrobiogazowniach i biogazowniach.
Inwestycja 2 zapewnia także wielką, w porównaniu z Inwestycją 1, korzyść w produkcji
energii elektrycznej. Jest to przede wszystkim 8 TWh energii elektrycznej wyprodukowanej w okresie budowy bloków węglowych, do 2019 roku (w krytycznym, ze względu na dyrektywę LCP, 2016 roku jest to 1,6 TWh). Zrównanie rocznej produkcji energii
elektrycznej w Inwestycjach 1 i 2 następuje w 2035 roku. W ostatnim roku eksploatacji
bloków węglowych (2069 rok) roczna produkcja w Inwestycji 2, wynosząca 30 TWh,
jest prawie 3,5-krotnie większa. Produkcja liczona narastająco w okresie 55 lat wynosi
około 650 TWh, czyli jest ponad 60% większa niż w przypadku Inwestycji 1.
Wyniki symulacji przepływów finansowych, oparte na założeniu, że środki na finansowanie programu rewitalizacji będą uwalniane w tym samym tempie co w przypadku
inwestycji w nowe bloki węglowe, dowodzą, że alternatywny model rozwoju przyniesie szereg dodatkowych korzyści. Są to przede wszystkim ogromne korzyści po stronie
redukcji zużycia ciepła, co oznacza zmniejszenie zużycia paliw kopalnych (węgla, paliw
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gazowych). W konsekwencji Inwestycja 2 – program rewitalizacji zasobów mieszkaniowych i modernizacji gospodarstw rolnych w okresie – do 2070 roku zapewni redukcję
emisji CO2 o 1,5 mld ton, natomiast Inwestycja 1 – bloki węglowe – w tym samym
czasie wyemitują dodatkowe 275 mln ton CO2.
Krótkie czasy realizacji jednostkowych inwestycji i niskie jednostkowe nakłady inwestycyjne umożliwią wykreowanie bardzo konkurencyjnych rynków urządzeń (towarów) i usług inwestycyjnych, efektywniejsze wykorzystanie rozproszonych zasobów
finansowych, ich szybszą reinwestycję z pożytkiem dla całej gospodarki. Konkurencyjne rynki umożliwią lepsze wykorzystanie błyskawicznego postępu technologicznego
w dziedzinie produkcji energii i szybsze zastępowanie starych rozwiązań nowymi, bardziej efektywnymi. Będzie to impuls innowacyjny dla całej gospodarki na skalę nieporównywalnie większą niż w przypadku tradycyjnego projektu infrastrukturalnego.
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Wprowadzenie
Dwa bloki w Elektrowni Opole, każdy o mocy 900 MW, w budowę których angażuje się bezpośrednio premier RP, bez wątpienia będą się lokować – jeśli zostaną wybudowane – wśród najnowocześniejszych na świecie bloków węglowych (na węgiel
kamienny). W szczególności będą mieć znamionową sprawność około 45%, będą wyposażone w najnowocześniejsze instalacje ochrony środowiska (odpylania, odsiarczania, odazotowania spalin). Jednak nic nie zmieni faktu, że będą to najnowocześniejsze
bloki, ale reprezentujące najstarszą technologię – schyłkową, bez przyszłości. W tym
również – chociaż nie głównie – w kontekście emisji CO2. Trzeba podkreślić, że w tym
ostatnim kontekście innowacyjne technologie OZE i przede wszystkim technologie
proefektywnościowe, też innowacyjne, już teraz zdecydowanie wygrywają z technologiami CCS, których rozwój był w Polsce kilka lat temu bardzo mocno lansowany jako
sposób na bezemisyjność bloków węglowych.

Najdobitniejszym skutkiem nowej (koniec czerwca 2013) decyzji
dotyczącej budowy bloków przez PGE był spadek wartości firmy
o 3 mld PLN (ceny akcji PGE obniżyły się na skutek tej decyzji
o ponad 8%; wartość rynkowa spadła do 28 mld PLN).
Tak „nowoczesność” bloków, wiarygodność kontraktu węglowego między PGE i Kompanią Węglową oraz wiarygodność polityki energetycznej rządu RP wyceniły rynki kapitałowe (rozsądną jest teza, że do takiej wyceny przyczyniła się, w pewnym stopniu,
obecna kondycja finansowa Kompanii Węglowej, którą między innymi charakteryzuje
wydłużenie terminów jej płatności na rynku aż do 120 dni).
Przy tym to, co się zdarzyło na przełomie czerwca i lipca w związku z decyzją dotyczącą
powrotu do budowy bloków w Elektrowni Opole jest tylko kolejnym etapem kryzysowego (schyłkowego) procesu. W szerszym przedziale czasowym, od listopada 2009
roku, wartość rynkowa PGE obniżyła się z 48 mld PLN do 28 mld PLN, czyli o ponad
40%, przy wartości księgowej spółki równej 42 mld PLN. To oznacza dramatyczną
weryfikację całej rządowej polityki konsolidacyjno-prywatyzacyjnej, której ukoronowaniem było wprowadzenie PGE na giełdę w listopadzie 2009 roku, i rządowej polityki
energetycznej do 2030 roku, która została przyjęta w tym samym czasie – również
w listopadzie 2009 roku. Trzeba przy tym pamiętać, że wprowadzenie PGE na giełdę
nastąpiło po przeprowadzeniu wielkiej konsolidacji, która miała uczynić z PGE europej-
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skiego „czempiona” i zapewnić wzrost wartości polskiej elektroenergetyki, a rządowa
polityka energetyczna miała być wprowadzeniem Polski w XXI wiek.
Szokowa, negatywna weryfikacja inwestycji w budowę bloków w Elektrowni Opole
przez rynki kapitałowe z przełomu czerwca i lipca będzie systematycznie pogłębiana
przez fundamentalne czynniki, których rynki kapitałowe jeszcze nie uwzględniły. Otóż
nic nie zmieni faktu, że bloki w Elektrowni Opole są zbyt duże w przypadku polskiego
systemu elektroenergetycznego – chodzi tu o uwarunkowania systemowe, na które
składają się obecna wielkość systemu (obciążenie szczytowe około 25 GW, obciążenie
nocne często spadające poniżej 12 GW) i małe roczne przyrosty rynku (rzędu 1%, przekładające się na roczny przyrost mocy szczytowej nie większy niż 250 MW). To pociąga
za sobą wiele negatywnych konsekwencji, które są całkowicie „przemilczane” w rządowo-korporacyjnej polityce inwestycyjnej (należy przyjąć, że rząd nie ma świadomości
tych konsekwencji).
Po pierwsze, przy czasie budowy bloków wynoszącym 5 lat i ponad 7-krotnym przekroczeniu rocznego przyrostu mocy w KSE przez moc znamionową bloków powstaje
wielki problem kosztów kapitału w okresie budowy oraz kosztu nieadekwatności inwestycji względem mocy szczytowej zapotrzebowania systemu w pierwszych latach po
uruchomieniu bloków (łącznie jest to ponad 10 lat). Po drugie, znakomitych parametrów bloków, stanowiących podstawę optymistycznych szacunków ekonomicznych na
etapie podejmowania decyzji inwestorskich, nie da się niestety w pełni wykorzystać
w polskim systemie elektroenergetycznym. Na przykład dlatego, że przyjęty w analizie efektywności ekonomicznej roczny czas wykorzystania mocy znamionowej bloków
wynoszący 7500 godzin jest w KSE absolutnie nierealny, zwłaszcza jeśli uwzględni
się, że zapotrzebowanie na moc w dolinie nocnej jest w systemie często mniejsze od
12 GW. Skutkiem będzie zaniżanie mocy bloków, a nawet ich wyłączanie, a to będzie
powodować bardzo silny spadek sprawności.
Zasadniczy problem związany z budową nowych bloków węglowych w Polsce
– wszystkich, nie tylko w Elektrowni Opole – jest jednak znacznie poważniejszy.
Mianowicie, bloki te petryfikują polską elektroenergetykę w czasie, kiedy potrzebna jest jej głęboka przebudowa, powiązana z przebudową całej gospodarki. Zmiany
w polskiej elektroenergetyce powinny być zgodne z trendem, którego symbolem jest
trwający (wielki) energetyczny przełom niemiecki – czwarty i zarazem najsilniejszy
przełom w całej historii elektroenergetyki. Pierwszym przełomem była nacjonalizacja i centralizacja elektroenergetyki po II wojnie światowej, czyli stworzenie w Europie Zachodniej formuły monopolu narodowego, szczególnie w takich krajach jak
Włochy, Francja, Wielka Brytania. Drugim było wykreowanie sektora niezależnych
wytwórców w USA za pomocą ustawy PURPA (lata 1978-1982) i tym samym wejście w pierwszy etap konkurencji w historii elektroenergetyki rozpoczynającej się
w końcu XIX wieku. Trzecim przełomem była brytyjska reforma prywatyzacyjno-liberalizacyjna zapoczątkowana w latach 1989-1990, czyli wykreowanie drugiego etapu
konkurencji za pomocą zasady TPA.
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Część I

Dwa bloki vs narodowy program
rewitalizacji zasobów mieszkaniowych
za pomocą energetyki prosumenckiej
Poniżej prezentuje się niewłaściwość inwestycji w postaci dwóch bloków w Elektrowni Opole (Inwestycja 1) nie poprzez bezpośrednie odniesienie do wielkiego przełomu niemieckiego, ale ogólnie w świetle nowego paradygmatu rozwoju
energetyki (całej, nie tylko elektroenergetyki). Paradygmat ten w Polsce najłatwiej
dostrzec przez pryzmat skonfrontowania Inwestycji 1 z inwestycją rozwojową
o strategicznym znaczeniu dla Polski, czyli z Inwestycją 2, polegającą na realizacji programu rozwojowego obejmującego rewitalizację zasobów mieszkaniowych
(w miastach i na terenach wiejskich) oraz modernizację rolnictwa.

