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Pierwsze „wielkie” śląskie elektrownie – chorzów oraz Zabrze – zbudowane u schyłku 
XiX wieku (lata 1896–1900) były jednymi z pierwszych elektrowni węglowych na świecie 
(pierwsza taka elektrownia, zbudowana przez Thomasa Edisona w celu stworzenia rynku 
oświetlenia elektrycznego na Manhattanie, zaczęła działać w 1882 roku).

Warto prześledzić losy Elektrociepłowni Zabrze, która ciągle jeszcze pracuje.  
Jej budowa została rozpoczęta w 1896 roku przez firmę AEG. Od 1900 roku stanowiła 
własność spółki Schlesische Elektrizitäts und Gas Aktien Gesellschaft. W 1945 roku została 
znacjonalizowana. W  1993 roku została skomercjalizowana (przekształcona w  spółkę 
skarbu państwa), a w 2010 roku sprzedana fińskiej firmie energetycznej Fortum.

Elektrownia chorzów, uruchomiona w  1898 roku, pracowała do roku 2003.  
Jej rola w gospodarce była nierozerwalnie związana z Zakładami Azotowymi chorzów 
uruchomionymi w 1916 roku (obecnie Azoty-Adipol). Już na samym początku reformy 
elektroenergetyki (1990–1995) po zmianach ustrojowych w Polsce podjęte zostały 
działania na rzecz zastąpienia wysłużonej Elektrowni (elektrociepłowni) chorzów 
nowoczesną elektrociepłownią, funkcjonującą w nowej formule organizacyjno-wła-
snościowej. Na drodze skomplikowanego procesu (od utworzenia przez inwestorów 
amerykańskich spółki celowej do zrealizowania inwestycji, aż po przejęcie funkcjo-
nującej elektrociepłowni przez czeską firmę cEZ), naznaczonego licznymi kryzysami, 
elektrociepłownia została wybudowana i obecnie funkcjonuje jako Elektrociepłownia 
chorzów Elcho. Elektrociepłownia ta, o mocy osiągalnej ponad 200 MW elektrycz-
nych i 500 MW cieplnych, sprzedaje energię elektryczną na rynku, a ciepło do Przed-
siębiorstwa Energetyki cieplnej Katowice (Grupa Tauron). 

inna śląska elektrownia, mianowicie Elektrownia Szombierki (budowana począt-
kowo jako fabryka materiałów wybuchowych), przekazana została do eksploatacji 
w  1920 roku. inwestorem była niemiecka spółka Schaffgotsh Bergwerksgesellschaft 
GmbH. W 1945 Elektrownia Szombierki roku została znacjonalizowana. W 1993 roku, 
będąc już (po kolejnych przekształceniach organizacyjnych) częścią Zespołu Elektrocie-
płowni Bytom, została skomercjalizowana (przekształcona w spółkę skarbu państwa), 
a na początku 2011 roku sprzedana fińskiej firmie energetycznej Fortum. Rola Elek-
trowni Szombierki w gospodarce była związana z bytomskimi kopalniami (pierwszymi 
kopalniami były kopalnie: Szombierki, centrum, Rozbark, Miechowice) i  przemysłem 
około-górniczym (np. Zakładami Gumowymi Górnictwa Łagiewniki), a  także hutami 
(Zygmunt, Bobrek). Po ostatecznym wyłączeniu z eksploatacji w 2012 roku Elektrownia 
Szombierki „umiera stojąc”.
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Śląskie elektrownie, które w  ostatnich kilku latach odeszły albo odchodzą  
do historii służyły energetyce przez ponad 100 lat. W  1945 roku, bezpośrednio  
po ii wojnie światowej, łączna moc dyspozycyjna zawodowych elektrowni górno-
śląskich (Łaziska, chorzów, Zabrze, Szombierki, Będzin) wynosiła 215 MW. Było  
to dokładnie 50% całej mocy dyspozycyjnej polskich elektrowni zawodowych. 

Jeśli nieuchronną przebudowę technologiczną energetyki traktuje się jako jeden z naj-
silniejszych czynników prorozwojowych Śląska, to na odrębną refleksję zasługuje energe-
tyka przemysłowa. Mianowicie, podkreśla się tu, że przebudowa będzie przecież polegać 
między innymi na transformacji od energetyki WEK (wielkoskalowa energetyka korpora-
cyjna) do rozproszonej energetyki prosumenckiej. Pod tym względem zatoczone zostanie 
koło, bo w okresie międzywojennym i po ii wojnie światowej energetyka rozproszona była 
z natury rzeczy dominująca. Wynika to z prostego faktu, że krajowy system elektroener-
getyczny (KSE) nie istniał; ten powstawał wraz z  elektroenergetyczną siecią przesyłową  
220 kV (początek rozwoju, to lata 1950.) i 400 kV (początek, to połowa lat 1960.).

W  historycznej energetyce rozproszonej znaczenie miały energetyka wodna 
i  przemysłowa. Elektrownie wodne, wybudowane w  okresie międzywojennym,  
uruchomione w pierwszych latach po ii wojnie światowej (było tych elektrowni ponad 
6300) miały udział wynoszący ponad 10% mocy zainstalowanej w kraju. W tym seg-
mencie Śląsk miał niewielki udział. W energetyce przemysłowej miał natomiast udział 
dominujący, bo oprócz elektrowni zawodowych na Śląsku ocalały np. elektrownie 
przemysłu węglowego, o  łącznej osiągalnej mocy 200 MW. Razem, górnośląskie 
elektrownie zawodowe i przemysłowe, pełniły zatem dominującą rolę w odbudowie 
kraju po zniszczeniach wojennych i w dalszym rozwoju kraju w 1950. latach.

Rysunek nr 1. Oś czasu – dato-
wania. 
1896–1900 – budowa 
elektrowni chorzów i Zabrze. 
1914, 1939, 1981, 2006/7  
– wielkie kryzysy poprzedza-
jące kolejne cykle przebudowy 
elektroenergetyki. 
1918, 1945, 1990, 2012/3 
– początki nowych cykli rozwo-
jowych w Polsce (w Europie, 
ogólnie na świecie). 
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Krytyczna analiza procesu niszczenia energetyki rozproszonej począwszy od końca 
lat 1940. ma fundamentalne znaczenie z  punktu widzenia antycypowania przebu-
dowy energetyki w horyzoncie 2050. Otóż niszczenie, przede wszystkim energetyki 
wodnej, miało wymiar polityczny. chodziło w szczególności o wyeliminowanie własno-
ści prywatnej. Skutkiem było zmniejszenie już na początku lat 1950. udziału energetyki 
wodnej w mocy zainstalowanej do udziału symbolicznego, wynoszącego około 2%.

