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Spis zastosowanych skrótów i oznaczeń 

FW  – farma wiatrowa 

KSE  – krajowy system elektroenergetyczny 

NN  – najwyŜsze napięcie 

nn  – niskie napięcie 

OZE  – odnawialne źródła energii 

PZ  – Polska Zachodnia 

SEE  – system elektroenergetyczny 

SN  – średnie napięcie 

WN – wysokie napięcie 

 

 

1. Wprowadzenie 

 

Pięć województw leŜących w zachodniej części kraju (dolnośląskie, lubuskie, opolskie, 

wielkopolskie i zachodniopomorskie) zawarły porozumienie, którego celem jest stworzenie 

wspólnej Strategii Polski zachodniej. Region ten swoim obszarem obejmuje ok. 30% 

powierzchni kraju i zamieszkuje go ok. 25% ludności Polski. Dlatego teŜ problem 

bezpieczeństwa energetycznego PZ jest w duŜej części toŜsamy z bezpieczeństwem 

energetycznym całej Polski.  

Tematem niniejszego opracowania jest bezpieczeństwo energetyczne w dwóch sektorach tj. w 

elektroenergetyce i gazownictwie. Pod pojęciem bezpieczeństwa energetycznego naleŜy 

rozumieć trzy aspekty: 

• Zagwarantowanie dostaw źródeł pierwotnych energii, 

• Zagwarantowanie właściwej infrastruktury sieciowej do przesyłu energii elektrycznej i 

gazu, 

• Oraz w przypadku energetyki zagwarantowanie wystarczającej mocy wytwórczej w 

elektrowniach. 

Mówiąc o bezpieczeństwie energetycznym naleŜy brać pod uwagę nie tylko stan dzisiejszy 

infrastruktury ale przede wszystkim przewidywany stan w najbliŜszej przyszłości. Wynika to 

między innymi z faktu, Ŝe wszelkie inwestycje w tych sektorach gospodarki są z reguły 
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bardzo czasochłonne (np. budowa „od podstaw” duŜej elektrowni zawodowej trwa 

kilkanaście lat). Co więcej, zarówno w energetyce jak i w gazownictwie szykują się w 

najbliŜszym czasie duŜe zmiany. W przypadku energetyki wynikają one z konieczności 

dostosowania polskiej energetyki do wymagań stawianych przez tzw. pakiet 3x20%. 

Natomiast w gazownictwie konieczna jest dywersyfikacja źródeł dostaw gazu do Polski z 

czym wiąŜe się między innymi budowa terminalu LNG w Świnoujściu, rozbudowa 

istniejących ewentualnie budowa nowych połączeń transgranicznych z Niemcami i w związku 

z tym rozbudowa sieci gazowniczej z zachodu i północnego-zachodu w głąb Polski. Ponadto 

ostatnio duŜo mówi się o duŜych złoŜach gazu łupkowego w Polsce. Jeśli informacje te się 

potwierdzą oraz będzie ekonomicznie uzasadniona eksploatacja tych złóŜ Polska ma szansę 

stać się z importera gazu jednym z większych eksporterów tego surowca. Wszystko to 

powoduje, Ŝe w ciągu najbliŜszych kilku-kilkunastu lat zarówno system energetyczny jak i 

gazowy przeŜyje duŜe zmiany. Dlatego teŜ analizując zagadnienia związane z 

bezpieczeństwem energetycznym kraju czy teŜ Polski zachodniej konieczne jest 

uwzględnienie w analizach tych zmian, które nastąpią w najbliŜszym czasie. 

Regiony Polski zachodniej ze względu na swoje połoŜenie będą odgrywały w tych 

przemianach bardzo znaczącą rolę. Obszar nadmorski, czyli północna część woj. 

zachodniopomorskiego, jest jednym z najlepszych w Polsce terenów do budowy farm 

wiatrowych a bez nich raczej trudno będzie spełnić wymagania wynikające z pakietu 3x20%. 

Rejon PZ graniczy bezpośrednio z Niemcami i właśnie na tej granicy planowana jest 

rozbudowa istniejących jak równieŜ budowa nowych połączeń transgranicznych systemów 

elektroenergetycznego i gazowego. Ponadto na terenie PZ znajdują się dwie z czterech 

najwyŜej ocenionych lokalizacji pod ewentualną przyszłą budowę elektrowni atomowych. 

Wszystko to sprawia, Ŝe w najbliŜszych latach regiony PZ będą uczestniczyć w transformacji 

systemu elektroenergetycznego i gazowego co niewątpliwie wpłynie na wszechstronny 

rozwój tych obszarów. 

Omawiane w niniejszym opracowaniu zagadnienia dotyczą głównie obszaru pięciu 

województw PZ dlatego teŜ poniŜej przedstawiono krótką charakterystykę tego rejonu.  

Rejon PZ leŜy w zachodniej części Polski. Graniczy z Niemcami i Czechami oraz w jego 

skład wchodzi około połowy długości Polskiego wybrzeŜa. Mapę Polski wraz z podziałem na 

województwa przedstawiono na rysunku Rys. 1. 
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Rys. 1 Mapa Polski z podziałem na województwa 

 

W tabeli Tab. 1 zestawiono liczbę ludności i powierzchnię województw PZ na tle kraju. 

 

Tab. 1 Ludność i powierzchnia województw PZ 

Powierzchnia Ludność 
Lp. Województwo 

w km2 w % w tys. w % w miastach w % na 1 km2 

1 Polska 312 679 100,0 38 167,3 100,0 61,0 122 

2 Dolnośląskie 19 947 6,4 2 876,6 7,5 70,3 144 

3 Lubuskie 13 988 4,5 1 010,0 2,6 63,6 72 

4 Opolskie 9 412 3,0 1 031,1 2,7 52,3 110 

5 Wielkopolskie 29 826 9,5 3 408,3 8,9 56,1 114 

6 Zachodniopomorskie 22 892 7,3 1 693,2 4,4 68,7 74 

7 
Razem (Polska 
zachodnia) 

96 065 30,7 10 019,2 26,2 62,7 104 

Źródło: Mały rocznik statystyczny Polski 2010 

 

Obszar Polski zachodniej obejmuje 30,7% powierzchni kraju i zamieszkuje go 26,2% 

ludności kraju. Najbardziej zaludnionymi województwami są województwa wielkopolskie i 

dolnośląskie, najsłabiej opolskie i lubuskie. Jeśli chodzi o liczbę mieszkańców na 1 km2 to 

dolnośląskie, opolskie i wielkopolskie są zbliŜone do średniej krajowej natomiast lubuskie i 

zachodniopomorskie mają jedynie ok. 60% średniej dla kraju i obok podlaskiego i 

warmińsko-mazurskiego naleŜą do najsłabiej zaludnionych województw w Polsce. Liczba 

ludności na 1km2 dla całego rejonu PZ wynosi 85% wartości dla całego kraju. 
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W tabelach Tab. 2 - Tab. 5 zestawiono wybrane dane gospodarcze pięciu województw Polski 

zachodniej na tle kraju. 

  

Tab. 2 Liczba pracujących i bezrobotnych w województwach PZ 

Pracujący Bezrobotni 
Lp. Województwo 

w tyś. w % w tyś. w % 

Stopa bezrobocia 
w % 

1 Polska 13 509,7 100,0 1 892,7 100,0 11,9 

2 Dolnośląskie 991,1 7,3 146,3 7,7 12,5 

3 Lubuskie 309,4 2,3 61,1 3,2 15,9 

4 Opolskie 318,2 2,4 47,1 2,5 12,6 

5 Wielkopolskie 1 311,8 9,7 133,6 7,0 9,1 

6 Zachodniopomorskie 517,8 3,8 105,9 5,6 16,5 

7 
Razem (Polska 
zachodnia) 

3 448,3 25,5 494,0 26,0 12,2 

Źródło: Mały rocznik statystyczny Polski 2010 

 

Największa stopa bezrobocia jest w województwach zachodniopomorskim (16,5%) i 

lubuskim (15,9%) i znacznie przekracza średnią krajową (11,9%). JednakŜe dzięki niskiej 

stopie bezrobocia w województwie wielkopolskim (9,1%) przy jednoczesnej największej 

liczbie pracujących (ponad 1,3 mln osób – 9,7% w Polsce i aŜ 38,0% w Polsce zachodniej) 

cały region PZ charakteryzuje się zbliŜoną do średniej krajowej stopą bezrobocia. 

 

Tab. 3 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie oraz liczba mieszkań w województwach PZ 

Przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie brutto Lp. Województwo 

w tyś. Polska=100 

Mieszkania na 
1000 ludności 

1 Polska 3 315 100,0 349 

2 Dolnośląskie 3 295 99,4 366 

3 Lubuskie 2 803 84,6 344 

4 Opolskie 2 988 90,1 330 

5 Wielkopolskie 2 976 89,8 320 

6 Zachodniopomorskie 3 022 91,2 354 

Źródło: Mały rocznik statystyczny Polski 2010 
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Tab. 4 Produkcja sprzedana przemysłu i budownictwa w województwach PZ 

Produkcja sprzedana (ceny bieŜące) 

Przemysł Budownictwo Lp. Województwo 

w mln zł w % w mln zł w % 

1 Polska 854 935 100,0 152 444 100,0 

2 Dolnośląskie 77 660 9,1 10 118 6,6 

3 Lubuskie 21 318 2,5 2 147 1,4 

4 Opolskie 19 702 2,3 2 561 1,7 

5 Wielkopolskie 93 975 11,0 16 829 11,0 

6 Zachodniopomorskie 23 744 2,8 5 496 3,6 

7 
Razem (Polska 
zachodnia) 

236 399 27,6 37 151 24,4 

Źródło: Mały rocznik statystyczny Polski 2010 

 

Tab. 5 Wartość PKB w województwach PZ 

PKB w 2007 r. (ceny bieŜące) 

Lp. Województwo 
w mln zł w % 

Na 1 mieszkańca w 
zł 

Polska=100 

1 Polska 1 176 737 100,0 30 873 100,0 

2 Dolnośląskie 96 666 8,2 33 567 108,7 

3 Lubuskie 27 581 2,3 27 350 88,6 

4 Opolskie 26 618 2,3 25 609 82,9 

5 Wielkopolskie 109 131 9,3 32 266 104,5 

6 Zachodniopomorskie 46 904 4,0 27 708 89,7 

7 
Razem (Polska 
zachodnia) 

306 900 26,1 30 631 99,2 

Źródło: Mały rocznik statystyczny Polski 2010 

 

Produkcja sprzedana w przemyśle (27,6% w skali kraju), w budownictwie (24,4%) oraz 

wartość PKB (26,1%) odpowiadają liczbie ludności zamieszkującej obszar PZ (26,2% 

ludności kraju).  

Biorąc pod uwagę przedstawione wskaźniki moŜna powiedzieć, Ŝe w skali całego regionu 

rozwój gospodarczy obszaru Polski zachodniej odpowiada średniej krajowej. Jednak w skali 

województw dają się zauwaŜyć dość duŜe róŜnice. Najbardziej rozwiniętymi gospodarczo 

województwami są dolnośląskie (108,7% PKB na 1 mieszkańca dla całej Polski) i 
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wielkopolskie (104,5%). Znacznie gorzej wypadają lubuskie i zachodniopomorskie (po ok. 

89%) a najgorzej opolskie (tylko 82,9%). 

 

W dalszej części niniejszego opracowania przedstawiono stan obecny elektroenergetyki i 

gazownictwa na terenie PZ oraz prognozy rozwoju tych sektorów na obszarze PZ na tle kraju. 

Zwrócono teŜ uwagę na problemy jakie stoją przed systemem elektroenergetycznym oraz 

gazowniczym oraz omówiono wpływ prognozowanych przemian w tych systemach na rozwój 

regionów PZ.  

W opracowaniu główny nacisk połoŜono na zmiany jakie czekają system gazowniczy i 

elektroenergetyczny w najbliŜszej przyszłości. Wynika to z konieczności spełnienia wymagań 

pakietu klimatycznego w elektroenergetyce oraz konieczności dywersyfikacji dostaw gazu do 

Polski. W konsekwencji oba systemy czekają duŜe zmiany. Dlatego teŜ mniejszy nacisk 

połoŜono na aktualny stan pracy tych systemów. 

 

 

2. Bezpieczeństwo energetyczne – Elektroenergetyka 

 

Przyjęta przez Komisję WE w dniu 10.01.2007 r. Europejska Polityka Energetyczna jest 

podstawowym dokumentem nadającym ramy pod budowę wspólnego rynku energii w 

państwach Unii Europejskiej. Do głównych priorytetów rozwoju energetyki do 2020 r. naleŜy 

zaliczyć: 

• Wzrost efektywności zuŜycia energii o 20% w stosunku do wcześniejszych prognoz 

na 2020 r., 

• Redukcja zuŜycia energii o 13%, 

• Redukcja emisji CO2 o 20% w stosunku do 1990 r., 

• Wzrost udziału OZE w bilansie energetycznym do 20%, 

• Wzrost udziału biopaliw w sektorze transportu do 10%. 

 W dniu 10 listopada 2009 r. Rada Ministrów uchwałą nr 202/2009 przyjęła dokument 

„Polityka energetyczna Polski do 2030 roku”. Dokument ten przedstawia strategię państwa w 

sektorze energetyki w perspektywie krótkoterminowej jak i długoterminowej (do 2030 r.). 

Zgodnie z tym dokumentem podstawowymi kierunkami polskiej polityki energetycznej są: 

• Poprawa efektywności energetycznej, 
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• Wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw energii, 

• Dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie 

energetyki jądrowej, 

• Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw, 

• Rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii, 

• Ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko. 

W dokumencie tym zakłada się, Ŝe udział OZE w całkowitym zuŜyciu energii w Polsce ma 

wynosić 15% w 2020 r. i wzrastać w kolejnych latach natomiast udział biopaliw w rynku 

paliw transportowych ma wynosić 10% (równieŜ w 2020 r.).  

Oba dokumenty naleŜy traktować jako fundament przemian jakie czekają Polską energetykę. 

Zgodnie z nimi konieczna jest zmiana struktury wytwarzania energii elektrycznej w Polskim 

systemie poprzez duŜy rozwój OZE i układów współspalania oraz rozwój energetyki 

jądrowej. Zmiany te równieŜ wpłyną na zmiany w sieciach przesyłowych i dystrybucyjnych. 

Podstawy prawne funkcjonowania rynku energii w Polsce zostały określone w ustawie Prawo 

Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku (wraz z późniejszymi zmianami) oraz 

powiązanych z nią aktach wykonawczych. Ustawa określa zasady kształtowania polityki 

energetycznej państwa, zasady i warunki zaopatrzenia i uŜytkowania paliw i energii, w tym 

ciepła, oraz działalności przedsiębiorstw energetycznych, a takŜe określa organy właściwe w 

sprawach gospodarki paliwami i energią. 

W odniesieniu do sektora energii elektrycznej pod pojęciem bezpieczeństwa energetycznego 

naleŜy rozumieć trzy aspekty: 

• Zagwarantowanie dostaw źródeł pierwotnych (węgiel, ropa, gaz, paliwa jądrowe itp.) 

do wytwarzania energii elektrycznej, 

• Zagwarantowanie wystarczającej mocy wytwórczej w elektrowniach na pokrycie 

zapotrzebowania odbiorów, 

• Zagwarantowanie właściwej infrastruktury sieciowej dla zapewnienia dostaw energii 

od wytwórców do odbiorów. 

 

2.1. Aktualny stan infrastruktury elektroenergetycznej 

 

Krajowy system elektroenergetyczny (KSE) dzieli się na dwa zasadnicze podsystemy: 

system przesyłowy i system rozdzielczy (dystrybucyjny).  
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Systemem przesyłowym zarządza spółka PSE Operator S.A. i swoim zasięgiem obejmuje 

terytorium całego kraju. Głównymi celami działalności spółki są: 

• Zapewnienie bezpiecznej i ekonomicznej pracy KSE, 

• Zapewnienie niezbędnego rozwoju sieci przesyłowych oraz połączeń 

transgranicznych, 

• Udostępnieni zdolności przesyłowych dla realizacji wymiany transgranicznej, 

• Tworzenie infrastruktury dla działania hurtowego rynku energii. 

Siedziba spółki PSE Operator S.A. mieści się w Konstancinie-Jeziorna przy ul. 

Warszawska 165. Grupę Kapitałową PSE Operator tworzą PSE Operator S.A.  (spółka 

dominująca), 8 spółek zaleŜnych (PSE Operator posiada po 100% akcji lub udziałów) oraz 

dwie spółki z udziałem kapitału zagranicznego.  

Obszar kraju został podzielony pomiędzy pięć spółek obszarowych (PSE-Centrum S.A., PSE-

Północ S.A., PSE-Południe S.A., PSE-Wschód S.A., PSE-Zachód S.A.). Zadaniem ich jest 

utrzymanie sieci przesyłowych, zarządzanie ruchem w SEE i realizacja nowych inwestycji. 

Aktualny plan sieci elektroenergetycznych najwyŜszych napięć wraz z terenem działania 

poszczególnych spółek obszarowych pokazano na rysunku Rys. 2 (na rysunku zaznaczono 

równieŜ kierunki wyprowadzania mocy z FW zlokalizowanych na północy kraju oraz 

newralgiczne miejsca w systemie na obszarze PZ wymagające rozbudowy w najbliŜszym 

czasie). 

Zadaniem systemu przesyłowego jest przesył energii od wytwórców do spółek 

dystrybucyjnych. Bezpośrednio z tego systemu zasilane są jedynie największe zakłady 

przemysłowe. W skład systemu wchodzą w praktyce wszystkie obiekty najwyŜszych napięć 

(NN) to jest linie przesyłowe i stacje transformatorowe pracujące na napięciach 220, 400 i 

750 kV oraz kilka obiektów niŜszych napięć.  

Polska zachodnia leŜy w obszarze działania aŜ czterech z pięciu spółek obszarowych. 

Większość obszaru PZ znajduje się na terenie działania PSE-Zachód ale niektóre obszary 

naleŜą do PSE-Północ, PSE-Centrum i PSE-Południe. 

Połączenie między systemem przesyłowym NN a systemem dystrybucyjnym 110 kV i SN 

odbywa się poprzez stacje elektroenergetyczne 400/220/110 kV, 400/110 kV i 220/110 kV. 

Na obszarze PZ aktualnie znajdują się następujące stacje NN:  

• 400/220/110 kV: Dunowo, Morzyczyn, Krajnik (zachodniopomorskie), Plewiska 

(wielkopolskie), Mikułowa (dolnośląskie),  
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• 400/110 kV: Ostrów (wielkopolskie), Pasikurowice, Czarna (dolnośląskie), 

Dobrzeń (opolskie), 

• 220/110 kV: Police, Glinki, śydowo (zachodniopomorskie), Gorzów, Leśniów, 

Zielona Góra EC (lubuskie), śukowice, Polkowice, Klecina, Biskupice, 

Świebodzice, Boguszów, Cieplice, Ząbkowice (dolnośląskie), Piła Krzewina, 

Czerwonak, Poznań Południe, Leszno, Pątnów, Konin, Adamów (wielkopolskie), 

Groszowice, Blachownia, Kędzierzyn (opolskie). 

 

 
Rys. 2 Plan sieci elektroenergetycznych najwyŜszych napięć 

(Źródło: PSE Operator S.A.) 

 

Do najwaŜniejszych słabości systemu przesyłowego na terenie PZ naleŜy zaliczyć (Rys. 2): 

• Słabo rozwinięty system w woj. lubuskim – brak połączenia z systemem 400 kV, tylko 

trzy stacje 220/110 kV. Stan ten wynika głównie z braku duŜych elektrowni 

systemowych na tym terenie oraz braku większych aglomeracji. 
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• Praca stacji Recław na napięciu 110 kV (zamiast 220 kV), jest to bardzo duŜe 

ograniczenie moŜliwości wyprowadzania mocy z rejonu nadmorskiego a tym samym 

moŜliwości przyłączania nowych FW do SEE. 

• Niedostateczne połączenia w układzie północ – południe oraz zachód – wschód w 

kontekście wyprowadzenia mocy z projektowanych FW na północy do odbiorów na 

południu kraju, tylko dwie jednotorowe linie 400 kV Krajnik – Plewiska i Dunowo – 

Słupsk – śarnowiec oraz dwie linie 220 kV Krajnik – Gorzów – Leśniów i Dunowo – 

śydowo – Piła Krzewina – Plewiska. 

• RównieŜ na obszarze Dolnego Śląska i Wielkopolski występują problemy w pracy 

systemu 400 kV wymagające szybkiej rozbudowy tego systemu.   

 

Praktycznie cały system 110 kV, średnich (SN) i niskich (nn) napięć jest we władaniu 

poszczególnych spółek dystrybucyjnych. Zadaniem tych spółek jest dostarczenie energii 

bezpośrednio do odbiorców. Na terenie kraju działają następujące spółki dystrybucyjne: 

• Tauron Polska Energia S.A. 

• Polska Grupa Energetyczna S.A. 

• Enea Operator 

• Energa – Operator S.A. 

• Vattenfall Distribution Poland S.A. 

• RWE Stoen Operator Sp. Z o.o. 

• PKP Energetyka S.A. 

Obszary działania poszczególnych spółek dystrybucyjnych wraz z granicami województw 

pokazano na rysunku Rys. 3.  

Od 2001 r. działa na terenie całego kraju spółka PKP Energetyka, która równieŜ zajmuje 

się dystrybucją energii. Spółka ta posiada własną sieć dystrybucyjną i prowadzi usługi 

dystrybucji energii dla kolei oraz firm i odbiorców indywidualnych na terenie całego kraju.  

Dystrybucją energii elektrycznej na obszarze Polski Zachodniej zajmują się: Enea 

Operator S.A., EnergiaPro S.A., Energa-Operator S.A. oraz PKP Energetyka. Taki stan rzeczy 

wynika głównie z faktu, Ŝe podział administracyjny kraju nie pokrywa się z obszarami 

działania poszczególnych spółek. 
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Rys. 3 Obszary działania poszczególnych spółek dystrybucyjnych  

(Źródło: na podstawie http://www.cire.pl) 

 

Enea Operator Sp. z o.o. jest częścią grupy kapitałowej Enea S.A. Powstanie Enea Operator 

związane było z koniecznością rozdzielenia dystrybucji energii od jej sprzedaŜy. Wynika to z 

przepisów Dyrektywy 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 26 

czerwca 2003 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego. Enea S.A. zajmuje się 

obrotem energią natomiast Enea Operator Sp. z o.o. – dystrybucją energii. Według danych za 

2007 r. Enea Operator posiadała ponad 2,2 mln klientów i dostarczyła ponad 15 TWh energii. 

Obszar dystrybucji wynosił 58192 km2. Na tym obszarze spółka posiada ponad 107 tyś. km 

linii energetycznych i ponad 33,4 tys. stacji transformatorowych. Spółka działa na terenie 

pięciu województw w tym czterech z obszaru PZ: lubuskie, wielkopolskie, 

zachodniopomorskie i na niewielkim obszarze dolnośląskie. Poza obszarem PZ spółka działa 

na terenie woj. kujawsko-pomorskiego. Siedziba spółki mieści się w Poznaniu przy ul. 

Strzeszyńskiej 58. 

EnergiaPro S.A. wchodzi w skład holdingu Tauron Polska Energia S.A. EnergiaPro S.A. 

posiada 11% udziału w rynku dystrybucji energii w Polsce. Obsługuje ponad 1,7 mln 

odbiorców na obszarze 27329 km2. Swoim zasięgiem obejmuje obszar województw 

dolnośląskiego i opolskiego. Jest drugim co do wielkości przedsiębiorstwem na Dolnym 

Śląsku i Opolszczyźnie. Siedziba spółki mieści się we Wrocławiu na pl. Powstańców 

Śląskich 20. 
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Energa-Operator S.A. naleŜy do grupy Energa. Udział spółki w rynku energii w Polsce 

wynosi ok. 17%. Spółka przesyła łącznie ok. 16 TWh energii rocznie, eksploatuje 6,2 tys. km 

linii WN, 64,5 tys. km linii SN oraz 82 tys. km linii nn. Spółka posiada 8 oddziałów z tego 

dwa działają na terenie PZ. Są to Oddziały w Kaliszu i Koszalinie. Siedziba spółki mieści się 

w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130. 