▪

▪

Jako bazę do przeprowadzenia konfrontacji przyjmuje się nakłady inwestycyjne
związane z Inwestycją 1, wynoszące około 12 mld PLN. Taki poziom nakładów
inwestycyjnych umożliwia „bazowy” zakres rzeczowy (jeden z wielu możliwych)
w przypadku Inwestycji 2 obejmujący łącznie dwa segmenty:
segment 1° (mieszkaniowy) – jest to głęboka termomodernizacja 200 tys. domów jednorodzinnych (ponad 3% wszystkich domów) oraz wyposażenie każdego z nich w układ
hybrydowy MOA o mocy jednostkowej ogniwa PV i źródła mikro-wiatrowego (3+3) kW
segment 2° (rolniczy) – jest to instalacja mikrobiogazowni, głównie utylizacyjnej,
o jednostkowej mocy elektrycznej 10 kW (i głęboka termomodernizacja budynku mieszkalnego) w 10 tys. gospodarstw rolnych mało- i średniotowarowych,
o powierzchni 10-50 ha (około 3% wszystkich gospodarstw mało- i średniotowarowych) oraz instalacja biogazowni rolniczo-utylizacyjnej, o jednostkowej mocy
elektrycznej 100 kW (i głęboka termomodernizacja budynku mieszkalnego) w 500
gospodarstwach rolnych wielkotowarowych o powierzchni 50-100 ha (około 3%
wszystkich gospodarstw wielkotowarowych).

Do oszacowań pokazanych w tabeli 1, związanych z przedmiotową konfrontacją, przyjęto wiele upraszczających założeń. Najważniejsze z nich, obecnie wyglądające na zbyt
optymistyczne, ale w gruncie rzeczy pesymistyczne, jeśli antycypuje się wielki potencjał innowacyjności w przypadku Inwestycji 2, są następujące:
1. koszt niezbędnej rozbudowy sieci w przypadku budowy dwóch bloków 900 MW
każdy równoważy około 50% kosztu infrastruktury przekształtnikowo-zasobnikowej
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2.
3.

4.

5.

w przypadku układów hybrydowych MOA (założenie takie ma szczególne uzasadnienie
w świetle danych przedstawionych w zał. 4),
koszty regulacji systemowej (sekundowej, minutowej i godzinowej) w przypadku obydwu inwestycji są zbliżone,
głęboka termomodernizacja (realizowana za pomocą technologii domu pasywnego)
umożliwia redukcję zużycia ciepła w domach, z których każdy ma powierzchnię 150 m2,
z około 200 kWh/(m2 rok) do około 40 kWh/(m2 rok), czyli o 80%,
w przypadku mikrobiogazowni obniżka kosztów utylizacji odpadów w gospodarstwie
rolnym w pełni równoważy koszt substratów w postaci kiszonki roślin energetycznych,
a w przypadku biogazowni tylko w 25%,
sprawność pieców/kotłów węglowych do ogrzewania domów równą 0,7.

Konfrontacja Inwestycji 1 z Inwestycją 2, którą się tu prezentuje, uwzględnia osiągalny resurs techniczny współczesnych bloków węglowych 250 tys. godzin, a to
oznacza, że czas życia bloków wyniesie około 50 lat (ze względu na ograniczony
czas wykorzystania mocy znamionowej bloków, do około 5000 h rocznie, wynikający z konieczności zaniżania mocy bloków w dolinie obciążenia systemu).
Węzłowe znaczenie z punktu widzenia konfrontacji ma fakt, że przez te 50 lat
Inwestycja 1 jest całkowicie „statyczna” (nie ma ona praktycznie żadnego potencjału innowacyjności). Inaczej jest z „dynamiczną” Inwestycją 2, która ma bardzo
wielki potencjał innowacyjności związany w szczególności z działaniem trzech
czynników. Są to:
1. mała skala inwestycji jednostkowych (rewitalizacja pojedynczego domu jednorodzinnego, pojedynczego gospodarstwa rolnego),
2. dwukrotnie krótszy czas życia instalacji MOA (25 lat) w porównaniu z czasem życia
bloków węglowych, co tworzy możliwość wykorzystania postępu technologicznego,
który będzie się dokonywał w obrębie instalacji MOA,
3. „odradzający” się fundusz inwestycyjny równy kosztom unikniętym z tytułu wypierania węgla, jako skutku głębokiej termomodernizacji (zakłada się, że trwałość efektu głębokiej termomodernizacji wynosi 50 lat, czyli jest taka jak czas życia bloków
węglowych).
Podkreśla się przy tym, że dynamika Inwestycji 2 ma podwójny wymiar (oprócz
dynamiki opisywanej za pomocą stopy dyskontowej). Po pierwsze, jest to „proste” wykorzystanie odradzającego się funduszu inwestycyjnego do powiększania
segmentu 1° oraz segmentu 2° z wykorzystaniem obecnie dostępnych technologii
(głęboka termomodernizacja, układy hybrydowe MOA, mikrobiogazownie), czyli
jest to dynamika cechująca się w istocie wolnością od ryzyka technologicznego
(związanego z niedojrzałością technologii na etapie poprzedzającym ich komercjalizację).
Po drugie, jest to dynamika związana z wykorzystaniem potencjalnych innowacyjnych rozwiązań (technologii). Warunki do takiego wykorzystania stwarza proces
„ciągłego” reinwestowania. Ten drugi wymiar dynamiki Inwestycji 2 jest w okresie strukturalnej przebudowy energetyki ważniejszy nawet od pierwszego (w sensie potencjalnych korzyści). Jednak ze względu na trudność jego zamodelowania,
w szczególności w kontekście ryzyka, nie jest on dalej rozpatrywany, przynajmniej na razie.
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Tabela 1. Roczne wskaźniki inwestycji (bazowe nakłady inwestycyjne 12 mld PLN)
a. Inwestycja
Inwestycja 1
Inwestycja 2
w tym:
▪ segment 1°
▪ segment 2°
1

2

b. Produkcja energii
elektrycznej
TWh
8

c. Redukcja zużycia
ciepła1
TWh
0

d. Zużycie (+) lub
wyparcie (–) węgla2
mln t
+ 2,5

2,4

6,4

– 1,5

0

1,2
1,2

4,8
1,6

– 1,1
– 0,4

0
0

e. Emisja CO2 (ETS)
mln t
5,5

W przypadku Inwestycji 2 – segment 2° do redukcji związanej z głęboką termomodernizacją w domach dolicza się produkcję ciepła w mikrobiogazowniach.
Wyparcie węgla jest powiązane tylko z redukcją ciepła (kolumna c), nie uwzględnia natomiast redukcji
węgla na rynku energii elektrycznej. Jest to niekorzystne założenie dla Inwestycji 2, bo wyparcie węgla na tym rynku wynosi: Inwestycja 1 – 0,8 mln t (poprawa sprawności), Inwestycja 2 – 1 mln t (OZE).

W tabeli 2 przedstawiono w bardzo uproszczony sposób (przy wykorzystaniu cen
stałych, z pominięciem rachunku dyskonta) dynamikę Inwestycji 2 polegającą na
wykorzystaniu odradzającego się corocznie funduszu inwestycyjnego obejmującego amortyzację oraz korzyści wycenione metodą kosztów unikniętych, obejmujące
dwa składniki: koszt opłat za uprawnienia do emisji CO2 w segmencie ETS (Inwestycja 1, bloki węglowe), przede wszystkim jednak korzyści na rynku ciepła w „obszarze” Inwestycji 2 (z pominięciem, na razie, korzyści pochodzących z redukcji CO2
ze względu na to, że jest to redukcja w segmencie non-ETS).
Do tabeli 2 potrzebny jest dalszy komentarz przedstawiony poniżej. Jednak akcentuje
się w nim tylko niektóre wyjaśnienia, niezbędne do prawidłowego zinterpretowania
uzyskanych wyników, a inaczej korzyści, które – okazuje się – są bardzo duże.
Przede wszystkim potrzebny jest komentarz dotyczący wybranych lat (przedziałów czasowych) w całym analizowanym okresie. Charakterystycznymi latami w tabeli 2 są:
1 (rok kalendarzowy 2014) – rozpoczęcie budowy bloków węglowych, a jednocześnie zainstalowanie pierwszych 40 tys. układów MOA, 2 tys. mikrobiogazowni oraz
100 biogazowni;
6 (rok kalendarzowy 2019) – przekazanie bloków na początku roku do eksploatacji
(pomija się tu rozruch i ruch gwarancyjny bloków), rozpoczęcie produkcji energii
elektrycznej w blokach;
21 (rok kalendarzowy 2034) – zrównanie produkcji energii elektrycznej w obydwóch inwestycjach;
26-30 (lata kalendarzowe 2039-2043) – wymiana pierwszych (bazowych) 240 tys.
układów MOA; po 2043 roku (kalendarzowym) następuje sukcesywna, coroczna,
wymiana instalacji wprowadzonych na rynek 25 lat wcześniej;
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Tabela 2. Dynamika Inwestycji 2 związana z prostym wykorzystaniem odradzającego się funduszu
inwestycyjnego (szacunki przedstawione w tabeli wykonano z zastosowaniem metody cen stałych)

Rok
kalendarzowy

Lata inwestycji

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
...
2033
2034

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
…
20
21

2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
...
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
…
47
48
49
50
51
52
53
54
55

2070
2071
2072
...

