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d
obry przepis na kome-
dię według guya Rit-
chie’ego: barwne po-
stacie, krzyżujące się,
pozornie niepowiązane

ze sobą historie i nieoczekiwane
zwroty akcji. to właśnie bawiło nas
w doskonałym „lock, stock and
two smoking barrels” (pol. „Pora-
chunki”), jeszcze lepszym „snatch”
(„Przekręt”) i nieco gorszym
„Rock’N’Rolla”. ostatnie wydarze-
nia na linii francuski edF – polskie
ministerstwo energii wyglądają jak
żywcem wyjęte z filmu byłego męża
madonny.

w ostatnich kilku latach naj-
większą aktywność edF w Polsce,
poza produkcją energii i ciepła oraz
sprzedażą węgla, wykazywał lobbu-
jąc za budową elektrowni jądrowej.
Jak mało kto, francuska spółka zna
się na tym zagadnieniu. zresztą jej
decyzja o sprzedaży polskich akty-
wów węglowych była w dużej mie-
rze motywowana powrotem do ko-
rzeni i przeniesieniem pieniędzy
z polskiej energetyki konwencjo-
nalnej na atomowe projekty – elek-
trownię w Hinkley Point w wielkiej
brytanii i zbiornik na odpady radio-
aktywne Cigeo w macierzystej
Francji. zanim to się jednak wyda-
rzyło, edF starał się tworzyć w Pol-
sce dobry grunt pod budowę pol-
skiej elektrowni jądrowej, m.in. po-
przez wpływ na ekspertów i opinię
publiczną.

15 października 2014 r. pojawił
się raport autorstwa firmy dorad-
czej eY (dawniej: ernst&Young),
traktujący o potencjalnych scena-
riuszach rozwoju polskiej energety-
ki, zatytułowany „Czy potrzeb-
na jest dywersyfikacja? Potencjalny
miks elektroenergetyczny Polski
w 2030 r. w świetle uwarunkowań
wewnętrznych i zewnętrznych”.
w wielkim skrócie, raport sugero-
wał, że wprowadzenie energetyki ją-
drowej jest najrozsądniejszym sce-
nariuszem dla polskiego sektora
energetycznego, co argumentowano
m.in. w ten sposób:

z przeprowadzonych analiz wy-
nika, że tylko energetyka jądrowa
jako element dywersyfikacji miksu
elektroenergetycznego równoważy
ograniczające się cele koncepcji do-
celowego miksu energetycznego,
uwzględniając trzy kluczowe filary
polskiej polityki energetycznej, tj.
konkurencyjność, bezpieczeństwo
dostaw i redukcję emisji Co2.

wprowadzenie do polskiego
miksu elektroenergetycznego ener-
gii jądrowej stanowi rozwiązanie
na zabezpieczenie i zmaksymalizo-
wanie wykorzystania węgla do pro-
dukcji energii elektrycznej w istnie-
jących, jak i nowych elektrowniach.
energetyka jądrowa wpłynęłaby
na realizację celów w zakresie emi-
sji gazów cieplarnianych przez ca-
łość floty wytwórczej oraz na zabez-
pieczenie przyszłych ryzyk związa-
nych z dodatkowymi podatkami
wynikającymi ze wzmocnionych
i/lub wiążących wysiłków do re-
dukcji emisji gazów cieplarnianych.
taka sytuacja pomogłaby także
zmniejszyć relatywnie wysoką emi-
syjność polskiego sektora elektro-
energetycznego (…)

e
nergetyka jądrowa mo-
że także przynieść
znaczne korzyści eko-
nomiczne, przyczynia-
jąc się do rozwoju całe-

go kraju, a szczególnie regionu Po-
morza oraz zwiększenia liczby
miejsc pracy (lokalnie i na pozio-
mie kraju). Nie wpłynie na krajowe
wydobycie węgla na południu Pol-
ski, a wręcz przeciwnie – umocni
bezpieczeństwo energetyczne
na poziomie lokalnym (północ-
nym) i krajowym.