Bardziej złożone przyczyny miały miejsce w  przypadku energetyki przemysło-
wej. Tempo rozwoju energetyki przemysłowej (autogeneracji) po ii wojnie światowej 
obrazują zainstalowane w niej moce, wynoszące (narastająco): 1952 – ponad 1200 
MW, 1965 – 1800 MW, 1975 – 2540 MW, 1985 – ponad 3100 MW (większość tych 
mocy z natury rzeczy była zlokalizowana na Śląsku). Moce te miały udział w całkowi-
tej mocy zainstalowanej w Polsce wynoszący: 44%, 19%, 13% i 10%, odpowiednio, 
czyli zmniejszenie udziału było ponad 4-krotne. Udział produkcji energii w energe-
tyce przemysłowej spadał jeszcze szybciej. Mianowicie, w 20-letnim okresie porów-
nawczym 1965÷1985 udział mocy zmniejszył się 1,9 razy, a udział produkcji zmniej-
szył się 2-krotnie (z 12% do 6%)26.

Analiza wydarzeń na osi czasu przedstawiona na rysunku prowadzi do stwierdze-
nia, że każda wielka przebudowa elektroenergetyki miała przyczynę w poprzedzają-
cym ją wielkim kryzysie. Każdy z kryzysów miał charakter globalny i specyficznie polski  
(na rysunku oznaczono to symbolem „x2”). Na przykład ii wojna światowa była 
w Europie Zachodniej, demokratycznej i rynkowej, przyczyną wielkiej fali nacjonalizacji 
elektroenergetyki i w  ślad za tym jej centralizacji (tworzenia monopoli narodowych, 
głównie we Włoszech, Francji, Wielkiej Brytanii). celem przebudowy elektroenergetyki 
w tym wypadku było wprzęgnięcie jej w odbudowę zniszczeń powojennych w Europie, 
która wymagała ogromnych ilości energii elektrycznej. Z kolei w Polsce elektroenerge-
tyka została podporządkowana całkowicie regułom gospodarki socjalistycznej.

Okres 1980/1–1990 był okresem poprzedzającym wielkie reformy prywaty-
zacyjno-liberalizacyjne w  elektroenergetyce. istotą tych reform była globaliza-
cja w  sferze własności przedsiębiorstw oraz przełamanie monopolu sieciowego  
za pomocą zasady TPA (dostępu stron trzecich do sieci). Świat (Wielka Brytania, USA, 

26 Wyliczono na podstawie danych z książki Historia Elektryki Polskiej - Elektroenergetyka. Wydawnictwa 
Naukowo-Techniczne, Warszawa 1992.

2020, 2030, 2050 – horyzonty/
cele doktryny/polityki/strategii 
energetycznej (unijny Pakiet 
3x20, Polityka energetyczna 
Polski, unijna Mapa drogowa). 
1922, 1987, 1996, 2011 – 
polskie ustawy energetyczne: 
ustawa elektryczna, ustawa 
energetyczna, Prawo energe-
tyczne. 
1986, 2011 – Prawo atomowe, 
pakiet ustaw o energetyce 
jądrowej, odpowiednio.
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UE) wszedł w te reformy z powodu narosłej w ciągu dziesięcioleci niezdolności mono-
poli narodowych do działań proefektywnościowych. Polska weszła natomiast w nie 
(równolegle do Wielkiej Brytanii i USA, a przed UE) w ramach zmian ustrojowych.

Okres 2007–2012 jest nowym wielkim kryzysem, pod względem znaczenia 
dla przebudowy energetyki znacznie ważniejszym od poprzednich. Mianowicie, 
w  okresie tym załamały się na rynkach kapitałowych podstawy finansowania jed-
nostkowych projektów inwestycyjnych wymagających nakładów idących w miliardy € 
(bloki jądrowe, bloki węglowe, wielkie elektrownie wodne), obciążonych zbyt dużym 
ryzykiem. Z  drugiej strony pojawiły się całkowicie nowe technologie, przenoszące 
jak nigdy dotąd akcent z  produkcji energii (ogólnie, nie tylko energii elektrycznej) 
na efektywność jej użytkowania (w budownictwie, w ciepłownictwie, w transporcie, 
w przemyśle), w tym na zarządzanie energią za pomocą infrastruktury smart grid.

Analiza „likwidacji” rozproszonej energetyki wodnej i przemysłowej w przeszłości 
w Polsce potwierdza bardzo ważną praktyczną tezę, że energetyka WEK (węglowa, 
jądrowa) będzie blokowała również w przyszłości rozwój energetyki prosumenckiej 
i  energetyki przemysłowej, bo te naruszają (ograniczają) interesy energetyki WEK. 
Jest to szczególnie niebezpieczne w czasie gdy energetyka prosumencka stała się już 
nowym trendem światowym, a energetyka przemysłowa (inna niż ta w przeszłości) 
wchodzi w okres renesansu.

dla Polski okres 2006–2012 jest najgorszym okresem w  historii elektroenerge-
tyki ze względu na jej uwikłanie w  trzy kryzysy o długotrwałych skutkach. Pierwszy  
to petryfikacja energetyki węglowej za pomocą konsolidacji przedsiębiorstw  
oraz derogacji (częściowego wyłączenia wytwórców energii elektrycznej z obowiązku 
płacenia za uprawnienia do emisji cO2). drugi, to stworzenie najbardziej nieefektyw-
nego w Europie systemu wsparcia dla OZE, który nie prowadzi do żadnej polskiej prze-
wagi technologicznej, a sankcjonuje, między innymi, systemowo niezwykle szkodliwą  
– w wymiarze termodynamicznym, technicznym, ekonomicznym i społecznym – tech-
nologię współspalania biomasy w kotłach bloków kondensacyjnych. Trzeci, to uwikłanie 
w energetykę jądrową, która jest interesem dla zagranicznych dostawców reaktorów 
i bloków (turbin, generatorów, transformatorów blokowych) i rodzimego sojuszu poli-
tyczno-korporacyjnego, ale nie dla demokratycznego społeczeństwa informacyjnego.

Tu podkreśla się, że jest bardzo cienka granica między racjami ochrony polskiej 
gospodarki przed nadmiernymi kosztami polityki klimatycznej przywoływanymi 
przez sojusz polityczno-korporacyjny oraz niebezpieczeństwem petryfikacji polskiej 
energetyki, czyli utrwalenia jej nieefektywności w  długim horyzoncie czasowym. 
Trzeba podkreślić, że polityka klimatyczna jest globalną grą o zdobycie przewagi kon-
kurencyjnej we współczesnym świecie. Mianowicie, stworzenie poligonu innowacyj-
ności technologicznej w energetyce pełni funkcję podobną do tej, którą w historii 
pełniły zbrojenia. Konieczność przebudowy poligonu innowacyjności wiąże się oczy-
wiście z relatywnym kurczeniem się budżetów zbrojeniowych: roczne wydatki woj-
skowe świata, to około 1,5 biliona $ (w  tym 0,6 biliona $, to budżet Pentagonu), 
a roczny rynek inwestycyjny w energetyce, to około 3 biliony $).
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cofnięcie polskiej elektroenergetyki w okresie 2006÷2012 o 20÷30 lat27 spowo-
duje trudności w realizacji celów dyrektywy 2009/28 (wyznaczonych na 2020 rok), 
które w procentach wynoszą w przypadku Polski: 15%/20%/20%, a w jednostkach 
mianowanych: około 100 TWh – roczna produkcja energii odnawialnej; około 60 
mln ton – roczna redukcja emisji cO2; około 200 TWh – roczna redukcja paliw 
kopalnych.