56
57
58
…

Bazowe
skorygowane (b) i
Wzrost segmentu 2°
odradzające się
nakłady inwestycyjne
mld PLN
tys. domów
2,5 (b)
41
2,8 (b)
84
3,2 (b)
130
3,5 (b)
183
3,9 (b)
240
1,1
258
1,2
278
1,2
299
1,3
321
1,3
344
…
…
2,3
634
2,4
672
2,5
712
2,6
755
2,7
800
0,3/
805
0,3/
810
0,2/
812
0,2/
815
0,2
818
2,8
856
2,9
902
3,0
951
3,1
1003
3,2
1057
…
…
5,5
1930
5,8
2025
6,1
2128
6,4
2232
6,7
2290
7,0
2355
7,3
2420
7,6
2490
8,0
2565

Produkcja energii
elektrycznej
TWh
0,5
1,0
1,6
2,2
2,9
3,1
3,3
3,5
3,8
4,1
…
7,6
8,1
8,6
9,0
9,6
9,7
9,7
9,7
9,8
9,8
10,2
10,8
11,4
12,0
12,7
…
23,1
24,3
25,5
26,8
27,5
28,3
29,0
30,0
30,8

Ʃ=650

12

8,4
8,8
9,2
…

2655
2770
2900
…

31,9
33,2
34,8
…
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56 (rok kalendarzowy 2070) – pierwszy rok po wycofaniu bloków węglowych z eksploatacji.
Inwestycja 2 napędza się swoją wewnętrzną dynamiką – kontynuacja jest możliwa
aż do wysycenia rynku (rynek rewitalizacji domów jednorodzinnych, modernizacji
gospodarstw rolnych).
Charakterystyczne przedziały czasowe w tabeli 2 wyróżniono za pomocą zacieniowania o różnej intensywności. Mocniej zacieniowano trzy przedziały. Są to
przedziały obejmujące lata kalendarzowe: 1° – 2014 do 2019, 2° – 2038 do 2042
oraz 3° – 2070 do 2074. Podkreśla się, że są to przedziały silnych „nieciągłości”
procesu.
Pierwszy z nich to przedział zamrożenia kapitału w przypadku Inwestycji 1 oraz
budowy poważnego segmentu energetyki prosumenckiej i zrealizowanych korzyści w przypadku Inwestycji 2 (wybudowanie 240 tys. mikroinstalacji MOA, 12 tys.
mikrobiogazowni oraz 600 biogazowni; wyprodukowanie 8,2 TWh energii elektrycznej, zredukowanie zużycia węgla na rynku ciepła o około 5 mln ton).
Drugi przedział, to przedział stabilizacji Inwestycji 2, związanej z koniecznością
reinwestycji obejmujących 240 tys. mikroinstalacji MOA, 12 tys. mikrobiogazowni oraz 600 biogazowni (inwestycje zrealizowane w przedziale pierwszym). Podkreśla się, że jest to przejściowa stabilizacja Inwestycji 2, po bardzo szybkim
wcześniejszym rozwoju, który spowodował, że w drugim przedziale – stabilizacji
– funkcjonuje już ponad 800 tys. prosumentów w obszarze domów jednorodzinnych, 40 tys. w obszarze mało- i średniotowarowych gospodarstw rolnych oraz
2 tys. w obszarze gospodarstw wielkotowarowych.
Trzeci przedział, to przedział osłabienia dynamiki wzrostu energetyki prosumenckiej, związanego z koniecznością reinwestycji obejmujących 250 tys. mikroinstalacji MOA, 12,5 tys. mikrobiogazowni oraz 620 biogazowni (inwestycje
zrealizowane w przedziale drugim). Z drugiej strony odradzające się fundusze inwestycyjne są już w tym przedziale bardzo duże, inaczej niż w przedziale pierwszym, i umożliwiają sfinansowanie dodatkowo, poza reinwestycjami, rewitalizację
prawie 300 tys. domów jednorodzinnych oraz modernizację 15 tys. mało- i średniotowarowych gospodarstw rolnych i 900 gospodarstw wielkotowarowych.
Część słabo zacieniona tabeli 2 dotyczy sytuacji, w której odradzający się fundusz
inwestycyjny jest wykorzystany w części na reinwestycje tych mikroinstalacji
MOA (także mikrobiogazowni i biogazowni), które zostały sfinansowane z korzyści (czyli poza bazowymi nakładami inwestycyjnymi i amortyzacją), a w części na
nowe inwestycje. Część niezacieniona dotyczy sytuacji, w której odradzający się
fundusz inwestycyjny jest w całości wykorzystany na nowe inwestycje (nie ma
jeszcze w ogóle potrzeby reinwestycji).
Odrębną sprawą jest amortyzacja bloków węglowych. Zakłada się tu, że czas
ich amortyzacji wynosi 25 lat (jest to założenie zgodne z istniejącymi regulacjami prawnymi). Zatem od roku kalendarzowego 2019 pojawiają się corocznie
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w „obszarze” Inwestycji 1 wolne środki wynoszące nieco poniżej 0,5 mld PLN.
Po 25 latach jest to 12 mld PLN, czyli kwota umożliwiająca sfinansowanie nowej
inwestycji w postaci dwóch bloków. W przeszłości reinwestycja taka była bardzo
pożądana, bo rynek energii elektrycznej rósł w ciągu 25 lat prawie 6-krotnie (tak
było, kiedy roczny wzrost rynku wynosił 8%). Czyli reinwestowanie za pomocą
amortyzacji absolutnie nie umożliwiało „nadążania” za potrzebami rynku, trzeba
było mobilizować wielkie dodatkowe środki inwestycyjne. Obecnie sytuacja jest
całkowicie odmienna.

Wzrostu rynku praktycznie nie ma. To oznacza, że przedsiębiorstwa
elektroenergetyczne kontynuując dotychczasową strategię
inwestycyjną w źródła wielkoskalowe są w pułapce: reinwestując
amortyzację tworzą niepotrzebne moce wytwórcze, nie inwestując
zwiększają swoją nieefektywność i przegrywają przyszłą
konkurencyjność.
Istota pułapki, o której mowa, jest związana z brakiem wzrostu rynku i rozwieraniem
się nożyc: z jednej strony jest pożądane, aby ze względu na postęp technologiczny
okres amortyzacji urządzeń skracać, a z drugiej resursy techniczne urządzeń w energetyce WEK bardzo szybko są wydłużane.
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Część II

Część opisowa (jakościowa) ekspertyzy
„Środowisko” metodyczne, w którym są w ostatnich latach podejmowane decyzje
inwestycyjne w elektroenergetyce można scharakteryzować w wielkim uproszczeniu
następująco:
1. Decyzje są ciągle jeszcze podejmowane, a raczej tylko przygotowywane, tak jakby
wystarczające było rutynowe działanie, ugruntowane w całej historii elektroenergetyki wielkoskalowej (WEK). W wymiarze ekonomicznym oznacza to obecnie stosowanie do oceny inwestycji wszechwładnie panujących wskaźników efektywności
takich jak NPV, IRR i podobnych. O takim stanie rzeczy decydują banki, które kredytują inwestycje oraz rynki kapitałowe, które z kolei wyceniają (na giełdach) inwestorów
– dominujące po konsolidacji (w Polsce) przedsiębiorstwa wytwórcze (wytwórczo-handlowo-dystrybucyjne).
2. Z drugiej strony, ze środowiska metodycznego, w którym są podejmowane decyzje inwestycyjne, jest już całkowicie wyłączony aspekt systemowy, czyli są
pominięte fundamentalne właściwości SEE (system elektroenergetyczny), które
przez ostatnie pół wieku decydowały o ekonomice w elektroenergetyce. Wyłączenie jest wynikiem dominacji inwestycji wytwórczych w elektroenergetyce
WEK i jednocześnie gwałtownego spadku kompetencji systemowych w (podmiotowym) środowisku polityczno-korporacyjnym. Bardziej praktycznie, jest to wynik
nierównowagi między dominującymi przedsiębiorstwami wytwórczymi oraz słabym operatorem przesyłowym.
3. Wreszcie, ze względu na zmianę paradygmatu rozwoju energetyki (przebudowa
energetyki WEK w prosumencką), dotychczasowe środowisko metodyczne nie
nadaje się do prowadzenia analizy porównawczej inwestycji w postaci bloków
węglowych w Elektrowni Opole z inwestycjami alternatywnymi w obszarze energetyki prosumenckiej. Pokazuje to bardzo wyraźnie cz. I niniejszej ekspertyzy.
Problem który trzeba rozwiązać w żadnym wypadku nie jest rutynowy. Jego istotą
jest zderzenie oceny tradycyjnej inwestycji (Inwestycja 1) z nową strategią rozwojową (Inwestycja 2).
4. To powoduje, że trzeba zmienić tradycyjne środowisko metodyczne (podejście inwestycyjne) na całkowicie nowe. Jest to sytuacja analogiczna do tej, która teoretycznie
jest już dobrze w ekonomii opisana, jako zderzenie ekonomiki tradycyjnej (jej podmio-
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towym reprezentantem jest ekon1) i behawioralnej (jej podmiotowym reprezentantem
jest człowiek). Na gruncie energetyki jest to zderzenie ekonomiki WEK z ekonomiką
prosumencką.
Poniżej przedstawia się krótką dyskusję dotyczącą inwestycji w dwa bloki węglowe
w Elektrowni Opole w kontekście: bezpieczeństwa energetycznego (elektroenergetycznego), finansowania inwestycji, cen energii elektrycznej, inwestycji alternatywnych.
Dyskusja będzie prowadzona w formule krótkich pytań sformułowanych przez
Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki i rozszerzonych odpowiedzi. Z samego doboru i sformułowania czterech kontekstów wynika, że dyskusja będzie prowadzona w języku „przejściowym”, w którym będzie reprezentowana ekonomika
WEK (z uwzględnieniem zagadnień systemowych) oraz ekonomika prosumencka.

