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Przełom w izolacji rurociągów!
PAROC Lock System
Nowością na rynku izolacji rurociągów przemysłowych, ciepłowniczych
i energetycznych jest jednowarstwowa izolacja otulinami PAROC wyposaaonymi
w zamki typu Z. Zamki znajdują się zarówno na długości otuliny jak i na jej
końcach. Bez względu na temperaturę czynnika izolacja jest zawsze
jednowarstwowa. Różna jest tylko jej grubość. Budowa otuliny oraz jej właściwości
fizyczne pozwalają na zakładanie płaszcza bezpośrednio na izolację. Dzięki
brakowi konstrukcji wsporczej w warstwie izolacji nie trzeba korygować
współczynnika przewodzenia ciepła materiału izolacyjnego. W skład systemu do
izolacji rurociągów otulinami wchodzą otuliny PAROC Lock oraz kolana PAROC
Segment oraz PAROC Bend.

www.paroc.pl
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NOWA JAKOŚĆ

na rynku prasy energetycznej

Na

początku stycznia 2008 rozpoczęliśmy prace nad pierwszym wydaniem czasopisma „Nowa
Energia”, kierowanego do branży elektroenergetycznej i ciepłowniczej oraz
przemysłowych odbiorców energii.
Mając świadomość, jak istotna jest
to gałąź naszej gospodarki, podjęliśmy
wyzwanie – pomimo dużej konkurencji
na rynku – stworzenia zupełnie nowego magazynu techniczno-gospodarczego, w którym zamierzamy przedstawiać przede wszystkim nowoczesne
rozwiązania techniczne dedykowane
branży (stąd też nazwa „Nowa Energia”), prezentować inwestycje realizowane w polskiej energetyce, a także
informować o istotnych wydarzeniach,
które mają miejsce w sektorze.
Naszym celem jest również organizacja konferencji o powyższej
tematyce, a ponadto działania mają-

Redakcja

ce na celu edukację społeczeństwa
w zakresie świadomego korzystania
z energii elektrycznej.
„Nowa Energia” to zatem źródło informacji oraz opinii nt. funkcjonowania
sektora. Za pomocą naszego wydawnictwa istnieje możliwość przekazywania swoich opinii (nawet tych kontrowersyjnych), propozycji, pomysłów
oraz konkretnych rozwiązań dedykowanych szeroko rozumianej branży
energetycznej. Zapraszamy do współpracy wszystkich tych, którzy chcą się
podzielić swoim doświadczeniem.
Zapraszamy również do zapoznania
się z naszą stroną www.nowa-energia.
com.pl, gdzie znajdują się pełne i na
bieżąco aktualizowane informacje dotyczące naszego wydawnictwa.

Dorota Kubek, Mariusz Marchwiak

„Nowej Energii” pragnie podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do powstania pierwszego magazynu.
Dziękujemy Państwu za okazane zaufanie, wsparcie i pomoc.

3

4

nr 1/2008

Spis TREŚCI
5 Polska polityka energetyczna. Deklaracje i rzeczywistość – część I

w numerze

POLECAMY

prof. dr hab. inż. Krzysztof Żmijewski, Politechnika Warszawska, dr Andrzej Kassenberg, Instytut na rzecz Ekorozwoju

10 Zmiany okresu obowiązywania taryf dla przedsiębiorstw obrotu
Gabriela Kaczmarek, Urząd Regulacji Energetyki

12 Energetyka: rynek, polityka, inwestycje
Dorota Kubek

18 PKE korzysta ze środków unijnych
Paweł Gniadek, PKE SA

20 Rynek uprawnień do emisji CO – nowość na poee
2
Tadeusz Banasiak, Szymon Kosiński, ELBIS SP. z o.o.

24 Nie ma rynku energii elektrycznej
Waldemar Szczepankiewicz, Aluminium Konin – Impex Metal SA

str.

5

Polska polityka
energetyczna.
Deklaracje
i rzeczywistość
– część I
prof. dr hab. inż. Krzysztof
Żmijewski,
dr Andrzej Kassenberg

28 Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie
Mariusz Marchwiak

40 Wydzielenie operatorów („unbundling”) a systemy informatyczne
Krzysztof Siewicz, Kancelaria Prawna Grynhoff Woźny Maliński

42 Stanowisko w sprawie założeń do projektu ustawy o Efektywności
Energetycznej
Henryk Kaliś, FORUM Odbiorców Energii Branżowych Organizacji Gospodarczych

46 Branża węgla brunatnego w Polsce

str.

28

Zarządzanie
energią
w przedsiębiorstwie
Mariusz Marchwiak

dr hab. inż. Zbigniew Kasztelewicz, prof. nadzw. AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza

54 Ciepłownictwo czeka na nowe regulacje
Jacek Szymczak, Izba Gospodarcza CIEPŁOWNICTWO POLSKIE

58 Doświadczenia ciepłowni w spalaniu biomasy – ujęcie ekonomiczne
Stanisław Karnowski, Rindipol SA

62 Energie odnawialne – szanse i przeszkody
prof. dr hab. inż. Gerhard Bartodziej, dr inż. Michał Tomaszewski, Politechnika Opolska

66 Jesteśmy blisko wyznaczonego celu
Grzegorz Wiśniewski, Instytut Energetyki Odnawialnej

str.

46

str.

54

str.

76

Branża węgla
brunatnego
w Polsce
Zbigniew Kasztelewicz

71 Wybrane problemy upraw roślin energetycznych na małych plantacjach
dr hab. inż. Witold Niemiec, prof. PRz, Politechnika Rzeszowska

76 Proces planowania remontów
Waldemar Daraż, Przedsiębiorstwo Enercom

82 FLIR ThermoVision A320 – kamera termowizyjna do automatyzacji
w przemyśle i dla nauki
Dariusz Knapek, EC Test Systems

86 Kontrola i regulacja procesu spalania. Ograniczanie emisji zanieczyszczeń
gazowych

Ciepłownictwo
czeka na nowe
regulacje
Jacek Szymczak

Piotr Sajnoga, TTM Elektronika i Automatyka Sp. z o.o.

88 Wirtualne przetworniki w układach regulacji – zastosowanie i realizacja
Marcin Leszczyński, Politechnika Warszawska

91 NOWE technologie bezprzewodowe. Bez przewodów, bez ograniczeń
Aleksandra Górska, Rafał Rygielski, Emerson Process Management Sp. z o.o.

95 Aktualności ze świata energetyki
96 Lider w branży automatyki napędowej
Mirosław Burzaj, SEW-EURODRIVE Polska Sp. z o.o.

Proces
planowania
remontów
Waldemar Daraż

nr 1/2008

5

Polska

polityka energetyczna
Deklaracje i rzeczywistość – część I

N

iniejszy artykuł stanowi zaktualizowaną i rozszerzoną wersję opracowania o takim samym tytule,
przygotowanego w 2006 r. przez Instytut na rzecz
Ekorozwoju dla Fundacji Heinricha Bölla. Jednocześnie
został on dostosowany do potrzeb prac nad Alternatywną Polityką Energetyczną Polski (APE), a w szczególności do identyfikowania problemów i dylematów
związanych z rozwojem sektora energetycznego.

Elektroenergetyka

Na zdjęciu: prof. dr hab. inż. Krzysztof Żmijewski

prof. dr hab. inż. Krzysztof Żmijewski, Politechnika Warszawska, dr Andrzej Kassenberg, Instytut na rzecz Ekorozwoju
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Elektroenergetyka

Z

aopatrzenie gospodarki i poszczególnych obywateli w energię staje
się dzisiaj, w sytuacji rosnących cen
ropy naftowej i występujących na świecie konfliktów oraz wyzwań ekologicznych (np. zmiany klimatyczne), jednym
z najważniejszych zadań państwa. Ma
to czworaki wymiar: polityczny, gospodarczy, społeczny i ekologiczny. Jak
pogodzić bezpieczeństwo energetyczne z uzasadnionymi cenami energii dla
przedsiębiorstw (równoprawne warunki konkurencji) i jej dostępnością dla
szerokich rzesz społeczeństwa oraz
wypełnieniem zobowiązań ekologicznych, jak np. limity związane z handlem
uprawnieniami do emisji czy zobowiązania międzynarodowe po roku 2012
(kontynuacja protokołu z Kioto)? Problem ów jest również widoczny w Polsce – kraju o znacznych zasobach
węgla, ale importującego ropę i gaz,
o ciągle znacznych możliwościach
oszczędzania energii i wzrostu efektywności energetycznej oraz posiadającego szanse na rozwój energetyki
odnawialnej. Wciąż pozostaje otwarty
dylemat, w jakim kierunku ma iść polityka energetyczna państwa. Czy ma
być odwzorowaniem potrzeb sektora
zwłaszcza dużych przedsiębiorstw
energetycznych, czy też powinna zostać zbudowana w filozofii zrównoważonego rozwoju, z uwzględnieniem
interesu przyszłych pokoleń?
Dziś wyraźnie zarysowuje się dominacja dużych przedsiębiorstw w kształtowaniu polityki energetycznej państwa. Budowana jest ona z ich pozycji,
a nie z pozycji obywatela czy interesu
ogólnospołecznego, czego dowodem
jest projekt „Polityki energetycznej Polski do 2030 r.”
Celem niniejszego opracowania
jest pokazanie rozbieżności pomiędzy
deklaracjami w zakresie polityki energetycznej w Polsce a rzeczywistością.
Artykuł koncentruje się na omówieniu
podstawowych problemów sektora
energetycznego w naszym kraju w rozbiciu na jego poszczególne elementy.
Zawiera omówienie sytuacji odnawialnych źródeł energii oraz działań słu-

żących ochronie klimatu globalnego.
Stanowić ma zachętę do dyskusji nad
APE, której podstawowe założenia
brzmią następująco:
1. Bezpieczeństwo energetyczne jest
najwyższą koniecznością. Ma zarówno wymiar polityczny jak i indywidualny – gospodarstwa domowego, przedsiębiorstwa czy jednostki
osadniczej.
2. Zrównoważona konkurencyjność
pomiędzy różnymi opcjami zapewnienia tego bezpieczeństwa
jest podstawą kreowania polityki.
Równoprawne podstawy prawne,
mechanizm rynkowy uwzględniający koszty zewnętrzne, eliminujący
szkodliwe subsydia oraz długofalowy rachunek zysków i strat, a także
ograniczenie do minimum wpływu
decyzji politycznych, stanowią istotę owego zrównoważonego podejścia do konkurencyjności.
3. Konieczność uwzględnienia interesu przyszłych pokoleń w takim
samym stopniu jak interesu bieżącego pokolenia, wyrażającego się
przede wszystkim wielkością dopuszczalną emisji gazów cieplarnianych, zwłaszcza CO2.
4. Zabezpieczenie potrzeb energetycznych nie wyczerpuje społecznego
i kulturowego wymiaru energetyki.
Tworzenie miejsc pracy, w szczególności na obszarach wiejskich, wraz
z inspirowaniem lokalnej przedsiębiorczości w zakresie szeroko rozumianych usług energetycznych jako
wyrazu aktywności społeczeństwa
obywatelskiego, stanowią istotę tego wymiaru.
Innymi słowy główna teza Alternatywnej Polityki Energetycznej brzmi:
zagwarantować bezpieczeństwo
energetyczne rozumiane jako zapewnienie bieżących i długoterminowych dostaw energii w warunkach coraz bardziej zaostrzanych
wymagań ekologicznych, w sposób
zapewniający konkurencyjność polskiej gospodarki (przedsiębiorstw)
i dostępność dla społeczeństwa.