PKP Energetyka S.A. działa na polskim rynku od 2001 r. i zajmuje się głównie sprzedaŜą i 

dostarczaniem energii elektrycznej oraz sprzedaŜą paliw płynnych. Dystrybucją energii 

elektrycznej zajmuje się Oddział Dystrybucji. Spółka prowadzi działalność na terenie całego 

kraju. W 2009 r. spółka posiadała ok. 45,5 tys. klientów oraz sprzedała 3,59 TWh energii 

elektrycznej w tym 2,25 TWh energii trakcyjnej. Siedziba spółki mieści się w Warszawie przy 

ul. HoŜej 63/67. 

 

W tabeli Tab. 6 zestawiono województwa PZ i spółki dystrybucyjne działające w danym 

województwie. 

 

Tab. 6 Zestawienie spółek dystrybucyjnych działających w województwach PZ 

Województwo Spółki dystrybucyjne 

Dolnośląskie EnergiaPro, Enea, Energa, PKP-Energetyka 

Lubuskie Enea, PKP-Energetyka 

Opolskie EnergiaPro, PKP-Energetyka 

Wielkopolskie Enea, Energa, PKP-Energetyka 

Zachodniopomorskie Enea, Energa, PKP-Energetyka 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Sieć rozdzielcza eksploatowana na terenie PZ składa się z linii 110 kV, linii średnich 

napięć SN (głównie 20 kV i 15 kV), linii niskich napięć nn (poniŜej 1 kV), stacji 

transformatorowych 110/SN oraz SN/nn. 

Do podstawowych słabości systemu dystrybucyjnego na terenie PZ moŜna zaliczyć: 

• Ograniczony dostęp do sieci najwyŜszych napięć NN (220 i 400 kV) zwłaszcza na 

terenie województw lubuskiego i zachodniopomorskiego, 

• Długie ciągi sieciowe SN i nn szczególnie na obszarach wiejskich, 

• Występowanie sieci promieniowych (jednostronnie zasilanych) zamiast sieci 

pierścieniowych (co najmniej dwustronnie zasilanych), niektóre stacje pracują w 

układzie doczepowym bez moŜliwości drugostronnego zasilania, 
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• Obecność jednotransformatorowych stacji 110/SN bez moŜliwości rezerwowania 

zasilania, 

• DuŜa liczba starych linii 110 kV o przekroju 120 mm2 zaprojektowanych na 40 °C 

(zwłaszcza na terenie województw zachodniopomorskiego i lubuskiego) co 

powoduje lokalny brak przepustowości sieci i brak rezerw mocy, 

• Znaczna ilość nieizolowanych linii napowietrznych SN (napowietrzne linie 

izolowane charakteryzują się duŜo mniejszą awaryjnością) oraz linii kablowych z 

kablami w izolacji z polietylenu nieusieciowanego, 

• DuŜy udział linii napowietrznych SN i nn w stosunku do linii kablowych, 

• Przestarzały i zły stan infrastruktury sieciowej na wielu obszarach. 

 

2.2. Produkcja i zużycie energii elektrycznej na obszarze PZ 

 

Na obszarze PZ zlokalizowane są następujące duŜe źródła wytwórcze energii elektrycznej: 

 

Woj. dolnośląskie: 

• Elektrownia Turów o mocy 1900 MW (do 2010 r. jej moc wynosiła 2106 MW ale w 

październiku 2010 r. został wyłączony blok 8 co spowodowało ograniczenie mocy do 

1900 MW), 

• Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA SA 

o Elektrociepłownia Wrocław o mocy 263 MWe i 812 MWt, 

o Elektrociepłownia Czechnica o mocy 100 MWe i 247 MWt, 

o Ciepłownia Zawidawie o mocy 0 MWe i 24,2 MWt, 

• Elektrownie wiatrowe i wodne o łącznej mocy 119 MW. 

 

Woj. lubuskie: 

• EC Zielona Góra S.A. o mocy 221,4 MW 

• EC Gorzów S.A. o mocy 94,0 MW 

• Arctic Paper Kostrzyn S.A. o mocy 27,7 MW 

• EW Dychów o mocy 79,5 MW 

• Elektrownie wiatrowe i wodne o łącznej mocy 28 MW 
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Woj. opolskie: 

• Elektrownia Opole o mocy 1532 MW, 

• Elektrociepłownia Blachownia o mocy 158 MWe i 174 MWt 

• Elektrownie wiatrowe i wodne o łącznej mocy 26 MW. 

 

Woj. wielkopolskie: 

• Zespół elektrowni PAK: 

o Pątnów 1 o mocy 1200 MW, 

o Pątnów 2 o mocy 464 MW, 

o Adamów o mocy 600 MW, 

o Konin o mocy 248 MW + 336 MWt. 

• Elektrociepłownia Dalkia Poznań ZEC S.A.:  

o Elektrociepłownia Karolin w Poznaniu o mocy 276 MWe i 872 MWt,  

o Ciepłownia Garbary w Poznaniu o mocy 0 MWe i 165 MWt, 

• Elektrociepłownia Kalisz–Piwonice o mocy 8 MWe i 148 MWt, 

• Elektrownie wiatrowe i wodne o łącznej mocy 222 MW. 

 

Woj. zachodniopomorskie 

• PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A.:  

o Elektrownia systemowa Dolna Odra o mocy 1788 MWe i 77,6 MWt, 

o Elektrownia Pomorzany o mocy 134,2 MWe i 323,5 MWt, 

o Elektrownia Szczecin o mocy 88 MWe i 220 MWt, 

• Elektrownia Szczytowo-Pompowa śydowo o mocy 150 MW, 

• EC w Zakładach Chemicznych Police o mocy 127 MW, 

• Elektrownie wiatrowe i wodne o łącznej mocy 433 MW. 

 

Wielkość produkcji oraz zuŜycia energii elektrycznej w województwach PZ na tle kraju 

przedstawiono w tabelach Tab. 7 i Tab. 8. Największy udział w produkcji energii elektrycznej 

mają woj. dolnośląskie i wielkopolskie natomiast najmniej energii produkuje się w woj. 

lubuskim. Powodem tego jest brak w tym województwie duŜej elektrowni systemowej. Na 

obszarze PZ wyprodukowano 46,3 TWh energii elektrycznej co stanowi 30,5% krajowej 

produkcji.  
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Tab. 7 Produkcja energii elektrycznej w województwach PZ oraz zuŜycie w miejskich gospodarstwach 

domowych w 2009 r. 

Lp. Województwo 
Produkcja 

energii 
elektrycznej  

ZuŜycie w gospodarstwach 
domowych w miastach na 

jednego mieszkańca 

ZuŜycie w 
gospodarstwach 
domowych w 

miastach 

  [TWh] [kWh] [GWh] 

1 Polska 151,72 761,8 17 744,2 

2 Dolnośląskie 13,94 668,1 1 352,7 

3 Lubuskie 2,21 716,0 460,2 

4 Opolskie 9,60 782,9 423,3 

5 Wielkopolskie 13,17 755,0 1445,2 

6 Zachodniopomorskie 7,40 723,5 841,6 

7 
Razem (Polska 
zachodnia) 

46,32 723,7 4 523,0 

Źródło: Rocznik statystyczny województw 2010 

 
Rys. 4 Produkcja energii elektrycznej w województwach PZ w 2009 r. w TWh 

 
Rys. 5 Procentowy udział województw PZ w produkcji energii elektrycznej na obszarze PZ w 2009 r. 
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W tabeli Tab. 8 zestawiono dane dotyczące zuŜycia energii elektrycznej na obszarze PZ. 

Najwięcej energii zuŜywa się w woj. dolnośląskim i wielkopolskim natomiast najmniej w 

lubuskim. Całkowite zuŜycie energii wynosi 35, 06 TWh (w 2009 r.) i stanowi 26,1% zuŜycia 

energii w Polsce. 

 

Tab. 8 ZuŜycie ogółem energii elektrycznej oraz zuŜycie własne elektrowni i elektrociepłowni zawodowych 

w województwach PZ w 2009 r. 

Lp. Województwo ZuŜycie ogółem 
ZuŜycie własne elektrowni 

i elektrociepłowni 
zawodowych 

ZuŜycie własne 
ciepłowni 

zawodowych 

  [TWh] [TWh] [TWh] 

1 Polska 134,47 13,55 0,341 

2 Dolnośląskie 11,64 1,46 0,043 

3 Lubuskie 3,07 0,08 0,004 

4 Opolskie 4,56 0,67 0,005 

5 Wielkopolskie 10,79 1,37 0,024 

6 Zachodniopomorskie 5,00 0,66 0,035 

7 
Razem (Polska 
zachodnia) 

35,06 4,24 0,111 

Źródło: ZuŜycie paliw i nośników energii w 2009 r., GUS, Warszawa 2010 

 

Bilans produkcji i zuŜycia energii elektrycznej w województwach PZ zestawiono w tabeli  

 

Tab. 9 Bilans produkcji i zuŜycia energii elektrycznej w województwach PZ w 2009r. 

Lp. Województwo 
Produkcja energii 

elektrycznej  
ZuŜycie ogółem Bilans 

  [TWh] [TWh] [TWh] 

1 Dolnośląskie 13,94 11,64 2,30 

2 Lubuskie 2,21 3,07 -0,86 

3 Opolskie 9,60 4,56 5,04 

4 Wielkopolskie 13,17 10,79 2,38 

5 Zachodniopomorskie 7,40 5,00 2,40 

6 Razem (Polska zachodnia) 46,32 35,06 11,26 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ZuŜycie paliw i nośników energii w 2009 r., GUS, 
Warszawa 2010 
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Rys. 6 Produkcja i zuŜycie energii elektrycznej w województwach PZ w 2009 r. w TWh 

 

Z przedstawionych danych wynika, Ŝe na dzień dzisiejszy obszar PZ jest samowystarczalny 

jeśli chodzi o produkcję energii elektrycznej. Jedynie w woj. lubuskim występuje deficyt 

energii. W pozostałych województwach regionu jak i w całym regionie PZ bilans energii jest 

dodatni. 

 

Na obszarze PZ zlokalizowane są cztery duŜe elektrownie systemowe (lub zespoły 

elektrowni). Elektrownia Turów i Zespół Elektrowni PAK opalane są węglem brunatnym 

natomiast Elektrownie Opole i Dolna Odra opalane są węglem kamiennym. Pozostałe 

konwencjonalne źródła energii elektrycznej są to przede wszystkim elektrociepłownie opalane 

węglem kamiennym i gazem. Z uwagi na konieczność ograniczania emisji CO2 prawie 

wszystkie elektrownie i elektrociepłownie spalają dodatkowo biomasę lecz na razie jej udział 

jest niewielki. Niektóre elektrownie w śladowych ilościach spalają równieŜ inne źródła 

energii np. olej opałowy itp. 

 

Węgiel brunatny 

Węgiel brunatny ze względu na swoje właściwości praktycznie nie nadaje się do dalekiego 

transportu dlatego teŜ w praktyce przy wszystkich kopalniach węgla brunatnego pobudowane 

są elektrownie opalane tym węglem. W Polsce aktualnie eksploatowane są cztery złoŜa węgla 

brunatnego: 

• Zagłębie Konińskie (Konin, Koło, Turek – woj. wielkopolskie)  

• Zagłębie Turoszowskie (Turów, Bogatynia – woj. dolnośląskie)  
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• Zagłębie Bełchatowskie (Bełchatów, Szczerców – woj. łódzkie)  

• Sieniawa Lubuska (woj. lubuskie). 

 

Oprócz zagłębia Bełchatowskiego wszystkie pozostałe znajdują się na terenie PZ. Kopalnia 

Sieniawa jest duŜo mniejsza od pozostałych i nie ma przy niej elektrowni. Przy pozostałych 

trzech zagłębiach zbudowane są elektrownie. Zagłębie Konińskie zasila Zespół Elektrowni 

PAK, Zagłębie Turoszowskie – elektrownie Turów oraz Zagłębie Bełchatowskie – 

elektrownie Bełchatów. Rocznie w Polsce wydobywanych jest ok. 57 mln ton węgla 

brunatnego z czego około 44% na obszarze PZ (KWB Turów ok. 11 mln ton, KWB Adamów 

i KWB Konin ok. 14 mln ton, Sieniawa ok. 0,165 mln ton) a resztę w KWB Bełchatów (ok. 

32 mln ton). 

Podstawową zaletą węgla brunatnego jest to, Ŝe spoczywa on na małej głębokości dzięki 

czemu jego wydobycie odbywa się metodą odkrywkową przez co jest on duŜo tańszy niŜ 

węgiel kamienny. W wyniku tego prąd uzyskiwany z elektrowni opalanych węglem 

brunatnym jest najtańszym prądem na rynku. 

Jeśli chodzi o wady to największą wadą węgla brunatnego jest jego niska kaloryczność w 

stosunku do węgla kamiennego lub innych źródeł pierwotnych energii. Wartość opałowa 

węgla brunatnego wynosi 7,5 – 21 MJ/kg  (dla porównania węgla kamiennego 16,7-29,3 

MJ/kg). Oznacza to, Ŝe aby otrzymać tą samą ilość energii cieplnej konieczne jest spalenie 

znacznie większej ilości węgla brunatnego niŜ kamiennego. W wyniku tego elektrownie 

opalane węglem brunatnym emitują do atmosfery znacznie więcej zanieczyszczeń (CO2, SO2, 

NOx, pył) niŜ elektrownie opalane węglem kamiennym o podobnej mocy. Na przykład 

elektrownia Turów, która w ostatniej dekadzie przeszła głęboką modernizację, miała w 2007 

r. względny współczynnik emisyjności 1,15 tonCO2/MWh. Oznacza to, Ŝe na kaŜdą 

wyprodukowaną MWh energii emitowała do atmosfery 1,15 tony CO2. Współczesne duŜe 

elektrownie zawodowe wyposaŜone są w wysokowydajne systemy elektrofiltrów do 

odpylania spalin (sprawność powyŜej 99,5%), instalacje odsiarczania spalin (skuteczność 

powyŜej 92-94%) oraz redukcji tlenków azotu. Mimo wszystko część tych substancji 

wydostaje się do atmosfery i zanieczyszcza środowisko. W tabeli Tab. 10 zestawiono 

wskaźniki emisyjności w kg/MWh  dla elektrowni Turów za 2009 r. 
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Tab. 10 Wskaźniki emisyjności dla elektrowni Turów za 2009 r. 

Wskaźniki emisyjności w kg/MWh 
Rok 

pył SO2 NO2 CO 

2009 0,28 3,41 0,99 0,08 

 

W 2010 r. elektrownia Turów wyprodukowała 10145,4 GWh energii elektrycznej netto 

spalając przy tym 9,87 mln ton węgla brunatnego (i dodatkowo jeszcze ok. 114,6 tyś. ton 

biomasy). Oznacza to, Ŝe przy okazji wyemitowała ok.: 2,84 tys. t pyłu, 34,6 tys. t SO2, 10,0 

tys. t NOx,  0,81 tys. t CO i 11,7 mln t CO2.  

Aby zmniejszyć oddziaływanie energetyki na środowisko naturalne stosuje się róŜne metody: 

• Modernizuje się urządzenia wytwórcze lub wymienia stare jednostki na nowe (nowe 

zespoły wytwórcze na parametry nadkrytyczne osiągają sprawność rzędu 40-50% 

podczas gdy stare miały sprawność duŜo poniŜej 40%),  

• W planach zwłaszcza przy budowie najnowszych 858 MW bloków jest budowa 

instalacji do wychwytywania, transportu i geologicznego składowania CO2 (ccs – 

carbon capture and storage), 

• Zwiększenie wielkości produkcji w skojarzeniu energii elektrycznej i ciepła co 

prowadzi do zwiększenia sprawności, 

• Zmianę struktury paliw poprzez zastosowanie biomasy lub gazu, 

• Optymalizację procesu spalania, modernizację, wymianę lub budowę urządzeń 

ochronnych (elektrofiltry, instalacje odsiarczania). 

 

Aktualne zasoby węgla brunatnego 

Wszystkie obecnie eksploatowane złoŜa są juŜ na wyczerpaniu. Według szacunków złoŜa 

kopalni Adamów skończą się w 2024 r., kopalni Turów w 2043 r., natomiast w Koninie i w 

Bełchatowie skończą się w 2050 r. i to tylko pod warunkiem, Ŝe zostaną uruchomione nowe 

pobliskie odkrywki. W przeciwnym przypadku skończą się po 2030 r. 

Według rządowych planów wydobycie węgla brunatnego w Polsce i produkcja energii oparta 

na nim ma się utrzymywać w dalszym ciągu na podobnym poziomie. Oznacza to konieczność 

eksploatacji nowych złóŜ i budowę nowych elektrowni w ich pobliŜu. PoniewaŜ są to 

inwestycje bardzo czasochłonne (rzędu kilkunastu lat) aby utrzymać zamierzony udział węgla 

brunatnego w produkcji energii nowe inwestycje muszą się rozpocząć w ciągu najbliŜszych 

lat. 
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Perspektywiczne złoŜa węgla brunatnego 

Według prognoz w Polsce (i to głównie w Polsce zachodniej) znajdują się bardzo bogate 

złoŜa węgla brunatnego. W tabeli Tab. 11 zestawiono zasoby złóŜ węgla brunatnego 

znajdujące się na terenie PZ. 

 

Tab. 11 Zasoby złóŜ węgla brunatnego na obszarze PZ 

Liczba 
udokumentowanych 

złóŜ 

Zasoby 
geologiczne 
bilansowane 

Zasoby 
przemysłowe 

Wydobycie 
Województwo 

[szt] [tys. t] [tys. t] [tys. t] 

Polska 78 14 858 960 1 374 010 57 061 

Dolnośląskie 13 4 248 660 376 300 11 013 

Lubuskie 16 3 497 501 1 909 165 

Opolskie 2 2 567 - - 

Wielkopolskie 29 4 518 680 129 126 13 844 

Zachodniopomorskie - - - - 

Razem PZ 60 12 267 408 507 335 25 022 

Razem PZ w % 76,9% 82,6% 36,9% 43,9% 

Źródło: http://old.pgi.gov.pl/surowce_mineralne 

 

Jeśli chodzi o złoŜa udokumentowane to zasoby przedstawiono w tabeli Tab. 12. 

 

Tab. 12 Zasoby udokumentowane złóŜ węgla brunatnego na obszarze PZ 

Liczba złóŜ 
Zasoby 

udokumentowane Województwo 

[szt] [tys. t] 

Polska 190 40 161,2 

Dolnośląskie 13 14 534,6 

Lubuskie 62 6 122,3 

Opolskie - - 

Wielkopolskie 26 15 166,6 

Zachodniopomorskie - - 

Razem PZ 101 35 823,5 

Razem PZ w % 53,2% 89,2% 

Źródło: http://old.pgi.gov.pl/surowce_mineralne 
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Wśród tych złóŜ za najbardziej perspektywiczne uznaje się złoŜa w okolicach Legnicy 

(dolnośląskie). Decyduje o tym zasobność złóŜ jak równieŜ specyfika uprzemysłowienia 

regionu. Jeśli chodzi o wielkość złóŜ to przekraczają one co najmniej dwukrotnie wszystkie 

eksploatowane złoŜa w Polsce a wg niektórych prognoz moŜe być tam nawet do 50 mld ton 

węgla i to o dobrej jakości (wartość opałowa 9,2 MJ/kg, zawartość popiołu 8-10%, siarki 

poniŜej 0,5%). Ponadto na tym obszarze działa KGHM Polska Miedź zajmujący się 

eksploatacją złóŜ miedzi (przy okazji wydobywane jest równieŜ srebro, złoto i inne rzadkie 

metale) i dający podstawę egzystencji dla ok. 150 tys. okolicznych mieszkańców. Z biegiem 

czasu naleŜy się liczyć ze stopniowym ograniczaniem wydobycia miedzi co moŜe pociągnąć 

za sobą groźbę duŜego bezrobocia w tym rejonie. Eksploatacja złóŜ węgla i produkcja energii 

umoŜliwiłaby zarówno utrzymanie dotychczasowego poziomu produkcji energii jak równieŜ 

alternatywne źródło zatrudnienia dla okolicznych mieszkańców. 

Przy wydobyciu rzędu 30 mln ton rocznie i z uwagi na to, Ŝe wartość opałowa węgla z tych 

złóŜ jest o ok. 20% większa niŜ w Bełchatowie, moŜliwe byłoby uruchomienie elektrowni o 

mocy 4000-4500 MW. Przy pracy na dwóch frontach wydobywczych (ok. 60 mln to rocznie)  

moŜna by zasilić w paliwo elektrownie o mocy 8000-9000 MW. 

Do najwaŜniejszych problemów związanych z rozpoczęciem eksploatacji tych złóŜ moŜna 

zaliczyć: 

• Protesty mieszkańców okolicznych gmin oraz ekologów, 

• Olbrzymie nakłady inwestycyjne szacowane na przynajmniej 20-30 mld zł, 

• Wzrost emisji CO2, aby to ograniczyć zachodzi konieczność budowy instalacji 

wychwytywania i magazynowania CO2 co podnosi koszty. 

Plany eksploatacji nowych złóŜ (a zwłaszcza tych w okolicach Legnicy) spotykają się z 

ostrymi protestami społecznymi. Z eksploatacją złóŜ związana jest konieczność eksmisji co 

najmniej kilku tysięcy okolicznych mieszkańców oraz dewastacja setek hektarów okolicznych 

ziem. W celu zmiany nastawienia społecznego oraz władz samorządowych konieczna jest 

duŜa kampania informacyjna. Warto w tym miejscu nadmienić, Ŝe najbogatszą gminą w 

Polsce jest gmina Kleszczów, która „Ŝyje” z kopalni Bełchatów. Ponadto tylko kopalnia 

Adamów (duŜo mniejsza od Bełchatowa czy planowanych w Legnicy) odprowadza do trzech 

gmin, na terenie których działa, 30 mln zł rocznie. Dodatkowe 50 mln zł trafia do róŜnych 

firm usługowych z których część jest w rejonie. Kolejnym atutem jest wzrost zatrudnienia 
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zwłaszcza, Ŝe złoŜa miedzi w KGHM skończą się za ok. 20 lat. Szacuje się, Ŝe nowa kopalnia 

i elektrownia mogłaby bezpośrednio zatrudnić w sumie 12 tys. ludzi.  

Ponadto, po skończonym wydobyciu zniszczone tereny poddaje się rekultywacji. Tworzy się 

zbiorniki wodne lub tereny się zalesia co zwiększa atrakcyjność turystyczną regionu. 

Najlepszym przykładem, Ŝe wydobycie węgla brunatnego nie szkodzi turystyce jest fakt, Ŝe 

taki kraj turystyczny jak Grecja wydobywa więcej węgla brunatnego niŜ Polska. 

 

Węgiel kamienny 

ZuŜycie węgla kamiennego w 2009 r. w woj. PZ przedstawiono w tabeli Tab. 13. 

 

Tab. 13 ZuŜycie węgla kamiennego na obszarze PZ w 2009 r. w tys. ton 

Lp. Województwo ZuŜycie ogółem 
Elektrownie i 

elektrociepłownie 

Kotły ciepłownicze 
energetyki zawodowej i 
ciepłownie zawodowe 

  [tys. ton] [tys. ton] [tys. ton] 

1 Polska 73 842 41 518 5 235 

2 Dolnośląskie 2 814 981 369 

3 Lubuskie 409 112 35 

4 Opolskie 8 880 3 562 232 

5 Wielkopolskie 2 429 874 245 

6 Zachodniopomorskie 3 818 2 677 307 

7 
Razem (Polska 
zachodnia) 

18 350 8 206 1 188 

Źródło: ZuŜycie paliw i nośników energii w 2009 r., GUS, Warszawa 2010 

 

Węglem kamiennym na terenie PZ opalane są dwie duŜe elektrownie systemowe: Dolna Odra 

i Opole. Ponadto węglem tym opalane są praktycznie wszystkie większe elektrociepłownie 

choć często przy współspalaniu gazu lub biomasy. RównieŜ obie duŜe elektrownie systemowe 

spalają biomasę ale udział jej w produkcji energii jest jak na razie niewielki (1-2%). 