Przede wszystkim jednak cofnięcie to rodzi bardzo silny kryzys w  zderzeniu  
ze strategią UE w  postaci Mapy drogowej 2050, która określa cel redukcyjny 
w  zakresie emisji cO2 wynoszący 80 do 95% (obecna roczna emisja cO2 wynosi 
w UE około 4 mld ton). Jest to strategia, którą polski sojusz polityczno-korpora-
cyjny widzi jako wielkie zagrożenie dla siebie. Komisja Europejska widzi ją nato-
miast jako czynnik przebudowy gospodarki i  zdobycia przewagi konkurencyjnej 
w globalnej gospodarce.

Jeszcze ważniejsze jest to, że Mapa drogowa 2050 jest w  interesie Niemiec, 
które zapewne nie zechcą zrezygnować ze swojej historycznej szansy. W  tym 
kontekście problem można scharakteryzować następująco: Polska zmarnowała 
reformę liberalizacyjną elektroenergetyki z lat 1990–1995, wpisaną w zmiany ustro-
jowe. Niemcy realizują natomiast konsekwentnie reformę rozpoczętą 8 lat później  
niż Polska (w 1998 roku weszła w życie ustawa liberalizująca niemiecki rynek energii 
elektrycznej).

TECHNOLOGICZNA PRZEBUDOWA 
ENERGETYKI NA ŚWIECIE JEST JUŻ FAKTEM

W Niemczech w dzień wietrzny produkuje się półtora razy więcej energii elek-
trycznej w elektrowniach wiatrowych niż Polsce jest potrzebne w tym czasie. W dzień 
słoneczny podobnie, ale w źródłach fotowoltaicznych. A w dzień, kiedy wiatr wieje 
słabo i słońce słabo świeci, produkcja „pod sznurek” w agregatach kogeneracyjnych 
zasilanych biogazem z biogazowni – i dodatkowo jeszcze w małych elektrowniach 
wodnych – jest taka, że łączna ilość energii elektrycznej ze źródeł OZE znowu jest 
większa od polskiego dobowego zapotrzebowania.

Oczywiście, niemieckie zapotrzebowanie na energię elektryczną jest czterokrot-
nie większe od polskiego, ale to i  tak oznacza, że Niemcy osiągając w ostatnich  
15 latach ponad 20-procentowy udział energii elektrycznej ze źródeł OZE (roczna 
produkcja ponad 120 TWh) oddaliły się od Polski o „epokę”. Mianowicie, w Polsce 
procentowy udział energii elektrycznej ze źródeł OZE – z  porównywalnych tech-
nologii (a praktycznie z elektrowni wiatrowych, bo przecież mamy tylko śladowy 
udział źródeł fotowoltaicznych i  biogazowych oraz małych elektrowni wodnych)  
– jest dziesięciokrotnie mniejszy. Spektakularne wyniki w  produkcji energii elek-
trycznej w źródłach odnawialnych pociągnęły za sobą jeszcze bardziej spektaku-
larne wyniki w redukcji emisji cO2. Mianowicie, Niemcy, których roczna emisja cO2, 

27 J. Popczyk. Energetyka rozproszona. Od dominacji energetyki w gospodarce do zrównoważonego roz-
woju, od paliw kopalnych do energii odnawialnej i efektywności energetycznej. Polski Klub Ekologiczny 
Okręg Mazowiecki. Warszawa 2011.
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jako baza celu emisyjnego, wynosiła około 0,6 mld ton przekroczyły już swój cel 
redukcyjny (120 mln ton).

dzięki dotychczasowym wynikom Niemcy mogły przyjąć radykalną strategię  
na okres do 2050 roku, zgodnie z  którą zmniejszą w  tym czasie swój rynek energii 
elektrycznej o 25%, a rynek energii pierwotnej z paliw kopalnych o 50%. To oznacza,  
że roczne zużycie jednostkowe energii elektrycznej zmniejszy się z obecnych 7 MWh/osobę  
do 5 MWh/osobę, a  energii pierwotnej z  43 MWh/osobę do 22 MWh/osobę.  
W takiej sytuacji trudno oczekiwać, że Niemcy poczekają z dalszą przebudową energe-
tyki, aby Polska mogła, bez wysiłku, je dogonić.

W  Polsce roczne zużycie wynosi obecnie odpowiednio: 3,5 MWh/osobę  
i  30 MWh/osobę, przy 3,5-krotnie niższym PKB na osobę w  stosunku do nie-
mieckiego. W  dodatku trzeba pamiętać o  polskim problemie demograficznym.  
W  2050 roku liczba mieszkańców wyniesie 32 mln, czyli 15% mniej niż obecnie. 
Gdyby zatem unormować zużycie na osobę w 2050 roku, przy obecnych (niezmie-
nionych) rynkach energii elektrycznej i energii pierwotnej na osobę, to wynosiłoby 
ono: 4 MWh/osobę w wypadku energii elektrycznej i  35 MWh/osobę w wypadku 
energii pierwotnej. Zatem zużycie energii elektrycznej na osobę byłoby tylko  
o 20% mniejsze od niemieckiego, a zużycie energii pierwotnej aż o 60% większe.

Oczywiście, w  tym miejscu trzeba podkreślić, że polski system wsparcia ener-
getyki odnawialnej jest najbardziej marnotrawny w  Europie. Mimo, że system ten 
pożera obecnie nie mniej niż 6 mld PLN rocznie (około 80% dopłacają odbiorcy 
z  tytułu „zielonych” certyfikatów, natomiast 20% stanowią najróżniejsze programy 
wsparcia finansowane ze środków publicznych), to Polska praktycznie jeszcze nic nie 
zrobiła dla rozwoju rozproszonej energetyki prosumenckiej.

Gigantyczne środki (6 mld PLN rocznie) są przejmowane przez korporację energe-
tyczną (75%) w postaci dopłat do szkodliwego współspalania i do dawno wybudo-
wanych (już zamortyzowanych) wielkich elektrowni wodnych, a ponadto przez nieza-
leżnych inwestorów wielkich farm wiatrowych (25%). Znakiem prawdziwie wielkiego 
opóźnienia Polski, i  zagrożenia dla polskiej gospodarki związanego z  tą sytuacją,  
są pojawiające się już oferty z unijnego rynku energii elektrycznej (mamy przecież 
taki jednolity rynek) dotyczące sprzedaży energii elektrycznej zielonej (w 100% zielo-
nej) po cenach polskiej energii czarnej.