 Podstawowe problemy
polskiej energetyki

I. Głównym i podstawowym problemem polskiej energetyki jest jej niska
wydajność (produktywność), na co
nakłada się niska efektywność wykorzystania (użytkowania) energii
 zużycie energii na mieszkańca jest
w Polsce prawie 2 razy mniejsze
niż w UE-15,
 zużycie energii na jednostkę PKB
jest w Polsce 2,67 raza większe niż
w UE-15,
 sprawność elektrowni w Polsce to
36,5%, a w UE 46,5%; sprawność
netto wynosi odpowiednio: 32,5%
i 41,5%,
 pomimo to emisyjność Polski w roku 2005 wynosiła 10,5 t CO2 /cap
i była niższa niż emisyjność EU-15
równa 10,9 t CO2 /cap.
II. W polskiej energetyce istnieją
ogromne dysproporcje techniczne,
tzn. jej techniczna struktura nie jest
odpowiednio dopasowana do potrzeb
funkcjonalnych i wymagań odbiorców

Elektroenergetyka
 nadmiar czynnych mocy zainstalo-

wanych – 34 GW wobec 25 GW niezbędnych mocy szczytowych, tzn.
155% przy wymaganiach UCTE1 na
poziomie 125% i trendach europejskich w kierunku 110%; jednocześnie
ogromna część tej nadwyżki jest nie
tylko moralnie, ale i technologicznie
zużyta, czyli dane statystyczne nie
obrazują rzeczywistej sytuacji,
 nieprawidłowa topologia2 sieci przesyłowej 400 kV – brak zamknięcia
pętli północno-wschodniej (Olsztyn/
Mątki – Ełk – Białystok/Narew) i północno-zachodniej (Szczecin/Krajnik
– Poznań/Plewiska – Ostrów Wlkp.),
 słaba topologia generacji, brak źródeł na północy, koncentracja na
południu kraju,
 brak zapasowego systemu pomiarowego na przepływach pomiędzy
zakładami energetycznymi na sieciach 110 kV,
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 otwarta topologia sieci dystrybucyjnych 15 i 3 kV, a co za tym idzie bardzo

 sprawna regulacja jakościowo-ilo-

słabe zasilanie regionów wiejskich (duże spadki napięcia, nawet do 170 V,
częste przerwy w dostawach, niestabilność napięcia) – rys. 1.

 zaledwie 20% sieci ma już rury wy-

Gazownictwo

 źródła szczytowe oraz własne źró-
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ściowa jest rzadkością,
mienione na preizolowane,

 jednostronne kontrakty handlowe, brak dywersyfikacji – jednostronność za-

dła skojarzone stanowią rzadkość,

silania sieci (dwa niewielkie kontrakty zachodnie, a więc praktycznie tylko ze
Wschodu),
niedostateczna wydolność połączeń granicznych,
brak pełnej polskiej suwerenności nad „polskim” odcinkiem rurociągu Jamalskiego; w sprawach strategicznych musimy uzyskiwać zgodę Gazpromu np.
na budowę przyłączy (np. brak technicznego dostępu do pierwszej nitki – jest
tylko jedno przyłącze!), co oznacza, że praktycznie rurociąg ten jest eksterytorialnym korytarzem gazowym,
zgoda na rezygnację z budowy drugiej nitki gazociągu Jamalskiego przez
Polskę, pomimo że nasz kraj zapłacił za to w kontrakcie typu „take or pay”
rezygnując z prawa reeksportu,
przychody z przesyłu rurociągiem przekazywane są na spłatę kredytu inwestycyjnego.

 sprawność źródeł ciepła – 50-93%








(w UE 75-93%),
 ubytki wody w sieciach ciepłowni-

czych – 7 wymian/rok (w UE 1-3
wymian/rok),
 sprawność systemów ciepłowniczych – 50-86% (w UE 70-91%).

III. Polska energetyka znajduje
się w poważnym kryzysie ekonomicznym
Elektroenergetyka



Rys. 1. Stan sieci elektroenergetycznych średnich i niskich napięć – zjawisko
nadmiernych długości obserwowane głównie na terenach niezurbanizowanych3
Źródło: Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej – raport dla Manfreda Beschela DG REG. Procesy Inwestycyjne Sp. z o.o.



 niedostateczny rozwój cieci dystrybucyjnych (niskociśnieniowych) – białe pla-

my na mapie zasilania w gaz,
 zdaniem polskich techników niedostateczna jest retencja systemu, zbyt mała

pojemność zbiorników gazu (1,3 mln m3), a co za tym idzie brak odpowiedniej
rezerwy – potrzeba 3,5 mln m3 – ta niedogodność może być wyeliminowana
przez dobre kontrakty, ale te, które mamy, są złe,
 nie są wykorzystane złoża lokalne, tzw. pozasystemowe (ok. 1500).






Ciepłownictwo
 sieci ciepłownicze mają strukturę (technologię, potencjał i topologię) z okresu

zwiększonego zapotrzebowania na ciepło oraz dawnych miejskich programów inwestycyjnych, nie zawsze zrealizowanych do końca,
 brak możliwości doboru poprawnej regulacji zwiększa straty ciepła,
 prędkości przepływu odbiegają znacznie od projektowanych, co sprzyja stratom ciepła,



tryczności jest wyższa od cen
funkcjonujących w państwach sąsiadujących od wschodu (wpływa
na to koszt utrzymania mocy nieproduktywnych, niska wydajność i
niska efektywność, koszty zakupu
praw do emisji CO2, koszty zakupu
„kolorowych” certyfikatów; generalnie brak rynku, czyli konkurencji
zmuszającej do obniżki kosztów),
niedługo eksport będzie możliwy tylko po cenach wynikających
z kosztów marginalnych elektroenergetyki i górnictwa, co rodzić
będzie oskarżenia o dumping,
możliwy napływ tańszej energii
z zagranicy do ok. 20 TWh/a, po
modernizacji lub odbudowie istniejących połączeń i po zbudowaniu
nowych, np. Polska-Litwa,
rentowność kapitału w elektroenergetyce nie osiąga nawet minimalnych 7%,
taryfy regulowane są głównie socjalnie (grupa G),
nie działa wolny rynek, na którym wygraliby lepsi; konkurencję
blokuje twardy mechanizm rynku
bilansującego (obsługuje on system, nie rynek),
niska efektywność zatrudnienia, konieczny outplacement co najmniej
60-80% pracowników (tab. 1).

Elektroenergetyka

 wewnętrzna (krajowa) cena elek-
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Tab. 1. Porównanie efektywności zatrudnienia
w energetyce między Polską a koncernem
E.ON w roku 2004
E.ON

Polska

Zatrudnienie

39.5 tys.

120 tys.

Moc zainstalowana

34 GW

34 GW

Sprzedaż*

318 TWh

106 TWh

*E.ON sprzedaje ponadto 95 TWh gazu
i ponad 200 mln m3 wody
Źródło: Opracowanie własne na podstawie:
Raportu Rocznego za rok 2004 firmy E.ON
i Rocznika Statystycznego GUS 2005.

Gazownictwo
 krajowy koszt gazu np. dla chemii

ciężkiej lub dla elektroenergetyki
jest wysoki (uwzględniając niską
efektywność energetyczną),
 rynek, a więc i konkurencja, nie istnieje,
 Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) jest „mocne” wobec
odbiorców krajowych i „słabe” wobec zagranicznego dostawcy,
 PGNiG ma monopol na zasoby
magazynowe, a te są obowiązkowe dla importerów.

 w dalszym ciągu część kopalni odnotowuje straty na działalności operacyjnej,
 niska rentowność, w niektórych kopalniach zerowa (Kompania Węglowa),
 cena krajowa (loco porty) często wyższa niż cena węgla z zagranicy; na pół-

nocy kraju importuje się już ok. 7 mln ton węgla (głównie przedsiębiorstwa
prywatne),
 zniesiono oficjalnie kontyngent importu węgla, ale państwowe elektrownie
węgla nie importują.
IV. Polska energetyka stoi wobec wielkich wyzwań związanych z potrzebą dostosowania się do wymagań ochrony środowiska (pochodne protokołów z Kioto,
siarkowego i legislacji UE, zwłaszcza dotyczącej efektywności energetycznej)
 niedopracowany do końca system „zielonych certyfikatów”, np. zgoda na tzw.
współspalanie drewna rębnego kupowanego głównie w Lasach Państwowych,
 konserwatywne systemy podatkowe (brak podatku węglowo/energetycznego),
 duże opóźnienie we wdrażaniu mechanizmów handlu emisjami SO2 i NOx
(handel CO2 został wdrożony dopiero dzięki UE, mimo że Polska na początku
lat 90. zorganizowała udany pilotaż w tym zakresie),
 brak mechanizmów wspierających BAT,
 nie funkcjonują dobrowolne zobowiązania, ani żadne inne podobne mechanizmy – ma je wprowadzić dopiero ustawa o efektywności energetycznej,
 firmy typu ESCO (realizujące TPF) są dyskryminowane,
 realizacja dyrektywy 2006/32/WE o efektywności energetycznej znajduje się
dopiero w fazie wstępnej – opracowano koncepcję białych certyfikatów, ale
już na tym etapie spotyka się ona z kontrlobbingiem firm energetycznych.
V. Niefunkcjonująca lub niepełna legislacja utrudnia funkcjonowanie sektora,
część rozwiązań jest wybitnie niedokończona, niektórych rozwiązań brak
Planowanie energetyczne w gminach
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 trwały trend ucieczki klientów od








ciepła sieciowego,
wysokie obciążenie budżetów domowych kosztami energii, a szczególnie ogrzewania; udział kosztu
energii w tych budżetach to ok.
10% (w UE 3-5%),
bardzo niska rentowność kapitału,
brak funduszy na inwestycje modernizacyjne i odtworzeniowe, a
i istniejące środki (amortyzacja +
zysk) nie zawsze są w pełni wykorzystywane,
słaba dywersyfikacja źródeł przychodów (około 5%)4,
konieczny outplacement5 co najmniej 50% zatrudnionych.

Górnictwo
 wysokie zadłużenie części kopal-

ni (np. w Kompanii Węglowej SA
– największej firmie górniczej w
Europie),

obowiązuje, ale nie działa

Zasada TPA6 w sieciach elektrycznych, gazowych
i cieplnych

obowiązuje, ale nie działa

Kodeksy sieciowe – wprowadzane były kuchennymi
drzwiami (poza prawem)

nieobowiązując działały blokując rynek, a obecnie
częściowo pod kontrolą URE

Rynek bilansujący

istnieje, ale rynek „intra day” nie działa, natomiast
dla gazu nie istnieje

Giełda energii

istnieje, ale prawie nie działa, natomiast dla gazu
nie istnieje

DSM, ESCO

istnieją – nie działają

Koszty osierocone – kontrakty długoterminowe

likwidacja KDT od 1 stycznia 2008

Transparentność regulacji

nie istnieje

Mechanizmy wspierania efektywności energetycznej

nie istnieją bądź nie działają

Etykiety i certyfikaty energetyczne

nie działają w pełni lub nie istnieją

Nowoczesne systemy zarządzania energią w
budynkach i przemyśle

nie istnieją

Prawo regulujące inwestycje liniowe

nie istnieje

VI. W sektorze energetycznym, szczególnie w jego części sieciowej, w dalszym ciągu funkcjonuje kultura monopolu, a nawet urzędu
 przedsiębiorstwa energetyczne nie
są zorientowane na klienta,
 nie dokonano pełnego rozdzielenia
dystrybucji od obrotu, systemy informatyczne, zarządcze, bilingowe
itp. w dalszym ciągu są jeszcze
wspólne,
 nie istnieją lub nie działają sprawnie służby i techniki marketingowe
takie jak: Customer Relation Managemenet, Call Centre, Key Account
Managers etc,
 brak segmentowanej oferty uwzględniającej oczekiwania klientów; istniejąca segmentacja zależy wyłącznie
od wolumenu odbioru i napięcia (ciśnienia) na przyłączeniu,
 nie funkcjonują programy lojalnościowe i promocyjne7.
VII. Sektor energetyczny nie ma określonej strategii działania, tzn. rozwoju,
restrukturyzacji i prywatyzacji, a co za
tym idzie żadnej takiej strategii nie realizuje lub realizuje wiele różnych
Z powyższych sześciu punktów
wynika, że polska energetyka nie
ma spolegliwego gospodarza, który
dbałby o jej kondycję, tak aby mogła
spełniać swoją podstawową funkcję
– bycia krwioobiegiem gospodarki
kraju. Niezależnie od rodzaju panującej opcji politycznej, państwo okazuje
się niezdolne (w polskich warunkach)
do sprawnego pełnienia funkcji właścicielskiej, wykorzystując ją do osiągania bieżących, krótkozasięgowych
celów pozagospodarczych, o hory-

zoncie nieprzekraczającym terminu
nadchodzących wyborów.

”

(…) polska energetyka nie ma
spolegliwego
gospodarza,
który dbałby o jej
kondycję, tak aby
mogła spełniać
swoją podstawową funkcję – bycia
krwioobiegiem
gospodarki kraju

Niestety także proces prywatyzacji
nie uwzględnia wymogów strategii – co
oczywiste – z uwagi na jej brak. Przypomnieć należy, że strategia powinna
identyfikować cele/problemy i wskazywać na sposoby ich osiągnięcia/
rozwiązania – strategią nie są hasła o
zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego państwa i o ochronie uzasadnionego interesu odbiorców, jeżeli
nie wspierają ich opisy dróg dojścia do
tych niewątpliwie słusznych celów.