W Polsce złoŜa węgla kamiennego występują w trzech zagłębiach węglowych (ZW): 

Górnośląskim ZW, Lubelskim ZW i Dolnośląskim ZW przy czy w tym ostatnim wydobycia 

się juŜ nie prowadzi. Oznacza to, Ŝe na terenie PZ nie ma czynnych kopalń węgla kamiennego 

i nie przewiduje się otwarcia nowych. W związku z powyŜszym cały węgiel kamienny na 

potrzeby PZ musi być sprowadzany spoza obszaru PZ.  
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Zaletą energetycznego węgla kamiennego jest to, Ŝe jego wartość opałowa jest ponad 

dwukrotnie większa niŜ węgla brunatnego przez co dla uzyskania tej samej ilości energii 

cieplnej (i dalej elektrycznej) potrzeba go znacznie mniej spalać przez co emituje się mniej 

zanieczyszczeń niŜ w przypadku węgla brunatnego.  

Wadą jest natomiast to, Ŝe przynajmniej w Polsce wydobywany jest metodą głębinową czyli z 

pokładów zalegających głęboko pod ziemią przez co jego cena jest znacznie wyŜsza niŜ 

węgla brunatnego. Jedynie dzięki duŜemu wzrostowi cen węgla na świecie w ostatnich latach 

spowodowanego duŜym popytem w związku z rozwojem Chin i Indii udaje się w miarę 

utrzymać produkcję i efektywność ekonomiczną polskich kopalń węgla kamiennego. 

Wielkość emisji zanieczyszczeń w elektrowniach i elektrociepłowniach opalanych węglem 

kamiennym, brunatnym i gazem moŜna porównać na podstawie danych prezentowanych 

przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. za 2010 r. (PGE jest właścicielem 

między innymi elektrowni Turów i Dolna Odra, kopalni węgla brunatnego Turów i 

elektrociepłowni Gorzów). Strukturę zuŜytych paliw przedstawiono w tabeli Tab. 14 a 

wielkość emisji w tabeli Tab. 15. 

Tab. 14 Struktura paliw zuŜytych w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. za 2010 r. 

Źródło energii Udział procentowy [%] 

Odnawialne źródła energii 
w tym: biomasa 

1,42 
1,42 

Węgiel kamienny 29,72 

Węgiel brunatny 64,72 

Gaz ziemny 3,74 

Inne 0,40 

Razem 100,00 

Tab. 15 Wielkość emisji dla poszczególnych paliw i innych  nośników energii pierwotnej zuŜywanych do 

wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez PGE za 2010 r. 

Rodzaj Paliwa 
CO2 

[t/MWh] 

SO2 

[t/MWh] 

NOx 

[t/MWh] 

Pyły 

[t/MWh] 

Węgiel brunatny 1,03557 0,00277 0,00133 0,00011 

Węgiel kamienny 0,82443 0,00287 0,00202 0,00014 

Gaz ziemny 0,28710 0,00000 0,00028 0,00001 

Razem 0,97339 0,00267 0,00139 0,00010 

 

Opalanie węglem brunatnym powoduje w praktyce wzrost emisji CO2 o ok. 25% w stosunku 

do węgla kamiennego natomiast ponad trzykrotny w stosunku do opalania gazem ziemnym. 
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2.3. Rola połączeń transgranicznych 

 

Zgodnie z dyrektywą 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego konieczne jest utworzenie 

wewnętrznego rynku energii UE zapewniającego bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej, 

likwidację barier swobodnego handlu energią elektryczną na rynkach wewnętrznych i 

międzynarodowych oraz realizację celów wynikających z Pakietu klimatycznego w zakresie 

wspierania OZE. Aby spełnić te wymagania konieczne jest połączenie systemów sąsiednich 

krajów połączeniami transgranicznymi oraz utrzymanie odpowiedniej zdolności przesyłowej i 

infrastruktury sieciowej. 

Z technicznego punktu widzenia systemy elektroenergetyczne róŜnych krajów łączy się ze 

sobą z dwóch zasadniczych powodów: 

• Aby umoŜliwi ć eksport energii z systemu z nadwyŜką energii do systemu z deficytem 

energii, 

• Aby zmniejszyć rezerwy wirujące w połączonych systemach. 

Aby zapewnić stabilną pracę SEE w kaŜdym systemie musi być rezerwa wirująca (rezerwa 

wirująca jest to róŜnica między mocą znamionową zespołów wytwórczych załączonych do 

SEE a aktualną mocą obciąŜenia). Utrzymywanie duŜej rezerwy wirującej łączy się z duŜymi 

kosztami poniewaŜ część generatorów musi pracować poniŜej znamionowego obciąŜenia a z 

tym wiąŜe się mniejsza sprawność tych urządzeń. Rezerwa wirująca musi być większa od 

spodziewanych szybkich zmian mocy, które muszą być pokrywane w ramach regulacji w 

SEE. W przypadku braku połączeń transgranicznych rezerwa wirująca w KSE musi być na 

tyle duŜa, aby pokryć spodziewany ubytek mocy (w praktyce rezerwa wirująca musi być co 

najmniej równa mocy największego pracującego zespołu wytwórczego). W przypadku 

istniejących połączeń między systemami sąsiednich krajów część brakującej mocy jest 

pokrywana rezerwą własnego systemu a reszta moŜe być dostarczona z sąsiednich systemów 

poprzez linie wymiany. Czyli dzięki połączeniom między systemami moŜna ograniczyć moc 

rezerwy wirującej w kaŜdym systemie i ograniczyć koszty z tym związane. 

Aktualnie na terenie PZ znajdują się połączenia transgraniczne z Niemcami i Czechami. 

Na połączenia z systemem Niemieckim składa się: 

• 2-torowa linia Krajnik (zachodniopomorskie) – Vierraden wykonana w gabarytach 

linii 400 kV (poza przęsłami na wejściach do obu stacji końcowych) ale obecnie 

pracująca na 220 kV, 

• 2-torowa linia 400 kV Mikułowa (dolnośląskie) – Hagenwerder. 
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Połączenie z systemem Czeskim wykonane jest liniami: 

• 1-torowa linia 400 kV Dobrzeń (opolskie) – Albrechtice (linia przekracza granicę 

kraju poza obszarem PZ), 

• 2-torowa linia 110 kV Boguszów – Porici, 

• 1-torowa linia 110 kV Kudowa – Nahod (w warunkach normalnej pracy 

połączenie to jest rozłączone). 

Połączenia z Czechami wykonane na poziomie 110 kV nie odgrywają większej roli w 

wymianie międzynarodowej.  

Na rysunku Rys. 7 przedstawiono kierunki rozwoju planowanych połączeń transgranicznych. 

 
Rys. 7 Mapa istniejących i planowanych połączeń transgranicznych  

(Źródło: PSE Operator S.A.) 

 

Zgodnie z wytycznymi KE moc połączeń transgranicznych powinna odpowiadać 10% mocy 

zainstalowanej w SEE. Połączenia Polski z Niemcami, Czechami, Słowacją i Szwecją 

spełniały ten warunek jednak konfiguracja pracy połączonych systemów Polski, Niemiec, 

Czech i Słowacji powoduje powstanie tzw. przesyłów pierścieniowych między tymi krajami. 



Bezpieczeństwo energetyczne Polski zachodniej 

 

29 

Przesyły te są uzaleŜnione od produkcji mocy w północo-wschodnich rejonach Niemiec. 

Wraz z gwałtownym rozwojem farm wiatrowych na tym terenie Niemiec następuje ciągły 

wzrost przepływu energii z Niemiec do Polski a potem przez system polski do Czech i 

Słowacji. Sytuacja ta obniŜa niezawodność pracy KSE jak równieŜ moŜliwości eksportowo-

importowe naszego kraju. Dlatego teŜ do 2015 r. przewiduje się zainstalowanie na 

połączeniach z Niemcami w stacjach Krajnik i Mikułowa transformatorowych przesuwników 

fazowych mających za zadanie zmniejszenie niepoŜądanego przepływu mocy z Niemiec do 

Polski. W dalszej kolejności przewidziana jest budowa nowego połączenia systemów Polski i 

Niemiec na poziomie 400 kV najprawdopodobniej takŜe z transformatorowymi 

przesuwnikami fazowymi. Ponadto połączenie Krajnik-Vierraden aktualnie pracujące na 220 

kV będzie zmodernizowane na 400 kV. 

Jeśli chodzi o połączenia z Czechami to nie przewiduje się w najbliŜszym czasie rozbudowy 

infrastruktury. 

Rozwój połączeń transgranicznych wraz z rozwojem systemu przesyłowego powinien 

zapewnić moŜliwość wymiany z sąsiednimi systemami co najmniej 15% energii zuŜywanej w 

kraju do roku 2015, 20% do roku 2020 i 25% do 2030 roku.   

 

2.4. Budowa elektrowni atomowej  

 

Przed polskim SEE w ciągu najbliŜszych kilku-kilkunastu lat stoją olbrzymie wyzwania 

związane z wymaganiami Unii Europejskiej związane z ograniczeniem emisji CO2 oraz 

rozwojem OZE do poziomu 20%. Aktualnie ponad 90% energii elektrycznej pochodzi z 

elektrowni węglowych opalanych węglem kamiennym i brunatnym. Łączna emisja CO2 z 

wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w Polsce wynosi ok. 162 mln ton rocznie co 

klasyfikuje Polskę na trzecim miejscu wśród krajów UE (za Wielka Brytanią i Niemcami). 

Aby sprostać wymaganiom unijnym konieczna będzie duŜa zmiana w strukturze produkcji 

energii elektrycznej. Jednym z moŜliwych rozwiązań jest budowa elektrowni atomowych. W 

planach jest budowa dwóch lub nawet trzech elektrowni o sumarycznej mocy 6000 MW. 

Elektrownie atomowe mogą pracować jedynie jako elektrownie podstawowe w SEE co 

znaczy, Ŝe pracowałyby praktycznie cały czas przy pełnej mocy. Mimo, Ŝe 6000 MW to jest 

jedynie ok. 16% mocy zainstalowanej w polskim SEE (wg stanu na początek 2011 r.) to w 

związku z tym, Ŝe byłyby one elektrowniami podstawowymi ich udział w produkcji energii 
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elektrycznej byłby znacznie większy. A poniewaŜ w warunkach normalnej pracy są to 

elektrownie „czyste” umoŜliwiłyby one znaczną redukcję emisji CO2 przez nasz system. 

Kolejna sprawa to dzięki nim moŜliwa byłaby znaczna dywersyfikacja źródeł energii. Jak juŜ 

wspomniano aktualnie prawie cała energia elektryczna pochodzi z węgla. Natomiast po 

wybudowaniu elektrowni atomowych o mocy 6000 MW wraz z wymaganym udziałem OZE 

na poziomie 20% oraz turbozespołami gazowymi istniałaby moŜliwość ograniczenia udziału 

węgla nawet poniŜej 60%.  

NaleŜy równieŜ wspomnieć, Ŝe w naszym kraju jest wielu zdecydowanych przeciwników 

rozwoju energetyki jądrowej i ich argumentów równieŜ nie naleŜy odrzucać. Mianowicie są 

opinie, Ŝe do spełnienia unijnych wymogów nie potrzeba budowy elektrowni atomowych. 

Wystarczy jedynie zastąpić stare turbozespoły nowymi duŜo wydajniejszymi jednostkami 

oraz wykorzystać w duŜej skali gaz (łupkowy i/lub z gazyfikacji węgla) co wraz z rozwojem 

OZE wystarczy do spełnienia unijnych wymogów.  

Problem rozwijać czy nie rozwijać energetykę jądrową w Polsce jest bardzo trudnym i 

złoŜonym zagadnieniem. Jest wiele rzeczowych argumentów za budową jak równieŜ i 

przeciw budowie elektrowni atomowej. Niestety decyzje o budowie elektrowni atomowych 

naleŜy podjąć teraz, skutki tej decyzji będziemy odczuwać przez najbliŜsze kilkadziesiąt lat a 

o prawidłowości tej decyzji dowiemy się prawdopodobnie nie wcześniej niŜ za jakieś 20 lat.  

 

Jednym z waŜniejszych zagadnień przy budowie elektrowni atomowej jest wybór 

odpowiedniej lokalizacji. W rankingu lokalizacji opracowanym przez Ministerstwo 

Gospodarki z dnia 16-03-2010 r. spośród 28 propozycji lokalizacji (w tym 10 z woj. 

zachodniopomorskiego i 2 z wielkopolskiego) najwyŜej oceniono cztery lokalizacje a wśród 

nich są dwie z obszaru PZ. Pierwsze miejsce w rankingu zajął śarnowiec (woj. pomorskie) 

natomiast drugie Warta-Klempicz (wielkopolskie) a trzecie Kopań (zachodniopomorskie). Na 

czwartym miejscu znalazło się Nowe Miasto (mazowieckie). Te cztery lokalizacje mają w tej 

chwili największe szanse na realizacje budowy na swoim terenie. Niemniej decyzja ma zapaść 

do końca 2013 r. a ostateczne miejsce budowy nie jest jeszcze przesądzone.  

Jednym z istotnych czynników przy wyborze miejsca jest dostępność duŜej ilości wody 

chłodzącej. W przeciwnym przypadku konieczne jest zastosowanie chłodni kominowych co 

podnosi koszt budowy o 2-3%. Pod tym względem dobrze prezentuje się Kopań poniewaŜ do 

morza ma tylko 1 km. śarnowiec od morza leŜy 15 km a dodatkowo ma mniejsze tereny pod 

budowę. W przypadku Warty-Klempicza konieczne byłoby zastosowanie chłodni 
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kominowych. Dobrze pod tym względem wyglądają dwie lokalizacje Stepnica-1 i Stepniaca-2 

(zachodniopomorskie) poniewaŜ leŜą w pobliŜu Zalewu Szczecińskiego czyli największego 

zbiornika wody słodkiej w Polsce. Niestety z innych względów nie znalazły się w czołówce 

rankingu.  

Jeśli chodzi o sam wybór reaktora to wybór jest bardzo ograniczony poniewaŜ zgodnie z 

wymogami aby nie było to urządzenie prototypowe ani nie naleŜało do niŜszej II generacji do 

wyboru pozostają właściwie tylko następujące reaktory III generacji: 

• EPR 1600 (European Pressurerized Reaktor – Europejski Reaktor Ciśnieniowy) 

francuskiej firmy AREVA,  

• reaktor AP 1000 (Advanced Passive – Zaawansowany Pasywny) amerykańskiej firmy 

WESTINGHOUSE,  

• reaktor ABWR 1400 (Advanced Boiling Water Reaktor – Zaawansowany Reaktor 

Wodny wrzący) firmy koreańsko-amerykańskiej GE-Hitachi, 

• reaktor ACR 1000 (Advanced Candu Reaktor - Zaawansowany Reaktor Candu) 

kanadyjskiej firmy AECL Ltd. 

Jeśli chodzi o wady energetyki atomowej moŜna wyróŜnić: 

• Niebezpieczeństwo skaŜenia środowiska naturalnego w przypadku awarii elektrowni, 

• Konieczność składowania radioaktywnych odpadów, 

• Dość wysoka cena budowy elektrowni. Koszt budowy szacuje się na 3-5 mln Euro za 

1 MW mocy. Dla porównania koszt budowy elektrowni wiatrowej to ok. 1 mln Euro 

za 1 MW mocy.  

Natomiast do zalet naleŜy zaliczyć: 

• DuŜo mniejszą wagowo i objętościowo ilość paliwa (z 1 kg uranu uzyskuje się tyle 

samo energii co ze spalenia 58 ton oleju opałowego lub 84 ton węgla), 

• Redukcja zanieczyszczeń (elektrownia jądrowa na 1 GW mocy wytwarza rocznie 2,7 

tony odpadów promieniotwórczych o objętości ok. 1 m3 natomiast klasyczna 

elektrownia węglowa o tej samej mocy emituje 5-7 mln ton CO2, 20 tys. ton SO2, 13 

tys. ton NOx, 700 ton pyłu oraz na składowisku pozostaje setki tys. ton popiołu, który 

zawiera metale cięŜkie i pierwiastki promieniotwórcze. 

W wyniku rozwoju technicznego współczesne reaktory jądrowe są najbezpieczniejszymi i 

najczystszymi źródłami energii. Konieczna jest tutaj szeroka i jawna kampania informacyjna i 

edukacyjna na temat wszystkich aspektów energetyki jądrowej zwłaszcza teraz po awarii w 

Fukushimie. NaleŜy teŜ zaznaczyć, Ŝe budowa elektrowni atomowej wpłynie stymulująco na 
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rozwój gospodarki w regionie, wspomoŜe wiele przedsiębiorstw i wykreuje wiele nowych 

miejsc pracy. Ponadto rozwój zaawansowanych technologii wpłynie stymulująco na rozwój 

zaplecza naukowo-badawczego a zwłaszcza wyŜszych uczelni. Konieczne będzie 

wykształcenie kadr dla energetyki jądrowej oraz bezpieczeństwa radiacyjnego. RównieŜ 

konieczne będzie utworzenia zaplecza naukowo-badawczego dla energetyki jądrowej i to na 

bazie istniejących instytutów badawczych. Mimo wysokich kosztów budowy elektrowni 

atomowej, składowania odpadów promieniotwórczych oraz późniejszej rozbiórki elektrowni 

szacuje się, Ŝe prąd z elektrowni atomowej jest tańszy o połowę od prądu z tradycyjnej 

elektrowni. Stąd teŜ zyski takiej elektrowni liczy się w setkach milionów euro a pewna część 

z tej sumy pozostaje w regionie w postaci podatków bezpośrednich i inwestycji co znacząco 

wpływa na rozwój regionu i podniesienie poziomu Ŝycia społeczeństwa. 

 

Zasobu rudy uranu w Polsce i w rejonie PZ 

Aktualnie w Polsce nie pracuje Ŝadna kopalnia uranu jednak Polska posiada pewne złoŜa 

uranu które przy ewentualnym wzroście cen tego surowca mogłyby być opłacalne do 

wydobycia. W tabeli Tab. 16 zestawiono zidentyfikowane i prognozowane zasoby rudy uranu 

w Polsce. Jednym z bogatszych w ten surowiec rejonów Polski jest woj. dolnośląskie. 

 

Tab. 16 Zidentyfikowane i prognozowane złoŜa rudy uranu w Polsce 

Zasoby 
zidentyfikowane 

Zasoby 
prognozowane 

Zawartość uranu 
w rudzie Region 

[ton U nat.] [ton U nat.] [ppm] 

Rajsk (podlaskie) 5 320 88 850 250 

Okrzeszyn (dolnośląskie) 940 ? 500-1100 

Grzmiąca (dolnośląskie) 790 ? 500 

Wambierzyce (dolnośląskie) 220 2 000 236 

Rejon przybałtycki ? 10 000 ? 

Razem 7 270 100 000 - 

Ton U nat. – tona uranu naturalnego 
1 ppm = 1 gram na tonę 
Źródło: http://www.atom.edu.pl 
 

Zasoby prognozowane są na głębokości większej niŜ 1000 m. Zasoby zidentyfikowane 

(7270 t U) wystarcza na ponad 45 lat pracy reaktora LWR o mocy 1000 MW natomiast 

zasoby prognozowane (100 000 t U) na ponad 625 lat.  
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Ponadto jest moŜliwość uzyskiwania uranu który jest w złoŜach miedzi (tak działa jedna z 

największych kopalń uranu Olympic Dam w Australii). W rejonie Lubin-Sieroszowice (woj. 

dolnośląskie) zawartość uranu w rudzie wynosi ok. 60 ppm (dla porównania zawartość miedzi 

w rudzie wynosi ok. 2% czyli 20000 ppm). Przy całkowitych zasobach rudy szacowanych na 

2400 mln ton daje to 144000 ton uranu. Obecna roczna produkcja miedzi w zagłębiu Lubin – 

Sieroszowice wynosi ok. 569000 ton co znaczy, Ŝe na hałdy zrzucane jest rocznie ok. 34 ton 

uranu.  

Niewielkie zasoby uranu są równieŜ w węglu kamiennym i brunatnym. W węglu z 

Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego zawartość uranu wynosi 0,4-3,1 ppm (w innych 

częściach kraju udział uranu w węglu wynosi 0,1-8,5 ppm).  

Ponadto na świecie prowadzone są prace nad odzyskiwaniem uranu z popiołu węglowego 

zalegającego na przyelektrownianych hałdach. Wstępne wyniki tych prac są obiecujące. 

 

W związku z rozwojem energetyki atomowej, konieczna będzie w Polsce budowa nowego 

składowiska dla odpadów radioaktywnych (istniejące składowisko w RóŜanie niedługo będzie 

zapełnione ponadto nie nadaje się do składowania odpadów wysokoaktywnych). Państwowa 

Agencja Atomistyki wytypowała pięć miejscowości jako lokalizacje dla nowego składowiska. 

Trzy z tych miejscowości znajdują się na terenie woj. wielkopolskiego. Są to Damasławek, 

Kłodawa i Jarocin. 

 

Z przedstawionej analizy wynika, Ŝe rejon PZ ma szansę stać się najwaŜniejszym obszarem w 

kraju w programie rozwoju energii atomowej (Warta-Klempicz i Kopań jako potencjalne 

miejsca budowy elektrowni atomowych, wielkopolskie jako miejsce składowania odpadów 

radioaktywnych oraz dolnośląskie jako ewentualne miejsce pozyskiwania uranu do elektrowni 

atomowych). 
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3. Bezpieczeństwo energetyczne – OZE 

 

Pod pojęciem odnawialnych źródeł energii (OZE) rozumie się wszystkie źródła energii oprócz 

źródeł kopalnych (węgiel, ropa, gaz) i jądrowych. W praktyce wyróŜnia się: 

• Energię biomasy i biogazu, 

• Energię wiatru, 

• Energię słoneczną, 

• Energię geotermalną, 

• Energię wodną. 

 

3.1. Aktualny stan OZE na obszarze Polski zachodniej 

 

W tabeli Tab. 17 zestawiono wyszczególnienie róŜnych rodzajów OZE z podziałem na 

województwa PZ. 

 

Tab. 17 Liczba i moc róŜnych rodzajów OZE na obszarze PZ wg stanu na styczeń 2011 r. 

Dolnośląskie Lubuskie Opolskie Wielkopolskie Zachodniopomor. 
Rodzaj 

OZE Ilość 

[szt] 

Moc 

[MW] 

Ilość 

[szt] 

Moc 

[MW] 

Ilość 

[szt] 

Moc 

[MW] 

Ilość 

[szt] 

Moc 

[MW] 

Ilość 

[szt] 

Moc 

[MW] 

BGO 5 2,558 1 0,370 2 0,862 3 3,494 2 0,938 

BGR - - 2 1,250 - - - - 1 0,625 

BGS 5 4,345 1 0,500 - - 6 4,590 8 2,393 

BMG - - 1 1,800 - - - - - - 

BMM - - - - - - 1 1,500 - - 

WIL 2 0,165 2 0,600 2 0,900 56 210,955 22 420,207 

WOA 60 6,637 31 0,971 17 1,513 21 1,592 59 4,263 

WOB 21 11,636 13 10,585 3 2,680 1 0,500 4 2,540 

WOC 10 26,300 9 15,356 11 20,810 5 8,690 3 5,950 

WOD 2 17,305 - - - - - - - - 

WOF - - 1 91,330 - - - - - - 

WSB 3 (*) - (*) 1 (*) 4 (*) 2 (*) 

(*) - Dla instalacji współspalania nie moŜna określić mocy 
Źródło: http://www.ure.gov.pl 
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Wykaz zastosowanych skrótów: 

BGO  – wytwarzające z biogazu z oczyszczalni ścieków 

BGR  – wytwarzające z biogazu rolniczego 

BGS – wytwarzające z biogazu składowiskowego 

BMG  – wytwarzajaca z biomasy z odpadów leśnych, rolniczych i ogrodowych 

BMM  – wytwarzająca z biomasy mieszanej 

WIL  – elektrownia wiatrowa na lądzie 

WOA  – elektrownia wodna przepływowa do 0,3 MW 

WOB  – elektrownia wodna przepływowa do 1 MW 

WOC  – elektrownia wodna przepływowa do 5 MW 

WOD  – elektrownia wodna przepływowa do 10 MW 

WOF – elektrownia wodna szczytowo-pompowa lub przepływowa z członem pompowym 

WSB  – realizujące technologię współspalania (paliwa kopalne i biomasę) 

 

Natomiast w tabeli Tab. 18 pokazano zestawienie zbiorcze OZE w regionach PZ na tle kraju. 

 

Tab. 18 Zbiorcze zestawienie OZE w PZ na tle kraju wg stanu na styczeń 2011 r. 