Niektóre tezy raportu w części
poświęconej węglowi kamiennemu
były dość kontrowersyjne, np.
wskazywały na możliwość rozwoju
tej części miksu energetycznego tyl-
ko w przypadku wprowadzenia
mocno wątpliwej technologii CCs
albo prognozowały wzrost cen wę-
gla do poziomu 400 zł/t. Promowa-
nie energetyki jądrowej za pomocą
nieco naciąganych tez nie odbywało
się jednak półszeptem – logo edF
znajdowało się na okładce raportu,

a spółka udostępniała go na swojej
stronie internetowej.

Projekt pt. „polska energetyka
atomowa” pojawiał się od daw-
na (od bez mała 30 lat), ale w zasa-
dzie nigdy nie wykraczał dalej niż
snucie odległych planów w specjal-
nie do tego powołanych spółkach.
w latach 2009-2017 do Pge eJ1
trafiło 200 mln zł, a spółka nie po-
trafiła nawet wskazać potencjalnej
lokalizacji jądrowej inwestycji.
właśnie wobec takiego podejścia
kolejnych rządów, edF zrezygno-
wał w końcu z budowania świado-
mości w tym zakresie, decydując
się na prawie całkowite wyjście
z węglowego rynku polskiego.
o tym, jakie reperkusje niesie to
za sobą, pisałem już kilkakrotnie
w „Punkcie widzenia” (więc po-
zwolę sobie się nie powtarzać), ale
sam nie przypuszczałem, że woj-
na na linii edF – me tak szybko
się zakończy. oto w połowie stycz-
nia edF zerwał umowy na wyłącz-
ność negocjacji z ePH (elektrownia
Rybnik) i iFm investors (pozostałe
zakłady), a tydzień później podpisał
porozumienie z energą, eneą, Pge
i PgNig termika, dotyczące pro-
wadzenia negocjacji. spółki ustali-
ły, że złożenie ewentualnej oferty
wiążącej nastąpi po zakończeniu
badania due diligence, które będzie
podstawą do podjęcia dalszych de-
cyzji.

dziwnym trafem, na tydzień
przed decyzją edF o rozwiązaniu
umów z Czechami i australijczyka-
mi, resort energii poinformował,
bazując na zamówionym przez sie-
bie sondażu (przeprowadzonym
jeszcze w listopadzie), że aż 61
proc. Polaków chce w swoim kraju
budowy elektrowni atomowej. in-
formacja ta naturalnie ożywiła
na nowo dyskusje o polskim ato-
mie. lecz tuż po podpisaniu poro-
zumienia z polskimi spółkami
energetycznymi dowiedzieliśmy się,
że ministerstwo energii jednak za-
wiesza projekty jądrowe i skupia się
na produkcji prądu z węgla, być
może w tzw. czystych technolo-
giach (elektrownia z technologią
zgazowania węgla w sąsiedztwie lu-
belskiej bogdanki).

O
stateczna decyzja ws.
przyszłości atomu
w Polsce ma zapaść
do końca bieżącego
roku. w poniedziałek

odbyła się, zorganizowana przez re-
sort energii, konferencja „Promie-
niujemy na całą gospodarkę – Pol-
ski przemysł dla elektrowni jądro-
wej”, podczas której minister grze-
gorz tobiszowski zapewniał, że
rozwój „jądrówki” nie koliduje
z energetyką węglową, a minister
krzysztof tchórzewski zapowie-
dział, że do końca pierwszego pół-
rocza 2017 r. zostanie przygotowa-
ny nowy program realizacji i nowy
model finasowania energetyki ją-
drowej w Polsce.

obserwując styczniowe zamie-
szanie wokół edF i ministerstwa
energii nasuwają się pytania, czy
taki rozwój wypadków był tylko zu-
pełnym zbiegiem okoliczności, pra-
wie jak w filmie Ritchie’ego? a mo-
że odgrzewanie zimnego atomowe-
go kotleta było przemyślanym ele-
mentem gry o elektrownię Rybnik
i elektrociepłownie będące własno-
ścią Francuzów…?