Aby uniknąć dalszej petryfikacji (kosztów petryfikacji) polskiej elektroenergetyki 
i zapewnić efektywność jej transformacji w perspektywie 2050 trzeba, uwzględnia-
jąc zaistniałą bardzo trudną sytuację, zdefiniować technologie pomostowe, rozwo-
jowe i ubezpieczające. W warunkach rynkowych i transformacji energetyki od WEK 
do OZE/URE zdefiniowanie tych technologii jest znacznie ważniejsze (i efektywniej-
sze z  punktu widzenia praktycznych działań) niż ustanawianie rządowej polityki 
energetycznej, która nigdy dotychczas nie dała zadowalających rezultatów (nigdy 
też nie była konsekwentnie realizowana). Poniżej proponuje się, jako właściwe dla 
Polski, trzy grupy technologii: technologie rozwojowe (prosumenckie), pomostowe 
(węglowe) i ubezpieczające (gazowe). Technologie jądrowe uznaje się jako całkowicie 
niewłaściwe dla potrzeb XXi wieku.
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1.  Technologie rozwojowe. Są to technologie proefektywnościowe oraz technolo-
gie OZE/URE. Przede wszystkim takie, jak: dom plus-energetyczny z infrastruk-
turą smart grid mikro („oddolnym”, a nie „odgórnym”), transport elektryczny, 
całe rolnictwo energetyczne i inne. Są one właściwe dla prosumentów.

2. Technologie pomostowe. Są to technologie wytwórcze WEK w elektroenerge-
tyce, rafinerie, kopalnie, sieciowe systemy przesyłowe – elektroenergetyczny 
i gazowy. W elektroenergetyce są to przede wszystkim technologie węglowe 
(dla tych technologii charakterystyczny jest brak przesłanek odnośnie możliwo-
ści sfinansowania nowych bloków; istnieje natomiast potencjał modernizacji ist-
niejącej energetyki węglowej i potencjał ten trzeba wykorzystać). Technologie 
pomostowe są właściwe dla korporacji i dla (biernych) odbiorców.

3.  Technologie ubezpieczające. Są to technologie gazowe (na gaz ziemny, LPG, 
a z dużym prawdopodobieństwem także gaz łupkowy). Podkreśla się, że tech-
nologie gazowe będą w przyszłości praktycznie technologiami rozproszonymi 
(jeden segment) oraz technologiami dostosowanymi do potrzeb odbiorców 
przemysłowych (drugi segment); udział technologii gazowych WEK będzie dra-
stycznie malał ze względów fundamentalnych, mianowicie z powodu wyższej 
efektywności przesyłu/transportu i magazynowania paliw gazowych, w porów-
naniu z przesyłem i magazynowaniem energii elektrycznej.

4.  Energetyka jądrowa. Brak jest możliwości realizacji programu przyjętego w Poli-
tyce energetycznej Polski do 2030 roku. Powody są następujące: 1º – jest to ener-
getyka paramilitarna i nie nadaje się do społeczeństwa informacyjnego (z coraz 
większym zakresem demokracji bezpośredniej), 2º – utraciła ona podstawy 
finansowania, bo cechuje się ryzykiem, które jest nieakceptowalne dla rynków 
finansowych tracących gwałtownie zaufanie społeczeństwa informacyjnego, 
3º – wprowadza ryzyko (na razie zupełnie niezidentyfikowane) dla KSE 
w obszarze stabilności dynamicznej, 4º – nie mieści się „mocowo” w dolinie 
nocnej KSE, w której już są ograniczane bloki węglowe o najwyższej spraw-
ności (Pątnów ii, Łagisza, Bełchatów ii), 5º – nie mieści się na rynku energii 
elektrycznej charakterystycznym dla KSE, dla którego absolutnie nie ma prze-
słanek wzrostu ponad 190 TWh w 2050 roku, 6º – właściwości bloków jądro-
wych (stałe obciążenie) utrudniają ich współpracę ze źródłami wiatrowymi 
i słonecznymi.

RYZYKO I KONKURENCYJNOŚĆ TECHNOLOGII

Jeśli Polsce grozi deficyt mocy wytwórczych na rynku energii elektrycznej,  
to sprawą niekwestionowaną jest to, że przyszłość polskiej elektroenergetyki (ener-
getyki) trzeba rozpatrywać w kontekście inwestycji. dlatego punktem wyjścia, który 
się tu przyjmuje do jej antycypowania, są bardzo grube, ale szokujące szacunki przed-
stawione w tabeli. dotyczą one nakładów inwestycyjnych dla ośmiu charakterystycz-
nych technologii, uwzględniających źródła wytwórcze i niezbędną rozbudowę sieci.
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Tabela nr 6. Porównanie nakładów inwestycyjnych, równoważnych w aspekcie rocznej sprzedaży 
energii elektrycznej dla odbiorców końcowych wynoszącej 11 TWh (opracowanie własne)

Lp. Technologia Moc
Nakłady inwestycyjne [EUR]

Czas do efektu
z pojedynczego projektu

łączne jednostkowe

1 Pojedynczy blok jądrowy, po 
Fukushimie 1,6 GW 11 mld 11 mld 15 lat

2 2 bloki węglowe, 
z instalacjami CCS 1,7 GW > 8 mld > 4 mld

Technologia dostępna 
nie wcześniej niż za 

20 lat

3 2 bloki węglowe 
bez instalacji CCS 2 GW 3,6 mld 1,8 mld

Realizacja możliwa przed 
2020; po 2020 pełna 
opłata za emisję cO2

4 40 farm wiatrowych, po 50 
turbin o mocy 2,5 MW każda 5 GW 10 mld 250 mln 2 lata

5 160 bloków combi, na gaz 
ziemny o mocy 10 MW każdy 1,6 GW 1 mld 6,5 mln 1 rok

6

16 tys. źródeł 
trójgeneracyjnych, 
na gaz ziemny o mocy 
100 kWel każda 

1,6 GW 4 mld 250 tys. 1 rok

7 160 tys. mikrobiogazowni,
o mocy 10 kWel każda 1,6 GW 7 mld 35 tys. 6 miesięcy

8
1 mln układów hybrydowych 
MOA1, o mocy 5 kW (M) + 5 
kW (O) każdy

(5+5) 
GW 10 mld 11 tys. 6 miesięcy

9
2,5 mln instalacji 
fotowoltaicznych,
o mocy 4,5 kW każda

11 GW 12 mld 4,4 tys. 3 miesiące

1 Układ hybrydowy MOA (mikrowiatrak, ogniwo fotowoltaiczne, akumulator).
Źródło: opracowanie własne.

W  tabeli nie dokonano oszacowania cen energii elektrycznej z  poszczególnych 
technologii ze względu na zbyt duże ryzyko, nieporównanie większe od ryzyka 
oszacowania nakładów inwestycyjnych. Mianowicie, ryzyko szacowania cen energii 
elektrycznej jest związane z  okresem, w  którym ceny te muszą być szacowane.  
Jest to 80 lat, bo taki jest okres „wyjścia” z biznesu, jakim jest energetyka jądrowa, 
której jeszcze nie ma. Trzeba ją dopiero zbudować, a w obecnej sytuacji, po katastro-
fie w elektrowni Fukushima, będzie to trwało nie krócej niż 15 lat.