Polska PZ PZ w procentach 

OZE Ilość 

[szt] 

Moc 

[MW] 

Ilość  

[szt] 

Moc  

[MW] 

Ilość 

[%] 

Moc 

[%] 

BG (biogazowe) 144 82,884 36 21,925 25,0% 26,5% 

BM (biomasowe) 18 356,190 2 3,300 11,1% 0,9% 

PV (słoneczne) 3 0,033 0 0 0,0% 0,0% 

WI (wiatrowe) 413 1 180,272 84 632,827 20,3% 53,6% 

WO (wodne) 727 937,044 271 228,658 37,3% 24,4% 

WS (współspalanie) 41 (*) 10 (*) 24,4% - 

Razem 1 346 2 556,423 403 886,710 29,9% 34,7% 

(*) - Dla instalacji współspalania nie moŜna określić mocy 
Źródło: http://www.ure.gov.pl 
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Rys. 8 Procentowy udział mocy poszczególnych OZE na terenie PZ wg stanu na styczeń 2011 r. 

 

Z przedstawionego zestawienia wynika, Ŝe aktualnie obszar PZ jest liderem jeśli chodzi o 

energetykę wiatrową (ponad 50% mocy w kraju) natomiast udział elektrowni wodnych i 

biogazowych jest adekwatny do procentowej liczby ludności (czyli ok. 25%). Słabo natomiast 

wygląda udział PZ na tle kraju jeśli chodzi o bezpośrednie wykorzystanie energii słonecznej 

(0%) oraz biomasy pochodzącej z odpadów leśnych, rolniczych i ogrodowych (jedynie 0,9% 

mocy krajowej). W tym miejscu naleŜy jednak zaznaczyć, Ŝe ze statystyk tych „ucieka” 

biomasa wykorzystywana przez duŜe elektrownie i elektrociepłownie przemysłowe które 

wykorzystują biomasę w procesie współspalania razem z innymi nośnikami energii. Ponadto 

duŜo biomasy jest wykorzystywane w kotłowniach do produkcji energii cieplnej bez 

wytwarzania energii elektrycznej. 

Aktualnie największy udział w OZE na terenie PZ ma energetyka wiatrowa (632,8 MW mocy 

co stanowi 71,4% mocy OZE w PZ) oraz elektrownie wodne (228,6 MW co stanowi 25,8% 

mocy OZE). W elektrowniach wiatrowych największy udział ma woj. zachodniopomorskie 

(420,2 MW mocy – 66,4% el. wiatrowych w PZ) i wielkopolskie (210,9 MW – 33,3%). 

Natomiast w energetyce wodnej największy udział ma woj. lubuskie (118,2 MW i 51,7% 

udziału w energetyce wodne PZ) oraz dolnośląskie (61,9 MW i 27,1% udziału). 

Udział OZE w produkcji energii elektrycznej jest aktualnie jeszcze niezadawalający i to 

zarówno w skali kraju jak i PZ. Aby wypełnić wymagania UE odnośnie udziału OZE 

konieczne będzie w ciągu najbliŜszych 10-20 lat wybudowanie i przyłączenie do SEE 

wielokrotnie większej mocy OZE niŜ aktualnie istniejące.  
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3.2. Prognozy rozwoju OZE  

 

Zgodnie z planami rozwoju OZE w kraju Polska jest zobowiązana do zwiększenia udziału 

OZE do 15% w całkowitym zuŜyciu energii do 2020 r. Oznacza to konieczność w ciągu 

najbliŜszych dziewięciu lat znacznej rozbudowy potencjału OZE na terenie naszego kraju. 

W tabeli Tab. 19 zebrano moc poszczególnych OZE (wg stanu na 14.01.2011 r.) oraz ilość 

wyprodukowanej energii w Polsce w 2010 r. 

 

Tab. 19 Moc elektryczna poszczególnych OZE oraz ilość wyprodukowanej energii w 2010 r. w Polsce 

 
Moc 

[MW] 

Wyprodukowana 
energia 

[MWh] 

Udział w całkowitym 
zuŜyciu 

[155 TWh = 100%] 

Elektrownie na biogaz     82,88    315 543 0,20 % 

Elektrownie na biomasę    356,19    664 497 0,43 % 

Elektrownie wiatrowe 1 180,27 1 484 929 0,96 % 

Elektrownie wodne   937,04 2 633 162 1,70 % 

Współspalanie - 4 174 499 2,69 % 

Razem 2 556,42 9 272 630 5,98 % 

Źródło: http://www.ure.gov.pl 

 

 
Rys. 9 Procentowy udział poszczególnych OZE w produkcji „zielonej” energii w 2010 r. w Polsce 

 

Z tabeli wynika, Ŝe w 2010 r. w Polsce zuŜycie energii z pochodzącej z OZE było na 

poziomie 6% całkowitego zuŜycia energii elektrycznej. Oznacza to, Ŝe aby osiągnąć 
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wymagany pułap 15% (docelowo 20%) konieczne jest w ciągu 10 lat zwiększyć produkcję z 

OZE o ponad 150% (aby dojść do poziomu 20% to nawet o ponad 230%). Warto teŜ 

zauwaŜyć, Ŝe elektrownie wodne mają mniejszą moc zainstalowaną w stosunku do 

wiatrowych (937 MW do 1180 MW) a mimo wszystko wyprodukowały o ponad 70% więcej 

energii niŜ wiatrowe (2,63 TWh do 1,48 TWh). Wynika to z faktu lepszego wykorzystania 

zainstalowanej mocy w elektrowniach wodnych. W warunkach polskich średnioroczne 

wykorzystanie mocy zainstalowanej w elektrowniach wiatrowych usytuowanych w 

najlepszych miejscach dochodzi do 20-25%. Uwzględniając jednak mniejsze jednostki o 

gorszych parametrach i gorzej usytuowanych oraz dodatkowo uwzględniając awarie, remonty, 

konserwacje itp. uzyskiwana średnioroczna moc jest na poziomie ok. 16% mocy 

zainstalowanej. Dla porównania elektrownie wodne osiągają ponad 30% a duŜe elektrownie 

zawodowe pracujące jako podstawowe osiągają ponad 75% mocy zainstalowanej. Dlatego teŜ 

aby za pomocą elektrowni wiatrowych wyprodukować tyle samo energii co w 

konwencjonalnych elektrowniach zawodowych potrzeba zainstalować około cztery do pięć 

razy więcej mocy w elektrowniach wiatrowych niŜ w parowych. 

Region PZ jest aktualnie liderem w Polsce jeśli chodzi o elektrownie wiatrowe i wszystko 

wskazuje na to, Ŝe tendencja ta się utrzyma równieŜ w przyszłości.  

 

PoniŜej zestawiono najwaŜniejsze dziedziny OZE oraz moŜliwości ich rozwoju w PZ. 

 

Energia biomasy i biogazu 

Biomasa jest najmniej kapitałochłonnym OZE. Do celów energetycznych najczęściej stosuje 

się następujące postacie biomasy: 

• Rośliny energetyczne z upraw celowych, 

• Drewno odpadowe (leśnictwo, przemysł drzewny), 

• Słoma zboŜowa, z roślin oleistych lub roślin strączkowych oraz siano, 

• Zieleń miejska, 

• Biopaliwa płynne do celów transportowych (oleje roślinne, bioetanol, biodiesel), 

• Biogaz pozyskiwany z przeróbki gnojowicy, osadów ściekowych i wysypisk 

komunalnych. 

Porównanie podstawowych parametrów biomasy z węglem i gazem przedstawiono w tabeli 

Tab. 20. 
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Tab. 20 Skład chemiczny oraz wartość opałowa biomasy, węgla i gazu 

 Jednostka Słoma Ŝółta Drewno 
Węgiel 

kamienny 
Gaz 

ziemny 

Popiół % wag 3 1 12 0 

Węgiel % wag 43 35 59 75 

Tlen % wag 38 43 7,3 0,9 

Wodór % wag 5,2 4 3,5 24 

Azot % wag 0,41 0,1 1 0,9 

Siarka % wag 0,13 0,1 0,8 0 

Rzeczywista 
wartość opałowa 

MJ/kg. 15 10,5 25 48 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Z porównania zestawionych parametrów wynika, Ŝe wartość opałowa słomy jest o 40% 

mniejsza niŜ węgla kamiennego a drewna o 60%. Średnio przyjmuje się, Ŝe 1 kg węgla 

kamiennego jest energetycznie równowaŜny 2 kg suchej biomasy. Ponadto zawartość azotu, 

siarki i popiołu jest kilkukrotnie mniejsza niŜ w węglu co oznacza, Ŝe po spaleniu biomasy 

otrzymujemy mniej zanieczyszczeń środowiska niŜ ze spalenia węgla. I na koniec waŜne jest 

to, Ŝe węgiel zawarty w biomasie krąŜy w obiegu zamkniętym czyli spalanie biomasy nie 

wpływa na wzrost emisji CO2.  

Biomasę moŜna wykorzystać ogólnie na trzy sposoby: 

• Bezpośrednie spalanie w odpowiednich kotłach (słoma, drewno, pelety), 

• Współspalanie z tradycyjnymi nośnikami energii (z węglem, gazem, olejem 

opałowym), 

• Spalanie produktów przetworzenia biomasy poprzez fermentację, pirolizę lub 

estryfikację (biogaz, biodiesel, metanol, etanol). 

Roczny potencjał energetyczny biomasy którą moŜna zagospodarować ocenia się w Polsce na 

30 mln ton rocznie (20 mln ton słomy odpadowej, 4 mln ton odpadów drzewnych, 6 mln ton 

osadów ściekowych). Energetycznie jest to równowaŜne ok. 15-20 mln ton węgla. Zasoby 

biomasy na obszarze PZ moŜna oszacować na ok. 10 mln ton co odpowiada ok. 5-7 mln ton 

węgla. 

Zalety wykorzystania biomasy to: 

• Stałe i pewne dostawy krajowego nośnika energii, 

• Ograniczenie emisji CO2, 
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• Tworzenie nowych miejsc pracy, zwłaszcza na wsi, aktywizacja ekonomiczna, 

przemysłowa i handlowa, zapewnienie stałego dochodu, waŜne w obszarach wiejskich 

z duŜym bezrobociem, 

• Decentralizacja produkcji energii. 

Wady wykorzystania biomasy: 

• Zmniejszenie bioróŜnorodności w przypadku upraw monokultur roślin 

energetycznych, 

• Spalanie biomasy powoduje wydzielanie się toksycznych i rakotwórczych związków 

(dioksyny, furany), 

• Popiół niektórych biopaliw zaślepia ruszt, 

• Obserwując rynki światowe moŜna zauwaŜyć, Ŝe rozwój biopaliw spowodował 

gwałtowny wzrost cen roślin wykorzystywanych do produkcji biopaliw oraz 

zaprzestanie przez część rolników produkcji rolnej do celów konsumpcyjnych i 

przestawienie się na biopaliwa. Dopóki mamy do czynienia z nadwyŜkami w 

produkcji Ŝywności to taka tendencja jest wręcz zaletą ale w niedługim czasie moŜe to 

być powaŜny problem ogólnoświatowy. 

Aktualnie w Polsce biomasa jest głównym źródłem energii jeśli chodzi o OZE jednak główna 

część tej energii pochodzi z układów współspalania. Jak juŜ wcześniej wspomniano w 

planach rozwojowych KSE planuje się duŜy udział biomasy w układach współspalania w 

duŜych elektrowniach systemowych jak równieŜ w elektrociepłowniach co powoduje, Ŝe obok 

energii wiatru będzie to główne źródło energii pochodzącej z OZE. 

 

W celu efektywnego wykorzystania biomasy konieczna jest budowa specjalnych kotłów lub 

przystosowania juŜ istniejących do spalania biomasy. 

W 2007 roku w Elektrowni Szczecin zainicjowano proces budowy największego w Polsce 

kotła fluidalnego na biomasę. Termin oddania do eksploatacji to październik 2011 r. Dzięki 

niemu będzie moŜliwa produkcja „zielonej” energii elektrycznej w ilości 440 GWh/rok i 

energii cieplnej 1900 tys. GJ/rok (ok. 528 GWh/rok). ZuŜycie biomasy będzie wynosiło ok. 

550 tys. ton/rok. Dzięki tej inwestycji uniknie się emisji rocznie ok. 550 tys. ton CO2 oraz 

zmniejszy się emisję SO2 o 69%, pyłów o 63% i odpadów o 80% w stosunku do stanu 

obecnego. 

Zespół elektrowni PAK przeprowadza modernizację kotłowni elektrociepłowni EC Konin 

wraz z budową nowego kotła fluidalnego opalanego biomasą. Moc kotła 154 MW. Inwestycja 
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pozwoli obniŜyć emisję SO2 o 1200 t/rok, NOx o ok. 1000 t/rok, pyłów o ok. 100 t/rok i CO2 

o ok. 600 000 t/rok. Aktualnie w elektrowniach PAK biomasa jest spalana w ilości ok. 

670000 ton rocznie. Uruchomienie nowego kotła spowoduje wzrost spalania biomasy o 

kolejne 350000 ton rocznie. Dostawa biomasy leśnej będzie się odbywała z obszaru o 

promieniu ok. 150 km od EC Konin. Do przewiezienia 350 tys. ton biomasy leśnej będzie 

potrzebne ok. 14000-18000 cięŜarówek rocznie czyli ok. 40-60 dziennie. Przy załoŜeniu, Ŝe 

tylko jedna trzecia samochodów będzie przejeŜdŜać przez miasto w ciągu dnia (6.00-22.00) 

spowoduje to wzrost ruchu kołowego o 2-4 samochody na godzinę czyli nie będzie miało 

istotnego wpływu na Ŝycie lokalnej społeczności. 

Biomasa jest równieŜ współspalana we wszystkich duŜych elektrowniach systemowych w 

regionie PZ: 

• Elektrownia Turów – 114 tys. ton, 

• Zespół Elektrowni PAK – 670 tys. ton, 

• Dolna Odra – 190 tys. ton, 

Ponadto przewidziana jest dalsza rozbudowa moŜliwości wykorzystania biomasy poprzez 

przystosowanie kolejnych bloków do spalania biomasy. Np. w Turowie po przystosowaniu 

bloków 1-4 będzie moŜna spalać do 360 tys. ton biomasy rocznie. W elektrowni Dolna Odra 

przewiduje się przystosowanie bloków 3 i 4 wyłącznie do spalania biomasy. 

 

Energia wiatru 

Energetyka wiatrowa jest w tej chwili najdynamiczniej rozwijającym się sektorem OZE i to 

zarówno w Polsce jak i na świecie. Aktualnie na świecie pracuje farm wiatrowych (FW) o 

łącznej mocy 194,4 GW (stan na koniec 2010 r.) i w samym tylko 2010 r. moc wzrosła o 

22,5% (ze 158,7 GW do 194,4 GW mocy zainstalowanej). Najwięcej mocy zainstalowanej 

mają Chiny (w 2010 r. prześcignęły USA) 42,3 GW, USA 40,18 GW, Niemcy 27,2 GW i 

Hiszpania 20,7 GW.  

W Polsce moc wybudowanych siłowni wiatrowych wynosi 1180 MW i w 2010 r. 

wyprodukowały 1485 GWh energii elektrycznej co stanowiło niecały 1% całkowitej energii 

elektrycznej wyprodukowanej w Polsce. Aktualnie liderem w skali kraju jest woj. 

zachodniopomorskie (420 MW mocy) i wielkopolskie (211 MW mocy). Obydwa 

województwa wchodzą w skład PZ. Wiele wskazuje na to, Ŝe PZ będzie polskim zagłębiem 

wiatrowym a energetyka wiatrowa będzie filarem OZE i dzięki niej będzie moŜliwa realizacja 

wymagań UE odnośnie udziału OZE w produkcji energii. 
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Według mapy opracowanej przez IMiGW na podstawie pomiarów przeprowadzonych w 

latach 1971-2000 na obszarze PZ najlepszym obszarem do budowy FW jest północny obszar 

woj. zachodniopomorskiego (pas nadmorski) z energią wiatru na poziomie 1250-2000 

kWh/(m2rok) (mierzoną na wysokości 30 m na ziemią). Trochę gorszym obszarem jest 

centrum woj. wielkopolskiego z energią na poziomie 1250-1500 kWh/(m2rok). Pozostałe 

tereny woj. zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i spora część lubuskiego ma średnie 

warunki (1000-1250 kWh/(m2rok)). Najgorzej jest w woj. opolskim i dolnośląskim gdzie na 

większości terenów energia wiatru jest na poziomie poniŜej 750 kWh/(m2rok). Ponadto jest 

moŜliwość budowania FW na morzu w odległości kilku km od lądu gdzie głębokość wody 

jest na poziomie 10-30 m. Na morzu są duŜo lepsze warunki wiatrowe poniewaŜ brak jest tam 

naturalnych przeszkód które ograniczają energię wiatru. Niestety budowa FW na morzu jest 

droŜsza o ok. 30% niŜ budowa na lądzie. 

 

Na rysunku Rys. 10 przedstawiono planowaną lokalizację FW w Polsce do końca 2015 r.  

 
Rys. 10 Obszary lokalizacji FW do roku 2015  

(Źródło: PSE Operator S.A.) 

Na rysunku Rys. 11 przedstawiono moce FW dla których określono przez OSD i OSP 

warunki przyłączenia oraz określono załoŜenia do ekspertyz przyłączeniowych do KSE. 
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Rys. 11 Wydane oraz określone przez OSD oraz OSP warunków przyłączenia oraz określonych załoŜeń do 

ekspertyz przyłączeniowych FW do KSE  

(Źródło: PSE Operator S.A.) 

 

Według danych na listopad 2009 r. na terenie PZ, nie licząc juŜ pracujących FW, uzgodniono 

warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnych dla 69 FW o łącznej mocy 2174 MW oraz 

wydano warunki przyłączenia do sieci przesyłowych dla 10 FW o łącznej mocy 2062 MW.  

Ponadto tylko na obszarze ENEA uzgodniono warunki wykonania ekspertyz 

przyłączeniowych dla 158 FW o łącznej mocy 8143 MW oraz do systemu przesyłowego NN 

dla 16 FW o łącznej mocy 2762 MW. W 2010 r. nastąpił gwałtowny wzrost liczby złoŜonych 

wniosków o wydanie warunków wykonania ekspertyz przyłączeniowych. Skalę tego zjawiska 

moŜna zobaczyć na rysunku Rys. 11. Niestety praktyka pokazuje, Ŝe większość z tych 

wniosków nie będzie zrealizowana dlatego teŜ do tych liczb naleŜy podchodzić z duŜą 

rezerwą.  

Wg załoŜeń PSE Operator do 2015 r. na obszarze PZ planuje się przyłączyć do SEE FW o 

mocy ponad 2500 MW.  

 

Zalety FW: 

• Nie zanieczyszczają środowiska naturalnego, 

• Bezpłatne źródło energii (wiatr), 
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• Mogą być budowane na nieuŜytkach (skały, wybrzeŜa, pustynie, morze). 

Wady FW: 

• Wysokie koszty inwestycyjne, 

• Przy koncentracji duŜej mocy FW na niewielkim obszarze mogą doprowadzić do 

destabilizacji SEE kraju (wskazują na to doświadczenia niemieckie z lat 2003-2004), 

• Ze względu na cykliczność pracy konieczne jest stosowanie akumulatorów energii, 

• Konieczność utrzymania rezerwy wirującej w SEE. 

 

Do najwaŜniejszych korzyści ekologicznych energetyki wiatrowej naleŜy zaliczyć: 

• Przyczyniają się do realizacji celów pakietu klimatyczno-energetycznego 3x20%, 

• Jest to technologia bez emisyjna, brak emisji CO2, SO2, NOx i pyłów, 

• W czasie pracy FW brak odpadów stałych i gazowych, zanieczyszczenia gleby, 

degradacji terenu, zuŜycia wody, 

• Technologia jest bezpieczna, brak ryzyka podobnego jak przy wykorzystaniu 

energetyki jądrowej, 

• Siłownie wiatrowe nie potrzebują duŜych powierzchni, wystarczy niewielka 

powierzchnia pod fundamenty i drogi dojazdowe, reszta terenu moŜe być 

wykorzystana na przykład pod uŜytki rolne. 

 

Natomiast do najwaŜniejszych korzyści społecznych i gospodarczych moŜna zaliczyć: 

• Niskie koszty eksploatacyjne, brak kosztów paliwa,  

• Rozwój nowych sektorów gospodarki, generowanie przychodów dla przedsiębiorstw, 

samorządów i państwa, 

• Wpływ dla gmin z podatków od nieruchomości, 

• Rozwój nowych technologii, 

• Dywersyfikacja źródeł energii, zmniejszenie uzaleŜnienia od importu surowców 

energetycznych, wzrost bezpieczeństwa energetycznego, 

• MoŜliwość szybkiej instalacji dość duŜych mocy wytwórczych. 

 

Dla pełnego obrazu naleŜy jednak zaznaczyć, Ŝe o ile bezpośrednio siłownia wiatrowa nie 

produkuje CO2 i nie zuŜywa surowców kopalnych to naleŜy pamiętać, Ŝe jest to źródło 

„niepewne” tzn. pracuje tylko wtedy, gdy wieje wiatr natomiast moc i energia w systemie jest 

potrzeba cały czas i to w takiej ilości, jakiej potrzebują odbiory. Dlatego teŜ do bezpiecznej 
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pracy SEE konieczne jest utrzymywanie rezerwy wirującej tzn. bloków energetycznych 

pracujących pod niewielkim obciąŜeniem gotowych w kaŜdej chwili przejąć produkcję 

energii gdyby FW przestały ją produkować. Do wyrównywania produkcji mocy i energii 

przez FW rozwaŜa się równieŜ moŜliwość budowy elektrowni gazowych. Przy okazji warto 

tutaj zwrócić uwagę na jawny „konflikt interesów” między właścicielami FW a Operatorem 

systemu i właścicielami elektrowni systemowych. Zysk z produkcji energii elektrycznej idzie 

do właścicieli FW natomiast koszty utrzymania rezerw spoczywają na elektrowniach 

systemowych.  

Podobnie jest teŜ z zuŜyciem surowców kopalnych. Siłownie wiatrowe są duŜo droŜsze w 

budowie w przeliczeniu na jednostkę mocy od konwencjonalnych generatorów toteŜ moŜna 

przyjąć, Ŝe do ich wyprodukowania potrzeba zuŜyć duŜo więcej energii i surowców niŜ do 

produkcji klasycznych generatorów. Dlatego teŜ w całkowitym bilansie naleŜy przyjąć, Ŝe 

FW mimo wszystko produkują pewną ilość CO2 i zuŜywają surowce kopalne aczkolwiek w 

duŜo mniejszej ilości niŜ elektrownie węglowe.  

 

Energia słoneczna 

Średnie nasłonecznienie w Polsce wynosi od ok. 950 kWh/m2/rok w Polsce północnej do ok. 

1100 kWh/m2/rok w Polsce południowo-wschodniej przy czym oczywiście rzeczywiste 

wartości nasłonecznienia są w kaŜdym roku inne toteŜ w literaturze moŜna znaleźć wiele 

nieznacznie róŜniących się danych na ten temat. Tak dla przykładu rekordowe całoroczne 

nasłonecznienie zanotowano w 1959 r. w Gdyni i wynosiło 1273,6 kWh/m2 a minimalne 

równieŜ w tym samym roku w Gorzowie 722,2 kWh/m2. Nasłonecznienie w Polsce jest 

znacznie mniejsze niŜ w Europie południowej i nawet dwukrotnie mniejsze niŜ w najbardziej  

nasłonecznionych obszarach na świecie w okolicach równika). W wyniku tego w Polsce 

moŜna uzyskać znacznie mniej energii z takiej samej instalacji solarnej jak w Europie 

południowej. W konsekwencji równieŜ znacznie wyŜsza będzie cena energii uzyskiwanej z 

tych instalacji. Koszty instalacji wynoszą około 4000-7000 Euro/kW zainstalowanej mocy 

czyli są 3-5 razy większe niŜ siłowni wiatrowych. W wyniku tego raczej nie naleŜy się 

spodziewać dynamicznego rozwoju tego typu instalacji ani w Polsce ani tym bardziej na 

terenie PZ gdzie warunki nasłonecznienia są poniŜej średniej krajowej. Niemniej instalacje 

takie w Polsce powstają ale raczej w najbliŜszej przyszłości nie odegrają znaczącej roli w 

bilansie energii elektrycznej czy cieplnej. 
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Energię słoneczną moŜna wykorzystać do produkcji energii elektrycznej w zasadzie na dwa 

podstawowe sposoby: 

• Metoda helioelektryczna polegająca na bezpośredniej przemianie energii słonecznej w 

elektryczną za pomocą ogniw fotowoltaicznych. 