”

Polityka energetyczna nie jest
zintegrowana z
polityką gospodarczą, a także polityką ekologiczną,
w tym dotyczącą
ochrony klimatu
globalnego

Polityka energetyczna nie jest zintegrowana z polityką gospodarczą, a
także polityką ekologiczną, w tym dotyczącą ochrony klimatu globalnego.
We wrześniu 2007 roku rząd ogłosił projekt „Polityki Energetycznej Polski do 2030 roku”. Wg niego rozwój
sektora nadal bazować ma na powtarzanej od lat siedemdziesiątych
XX wieku tezie, że wzrost gospodarczy wymaga zwiększenia mocy wytwórczych energii, a w związku z tym
nie da się uniknąć presji na środowisko. W ten sposób w przygotowanej
przez rząd wersji polityki nie zerwano
z dotychczasowym sposobem postrzegania roli sektora energetycznego i nie dokonano próby rewizji
polityki energetycznej prowadzonej
po 1989 roku. Spowoduje to z jednej
strony dalsze uzależnianie się Polski
od dostaw surowców z niestabilnych regionów świata, z drugiej zaś
– pogłębianie degradacji środowiska
przyrodniczego, przede wszystkim na
skutek postępujących zmian klimatu.
Mimo wielokrotnego powoływania
się na Szczyt Wiosenny UE z 2007 r.
i przyjęte tam ustalenia w kwestiach
klimatyczno-energetycznych, nie zostały one – poza werbalnym stwierdzeniem – w żaden sposób przełożone na zmianę filozofii polityki
energetycznej kraju. Zidentyfikowany
na przełomie 2007/2008 tzw. kryzys
CO2 związany z projektem Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do
Emisji na lata 2008-2012 wykazał, że
dotychczasowa droga rozwoju prowadzi do generowania ogromnego
i jednocześnie całkowicie nieracjonalnego wzrostu kosztów tak w gospodarce jak i u konsumentów.

1. Union for the Co-ordination of Transmission of Electricity.
2. Topologia sieci, czyli jej konfiguracja – położenie wzajemnych połączeń pomiędzy węzłami, w których znajdują się stacje transformatorowo-rozdzielcze i/lub źródła.
3. Żarówka nie miga, jeżeli:
- linia SN nie jest dłuższa niż 50 km – 18% takich linii jest dłuższych;
- obwód Nn. nie jest dłuższy niż 500 m – 45% takich obwodów jest dłuższych.
Ponad 2,3% linii SN przekracza długość 100 km!!!
Ponad 12% linii nN przekracza długość 1000 m!!!
4. Z przychodów 95% pochodzi ze sprzedaży ciepła – brak oferty innych usług – co powoduje duża wrażliwość na stan pogody, np. łagodnej lub ostrej zimy.
5. Zwolnienia monitorowane.
6. Third Party Access.
7. Programy lojalnościowe są niezwykle popularne np. w telekomunikacji, szczególnie komórkowej, gdzie występuje duża migracja klientów, tzw. churn; programy promocyjne służą głównie zdobywaniu nowych klientów, często podkupywaniu cudzych.
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Gabriela Kaczmarek, Urząd Regulacji Energetyki

Zmiany
okresu
obowiązywania taryf
dla przedsiębiorstw obrotu

fot. NE
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nalitycy szacowali, że uwolnienie
cen energii elektrycznej może
spowodować skokową podwyżkę
o ok. 10-15%, a później ceny energii
będą stopniowo zbliżać się do poziomu 55-60 euro/1 MWh (przy obecnej cenie ok. 40/MW). W listopadzie
2007 r. Prezes URE wezwał jednak
przedsiębiorstwa energetyczne2, które sprzedają energię gospodarstwom
domowym3, do przedstawienia taryf
do zatwierdzenia i obecnie taryfy dla
energii elektrycznej ustalane są przez
przedsiębiorstwa obrotu jedynie dla
gospodarstw domowych (stanowiących ok. 20% rynku). W stosunku do
odbiorców energii elektrycznej innych
niż gospodarstwa domowe nastąpiło

ektor energetyczny, jak wiele innych
strategicznych gałęzi gospodarki, wymaga reform zmierzających do uruchomienia kolejnych mechanizmów rynkowych,
zarówno w kontekście organizacyjnym jak
i prawnym. Przedsiębiorstwa energetyczne,
posiadające koncesje na obrót energią
elektryczną zostały zwolnione – w październiku 2007 roku – z obowiązku przedkładania Prezesowi URE taryf do zatwierdzenia1
z dniem 1 stycznia 2008 roku.
uwolnienie cen energii elektrycznej.
Datą pełnego uwolnienia – jak wynika z zapowiedzi Prezesa URE – może
być styczeń 2009 roku4.
Zgodnie z regulacją zawartą w art.
49 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
– Prawo energetyczne5, Prezes URE
może zwolnić przedsiębiorstwo energetyczne z obowiązku przedkładania
taryf do zatwierdzenia jeżeli stwierdzi,
że działa ono w warunkach konkurencji6. Przy podejmowaniu decyzji
Prezes URE bierze pod uwagę takie
cechy rynku energii, jak: liczba uczestników i wielkość ich udziałów w rynku, przejrzystość struktury i zasad
funkcjonowania rynku, istnienie barier
dostępu do rynku, równoprawne trak-

towanie uczestników rynku, dostęp
do informacji rynkowej, skuteczność
kontroli i zabezpieczeń przed wykorzystywaniem pozycji ograniczającej
konkurencję, dostępność do wysokowydajnych technologii.
Po 1 stycznia 2008 r. przedsiębiorstwa obrotu energią elektryczną – działając w warunkach konkurencji – występują do Prezesa URE z wnioskami
o skrócenie okresu obowiązywania taryf dla energii elektrycznej, z wyłączeniem wspomnianych już taryf dla gospodarstw domowych. Do wniosków
załączają informację o wprowadzeniu
nowych cen, nie wcześniej niż przed
dostosowaniem warunków umów do
nowego stanu prawnego. Zmiana cen
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tychczasowe doświadczenia pokazują, iż nie tylko w Polsce tacy odbiorcy
energii elektrycznej jak gospodarstwa
domowe nie są skłonni (i nie są jeszcze przygotowani) do świadomego
dokonania wyboru sprzedawcy, bowiem nie mają możliwości profesjonalnego porównania dostępnych na
rynku ofert, nie znają specyfiki rynku
i jego struktury. Samo prawo wyboru
sprzedawcy energii elektrycznej nie
zabezpiecza w sposób wystarczający
interesu gospodarstw domowych. Zasługują one na ochronę normatywną
i socjalną, co rodzi potrzebę odpowiedniego ukształtowania na nowo
prawa wewnętrznego w tym zakresie
i świadomości. Do tego czasu zasadne jawi się działanie regulatora w zakresie zatwierdzania taryf dla tej grupy.
Dzięki temu odbiorcy energii w gospodarstwach domowych mają poczucie
bezpieczeństwa, a nawet ochrony np.
przed wstrzymaniem dostaw energii
z powodu braku możliwości ponoszenia zbyt wysokich opłat.
W dyrektywie 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26
czerwca 2003 r., dotyczącej wspólnych
zasad rynku wewnętrznego energii
elektrycznej (Dz. Urz. WEL 176, poz.

37, z późn. zm.), przewidziano możliwość wprowadzenia przez państwa
członkowskie dodatkowych instrumentów ochronnych o charakterze użyteczności publicznej8. Opublikowany
projekt założeń Europejskiej Karty Praw
Odbiorców Energii także podkreśla wagę rozważań w omawianej kwestii.
Dotychczasowy tryb wprowadzania do stosowania taryf dla energii
elektrycznej, zatwierdzanych przez
Prezesa URE, nie ma zastosowania
dla cen energii ustalanych przez same
przedsiębiorstwa obrotu, po zwolnieniu
ich przez Prezesa URE z obowiązku
przedkładania taryf do zatwierdzenia.
Tryb ten nadal jest aktualny w odniesieniu do zatwierdzanych przez wspomniany organ stawek opłat za usługi
przesyłowe i dystrybucyjne, świadczone przez przedsiębiorstwa sieciowe.
Reasumując powyższe należy
uznać, że otwarcie rynku energii niesie za sobą nie tylko ekonomiczne
szanse, ale również może oznaczać
trudności i zagrożenia społecznie słabej grupy odbiorców.
Przedstawione wystąpienie stanowi
wyraz wiedzy oraz poglądów autora i nie
powinno być inaczej interpretowane.

