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…to się lubi co się ma. A sektor energetyki ma np. „dwu-
setki”. 

Przysłuchując się ogólnokrajowym dyskusjom na kongre-
sach, konferencjach, seminariach, w mediach wszelkiej maści czy 
Internecie, trudno się połapać, czym są bloki klasy 200 MW?

Czy są to podstawowe jednostki wytwórcze polskiego sek-
tora elektroenergetycznego, stanowiące ponad 50% mocy blo-
ków JWCD, dające około połowę ich produkcji, będące ciągle 
w dobrej dyspozycji, pracujące w ciężkich warunkach regulacji, 
w znacznej części zmodernizowane, o parametrach cieplnych 
czasami tylko nieznacznie (3-4 pkt. % sprawności) ustępujące 
blokom klasy 360 MW, przygotowane do spełniania wymogów 
dyrektywy IED, spalające polskie węgle?

Czy będący w „stanie agonalnym złom” (z wypowiedzi 
przedstawicieli sektora podczas jednej z konferencji branżo-
wych) lub „stare rzęchy” (z artykułu w prasie biznesowej)?

Rzęch według Słownika Języka Polskiego to: stary, zdezelo-
wany mechanizm lub pojazd. Kilka z 33 synonimów słowa rzęch: 
antyk, barachło, grat, gruchot, ochłap, śmieć, trup, ruina.

Ciekawie przedstawia się też rozrzut wyobrażeń o skali zja-
wiska „rewitalizacja bloków 200 MW”. 

W niniejszym arty-
kule autor próbuje upo-
rządkować nieco wiedzę 
o przedmiocie dysku-
sji, czyli blokach klasy 
200 MW oraz o proble-
mach ich dalszej eksplo-
atacji w dłuższej perspek-
tywie czasowej. Zwróci też 
uwagę na złożoność po-
jęcia rewitalizacji zarówno 
w aspekcie jej zakresu dla 
każdej jednostki, jak i wy-
boru jednostek do prze-
dłużonej eksploatacji.

1) Autor przez 25 lat  
pracował w trzech  
elektrowniach  
z 14 blokami  
klasy 200 MW.

Adam Smolik1)

Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny 
Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.

Jak się nie ma co się lubi…

Beggars cannot be choosers...

Rys. 1. Przegląd bloków klasy 200 MW w Polsce  
(źródło: oprac. własne ENERGOPOMIARU)

Przegląd bloków klasy 200 MW

W latach 1961-1968 wybudowano w Polsce 63 jednostki 
200 MW. Zostało ich w systemie 54 (nie licząc bloku biomasowe-
go w Elektrowni Połaniec). Liczbę jednostek i ich lokalizacji przed-
stawiono na rysunkach 1 i 2. 

Rys. 2. Lokalizacja bloków klasy 200 MW (źródło: oprac. własne ENERGOPOMIARU)
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Obecnie, po modernizacjach, bloki prezentują podwyższone 
parametry – moc od 200 do 261 MW i sprawności ok. 34-37%, co 
przedstawiono w tabelach 1 i 2. Udział tych boków w rynku energii 
pokazuje rysunek 3.

Tabela 1
Przegląd bloków 200 MW

L.p. Elektrownia
Rok uruchomienia 
pierwszego bloku 

200 MW

Moc osiągalna 
sumarycznie  
i wg bloków

Paliwo  
– węgiel Pełna nazwa obiektu i lokalizacja

1 Dolna Odra 1974
1362 MW

3 x 222 MW
3 x 232 MW

kamienny

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.  
Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra 

74-105 Nowe Czarnowo 76 
województwo: zachodniopomorskie

2 Jaworzno III 1977
1345 MW

5 x 225 MW
1 x 220 MW

kamienny

TAURON Wytwarzanie S.A. 
Oddział Elektrownia Jaworzno III 

ul. Promienna 51, 43-603 Jaworzno 
województwo: śląskie

3 Kozienice 1972

1805 MW
5 x 228 MW
2 x 225 MW
1 x 215 MW

kamienny
ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. 