Mimo, że tabela nie zawiera oszacowania cen energii elektrycznej, to przesądza 
ona o perspektywach energetyki WEK i OZE/URE na korzyść tej drugiej. Technolo-
gie słoneczne (zwłaszcza hybrydowe, łączące ogniwa fotowoltaiczne i kolektory sło-
neczne), mikrowiatrowe, geotermalne (pompy ciepła), a  także z obszaru rolnictwa 
energetycznego mają wielki potencjał redukcji kosztów i są właściwe dla prosumen-
tów. Technologie WEK nie mają takiego potencjału, a z punktu widzenia inwestorów 
są obciążone zbyt wielkim ryzykiem (dla technologii węglowych bez instalacji ccS 
ryzyko jest związane z unijnymi regulacjami dotyczącymi uprawnień do emisji cO2).
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Tę tezę potwierdza następujące uproszczone skonfrontowanie cen energii elek-
trycznej w energetyce prosumenckiej (OZE/URE) i WEK. Rozpatrzmy układ hybrydowy 
taki jak w tabeli: mikrowiatrak 5 kW (cena 900 €/kW) + ogniwa PV 5 kW (cena 1100 
€/kW), z baterią akumulatorów i przekształtnikiem; czas pracy układu hybrydowego – 
około 25 lat. Produkcja energii elektrycznej w okresie całego życia układu wynosi około 
275 MWh. Nakłady inwestycyjne prosumenta związane z mikrowiatrakiem i ogniwami 
PV oszacowano na 42 tys. PLN. Łącznie z  przekształtnikami i  bateriami akumulato-
rów są dwukrotnie wyższe, czyli wynoszą 84 tys. PLN. Zatem cena jednostkowa (stała) 
energii elektrycznej wynosi, w perspektywie prosumenta, 305 zł/MWh, w porównaniu 
z ceną ponad 600 PLN/MWh (z VAT-em, w przypadku taryfy c) od dostawcy z urzędu.

dodatkowo, z  punktu widzenia przyszłości energetyki OZE/URE, ważne jest 
również to, że jej potencjał rozwojowy będą wzmacniały paliwa, których nadpodaż 
pojawi się za przyczyną samochodu elektrycznego i  będą transferowane z  rynku 
transportowego na rynek rozproszonego wywarzania energii elektrycznej (dużą rolę 
do odegrania na rynku energetyki rozproszonej ma w tym kontekście LPG). Ponadto, 
potencjał rozwojowy energetyki OZE/URE z  dużym prawdopodobieństwem będą 
wzmacniały paliwa takie jak gaz łupkowy, a  w  pewnym zakresie także biomasa 
wykorzystywana w instalacjach nowego typu (z układami ORc, z silnikami Sterlinga).

POLSKI MIX ENERGETYCZNY 2050

Spełnienie celów Mapy drogowej 2050 nie jest dla Polski niebezpieczeństwem jeśli 
uwzględni się realistyczne przesłanki makroekonomiczne. Przesłanki te są następujące. 

1. Zużycie najważniejszego nośnika energii (jest nim energia elektryczna) 
w wielkim, średnim i małym przemyśle szacuje się w 2012 roku na około 55% 
całego zużycia, czyli na 60 TWh. Wykorzystanie potencjału efektywności ener-
getycznej w scenariuszu business as usual (nie mniejszego niż 30%) i zmiana 
struktury przemysłu na mniej energochłonną spowodują, że zapotrzebowanie 
na energię elektryczną w przemyśle utrzyma się na niezmienionym poziomie. 
W  miksie energetycznym 2050 co najmniej połowa tej energii elektrycznej 
będzie produkowana w  wysokosprawnej autokogeneracji gazowej (na tym 
będzie polegał renesans energetyki przemysłowej). druga połowa będzie 
dostarczana przez elektroenergetykę WEK, z węglowych elektrowni konden-
sacyjnych i z gazowych bloków combi.

2. Liczba samochodów na 1000 mieszkańców wzrośnie z obecnych 400 do 600; 
a udział samochodów elektrycznych w rynku wyniesie 50%. Ważny jest fakt, 
że jednostkowe zużycie energii elektrycznej przez samochód elektryczny jest 
3,5 razy mniejsze od zużycia energii chemicznej przez samochód tradycyjny. 
W rezultacie obecne roczne zapotrzebowanie na energię końcową dla trans-
portu wynoszące około 210 TWh zostanie zamienione w miksie energetycz-
nym 2050 na około 160 TWh energii chemicznej w  tradycyjnych paliwach 
transportowych i około 45 TWh energii elektrycznej ze źródeł OZE28.

28 Z punktu widzenia perspektyw rozwoju rynku samochodów elektrycznych charakterystyczne są infor-
macje o nowych (nowego typu) koalicjach koncernów samochodowych i inwestorów w obszarze OZE. 
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3. Przyrost domów/mieszkań wyniesie 1,5 mln (z  tego 1 mln w miastach) i  będą  
to głównie domy plus-energetyczne. Nastąpi też modernizacja całej istniejącej 
substancji mieszkaniowej, w dużej części do standardu domu plus-energetycz-
nego. Warto podkreślić potencjał wzrostu efektywności energetycznej w budow-
nictwie. Mianowicie, zużycie ciepła w  kWh/(m2 rok) w  2012 roku wynosi:  
180 – średnie w  istniejących zasobach, 120 – wymagane w nowych zasobach,  
15 – możliwe w domach pasywnych. Uwzględniając ten potencjał przyjmuje się  
na potrzeby szacunków związanych z miksem energetycznym 2050, że zapotrze-
bowanie na ciepło wynoszące około 240 TWh zostanie zredukowane do około  
120 TWh29. dalej przyjmuje się, że zapotrzebowanie to będzie pokryte w 40% przez 
pompy ciepła, a eksploatacyjna wartość cOP dla pomp ciepła będzie równa 3. 
czyli zapotrzebowanie wynoszące około 50 TWh zostanie pokryte przez ciepło 
z pomp ciepła, które trzeba zasilić energią elektryczną (ze źródeł OZE) równą około 
15 TWh. Pozostałe 70 TWh potrzebnego ciepła będzie pochodzić ze źródeł ciepła 
OZE/URE), ze źródeł kogeneracyjnych biomasowych oraz ze źródeł gazowych 
(i w bardzo niewielkiej części – węglowych).

4. Produkcja rolnicza na potrzeby żywności nie wymaga w przyszłości większych 
zasobów gruntów ornych od obecnych (około 12 mln ha). Będzie natomiast 
systematycznie rosło wykorzystanie nadwyżek gruntów rolnych – minimum  
3 mln ha – na cele energetyczne. Podkreśla się, że osiągalna (już obecnie, bez 
GMO) wydajność energetyczna gruntu rolnego wynosi około 80 MWh/ha.  
To się przekłada na 240 TWh energii pierwotnej o dużej efektywności konwer-
sji (w wypadku biogazowni i technologii kogeneracyjnych). 