1 Tradycyjny ekonomista. Patrz: Daniel Kahneman (Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii). Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i
wolnym. Wydawnictwo Media Rodzina, 2012.
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Bezpieczeństwo elektroenergetyczne
Jakie wpływ może mieć rozbudowa Elektrowni Opole o dwa bloki węglowe na bezpieczeństwo elektroenergetyczne kraju?
Odpowiedź na tak postawione pytanie jest tylko jedna – będzie to wpływ negatywny. Oczywiście, zakłada się tu, że chodzi o wpływ w warunkach „porównywalnych”. Odwołując się do cz. I niniejszej Ekspertyzy oznacza to, że istnieje
taka Inwestycja 2, która daje lepsze rezultaty z punktu widzenia bezpieczeństwa
elektroenergetycznego niż Inwestycja 1. Poniżej przedstawia się argumenty uzasadniające tę odpowiedź.
1. Każdy z nowych bloków jest zbyt duży w stosunku do KSE – awaryjne odstawienie jednego bloku powoduje ubytek mocy w systemie rzędu 5%. Tak duży ubytek
zwiększa przede wszystkim zapotrzebowanie na zdolności regulacyjne systemu
oraz na rezerwy mocy w systemie. Ze względu na koszt (dodatkowych zdolności
regulacyjnych i rezerw mocy) pojawia się ryzyko nieadekwatności jednych i drugich, a w konsekwencji zwiększa się ryzyko ograniczeń sieciowych i ryzyko przerw
w zasilaniu odbiorców.
2. Dwa bloki powodują wzrost mocy Elektrowni Opole do poziomu 3200 MW. Jest
to prawie 10% mocy zainstalowanej w KSE. Taka koncentracja mocy jest nadmierna, zwłaszcza obecnie, zarówno ze względu na pracę każdego pojedynczego
węzła polskiego systemu elektroenergetycznego jak i ze względu na koncentrację mocy wytwórczych występującą na Śląsku. (Nadmierna koncentracja mocy
w pojedynczych węzłach oraz taka, która prowadzi do nierównowagi bilansowej
zdolności wytwórczych i zapotrzebowania na małych obszarach sieciowych, powoduje obniżenie wskaźników niezawodnościowych KSE).
3. Bloki są za duże, aby je zlikwidować przed wyczerpaniem się ich resursu technicznego, czyli w całym okresie życia. To oznacza, że będą one „blokować” zmiany
bazy wytwórczej w KSE przez około 50 lat. Jest to najgroźniejszy czynnik z punktu
widzenia bezpieczeństwa elektroenergetycznego Polski. Staje się to oczywiste
zwłaszcza w świetle amerykańskiej polityki energetycznej. Zgodnie z tą polityką
następuje już gwałtowne przyspieszanie eliminacji elektroenergetyki węglowej1.
Jej udział w produkcji energii elektrycznej w Stanach Zjednoczonych w 2005 roku

1 Brian Handwerk. Obama Unveils Climate Change Strategy: End of Line for U.S. Coal Power? National Geografic (omówienie na stronie
www.klaster3x20.pl, Andrzej Wawrzyczek).
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wynosił 50%, obecnie – tylko 40%. Firmy elektroenergetyczne podjęły już decyzje biznesowe o wycofaniu z eksploatacji 25% źródeł węglowych. Prezydent
Obama zapowiedział radykalne działania na rzecz redukcji emisji CO2. Zmiana
amerykańskiej polityki energetycznej – będąca w istocie nawiązaniem do polityki
unijnej, szczególnie niemieckiej – oznacza przeniesienie postępu technologicznego w obszar energetyki rozproszonej (gazowej, OZE), z którego Polska nie będzie
mogła korzystać. Będzie natomiast musiała importować z USA węgiel, którego
amerykańska elektroenergetyka nie będzie potrzebować.
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Finasowanie inwestycji
Czy zapewnienie, dzięki długoterminowemu kontraktowi PGE z Kompanią Węglową,
dostaw węgla po określonej cenie, stanowiących dla PGE gwarancję finasowania inwestycji, ma sens z punktu widzenia gospodarki rynkowej? Jaka jest tu rola Polskich
Inwestycji Rozwojowych?
Sprawa jest bardziej złożona. Otóż kontrakt z Kompanią Węglową nie stanowi gwarancji finansowania inwestycji. Skoro decyzja o budowie bloków w Opolu wpłynęła w dniu
jej ogłoszenia na obniżenie kapitalizacji PGE o ponad 8% (Wprowadzenie), to koszty
kapitałowe finansowania bloków przez PGE gwałtownie się zwiększyły (wzrosło ryzyko
banków). Poniżej przedstawia się argumenty, które świadczą o tym, że kontrakty PGE
z Kompanią Węglową i Polskimi Inwestycjami Rozwojowymi nie rozwiązują fundamentalnych problemów dotyczących finansowania bloków w Elektrowni Opole, jedynie pogłębiają szkodliwość rządowej polityki energetycznej.

1. Najważniejsze jest to, żebudowa bloków spowoduje w okresie
50 lat zapotrzebowanie na około 125 mln ton węgla.
Tak wielkie zwiększenie zapotrzebowania przełoży się na
zwiększenie, w podobnej skali, importu węgla, czyli spowoduje
„wyprowadzenie” z Polski około 9 mld $.
Trzeba bowiem podkreślić, że obecne saldo import-eksport wynosi już 12 mln ton. Dlatego
cały wzrost zapotrzebowania, niezależnie od tego, że w konkretnym przypadku będzie pokryty przez kontrakt PGE – Kompania Węglowa, przełoży się na wzrost importu (na polski rynek
popytowy węgla kamiennego poza tym kontraktem, związany w szczególności z nowymi
blokami węglowymi, np. z blokiem 450 MW w Elektrowni Łagisza i z blokami w budowie –
np. z blokiem węglowym 1075 MW w Elektrowni Kozienice, największym w Europie).
2. Stanie się tak z powodu braku konkurencyjności polskiego górnictwa węgla kamiennego w horyzoncie 2060. Podtrzymywanie szybko wygasających zdolności wydobywczych polskiego górnictwa węgla kamiennego musiałoby być związane z koniecznością
wielkich inwestycji w nowe szyby/ściany wydobywcze, a te przekładałyby się na wzrost
kosztów wydobycia. Sfinansowanie inwestycji przy obecnej kondycji ekonomicznej
Kompanii Węglowej (jeszcze bardziej dotyczy to Katowickiego Holdingu Węglowego)
jest niemożliwe. W takiej sytuacji zrodzi się pokusa na szczeblu rządowym, aby wykorzystać do tego celu Polskie Inwestycje Rozwojowe.
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3. Państwowa spółka celowa Polskie Inwestycje Rozwojowe jest „projektem”, który
przyczyni się, jeśli będzie realizowany, do podtrzymania/nasilenia szkodliwej polityki
energetycznej. Z założenia spółka ma inwestować w energetykę WEK (w szczególności w budowę elektrowni węglowych oraz wielkoskalowej infrastruktury gazowej), czyli w kierunku petryfikacji tej energetyki, ale też wzmocnienia jej roli „wewnętrznego”,
czyli w odniesieniu do całej polskiej gospodarki, kolonizatora. Ze względu na ostrość
użytego tu określenia potrzebne jest wiarygodne jego uzasadnienie przedstawione
w kolejnych punktach poniżej.
4. Przede wszystkim struktura największych przedsiębiorstw w Polsce jest charakterystyczna dla epoki industrialnej (a nie dla epoki wiedzy). Wśród największych polskich
przedsiębiorstw dominują przedsiębiorstwa energetyczne (podobnie jest tylko w Rosji). W pierwszej dziesiątce jest ich w Polsce aż 5 (Forbes) Są to: PKN Orlen (1), Lotos
(2), PGE (3), PGNiG (5) i Tauron (7); w drugiej dziesiątce dochodzą jeszcze 4: BP Europe
(14), Energa (18), Kompania Węglowa (19), Enea (20). W pierwszej dwudziestce nie
ma ani jednej firmy technologicznej, są natomiast firmy surowcowe: KGHM (6) i ArcelorMittal (15). Pierwsza firma produkcyjno-montażowa w przemyśle ICT (nie jest
to jeszcze firma technologiczna) pojawia się dopiero w trzeciej dziesiątce i jest to LG
Electronics (22).
5. Pesymistyczny obraz pierwszej dwudziestki dopełnia, w kontekście dominacji firm poza-technologicznych, następujące zestawienie. Firmy handlowe: Jeronimo Martins (4),
Eurocash (10), Grupa Metro AG (11) i Tesco Polska (17); firmy z sektora finansowego:
PZU (8), PKO BP (9) i Bank Pekao (16); infrastrukturalne – Orange (12); produkcyjne –
Fiat Auto Poland (13).

6.