• Metoda heliotermiczna polegająca na zamianie energii promieniowania słonecznego w 

absorberze na energię cieplno-mechaniczną czynnika roboczego a następnie zamianie 

tej energii na energie elektryczną w układzie turbina-generator. 

Do zalet moŜna zaliczyć: 

• Darmowe i wszechobecne źródło energii (brak problemu z transportem źródła 

energii), 

• Proekologiczność (po wybudowaniu praktycznie brak oddziaływania na środowisko 

naturalne). 

Do wad zalicza się: 

• Cykliczność dzienna i roczna natęŜenia promieniowania słonecznego, 

• Niska koncentracja energii i niska sprawność, 

• Znaczne koszty budowy. 

 

Energia geotermalna 

Zgodnie z definicją energia geotermalna jest to nadwyŜka energii cieplnej w stosunku do 

energii odpowiadającej średniej temperaturze powierzchni Ziemi. Szacuje się, Ŝe z głębi 

Ziemi na powierzchnię dociera rocznie 4·1017 kJ co około 20 razy przekracza roczną 

produkcje energii elektrycznej na całej Ziemi. Jednak podstawową wadą tej energii jest jej 

bardzo mała gęstość. Średni strumień ciepła przypadający na powierzchnię Ziemi wynosi ok. 

0,063 W/m2 (dla porównania w słoneczny dzień dociera od Słońca na powierzchnię Ziemi 

strumień o wartości ok. 1000 W/m2).  

W praktyce energię geotermalną moŜna wykorzystać na trzy sposoby: 

• Geotermia głęboka (odwierty o głębokości powyŜej 1000 m gdzie temperatura wody 

przekracza 40 °C), 

• Geotermia płytka (odwierty poniŜej 1000 m przy temp. Wody poniŜej 40 °C), 

• Pompy ciepła (instalacje na niewielkiej głębokości wykorzystujące róŜnicę między 

temperaturą gruntu a powierzchni). 

PoniewaŜ gęstość energii (wartość strumienia wody oraz jego temperatura) uzyskiwanej z 

geotermii jest stosunkowo mała energię tą wykorzystuje się głównie do celów grzewczych a 
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nie do wytwarzania energii elektrycznej. W Polsce jest osiem duŜych instalacji geotermalnych 

(w tym dwie na obszarze PZ – Pyrzyce i Stargard Szczeciński, woj. zachodniopomorskie) ale 

wszystkie one wykorzystywane są do produkcji ciepła. Jak na razie nie ma w Polsce instalacji 

do produkcji energii elektrycznej z energii geotermalnej.  

W 2004 r. na świecie energia elektryczna z geotermii była produkowana w 24 krajach. Łączna 

moc wynosiła 8900 MWe i wyprodukowano 57 TWh energii. 

 

Na obszarze PZ występują następujące okręgi geotermalne: 

• Szczecińsko-łódzki (246000 tpu/km2) 

• Przedsudecko-północno-świętokrzyski (26000 tpu/km2), 

• Pomorski (13000 tpu/km2), 

• Sudecko-Świętokrzyski. 

Jeśli temperatura czynnika grzewczego przekracza 120-150 °C. moŜna wykorzystać go do 

produkcji energii elektrycznej. Przy niŜszej temperaturze uzyskane ciepło moŜna wykorzystać 

do celów grzewczych, klimatyzacyjnych, rekreacyjnych itp. 

Mimo, Ŝe obszar PZ posiada dość znaczne zasoby energii geotermalnej z przyczyn 

technicznych i ekonomicznych moŜliwe jest aktualnie tylko niewielkie jej wykorzystanie. Na 

dodatek występuje przewaga wód o temperaturze poniŜej 80 °C czyli nadających się tylko do 

ciepłownictwa. 

Mimo, Ŝe potencjał geotermii jest bardzo duŜy, w najbliŜszych latach nie będzie on miał 

większego znaczenia przy produkcji energii elektrycznej na obszarze PZ. 

 

Energia wodna 

Elektrownie wodne moŜna podzielić na trzy podstawowe typy: 

• Elektrownie przepływowe, 

• Elektrownie szczytowo-pompowe, 

• Małe elektrownie wodne (MEW). 

Elektrownie przepływowe wykorzystują energię kinetyczną i potencjalną wody do 

produkowania energii elektrycznej. Elektrownie szczytowo-pompowe są w zasadzie 

magazynem energii a nie typową elektrownią poniewaŜ najpierw magazynują wodę 

przepompowywując ją z dolnego zbiornika do górnego czyli zuŜywają energię elektryczną z 

SEE. Dopiero potem wykorzystują tą wodę do produkcji energii elektrycznej spuszczając ją z 

górnego zbiornika do dolnego poprzez turbinę i generator. Sprawność takiego cyklu jest na 
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poziomie 70%. Elektrownie te pełnią waŜną rolę w SEE do wyrównywania krzywej mocy i 

mimo, Ŝe w zasadzie są odbiorem energii (więcej zuŜywają na przepompowywanie wody niŜ 

potem produkują energii) to z ekonomicznego punktu widzenia są opłacalne w SEE. Typową 

taką elektrownią na obszarze PZ jest elektrownia szczytowo-pompowa w śydowie o mocy 

156 MW i w Dychowie 79,5 MW (Zespół Elektrowni Wodnych Dychów składa się z 17 

elektrowni wodnych na rzekach Bóbr, Kwisa i Nysa ŁuŜycka o sumarycznej mocy 103 MW). 

W praktyce często elektrownie przepływowe mają jeszcze dodatkowy człon pompowy. 

Natomiast do MEW zalicza się elektrownie wodne o mocy do 5 MW (umowna wartość w 

Polsce, w innych krajach moŜe być inna wartość – np. Francja, Austria, Niemcy do 10 MW, 

Skandynawia, Szwajcaria, Włochy do 2 MW). 

Potencjał energii wód w Polsce jest niewielki a do tego ok. 80% tego potencjału przypada na 

dorzecze Wisły czyli w zasadzie leŜy poza obszarem PZ. Orientacyjne dane zestawiono w 

tabeli Tab. 21. 

 

Tab. 21 Potencjał energii wód w Polsce 

 Dorzecze 
Wisły 

Dorzecze 
Odry 

Rzeki 
Przymorza 

Razem 

Moc do zainstalowania [MW] 3 004 743 77 3 824 

Energia roczna do wyprodukowania [GWh/a] 9 676 2 184 220 12 080 

Udział w moŜliwej produkcji energii 80% 18% 2% 100% 

Źródło: Opracowanie własne 

 

 
Rys. 12 Procentowy udział dorzecza Wisły, Odry i rzek przymorza w potencjale produkcji energii 

 

Jak widać z przedstawionych danych potencjał energii wodnej na obszarze PZ (dorzecze Odry 

i część rzek Przymorza)  jest niewielki i moŜna go oszacować na ok. 750 MW mocy (ok. 11% 
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aktualnego szczytowego zapotrzebowania na moc PZ) i rocznej produkcji ok. 2200 GWh/a 

(ok. 5,4% aktualnego zapotrzebowania na energię w rejonie PZ).  

Do zalet energetyki wodnej moŜna zaliczyć: 

• Brak zanieczyszczeń środowiska spalinami i pyłami, 

• Nie zuŜywają paliw naturalnych, 

• Są duŜo tańsze w eksploatacji i mają duŜo wyŜszą sprawność niŜ elektrownie 

konwencjonalne, 

• Stanowią zabezpieczenie przeciwpowodziowe. 

Wady to: 

• DuŜo droŜsze w budowie od konwencjonalnych  

• Ingerują znacznie w środowisko 

• Przyczyniają się do zamulania zbiorników, odtlenienia wody i zamierania w niej 

Ŝycia. 

Na świecie są znane jeszcze inne sposoby wykorzystania potencjału energetycznego wody. 

Budowane są elektrownie wykorzystujące energię pływów, energię fal, energię prądów 

morskich czy energię dyfuzji ale metody te z róŜnych przyczyn nie mogą być wykorzystane 

na obszarze PZ do przemysłowej produkcji energii elektrycznej. 

 

W tabeli Tab. 22 zestawiono prognozę zapotrzebowania na energię elektryczną finalną brutto 

z OZE w podziale na rodzaje energii [ktoe]. 

 

Tab. 22 Prognoza zapotrzebowania na energię elektryczną finalną brutto z OZE w [ktoe] 

 2010 2015 2020 2025 2030 

Energia elektryczna 715,0 1 516,1 2 686,6 3 256,3 3 396,3 

   Biomasa stała 298,5 503,2 892,3 953,0 994,9 

   Biogaz 31,4 140,7 344,5 555,6 592,6 

   Wiatr 174,0 631,9 1 178,4 1 470,0 1 530,0 

   Woda 211,0 240,3 271,4 276,7 276,7 

   Fotowoltaika 0,0 0,0 0,1 1,1 2,1 

Źródło: Ministerstwo Gospodarki, Polityka energetyczna Polski do 2030 roku 
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Rys. 13 Prognoza zapotrzebowania na energię elektryczną finalną brutto z OZE w [ktoe] 

 

Zgodnie z przedstawionymi danymi moŜna stwierdzić, Ŝe dominującymi OZE będą wiatr, 

biomasa i biogaz. Udział fotowoltaiki będzie znikomy natomiast potencjał energii 

pozyskiwanej z wody jest w zasadzie wyczerpany i dalszy rozwój będzie niewielki. 

 

3.3. Znaczenie rozbudowy sieci dystrybucyjnych i przesyłowych 

w rozwoju OZE 

 

Zgodnie z informacjami zawartymi w poprzednich rozdziałach, aby spełnić wymagania UE 

odnośnie emisji CO2 oraz rozwoju OZE, konieczna będzie w ciągu najbliŜszych 10 lat 

znacząca rozbudowa OZE. W warunkach PZ naleŜy załoŜyć, Ŝe rozbudowa OZE będzie 

polegała głównie na rozwoju FW i wykorzystaniu biomasy (zwłaszcza w instalacjach 

współspalania). Jeśli chodzi o energetykę wiatrową to PZ ma szansę stać się polskim 

zagłębiem. Jednak rozwój energetyki wiatrowej (i pozostałych OZE równieŜ) napotyka na 

powaŜne problemy. Podstawowymi barierami rozwoju energetyki wiatrowej są: 

• Słabo rozwinięta sieć 110 kV z czym wiąŜą się trudności z podłączeniem źródeł mocy 

do SEE, 

• Niedostatecznie rozbudowana sieć najwyŜszych napięć (NN) z czym wiąŜą się 

problemy z wyprowadzeniem mocy do SEE i przesyłem jej do głównych odbiorów 

mocy zlokalizowanych głównie na południu kraju. 

Dodatkowymi, poza energetycznymi, problemami są: 

• Mocno rozwinięta sieć obszarów chronionych, 
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• Rozbudowane i długotrwałe procedury administracyjne związane z budową farm 

wiatrowych. 

Jeśli chodzi o FW to są one budowane z reguły na obszarach słabo zurbanizowanych a tym 

samym ze słabo rozwiniętą siecią elektroenergetyczną. Tak jest np. w znacznej części woj. 

zachodniopomorskiego gdzie są najlepsze warunki do budowy FW i jednocześnie słabo 

rozwinięta a do tego przestarzała sieć elektroenergetyczna. Tylko jedna stacja 400 kV 

(Dunowo pod Koszalinem), Morzyczyn i Krajnik są juŜ w znacznej odległości od wybrzeŜa. 

Brak stacji 220 kV (stacja Recław projektowana na 220 kV pracuje aktualnie na 110 kV). 

Wiele linii 110 kV jest zbudowanych przewodami 120 mm2 na 40 °C. Dla zobrazowania 

problemu w tabeli Tab. 23 zestawiono przepustowość starej linii 110 kV w porównaniu do 

nowobudowanych linii 110 kV (przekrój 240 mm2, dopuszczalna temperatura przewodów 

80 °C) oraz typowych linii 220 i 400 kV. 

 

Tab. 23 Dopuszczalne obciąŜenie mocą wybranych linii napowietrznych 

Przepustowość 
linii w okresie  

110 kV, 120 mm2, 

Temp. dop. 40°C 

110 kV, 240 mm2, 

Temp. dop. 80 °C, 

220 kV, 525 mm2, 

Temp. dop. 80 °C, 

400 kV,2x525 mm2 

Temp. dop. 80 °C, 

Zima [MW] 77 140 465 1 386 

Lato [MW] 39 123 392 1 074 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Zgodnie z przedstawionymi danymi modernizacja starej linii 110 kV umoŜliwia prawie 

dwukrotne zwiększenie przepustowości w okresie zimowym i nawet trzykrotne w okresie 

letnim. Dlatego teŜ na tych obszarach na których dominują stare linie trudno będzie bez 

odpowiedniej rozbudowy infrastruktury przyłączyć do SEE nowe FW. Ponadto podłączenie 

nowego źródła mocy do SEE powoduje zmianę rozpływu mocy w całym SEE. Oczywiście w 

duŜej odległości od miejsca przyłączenia te zmiany są niezauwaŜalne ale w promieniu 

kilkudziesięciu km zmiany są dość istotne nawet po przyłączeniu typowej FW o mocy do 50 

MW. Nieraz się zdarza, Ŝe przyłączenie FW do jednego GPZ powoduje przeciąŜenie linii 

znacznie oddalonych od miejsca przyłączenia. Pojawia się wtedy pytanie, kto ma sfinansować 

modernizację tej linii? Inwestor nie rozumie dlaczego ma przebudowywać odległe linie a 

właściciel linii (czyli dana spółka dystrybucyjna) teŜ nie ma zamiaru przebudowywać jakieś 

linii tylko dlatego, Ŝe prywatny inwestor chce zbudować FW. Występuje tutaj typowy 

„konflikt interesów” między inwestorami a właścicielami linii dystrybucyjnych czyli spółek 

dystrybucyjnych. Niestety obecnie przy olbrzymiej liczbie złoŜonych wniosków na 
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pozwolenie na budowę FW sytuacja taka jest nagminna. Prowadzi to do zniechęcenia 

inwestorów do budowy ale niestety przy okazji redukuje nasze moŜliwości wypełnienia 

unijnych norm odnośnie rozwoju OZE. Jedynym wyjściem jest kompleksowa przebudowa 

SEE przynajmniej na obszarach na których mają powstać duŜe skupiska nowych źródeł 

energii z uwzględnieniem wymagań przyłączeniowych tychŜe źródeł. Paradoksalnie 

niedoinwestowanie tych rejonów moŜe być w tej chwili atutem poniewaŜ moŜna 

przeprowadzić od razu kompleksową i planową modernizację. Uniknie się wtedy sytuacji 

takiej, Ŝe aby przyłączyć nową FW konieczna jest modernizacja niedawno modernizowanej 

linii. Niestety takie sytuacje są znane i zdarzają się na obszarach, gdzie modernizacja była 

przeprowadzana kilka lat temu jeszcze bez uwzględniania rozwoju OZE. 

Wyprowadzenie mocy z największych planowanych FW o mocy ponad 100 MW będzie 

moŜliwe jedynie poprzez bezpośrednie przyłączenie do systemu NN (400 kV). W planach 

rozwojowych SEE planuje się budowę transformatorów 400/110 kV w stacjach NN (Krajnik, 

Dunowo) właśnie na potrzeby budowanych FW. 

Bez rozbudowy systemu NN i bez modernizacji systemu 110 kV nie będzie moŜliwe 

przyłączenie odpowiedniej liczby nowych OZE a tym samym wypełnienie unijnych 

wymagań. PoniewaŜ w rejonie PZ planowane jest przyłączenie największej liczby nowych 

OZE toteŜ właśnie przed tym regionem stoi wyzwanie odpowiedniej przebudowy 

infrastruktury sieciowej. Jeśli to nie zostanie zrobione, bezpieczeństwo energetyczne PZ jak i 

całej Polski będzie zagroŜone. 

 

3.4. Wpływ rozwoju OZE na zmniejszenie oddziaływania 

energetyki na środowisko 

 

Produkcja energii elektrycznej z OZE pozwala zmniejszyć produkcję energii z 

konwencjonalnych elektrowni a tym samym zmniejszyć ilość spalanych nośników energii 

(węgiel, ropa, gaz).  

Do przykładowej analizy przyjęto następujący skład węgla kamiennego: węgiel 60%, popiół 

20%, siarka 1%, rzeczywista wartość opałowa 25 MJ/kg. Oznacza to, Ŝe po spaleniu 1 tony 

takiego węgla otrzymujemy 25000 MJ (= 6,944 MWh) ciepła oraz produkty uboczne spalania 

zanieczyszczające środowisko: 200 kg pyłu i popiołu, 1400 kg CO2, 20 kg SO2, ok. 7 kg NOx. 

DuŜe elektrownie zawodowe są wyposaŜone w układy przeciwdziałające wydostawaniu się 
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tych substancji do atmosfery (gorzej jest z małymi kotłowniami czy teŜ ze spalaniem węgla w 

domu). Elektrofiltry zatrzymują ok. 99% pyłu, układy odsiarczania ok. 85% siarki natomiast 

tlenki azotu oczyszczane są w ok. 90%. W związku z powyŜszym, z kaŜdej spalonej tony 

węgla, do atmosfery dostaje się w rzeczywistości „tylko” ok. 2 kg pyłu, 3 kg SO2 i 0,7 kg 

NOx oraz na składowisku pozostaje ok. 200 kg popiołu. Niestety CO2 jest obecnie w całości 

emitowane do atmosfery. Aktualnie są projekty układów do wychwytywania i składowania 

CO2 produkowanych w elektrowniach klasycznych. Przy załoŜeniu 33% sprawności netto 

elektrowni jedna tona węgla wystarcza do wyprodukowania 2,292 MWh energii elektrycznej. 

Wynika z tego, Ŝe kaŜde 2,292 MWh energii pochodzącej z OZE pozwala zaoszczędzić 1 

tonę węgla kamiennego oraz zmniejsza emisję zanieczyszczeń zgodnie z powyŜszymi 

rachunkami.  

Dla przykładu typowa siłownia wiatrowa o mocy 2 MW produkuje w warunkach polskich ok. 

3500 MWh energii elektrycznej co pozwala zaoszczędzić ok. 1500 ton węgla rocznie. Dzięki 

temu unika się emisji 2100 ton CO2, 3000 kg pyłu, 4500 kg SO2 i 1050 kg NOx. 

Dla pełnego obrazu sytuacji trzeba podkreślić, Ŝe do pełnego bilansu naleŜy uwzględnić 

konieczność utrzymywania w SEE gorącej i zimnej rezerwy co powoduje, Ŝe mimo wszystko 

produkcji energii elektrycznej z OZE towarzyszy spalanie węgla i emisja zanieczyszczeń 

związanych z gorącą rezerwą mocy w SEE. Gorąca rezerwa, czyli generatory w 

elektrowniach konwencjonalnych pracujące z mniejszą mocą niŜ moc nominalna, konieczna 

jest w celach regulacyjnych i utrzymania stabilnej pracy SEE. Ponadto, aby zapewnić w SEE 

pełne pokrycie mocy konieczne jest utrzymywanie zimnej rezerwy, czyli niepracujących 

generatorów w konwencjonalnych elektrowniach zdolnych do pracy i w kaŜdej chwili 

gotowych do uruchomienia. Gorąca rezerwa powoduje, Ŝe pracy OZE towarzyszy spalanie 

nieodnawialnych nośników energii natomiast zimna rezerwa powoduje, Ŝe koszty 

wytwarzania energii w OZE są w rzeczywistości większe, niŜ wynika to z kalkulacji 

właścicieli OZE.    
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4. Plany rozwoju infrastruktury elektroenergetycznej 

 

Aby spełnić wymagania jakie są stawiane przed SEE odnośnie pakietu 3x20% oraz 

niezawodności dostaw energii do odbiorców konieczny jest stały rozwój SEE poprzez 

budowę nowych jak i modernizacje starych źródeł energii i elementów systemu 

przesyłowego.  

 

Plany rozwojowe konwencjonalnych źródeł energii na terenie PZ 

 

Wśród nowych źródeł mocy planowanych do wybudowania w latach 2010-2025 na terenie PZ 

moŜna wymienić: 

• Do 2015 r. 

o EC Gorzów 150 MW, 

o Mikułowa 480 MW. 

• Do 2020 r. 

o EC Pomorzany 340 MW, 

o Krajnik 800 MW, 

o Dobrzeń 2200 MW, 

o Blachownia 910 MW. 

• Do 2025 r. 

o Krajnik 800 MW. 

 

NaleŜy zaznaczyć, Ŝe inwestycje te wpłyną na realizacje pakietu 3x20% poniewaŜ wśród nich 

będą bloki gazowe, gazowo-parowe, na biomasę i wysokosprawne bloki nadkrytyczne. 

Całkowity przyrost mocy będzie w tym czasie mniejszy poniewaŜ równocześnie będą 

wycofywane z eksploatacji stare i wyeksploatowane bloki wytwórcze. Wśród nich znajdują 

się: 

• Elektrownia Turów – 2 bloki po 206 MW w 2013 i 2014r., 

• Elektrownia Pątnów – 2 bloki po 200 MW w 2014 r., 

• Elektrownia Adamów – 5 bloków po 120 MW w 2020 r., 

• Elektrownia Dolna Odra – 2 bloki po 205 MW w 2016 r. 
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Plany rozwoju sieci NN na terenie PZ 

 

Inwestycje w sieci przesyłowe NN mają ogólnie za zadanie: 

• Zmianę struktury układu zasilania polegającą na budowie nowych pierścieni 400 kV 

zapewniających wyprowadzenie mocy z istniejących i planowanych jednostek 

wytwórczych elektrowni systemowych, połączeń transgranicznych z Niemcami oraz 

zapewnienie moŜliwości przyłączenia dla OZE, 

• Budowę pierścieni NN wokół największych aglomeracji (400 kV Wrocław i 220 kV 

Szczecin), 

• Zwiększenie zdolności przesyłowych w kierunkach północ-południe i wschód-zachód, 

• Zwiększenie sprawności wytwarzania energii elektrycznej, 

• Zmniejszenie wskaźnika strat sieciowych w przesyle i dystrybucji, 

• Wzrost efektywności końcowego wykorzystania energii. 

 

Aby zapewnić realizację zadań stawianych przed systemem przesyłowym w najbliŜszych 

latach przewidzianych jest szereg inwestycji w systemie związanych z: 

• Przyłączaniem i wyprowadzeniem mocy z elektrowni systemowych, 

• Przyłączaniem i wyprowadzeniem mocy z OZE, 

• Bezpieczeństwem pracy sieci elektroenergetycznej związanych z likwidacją 

ograniczeń sieciowych (rozwój systemu 400 kV przy jednoczesnym ograniczeniu 

systemu 220 kV), wzrostem zapotrzebowania na moc, zwiększeniem pewności 

zasilania, regulacją napięcia i mocy biernej, sprzęganiem sieci 400 i 220 kV, 

• Wzrostem znaczenia wymiany międzysystemowej oraz połączeń transgranicznych. 

Plany inwestycyjne w sieci przesyłowej do roku 2015 przedstawiono na rysunku Rys. 14. 
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Rys. 14 Schemat KSP w 2015 r. z wyróŜnionymi inwestycjami planowanymi na lata 2010-2015  

(Źródło: PSE Operator S.A.) 