Świerże Górne, 26-900 Kozienice 1 
województwo: mazowieckie

4 Łaziska 1970
905 MW

3 x 225 MW
1 x 230 MW

kamienny
TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Łaziska 

ul. Wyzwolenia 30, 43-170 Łaziska Górne 
województwo: śląskie

5 Ostrołęka 1972

677 MW
1 x 221 MW
1 x 226 MW
1 x 230 MW

kamienny
ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A. 
ul. Elektryczna 5, 07-401 Ostrołęka 

województwo: mazowieckie

6 Pątnów 1967
1244 MW

4 x 200 MW
2 x 222 MW

brunatny
Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. 

ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin 
województwo: wielkopolskie

7 Połaniec 1979

1657 MW
4 x 242 MW
2 x 225 MW
1 x 239 MW

kamienny
ENGIE Energia Polska S.A. 

ul. Zawada 26, 28-230 Połaniec 
województwo: świętokrzyskie

8 Rybnik 1972
1780 MW

6 x 225 MW 
2 x 215 MW

kamienny
EDF Polska S.A. Oddział w Rybniku 

ul. Podmiejska , 44-207 Rybnik 
województwo: śląskie

9 Turów 1962
1488 MW

3 x 235 MW
3 x 261 MW

brunatny

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.  
Oddział Elektrownia Turów 

ul. Młodych Energetyków 12, 59-916 Bogatynia 3 
województwo: dolnośląskie

(źródło: oprac. własne ENERGOPOMIARU)

Rozważana liczba bloków do rewitalizacji i dalszej eksplo-
atacji to – według różnych źródeł – od 30 do 54. Bloki 200 MW 
miałyby być również „dawcą” miejsca i infrastruktury dla projek-
towanych duobloków klasy 500 MW. 

Rys. 3. Produkcja energii elektrycznej na blokach 200 MW (źródło: oprac. własne ENERGOPOMIARU)
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Wiele aspektów rewitalizacji

W listopadzie br. podczas posiedzenia Parlamentarnego 
Zespołu Górnictwa i Energii autor miał zaszczyt przedstawić 
prezentację poświęconą rewitalizacji bloków 200 MW. ENERGO-
POMIAR zna te jednostki – prowadził diagnostykę wszystkich 
bloków energetycznych zainstalowanych w polskiej energetyce, 
w tym wszystkich bloków klasy 200 MW. Podczas wystąpienia 
zostały wymienione m.in. przesłanki do podjęcia programu rewi-
talizacji istniejących bloków klasy 200 MW, w tym: zapewnienie 
bezpieczeństwa energetycznego, optymalizacja wykorzysta-
nia zasobów wytwórczych istniejących bloków, wykorzystanie 
kompetencji istniejących polskich firm inżynierskich oraz wyko-
nawczych. 

Prezentacja kończyła się słowami: „Istnieje potrzeba opra-
cowania kompleksowego programu rewitalizacji bloków 200 MW 
z uwzględnieniem aspektów technicznych, technologicznych, 
środowiskowych i organizacyjno-prawnych w oparciu o au-
dyt funkcjonujących bloków 200 MW i istniejącej infrastruktury, 
w kontekście projektu ustaw OZE oraz o rynku mocy”.

Opracowanie programu wymaga starannej inwentaryzacji 
istniejących zasobów sektora, analizy możliwych wariantów i jak 
najbliższego rynkowym realiom oszacowania finansowego i cza-
sowego zaangażowania. Wprawdzie bloki 200 MW przeszły już 
częściową modernizację i zostały dostosowane do unijnych wy-
magań obowiązujących od 2016 roku lub uzyskały derogację, ale 
od 2020/2021 roku konieczne będzie spełnienie dodatkowych, 

zaostrzonych wymagań dyrektywy IED (konkluzje BAT) w zakre-
sie tlenków siarki i azotu, chlorowodoru, fluorowodoru, amonia-
ku, rtęci i pyłów oraz ścieków.