1) Por. R. Zasuń: Prąd wolny, ale za to dużo droższy, Gazeta Wyborcza z dnia 2 listopada 2007 r.; Zdaniem Prezesa URE rynek obrotu energią elektryczną uznano za konkurencyjny, bowiem: 1) obowiązujący porządek prawny, wyznaczony głównie treścią Prawa energetycznego i innych aktów prawnych, ma na celu zapewnienie równoprawnego traktowania wszystkich uczestników rynku, 2) wyeliminowano w sposób systemowy dotychczasowe ograniczenia rozwoju rynku hurtowego (np. kontrakty długoterminowe, zasady
rynku bilansującego), wraz z uwolnieniem cen, 3) dokonano rozdziału prawnego działalności sieciowej i handlowej w przedsiębiorstwach pionowo zintegrowanych (spółkach
dystrybucyjnych), a tym samym wzmocniono przejrzystość struktury i zasad funkcjonowania rynku, 4) liczba uczestników rynku energii i wielkość ich udziałów nie stanowi bariery
do rozwoju konkurencji, 5) otwarto – z dniem 1 lipca 2004 r. – rynek energii dla odbiorców niebędących gospodarstwami domowymi i zapewniono prawo zakupu energii od
dowolnie wybranego sprzedawcy, co pozwoliło wypracować działania zmierzające do pełnego uwolnienia cen energii, 6) odbiorcy niebędący gospodarstwami domowymi mogą
w pełni wykorzystać informacje rynkowe przekazywane przez sprzedawców i dystrybutorów energii.
2) Por. wirtualnemedia.pl: URE: przedsiębiorstwa energetyczne mają przedstawić taryfy – 10 grudnia 2007 r.
3) W Komunikacie dla PAP, Prezes URE wskazał, że grupa takich odbiorców energii jak gospodarstwa domowe winna być chroniona w procesie uwalniania cen. W przypadku
tych odbiorców (konsumentów) istnieje wciąż zjawisko asymetrii informacyjnej, skutkującej tym, że gospodarstwa domowe nie mogą być uznane za świadomych uczestników
rynku. Ta grupa odbiorców ma możliwość korzystania z prawa swobodnego wyboru sprzedawcy energii (tzw. zasada TPA) dopiero od dnia 1 lipca 2007 r. – por. wirtualnemedia.
pl: URE: Przedsiębiorstwa energetyczne mają przedstawić taryfy.
4) Por. wirtualnemedia.pl: Według URE ceny energii mogą być uwolnione w styczniu 2009 – 20 stycznia 2008 r.
5) (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123, Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i nr 130, poz. 905).
6) Rynek konkurencyjny, definiowany przez Prezesa URE w stanowisku opubl. w Biuletynie URE z 2000 r. Nr 4 (lipiec 2000), to rynek, na którym w wyniku wolnej gry podaży
i popytu zostaje wyznaczona cena transakcji, a odbiorca ma prawo swobodnego wyboru dostawcy oraz jego zmiany, bez ponoszenia nadmiernych kosztów, a także decydowania
o wielkości swoich zakupów. Na rynku konkurencyjnym każdy z podmiotów funkcjonuje w otoczeniu podobnych warunków zewnętrznych. Zawierane na nim transakcje poddane
są regulacjom cywilno-prawnym lub zwyczajowym, a informacja na temat cen oferowanych dóbr jest powszechnie dostępna. Rynek nie jest tworem samoistnym. Jest zawsze
wypadkową praw i decyzji zarówno politycznych jak i ekonomicznych czy administracyjnych. Potrzebuje przede wszystkim odpowiedniej infrastruktury prawnej i organizacyjnej
oraz instytucjonalizacji. Rozważając decyzje o zwolnieniu przedsiębiorstw z obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia należy wziąć pod uwagę następujące kryteria
(atrybuty) rynku: 1) odpowiednia liczba uczestników, 2) pozycja przedsiębiorstwa określona udziałem w rynku, 3) bariery wejścia i wyjścia z rynku, 4) homogeniczność handlowa
towaru bądź usług, 5) przejrzystość struktury i zasad funkcjonowania, 6) równość praw i zasad dostępności uczestników do informacji rynkowej, 7) kontrola i nadzór zabezpieczające przed kartelizacją (zmową) rynkową, 8) dostępność do wysokowydajnych technologii. Uruchomieniu procesów konkurencyjnych sprzyjają takie czynniki, jak: nadwyżka
podaży energii elektrycznej nad popytem, wdrażanie zasady dostępu stron trzecich do sieci, zdywersyfikowana struktura podmiotowa, system koncesjonowania minimalizujący
administracyjne bariery wejścia na rynek i wyjścia z niego, prywatyzacja podmiotów sektora elektroenergetycznego, tworzenie instytucjonalnej infrastruktury rynku. Wymienione
okoliczności nie są jednak wystarczające do uznania określonego rynku za konkurencyjny. Istotne są również takie uwarunkowania, jak: poziom rozwoju towarowych rynków
energii, równy dostęp do informacji, siła rynkowa przedsiębiorstw, dywersyfikacja struktury własnościowej.
7) Zgodnie z art. 22 kc., za konsumenta uważa się osobę fizyczną, dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zarobkową.
8) Przyjęto, że państwa członkowskie podejmą właściwe środki dla ochrony odbiorców końcowych, w szczególności zapewniające wprowadzenie odpowiednich zabezpieczeń
chroniących słabych odbiorców, łącznie ze środkami pomagającymi tym odbiorcom uniknąć odłączenia – por. I. Figaszewska: O konieczności ochrony gospodarstw domowych
słabych ekonomicznie na rynku energii elektrycznej oraz gazu, „Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki” Nr 1 z dnia 2 stycznia 2008 r.
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energii może być dokonana po poinformowaniu o tym odbiorców. Wraz
z informacją o planowanej zmianie
cen energii elektrycznej odbiorcy energii elektrycznej powinni otrzymać od
przedsiębiorstwa obrotu informację
o prawie do wypowiedzenia warunków
umowy, prawie do zmiany sprzedawcy
oraz rzeczywistych możliwościach dokonania takiej zmiany.
Ponowna analiza sytuacji na rynku
energii elektrycznej, a zwłaszcza ta
dokonana w kontekście segmentu,
który obejmuje gospodarstwa domowe, spowodowała zmianę podejścia
Prezesa URE do kwestii zwolnienia
przedsiębiorstw obrotu z obowiązku
przedkładania taryf do zatwierdzenia
i dostarczyła argumenty – jak twierdzą
eksperci – za odrębnym podejściem
do tematu ochrony konsumentów7.
Trzeba się tu bowiem liczyć: z uwarunkowaniami historycznymi, słabą
(co do zasady) pozycją odbiorcy na
rynku oraz ograniczonymi informacjami w tym zakresie, wrażliwością
na zmiany ceny, brakiem dostępu do
alternatywnych źródeł zaopatrzenia,
niewielką świadomością co do możliwości zmiany dostawcy (skorzystania
z prawa wyboru sprzedawcy). Do-
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ad przyszłością polskiej energetyki w kontekście problemów
związanych z rynkiem, polityką oraz inwestycjami, zastanawiali
się uczestnicy jednej z sesji podczas Forum „Zmieniamy Polski Przemysł” (31 stycznia 2008 – Warszawa). Poruszali oni szerokie spektrum spraw nurtujących krajową branżę energetyczną. Mowa była
o polityce energetycznej Unii Europejskiej i propozycjach KE związanych z unbundlingiem i miejscem Polski na europejskim rynku energii. W temacie przyszłości i rozwoju branży energetycznej pojawiły
się propozycje co do kierunków prywatyzacji, realizacji inwestycji
a przede wszystkim sposobów pozyskanie na nie pieniędzy. Poniżej
prezentujemy niektóre wypowiedzi z tego spotkania.
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Jedną z ważniejszych zmian w sektorze elektroenergetycznym w 2007 r.
były zmiany w zakresie struktury organizacyjnej – nastąpiło oddzielenie
działalności sieciowej od obrotu, co
stanowi jedną z podstaw wdrażania
konkurencji na rynku energii elektrycznej. Jest to także główny element
stanowiący podstawę pełnego otwarcia tego rynku. Realizowano ponadto
„Program dla energetyki”, w efekcie
którego doszło do powstania czterech
dużych grup energetycznych.

Jeśli chodzi o tworzenie rynku energii elektrycznej, a także działalność
wszystkich przedsiębiorstw energetycznych, w tym także spółek obrotu,
należy podkreślić, że na zmiany i strategie spółek w 2007 roku (szczególnie
po 1 lipca 2007 r.) nałożyła się nowa
unijna polityka energetyczna 3 x 20.
Kolejnym ważnym dokumentem, który wywrze również wpływ na zmiany
strategii spółek jeśli chodzi o uwarunkowania formalne elektroenergetyki w
naszym kraju, będzie moim zdaniem
wdrożenie tzw. trzeciego pakietu legislacyjnego. Ostatnie propozycje zmian
warunków działalności spółek sektora
to propozycje UE z 23 stycznia br.,
czyli tzw. pakiet energetyczno-klimatyczny, jako kolejny obszar do przyszłej implementacji w naszym kraju.
Wszystkie powyższe elementy w
dużej mierze wpasowują się tematykę

”

(…) rynek energii
elektrycznej jest dla
nas bardzo ważny
nie tylko z punktu
widzenia miejsca
i pozycji Polski na
europejskim rynku
energii elektrycznej, ale również
z perspektywy
kształtowania cen
i taryf oraz (…)
nowego kształtu
i modelu tego rynku
czy wpływu przyjętych rozwiązań na
sytuację odbiorców
końcowych

Istotnym zagadnieniem z punktu widzenia sektora elektroenergetycznego
w Polsce jest problem deficytu mocy
oraz nowych inwestycji. O potrzebach
inwestycyjnych wciąż dużo się mówi. Ich brak nieustannie sygnalizują
wszyscy uczestnicy rynku, jednak dotychczas nowe inwestycje w elektroenergetyce były bardzo utrudnione. Od
pewnego czasu pewne pozytywne elementy i sygnały w tym obszarze można
już dostrzec i to nie tylko w sektorze

wytwórczym, ale i dystrybucji. Jednak
dyskusji o nowych mocach i połączeniach sieciowych jest niestety jeszcze
znacznie więcej niż nowych inwestycji.

Halina Bownik-Trymucha, dyrektor
Departamentu Promowania Konkurencji
Urzędu Regulacji Energetyki
Funkcjonowanie rynku energii
Jeśli chodzi o zatwierdzenie taryf,
to w odniesieniu do 12 największych
spółek obrotu proces ten już się zakończył. W przypadku dwóch innych
takie postępowania się toczą. Dla
przedsiębiorstw, które nadal funkcjonują w strukturach pionowo zintegrowanych tzw. energetyki przemysłowej, o zatwierdzanie taryf będzie trwał
jeszcze kilka tygodni.
Przed nami również perspektywa
kolejnej zmiany taryf dla przedsiębiorstw dystrybucyjnych, związanej z
wejściem w życie ustawy o rozwiązaniu kontraktów długoterminowych.

Proces uwolnienia cen energii elektrycznej, przedłużenia okresu przejściowego, objęcie ochroną administracyjną na okres przejściowy odbiorców
najsłabszych, odbiorców w grupie gospodarstw domowych to wszystko na
pewno łatwiej będzie ocenić z perspektywy czasu, kiedy będziemy wiedzieli
jak ukształtowały się relacje przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców
przemysłowych, jak efektywnie działają standardy obsługi odbiorców, jak
efektywne są procedury zmian sprzedawcy oraz w jaki sposób kształtuje się
rynek w nowej strukturze podmiotowej,

Elektroenergetyka

Co istotnego wydarzyło się
w 2007 roku?

związaną z panelem „Rynek – polityka
– inwestycje”. Zastanawiając się nad
wspomnianymi obszarami zmian trzeba zaznaczyć, że rynek energii elektrycznej jest dla nas bardzo ważny nie
tylko z punktu widzenia miejsca i pozycji Polski na europejskim rynku energii
elektrycznej, ale również z perspektywy widzenia kształtowania cen i taryf
oraz dyskutowanego na wielu forach
nowego kształtu i modelu tego rynku
czy wpływu przyjętych rozwiązań na
sytuację odbiorców końcowych. Uważam więc, że oprócz polskiej polityki
rządowej niezmiernie ważną kwestią
jest polityka energetyczna Unii Europejskiej.

fot. NE

Marek Kulesa, dyrektor biura TOE
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która powstała w wyniku konsolidacji
pionowej. Trudno uznać za spełnienie
wszystkich kryteriów konkurencyjnego
rynku takie sytuacje, w których odbiorca jest zastraszany propozycją wypowiedzenia umowy w ciągu siedmiu dni
w przypadku gdy nie akceptuje nowych
cen wprowadzanych w rozliczeniach
z dotychczasowym sprzedawcą. Dla
wszystkich, którzy ten proces śledzą
jest oczywistym, że procedura zmian
sprzedawcy trwa dziś minimum 30,
60, a nawet 90 dni, w zależności od
operatora systemu dystrybuycjnego.
Trudno oczekiwać, aby atrybuty, które
mają służyć niezależności operatora
systemu dystrybucyjnego – gwaranta
efektywnych procedur rynkowych – zostały wdrożone w przedsiębiorstwach
pionowo zintegrowanych w tak krótkim
czasie po ich konsolidacji i że relacje
OSD z innymi sprzedawcami spoza
grupy będą od razu poprawne. Warto
jednak ów proces usamodzielniania się
OSD obserwować.
Założenie prezesa URE jest takie, aby
okres przejściowy związany z koniecznością utrzymania obowiązku zatwierdzania taryf dla grupy G trwał tak krótko,
jak to jest tylko możliwe, aby ograniczył
się wyłącznie do tego roku oraz aby pełne uwolnienie cen energii elektrycznej
mogło nastąpić od nowego 2009 roku.
URE przygotowało pakiet działań, które – naszym zdaniem – powinny być do
tego czasu wdrożone. Zależy nam na
zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw
energii elektrycznej i bezpieczeństwa
ekonomicznego przede wszystkim najsłabszych odbiorców.
Wszyscy zdajemy sobie sprawę z
wyzwań, które stoją przed sektorem
energetycznym, związanych z rosnącymi kosztami wynikającymi z uwarunkowań ekologicznych, polityki fiskalnej,
potrzeb inwestycyjnych dotyczących
zarówno wytwarzania jak i infrastruktury sieciowej. Te wszystkie wyzwania
prowadzą do jednego – cena energii
elektrycznej będzie rosła. W takich warunkach ochrona i zapewnienie bezpieczeństwa zarówno dostaw energii jak
i dostępności do niej dla wszystkich

odbiorców to najistotniejsza sprawa z
punktu widzenia regulacji i odpowiedzialności władzy publicznej. Dlatego
też program działań przygotowany
przez Prezesa URE, nazwany „mapą
drogową”, oprócz propozycji rozwiązań
systemowych dotyczących zasad funkcjonowania rynku czy niezależności regulatora proponuje rozwiązania wspierające odbiorców wrażliwych w formie
niezależnego programu, w żaden sposób nie zaburzającego funkcjonowania
rozwiązań rynkowych. Zależy nam na
wprowadzeniu systemu skierowanego
podmiotowo do osób wyselekcjonowanych jako odbiorcy wrażliwi, którymi
zajmują się służby pomocy społecznej,
niezwiązane z energetyką, a z którymi
służby energetyczne mogłyby współpracować. Proponowany przez nas
program jest ambitny zarówno co do
zakresu jak i terminu realizacji. Wymaga działań legislacyjnych i o charakterze
organizacyjnym.