 

Wśród planowanych przez operatora systemu przesyłowego większych inwestycji do roku 

2015 na obszarze PZ moŜna wymienić:  

• Budowa „układu Ostrów” 

• Budowa 2-torowej linii 400 kV Kromolice – Pątnów z czasową pracą jednego toru na napięciu 220 kV 

w relacji Plewiska – Konin 

• Budowa linii 400 kV Pasikurowice – Wrocław – Świebodzice 

• Budowa linii 400 kV Piła Krzewina – Bydgoszcz Zachód z czasową pracą na napięciu 220 kV 

• Budowa 2-torowej linii 400 kV śydowo – Słupsk 

• Budowa 2-torowej linii 400 kV śydowo – Gdańsk Przyjaźń po trasie linii 220 kV śydowo – Gdańsk z 

czasową pracą jednego toru na napięciu 220 kV 

• Dostosowanie linii 220 kV Gorzów – Leśniów i Pątnów – Włocławek do większych przesyłów mocy 

(likwidacja ograniczeń zwisowych) 

• Przełączenie linii Krajnik – Vierraden na napięcie 400 kV oraz instalacja przesuwników fazowych na 

tej linii oraz na linii Mikułowa – Hagenwerder 



Bezpieczeństwo energetyczne Polski zachodniej 

 

57 

• Budowa 2-torowej linii 400 kV Pątnów – Grudziądz z czasową pracą jednego toru na napięciu 220 kV 

w relacji Pątnów – Jasiniec – Grudziądz 

• Budowa 2-torowej linii 400 kV Dobrzeń – nacięcie linii Pasikurowice – Wrocław 

• Budowa linii 400 kV Czarna – Polkowice z TR 400/220 kV, 500 MVA w stacji Polkowice 

• Budowa stacji Kromolice z TR 400/110 kV, 400 MVA 

• Budowa rozdzielni 400 kV w stacji Morzyczyn z TR 400/220 kV, 330 MVA i TR 400/110 kV, 

330 MVA po likwidacji jednego TR 220/110 kV oraz wprowadzenie do tej stacji linii 400 kV Krajnik – 

Dunowo 

• Budowa stacji Wrocław z dwoma TR 400/110 kV, 400 MVA 

• Budowa rozdzielni 400 kV w stacji Świebodzice z TR 400/220 kV, 500 MVA i TR 400/110 kV, 400 

MVA 

• Budowa stacji 400/110 kV śydowo z dwoma TR 400/110 kV, 400 MVA po likwidacji dwóch TR 

220/110 kV w tej stacji 

• Budowa rozdzielni 220 kV w stacji Recław z dwoma TR 220/110 kV, 275 MVA i przełączenie linii 

Morzyczyn – Recław na napięcie 220 kV oraz budowa linii 220 kV Recław – Glinki z wprowadzeniem 

linii Morzyczyn – Police do stacji Glinki 

• Budowa rozdzielni 220 kV w stacji Pomorzany z TR 220/110 kV, 275 MVA oraz budowa linii 220 kV 

Krajnik – Pomorzany 

• Instalacja TR 400/110 kV, 400 MVA w stacji Pątnów 

• Instalacja drugiego TR 220/110 kV, 160  MVA w stacji Leszno 

• Instalacja drugiego TR 220/110 kV, 275 MVA w stacji Czerwonak 

• Instalacja drugiego TR 220/110 kV, 275 MVA w stacji Glinki 

• Instalacja drugiego TR 400/110 kV, 400 MVA w stacji Ostrów 

• Wymiana TR 220/110 kV na jednostkę o mocy 275 MVA w stacji Leśniów 

• Instalacja TR 400/110 kV, 400 MVA w stacji Polkowice 

• Instalacja baterii kondensatorów w stacji Plewiska (220 kV) 2×50 Mvar. 
 
 

Wymienione inwestycje w sieci przesyłowej wraz z planową rozbudową systemu na 

pozostałym obszarze kraju pozwolą do 2015 r. na: 

• Pokrycie prognozowanego zapotrzebowania na moc i energię elektryczną, 

• Przyłączenie do SEE OZE o mocy ok. 5000 MW co umoŜliwi wypełnienie wymagań 

odnośnie udziału OZE w produkcji energii na rok 2015, 

• Przyłączenie do sieci konwencjonalnych źródeł mocy ok. 3500 MW, 

• Wyprowadzenie mocy do SEE z przyłączanych źródeł, 

• Realizację zamierzonych przepływów transgranicznych, 

• Zwiększenie zdolności do regulacji napięć w SEE,  
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• Zwiększenie pewności zasilania obszarów metropolii poprzez strukturalne zmiany 

układów zasilania. 

 

Na kolejne lata planowany jest dalszy intensywny rozwój SEE. Wśród waŜniejszych 

inwestycji planowanych do 2025 r. na obszarze PZ naleŜy wymienić budowę dwutorowych 

linii 400 kV północ – południe relacji Krajnik – Baczyna (nowa stacja w okolicach Gorzowa) 

– Zielona Góra – Polkowice oraz śydowo – Piła Krzewina – Plewiska. Linie te (wraz z linią 

Gdańsk – Grudziądz – Pątnów) zapewnią moŜliwość przesyłu energii z FW zlokalizowanych 

na północy kraju do odbiorów na południu kraju jak równieŜ import/eksport energii z/do 

Niemiec i Szwecji.  

 

Rozwój sieci dystrybucyjnych 110 kV na obszarze PZ 

 

Rozwój sieci dystrybucyjnych 110 kV na obszarze PZ musi zapewnić z jednej strony wzrost 

jakości i pewności zasilania odbiorców energii elektrycznej a z drugiej strony umoŜliwi ć 

przyłączenie do SEE duŜej liczby nowoprojektowanych FW jak równieŜ i innych OZE. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie 

szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (wraz z 

późniejszymi zmianami) do wniosku o określenie warunków przyłączenia FW do SEE naleŜy 

dołączyć ekspertyzę wpływu przyłączenia urządzeń na pracę SEE (wymóg ten dotyczy 

jednostek wytwórczych o łącznej mocy powyŜej 2 MW). W praktyce wyglądało to tak, Ŝe na 

podstawie sporządzonej ekspertyzy spółka dystrybucyjna (lub przesyłowa dla FW o 

największych mocach) wyznaczała zakres koniecznej przebudowy i modernizacji SEE i 

przerzucała koszty modernizacji systemu na inwestora zmuszając go do wykonania tych prac 

(w przeciwnym wypadku nie wydawała warunków przyłączenia). Wskutek olbrzymiej liczby 

złoŜonych wniosków o przyłączenie FW do SEE doszło w praktyce do „zapchania” systemu. 

Wykonując nowe ekspertyzy przyłączeniowe konieczne jest uwzględnianie wcześniej 

złoŜonych wniosków. Prowadzi to do sytuacji, Ŝe kolejni inwestorzy muszą dokonywać coraz 

większych modernizacji w SEE co nierzadko przekreśla sens inwestycji pod względem 

ekonomicznym. Ponadto ekspertyzy wykonywane dla kolejnych FW wykazują konieczność 

modernizacji linii, które są przewidziane do modernizacji we wcześniejszych wnioskach 

przyłączeniowych lub były modernizowane niedawno, jeszcze bez uwzględniania 

gwałtownego rozwoju FW.  



Bezpieczeństwo energetyczne Polski zachodniej 

 

59 

Optymalnym rozwiązaniem w tej sytuacji byłoby zebranie wszystkich wniosków 

przyłączeniowych i sporządzenie jednego kompleksowego planu modernizacji sieci 

dystrybucyjnych 110 kV przy okazji uwzględniając potrzeby modernizacji systemu 

przesyłowego wynikające z konieczności wzrostu jakości i pewności zasilania odbiorów. 

Niestety jest to raczej nierealne z uwagi na koszty i zakres niezbędnych inwestycji, które w 

tym wypadku raczej trudno byłoby przerzucić na inwestorów. Ponadto byłby problem z 

inwestorami chcącymi złoŜyć następne wnioski o przyłączenie gdyŜ wrócilibyśmy do 

sytuacji, Ŝe kolejne przyłączenia wymagają modernizacji świeŜo modernizowanych linii.   

Innym moŜliwym rozwiązaniem jest wskazanie przez operatorów sieci przesyłowych i 

dystrybucyjnych węzłów sieciowych, do których moŜna przyłączać nowe FW oraz wskazać 

miejsca, gdzie wydawanie zezwoleń powinno być wstrzymane do czasu, aŜ wskutek dalszej 

rozbudowy systemów przesyłowych i dystrybucyjnych pojawią się moŜliwości przyłączania 

nowych źródeł energii do tych węzłów. 

 

PoniŜej zestawiono najwaŜniejsze zadania dotyczące modernizacji i rozbudowy sieci 

dystrybucyjnych uwzględniające wzrost pewności zasilania jak równieŜ wzrost moŜliwości 

przyłączania nowych OZE. 

 

Modernizacja (w miarę potrzeb) starych linii o przekroju 120 mm2 na większy przekrój (185 

lub 240 mm2) o temperaturze projektowej 60 lub 80 °C co zapewni znacznie większą 

przepustowość.  

Modernizacja taka wymaga z reguły tylko wymiany przewodów i odpowiedniego ich 

naciągnięcia. Konstrukcje wsporcze (słupy elektroenergetyczne) linii 110 kV są przewidziane 

pod względem mechanicznym na udźwignięcie przewodów do 300 mm2. Dlatego teŜ z reguły 

moŜliwe jest wykorzystanie starych słupów i wymianę tylko przewodów. W Oddziale 

Dystrybucji Szczecin na 60 odcinków linii 110 kV aŜ 26 jest w całości lub odcinkami 

wykonana właśnie przewodami 120 mm2. Podobnie jest w woj. Opolskim (42 linie na 99) jak 

równieŜ w pozostałych oddziałach dystrybucji. W Oddziale Gorzów jest jeszcze gorzej, gdyŜ 

na 38 linii 110 kV aŜ 28 jest w całości lub fragmentami wykonana przewodami 120 mm2.  

Ponadto częstym przypadkiem ograniczenia przepustowości linii są niedostatecznie 

wytrzymałe inne urządzenia np. dławiki, przekładniki prądowe. Ich wymiana na urządzenia o 

większej obciąŜalności równieŜ umoŜliwiłaby zwiększenie przepustowości linii. W Oddziale 

Szczecin moŜna wyróŜnić około 10 takich przypadków, gdzie wymiana tych urządzeń 
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znacznie podniosłaby przepustowość linii. Podobnie wygląda sytuacja w pozostałych 

oddziałach. 

 

Przebudowa sieci promieniowych (jednostronnie zasilanych) na pierścieniowe (co najmniej 

dwustronnie zasilanych), przebudowa linii i stacji odczepowych, dwustronne zasilanie miast. 

Linie promieniowe i odczepowe są jednostronnie zasilane przez co w wyniku awarii na tych 

liniach nie ma praktycznie moŜliwości rezerwowego zasilania odbiorców zasilanych z tych 

linii (problem jednostronnego zasilania miast). Ma to duŜe znaczenie dla pewności zasilania. 

Rzadko się zdarza, aby w układach pierścieniowych nastąpiła jednoczesna awaria dwóch linii. 

Tym samym sieci pierścieniowe mają duŜo lepsze współczynniki pracy bezawaryjnej i naleŜy 

dąŜyć do tego, aby zastąpić linie promieniowe sieciami pierścieniowymi. W woj. 

zachodniopomorskim takimi liniami są np. linie zasilające Resko, Niechorze, Myślibórz, 

Mostkowo, Choszczno, Skwierzyna i wiele innych. Podobna sytuacja jest w pozostałych 

województwach PZ. 

 

Przebudowa jednotransformatorowych stacji 110/SN które pracują bez moŜliwości 

rezerwowania na stacje dwutransformatorowe. 

Jest to temat pokrewny do tematu problemu sieci promieniowych. Jednotransformatorowe 

stacje 110/SN nie dają moŜliwości rezerwowania zasilania w przypadku awarii tego 

transformatora. Stacje dwutransformatorowe mają moŜliwość rezerwowania choć czasami nie 

w pełnym zakresie. Stacji jednotransformatorowych jest dość duŜo i to we wszystkich 

spółkach dystrybucyjnych. W Oddziale Szczecin 8 stacji, w Oddziale Gorzów 8 stacji, 

podobnie w innych oddziałach. 

 

Rozwój sieci SN 

 

Głównym celem modernizacji i rozbudowy sieci SN jest wzrost ciągłości i niezawodności 

dostaw energii do odbiorców. Rozbudowa tych sieci ma bardzo duŜe znaczenie poniewaŜ to 

właśnie z tych sieci są zasilane osiedla mieszkaniowe w miastach oraz obszary wiejskie. 

Dzięki temu moŜliwe będzie wyrównanie poziomu zaopatrzenia w energię elektryczną 

odbiorców na obszarach wiejskich i miejskich, wszechstronny rozwój tych obszarów a tam 

gdzie jest to konieczne równieŜ rewitalizację tych terenów.  
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PoniŜej wymieniono kilka metod modernizacji sieci SN, których zastosowanie na obszarach 

PZ jest celowe z uwagi na duŜą ilość linii napowietrznych SN oraz układów jednostronnie 

zasilanych. 

 

Przebudowa linii napowietrznych SN na linie kablowe. 

Linie napowietrzne SN budowane są głównie na obszarach leśnych i wiejskich, gdzie nie 

opłaca się budować wielokilometrowych linii kablowych w celu zaopatrywania w energię 

niewielkiej liczby odbiorców. Niestety awaryjność tych linii jest wysoka. Dlatego teŜ, tam 

gdzie jest to ekonomicznie uzasadnione, naleŜy zastępować linie napowietrzne liniami 

kablowymi, które charakteryzują się duŜo mniejszą awaryjnością. 

 

Przebudowa nieizolowanych napowietrznych linii SN na linie z przewodami izolowanymi. 

Do niedawna napowietrzne linie elektroenergetyczne SN były budowane wyłącznie 

przewodami nieizolowanymi (AFL). Linie te mają wysoki współczynnik awaryjności. W 

ostatnich latach w Polsce zaczęto stosować w liniach napowietrznych SN (a takŜe nn) 

przewody izolowane. Charakteryzują się one nawet 6-cio krotnie mniejszą awaryjnością w 

stosunku do przewodów nieizolowanych. Przewody te stosuje się głównie na obszarach 

zalesionych (ze względu na moŜliwość ograniczenie wycinki drzew i gałęzi oraz mniejszą 

awaryjność) i zurbanizowanych (w miastach wykorzystuje się je z uwagi na moŜliwość 

montaŜu na fasadach domów oraz moŜliwość wplatania dodatkowych Ŝył np. do oświetlenia 

ulic). Z uwagi na duŜo niŜszą awaryjność linii z przewodami izolowanymi naleŜy dąŜyć w 

ramach modernizacji linii do wymiany przewodów nieizolowanych na izolowane. 

 

Przebudowa sieci promieniowych SN (jednostronnie zasilanych) na pierścieniowe (co 

najmniej dwustronnie zasilanych). 

Problem jest analogiczny jak przy sieciach WN. Sieci jednostronnie zasilane nie mają 

moŜliwości rezerwowego zasilania a tym samym są duŜo bardziej awaryjne niŜ sieci 

pierścieniowe co najmniej dwustronnie zasilane. W miarę moŜliwości naleŜy takie układy 

przebudowywać na układy pierścieniowe.  

 

Rozbudowa automatyki pracy sieci SN 

W celu zwiększenia niezawodności dostaw naleŜy w miarę moŜliwości technicznych i 

ekonomicznych stosować do sterowania pracą sieci SN układy automatyki np. SPZ, reklozery 
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itp. Automatyka SPZ jest dobrze znana i dość powszechnie stosowana. UmoŜliwia ona 

powtórne załączenie linii po wystąpieniu chwilowego zakłócenia. Dzięki temu moŜliwe jest 

zapewnienie ciągłości zasilania w przypadku zwarć przemijających lub innych chwilowych 

zakłóceń.  

Natomiast nowością są reklozery czyli układy umoŜliwiające podział linii i wyłączenie 

jedynie odcinka linii na którym wystąpiło zwarcie bez konieczności wyłączania całej linii. 

Dzięki temu moŜliwe jest zapewnienie nieprzerwanych dostaw energii odbiorcom zasilanym 

z niewyłączonych odcinków linii. Według danych na czerwiec 2009 r. reklozery były 

stosowane na obszarze PZ w Energa S.A. Oddz. Kalisz, Enea S.A. Oddz. Szczecin i Gorzów 

Wielkopolski oraz w Grupie Tauron w Oddz. Jelenia Góra i Wrocław. Praktyka pokazuje, Ŝe 

urządzenia te znacznie zmniejszają awaryjność sieci SN a tym samym podnoszą jakość i 

niezawodność dostaw energii do odbiorców.  

 

Zrealizowanie zaplanowanych inwestycji w sieciach NN oraz modernizacja sieci 

dystrybucyjnych 110 kV i SN przyczyni się do: 

• Wzrostu atrakcyjności PZ dla inwestorów ze względu na poprawę struktury i 

pewności zasilania odbiorców, 

• Wzrostu udziału PZ w realizacji postanowień pakietu klimatycznego, 

• Zapewnienia pokrycia prognozowanego zapotrzebowania na energie elektryczną, 

• Wzrostu pewności zasilania sieci dystrybucyjnych, aglomeracji miejskich, stref 

ekonomicznych oraz odbiorców przemysłowych i domowych, 

• Zmniejszenie energochłonności gospodarki a tym samym poprawy efektywności 

ekonomicznej i konkurencyjności. 

 

5. Bezpieczeństwo energetyczne – Gazownictwo 

 

Spośród trzech najwaŜniejszych nieodnawialnych źródeł energii (węgiel, gaz i ropa) gaz 

ziemny jest najbardziej przyjazny dla środowiska naturalnego. W czasie spalania emituje 

najmniej CO2, tlenków azotu, siarki, pyłów i cięŜkich metali. Dlatego teŜ gaz ziemny zyskuje 

na świecie coraz większą popularność. Do głównych zalet gazu ziemnego moŜna zaliczyć: 

• Małą ilość substancji szkodliwych dla środowiska, 

• MoŜna go magazynować, 
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• Jest lŜejszy od powietrza (waŜne dla wentylacji), 

• Ma wysoką kaloryczność, 

• Proces spalania moŜe być w pełni zautomatyzowany i przebiega z wysoką 

sprawnością. 

Zgodnie z polską normą gaz ziemny dzieli się na cztery podgrupy: Lm, Ln, Ls i Lw (gazy 

ziemne zaazotowane) i grupę E (gaz ziemny wysokometanowy). Głównym składnikiem gazu 

ziemnego jest metan ale oprócz niego zawiera równieŜ azot, róŜne węglowodory, związki 

organiczne i mineralne. Gaz ziemny dzieli się na: 

• Gaz ziemny wysokometanowy grupy E (GZ 50) (wartość opałowa ok. 35 MJ/m3 (nie 

mniej niŜ 31 MJ/ m3), skład: metan i do 7% azotu), 

• Gaz ziemny zaazotowany podgrupy Lw (GZ 41,5) (wartość opałowa ok. 29 MJ/ m3 

(nie mniej niŜ 27 MJ/ m3), skład: metan i ok. 14% azotu), 

• Gaz ziemny zaazotowany podgrupy Ls (GZ 35) (wartość opałowa ok. 26 MJ/ m3 (nie 

mniej niŜ 24 MJ/ m3), skład: metan i ok. 28% azotu). 

Gazy Lm i Ln są mniej kaloryczne od Ls i w polskich systemach dystrybucyjnych nie są 

rozprowadzane. W przypadku Wielkopolskiej SG gaz Ln jest wydobywany w kopalni 

Wierzchowo ale nie jest rozprowadzany do odbiorców indywidualnych. 

Według danych dostępnych w URE roczne zuŜycie gazu w Polsce wyniosło w 2009 r. 13 284 

mln m3. Wydobycie krajowe w ilości ok. 4 105 mln m3 pokryło ok. 30% potrzeb. Reszta gazu, 

w ilości 9 136 mln m3, pochodziła z importu. Główna część importu pochodzi z Rosji. 

Ponadto pewną ilość gazu importujemy z Niemiec i Czech. Oznacza to, Ŝe Polska nie jest 

samowystarczalna jeśli chodzi o wydobycia gazu.  

Polska jest dla Rosji dość znaczącym importerem gazu. Taki stan rzeczy z jednej strony 

stawia Polskę na uprzywilejowanej pozycji jeśli chodzi o moŜliwość negocjacji cen gazu ale z 

drugiej strony powoduje duŜe uzaleŜnienie od Rosji z powodu braku dywersyfikacji dostaw. 

Największym odbiorcą gazu jest przemysł w tym głównie zakłady chemiczne (przemysł 

azotowy, rafineryjny, petrochemiczny). W 2009 r. jego udział wynosił 58,23%. Gospodarstwa 

domowe zuŜyły jedynie ok. 28,03% gazu. Na terenie PZ największymi odbiorcami gazu są 

ZCH Police (zachodniopomorskie) z rocznym zuŜyciem gazu na poziomie ok. 550 mln m3 

oraz Zakłady Azotowe Kędzierzyn (opolskie) z rocznym zuŜyciem gazu ok. 400 mln m3. 

Według dostępnych prognoz gaz będzie jednym z podstawowych źródeł energii i jego udział 

będzie rósł w kolejnych latach. W tabeli Tab. 24 zestawiono prognozy zuŜycia gazu i innych 

nośników energii w Polsce [Mtoe]. 
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Tab. 24 Prognoza zuŜycia gazu i innych nośników energii w Polsce w [Mtoe] 

 2010 2015 2020 2025 2030 

Węgiel 10,9 10,1 10,3 10,4 10,5 

Produkty naftowe 22,4 23,1 24,3 26,3 27,9 

Gaz ziemny 9,5 10,3 11,1 12,2 12,9 

Energia odnawialna 4,6 5,0 5,9 6,2 6,7 

Źródło: Ministerstwo Gospodarki, Polityka energetyczna Polski do 2030 roku 

 

 
Rys. 15 Prognoza zuŜycia gazu i innych nośników energii w Polsce w [Mtoe] 

 

Rozwój systemu gazowego uwarunkowany jest przez Ustawę Prawo Energetyczne. Z ustawy 

tej wynika, Ŝe plan rozwoju przedsiębiorstwa energetycznego ma zapewnić minimalizację 

nakładów i kosztów oraz Ŝe nakłady i koszty nie mogą powodować nadmiernego wzrostu cen 

i stawek opłat paliw gazowych przy jednoczesnym zapewnieniu ciągłości, niezawodności i 

jakości dostaw. Ponadto plan rozwoju gazowego przedsiębiorstwa energetycznego musi być 

spójny z aktami planowania energetycznymi gmin. 

 

ZłoŜa i wydobycie gazu w PZ 

Zasoby geologiczne dzieli się na: 

• Zasoby prognostyczne – są to zasoby określone na podstawie jakości i wielkości 

struktur geologicznych, które mogą zawierać gaz, 

• Zasoby wydobywalne – są to zasoby geologiczne, które moŜna wydobywać obecnymi 

metodami technologicznymi, 
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• Zasoby bilansowe – są to zasoby wydobywalne wynikające z zatwierdzonej 

dokumentacji geologicznej, 

• Zasoby pozabilansowe – są to zasoby wydobywalne, które nie spełniają kryterium 

bilansowości, 

• Zasoby przemysłowe – są to zasoby wynikające z zatwierdzonego projektu 

zagospodarowania złoŜa.  

 

Azotowy gaz ziemny 

Występowanie azotowego gazu ziemnego udokumentowane jest w Polsce jedynie w dwóch 

złoŜach i oba są na terenie PZ. Są to złoŜa Cychry (zachodniopomorskie) i Sulęcin (lubuskie). 

Wydobycie odbywa się jedynie ze złoŜa Cychry. W 2009 r. wydobyto 6,99 mln m3. Zasoby 

przemysłowe szacowane są na 978 mln m3 a wydobywalne bilansowe na 14 864 mln m3. Gaz 

ten zawiera ponad 90% azotu i znajduje zastosowanie do korekty składu gazu przesyłanego w 

krajowych gazociągach.   

Gaz ziemny 

Gaz ziemny występuje w Polsce w czterech głównych złoŜach: NiŜ Polski (69% 

wydobywalnych zasobów gazu ziemnego), przedgórze Karpat (26% zasobów), strefa morska 

Bałtyku (4%) i Karpaty (1%). Najbogatsze polskie złoŜa znajdujące się na NiŜu Polskim leŜą 

praktycznie w całości na obszarze PZ (wielkopolskie, zachodniopomorskie, dolnośląskie i 

lubuskie). Dominuje w nich gaz zaazotowany (20-70% azotu). W tabeli Tab. 25 zestawiono 

wielkość wydobywalnych zasobów gazu ziemnego ze złóŜ gazowych, ropnych i 

kondensatowych przy czym podane wartości dotyczą gazu zwykłego i nie oddają gazu w 

przeliczeniu na gaz wysokometanowy. Dane na koniec 2009 r. 

 

Tab. 25 Zasoby i wydobycie gazu w Polsce w 2009 r.  

