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Komunikat o wzroście produkcji energii elektrycznej z węgla i problemy 

z dostawami węgla 
 

 

 

W prasie pojawiły się hasła „Zapaść węglowa, Elektrownie hamują by oszczędzać paliwo na 

zimę”. 
 

• większość oddziałów PGE melduje o stanie zapasów poniżej planu, 

• URE -26 wytwórców energii elektrycznej i ciepła zgłosiło spadek poziomu zapasów 

węgla kamiennego poniżej normy, 

• największe elektrownie PGE na węgiel kamienny obniżyły produkcję energii, ale są 

gotowe ją zwiększyć na polecenie dyspozycji mocy. Z sieci wypadło 16,7 GW mocy 

(zapotrzebowanie szczytowe to 26,6 GW) z tego 9,7 GW na skutek awarii lub niskiego 

stanu paliwa, 

• wzrost cen gazu spowodował, że energia z elektrowni węglowych jest tańsza niż 

z gazowych, natomiast ograniczone zdolności wydobywcze polskich kopalń oraz 

niewydolność przewozów kolejowych utrudniają zakup paliwa, 

• wypadek w Ruchu Bielszowice Kopalni Rudna, spowodował, że zapasy węgla w kopalni 

spadły z 6,7 mln ton do 3,1 mln ton, 

• największy w kraju producent węgla PGG stara się uzgodnić ze Związkami 

Zawodowymi prace w dniach wolnych od pracy – Związki zażądały wypłaty 

rekompensat oraz wzrostu wynagrodzeń z 7,8 tys. Zł do 8,2 tys. zł. – negocjacje trwają, 

• brak środków w PGG spowodował wstrzymanie wszelkich większych inwestycji, 

• PGG czeka na uruchomienie dotacji państwowych do kopalń ale musi czekać na zgodę 

Komisji Europejskiej, wartość dotacji to 28,8 mld. zł w latach 2022 – 2031, na tą dotację 

czekają również PGE, Tauron i Węglokoks Kraj, 

• w I półroczu 2021 polski import węgla, to 6,23 mln ton, o 16% więcej niż rok wcześniej, 

gdy gospodarka spowolniła w wyniku restrykcji związanych z pandemią Covid-19, 

Najwięcej z Rosji – 2,43 mln ton. 

 

Na początku grudnia nie wiało, obecnie elektrownie wiatrowe wróciły do pracy, co poprawiło 

sytuację – chwilowo nie musieliśmy ratować się importem energii. Jednak w poniedziałek – 
6 grudnia br. – Polskie Sieci Energetyczne musiały zwrócić się do 4 krajów o wsparcie, 
ponieważ wystąpiły trudności w zbilansowaniu KSE. Deficyt rezerwy mocy sięgnął 1000 
MW. Z pomocą przyszły nam Szwecja, Niemcy, Litwa i Ukraina. We wtorek sytuacja była 
podobna. Polski system jest na „wyczerpaniu” – wymaga szybkich inwestycji” – przekonuje 
prof. Krystyna Bobińska z Instytutu Sobieskiego. PSE poinformowało, że kryzys nastąpił 
"ze względu na niską generację wiatrową oraz postoje awaryjne i remontowe kilku 
jednostek wytwórczych" w kraju. We wtorek tuż po południu nasze zapotrzebowanie 
sięgało 26 906 MW, własne moce wytwórcze nie były w stanie go pokryć. Stąd 
konieczny był większy import mocy, na poziomie 1 108 MW. 
 
 



 

 

 
Aktualnie produkcja energii elektrycznej opiera się na następujących źródłach: 
 
 

 
 

 Taka sytuacja wskazuje, że polski system działa na „styk” i bez poważnych inwestycji 
coraz łatwiej będzie go wytrącać z tej „chwiejnej” równowagi - zauważa prof. Krystyna 
Bobińska, niedobór musiał być naprawdę istotny, skoro zapadła decyzja o zwrócenie się do 
czterech różnych operatorów o wsparcie. Jeśli mamy wycofać się z węgla, musimy rozwijać 
inne źródła, bo inaczej będziemy uzależnieni od wielkiego importu.  
Dr Piekarz sugeruje: Głównie małe reaktory atomowe mogą zastępować źródła 
węglowe. Jednak nie dodaje, że ta technologia nie jest jeszcze dostępna i sprawdzona. 
 

Jak widać z powyższych informacji produkcja energii elektrycznej ciągle w krytycznym stopniu 

zależy od węgla, elektrownie węglowe produkują ponad 2/3 energii. W związku z wzrostem cen 

gazu, wzrosło zapotrzebowanie na węgiel i tym samym jego cena, wzrosła również cena energii 

elektrycznej, co obecnie zagraża już przedsiębiorcom. Energia elektryczna w Polsce jest 

najdroższa w świecie, jeżeli uwzględnić parytet siły nabywczej polskiej waluty. Za nami są 

jedynie takie kraje jak Sierra Leone, Togo, Uganda czy Filipiny. 

 
Na podstawie materiałów z Money link oraz Business Insider   
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