”

Wszyscy zdajemy
sobie sprawę z
wyzwań, które stoją
przed sektorem
energetycznym
związanych z
rosnącymi kosztami wynikającymi z
uwarunkowań ekologicznych, polityki
fiskalnej, potrzeb
inwestycyjnych
dotyczących zarówno wytwarzania
jak i infrastruktury
sieciowej

Elementem, na którym także chciałabym się skoncentrować, jest potrzeba
weryfikacji uprawnień regulatora w świetle nowych uwarunkowań, wynikających
z nowej struktury rynku, nowych zadań
i obowiązków podmiotu. Zwracam również uwagę na zagadnienia związane z

funkcjonowaniem rynku energii. Warto
podkreślić, że obecnie jest on uwolniony w około 80%. Z tego powodu, a
także kształtowania się nowych relacji
między uczestnikami rynku po wydzieleniu OSD i konsolidacji sektora, URE
powinno zmieniać formułę działania.
Musi ją modyfikować z oczywistych powodów. Po uwolnieniu cen, w miejsce
regulacji wchodzą instrumenty monitorowania zachowania przedsiębiorstw,
które z racji swojej siły rynkowej mogą
być skłonne do zachowań antykonkurencyjnych. W tym zakresie liczymy na
ścisłą współpracę z UOKiK.
Jeśli chodzi natomiast o nowy
model lub zasady funkcjonowania
rynku, które powinny być preferowane a przynajmniej przeanalizowane
i przedyskutowane – proponujemy
przedyskutowanie dekonsolidacji czyli
wydzielenia właścicielskiego operatora systemu dystrybucyjnego, co byłyby zgodne z duchem projektowanych
zmian zawartych w 3. pakiecie legislacyjnym i co do zasady warunkiem
sprzyjającym konkurencji.
Rozstrzygnięcia systemowe będą zapewne przedmiotem polityki
energetycznej oraz debaty na forum
rządu oraz grup eksperckich. Jako
regulator chcemy zwrócić uwagę na
to, że beneficjentem procesów związanych z wprowadzanymi zmianami
prorynkowymi powinien być odbiorca
energii elektrycznej.

Krzysztof Rozen, partner, KPMG
Jak uniknąć „zawału
energetycznego”?
Obecnie na rynku europejskim
zachodzą olbrzymie zmiany w sektorze energetycznym. Obserwujemy
dwa trendy, które się nawzajem przenikają: z jednej strony liberalizacja
i unbundling, a z drugiej konsolidacja
i chęć ochrony własnych firm i rynku
w celu zapewnienia bezpieczeństwa
energetycznego kraju. W zależności
od tego, który z tych trendów będzie
dominował, taki kształt przyjmie rynek europejski.
Pierwszy z trendów określony zo-
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stał przez Unię Europejską. Jego
celem jest powstanie jednego wspólnego rynku. Dziś w Europie funkcjonuje grupa rynków krajowych, które
w mniejszym lub większym stopniu
są ze sobą powiązane jeśli chodzi o
przepływ energii czy też trading. Na
nich dominują duże firmy energetyczne, przeważnie krajowe, co powoduje
brak konkurencji między granicami.
Kilka lat temu obserwowaliśmy
nieudaną próbę wprowadzenia konkurencji na rynku brytyjskim. W pozostałych krajach europejskich również panuje poczucie, że konkurencja
powinna być zdecydowanie większa.
Stąd też działania w kierunku dekoncentracji, czyli rozdzielenia działalności wytwórczej od przesyłowej i handlowej, aby uniknąć subsydiowania
skrośnego. Podejmowane są także
kroki zmierzające w kierunku udrożnienia przepływu oraz handlu energią
ponad granicami, w celu wywołania
pewnej presji konkurencyjnej na rynkach krajowych, które byłyby częścią
większego rynku europejskiego. Komisja Europejska, występując w interesie odbiorców końcowych, kreuje
wspólny rynek, oczywiście w miarę
możliwości – bo tempo i głębokość
zmian zależą przede wszystkim od
rządów poszczególnych krajów, a te
nie zawsze są tymi zmianami zainteresowane. Działania owe mają doprowadzić do tego, żeby ceny energii dla
odbiorców indywidualnych oraz hurtowych były bardziej konkurencyjne,
a rynek stał się bardziej przejrzysty.
Komisja podkreśla też ważną kwestię,
aby Unia Europejska mówiła jednym
głosem, gdy chodzi o zaopatrzenie w
paliwa energetyczne.
Natomiast rządy poszczególnych
krajów członkowskich chronią swoje
narodowe przedsiębiorstwa energetyczne i swoje rynki przed obcymi!
Na rynkach europejskich dominują
firmy energetyczne będące własnością państwa, na obszarze którego
działają. Trzeba powiedzieć, że nie
zawsze interes danej spółki pokrywa się z życzeniami UE. Każda firma
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działa po to, aby maksymalizować
zysk dla swoich akcjonariuszy, a także, będąc w rękach Skarbu Państwa,
by zapewniać bezpieczeństwo energetyczne kraju, w którym funkcjonuje. Przedsiębiorstwa dążą w tym momencie do konsolidacji, aby zająć jak
najlepsze miejsce na tworzącym się
europejskim rynku energii elektrycznej. Konsolidują się pionowo, rozpoczynają również ekspansję terytorialną. Wydaje się, że proces ten będzie
postępować, gdyż strategia Komisji
Europejskiej 3 x 20% wymaga olbrzymich nakładów inwestycyjnych.
I właśnie największym problemem
będzie zapewnienie finansowania
wymaganych inwestycji. Tylko duże i
silne finansowo firmy będą w stanie
sprostać tym wyzwaniom. W krajach
Europy – tam, gdzie funkcjonują olbrzymie firmy energetyczne, sfinansowane w efektywny sposób tych
gigantycznych inwestycji jest jeszcze
możliwe, natomiast u nas będzie z
tym znacznie większy problem.

”

aby zwiększyć
konkurencję, ale
też bezpieczeństwo energetyczne
naszego kraju,
otwórzmy nasze
granice energetyczne

Jak na tle Europy wygląda sytuacja Polski? Myślę, że zupełnie nieźle jeśli chodzi o proces konsolidacji.
Konsolidacja pionowa została zapoczątkowana i jest zgodna z trendem
europejskim. Nie możemy jednak
zapominać po co powstały w Polsce
grupy energetyczne. Musimy pamiętać, iż ich tworzenie miało zrealizować
dwa podstawowe cele. Pierwszy z
nich dotyczył możliwości przeprowadzenia restrukturyzacji w celu obniżenia kosztów produkcji energii elektrycznej. Skorzystać na tym mogą nie
tylko firmy, poprzez wzrost zysków,
ale również i sami odbiorcy poprzez
bardziej konkurencyjne ceny. Drugim
natomiast celem konsolidacji było zapewnienie możliwości finansowania
koniecznych inwestycji. Sytuacja w tej
kwestii jest niestety wręcz beznadziejna i można powiedzieć, że grozi nam
w najbliższym czasie „zawał energetyczny”, czyli niedobór mocy.
Chciałbym zwrócić uwagę na fakt,
że w skali europejskiej w energetyce w
ciągu najbliższych 15 lat zakładane są
inwestycje na poziomie 1 biliona 800
mld euro, a planowane inwestycje w
samym sektorze energii elektrycznej
szacowane są na 1 bilion 400 mld euro, z czego 65% środków ma być przeznaczonych na sektor wytwarzania. Na
tym tle patrząc na inwestycje planowane i realizowane obecnie w Polsce musimy zdać sobie sprawę, że jesteśmy
daleko w tyle. Trzeba też wziąć pod
uwagę fakt, że popyt na wszystko, co
generalnie wiąże się z budową elektrowni, od kotła do prac budowlanych
jest olbrzymi. To powoduje, że problemu niedoboru mocy nie da się szybko
rozwiązać nawet jak będzie się miało finansowanie, bo terminy dostawy urządzeń energetycznych wynoszą obecnie 5-8 lat. Uważam, że jeżeli dzisiaj z
jednej strony rząd nie stworzy takiego
modelu rynku, który będzie umożliwiał
rozsądny zwrot z zainwestowanego
kapitału, a z drugiej strony firmy energetyczne nie przeprowadzą głębokiej
restrukturyzacji kosztów to pozyskanie
finansowanie na niezbędne inwestycje
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odtworzeniowe i w nowe moce wytwórcze będzie niemożliwe.
Czyli reasumując: powstałe grupy
energetyczne powinny koncentrować
się na swoich działaniach restrukturyzacyjnych, natomiast rząd powinien
im w tym pomagać, kreując na rynku
większą presję konkurencyjną. Bo
nic tak nie dyscyplinuje i nie zachęca
do restrukturyzacji jak konkurencja.
Konkurencja, ale taka prawdziwa,
również najlepiej dba o dobro odbiorców końcowych. Mam zatem w tym
względzie dwa postulaty.
Po pierwsze, aby zwiększyć konkurencję, ale też bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju, otwórzmy
nasze granice energetyczne! Zwiększy to presję konkurencyjną na nasze
grupy energetyczne, bo każda spółka

dystrybucyjna i handlowa będzie mogła sprowadzać energię z zagranicy.
Poprawi to też nasze bezpieczeństwo
energetyczne, bo żeby mieć poczucie
bezpieczeństwa nie musimy sami wytwarzać energii elektrycznej, ale ważne
jest, żebyśmy mieli do niej dostęp i mogli ją łatwo kupić. Niestety obecnie nie
dysponujemy odpowiednimi mocami
na przejściach transgranicznych, aby
energia z zagranicy stanowiła konkurencję dla produkcji krajowej i abyśmy
mogli na tej zagranicznej energii polegać w momencie kryzysu. Stąd bardzo
ważne i priorytetowe zadanie dla państwowego operatora sieci to inwestycje w przesył transgraniczny.
Po drugie, aby zwiększyć albo
wręcz stworzyć taką prawdziwą
konkurencję na naszym rynku ener-

getycznym skłaniałbym się również
ku dywersyfikacji właścicielskiej jeśli
chodzi o nasze grupy energetyczne.
Nasze cztery grupy potencjalnie tylko ze sobą konkurują. W przypadku
jednak jednego właściciela nie ma tu
wystarczającej presji restrukturyzacyjnej. Myślę, że należałoby się zastanawiać nad przekazaniem efektywnej
kontroli właścicielskiej inwestorom
prywatnym bądź strategicznym, bądź
finansowym, ale to już jest temat na
następną debatę. Natomiast dopóki
te działania wprowadzające prawdziwą konkurencję nie zostaną zrealizowane, pozostaje nam polegać na
jakże niedoskonałym, nikogo niezadawalającym, ale najlepszym w takiej
sytuacji regulatorze, czyli na Urzędzie
Regulacji Energetyki.
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Paweł Gniadek, PKE SA

PKE korzysta
ze środków

unijnych
M

inister rozwoju regionalnego Elżbieta
Bieńkowska odwiedziła należącą do PKE
SA Elektrownię Jaworzno III. Przedstawicielka
rządu obejrzała budowę trzeciej nitki odsiarczania spalin oraz składowiska żużla. Inwestycje te
są współfinansowane z funduszy unijnych.

fot. PKE
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2006 r. koncern uzyskał dofinansowanie na realizację projektów
inwestycyjnych współfinansowanych
z funduszy UE. Firma zawarła pięć
umów o łącznej wartości dofinansowania blisko 50 mln zł. Środki UE, które
zostały przeznaczone na wsparcie inwestycji w elektrowniach: Jaworzno III,
Łaziska, Łagisza i Siersza, pochodziły z
Sektorowego Programu Operacyjnego
Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw na lata 2004-2006. Pieniądze
z dotacji unijnych pomogły w realizacji
inwestycji zwiększających wydajność
pracy elektrowni oraz zmniejszających
ich szkodliwe oddziaływanie na środowisko naturalne.
Największym i najbardziej kapitałochłonnym z dofinansowanych projektów jest budowa trzeciej nitki IOS w Jaworznie. Prace budowlane związane z
przedsięwzięciem trwają od kwietnia

2007 r. i zakończą się w połowie 2008 r.
Inwestycja jest elementem strategii
koncernu i obecnie należy do najważniejszych przedsięwzięć spółki realizowanych w ramach dostosowania się
do wprowadzanych przez UE surowych
norm ekologicznych. Instalacja będzie
miała wydajność 2 mln Nm3/h i skuteczność odsiarczania ponad 95%.
Kolejna inwestycja na terenie Elektrowni Jaworzno III – składowisko żużla – zostanie zlokalizowana w pobliżu
zbiorników retencyjnych popiołu. Realizacja rozpoczętego w 2008 r. przedsięwzięcia pozwoli na redukcję zanieczyszczeń poprzez wdrożenie bezpiecznej,
przyjaznej środowisku i nowoczesnej
technologii tymczasowego gromadzenia żużla i pirytów. Ponadto nowe składowisko pozwoli na wyłączenie z eksploatacji dotychczasowego miejsca
magazynowania 150 800 ton odpadów
na rok w Mysłowicach-Dziećkowicach,
wyeliminuje wtórne pylenie, zmniejszy,
a następnie zlikwiduje przenikanie wody nadosadowej do wód powierzchniowych i podziemnych.
Potrzeby inwestycyjne PKE SA są

większe. Znaczna część projektów,
które muszą być zrealizowane, uwarunkowana jest wymogami środowiskowymi (np. limity emisji szkodliwych
gazów do atmosfery), do których należy się dostosować.
PKE nie ogranicza swych planów
jedynie do działań stricte inwestycyjnych. – Z pewnością będziemy aplikować o środki na projekty badawcze
w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka oraz szkoleniowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ten ostatni
przyczyni się do rozwoju potencjału
i wiedzy pracowników koncernu – mówi Jan Kurp, prezes zarządu PKE.
Program Operacyjny Infrastruktura
i Środowisko jest największym tego
typu przedsięwzięciem w historii Unii
Europejskiej. Pozwala na wnioskowanie o dofinansowanie cztero- czy
nawet pięciokrotnie większe od otrzymanego w ramach środków na lata
2004-2006. – Mamy nadzieję stać
się liderem w wysokości pozyskanych
funduszy wśród firm branży energetycznej – zapewnia prezes PKE.
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Tadeusz Banasiak, prezes zarządu ELBIS Sp. z o.o.