 Liczba złóŜ 
Zasoby wydobywalne 

bilansowe 
Zasoby 

przemysłowe 
Wydobycie 

 [szt] [mln m3] [mln m3] [mln m3] 

Polska 279 146 810,59 64 904,94 5 839,15 

Polska zachodnia 144 101 136,10 46 651,15 3 789,60 

PZ w [%] 51,6% 68,9% 71,9% 64,9% 

Źródło: http://old.pgi.gov.pl/surowce_mineralne 

 



Bezpieczeństwo energetyczne Polski zachodniej 

 

66 

Zasoby przemysłowe gazu w 2009 r. wynosiły 64,9 mld m3 z tego 46,6 mld m3 (71,9%) na 

obszarze PZ. Wydobycie w tym roku wyniosło 5,84 mld m3 z tego w PZ 3,79 mld m3 

(64,9%). Produkcja gazu w Polsce pokrywa ok. 40% krajowego zapotrzebowania (na 

podstawie http://old.pgi.gov.pl/surowce_mineralne). 

Zasoby prognostyczne gazu ziemnego w Polsce na dzień 01.01.2004 r. oceniane były na 1780 

mld m3 przy przedziale ufności ±50% (oznacza to, Ŝe wielkość rzeczywistych zasobów mieści 

się między 890 a 2670 mld m3).  

 

Gaz łupkowy 

W ostatnich latach na obszarze Polski stwierdzono moŜliwość występowania 

niekonwencjonalnych złóŜ gazu ziemnego (shale gas i tight gas). Wg firm konsultingowych 

(nie geologicznych) zasoby te mogą wynosić od 1,4 do 3 bln m3 (niektóre źródła mówią 

nawet o ponad 5 bln m3). Wstępne dane pokazują, Ŝe większość tych złóŜ jest poza rejonem 

PZ. Jednak badania geologiczne zakrojone na szerszą skalę mają się dopiero rozpocząć i 

dopiero na podstawie ich wyników będzie moŜna oszacować wielkość potencjalnych złóŜ. 

Wstępne dane powinny być znane w drugiej połowie 2011 r. a pełny raport dopiero za kilka 

lat. 

Gaz łupkowy jest to gaz który uwięziony jest w skałach ilastych (shale gas). Gaz ten moŜe 

być równieŜ uwięziony w porach skalnych (tight gas). Do niedawna nie było na świecie 

technologii do przemysłowego wydobycia tego gazu. Jednak w ciągu ostatnich kilku lat 

amerykańskie firmy opracowały takie technologie. Wydobycie gazu łupkowego w USA 

spowodowało prawdziwą rewolucję na rynku gazu w Ameryce. Dzięki niemu USA 

prześcignęły w wydobyciu gazu Rosje i stały się samowystarczalne. Ponadto spowodowało to 

gwałtowny spadek cen gazu w Ameryce. Warto zauwaŜyć, Ŝe do tej pory ceny gazu były 

skorelowane z ceną ropy naftowej. I tak było do ostatniego kryzysu gospodarczego w 2008 r. 

Od dna kryzysu cena ropy wzrosła juŜ ok. trzykrotnie (z ok. 40 dol/baryłkę do ok. 120 

dol/baryłkę obecnie) natomiast ceny gazu na rynku amerykańskim pozostały praktycznie na 

tym samym poziomie co w czasie dna kryzysu. Spowodowane to było głównie 

wprowadzeniem w tym czasie na rynek gazu pochodzącego z łupków.  

Według wstępnych badań Polska posiada największe w Europie złoŜa gazu łupkowego. Gaz 

ten zalega mniej więcej na dwa razy większej głębokości niŜ w USA co powoduje, Ŝe koszty 

jego wydobycia i tym samym końcowa cena będą wyŜsze niŜ w USA ale z drugiej strony 

głębsze złoŜa są bezpieczniejsze pod względem ekologicznym co ma duŜe znaczenie, 
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poniewaŜ w Polsce jak i w całej Europie jest duŜo większa gęstość zaludnienia niŜ w 

Ameryce. 

Wstępne optymistyczne szacunki mówią, Ŝe gazu łupkowego w Polsce moŜe być ponad 

5 bln m3 co przy krajowym zuŜyciu gazu na poziomie kilkunastu mld m3 rocznie zapewniłoby 

dostawy surowca na kilkaset lat. Ponadto stwarza to moŜliwość, Ŝe Polska z duŜego importera 

gazu mogłaby się stać znaczącym eksporterem tego surowca. NaleŜy sądzić, Ŝe eksport gazu 

odbywałby się na kierunku zachodnim co by oznaczało konieczność budowy nowych 

połączeń transgranicznych z Niemcami na terenie PZ oraz wykorzystanie nowo budowanego 

terminala w Świnoujściu do eksportu gazu. 

 

Gaz węglowy 

Gazyfikacja węgla najprościej rzecz ujmując, jest to proces w którym wykorzystuje się węgiel 

do produkcji wodoru. Węgiel reaguje z parą wodną w wyniku czego otrzymuje się wodór i 

tlenek węgla. Ten natomiast po chwili reaguje z parą wodną w wyniku czego powstaje 

dwutlenek węgla. W wyniku takich procesów otrzymuje się wodór i dwutlenek węgla.  

Sam proces znany jest juŜ od ponad 100 lat i był juŜ w praktyce wielokrotnie 

wykorzystywany. JednakŜe nowością w tym przypadku jest gazyfikacja węgla znajdującego 

się pod ziemią. W Polsce są duŜe pokłady węgla, które znajdują się w nieczynnych 

kopalniach (ok. 35% pokładów węgla nie zostaje wydobytych z kopalń z powodów 

ekonomicznych lub technicznych) lub w złoŜach, których nie opłaca się eksploatować w 

tradycyjny sposób. Spalanie węgla w tradycyjnych kotłach jest mało efektywne (tradycyjne 

elektrownie mają sprawność rzędu 35-40%, najnowsze turbozespoły nadkrytyczne 

przekraczają 40%) ponadto w czasie tradycyjnego spalania emitowana jest do atmosfery duŜa 

ilość CO2. W przypadku podziemnej gazyfikacji węgla teŜ jest produkowana duŜa ilość CO2 

jednakŜe zostaje on pochłonięty i zmagazynowany pod ziemią w wyniku czego otrzymywany 

gaz jest „czysty”. Otrzymany gaz, zamiast tradycyjnego gazu ziemnego, moŜe być 

wykorzystany w przemyśle chemicznym, w turbinach gazowo-parowych czy w ogniwach 

paliwowych. 

Aktualnie nie ma większego problemu z gazyfikacją węgla na powierzchni. Cały proces jest 

kontrolowany i w efekcie uzyskuje się benzynę syntetyczną, gaz i produkty chemiczne. 

Natomiast problem jest z przeprowadzaniem gazyfikacji węgla zalegającego w złoŜach pod 

powierzchnią ziemi. W tym przypadku proces jest chaotyczny i kluczem do sukcesu będzie 



Bezpieczeństwo energetyczne Polski zachodniej 

 

68 

zapanowanie nad nim. Aktualnie zarówno w Polsce jak i na świecie prowadzone są 

intensywne badania w tym kierunku. 

 

5.1. Aktualny stan infrastruktury gazowniczej 

 

Krajowy system gazowniczy składa się z następujących elementów: 

• Systemu gazociągów przesyłowych, 

• Systemu gazociągów dystrybucyjnych, 

• Gazociągu tranzytowego (włączony w sieć gazociągów europejskich), 

• Magazynów gazu. 

 

System przesyłowy gazu to zespół urządzeń technicznych (gazociągi wysokiego i średniego 

ciśnienia, stacje gazowe itp.) i przedsięwzięć organizacyjnych, których zadaniem jest 

odebranie od dostawcy całej zamówionej ilości gazu i dostarczenie jej do odbiorców 

obsługiwanych przez system. Ponadto powinien on zapewnić odbiorcy moŜliwość 

zaopatrywania się w gaz u dowolnego dostawcy (zasada TPA). Odbiorcami gazu dla systemu 

przesyłowego są spółki zajmujące się dystrybucją gazu oraz wielcy odbiorcy przemysłowi. Za 

pracę systemu przesyłowego odpowiada operator systemu przesyłowego spółka Operator 

Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Mapę systemu przesyłowego wraz z 

podziałem na oddziały pokazano na rysunku Rys. 16. 

Podobnie jak w przypadku systemu elektroenergetycznego w systemie gazowniczym podział 

na województwa nie pokrywa się z obszarami działania poszczególnych oddziałów Gaz-

Systemu. Województwa zachodniopomorskie, lubuskie, wielkopolskie i dolnośląskie leŜą w 

obszarze działania Oddziałów w Poznaniu i Wrocławiu. Województwo opolskie naleŜy do 

Oddziału w Świerklanach. Dodatkowo jeszcze wschodnia część powiatu Sławieńskiego 

(zachodniopomorskie) i część powiatu Gnieźnieńskiego (wielkopolskie) naleŜą do Oddziału 

w Gdańsku. 
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Rys. 16 Mapa systemu przesyłowego Gaz-System S.A.  

(Źródło: Gaz-System S.A.) 

 

System dystrybucyjny gazu to zespół urządzeń technicznych (gazociągi średniego, 

podwyŜszonego średniego i niskiego ciśnienia, stacje gazowe itp.) i przedsięwzięć 

organizacyjnych, których zadaniem jest dostarczenie gazu do odbiorców ostatecznych 

(podmiotów gospodarczych i odbiorców indywidualnych). Za system dystrybucyjny 

odpowiedzialny jest operator systemu dystrybucyjnego. 

Dystrybucja gazu w Polsce jest zdominowana przez spółkę PGNiG. Obszar Polski jest 

obsługiwany przez sześć spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PGNiG. Obszar PZ 

podlega głównie pod Wielkopolską i Dolnośląską Spółkę Gazownictwa (województwa 

zachodniopomorskie, wielkopolskie, lubuskie, dolnośląskie) oraz Górnośląską Spółkę 

Gazownictwa (województwo opolskie). Ponadto wschodnia część powiatu sławieńskiego 

(zachodniopomorskie) podlega pod Pomorską Spółkę Gazownictwa.  

Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. obejmuje 382 gminy z czego dystrybuuje gaz 

do 231 gmin (60,5%). Niestety w obrębie samej gminy gaz z reguły nie jest dostarczany do 

wszystkich miejscowości lub dzielnic. Spółka rozprowadza następujące rodzaje gazu: 

• Gaz ziemny wysokometanowy grupy E, 
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• Gaz ziemny zaazotowany podgrupy Lw, 

• Gaz ziemny zaazotowany podgrupy Ls. 

Spółka eksploatuje ponad 15 tys. km sieci, 305 tys. czynnych przyłączy gazowych i 

dystrybuuje ponad 1,64 mld m3 gazu rocznie. 

Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu działa na obszarze 69 gmin województwa opolskiego. 

Sześć Rozdzielni Gazu eksploatuje ponad 1,5 tys. km sieci dystrybucyjnej, w tym prawie 1,4 

tys. km sieci średniego i niskiego ciśnienia. Na 69 gmin obsługiwanych przez Oddział Opole 

gaz jest dostarczany do 39 gmin (56,5%). 

 

Na rynku detalicznym gazu funkcjonuje pewna liczba podmiotów niezaleŜnych od PGNiG. 

Ich udział w rynku wynosi ok. 2%. Na obszarze PZ oprócz PGNiG działają jeszcze spółki: 

• KRI S.A. z siedzibą w Przeźmierowie przy ul. Serdecznej 8, prowadzi sprzedaŜ i 

dystrybucję gazu dla klientów indywidualnych w kilku powiatach w województwach 

lubuskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim. W kwietniu 2011 r. nastąpiło 

połączenie spółek CP Energia S.A. z KRI S.A. 

• CP ENERGIA S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Krolewskiej 16, zajmuje się 

obrotem i dystrybucją gazu ziemnego oraz zarządzaniem sieciami gazowymi. Spółka 

posiada koncesje na obrót i dystrybucje paliw gazowych oraz na obrót gazu ziemnego 

z zagranicą. Jako jedyna firma oprócz PGNiG posiada umowę na dostawy gazu z 

Rosji. W kwietniu 2011 r. nastąpiło połączenie spółek CP Energia S.A. z KRI S.A. 

• G.EN. Gaz Energia z siedzibą w Tarnowie Podgornym przy ul. Dorczyka 1, jest 

obecnie największą prywatną spółą zajmującą się dystrybucją gazu ziemnego na 

terenie województw dolnośląskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego oraz z 

poza obszaru PZ pomorskiego. 

• EWE Energia z siedzibą w Międzyrzeczu, ul. 30 Stycznia 67. Spółka zajmuje się 

budową i obsługą gazociągów oraz dystrybucją gazu ziemnego dla klientów 

indywidualnych i firm. Głównie działa ona na terenie woj. lubuskiego ale takŜe 

dostarcza gaz mieszkańcom województw dolnośląskiego, opolskiego oraz spoza 

obszaru PZ na terenie woj. świętokrzyskiego i lubelskiego. 

 

W tabeli Tab. 26 zebrano podstawowe wskaźniki opisujące stan infrastruktury gazowej na 

terenach województw PZ. 



Bezpieczeństwo energetyczne Polski zachodniej 

 

71 

Tab. 26 Stan infrastruktury gazowej na terenach województw PZ w 2009 r. 

Sieć rozdzielcza 
gazowa  

Lp. Województwo 

Ogółem 
Na 100 

km2 

Przyłącza 
gazowe 

prowadzące do 
budynków 

mieszkalnych 

Ludność w 
miastach 

korzystająca 
z gazu 

sieciowego 

ZuŜycie gazu z 
sieci w 

gospodarstwach 
domowych 

  [km] [km]  [%] hm3 

1 Polska 112 321,3 35,9 2 416 374 73,1 3 873,6 

2 Dolnośląskie 6 130,3 30,7 138 815 84,8 343,8 

3 Lubuskie 2 683,0 19,2 47 676 76,1 128,1 

4 Opolskie 1 455,2 15,5 38 045 76,7 65,1 

5 Wielkopolskie 10 448,4 35,0 210 487 70,2 448,9 

6 Zachodniopomorskie 4 954,8 21,6 97 351 81,1 241,5 

7 
Razem (Polska 
zachodnia) 

25 671,7 26,7 532 374 77,5 1 227,4 

Źródło: Rocznik statystyczny województw 2010, ZuŜycie paliw i nośników energii w 2009 r., GUS, 
Warszawa 2010 
 

 

 
Rys. 17 Długość rozdzielczej sieci gazowej w woj. PZ w 2009 r. w km 
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Rys. 18 Długość rozdzielczej sieci gazowej w km na 100 km2 

 

Najbardziej rozbudowana gazowa sieć rozdzielcza jest w woj. wielkopolskim a najsłabiej w 

woj. opolskim. 

ZuŜycie gazu ziemnego oraz ciekłego w poszczególnych województwach PZ przedstawiono 

w tabeli Tab. 27. Największe zuŜycie jest w woj. wielkopolskim, najmniejsze w opolskim. Na 

obszarze PZ zuŜywa się łącznie 29,1% całkowitego krajowego zuŜycia.  

 

Tab. 27 ZuŜycie gazu ziemnego oraz zuŜycie gazu ciekłego (zuŜycie stacjonarne, bez pojazdów) w 2009 r. 

ZuŜycie gazu ziemnego  

Lp. Województwo 
Ogółem 

Elektrownie i 
elektrociepłownie 

zawodowe 

Elektrociepłownie 
przemysłowe 

ZuŜycie gazu 
ciekłego ogółem 

  [TJ] [TJ] [TJ] [tys. ton] 

1 Polska 488 179 39 365 1 632 730 

2 Dolnośląskie 28 087 375 0 35 

3 Lubuskie 26 437 13 575 765 15 

4 Opolskie 21 014 612 74 19 

5 Wielkopolskie 39 585 280 26 60 

6 Zachodniopomorskie 27 025 0 0 22 

7 
Razem (Polska 
zachodnia) 

142 148 14 842 865 151 

Źródło: ZuŜycie paliw i nośników energii w 2009 r., GUS, Warszawa 2010 
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Rys. 19 ZuŜycie gazu ziemnego ogółem w woj. PZ w 2009 r. w TJ 

 

Pod pojęciem bezpieczeństwa energetycznego w gazownictwie naleŜy rozumieć dwa aspekty: 

• Zagwarantowanie dostaw źródeł pierwotnych energii, 

• Zagwarantowanie właściwej infrastruktury sieciowej do przesyłu gazu. 

W związku z tym moŜna wyróŜnić dwa główne cele w gazownictwie mianowicie 

dywersyfikację dostaw oraz zaspokojenie wszystkich potrzeb odbiorców na gaz ziemny (w 

tym likwidacja tzw. białych plam). 

 

5.2. Priorytety rozwoju gazownictwa na obszarze PZ 

 

Do najwaŜniejszych priorytetów o znaczeniu strategicznym w rozwoju gazownictwa na 

terenie PZ naleŜy zaliczyć: 

• Budowa terminala gazowego w Świnoujściu, 

• Rozwój połączeń transgranicznych, 

• Rozbudowa magazynów. 

Są to jednocześnie kluczowe priorytety bezpieczeństwa gazowego Polski. Tym samym 

uwidacznia się rola rozwoju systemu gazowniczego w PZ jako kluczowego dla 

bezpieczeństwa energetycznego całego kraju. 
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Rys. 20 Lokalizacja najwaŜniejszych inwestycji w sektorze gazownictwa 

 

W następnym etapie do najwaŜniejszych inwestycji moŜna zaliczyć: 

• Rozbudowa sieci dystrybucyjnych w celu zapewnienia dostępu do instalacji gazowej 

wszystkim potencjalnym odbiorcom, 

• Budowa elektrowni gazowych jak regulatorów produkcji energii w FW. 

 

Terminal gazu LNG w Świnoujściu 

Budowa terminalu gazu skroplonego LNG w Świnoujściu jest jednym z trzech 

najwaŜniejszych priorytetów bezpieczeństwa energetycznego Polski. Terminal ten umoŜliwi 

dywersyfikację dostaw gazu do Polski poprzez zakup gazu u dowolnego producenta gazu 

skroplonego na świecie.  

Terminal w Świnoujściu był pomyślany jako dywersyfikacja źródeł dla importu gazu ale 

jeŜeli sytuacja z gazem łupkowym w Polsce rozwinie się podobnie jak w USA to terminal w 

Świnoujściu moŜna by wykorzystać do eksportu gazu z Polski. 

W pierwszym etapie realizacji terminal LNG pozwoli na odbiór 5 mld m3 gazu rocznie. W 

przypadku wzrostu zapotrzebowania na gaz moŜliwe będzie zwiększenie przepustowości do 

7,5 mld m3 rocznie. W terminalu planowana jest równieŜ budowa dwóch zbiorników o 

pojemności 160 tys. m3. 
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Wraz z budową terminala LNG w Świnoujściu konieczna jest równieŜ rozbudowa 

infrastruktury gazowej w głębi Polski. Do najwaŜniejszych inwestycji w tym zakresie na 

obszarze PZ moŜna zaliczyć: 

• Budowę gazociągu Świnoujście – Szczecin, 

• Budowę gazociągu Szczecin – Lwówek, 

• Budowę magistrali północnej Szczecin – Gdańsk. 

Ponadto konieczna będzie równieŜ rozbudowa systemu przesyłowego poza obszarem PZ 

(gazociągi: Włocławek-Gdynia, KPMG Mogilno-Odolanów, Gostynin-Płońsk, Piotrków 

Trybunalski-Tworóg). 

Gazociąg Świnoujście – Szczecin: długość ok. 80 km, średnica do DN800, ciśnienie do 8,4 

MPa, szacunkowa wartość inwestycji ok. 475 mln zł. Zadaniem jego będzie połączenie 

nowobudowanego terminala LNG w Świnoujściu z projektowanym węzłem Goleniów. 

Dodatkowo wybudowano nową tłocznię gazu w Goleniowie a w późniejszym okresie jest 

przewidziana budowa podziemnego zbiornika gazu pod Goleniowem. 

Gazociąg Szczecin – Gdańsk: długość ok. 265 km, średnica do DN700, ciśnienie do 8,4 MPa, 

szacunkowa wartość inwestycji ok. 929 mln zł. Zadaniem jego jest połączenie aglomeracji 

Gdańska i Szczecina oraz wzmocnienie zasilania odległych rejonów zlokalizowanych na 

północy kraju, które aktualnie znajdują się na końcówkach systemu przesyłowego. 

Gazociąg Szczecin – Lwówek: długość ok. 186 km, średnica do DN700, ciśnienie do 8,4 

MPa, szacunkowa wartość inwestycji ok. 710 mln zł. Zadaniem jego jest połączenie rejonu 

Szczecina (a dokładniej węzła Goleniów) z rejonem Lwówka i tym samym odciąŜenie 

gazociągu Lwówek-Kotowo-Police. Gazociąg ten jest jednym z „wąskich gardeł” w systemie 

w zasadzie bez rezerw w przepustowości. Budowa tego gazociągu wraz z budową terminala 

LNG w Świnoujściu umoŜliwi zmianę kierunku przesyłu gazu w systemie. 

 

Połączenia transgraniczne  

Aktualnie Polska importuje gaz za pomocą systemu gazociągów. Na wschodniej granicy 

mamy następujące połączenia transgraniczne: Drozdowice (z Ukrainą, zdolność przesyłowa 

5,694 mld m3), Wysokoje (z Białorusią, 5,475 mld m3), Tietierowka (z Białorusią, 188,4 mln 

m3). Ponadto dwa połączenia w głębi kraju z gazociągiem tranzytowym „Jamał”: Lwówek 

(wielkopolskie, 2,365 mld m3) i Włocławek (kujawsko-pomorskie, 3,066 mld m3). Oprócz 

połączenia we Lwówku na obszarze PZ znajdują się następujące połączenia transgraniczne z 

Niemcami: Lasów (dolnośląskie, 991,7 mln m3), Gubin (lubuskie, 17,5 mln m3), Kamminke 
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(zachodniopomorskie, 112,8 mln m3) oraz połączenia z Czechami: Branice (opolskie, 1,4 mln 

m3) i Głuchołazy (opolskie, 105,1 mln m3).  

 

W celu dywersyfikacji dostaw planowana jest oprócz budowy terminalu gazu skroplonego w 

Świnoujściu, rozbudowa połączenia transgranicznego Lasów (dolnośląskie) z Niemcami 

zwiększająca jego przepustowość do ok. 1,5 mld m3 gazu rocznie oraz ewentualna budowa 

nowych połączeń z Niemcami (Boernicke-Police, Witnica, Kostrzyn). RozwaŜana była 

równieŜ ewentualna budowa podmorskiego gazociągu łączącego Polskę ze Skandynawią w 

celu importu gazu ze złóŜ norweskich. Poza obszarem PZ przewidziane są jeszcze nowe 

połączenia z Litwą i Czechami.  

Dywersyfikacja dostaw gazu ma na celu przede wszystkim zmianę struktury dostaw gazu na 

polski rynek. W tabeli Tab. 28 zestawiono strukturę dostaw gazu wg danych na 2009 r. oraz 

poŜądaną strukturę w 2015 r. 

 

Tab. 28 Struktura dostaw gazu w 2009 r. oraz poŜądana w 2015 r. 

Kierunek dostaw 2009 r. 2015 r. 

Kierunek zachodni 7,5% 30% 

Kierunek wschodni 61,5% 40% 

Wydobycie własne 31,0% 30% 

Źródło: Ministerstwo Gospodarki, Polityka energetyczna Polski do 2030 roku 

 

  
Rys. 21 Struktura dostaw gazu w 2009 r. oraz poŜądana w 2015 r. 

 

Zmiana struktury dostaw gazu oznacza, Ŝe w 2015 r. z obszaru PZ będzie pochodziło ok. 50% 

gazu zuŜywanego w Polsce (30% import i ok. 20% wydobycie) w stosunku do ok. 28% w 

2009 r. (7,5% import i ok. 20% wydobycie). 
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Magazyn gazu w Wierzchowicach 

Na terenie PZ, w Wierzchowice - woj. dolnośląskie, znajduje się największy podziemny 

magazyn gazu w Polsce o pojemności 575 mln m3 (całkowita pojemność podziemnych 

magazynów w Polsce wynosi aktualnie 1630 mln m3).  