GÓRNY ŚLĄSK: SKAZAĆ SIĘ NA KLĘSKĘ, ALBO SKOŃCZYĆ Z NIEMOCĄ

Jaką przyszłość dla śląskiej energetyki i dla Śląska szykuje w takim razie polityczno-
-korporacyjny sojusz energetyczny oraz samorządy? Na razie jest to niestety przyszłość 
bez przyszłości.

Bo na przykład, decyzją derogacyjną Komisji Europejskiej z  lipca 2012 Polska 
otrzymała do 2020 roku prawo do ponad 400 mln ton darmowych emisji cO2. 
(Uwzględniając obecne ceny uprawnień do emisji na unijnym rynku rzędu 10 EUR/t  
można wyliczyć, że beneficjenci otrzymają około 18 mld PLN; przy tym domi-
nującymi beneficjentami są przedsiębiorstwa inwestujące w  bloki węglowe).  
Ale na liście inwestycji, które zostały wyłączone z możliwości skorzystania z tego 

Przykładem jest koalicja Renault i przedsiębiorstwa cNR (Compagnie Nationale du Rhone, 3200 MW 
w OZE, planowany wzrost do 4500 MW w 2015 roku). celem tej koalicji jest realizacja projektu „smart 
EV + OZE”, czyli integracja rynku samochodów elektrycznych (Renault wprowadził już na rynek samo-
chody elektryczne Fluence Z.E. i Kangoo Z.E.) i  rynku energii elektrycznej produkowanej w źródłach 
OZE, z wykorzystaniem infrastruktury smart grid.

29 Pojawiają się szczegółowe raporty, według których zużycia ciepła w budownictwie można zmniejszyć 
w  Polsce o  około 80%. Przykładem jest raport „Wpływ kompleksowej termomodernizacji na rynek 
pracy w Polsce”, który analizuje gospodarcze i środowiskowe skutki realizacji programu termomoder-
nizacji budynków w Polsce (raport został wykonany przez międzynarodowy zespół ekspertów z Central 
European University i  z  Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii). Zgodnie z  raportem 
realizacja programu skutkowałaby powstaniem 350 tysięcy nowych miejsc pracy.
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prawa są nowe inwestycje takie jak: Elektrownia Rybnik, Elektrownia Jaworzno iii  
– Elektrownia ii, Elektrownia Blachownia, Elektrociepłownia Tychy, Elektrociepłow-
nia Katowice. Należy zapytać, dlaczego śląscy politycy i  energetycy, którzy byli 
w kraju głównymi promotorami derogacji nie przewidzieli takiej treści decyzji dero-
gacyjnej? decyzja Komisji Europejskiej, niekorzystna dla Śląska, nie jest jednak tym 
najgorszym, co region spotyka.

interesowna rządowo-korporacyjna (krajowa) polityka energetyczna ukierunko-
wana na rozwój energetyki jądrowej i  węglowej jest skierowana oczywiście prze-
ciwko całej polskiej gospodarce. Ale w powiązaniu z pasywnością samorządu woje-
wódzkiego i samorządów miast, a także gmin wiejskich i wiejsko-miejskich pozbawia 
Śląsk szansy na odegranie roli lokomotywy przebudowy krajowej energetyki, chociaż 
taka szansa Śląskowi się należy. Mechanizm tego pozbawienia jest prosty. Budowa 
w  Polsce elektrowni jądrowych i  węglowych spowoduje historyczny (przekracza-
jący 200 mld PLN) wypływ środków inwestycyjnych przed 2025 rokiem do global-
nych (ale nie polskich) firm konsultingowych, firm projektowych i  przede wszyst-
kim do dostawców bloków jądrowych i (nadkrytycznych) bloków węglowych. Będą  
to środki, których braknie niestety na sfinansowanie modernizacji Śląska za pomocą 
przebudowy energetyki, która na świecie przybrała już wymiar cywilizacyjny. Moder-
nizacji wprowadzającej Śląsk rzeczywiście w XXi wiek.

Są jeszcze dwa inne skutki interesownej rządowo-korporacyjnej polityki energe-
tycznej. Pierwszy z nich jest szczególnie „nieprzyjemny” dla Śląska. Bloki węglowe, 
za które zapłacimy zagranicznym dostawcom, uruchomione w kraju do 2020 roku 
będą potrzebowały przez 40 lat węgiel, który będziemy importowali, bo śląskiego 
będzie coraz mniej. A śląskiego węgla będzie mniej ze względu na brak inwestycji 
w górnictwo. Tych z kolei nie będzie, bo polski węgiel obciążany nakładami inwesty-
cyjnymi będzie niekonkurencyjny w stosunku do australijskiego, południowoafrykań-
skiego, z Ameryki Łacińskiej, a nawet ze Stanów Zjednoczonych.

drugi skutek będzie „nieprzyjemny” dla całej krajowej gospodarki. Po 2020 roku 
Komisja Europejska będzie „szukać” gwałtownie pieniędzy do unijnego budżetu. 
Jednym ze sposobów będzie windowanie (administracyjnymi metodami) opłat  
za uprawnienia do emisji cO2, które po 2020 roku z bardzo dużym prawdopodobień-
stwem będą trafiać właśnie do budżetu unijnego, a nie do budżetów krajowych (jak 
to jest obecnie). W ten pośredni sposób Polska z energetyką węglową stanie się istot-
nym płatnikiem do unijnego budżetu, a w kategorii opłat za uprawnienia do emisji 
cO2 dla elektroenergetyki – dominującym.

co trzeba zrobić w  kraju, ale przede wszystkim na Śląsku? Trzeba skończyć 
z niemocą! Śląsk ze zdegradowanym środowiskiem (którego niechlubnym symbolem jest 
Bytom, dzielnica Karb w szczególności), jako pozostałością po energochłonnym przemy-
śle ciężkim funkcjonującym w przeszłości w symbiozie z energetyką przywykłą do tego,  
że środowisko można mieć za nic, powinien się upomnieć o prawo do modernizacji.

Trzeba też odważnie wykorzystać kompetencje, obiektywnie uprawniające Śląsk 
do przejęcia roli lidera przemian w energetyce polskiej. Śląsk z  Politechniką Śląska 
i  licznymi zaangażowanymi środowiskami zawodowymi (pozakorporacyjnymi), 
jest przecież regionem najwyższych kompetencji dla tradycyjnej energetyki, w  tym 
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w szczególności w zakresie systemu elektroenergetycznego (elektrotechnika) i ener-
getyki cieplnej (termodynamika). Ale Śląsk ma także właściwe kompetencje jako 
kolebka informatyki i kuźnia kadr dla przemysłu icT (elektronika, informatyka, teleko-
munikacja) oraz w dziedzinie inżynierii środowiska.