Rozmowa z Tadeuszem Banasiakiem, prezesem zarządu ELBIS Sp. z o.o.
oraz Szymonem Kosińskim, dyrektorem ds. obrotu energią elektryczną w ELBIS Sp. z o.o.

Rynek

uprawnień
do emisji CO2
– nowość na poee

T.B. Nasza firma jest inwestorem zastępczym przy budowie bloku 858 MW w Elektrowni Bełchatów, czyli pełni rolę podmiotu
działającego w imieniu inwestora. Naszym
zadaniem jest prowadzenie w całości nadzoru inwestorskiego podczas budowy. W
tym celu zatrudniamy obecnie ponad 20
osób, które posiadają konieczne uprawnienia budowlane. Wspólnie ze specjalistami
z Elektrowni Bełchatów dokonujemy także
oceny dokumentacji spływającej sukcesywnie od generalnego realizatora, czyli
konsorcjum trzech firm z grupy Alstom:
Alstom Centrales z Francji – lidera konsorcjum, Alstom Power Sp. z o.o. z Polski oraz
Alstom Power Systems GmbH z Niemiec.

fot. NE

Jaką rolę spełnia ELBIS
przy realizacji inwestycji
w Bełchatowie?

Szymon Kosiński, dyrektor ds. obrotu energią elektryczną w ELBIS Sp. z o.o.

fot. NE
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W jakim kierunku rozwija się
platforma poee?
T.B. Platforma istnieje już 6 lat. Cały
czas nad nią pracujemy i udoskonalamy. Osiągnęliśmy obrót, który daje już
sporo satysfakcji. Oczywiście nie jest
to poziom, który w pełni by nas zadawalał, ale niemniej jest on znaczący.
Każdy podmiot, korzystający z
zasady TPA w handlu energią, może
skorygować na platformie swoją pozycję na najbliższy dzień. Głównym
produktem sprzedawanym i obracanym na poee jest rynek dnia następnego, ale ostatnio zawierana jest
także coraz większa ilość kontraktów
terminowych.
Ważną sprawą, na którą zwracamy uwagę wszystkim podmiotom na
rynku energii, jest sama istota platformy. Uważam, że stworzyliśmy doskonałe miejsce, gdzie można kojarzyć
sprzedającego oraz kupującego, którzy są względem siebie anonimowi.
Obserwując rynek w sposób jasny
widzą oni, jak wygląda w danej chwili sytuacja i mogą podjąć optymalne
decyzje handlowe. W przeciwieństwie do Towarowej Giełdy Energii,
w zawartych transakcjach ELBIS jest
zawsze pośrednikiem.

Jaka jest idea handlu
uprawnieniami na poee?
Sz.K. Całkowitą nowością na platformie
jest od kilkunastu tygodni rynek uprawnień do emisji CO2. Wprawdzie istniał on
już wcześniej, ale trzeba dodać, że był
rynkiem martwym. Dopiero połączenie z
systemem transakcyjnym giełdy EEX z
Lipska spowodowało, że oferty tej giełdy są widoczne na naszej platformie,
co umożliwia zawieranie kontraktów z
uczestnikami z całej Europy.

Obecnie jest to nadal rynek martwy
ze względu na specyfikę oraz ceny,
które zostały wygenerowane. Handel
uprawnieniami z pierwszego okresu
trwa do końca marca i nie spodziewamy się tutaj specjalnych obrotów.
Liczymy natomiast na zwiększone
obroty po wyjaśnieniu przydziałów
limitów emisji CO2 w drugim okresie
rozliczeniowym.

Czy są plany połączenia z
kolejną platformą?
Sz.K. Od kwietnia poee powinno być
przyłączone do drugiej dużej giełdy,
która wprowadzi kolejne produkty związane z handlem limitami CO2. Możliwy
będzie wówczas handel uprawnieniami do emisji oraz handel redukcjami,
a także kontraktami spot i forwart. Będzie to kolejny krok do przodu.
T.B. Jest to zupełnie nowa możliwość nie tylko dla branży energetycznej, ale i całej gospodarki. Liczymy, że znajdzie ona uznanie i będzie
wykorzystywana. Mamy nadzieję, że
zainteresują się nią liczne instytucje,
np. banki.

Czy firma ELBIS planuje
wprowadzenie kolejnych
produktów?
T.B. Pracujemy nad grupą bilansującą. Jest to nowy produkt, który będzie
wykorzystywał mechanizmy stworzone przez poee. Użyte zostanie
tu nasze doświadczenie w zakresie
tworzenia softwaru dla handlu energią
i porozumiewania się w czasie rzeczywistym, a także tworzenie grafików.

”

Pracujemy nad
grupą bilansującą.
Jest to nowy produkt, który będzie
wykorzystywał
mechanizmy
stworzone przez
poee

Polskie prawo oraz instrukcja ruchu
i eksploatacji systemu przesyłowego
zezwalają na budowanie grup bilansujących. Jesteśmy jedną z pierwszych
firm, które usiłują to wykorzystać na
co najmniej średnią skalę. Omawiany
produkt jest kierowany dla wszystkich tych, którzy korzystają z prawa
TPA i zauważą dodatkowe korzyści,
jakie daje rozliczanie i możliwość korygowania zużycia energii elektrycznej
w ramach stworzonej grupy. Liczymy,
że działalność w powyższym zakresie
przyniesie zainteresowanym oraz naszej firmie dodatkowe profity.

Ostatnia propozycja UE to
obowiązkowy zakup uprawnień
dla całego sektora i rezygnacji
z dotychczasowego
bezpłatnego przydziału. Czy
państwa zdaniem jest to
dobre rozwiązanie?
T.B. Jest to zupełnie nowy pomysł,
z którym się dopiero oswajamy. Uważam, że propozycja ta niesie za sobą bardzo duże zagrożenia, przede
wszystkim dla przyszłych inwestycji.
Tak olbrzymiej inwestycji, jaką jest
np. budowa bełchatowskiego bloku,
nie można realizować bez wiedzy
co do przyszłych kosztów, cen oraz
możliwości produkcji. Nie wyobrażam sobie sytuacji, kiedy dla bloku
858 MW nie zdołamy na aukcji kupić
emisji. Uważam, że nie jest to pomysł,
który w idealny sposób rozwiązałby
problem uprawnień do emisji po roku
2012. Decydenci powinni go bardzo
dokładnie rozpatrzeć.

W jakim zakresie wasza firma
świadczy usługi, szczególnie
jeśli chodzi o odbiorców
końcowych energii elektrycznej
wchodzących na polski rynek?
Sz.K. Wykorzystując wiedzę, którą posiadamy na temat rynku energii
elektrycznej, oraz otwartość, którą
się charakteryzujemy, szczególnie jeśli chodzi o odbiorców końcowych,
ale również względem spółek obrotu
wchodzących na rynek, bardzo chęt-
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Zamierzamy w najbliższej przyszłości działać również przy innych
dużych inwestycjach w Polskiej Grupie Energetycznej. Mam tutaj na myśli
budowę dwóch bloków w Elektrowni
Opole, inwestycje przewidziane w
Dolnej Odrze, a także modernizacje
w Elektrowni Turów.
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nie konsultujemy sporo tematów. Kilka
czołowych spółek obrotu zawdzięcza
naszej firmie wejście na rynek. Odbiorcy końcowi bardzo często radzą
się nas, czy już nadszedł odpowiedni
czas na wejście na rynek i jak naszym
zdaniem wygląda sytuacja w danym
momencie.
Jak wszyscy wiemy rynek jest nadal mało atrakcyjny dla odbiorców
końcowych. Przy obecnych cenach i
uwolnieniu taryf proces dochodzenia
do rynku, mam nadzieję, rozpocznie
się już na dobre. Po „magicznej” dacie
1 lipca 2007 nie zaobserwowaliśmy
większych zmian, jednak spółki dystrybucyjne rozpoczęły pewne działania
i zaczęły przygotowywać coraz lepsze
oferty. Oferty niekonieczne związane
z zakupem samej energii elektrycznej, ale również z całą kompleksową
obsługą. Nie spodziewałbym się tutaj
jednak jakiś gwałtownych zmian.
Jeśli chodzi o wielkich odbiorców
to trzeba przypomnieć, że w ubiegłym
roku pozawierali oni kontrakty roczne,
gdzie cena energii konwencjonalnej
kształtowała się na poziomie około
140 zł. Obecnie rynek dyktuje kwotę około 200 zł. W ubiegłym roku nie
mieliśmy informacji jak potoczy się
sprawa z taryfami. Dziś wiadomo już,
że ich nie będzie. Oczekujemy, że na
przełomie tego roku sporo odbiorców
końcowych przygotuje się do wejścia
na rynek i w okolicach września stanie
przed wyzwaniem podpisania kontraktów rocznych już na zupełnie wolnym
rynku. Myślę, że przyszły rok będzie
już rynkiem otwartym dla odbiorców
końcowych.

Budowa bloku 858 MW w Elektrowni Bełchatów, stan na dzień 07.02.08 r.
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A jak wyglądają Wasze
działania w zakresie
opracowywania programów
rozwoju energetyki w gminach,
zaopatrzenia w energię i paliwa
podmiotów gospodarczych?
T.B. Istnieje sporo przesłanek ku
temu, aby gminy rozpoczęły działania
w zakresie wykorzystania biomasy.
Jest to paliwo, które może być spalane w lokalnych elektrociepłowniach

fot. NE
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Wykorzystując sąsiedztwo Elektrowni
Bełchatów zasila przy pomocy swoich
linii przesyłowych kilka stref przemysłowych działających na jej terenie,
a także część mieszkańców. Za tą
działalność gmina była wielokrotnie
wyróżniana. Jedna z naszych spółek
córek, którą stworzyliśmy wspólnie z
gminą, eksploatuje tą infrastrukturę.
W innych gminach nasze kontakty
są już zdecydowanie luźniejsze. Z obserwacji ich działań mogę powiedzieć,
że ze względu na szczupłość budżetu
nie są one w stanie same przygotować programów rozwoju energetyki
czy też rozpatrzeć możliwości pozyskania źródeł generujących „zieloną”
energię czy też energię cieplną.
Sądzę, że przygotowane warunki
prawne przyciągną w niedługim czasie inwestorów, którzy w porozumieniu z gminami będą tego typu sprawy
realizować.

Jak oceniacie
działania gminy Kleszczów?

Czy firma prowadzi jeszcze
inne działania w zakresie
usług doradczych?

T.B. Nasza firma działa na terenie
gminy Kleszczów, która ma znakomitą kondycję finansową. Gmina ta zbudowała za własne pieniądze bardzo
obszerną infrastrukturę elektryczną.