Największą i najwaŜniejszą inwestycją w dziedzinie podziemnych magazynów gazu  jest 

rozbudowa magazynu w Wierzchowicach z obecnych 575 mln m3 do 1,2 mld m3. Po 

rozbudowie magazyn ten pokryje ok. 10% rocznego zapotrzebowania na gaz w Polsce. 

Zgodnie z harmonogramem inwestycja ma być ukończona w 2011 r. Rozbudowa magazynu 

umoŜliwi: 

• Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Polski i Dolnego Śląska, 

• Wpłynie stabilizująco na ceny gazu, 

• UmoŜliwi równomierny i tańszy import gazu, 

• UmoŜliwi utworzenie strategicznej rezerwy gazu. 

Docelowo magazyn w Wierzchowicach ma osiągnąć 3,6 mld m3 pojemności. 

 

Inwestycje w sieci dystrybucyjnej gazu 

Wymienione kluczowe inwestycje umoŜliwi ą wzrost podaŜy gazu ziemnego pochodzącego z 

róŜnych źródeł zlokalizowanych na obszarze PZ (terminal LNG, połączenia transgraniczne 

plus wydobycie własne). UmoŜliwi to przyśpieszenie gazyfikacji miejscowości i terenów 

wiejskich na obszarze PZ a zwłaszcza w woj. zachodniopomorskim. Województwo to ma 

szansę stać się dzięki temu pierwszym województwem w skali kraju pozbawionym „białych 

plam” czyli obszarów bez stałych dostaw gazu. Niemniej do realizacji tego zamierzenia 

konieczna jest budowa nowej sieci dystrybucyjnej na obszarach „białych plam”.  

Intensywny rozwój systemów dystrybucyjnych moŜliwy będzie po ukończeniu budowy 

strategicznych inwestycji (terminal LNG oraz wspomniane wcześniej gazociągi przesyłowe) 

choć oczywiście uwarunkowany będzie ówczesnymi warunkami techniczno-ekonomicznymi. 

NaleŜy tutaj pamiętać, Ŝe gazyfikacja obszarów słabo zurbanizowanych czy teŜ wiejskich jest 

droŜsza w przeliczeniu na jednego odbiorcę od obszarów silnie zurbanizowanych o duŜej 

gęstości zaludnienia. Wynika to oczywiście z faktu konieczności budowy coraz dłuŜszych 

odcinków gazociągów wraz z towarzyszącą infrastrukturą w celu pozyskania kolejnych 

odbiorców. 
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Dodatkowym aspektem wspomnianych inwestycji w sektorze gazownictwa będzie wzrost 

okresowego zatrudnienia przy budowie gazociągów oraz stałego zatrudnienia przy obsłudze 

terminala LNG, systemów przesyłowych i wydobyciu gazu. 

 

Budowa elektrowni gazowych 

W celu stabilizacji dostaw energii elektrycznej z OZE a zwłaszcza z FW rozwaŜa się 

moŜliwość budowy elektrowni gazowych. PoniewaŜ produkcja energii przez FW jest bardzo 

niestabilna elektrownie takie umoŜliwiałyby wyrównywanie poziomu produkcji energii przez 

FW. WaŜnym zagadnieniem jest w tym przypadku wybór lokalizacji oraz mocy elektrowni. Z 

punktu widzenia dostaw gazu najlepszą lokalizacją byłaby okolica terminala LNG lub wzdłuŜ 

nowych gazociągów przesyłowych. Natomiast w celu uzyskania najlepszych efektów 

regulacyjnych elektrownia taka powinna być usytuowana w okolicy największego skupiska 

FW. Obydwa warunki najlepiej spełnia woj. zachodniopomorskie i prawdopodobnie tutaj 

będą najlepsze miejsca lokalizacji elektrowni gazowych.  

Szacuje się, Ŝe moc takiej elektrowni powinna wynosić ok. 10-15% mocy zainstalowanej w 

FW. PoniewaŜ na obszarze północnej Polski do 2015 r. planowane jest przyłączenie FW o 

mocy ponad 3000 MW to moc elektrowni gazowych powinna wynosić 300-500 MW. Taka 

elektrownia (lub elektrownie) zuŜywałaby ok. 450-750 mln m3 gazu wysokometanowego 

stając się jednym z największych odbiorców tego surowca. Spowodowałoby to równieŜ 

istotną zmianę w bilansie energetycznym w gazownictwie na obszarze woj. 

zachodniopomorskiego. Wstępne koncepcyjne projekty rozpatrywane są juŜ przez PGNiG 

oraz firmy elektroenergetyczne. 

Ponadto w ramach modernizacji systemu ciepłowni i elektrociepłowni planuje się wymianę 

starych węglowych bloków ciepłowniczych na jednostki opalane gazem. 

 

5.3. Aspekty ekologiczne zastosowania gazu ziemnego 

 

W sektorze energetyki gaz ziemny znajduje zastosowanie do wytwarzania energii 

elektrycznej i cieplnej w elektrowniach, elektrociepłowniach i ciepłowniach. Gaz ziemny ma 

większą wartość opałową niŜ węgiel kamienny oraz w czasie spalania emituje mniej 

szkodliwych związków do atmosfery. Wielkość emisji zanieczyszczeń w rzeczywistych 

warunkach pracy moŜna zobaczyć na przykładzie Elektrociepłowni Gorzów.  
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Strukturę paliw i innych nośników energii pierwotnej zuŜywanych do wytworzenia energii 

elektrycznej w 2010 r. w Elektrociepłowni Gorzów przedstawiono w tabeli Tab. 29: 

 

Tab. 29 Procentowy udział nośników energii zuŜytych do wytworzenia energii elektrycznej w EC Gorzów 

w 2010 r.  

L.p. Źródło energii Udział procentowy [%] 

1. Węgiel kamienny 28,89 

2. Gaz ziemny 71,08 

3. Olej opałowy 0,03 

 Razem 100,00 

 

Wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zuŜytych do 

wytworzenia energii elektrycznej w 2010 r. w Elektrociepłowni Gorzów przedstawiono w 

tabeli Tab. 30. 

 

Tab. 30 Wielkość emisji zanieczyszczeń dla poszczególnych nośników energii pierwotnej zuŜytych do 

wytworzenia energii elektrycznej w EC Gorzów w 2010 r. 

L.p. Rodzaj paliwa 
CO2 

[t/MWh] 

SO2 

[t/MWh] 

NOx 

[t/MWh] 

Pył 

[t/MWh] 

1. Węgiel kamienny 0,8297222 0,0039759 0,0012792 0,0001585 

2. Gaz ziemny 0,3130119 0,0000013 0,0003236 0,0000009 

3. Olej opałowy 0,0007338 0,0000004 0,0000016 0,0000000 

 Razem 0,4191308 0,0008165 0,0005236 0,0000332 

 

Zgodnie z przedstawionymi danymi spalanie gazu powoduje emisję ponad 2,5 raza mniej CO2 

niŜ spalanie węgla kamiennego, emisja tlenków azotu jest czterokrotnie mniejsza a SO2 i 

pyłów w śladowych ilościach. Współspalanie węgla i gazu w podanych proporcjach 

powoduje w końcowym efekcie dwukrotne ograniczenie emisji CO2, ponad dwukrotne NOx i 

pięciokrotne pyłu i SO2. 

 

Oprócz wymienionych zalet zastosowanie gazu ma teŜ swoje wady. Przy obecnych cenach 

surowców energia z zespołów opalanych gazem jest droŜsza niŜ z tradycyjnych opalanych 

węglem. Ponadto, dopóki Polska nie jest samowystarczalna pod względem wydobycia gazu, 

rozwój energetyki opartej na gazie powoduje wzrost zuŜycia gazu i większe uzaleŜnienie od 

importu.   
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6. Zakończenie 

 

Zarówno system elektroenergetyczny jak i system gazowniczy na obszarze Polski zachodniej 

czekają w najbliŜszych latach duŜe zmiany.  

W przypadku energetyki wynikają one głównie z konieczności dostosowania SEE do 

spełnienia wymagań stawianych przez dokumenty „Europejska Polityka Energetyczna” oraz 

„Polityka energetyczna Polski do 2030 roku”. Zgodnie z tymi dokumentami do 2020 r. udział 

OZE w bilansie energetycznym musi wynosić w Polsce co najmniej 15% oraz konieczne jest 

ograniczenie emisji CO2 poniŜej zadanych pułapów. Aktualnie krajowy SEE nie spełnia tych 

wymagań. Do 2020 r. konieczny jest kilkukrotny wzrost mocy zainstalowanej w OZE. 

Największy udział w tej mocy będą miały farmy wiatrowe oraz biomasa i biogaz. Aby było 

moŜliwe przyłączenie do SEE tak duŜych mocy konieczna będzie znaczna modernizacja i 

rozbudowa systemów przesyłowych i dystrybucyjnych. Ponadto niezbędna będzie równieŜ 

modernizacja sektora wytwórczego energii elektrycznej. Konieczne jest zastąpienie starych i 

wysłuŜonych bloków energetycznych nowymi wysokosprawnymi jednostkami.  

Jeśli chodzi o surówce energetyczne to na obszarze PZ wydobywane jest prawie 50% węgla 

brunatnego i ok. 65% gazu ziemnego. PoniewaŜ aktualnie eksploatowane złoŜa węgla 

brunatnego zbliŜają się do wyczerpania koniczne jest zagospodarowanie nowych złóŜ. W 

okolicach Legnicy znajdują się bardzo bogate złoŜa i konieczne jest w najbliŜszych latach 

rozpoczęcie ich eksploatacji.  

W sektorze gazownictwa najwaŜniejszym zadaniem jest dywersyfikacja dostaw poprzez 

budowę terminala LNG w Świnoujściu, rozbudowę połączeń transgranicznych z Niemcami 

oraz rozbudowę zbiornika gazu w Wierzchowicach. Ukończenie tych inwestycji powinno 

zagwarantować Polsce odpowiednią dywersyfikację dostaw i bezpieczeństwo w tym zakresie. 

Ponadto inwestycje w sieciach przesyłowych umoŜliwi ą rozwój sieci dystrybucyjnych i 

gazyfikację obszarów obecnie niezgazyfikowanych.  

 

Aby zrealizować zamierzenia inwestycyjne w energetyce i gazownictwie oraz osiągnąć  

zamierzen,ia odnośnie wzrostu efektywności zuŜycia energii konieczne jest równieŜ 

włączenie się władz samorządowych do procesu racjonalnego wykorzystania i uŜytkowania 

energii. Do zadań samorządów w tym zakresie naleŜy zaliczyć: 
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• Wspieranie rozwoju podmiotów gospodarczych związanych z efektywnym 

wykorzystaniem energii, 

• Wprowadzenie programu wzorcowej roli sektora publicznego w gospodarowaniu 

energią, 

• Wspieranie innowacyjnych technologii w urzędach publicznych, 

• Edukacja społeczeństwa w zakresie: energetyki jądrowej, OZE oraz oszczędzania 

energii, 

• Wspieranie rozwoju wysokosprawnych technologii w gospodarstwach domowych, 

• Współpraca z instytucjami naukowymi w celu wdraŜania prac badawczo-

rozwojowych w celu efektywnego wykorzystania energii, 

• Wspieranie działań sektora energetycznego poprzez uwzględnianie kluczowych 

zamierzeń energetycznych w planach zagospodarowania przestrzennego gmin. 

 

Działania związane z racjonalizacją uŜytkowania energii powinny obejmować wszystkie 

aspekty związane z energią czyli produkcję, przesył i konsumpcję energii. Do zadań 

szczegółowych moŜna zaliczyć: 

• propagowanie nowoczesnych i optymalnych sposobów wytwarzania i przesyłania 

energii;  

• wspomaganie przedsięwzięć energooszczędnych;  

• współpracę instytutami badawczo-rozwojowymi w zakresie tworzenia projektów 

umoŜliwiających wdraŜanie i upowszechnianie nowoczesnych rozwiązań 

zmierzających do racjonalizacji uŜytkowania energii i wykorzystania źródeł energii 

odnawialnej, inicjowania i wdraŜania prac badawczo-rozwojowych;  

• doradztwo energetyczne dla mieszkańców regionu i firm;  

• przygotowywanie i opiniowanie planów energetycznych i lokalnych polityk 

energetycznych, w tym regionalnego programu energetycznego;  

• monitorowanie rozwoju regionalnego rynku energetycznego;  

• promocję odnawialnych źródeł energii i budownictwa energooszczędnego;  

• działalność szkoleniową w zakresie poszanowania energii i ochrony środowiska;  

• promocję i transfer technologii energetycznych;  

• analizę stanu i przyczyn nadmiernej energochłonności oraz jej skutków z punktu 

widzenia  środowiska i gospodarki. 
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Realizacja przedsięwzięć słuŜących poprawie efektywności energetycznej poza oszczędnością 

energii powinna równieŜ stymulować wzrost konkurencyjności i innowacyjności całej 

gospodarki jak równieŜ powodować wzrost zatrudnienia zwłaszcza w branŜy przedsiębiorstw, 

które dostarczają technologii w zakresie poprawy efektywności energetycznej, budownictwa 

energooszczędnego, racjonalnego wykorzystania energii oraz rozwoju OZE. 

W efekcie powinno to doprowadzić do racjonalizacji cen energii dla odbiorców końcowych 

dzięki czemu powinna wzrastać konkurencyjność krajowych przedsiębiorstw na rynku 

międzynarodowym, szczególnie tych o stosunkowo wysokiej energochłonności. 

 

Poprawa efektywności wytwarzania, przesyłu i wykorzystania energii przyczyni się równieŜ 

do zmniejszenia zuŜycia paliw, a tym samym do zmniejszenia emisji szkodliwych substancji. 

Oszczędność paliw i energii stanowi jeden z najszybszych, najskuteczniejszych i najbardziej 

opłacalnych sposobów ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i innych szkodliwych 

substancji oraz poprawy jakości powietrza, szczególnie na terenach gęsto zaludnionych. 

Wprowadzenie kompleksowego mechanizmu wsparcia dla działań mających na celu poprawę 

efektywności energetycznej gospodarki powinno doprowadzić w konsekwencji nie tylko do 

ograniczenia szkodliwego oddziaływania sektora energetycznego na środowisko, ale takŜe 

przyczyniać się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego kraju. 

 

PoniŜej zestawiono najwaŜniejsze cele do zrealizowania na obszarze PZ zapewniające wzrost 
bezpieczeństwa energetycznego oraz metody ich realizacji 
 
Energetyka 
Cel – Zagwarantowanie wystarczającej mocy wytwórczej w elektrowniach 

• Budowa nowych konwencjonalnych bloków energetycznych, 
• Budowa elektrowni jądrowej. 

 
Cel – zagwarantowania dostaw źródeł pierwotnych energii 

• Rozpoczęcie eksploatacji złóŜ węgla brunatnego w okolicach Legnicy. 
 
Cel – zagwarantowanie właściwej infrastruktury sieciowej dla realizacji zadań stojących 
przed energetyką 

• System NN 
o Rozbudowa linii przesyłowych w układzie północ – południe oraz wschód – 

zachód, 
o Przestawienie stacji Recław na 220 kV, 
o Budowa pierścienia 400 kV wokół Wrocławia oraz 220 kV wokół Szczecina, 

budowa układu „Ostrów”, 
o Instalacja przesuwników fazowych na połączeniach z systemem niemieckim, 

• System  dystrybucyjny 110 kV 



Bezpieczeństwo energetyczne Polski zachodniej 

 

83 

o Modernizacja przeciąŜonych linii poprzez wymianę przewodów na przewody o 
większym przekroju, modernizacja linii w celu podniesienia dopuszczalnej 
długotrwałej temperatury pracy, 

o Przebudowa sieci promieniowych na pierścieniowe, 
o Przebudowa jednotransformatorowych stacji na stacje dwutransformatorowe, 

• Sieci SN 
o Przebudowa linii napowietrznych na kablowe, 
o Zastosowanie przewodów izolowanych do budowy i modernizacji linii 

napowietrznych, 
o Przebudowa sieci w układzie promieniowym na pierścieniowe,  
o Rozbudowa automatyki pracy sieci (zastosowanie reklozerów itp.). 

 
Cel – Rozwój OZE 

• Rozbudowa i modernizacja systemu przesyłowego oraz dystrybucyjnego w celu 
umoŜliwienia przyłączenia OZE do SEE, 

• Wspieranie inwestycji w kierunku rozwoju OZE. 
 
Cel – wzrost efektywności wykorzystania energii i redukcji zuŜycia energii 

• Wspomaganie przedsięwzięć energooszczędnych w tym budownictwa 
energooszczędnego, 

• Propagowanie nowoczesnych i optymalnych sposobów wytwarzania i przesyłania 
energii, 

• Działalność szkoleniowa w zakresie poszanowania energii i ochrony środowiska. 
 
Cel – ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko 

• Modernizacja lub wymiana starych jednostek wytwórczych na nowe o wyŜszej 
sprawności, 

• Dywersyfikacja struktur wytwarzania energii poprzez zastosowanie gazu i biomasy, 
• Budowa elektrowni jądrowej, 
• Zwiększenie wielkości produkcji w skojarzeniu energii elektrycznej i ciepła, 
• Rozwój OZE. 

 
Gazownictwo 
Cel – wzrost bezpieczeństwa energetycznego kraju i regionu poprzez dywersyfikację dostaw 
gazu 

• Budowa terminala LNG w Świnoujściu 
• Budowa gazociągu Świnoujście – Szczecin, 
• Budowa gazociągu Szczecin – Lwówek, 
• Budowa gazociągu Szczecin – Gdańsk. 
• Rozbudowa połączenia transgranicznego Lasów (dolnośląskie) z Niemcami, 
• Rozbudowa magazynu w Wierzchowicach. 

 
Cel – zaspokojenie popytu odbiorców na gaz ziemny  

• Rozwój sieci dystrybucyjnych gazu w celu likwidacji „białych plam”. 
 
Cel – wyrównanie mocy produkowanej przez FW 

• Budowa elektrowni gazowych. 
 



Bezpieczeństwo energetyczne Polski zachodniej 

 

84 

 

Spis rysunków 

Rys. 1 Mapa Polski z podziałem na województwa .................................................................... 6 

Rys. 2 Plan sieci elektroenergetycznych najwyŜszych napięć ................................................. 12 

Rys. 3 Obszary działania poszczególnych spółek dystrybucyjnych ........................................14 

Rys. 4 Produkcja energii elektrycznej w województwach PZ w 2009 r. w TWh.................... 18 

Rys. 5 Procentowy udział województw PZ w produkcji energii elektrycznej na obszarze PZ w 

2009 r........................................................................................................................................ 18 

Rys. 6 Produkcja i zuŜycie energii elektrycznej w województwach PZ w 2009 r. w TWh..... 20 

Rys. 7 Mapa istniejących i planowanych połączeń transgranicznych...................................... 28 

Rys. 8 Procentowy udział mocy poszczególnych OZE na terenie PZ ..................................... 36 

Rys. 9 Procentowy udział poszczególnych OZE w produkcji „zielonej” energii w 2010 r. w 

Polsce ....................................................................................................................................... 37 

Rys. 10 Obszary lokalizacji FW do roku 2015 ........................................................................ 42 

Rys. 11 Wydane oraz określone przez OSD oraz OSP warunków przyłączenia oraz 

określonych załoŜeń do ekspertyz przyłączeniowych FW do KSE ......................................... 43 

Rys. 12 Procentowy udział dorzecza Wisły, Odry i rzek przymorza w potencjale produkcji 

energii....................................................................................................................................... 48 

Rys. 13 Prognoza zapotrzebowania na energię elektryczną finalną brutto z OZE w [ktoe].... 50 

Rys. 14 Schemat KSP w 2015 r. z wyróŜnionymi inwestycjami planowanymi na lata 2010-

2015.......................................................................................................................................... 56 

Rys. 15 Prognoza zuŜycia gazu i innych nośników energii w Polsce w [Mtoe]...................... 64 

Rys. 16 Mapa systemu przesyłowego Gaz-System S.A........................................................... 69 

Rys. 17 Długość rozdzielczej sieci gazowej w woj. PZ w 2009 r. w km................................. 71 

Rys. 18 Długość rozdzielczej sieci gazowej w km na 100 km2............................................... 72 

Rys. 19 ZuŜycie gazu ziemnego ogółem w woj. PZ w 2009 r. w TJ ....................................... 73 

Rys. 20 Lokalizacja najwaŜniejszych inwestycji w sektorze gazownictwa............................. 74 

Rys. 21 Struktura dostaw gazu w 2009 r. oraz poŜądana w 2015 r. ........................................ 76 

 

 



Bezpieczeństwo energetyczne Polski zachodniej 

 

85 

Spis tabel 

Tab. 1 Ludność i powierzchnia województw PZ ....................................................................... 6 

Tab. 2 Liczba pracujących i bezrobotnych w województwach PZ ............................................ 7 

Tab. 3 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie oraz liczba mieszkań w województwach PZ..... 7 

Tab. 4 Produkcja sprzedana przemysłu i budownictwa w województwach PZ......................... 8 

Tab. 5 Wartość PKB w województwach PZ .............................................................................. 8 

Tab. 6 Zestawienie spółek dystrybucyjnych działających w województwach PZ................... 15 

Tab. 7 Produkcja energii elektrycznej w województwach PZ oraz zuŜycie w miejskich 

gospodarstwach domowych w 2009 r. ..................................................................................... 18 

Tab. 8 ZuŜycie ogółem energii elektrycznej oraz zuŜycie własne elektrowni i elektrociepłowni 

zawodowych w województwach PZ w 2009 r. ........................................................................ 19 

Tab. 9 Bilans produkcji i zuŜycia energii elektrycznej w województwach PZ w 2009r. ........ 19 

Tab. 10 Wskaźniki emisyjności dla elektrowni Turów za 2009 r. ........................................... 22 

Tab. 11 Zasoby złóŜ węgla brunatnego na obszarze PZ .......................................................... 23 

Tab. 12 Zasoby udokumentowane złóŜ węgla brunatnego na obszarze PZ............................. 23 

Tab. 13 ZuŜycie węgla kamiennego na obszarze PZ w 2009 r. w tys. ton .............................. 25 

Tab. 14 Struktura paliw zuŜytych w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. za 

2010 r........................................................................................................................................ 26 

Tab. 15 Wielkość emisji dla poszczególnych paliw i innych  nośników energii pierwotnej 

zuŜywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez PGE za 2010 r............... 26 

Tab. 16 Zidentyfikowane i prognozowane złoŜa rudy uranu w Polsce ................................... 32 

Tab. 17 Liczba i moc róŜnych rodzajów OZE na obszarze PZ wg stanu na styczeń 2011 r. .. 34 

Tab. 18 Zbiorcze zestawienie OZE w PZ na tle kraju wg stanu na styczeń 2011 r. ................ 35 

Tab. 19 Moc elektryczna poszczególnych OZE oraz ilość wyprodukowanej energii w 2010 r. 

w Polsce.................................................................................................................................... 37 

Tab. 20 Skład chemiczny oraz wartość opałowa biomasy, węgla i gazu................................. 39 

Tab. 21 Potencjał energii wód w Polsce .................................................................................. 48 

Tab. 22 Prognoza zapotrzebowania na energię elektryczną finalną brutto z OZE w [ktoe].... 49 

Tab. 23 Dopuszczalne obciąŜenie mocą wybranych linii napowietrznych.............................. 51 

Tab. 24 Prognoza zuŜycia gazu i innych nośników energii w Polsce w [Mtoe]...................... 64 

Tab. 25 Zasoby i wydobycie gazu w Polsce w 2009 r. ............................................................ 65 

Tab. 26 Stan infrastruktury gazowej na terenach województw PZ w 2009 r........................... 71 



Bezpieczeństwo energetyczne Polski zachodniej 

 

86 

Tab. 27 ZuŜycie gazu ziemnego oraz zuŜycie gazu ciekłego (zuŜycie stacjonarne, bez 

pojazdów) w 2009 r.................................................................................................................. 72 

Tab. 28 Struktura dostaw gazu w 2009 r. oraz poŜądana w 2015 r. ........................................ 76 

Tab. 29 Procentowy udział nośników energii zuŜytych do wytworzenia energii elektrycznej w 

EC Gorzów w 2010 r................................................................................................................ 79 

Tab. 30 Wielkość emisji zanieczyszczeń dla poszczególnych nośników energii pierwotnej 

zuŜytych do wytworzenia energii elektrycznej w EC Gorzów w 2010 r. ................................ 79 

 