Są to wszystko fundamentalne kompetencje do kształtowania rozproszo-
nej energetyki prosumenckiej, w  której mniej będzie produkcji energii, a  więcej  
jej dobrego (efektywnego, zrównoważonego) wykorzystania i poszanowania śro-
dowiska. Energetyki, w której konieczne rozwiązania obecnych dotkliwych kłopo-
tów przyczynią się do trwałej modernizacji Śląska. W tej energetyce zamiast spro-
wadzać biomasę do współspalania z Ameryki Południowej wykorzystamy biomasę 
śląską (300 tys. ton, w przeliczeniu na suchy składnik), dziko rosnącą na terenach 
zdegradowanych. W  dodatku biomasę tę, po przetworzeniu, wykorzystamy nie  
do współspalania, ale do ograniczenia niskiej emisji, która jest wielkim śląskim 
problemem. Pokażemy też opłacalność wykorzystania biomasy w  pełnym łańcu-
chu wartości (Warszawie i Brukseli wykażemy efekt polegający na wyeliminowaniu 
obecnej emisji metanu do atmosfery; metanu pochodzącego z beztlenowego roz-
kładu biomasy dziko rosnącej, mającego szkodliwy potencjał cieplarniany ponad  
20 razy większy niż dwutlenek węgla).

Przede wszystkim jednak zacznijmy na Śląsku budować energetykę prosumencką, 
zaczynając od zmniejszenia zużycia ciepła o  50%, a  energii elektrycznej o  25% 
w  uczelniach, szkołach, szpitalach, urzędach, a  potem w  blokach mieszkalnych 
należących do wspólnot mieszkaniowych i  spółdzielni mieszkaniowych, wreszcie 
w domach jednorodzinnych i w gospodarstwach rolnych (których na Śląsku nie jest 
wcale mało). Obecne technologie (w tym termomodernizacyjne wykorzystujące roz-
wiązania charakterystyczne dla domu pasywnego, a także automatyka budynkowa) 
umożliwiają takie zmniejszenie. Wystarczy też środków publicznych (jeśli się tylko 
będzie nimi dobrze gospodarowało), aby wesprzeć dobre projekty demonstracyjne, 
które otworzą drogę do czystych działań biznesowych.

Przyciągnijmy inwestorów, którzy wybudują fabryki materiałów termomoderniza-
cyjnych nowej generacji, prefabrykowanych domów pasywnych, automatyki budyn-
kowej, dodatkowych (oprócz tych, które już są) fabryk pomp ciepła, mikrowiatraków, 
ogniw fotowoltaicznych, a  także całkowicie nowych fabryk terminali do ładowania 
samochodów elektrycznych i wielu innych urządzeń (fabryki kolektorów słonecznych 
są, więcej ich raczej nie potrzeba).

Przejdźmy do kształcenia w  szkołach średnich i  na uczelniach fachowców dla 
energetyki prosumenckiej: audytorów energetycznych, projektantów prosumenc-
kich instalacji energetycznych, instalatorów (tych urządzeń, które w fabrykach będą 
masowo produkowane), certyfikatorów (urządzeń i przede wszystkim całych prosu-
menckich instalacji energetycznych). To zadanie jest absolutnie krytyczne.

Oczywiście, trzeba zadbać o  to, aby w  ustawie OZE znalazły się zapisy wła-
ściwe dla energetyki prosumenckiej. Kolejny rządowy projekt ustawy OZE jest  
od lipca przedmiotem publicznej debaty, tu chodzi jednak o  regulacje szersze  
niż sama ustawa OZE. Potrzebny jest mianowicie przełom, bo energetyka prosu-
mencka jest bardziej właściwością samorządów niż państwa. dlatego Śląski Urząd 
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Marszałkowski, a za nim Śląski Związek Gmin i Powiatów muszą poczuć się odpo-
wiedzialne w  dużym stopniu za warunki do rozwoju energetyki prosumenckej na 
Śląsku Proces przejmowania kompetencji (podobny w niektórych aspektach do tego,  
co dzieje się w gospodarce odpadami) będzie oczywiście długi, bo rząd łatwo nie 
zrezygnuje z  jednego z  ostatnich już obszarów dominujących wpływów. Ale ten 
proces trzeba bezwzględnie zapoczątkować.

iLab EPRO (internetowe Laboratorium Energetyki Prosumenckiej). W marcu utwo-
rzone zostało w Politechnice Śląskiej centrum Energetyki Prosumenckiej (cEP), funk-
cjonujące jako jednostka pozawydziałowa. Pierwszym przedsięwzięciem cEP jest 
budowa iLab EPRO, jako ośrodka konsolidacji nowych kompetencji technicznych, 
która jest niezbędna dla przyspieszenia rozwoju energetyki prosumenckiej w ogóle, 
a na Śląsku w  szczególności. Segmentacja funkcjonalno-technologiczna iLab EPRO 
przedstawiona jest poniżej.

1. PME – obiekty demonstracyjne wraz z  ich inteligentną infrastrukturą taką jak: 
elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa, sterowanie, pomiary 
(w  tym inteligentne liczniki na rynku energii elektrycznej, infrastruktura AMi), 
diagnostyka, monitoring. Są to obiekty/mikroinstalacje wytwarzające energię 
elektryczną (w tym w skojarzeniu), ale także obiekty/mikroinstalacje wytwarza-
jące i użytkujące ciepło (mogą to być mikrionstalacje wytwarzające biopaliwa).

2.  inteligentne interfejsy sieciowe łączące mikroinstalacje PME z KSE (z siecią dys-
trybucyjną, z systemem dystrybucyjnym). Są to interfejsy z trzema charaktery-
stycznymi poziomami inteligencji: przekształtnikową, obiektową i systemową. 
Głównym celem interfejsów sieciowych jest „zbliżenie” sposobu przyłączania 
PME do elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej do powszechnie obowiązu-
jącego sposobu przyłączania odbiorników.

3.  Sieć teleinformatyczna (kanały transmisyjne, w  tym internet, GSM/GPRS, 
systemy PLc i  inne; protokoły komunikacyjne). Kanały transmisyjne (łączące 
koncentratory w poszczególnych obiektach demonstracyjnych, czyli w syste-
mach ScAdA PME, z modułem komunikacyjnym w systemie ScAdA WS, całej 
wirtualnej sieci PME, i  protokoły komunikacyjne są krytyczną infrastrukturą 
iLab EPRO. Głównym dążeniem iLab EPRO jest działanie na rzecz otwartości 
protokołów komunikacyjnych (oczywiście, przy zachowaniu bezpieczeństwa 
przesyłu informacji).