T.B. Zgodnie z naszą strategią rozwijamy obecnie doradztwo związane
z szeroko rozumianą efektywnością
energetyczną. Śledzimy rozwój prac

Oficjalna inauguracja
połączenia systemu handlowego Internetowej Platformy Obrotu Energią Elektryczną – poee z systemem
transakcyjnym giełdy EEX z Lipska miała miejsce
podczas konferencji pt.: „Rynek Uprawnień do Emisji
CO2 na poee – miejscem międzynarodowego handlu emisjami CO2” oraz „Nowe rozwiązania na Rynku Energii Elektrycznej – poee”, która odbyła się w
dniach 7-8 stycznia 2008 w Słoku k/Bełchatowa. Już
14 stycznia zostały zawarte dwa pierwsze kontrakty z
wykorzystaniem ofert EEX.

nad ustawą związaną z białymi certyfikatami, a także z odpowiednią energooszczędnością budynków. Przygotowujemy kilkuosobowy zespół, który
będzie mógł świadczyć usługi w tej
właśnie dziedzinie. Teoretycznie ustawa powinna być w maju zatwierdzona, ale myślę, że termin ten może ulec
zmianie.

”

Zgodnie z naszą
strategią rozwijamy obecnie
doradztwo związane z szeroko
rozumianą efektywnością energetyczną. Śledzimy
rozwój prac nad
ustawą związaną
z białymi certyfikatami, a także
z odpowiednią
energooszczędnością budynków

Mogę się pochwalić, że nasza firma
osiągnęła już pewną biegłość na polu
przygotowywania projektów energetycznych. Dotyczy to nie tylko bloku w
Bełchatowie, przy którym pracujemy
już od 10 lat, ale również budowy farmy wiatrowej na górze Kamieńsk, gdzie
posiadamy 50% udziałów. Stworzyliśmy szereg dokumentów niezbędnych
w procesie rozwijania owego projektu.
Przygotowaliśmy m.in. różne analizy
techniczne związane z przyłączeniem
oraz SIWZ – specyfikację istotnych
warunków zamówienia, w oparciu o
którą doszło do skutecznego zawarcia kontraktu z realizatorem. Dlatego
też i w tym zakresie jesteśmy w stanie
świadczyć usługi dla podmiotów, które
tego potrzebują.
Rozmawiali:
Dorota Kubek, Mariusz Marchwiak
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w celu ograniczenia transportu tego
surowca oraz aby w uporządkowany
sposób zaopatrzyć gminę w energię
elektryczną i cieplną. Warunki, jakie
stworzono w tym zakresie, są nadzwyczaj korzystne dla gmin. Mała
elektrociepłownia opalana biomasą
to przede wszystkim znacznie drożej
sprzedana energia elektryczna. Ciepło
może być również wykorzystywane w
przetwórniach, np. rolniczych lub do
ogrzewania znaczących obiektów w
gminie. Myślę, że sprawa ta w najbliższym czasie szybko zacznie się rozwijać. Trzeba powiedzieć, że niezależnie
od dobrej ceny za energię elektryczną
pozyskaną w procesie spalania biomasy, istnieje duże wsparcie ze strony
samego rolnictwa. Uprawa wierzby
energetycznej to odpowiednia dotacja
do każdego hektara. Możliwy jest również zwrot nakładów inwestycji poniesionych na usprzętowienie itd.
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Waldemar Szczepankiewicz, główny inżynier ds. energomechanicznych w Aluminium Konin – Impexmetal SA

Nie ma

rynku

energii
elektrycznej
 Nasze produkty
Aluminium Konin – Impexmetal
SA jest największym polskim producentem aluminiowych wyrobów walcowanych w postaci blach i taśm.
To również jedyny w kraju wytwórca
aluminium hutniczego, o zdolnościach
produkcyjnych 55 000 ton. AKI wchodzi w skład Grupy Impexmetal, jednego z największych polskich holdingów
produkcyjno-handlowych.

fot. NE
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 Zużycie energii
Aktualnie firma zasilana jest dwoma liniami energetycznymi o napięciu
110 kV, które pochodzą z węzła Elektrowni Konin. Spółka posiada również
dwie stacje rozdzielcze 110 kV.
Specyfika prowadzonej przez naszą spółkę działalności wymaga dużych nakładów energii elektrycznej.
Przeciętnie zakład zużywa około 1
TWh rocznie. Najwięcej energii wymaga oczywiście proces wytwarzania aluminium pierwotnego, czyli tzw.
elektroliza aluminium.

 Wykorzystanie innych
źródeł energii

Obserwując rynek można zaobserwować wyraźny wzrost cen energii
elektrycznej. Jest to niestety proces
nieunikniony. Jej ceny muszą rosnąć,
ze względu chociażby na potrzebę
budowy nowych mocy. Uważam jednak, że w branży energetycznej nie
ma konkretnej wizji, jak ma wyglądać
ostateczny kształt całego sektora.
W naszej strategii przyjęliśmy wykorzystanie tańszych źródeł energii. W
ostatnich latach wybudowaliśmy kilka pieców gazowych, służących do
obróbki cieplnej metalu, jak również
piece topielne, eliminując tym samym
źródła elektryczne. Wszystkie piece
zasilane do tej pory energią elektryczną zostały zastąpione piecami na gaz
ziemny, który aktualnie jest jeszcze
dużo tańszy niż energia elektryczna.

 Energetyka rozproszona
Energetyka rozproszona to szansa
dla wielu firm. Potrzebny jest jednak
skuteczniejszy mechanizm wsparcia

dla tego typu działań, który obserwujemy np. w państwach Europy Zachodniej.
Rozpatrując własne źródła energii
zdajemy sobie sprawę, że nie posiadamy ich zbyt wielu. Niektóre huty
wykorzystują np. gazy odlotowe. W
naszej technologii brak tego typu gazów, a budowa nowego źródła jest w
tym momencie nieopłacalna. Obecniej jesteśmy w sąsiedztwie dwóch
elektrowni, które kompleksowo rozwiązują ów problem.
Mam nadzieję, że w naszym kraju
zostanie zauważony w końcu problem
regulacji rzek, gdyż byłby to idealny
sposób na produkcję energii w sposób ciągły i bardzo tani.

”

Specyfika prowadzonej przez
naszą spółkę działalności wymaga
dużych nakładów
energii elektrycznej. Przeciętnie
zakład zużywa
około 1 TWh
rocznie

 Zakup energii
elektrycznej

Nasza firma, ze względu na duże
zużycie energii elektrycznej, zawsze
bardzo mocno uczestniczyła w procesach urynkowienia. Nawet przed
1997 rokiem, zanim zostało przyjęte
Prawo energetyczne, pozwalające na
korzystanie z zasady TPA, mieliśmy
podpisane porozumienia na dostawę
energii, opierając się na notowaniach
giełdowej ceny aluminium. W momencie wejścia w życie Prawa energetycznego poczyniliśmy duże starania,
aby kupować energię elektryczną na
wolnym rynku. Oczywiście nie udało
się to od razu. Głównym problemem
były pewne akty wykonawcze, a także

rozdzielenie przesyłu od obrotu. Na
przełomie 1999 i 2000 roku korzystaliśmy już z zasady TPA i jesteśmy na
tym rynku do dzisiaj.
Początkowo kupując energię przy
wykorzystaniu zasady TPA widać było imponujące efekty. Dziś sytuacja
wygląda już inaczej. Firmy wytwórcze
czy też spółki obrotu nie zabiegają
specjalnie o odbiorców. Obecnie to
odbiorca stara się, aby tę energię kupić i uzyskać odpowiednią ofertę.
Wszystkie kontrakty zawierane są
pod koniec roku. Do grudnia tak naprawdę nie wiemy, jak będzie wyglądał
udział procentowy energii „zielonej”
lub produkowanej w kogeneracji. Nie
wiemy, czy zwolnienie z taryfowania
będzie obowiązywać, czy też nie. Jest
wiele znaków zapytania, które mocno
komplikują i utrudniają podejmowanie
decyzji. Zakupując energię elektryczną
korzystamy z naszego długoletniego
doświadczenia w tej branży oraz pewnego wyczucia niezbędnego w tym
biznesie.

 Nowe kierunki
Biorąc pod uwagę zapowiadany
wzrost cen energii, rozpatrujemy nowy
kierunek działania naszej firmy. W perspektywie kilku lub kilkunastu najbliższych lat być może będziemy musieli
zrezygnować z produkcji aluminium
pierwotnego, co jednak w żaden sposób nie zagrozi naszej działalności.
Dziś wytwarzamy blachy, taśmy aluminiowe wysoko przetworzone, o różnych grubościach i składach chemicznych. W nowej sytuacji musielibyśmy
pozyskiwać surowiec z państw, gdzie
będzie on tańszy niż ten wyprodukowany w naszym kraju. Taki trend można powoli zaobserwować na świecie.
W wyniku szybko rosnących cen
energii elektrycznej część biznesu po
prostu stąd ucieknie.

 Narzędzia informatyczne
W związku z naszym wejściem w
zasadę TPA konieczne stało się wdro-

Odbiorcy - Rynek energii

Dokonana w ciągu ostatnich lat
gruntowna modernizacja urządzeń
oraz wdrożony System Jakości ISO
9001:2000 pozwalają uzyskiwać AKI
wyroby spełniające najwyższe standardy jakościowe. Większość produktów
trafia do odbiorców zagranicznych.
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żenie odpowiednich narzędzi informatycznych. Posiadamy system PRO
2000 (firmy MikroB), który zarządza
gospodarką energetyczną, obejmującą również cieplik, gaz ziemny jak
i wszelkiego rodzaje wody. System
stwarza możliwość sterowania, pilnowania mocy zamówionych. Jest to
narzędzie bardzo pomocne w monitorowaniu wszystkich mediów.

”

Biorąc pod uwagę
moc zamówioną
oraz wykorzystaną
w danym roku,
wykorzystujemy ją
aż w 94%. Dzięki
temu jako jedyna
firma w Polsce
posiadamy taryfę
przesyłową A0

Mamy również system SCOME
(firmy Innsoft), który wspomaga nas
w kwestiach grafikowania i rozliczania
energii, czyli w tym, co na co dzień
– przy tak dużym zakupie energii elektrycznej – jest sprawą konieczną i bardzo istotną.
Biorąc pod uwagę moc zamówioną
oraz wykorzystaną w danym roku, wykorzystujemy ją aż w 94%. Dzięki temu jako jedyna firma w Polsce posiadamy taryfę przesyłową A0. Równie
trafnie prognozujemy zużycie energii
elektrycznej, którą kupujemy w konkretnych godzinach.
Mogę dodać, że nasze przedsiębiorstwo, zmieniając w ostatnich latach klasy przekładników i cały układ pomiaru,

bardzo dużo na tym zyskało, gdyż zużycie energii zmniejszyło się o około 0,5%.
Pieniądze zainwestowane w przekładniki zwróciły się w ciągu pół roku.
Obecnie jesteśmy również na etapie
budowy nowego systemu sterowania
i nadzoru sieci elektroenergetycznej,
przy współpracy z firmą Elkomtech.
Projekt ten umożliwi przełączanie i reagowanie na pewne zdarzenia praktycznie z jednego miejsca.

piece nowszej generacji, które posiadają zupełnie inną izolację, poziom strat
ciepła, itd. Zależy nam na tym, aby produkować dobry, a przede wszystkim
konkurencyjny produkt. Uważam, że w
momencie wejścia ustawy o efektywności energetycznej niewiele będzie
spraw, które będziemy mogli jeszcze
dopracować, gdyż to, co było możliwe
do poprawienia, zostało już dawno w
AKI zrealizowane.

 Zmiany na rynku energii

 Ograniczanie zużycia

Prawdopodobnie w tym roku pojawi
się ustawa o efektywności energetycznej.
W mojej ocenie jest ona konstruowana
bardziej pod wytwórców niż odbiorców.
Z niepokojem patrzymy na wszystkie te
zmiany. Duże firmy bowiem, zużywające znaczną ilość energii, jak np. Aluminium Konin, zostały rzucone na otwarty
rynek i pozostawione same sobie. Nie
chcemy jednak biernie się przyglądać
tym sprawom, dlatego też w ubiegłym
roku wspólnie z dużymi odbiorcami oraz
izbami branżowymi powołaliśmy Forum
Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu
– tym samym zaczynamy być uczestnikiem dyskusji nt. zmian w sektorze energetycznym w Polsce.