Zakres przystosowania konkretnych jednostek 200 MW do 
wydłużonej eksploatacji powinien być rzetelnie i szczegółowo 
rozpracowany w wielu aspektach, takich jak: 
•	 prawne

– wymogi UDT,
– ustawa OZE,
– rynek mocy,
– regulacje europejskie,

•	 środowiskowe	(m.in.	konkluzje	BAT,	dyrektywa	IED),
•	 techniczne

– osiągalna moc,
– sprawność (szczególnie przy niskich obciążeniach),
– dyspozycyjność,
– elastyczność,
– pozostała żywotność,

•	 ekonomiczne
– sytuacja finansowo-ekonomiczna sektora,
– paliwa – ceny i dostępność,
– ceny uprawnień emisyjnych CO2,

•	 rynkowe	(uwarunkowania	dotyczące	firm	projektowych,	wy-
konawców inwestycji oraz dostawców urządzeń i instalacji),

•	 społeczne,
•	 organizacyjne	(czas	na	podjęcie	decyzji,	przygotowanie	i	re-

alizację procesu inwestycyjnego / rewitalizacji). 

Tabela 2
Przykłady modernizacji bloków 200 MW 

BLOK A

stan początkowy
1968 r.

po modernizacji
2000 r.

po remoncie kapitalnym
2010 r.

Rok przekazania do eksploatacji 1963

Wytwórca turbiny Leningradzkie Zakłady Metalowe ABB Zamech Ltd. ABB Zamech Ltd.

Moc znamionowa 200 MW 238 MW 238 MW

Opis kotła / paliwo kocioł pyłowy / węgiel brunatny kocioł fluidalny / węgiel brunatny kocioł fluidalny / węgiel brunatny

Jednostkowe zużycie energii chemicznej 
paliwa przez blok brutto 10 287 kJ/kWh 9 158 kJ/kWh 8 968 kJ/kWh

Jednostkowe zużycie energii chemicznej 
paliwa przez blok netto 11 366 kJ/kWh 10 100 kJ/kWh 9 855 kJ/kWh

Sprawność wytwarzania energii 
elektrycznej netto 31,7% 35,6% 36,5%

Emisja CO2 1 137 kg/MWh 1 012 kg/MWh 991 kg/MWh

(źródło: oprac. własne ENERGOPOMIARU) 

 
BLOK B

stan początkowy
1981 r.

po wykonaniu pierwszej modernizacji
1993 r.

po wykonaniu drugiej modernizacji
2015 r.

Rok przekazania do eksploatacji 1980

Wytwórca turbiny Zamech Elbląg Zamech Elbląg ALSTOM Power Sp. z o.o.

Moc znamionowa 215 MW 235 MW 242 MW

Opis kotła / paliwo kocioł pyłowy / węgiel kamienny kocioł pyłowy / węgiel kamienny kocioł pyłowy / węgiel kamienny

Jednostkowe zużycie energii chemicznej 
paliwa przez blok brutto 9 385 kJ/kWh 8 960 kJ/kWh 8 791 kJ/kWh

Jednostkowe zużycie energii chemicznej 
paliwa przez blok netto 10 313 kJ/kWh 9 846 kJ/kWh 9 660 kJ/kWh

Sprawność wytwarzania energii 
elektrycznej netto 34,9% 36,6% 37,3%

Emisja CO2 880 kg/MWh 840 kg/MWh 825 kg/MWh

(źródło: oprac. własne ENERGOPOMIARU)
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Zyskać na czasie

Rolą ENERGOPOMIARU nie jest opowiadanie się po któ-
rejkolwiek stronie w dysputach dotyczących takich tematów, jak: 
energetyka węglowa kontra odnawialne źródła energii, energe-
tyka konwencjonalna versus jądrowa, inwestycje w nowe bloki 
a przedłużanie żywotności istniejących mocy itd. ENERGOPO-
MIAR został powołany 66 lat temu do pełnienia roli niezależnego 
podmiotu działającego na rzecz krajowego sektora elektroener-
getycznego. Taki cel przyświeca nam do teraz. Czasy obecne 
są burzliwe, nieprzewidywalne, głównie wskutek zmieniających 
się przepisów prawnych, warunków finansowych i norm środo-
wiskowych, ale także zawiązywania coraz to nowych partnerstw, 
konsorcjów, konsolidacji przedsiębiorstw, zmian właścicielskich 
(kolejność dowolna). Z niepokojem obserwujemy także postępu-
jącą tabloidyzację mediów, w tym ekonomiczno-biznesowych, 
chociaż wydawałoby się, że tytuły te takim wpływom nie powin-
ny ulegać. 