Dyrektor Działu analiz
rynku Węgla energomix

i założyciel serwisu
polishcoaldaily.com
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O
d nowej strategii ener-
getycznej zależeć będzie,
czy węgiel stanie się
podporą polskiej gospo-
darki w długim terminie,

czy też ciężarem dla całego kraju
– stwierdza raport międzynarodowej
agencji energetycznej na temat pol-
skiej energetyki, który opublikowano
w zeszłym tygodniu w Paryżu.

mae oczekuje, że dokument strate-
giczny, nad którym pracuje rząd, ukaże
się w 2017 r. eksperci podkreślają, że
mamy ogromne zapasy węgla, a „pań-
stwo jest samowystarczalne paliwo-
wo”. szacowane zasoby przemysłowe
węgla kamiennego wynoszą 51,9 mld t,
a brunatnego 23,5 mld t. zdaniem
mae ten drugi jest i będzie opłacalny,
a jego zapasy wystarczyłyby na po-
nad 300 lat przy dzisiejszym poziomie
wydobycia! – Niestety czynne odkryw-
ki dysponują rezerwami tylko na 22 la-
ta, a zwiększenie wydobycia z powodu
kłopotów koncesyjnych jest mało
prawdopodobne – żałują autorzy.

– węgiel jest fundamentalnym dla
Polski źródłem energii, z którego po-
wstaje 80 proc. elektryczności. węgiel
gra zatem kluczową rolę dla bezpie-
czeństwa energetycznego w Polsce
– oceniają jednoznacznie eksperci
i dodają, że „Polska jest drugim
po Niemczech konsumentem węgla
w europie”.

Historyczny eksporter

mae nazywa Polskę „historycznym
eksporterem węgla”. – Nawet mimo
dramatycznego załamania się sprzeda-
ży za granicę z lat 90. XX w. (30 mln t)
Polska była w 2015 r. największym
eksporterem węgla wśród krajów
oeCd w europie – stwierdza raport.

eksperci są pod wrażeniem zmian
w polskim górnictwie przez ostatnie
trzy dekady. – z 70 kopalń czynnych
w 1987 r., do 2016 r. przetrwało tyl-
ko 28. Podobnie z 425 tys. górników
do 2016 r. pozostało ok. 100 tys. – pi-
szą. ich zdaniem największy potencjał
na przyszłość ma w Polsce lubelskie
zagłębie węglowe (odnotowują niski
planowany koszt wydobycia, 30 dol./t
w australijskim projekcie kopalni Jan
karski).

Spalać czyściej
i wydajniej!

tyle atutów węgla w Polsce. a jakie
piętrzą się przed nim problemy?

Jednym z najpoważniejszych jest
spalanie węgla i odpadów w małych
piecach pozbawionych oprzyrządowa-
nia, które ograniczałoby emisję zanie-
czyszczeń do atmosfery. w 2013 r. po-
biliśmy rekord europy w zawartości
pyłów Pm2,5. elektrownie węglowe
również nie grzeszą nowością. 62 proc.
mocy pochodzi z ponad 30-letnich
bloków, a 13 proc. – z niewiele młod-
szych (26-30 lat). modernizacja tych
elektrowni pozwoli oczyścić powietrze,
bo bloki najnowszej generacji redukują
ponad 90 proc. emisji zanieczyszczeń
i ponad 20 proc. dwutlenku węgla. Pol-
ska uczyniła pod tym względem za-
uważalne postępy – odnotowuje mae
i chwali 45-procentową sprawność
bloków budowanych w opolu, kozie-
nicach i Jaworznie.