Polskie Inwestycje Rozwojowe, z ich zadaniem inwestowania
w energetykę WEK, wzmocnią „kolonizacyjno-fiskalny”
model energetyki, który stworzyły korporacje energetyczne
w sojuszu z politykami i ustabilizowały jego funkcjonowanie
w ostatnich sześciu latach (2006-2012), a którego istotą jest:
kupować głównie za granicą, sprzedawać tylko na rynek
wewnętrzny i pobierać podatki. Jest to model, którego Polska
broni z nadzwyczajną determinacją w UE dążącej do wyjścia
z niego (UE stawia na efektywność energetyczną, na własne
zasoby OZE, na smart grid, …).
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Ceny energii elektrycznej
Czy zaproponowane rozwiązanie nie odbije się na wysokiej cenie energii dla gospodarki i gospodarstw domowych? Co z uprawnieniami do emisji CO2?
W Polsce ciągle do cen energii elektrycznej podchodzimy tak, jakby to było rutynowe zagadnienie, które można analizować tradycyjnymi metodami, charakterystycznymi dla tradycyjnej elektroenergetyki. W rzeczywistości do analizy cen
potrzebne jest całkowicie nowe podejście. Poniżej sygnalizuje się tylko wybrane
aspekty związane z cenami i cenotwórstwem energii elektrycznej w nadchodzących latach.
1. Ceny energii elektrycznej z powodu nowych bloków w Elektrowni Opole nie wzrosną
– to wynika z uwarunkowań unijnych i światowych. Cała polska gospodarka poniesie jednak dotkliwe starty w wyniku działania bardzo zróżnicowanych mechanizmów.
W szczególności PGE będzie tracić na wartości bezpośrednio (będzie sprzedawać
energię elektryczną z bloków poniżej kosztów; będzie stosować w tym celu szereg
sposobów, w tym transfery skrośne) i pośrednio (będzie opóźniać swoją restrukturyzację, konieczną ze względu na przebudowę energetyki). Kompania Węglowa
mając kontrakt na dostawy węgla dla bloków będzie opóźniać swoją restrukturyzację.
Odbiorcy nie skorzystają w pełni ze spadku cen energii elektrycznej wynikającego
z uwarunkowań zewnętrznych (unijnych, światowych).
2. Wzrost cen będzie niemożliwy ze względu na trzy główne czynniki. Po pierwsze,
w Europie jest duża nadwyżka zdolności wytwórczych. Jeśli nawet obecnie jest
ona podtrzymywana przez recesję, to trzeba pamiętać, że po kryzysie gospodarka unijna nie wróci do starej elektrochłonności i rynek energii elektrycznej nie
wzrośnie w istotny sposób. Po drugie, ceny gazu ziemnego i węgla kamiennego
będą na rynku światowym spadać ze względu na amerykańską strategię wykorzystania gazu łupkowego i słabnącą dynamikę wzrostu chińskiej gospodarki. Po
trzecie, wzrost cen spowodowałby już lawinową reakcję po stronie energetyki
prosumenckiej.
3. Jako ilościowe uzasadnienie dotyczące trzeciego czynnika wymienionego w p. 2
poniżej przedstawione jest oszacowanie ceny energii elektrycznej z układu hybrydowego MOA i porównanie jej z dotychczasową ceną energii elektrycznej od dostawców z urzędu. Warto przy tym podkreślić, że założenia przyjęte do oszacowania,
dotyczące kosztów instalacji MOA są w części takie same jak w cz. I, a w części
znacznie bardziej pesymistyczne (zawyżone – w cz. I analizę prowadzi się z per-
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spektywy SEE, tu natomiast z perspektywy „słabego” prosumenta). Założenia takie
same to: ceny źródeł OZE (mikrowiatrak – 900 €/kW, ogniwo PV – 1100 €/kW); czas
pracy układu hybrydowego (25 lat); produkcja energii elektrycznej w okresie całego
życia układu MOA (3+3) kW, wynosząca 150 MWh. Nakłady inwestycyjne prosumenta związane z mikrowiatrakiem i ogniwami PV wynoszą w takim razie około 25
tys. PLN. Dalej przyjmuje się, że łącznie z baterią akumulatorów i przekształtnikami
są dwukrotnie wyższe, czyli wynoszą 50 tys. PLN (jest to więcej niż w cz. I). Zatem
cena jednostkowa (stała) energii elektrycznej wynosi, w perspektywie prosumenta,
330 PLN/MWh, w porównaniu z ceną ponad 600 PLN/MWh (z VAT-em, w przypadku taryfy C) od sprzedawcy z urzędu.
4. Dodatkową przesłanką tezy, że ceny energii elektrycznej nie wzrosną jest to,
co ma miejsce w Polsce w ostatnich miesiącach. Rozwój sytuacji systematycznie obnaża grę interesów sojuszu korporacyjno-politycznego. Widać to przede
wszystkim w takich obszarach jak:
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▪

współspalanie w elektrowniach kondensacyjnych i bloki biomasowe – spadek cen
certyfikatów z 280 PLN do 100 PLN (w szczególności dewastacja rynku przez dwa
bloki biomasowe o mocy 200 MW każdy),

▪

ceny uprawnień do emisji CO2 – 3 €/t, mimo „eksperckich” prognoz wzrostu do 100
€/t (bankructwo derogacji),

▪

spadek cen energii elektrycznej, mimo niedawnych jeszcze „eksperckich” prognoz
wzrostu o 100%.
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Alternatywne inwestycje
(alternatywne strategie rozwojowe)
Czy istnieją tańsze i bardziej korzystne rozwiązania (gospodarcze, społeczne i ekologiczne) dające ten sam efekt co rozbudowa Elektrowni Opole, np. rozwój OZE w połączeniu ze wzmocnieniem działań na rzecz efektywności energetycznej?
Odpowiedzią na to pytanie są wyniki przedstawione w cz. I Ekspertyzy. Podkreśla się, że dobrana struktura Inwestycji 2 jest z praktycznego punktu widzenia
w pełni racjonalna, ale na pewno można poszukiwać lepszej. Efekty uzyskane dla
dobranej struktury scharakteryzowano poniżej. Do ustalenia tych efektów wykorzystano przede wszystkim wyniki przedstawione w tabeli 2.
1. Produkcja energii elektrycznej. Alternatywna Inwestycja 2 zapewnia niemałą produkcję energii elektrycznej już w czasie budowy bloków węglowych. W krytycznym, ze względu na dyrektywę LCP, 2016 roku jest to wprawdzie tylko 1,6 TWh,
ale w całym okresie budowy 2014-2018 jest to łącznie już 8,2 TWh. W roku kalendarzowym 2035 Inwestycja 2 zapewnia roczną produkcję energii elektrycznej
taką jak Inwestycja 1. W ostatnim roku eksploatacji bloków węglowych roczna (w
roku kalendarzowym 2069) produkcja energii elektrycznej wynosząca 30 TWh jest
prawie 3,5-krotnie większa. Produkcja liczona w okresie 55 lat narastająco wynosi
około 650 TWh, czyli jest ponad 60% większa niż w przypadku Inwestycji 1.
2. Zmniejszenie zużycia węgla kamiennego. W tym zakresie występuje główny efekt
Inwestycji 2 i polega na wypieraniu węgla kamiennego i paliw gazowych (gaz
ziemny, LPG) z rynku produkcji ciepła oraz węgla z produkcji rynku energii elektrycznej. W przeliczeniu na węgiel kamienny (o wartości opałowej około 7 MWh/t)
jest to w ciągu 55 lat około 400 mln ton z rynku produkcji ciepła i 260 mln ton
z rynku produkcji energii elektrycznej. W roku kalendarzowym 2069 (gdyby proces jeszcze trwał) Inwestycja 2 wyparłaby około 20 mln ton z rynku produkcji
ciepła i 12 mln ton z rynku produkcji energii elektrycznej.
3. Bilans emisji CO2. O ile Inwestycja 1 jest (w segmencie ETS) źródłem rocznej
emisji CO2 wynoszącej 5,5 mln t i emisji łącznej (w okresie 50 lat) wynoszącej
275 mln ton, to Inwestycja 2 zapewnia (w segmencie non-ETS) wielką redukcję
emisji CO2. Wykorzystując dane o redukcji zużycia węgla przytoczone w p.2 można w prosty sposób oszacować redukcję emisji CO2 w okresie 55 lat na około
1,5 mld ton.
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4. Konieczność przebudowy energetyki – argument 1. Polski model to: import paliw
(rocznie: 22 mln ton ropy naftowej, 10 mld m3 gazu ziemnego, a nawet 12 mln
ton netto węgla kamiennego i 4 mln ton biomasy do współspalania, a także do
spalania w największych na świecie – o mocy 200 MW – blokach kondensacyjnych); import dóbr inwestycyjnych – urządzeń/infrastruktury (zwłaszcza elektroenergetycznych bloków wytwórczych, infrastruktury dla sektora paliw płynnych,
infrastruktury dla gazownictwa, kombajnów dla górnictwa); zakup szeroko rozumianego know-how (w tym usług konsultingowych w zakresie strategii rozwojowej). Rynek wewnętrzny obejmuje: sprzedaż energii elektrycznej „czarnej”
i „zielonej” (ze źródeł OZE) odbiorcom końcowym przyłączonym do systemu
elektroenergetycznego (115 TWh, niezbędna produkcja potrzebna do zrealizowania tej sprzedaży wynosi 160 TWh), ciepło z sieciowych systemów ciepłowniczych (110 TWh), paliwa (210 TWh na potrzeby transportu, ponadto 120 TWh na
potrzeby wytwarzania ciepła w instalacjach wytwórczych budynkowych, w tym
w piecach węglowych). Poniżej przedstawia się diagnozę modelu funkcjonowania
krajowej energetyki w ujęciu wartościowym.
5. Konieczność przebudowy energetyki – argument 2. Roczna wartość rynków, czyli struktura kosztów ponoszonych przez odbiorców jest następująca, w mld PLN:
ciepło (łącznie, sieciowe i wytwarzane w instalacjach wytwórczych budynkowych)
– 30 (w tym akcyza 1), energia elektryczna – 45 (w tym akcyza 3), paliwa transportowe – 100 (w tym akcyza 36). Łączna sprzedaż na rynek wewnętrzny wynosi
175 mld PLN (w tym akcyza 40 mld PLN). Odniesieniem dla tej sprzedaży może
być z jednej strony polski PKB, który wynosi około 1,4 bln PLN, a z drugiej strony
roczne rozporządzalne dochody ludności wynoszące około 600 mld PLN i budżet
państwa, łącznie z częścią sfinansowaną za pomocą deficytu, wynoszący około
330 mld PLN.
6. Konieczność przebudowy energetyki – argument 3. Import paliwowy powoduje
następujący roczny wypływ środków: węgiel, 12 mln ton – 1 mld $; biomasa, 4 mln
ton – ponad 3 mld PLN (wartość rynku importowego biomasy jest tu nominowana
w PLN, bo nie ma „światowych” cen biomasy – polski rynek biomasy wykorzystywanej do produkcji energii elektrycznej w elektrowniach kondensacyjnych jest
ewenementem na skalę światową); ropa naftowa, 22 mln ton – 15 mld $; gaz
ziemny, 11 mld m3 – 5 mld $. Łącznie – 21 mld $ (70 mld PLN).
7. Konieczność przebudowy energetyki – argument 4. Antycypowany wypływ środków inwestycyjnych, przeznaczonych tylko na sfinansowanie bloków wytwórczych w elektroenergetyce do 2020 roku, związany z budową bloków węglowych
o łącznej mocy 5 GW i bloków jądrowych o mocy 3,2 GW: bloki węglowe 5 GW
– 5 mld € (wypływ do dostawców zagranicznych około 55% z łącznych nakładów
inwestycyjnych wynoszących około 9 mld €), bloki jądrowe 3,2 GW – 16 mld €
(wypływ do dostawców zagranicznych około 80% z łącznych nakładów inwestycyjnych wynoszących około 20 mld €). Łączny wypływ środków wynosi 21 mld €
(80 mld PLN).
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Zakończenie
W wyniku działania przez 55 lat (od rozpoczęcia budowy bloków węglowych do ich wycofania z eksploatacji) mechanizmu odradzającego się w obszarze Inwestycji 2 (w całej gospodarce) funduszu inwestycyjnego osiągalny jest 13-krotny wzrost segmentów
1° i 2° w Inwestycji 2; przy tym w tabeli 2 pokazano tylko wzrost liczby domów zrewitalizowanych, ale taka sama dynamika wzrostu dotyczy gospodarstw rolnych. To oznacza,
że zamiana Inwestycji 1 na Inwestycję 2 umożliwi w okresie 55 lat zrewitalizowanie
40% domów jednorodzinnych (do standardu domu inteligentnego, plus-energetycznego) oraz zmodernizowanie w istotny (jakościowy) sposób 40% gospodarstw rolnych.
Bez wątpienia jest to efekt cywilizacyjny, wykraczający daleko poza bezpośrednie korzyści związane z zachowaniem bezpieczeństwa energetycznego.
Trzeba tu jednak podkreślić, że oszacowania przedstawione w tabeli 2, chociaż jednoznaczne pod względem ich wymowy odnośnie przewagi Inwestycji 2, są pod względem metodycznym tylko zasygnalizowaniem nowej metody konfrontowania inwestycji
w energetyce WEK z inwestycjami w energetyce prosumenckiej, wymagającej udoskonalenia przez autora. Jest przy tym już jasne, że jest ogromna różnica między
ekonomiką energetyki WEK i energetyki prosumenckiej. Wynika ona między innymi
z różnicy „wielkości” inwestycji jednostkowych, z zamiany produktów w energetyce
WEK na łańcuchy wartości w energetyce prosumenckiej oraz z bardzo ograniczonego wzrostu rynków (albo nawet ich kurczenia się) w procesie przebudowy energetyki
WEK w prosumencką.
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Zał. 1.