ENERGOPOMIAR wypowiada się jako niezależny eks-
pert, opierający się na „twardych” danych z pomiarów, badań, 
analiz, bazujący na wiedzy inżynierskiej (wspieranej także eko-
nomiczną, prawniczą i in., w zależności od potrzeb) oraz latach 
doświadczeń kilku pokoleń inżynierów. Ta wiedza obejmuje za-
równo prace dotyczące bloków 200 MW, jak i pełnienie funkcji 
Inżyniera Kontraktu czy też Niezależnego Doradcy Technicznego 
dla banków i instytucji finansujących w inwestycjach o budżecie 
od kilku milionów do kilku miliardów złotych (blok 1000 MW). 

Program rewitalizacji bloków 200 MW należałoby poprze-
dzić merytoryczną dyskusją. Jej celem nadrzędnym powinno być 
osiągnięcie konsensusu i to nie tylko w sprawie bloków 200+, ale 
modelu energetyki w ogóle. 

Równolegle należałoby, bez podziału na „obozy” broniące 
swoich racji, dyskutować na temat jednostek niewielkich, roz-
proszonych, umiejscowionych również w podmiotach gospodar-
czych niezwiązanych z sektorem elektroenergetycznym, bloków 
500 i 1000 MW, źródeł odnawialnych, energetyki atomowej, czy 
też alternatywnych sposobów wytwarzania energii. 

Jeszcze mamy na to czas (ale jest to najwyższy czas na 
decyzje). Zarówno ustawodawcy, właściciele obiektów energe-
tycznych, środowisko naukowe, jak i firmy wykonawcze oraz 
eksperckie powinni osiągnąć taki poziom porozumienia, aby 
w sprawie kształtu polskiej energetyki możliwe było podjęcie ra-
cjonalnych, popartych inżynierską wiedzą decyzji. 

Właśnie ten czas na rozważania i podjęcie decyzji dadzą 
nam m.in. pracujące bloki klasy 200 MW, które poddane zostaną 
rewitalizacji. 

Podsumowanie

Autor nie ma wątpliwości, czy przedłużać czas pracy bloków 
klasy 200 MW. Bloki te będą nadal pracować i produkować ener-
gię elektryczną. Wynika to z prognoz bilansu mocy na przyszłe 
lata (horyzont roku 2035 i dalszy). Uwzględniono w nim wycofy-
wanie starszych, wyeksploatowanych jednostek klasy 100 MW 
i innych w najbliższym okresie (lata 2018-2022). Pracujące od lat 
bloki 200 MW należy jednak przygotować do dalszej pracy – stąd 
potrzeba opracowania programu rewitalizacji. ENERGOPOMIAR 
jako niezależny podmiot może dostarczyć rzetelnych danych po-
chodzących z wykonanych na przestrzeni lat pomiarów i badań 
oraz pełnić rolę doradcy w tym procesie.

Sektor musi pracować nad modelem energetyki. Wciąż 
konieczne jest podejmowanie na nowo dyskusji na temat tego, 
jakie bloki budować i jak sfinansować inwestycje (z uwzględnie-
niem dostępności pozostałych zasobów, takich jak czas, wyko-
nawcy, a także wielu uwarunkowań, m.in. regulacji prawnych, 
sytuacji gospodarczej, cen i dostępności paliw, cen uprawnień 
emisji CO2 itd.).

Dalsza eksploatacja bloków 200 MW zapewni czas na 
przygotowanie nowych rozwiązań dla polskiej elektroenergetyki 
w świetlanej, miejmy nadzieję, przyszłości. Decyzje o ich reali-
zacji są pilne.