w czystych technologiach nie po-
wiódł się w Polsce eksperyment z wy-
chwytem dwutlenku węgla w bełcha-
towie. zgodnie z unijnymi normami
CCs możliwe jest tylko pod dnem bał-
tyku, za daleko od górniczego połu-
dnia. – Problemy Polski nie są wyjąt-

kowe. inni członkowie mae borykali
się z podobnymi problemami w prze-
szłości, a niektórzy wciąż jeszcze. do-
brych lekcji udzielić mogą Polsce kraje
z doświadczeniami w restrukturyzacji
branży węglowej, jak wielka brytania,
Holandia, Hiszpania, Niemcy, czy Cze-
chy – pocieszają autorzy.

Branża może
być nowoczesna

– w poprzednim raporcie z 2011 r. za-
lecaliśmy Polsce budowanie „silnego
i konkurencyjnego przemysłu węglo-
wego w posiadaniu prywatnym”. Jed-
nak pomiędzy 2011 a 2015 rokiem ce-
ny węgla stale spadały, wpędzając pol-
ską branżę węgla kamiennego
w znaczne straty finansowe. Jakiekol-
wiek załamanie się przemysłu węglo-
wego w Polsce zwiększałoby zależność
kraju od energii kupowanej za granicą.
Co więcej, nie można pomijać poważ-
nych skutków społecznych i politycz-
nych upadku branży węglowej. to
wielki sektor zatrudniający ok. 100 tys.
wykwalifikowanych pracowników
– stwierdza raport mae, chwaląc
obecną reformę górnictwa, której „ce-
lem jest stworzenie nowoczesnej bran-
ży węglowej”.

– z drugiej strony podtrzymywanie
branży dotacjami państwowymi nie
jest pożądanym docelowym rozwiąza-
niem problemu. tak więc wyzwaniem
chwili stała się pilna potrzeba ostrych
i niemiłych reform w branży, włącznie
z zamykaniem niekonkurencyjnych
kopalń oraz z doinwestowaniem pozo-
stałych, zyskownych, w celu zwiększe-
nia ich wydobycia przy jednoczesnej
redukcji kosztów. można to osiągnąć
chociażby przez zmniejszanie przero-
stów zatrudnienia w kopalniach i do-
skonalsze zarządzanie kompaniami
górniczymi – piszą autorzy, doradzając
Polsce prywatyzację górnictwa
„w średnim terminie”.

opisując strukturę sektora, instytu-
cje właścicielskie i harmonogram prze-
kształceń polskiego górnictwa, autorzy
raportu zauważają spółkę Restruktury-
zacji kopalń. z uznaniem oceniają, że
„wprowadza transparentność pomocy
publicznej i ułatwia jej podliczanie”.
zarazem wytykają, że sRk – specjali-
zująca się w zadaniach likwidacyjnych
– trudniła się m.in. sprzedażą węgla
z kopalni makoszowy na przynoszą-
cym straty rynku. mae chce, by także
prywatni właściciele kopalń mieli pra-
wo korzystania z usług sRk, w prze-
ciwnym razie trudno mówić o uczciwej
konkurencji.

– Na dłuższą metę pomoc publicz-
na dla sektora okaże się nie do utrzy-
mania tak samo, jak używanie węgla
na tak ogromną skalę, jak dotąd – kon-
kludują autorzy raportu mae.

Jak długo Polska
węglem będzie stała?
międzynarodowi eksperci energetyczni doceniają
znaczenie górnictwa węglowego w naszym kraju

fot.: bartłomiej szopa

Specjaliści MAE chwalą polskie
inwestycje w budowę nowych
bloków energetycznych z tzw.
parametrami ultranadkrytycznymi,
które podnoszą sprawność
spalania węgla i należą
do najnowocześniejszych
na świecie (na zdjęciu – budowa
bloku w elektrowni Jaworzno).

Punkt widzenia

Odgrzewanie zimnegO
atOmOwegO kOtleta