Segmentacja energetyki WEK

Poniżej przedstawia się najbardziej syntetyczną segmentację energetyki WEK,
ze szczególnym zaakcentowaniem elektroenergetyki, celem stworzenia bazy odniesienia do analiz dotyczących energetyki prosumenckiej. Są to następujące segmenty
(historycznie „sektory” lub jeszcze dawniej „branże”).
Elektroenergetyka
1. Newralgiczną częścią systemu elektroenergetycznego, najbardziej skomplikowanego wśród wszystkich systemów technicznych, jest system przesyłowy. W aspekcie
przedmiotowym są to sieci przesyłowe wraz z KDM (Krajowa Dyspozycja Mocy).
Sieci przesyłowe, to: jedna linia 750 kV o długości 114 km (obecnie nieczynna);
74 linie 400 kV o łącznej długości 5,5 tys. km; 167 linii 220 kV o łącznej długości
8 tys. km; 100 stacji transformatorowo-rozdzielczych NN. W aspekcie podmiotowym elektroenergetyczny system przesyłowy, to PSE (Polskie Sieci Elektroenergetyczne, operator przesyłowy) – jednoosobowa spółka Skarbu Państwa.
2. Wytwarzanie, dystrybucja, sprzedaż energii elektrycznej. W tym obszarze funkcjonują 4 wielkie grupy kapitałowe, w tym 3 notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych, kontrolowane przez państwo (PGE, Tauron, Enea) i jedna (Energa), która jest
jednoosobową spółką skarbu państwa.
3. Poza 4 grupami, obejmującymi wytwarzanie, dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej, istnieją przedsiębiorstwa wytwórcze: Zespół Elektrowni PAK (Pątnów, Adamów,
Konin), spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych kontrolowana przez polski kapitał prywatny i kilka przedsiębiorstw należących do globalnych firm energetycznych (EdF, GdF Suez, …).
4. W kontekście przedmiotowym wytwarzanie, to przede wszystkim 15 elektrowni
z 90 blokami wytwórczymi – na węgiel kamienny i brunatny – o mocy jednostkowej 200 MW i większej: 360, 450, 850 MW (elektrownie na węgiel brunatny
są powiązane technologicznie z kopalniami węgla brunatnego o rocznym wydobyciu około 70 mln ton), a także 5 elektrociepłowni z blokami gazowo-parowymi
o elektrycznej mocy jednostkowej od 65 do 230 MW. Dystrybucja, to: 1300 GPZ
(główne punkty zasilające, inaczej stacje transformatorowo-rozdzielcze 110kV/
SN), 300 tys. km linii SN, 200 tys. stacji SN/nN, 400 tys. linii nN. Roczny wolu-
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men sprzedaży energii elektrycznej wynosi około 115 TWh (przy produkcji brutto,
obejmującej potrzeby własne bloków wytwórczych i starty sieciowe, wynoszącej
około 160 TWh). Udział 16 mln odbiorców indywidualnych wynosi w tym wolumenie około 30%.
5. Wielkoskalowa energetyka OZE. Obecnie w Polsce praktycznie cała energia elektryczna jest produkowana w źródłach wielkoskalowych. Nie mające nic wspólnego z rozwojem zrównoważonym współspalanie (około 10% biomasy dodawanej do węgla),
mające w 2011 roku udział w produkcji źródeł OZE wynoszący 45%, to energetyka
korporacyjna. Uruchomienie w końcu 2012 roku dwóch bloków biomasowych o mocy
200 MW każdy (bloki Szczecin i Połaniec; biomasa w przypadku takich bloków stanowi
100% paliwa) zwiększa radykalnie dominację energetyki korporacyjnej w zakresie zdolności produkcyjnych źródeł OZE (pogłębia niezrównoważony rozwój). Również wielkie
elektrownie wodne, wybudowane w przeszłości, należą do energetyki korporacyjnej.
Wielkoskalowa energetyka wiatrowa (farmy wiatrowe z turbinami 2-3 MW), o łącznej
mocy ponad 2,5 tys. MW praktycznie w całości została natomiast zbudowana w ostatnich 10 latach przez niezależnych wytwórców (prywatnych inwestorów).
Ciepłownictwo
1. Ciepłownictwo WEK, to wielkie systemy ciepłownicze, czyli wielkie elektrociepłownie
„zawodowe” (powiązane ściśle z elektroenergetyką) zasilające wielkie sieci ciepłownicze w aglomeracjach miejskich (warszawskiej, śląskiej, łódzkiej, krakowskiej, trójmiejskiej, wrocławskiej, poznańskiej, bydgoskiej, szczecińskiej, …). Podkreśla się, że takie
ciepłownictwo WEK jest charakterystyczną cechą Polski: warszawski system ciepłowniczy jest drugim na świecie, po systemie moskiewskim; kotłownia Ząbki w Warszawie
była zaprojektowana w latach 70. ubiegłego wieku jako największa kotłownia świata).
2. Odrębną sprawą są sieciowe systemy ciepłownicze ze źródłami kogeneracyjnymi
w średnich miastach (Opole, Siedlce, …) oraz systemy ciepłownicze z kotłowniami
w małych miastach. Nie mają one nic wspólnego z technologiami WEK, a również
z firmami WEK – są na ogół własnością samorządów. Dlatego ten segment kwalifikuje
się praktycznie do energetyki prosumenckiej.
Górnictwo węgla kamiennego
W aspekcie przedmiotowym (technologicznym) jest to 16 kopalń węgla kamiennego,
część z nich to kopalnie „zespolone”, o łącznym rocznym wydobyciu około 80 mln ton.
W aspekcie podmiotowym są to głównie wielkie przedsiębiorstwa w obszarze górnictwa
węgla kamiennego, mianowicie: Kompania Węglowa, KHW, JSW, kopalnia Bogdanka.
Sektor/branża paliw płynnych (transport)
1. W aspekcie podmiotowym są to głównie 2 wielkie grupy kapitałowe (notowane na
Giełdzie Papierów Wartościowych): PKN Orlen S.A. oraz Grupa Lotos S.A. W aspekcie przedmiotowym (technologicznym) są to 2 wielkie rafinerie (w Płocku i Gdańsku,
o rocznych zdolnościach przeróbczych wynoszących około 22 mln ton ropy naftowej)
oraz sieć 6,8 tys. stacji benzynowych.
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2. Rafinerie i stacje benzynowe funkcjonują w bardzo złożonym środowisku logistyki naftowej. W aspekcie podmiotowym logistyka naftowa, to dominująca grupa kapitałowa PERN „Przyjaźń” S.A. będąca jednoosobową spółką Skarbu Państwa. W aspekcie
technologicznym logistyka naftowa obejmuje natomiast: strategiczne naftociągi transportowe (z najważniejszym obecnie istniejącym naftociągiem „Przyjaźń”, a także strategicznym naftociągiem Brody-Adamowo w budowie, stanowiącym część systemu
przesyłowego Odessa-Brody-Płock), przeładunek ropy naftowej oraz paliw płynnych
w portach morskich (przede wszystkim Port Gdański), rurociągi produktowe (produktów paliwowych wytwarzanych w rafineriach), a także „naftobazy” oraz magazyny na
ropę i paliwa.
Gazownictwo
1. Newralgiczną częścią systemu gazowego jest gazowa sieć przesyłowa (wysokociśnieniowa) o łącznej długości około 10 tys. km (liczba punktów wejścia – 61, liczba punktów
wyjścia – 970, liczba stacji gazowych – 870, liczba tłoczni – 14). W aspekcie podmiotowym gazowy system przesyłowy, to Gaz-System S.A. (operator przesyłowy) – jednoosobowa spółka Skarbu Państwa.
2. Przedsiębiorstwem dominującym w gazownictwie jest przedsiębiorstwo PGNiG S.A.
W obszarze charakterystycznej dla siebie działalności jest to praktycznie monopolista,
z wyjątkiem wierceń rozpoznawczych dotyczących zasobów gazu łupkowego w Polsce. W aspekcie przedmiotowym (technologicznym) obejmuje ono: sprzedaż gazu
(ziemnego wysokometanowego i zaazotowanego) dla potrzeb przemysłów chemicznego i hutniczego, dla energetyki WEK oraz dla odbiorców „budynkowych” (w tym dla
gospodarstw domowych – około 6,4 mln odbiorców); dystrybucyjne sieci gazowe (gazu
ziemnego wysokometanowego i zaazotowanego); wydobycie krajowe gazu (gaz zaazotowany, roczne wydobycie w przeliczeniu na gaz wysokometanowy – 4,5 mld m3);
kogenerację wielkoskalową, ale także małoskalową.
3. Z punktu widzenia importu gazu do Polski (łącznie około 10 mld m3/rok) dominujące znaczenie ma ciągle jeszcze gazociąg jamalski (Rosja – Europa) o rocznej zdolności przesyłowej ponad 30 mld m3. Polski odcinek tego gazociągu ma długość 680 km. W aspekcie
podmiotowym polski odcinek gazociągu, to spółka EuRoPol GAZ S.A., której właścicielami są: PGNiG S.A. i Gazprom (udziały po 48%) oraz Gas-Trading S.A. (udział 4%).
4. Z punktu widzenia dywersyfikacji importu gazu strategiczne znaczenie ma budowa terminala LNG w Świnoujściu – gazoport w budowie, o rocznej zdolności przeładunkowej, po
uruchomieniu w 2014 roku, wynoszącej około 4,5 mld m3 (podkreśla się tu, że na świecie
dostawy gazu poprzez terminale LNG zrównały się już z dostawami za pomocą gazociągów przesyłowych). W aspekcie podmiotowym terminal LNG w Świnoujściu, to spółka
Polskie LNG S.A., której właścicielem jest w 100% operator przesyłowy Gaz-System.
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Zał. 2.