4.  ScAdA iLab EPRO (internetowe Laboratorium Energetyki Prosumenckiej). 
chodzi tu o  systemy ScAdA PME, czyli obiektowe („pokrewne” w  dużym 
stopniu systemom przemysłowym ScAdA) oraz system ScAdA WS, czyli całej 
wirtualnej sieci PME („pokrewny” w  dużym stopniu tradycyjnym systemom 
ScAdA w KSE).
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Tabela nr 7. Segmentacja funkcjonalno-technologiczna iLab EPRO

PME
OBIEKTY DEMONSTRACYJNE
mikroinstalacje energetyczne ze smart gridem 
obiektowym (prosumenckim)
Zakres działalności:
• ekwiwalentowanie rynków energii WEK
• modelowanie (obiektów i  łańcuchów warto-

ści), programowanie sterowników
• optymalizacja (w obszarze doboru urządzeń)
• weryfikacja (założeń projektowych)
• certyfikacja (łańcuchów wartości)

INTERFEJSY SIECIOWE
Trzy poziomy inteligencji:
• przekształtnikowa  

(kompatybilność elektromagnetyczna)
• obiektowa (mikroinstalacja, integracja z KSE)
• systemowa (smart grid – internetowa energe-

tyka, synergetyczne łańcuchy wartości)
Integracja z systemem KNX/EIB (BMS)

INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA
• wydzielona sieć komputerowa

(Politechnika Śląska, Euro-centrum)
• sieć teleinformatyczna

(protokoły komunikacyjne; kanały/sieci trans-
misyjne, w  tym skrętka, światłowody, GSM/
GPRS, WiMAX, LTE, a nawet PLc)

• Internet
• sterowniki PLC
• smart metering (ale nie AMI)

SCADA
• monitoring (bezpieczeństwo obiektów)
• integracja architektoniczna (OZE/URE 

z budynkiem)
• schematy technologiczne (obiektowe łań-

cuchy termodynamiczne, ekonomiczne, … 
prosumentów)

• automatyka i  sterowanie (w  tym elektro-
energetyczna automatyka zabezpieczeniowa)

• diagnostyka eksploatacyjna (bazy danych)
• pomiary do celów badań i edukacji (próbko-

wanie, wizualizacja/wykresy; bazy danych)

Objaśnienia wybranych akronimów: PME – Prosumencka Mikroinstalacja Energetyczna; KNX/EiB – Europejska Magi-
strala instalacyjna (w domach inteligentnych); BSM – Building Management System ; PLc (kanał komunikacyjny – Power 
Line Communication; PLc (sterownik) – Programowalny Sterownik Logiczny; AMi – Adwanced Metering Infrastructure; 
ScAdA – Supervisory Control And Data Acquisition. 

„ZAGOSPODAROWAĆ” ELEKTROWNIĘ SZOMBIERKI 
– PRZYKŁAD NIE NAJWAŻNIEJSZY, ALE CHARAKTERYSTYCZNY

Elektrownia Szombierki wyłączona całkowicie z eksploatacji szybko się degraduje, 
mimo, że jest na liście obiektów Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego 
(trzeba przy tym pamiętać, że elektrownia została zaprojektowana przez wybitnych 
architektów: byli nimi bracia Georg i Emil Zillmannowie – projektanci, którzy odcisnęli 
piętno na śląskiej architekturze; zaprojektowali oni Nikiszowiec, Giszowiec i  wiele 
obiektów przemysłowych oraz infrastrukturalnych, takich np. jak wieże ciśnień). 

Elektrownia Szombierki jest szczególnym przypadkiem, łączącym sprawy, które 
zasługują na nową refleksję. Powinna ona stać się w energetyce zwornikiem prze-
szłości i przyszłości. Są ku temu podstawy, aby stała się jednym z poważnych multi-
-funkcyjnych ośrodków kształtowania nowej roli Śląska na rzecz przebudowy polskiej 
energetyki, integrującym działania zróżnicowanych środowisk zawodowych: samych 
elektroenergetyków i ogólnie energetyków, architektów, a nawet artystów. Z drugiej 
strony samorządowców, nauczycieli, ale też przedsiębiorców i przede wszystkim pro-
sumentów, utożsamianych dzisiaj z odbiorcami energii elektrycznej, którzy w kolej-
nych latach staną się również jej wytwórcami (w rzeczywistości sprawa transformacji 
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odbiorców w  prosumentów ma znacznie większy potencjał niż tylko wytwarzanie 
energii elektrycznej w mikroźródłach).

Ale nie mogą w stosunku do tego przypadku ujawniać niemocy politycy i samo-
rządowcy, którzy głoszą hasła o potrzebie ochrony tożsamości Śląska. Bo nic tak nie 
chroni tej tożsamości jak ochrona śląskich zabytków przemysłowych. i nic nie jest tak 
ważne dla Śląska jak powstrzymanie degradacji regionu (ogólnie, nie tylko zabytków 
przemysłowych) i pobudzenie do trwałego zrównoważonego rozwoju.

Jasne, że sprawa nie jest prosta. Elektrownia Szombierki należy obecnie do Fortum, 
które jest, jako przedsiębiorstwo fińskie, w specyficznej (trudnej) sytuacji. Tym większa 
jest potencjalna rola samorządów (Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Miasta Bytom). 
Samorządy mają możliwość aplikowania o  środki publiczne (możliwych tytułów 
w wypadku Elektrowni Szombierki jest dużo). dlatego niezależnie od ryzyka związa-
nego z formułą przedsięwzięcia publiczno-prywatnego trzeba próbę na rzecz takiego 
przedsięwzięcia podjąć.

Od początku trzeba przy tym działać na rzecz trwałej wydolności biznesowej 
przedsięwzięcia. Jest to możliwe, ale potrzebna jest odwaga i  wyobraźnia braci  
Zillmannów, którzy w Giszowcu zrealizowali koncepcję „miasta-ogrodu” (warto się 
z  nią zapoznać bliżej w  internecie). 100 lat później Elektrownię Szombierki należy 
przekształcić w  multi-funkcyjne centrum energetyczne, które stanie się inkubatorem 
przedsiębiorczości i  innowacyjności. Formuła energetyki prosumenckiej daje taką 
możliwość. i ma wiele wspólnego z koncepcją miasta-ogrodu sprzed 100 lat. Odhu-
manizowana energetyka nie ma już przyszłości. Potrzebne jest coraz pilniej powiąza-
nie energetyki z architekturą, ze sztuką, potrzebny jest nowy design energetyczny.

Mianowicie, chodzi o zbudowanie na nowo tożsamości śląskiej energetyki. Zako-
rzenionej w pięknej tradycji. Silnej potrzebami twórczości nowego pokolenia wiedzy 
(szukającego możliwości konstruktywnego wykorzystania swoich nowych, interneto-
wych kompetencji). Wytwarzającej nowe, silne więzi między zróżnicowanymi środo-
wiskami (zaspakajające odwieczną potrzebę konstruktywnych relacji między ludźmi).

 A co z potężną korporacją energetyczną. chodzi w tym wypadku nie o Fortum, 
ale o rodzimą korporację. Ona także nie może uchylić się od odpowiedzialności. Prze-
cież eksploatuje niemiłosiernie tradycję energetyki węglowej do budowania swojego 
biznesu. Musi być zatem zdolna do zmierzenia się ze skutkami działania tej ener-
getyki w  przeszłości i  powiązania ich (skutków) z  przyszłością w  długim procesie 
odpowiedzialności pokoleniowej. Jeśli tworzy obecnie swój wizerunek przez wspiera-
nie sportu, to przyłączenie się do przekształcenia Elektrowni Szombierki w nowocze-
sne śląskie centrum innowacyjności, z którego będzie zresztą korzystać na zasadzie 
komercyjnej, ten wizerunek tylko poprawi.