Nowy (w terminach energetyki prosumenckiej)
opis rynku „energetycznego”
– potencjał rynkowy

Podkreśla się, że w nowym opisie rynku energetycznego centralną sprawą jest
orientacja na prosumenta (podmiot prawny) i budynek/nieruchomość (także na zakład przemysłowy), który przejmuje odpowiedzialność za całą swoją sytuację energetyczną, obejmującą zaopatrzenie w energię elektryczną, ciepło i paliwa/energię
dla potrzeb transportowych. W szczególności w opisie tym zamienia się ujęcie sektorowe/produktowe w energetyce na podejście skoncentrowane na prosumenckich
łańcuchach wartości. Zmiana produktów (energii elektrycznej, ciepła, paliw transportowych) na prosumenckie łańcuchy wartości określa potencjał rozwojowy energetyki prosumenckiej, wynikający z faktu, że w każdym segmencie prosumenckim
będzie można zastosować dedykowane technologie (dobrane na „miarę”). W opisie wyróżnia się (na początek) trzy charakterystyczne segmenty rynkowe.
Segment 1. Właściciele domów, gospodarstw rolnych, wspólnoty mieszkaniowe,
„administratorzy” budynków (energetyka budynkowa)
PME 1 (prosumenckie instalacje energetyczne): 10 tys. nowych domów budowanych
rocznie, 6 mln domów do modernizacji – wielki potencjalny rynek popytowy na następujące urządzenia: kolektory słoneczne, pompy ciepła, instalacje MOA, smart EV.
PME 2: 120 tys. wspólnot mieszkaniowych (budynków mieszkalnych) – potencjalny rynek popytowy na następujące urządzenia: kolektory słoneczne, pompy ciepła, ogniwa
PV, a także na usługi car sharing.
PME 3: 14 tys. szkół podstawowych, 6 tys. gimnazjów, 11 tys. szkół ponadgimnazjalnych, 750 szpitali, 2,5 tys. urzędów gmin/miast (rynki popytowe związane z energetyką
budynkową w tym wypadku będą kreowane przez gminy, por. PISE 3 i PISE 4).
PME 4: 115 tys. gospodarstw rolnych małotowarowych – wielki potencjalny rynek popytowy na mikrobiogazownie rolniczo-utylizacyjne o jednostkowej mocy elektrycznej
10÷50 kW; 105 tys. gospodarstw rolnych „socjalnych” – potencjalny rynek popytowy
na instalacje MOA.
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Segment 2. Samorządy, spółdzielnie (energetyka lokalna, w tym budynkowa; instalacje,
mikrosieci, lokalne sieci)
PISE 1 (prosumencka inteligentna sieć energetyczna): 4 tys. spółdzielni mieszkaniowych, 130 osiedli deweloperskich – wielki potencjalny rynek popytowy na: usługi
termomodernizacyjne z wykorzystaniem technologii domu pasywnego, kolektory słoneczne, pompy ciepła, ogniwa PV, zintegrowane liczniki inteligentne przeznaczone do
rozliczeń wszystkich rodzajów energii/mediów; wielki potencjalny rynek podażowy na
usługi dostawcy „zbiorczego” energii elektrycznej i gazu dla mieszkańców; potencjalny
rynek popytowo-podażowy na usługi car sharing.
PISE 2 (ARE – autonomiczny region energetyczny): 43 tys. wsi, a dodatkowo 13,5 tys.
przyległych kolonii, przysiółków i osad – wielki potencjalny rynek na małe, o jednostkowej mocy elektrycznej 100-200 kW, biogazownie rolniczo-utylizacyjne.
PISE 3: 1600 gmin wiejskich i 500 gmin wiejsko-miejskich – w odniesieniu do budynków
użyteczności publicznej istnieje potencjalny rynek popytowy na usługi termomodernizacyjne z wykorzystaniem technologii domu pasywnego, pompy ciepła, ogniwa
PV; wielki potencjalny rynek popytowy na duże, o jednostkowej mocy elektrycznej
0,5-1 MW, biogazownie rolniczo-utylizacyjne; potencjalny rynek podażowo-popytowy na mini-rafinerie rolnicze o rocznej wydajności rzędu 1 tys. ton biopaliw
(drugiej generacji); potencjalny rynek podażowo-popytowy na usługi car sharing
dla gminy.
PISE 4 (smart city): 400 miast – w odniesieniu do budynków użyteczności publicznej
istnieje potencjalny rynek popytowy na usługi termomodernizacyjne z wykorzystaniem
technologii domu pasywnego, a także rynek popytowy na pompy ciepła, ogniwa PV;
w odniesieniu do zadań gminy istnieje potencjalny rynek popytowy na urządzenia/instalacje takie jak: instalacje kogeneracyjne w oczyszczalniach ścieków, spalarnie śmieci; przede wszystkim jednak istnieje wielki potencjalny rynek podażowo-popytowy
na usługi car sharing dla całego miasta.

Segment 3. przedsiębiorcy, infrastruktura PKP (autogeneracja, w tym budynkowa; instalacje,
mikrosieci, sieci przemysłowe, sieć energetyczna PKP; „energetyka przemysłowa”)
AG 1 (autogeneracja w hipermarketach, biurowcach, hotelach): 350 hipermarketów,
800 biurowców, 2 tys. hoteli – potencjalny rynek popytowy na trójgenerację gazową,
pompy ciepła, ogniwa PV, car sharing.
AG 2 (autogeneracja u przedsiębiorców – małe i średnie przedsiębiorstwa): 1,6 mln
przedsiębiorców – potencjalny rynek popytowy na kogenerację i trójgenerację gazową,
ogniwa PV, smart EV.
AG 3 (autogeneracja w transporcie kolejowym – PKP Energetyka): 3,5% krajowego
zużycia energii elektrycznej – potencjalny rynek popytowy na urządzenia dla energetyki
budynkowej (stacje, przystanki kolejowe) takie jak: źródła wytwórcze gazowe, pompy
ciepła, układy MOA, ogniwa PV.
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AG 4 (autogeneracja w przemyśle – wielkie, energochłonne zakłady przemysłowe:
górnictwo, hutnictwo, część przemysłu chemicznego, cześć przemysłu maszynowego, część przemysłu budowlanego): około 50% krajowego zużycia energii elektrycznej – wielki potencjalny rynek redukcji zużycia ciepła (w tym odzysku ciepła
odpadowego) i energii elektrycznej w procesach technologicznych, wielki potencjalny
rynek popytowy na kogenerację gazową, potencjalny rynek popytowy na duże źródła
PV i wiatrowe.
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Zał. 3.

Adekwatność technologiczna
i jej konsekwencje

W tabeli przedstawiono segmentację technologii wytwórczych na rynku energii elektrycznej. Tabela obrazuje adekwatność technologiczną względem nowego opisu rynku energetycznego, czyli spójność komercyjnych technologii i tego
właśnie opisu. Spójność taka oznacza potencjalne wejście do gry w zakresie
energetyki, poza wielkimi energochłonnymi przedsiębiorstwami i transportem
kolejowym, około 8 mln bardzo zróżnicowanych graczy (właściciele domów jednorodzinnych, gospodarstwa rolne, samorządy, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, mali i średni przedsiębiorcy). Do 2020 roku do gry wejdą
właściciele samochodów, wówczas potencjalnych graczy rynkowych w zakresie
energetyki będzie 16 mln.

Tabela. Porównanie technologii, równoważnych w aspekcie rocznej produkcji energii elektrycznej
wynoszącej 11 TWh (opracowanie własne)
Lp.

Technologia

Moc

Nakłady inwestycyjne [€]
łączne

jednostkowe

Czas do efektu
z pojedynczego
projektu

Technologie WEK (KSE)
przedsiębiorstwa korporacyjne
1

Pojedynczy blok

1,6 GW

11 mld

11 mld

15 lat

1,7 GW

> 8 mld

> 4 mld

Technologia
dostępna nie
wcześniej niż za 20
lat

2 GW

3,6 mld

1,8 mld

Realizacja możliwa
do 2020; po 2020
pełna opłata za
emisję CO2

1,6 GW

1 mld

250 mln

3 lata

jądrowy, po
Fukushimie
2

2 bloki węglowe,
z instalacjami CCS

3

2 bloki węglowe
nadkrytyczne

4

4 bloki combi, na gaz
ziemny, 400 MW każdy
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Farmy wiatrowe (KSE) niezależni wytwórcy
(ewentualnie przedsiębiorstwa korporacyjne)
40 farm wiatrowych,

5

5 GW

10 mld

250 mln

2 lata

po 50 turbin o mocy
2,5 MW każda
Technologie gazowe 1
energetyka przemysłowa, wielkie, energochłonne zakłady przemysłowe
32 bloki combi, na gaz

6

1,6 GW

1,2 mld

37 mln

1,5 roku

ziemny, 50 MW każdy
Technologie gazowe 2
energetyka przemysłowa, w tym przemysł/biznes ICT (fabryki ICT, data centers)
160 bloków combi, na

7

1,6 GW

1 mld

6,5 mln

1 rok

gaz ziemny, 10 MW
każdy
Technologie gazowe 3 (budynkowe)
samorządy, małe i średnie przedsiębiorstwa, spółdzielnie/wspólnoty mieszkaniowe, deweloperzy,
właściciele domów jednorodzinnych
16 tys. źródeł

8

1,6 GW

4 mld

250 tys.

1 rok

1,8 GW

7,6 mld

25 tys.

6 miesięcy

trójgeneracyjnych, na
gaz ziemny, 100 kWel
każde
300 tys. źródeł

9

kogeneracyjnych, na
gaz ziemny, 6 kWel
każde
Technologie OZE/URE (budynkowe)
gospodarstwa rolne, właściciele domów jednorodzinnych
10

160 tys.

1,6 GW

5,6 mld

35 tys.

6 miesięcy

(5+5) GW

10 mld

10 tys.

6 miesięcy

11 GW

12 mld

5 tys.

3 miesiące

mikrobiogazowni, 10
kWel każda
11

1 mln układów
hybrydowych MOA,
5 kW (M) + 5 kW (O)
każdy

12

2,5 mln instalacji
fotowoltaicznych, 4,5
kW każda

1

1 Układ hybrydowy MOA (mikrowiatrak, ogniwo fotowoltaiczne, akumulator).
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Zał. 4.

Uwarunkowania rozwoju energetyki
prosumenckiej na obszarach wiejskich
w kontekście elektroenergetycznych
sieci rozdzielczych

Wiejskie (terenowe) elektroenergetyczne sieci rozdzielcze cechują się bardzo niską gęstością powierzchniową obciążenia, wyrażaną w MWh/(km2rok). To powoduje strukturalną nieefektywność elektryfikacji „sieciowej” terenów wiejskich, nie tylko w Polsce,
ale i na świecie (najbardziej charakterystycznym przykładem jest historyczny model autonomicznych źródeł wytwórczych w rolnictwie amerykańskim, w przeszłości głównie
w postaci agregatów prądotwórczych zasilanych olejem napędowym i minielektrowni
wiatrowych). Krótka charakterystyka sieci rozdzielczych na terenach wiejskich w Polsce jest następująca1.
1. Długość linii nN – 260 tys. km (65 % łącznej długości wszystkich krajowych linii nN;
przy tym udział wiejskich linii napowietrznych nN w krajowych sieciach napowietrznych
wynosi aż 82%, a kablowych tylko 20%).
2. Długość linii SN – 210 tys. km (75% łącznej długości wszystkich krajowych linii SN; przy
tym udział wiejskich linii napowietrznych SN w krajowych sieciach napowietrznych wynosi aż 90%, a kablowych zaledwie 13%).
3. Liczba stacji transformatorowo-rozdzielczych SN/nN – 150 tys. (70 % ogólnej liczby
stacji SN/nN w kraju; przy tym przeciętna wartość mocy znamionowej wiejskiej stacji/
transformatora wynosi 100 kVA i jest ponad 3-krotnie mniejsza od przeciętnej mocy
znamionowej stacji miejskiej – 330 kVA.
4. Liczba odbiorców (domów/gospodarstw) zasilanych z jednej stacji wiejskiej wynosi
około 25 (około 100 mieszkańców) i jest 4-krotnie mniejsza niż liczba odbiorców (w tym
wypadku głównie mieszkań) zasilanych z jednej stacji miejskiej.
1 Podane oszacowania mają charakter autorski. Do ich wykonania zostały wykorzystane zróżnicowane materiały źródłowe, zweryfikowane przez autora oszacowań, w tym w szczególności dane zamieszczonych w książce: Marzecki J. Optymalizacja i modernizacja elektroenergetycznych sieci terenowych. Politechnika Warszawska. Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji
– PIB. Warszawa 2007.
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5. Wskaźniki charakteryzujące (poza rozległymi awariami sieciowymi) zawodność zasilania odbiorców z sieci wiejskich: roczna liczba przerw wynosi 5-10, czas trwania
pojedynczej przerwy wynosi 2-3 godziny; syntetyczny wskaźnik nieciągłości zasilania
rozumiany jako prawdopodobieństwo braku zasilania w czasie wynosi (1-2)104 – jest
to wskaźnik około 5-krotnie gorszy (większy) niż w przypadku sieci miejskich.
6. Rozległe awarie sieciowe stają się coraz większym polskim problemem na obszarach wiejskich. Przykłady: kilkunastogodzinne przerwy zasilania, które dotknęły 700
tys. mieszkańców Mazowsza i północno-wschodniej części kraju – październik 2009;
kilkudziesięciogodzinne przerwy zasilania, odczuło je 120 tys. mieszkańców Małopolski i Śląska oraz dwutygodniowe, które objęły 20 tys. mieszkańców Śląska – styczeń
2010; kilkunastogodzinne i dłuższe przerwy dotykające ponad 20 tys. mieszkańców
północno-zachodniej części kraju – grudzień 2010 i wiele innych.
7. Stopień umorzenia sieci (linie, transformatory): linie SN – około 55%, linie nN – około
50%, transformatory SN/nN – około 55% (w przypadku miejskich sieci stopień umorzenia wynosi odpowiednio: 40%, 45%, 55%).
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Koalicja Klimatyczna jest porozumieniem 23 organi-

zacji pozarządowych. Jej misją jest wspólne działanie
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www.koalicjaklimatyczna.org.
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rozwoju jako podstawy polityki społeczno-gospodarczej Polski. Obszary działania Okręgu Mazowieckiego to przede wszystkim ochrona klimatu,
transport i planowanie przestrzenne.
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