 Nowoczesne
technologie

Sprawą oczywistą jest, że aby
utrzymać się na rynku i być konkurencyjnym, trzeba oferować produkt atrakcyjny: cenowo i pod względem jakości.
Dlatego wszystkie zmiany pod kątem
nowoczesnych technologii czy też
energooszczędności zostały już wprowadzone w naszej firmie. Wskaźnik na
elektrolizie, porównując lata 80. z obecnymi, poprawił się aż o kilkanaście procent. Przy użyciu odpowiednich nakładów finansowych na przestrzeni kilku
lat nastąpiły w naszej spółce radykalne
zmiany technologiczne.
Wprowadzając wspomniane wcześniej piece gazowe nie tylko obniżyliśmy koszty poprzez korzystanie z
tańszego medium, ale wprowadziliśmy

energii elektrycznej

Cały czas pracujemy nad ograniczaniem zużycia energii elektrycznej
dla oświetlenia zewnętrznego, napędów, pomieszczeń biurowych. Myślimy również o poprawie efektywności
całego budynku. Każde biuro wyposażone jest w głowice termostatyczne, a wszystkie budynki socjalne w
latach 90. zostały ocieplone, dachy
zaizolowane, co na pewno przyniosło
określone korzyści.
W zakresie ogrzewania oszczędności nastąpiły w momencie wprowadzenia systemu informatycznego PRO
2000. Nasz układ ogrzewania jest
centralnie regulowany. Po skończonej pracy załogi ograniczana jest ilość
ciepła, natomiast przed jej przyjściem
– wpuszczana. Wydziały produkcyjne
pracujące całodobowo są również w
odpowiedni sposób zaopatrywane w
ciepłe powietrze.
Załoga firmy związana z energetyką uczestniczy dwa razy w roku w
specjalnych szkoleniach związanych z
tą dziedziną. Szkolenia mają za zadanie zwracanie uwagi na aspekty korzystania nie tylko z energii elektrycznej,
ale również i innej. W związku z tym,
że obiektów w naszej hucie jest sporo,
ma to duży wpływ na koszty.

 Jakość energii
elektrycznej

Nasza firma znajduje się między
dwoma elektrowniami, które utrzymują
odpowiedni reżim napięciowy. Wszyst-
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 Emisje CO2
Dużą niewiadomą stanowią kwestie związane z limitami emisji, które
nie są jeszcze do końca podzielone i
ciężko powiedzieć, jak ten podział będzie ostatecznie wyglądał. Uważam,
że to sprawa dyskusyjna, szczególnie
patrząc na wykorzystanie limitu w roku np. 2006 i przydział przyznany naszemu krajowi na lata następne. Sądzę, że tak naprawdę nie był on dużo
mniejszy. Oczywistym jest jednak, że
Polsce potrzeba większych emisji do
rozwoju innych gałęzi przemysłu, np.
cementowego. Wcale nie jest jednak
powiedziane, że energetyka dostanie
dużo mniejszy przydział.
Mam również nadzieję, że sytuacja
w pewnych obszarach energetyki się
wyjaśni. Dzięki temu elektrownie będą
wiedziały, jaki otrzymały poziom limitu. Natomiast wolny rynek pozwoli na

pozyskiwanie nowych nabywców, jeśli
zajdzie taka potrzeba.
Istotna jest również dla nas – jako
odbiorców energii – strategia działania
firm energetycznych. Należy wierzyć,
że po zapowiadanym wzroście cen
energii elektrycznej pieniądze zostaną właściwie wykorzystane, przede
wszystkim w kierunku ograniczenia
emisji, budowy nowych mocy. Stworzy to na pewno podwaliny do pełnego otwarcia się rynku, który stanie się
wreszcie konkurencyjny.

 Oczekiwania odbiorców
energii

Myślę, że wszyscy odbiorcy oczekują
od firm oferujących energię elektryczną
większej dbałości o obopólne zadowolenie. Liczymy, że w tym roku otrzymamy atrakcyjne warunki współpracy.
Oprac. red. „NE”

fot. NE

ko jest przez nas na bieżąco monitorowane. Pilnujemy naszych spraw
umownych, gdyż dostarczany prąd też
musi mieć odpowiednią jakość.
W Aluminium Konin miejscem wrażliwym na skoki napięcia jest walcownia,
gdzie pracuje sporo napędów czułych
na złą jakość prądu. Mamy przetrenowane procedury działań na wypadek
braku zasilania, aby nie „zniszczyć”
całej produkcji. W momencie wstrzymania procesu elektrolizy powyżej 24
godzin cały wydział produkcyjny ulega
bowiem całkowitej destrukcji. W celu
uniknięcia takich zdarzeń należało prowadzić zapobiegawczo odpowiednią
gospodarkę remontowo-inwestycyjną.
Korzystamy z częściowego outsourcingu zewnętrznego w zakresie utrzymania ruchu. Bezpieczeństwo pracy takiej
firmy jak nasza to przede wszystkim
właściwe i systematyczne przeglądy
oraz diagnostyka.
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Zarządzanie
energią
w przedsiębiorstwie
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ramach „drzwi otwartych” w PJCEE, zorganizowanych
wspólnie z FORUM Odbiorców Energii i Gazu Branżowych Izb Gospodarczych, 25 stycznia odbyło się spotkanie,
którego tematem przewodnim był „System zarządzania energią elektryczną w przedsiębiorstwie”. Spotkanie poprowadzili
Tadeusz Skoczkowski – prezes zarządu Krajowej Agencji
Poszanowania Energii S.A. (KAPE S.A.) oraz Henryk Kaliś –
przedstawiciel IEPiOE.
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Tab. 1. Zalety i wady rozwiązań ustawowych w zakresie efektywności energetycznej
ZALETY

WADY

Ustawa o efektyw‑
ności energetycznej

Wyspecjalizowany monotematyczny akt
prawny
Możliwość regulacji bardzo wielu zagad‑
nień w sposób precyzyjny

Może pozostać martwa, jako ustawa z
obrzeża prawa energetycznego,
Możliwy brak spójności z PE
Może być traktowana jako zbiór
nakazów i kar
Trudności w uchwaleniu
Kłopotliwe zmiany przez nowelizację

Nowelizacja prawa
energetycznego
(PE)

W sposób całościowy ujmuje zagadnie‑
nia związane z energią
Możliwość regulacji tylko najistotniej‑
szych kwestii
Ustala efektywność energetyczną jako
integralny składnik rynku energii
Stosunkowo łatwa do uchwalenia

Przesunięcie zapisów szczegóło‑
wych do rozporządzeń, wynikająca
z stąd łatwość zmian, brak kontroli
Parlamentu
Możliwość nacisków branżowych na
etapie przygotowania rozporządzeń

No, ale mamy projekt prawa o efektywności energetycznej i na nim powinniśmy się skupić. Wspomniana dyrektywa unijna zobowiązuje Polskę do zaoszczędzenia określonej ilości energii w danym przedziale czasowym (9% energii
do 2016 r., 2% do 2010 r.). Istnieją dwa ważne mechanizmy, które należałoby
w tym celu zastosować. Pierwszy z nich to system dobrowolnych zobowiązań
– stosowany między innymi w Holandii i Szwecji. Wydaje mi się, że jest on systemem „wolnym”, tzn. jego efekty pojawiają się w okresie kilku lat. Po drugie
wymaga zaufania z obu stron. Oznacza to, że musi być najpierw płaszczyzna
ustalenia pewnych zasad funkcjonowania systemu, realizacji, nadzoru i dopiero
system ten może zacząć działać. Sprawdza się on w krajach, gdzie relacje miedzy rządem a biznesem zawsze były dobre. Dlatego obawiam się, iż w Polsce
może to być bariera, i zarówno przy białych certyfikatach jak i przy dobrowolnych
zobowiązaniach zabraknie zaufania i umiejętności współpracy. Jest to szczególnie istotne przy dobrowolnych zobowiązaniach, gdzie dwie strony do czegoś się
zobowiązują i konsekwentnie to realizują.

SYSTEM DOBROWOLNYCH
ZOBOWIĄZAŃ – propozycje
do ustawy o efektywności
energetycznej
 Rozważone zostanie wprowadze-

nie tzw. systemu dobrowolnych zobowiązań, skutkujących wzrostem
efektywności energetycznej gospodarki, zawieranych pomiędzy
jednostkami administracji rządowej
lub samorządowej a zainteresowanymi podmiotami (np. przedsiębiorcami lub jednostkami sektora
publicznego).
 Dobrowolne zobowiązanie określi
zasady i warunki na jakich zainteresowany podmiot zobowiązuje się w określonej perspektywie
czasowej zrealizować działania
skutkujące wzrostem efektywności wykorzystania zużywanej przez
niego energii. Z drugiej strony podmiotowi takiemu, z tytułu wypełnienia warunków porozumienia,
przysługiwać będą określone preferencje, np. wsparcie audytorskie
i eksperckie w toku prowadzonego
przedsięwzięcia, dodatkowe białe
certyfikaty, obniżenie opłat za korzystanie ze środowiska itp.
 Wprowadzenie systemu dobrowolnych zobowiązań wymagać
będzie wyłonienia organu administracji rządowej jako strony porozumienia, pełniącego jednocześnie rolę koordynatora systemu,
który będzie sprawował nadzór
merytoryczny nad realizowanymi
przedsięwzięciami.
Dobrowolne zobowiązania w zakresie obniżenia emisji CO2 funkcjonują w
przemyśle motoryzacyjnym. Branża ta,
zobowiązując się do obniżenia poziomu
emisji w określonym czasie, nie zostanie objęta przymusowymi regulacjami.
Natomiast energetyka po roku 2012 będzie objęta (takie są propozycje Komisji
Europejskiej ), w systemie handlu europejskiego, przymusem zakupu pozwoleń na emisje dwutlenku węgla. Moim
zdaniem zobowiązania dobrowolne to
bardzo dobre rozwiązanie, mam jednak
obawy, czy rząd się z tego nie wycofa.
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Prof. Tadeusz Skoczkowski
przedstawił kilka uwag związanych z
ustawą o efektywności energetycznej.
Rząd zamierza – w celu realizacji postanowień dyrektywy 2006/32/
WE (ESD) o efektywności końcowego
użytkowania energii i usługach energetycznych – wprowadzić system białych
certyfikatów. Jej postanowienia mogłyby być wpisane do znowelizowanego
prawa energetycznego. Rząd postanowił wprowadzić jednak ustawę o efektywności energetycznej jako oddzielny
akt prawny. Obawiam się, że takie potraktowanie ustawy może się sprowaTadeusz Skoczkowski
dzić do tego, iż Sejm ją przyjmie, po
– prezes zarządu KAPE S.A.
czym zostanie ona zapomniana – jak
spora część aktów prawnych, których wprowadzenie odbywało się w określonym
terminie, zamiast w momencie ich całkowitego przygotowania. Gdyby omawiany
dokument stanowił część prawa energetycznego, tworzyłby spójną całość i akt
prawny o innym, mocniejszym znaczeniu dla jego beneficjentów.
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Związek pomiędzy efektywnością energetyczną
a redukcją emisji CO2
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1. W zależności od struktury krajowego zużycia energii pierwotnej, oszczędności energii mogą być wyrażone w:
 energii pierwotnej,
 energii końcowej,
 zawartości CO2 w zaoszczędzonej energii.
2. Oszczędności energii i redukcja emisji CO2 mają różny wymiar.
3. Oszczędność energii zmniejsza koszty surowców energetycznych i paliw.
4. Lokalne korzyści z EE: brak konieczności rozbudowy infrastruktury energetycznej, większa produktywność, korzyści dla gospodarstw domowych.
5. Wartość redukcji CO2 określona jest przez koszty zewnętrzne emisji CO2.
6. System białych certyfikatów i systemy redukcji emisji CO2, np. EU ETS, muszą zapewniać uniknięcie podwójnego wliczania zaoszczędzonej energii.
KAPE S.A. przygotowała i przekazała jeszcze w grudniu 2006 r. do Ministerstwa Gospodarki założenia do ustawy o efektywności energetycznej. Ustawa
powinna wejść w życie w maju 2008 r., a więc nie zostało wiele czasu i raczej nie
uda się dotrzymać tego terminu. Minął dobry okres dla wprowadzenia omawianego aktu prawnego. W tej chwili to, co się dzieje na rynku energii – wzrost cen
energii, zamieszanie w URE, nieuporządkowana sprawa emisji CO2 – na pewno
nie sprzyja wdrożeniu ustawy. Jej wprowadzenie, bez przygotowania tych, których bezpośrednio dotyczy, może zakończyć się fiaskiem – ustawa stanie się
następnym martwym aktem prawnym.
Kolejna rzecz to system zbywalnych białych certyfikatów, mających być głównym narzędziem w mechanizmie wzrostu efektywności energetycznej. W naszym
kraju certyfikaty skierowane są do znacznie szerszej grupy podmiotów niż w innych państwach UE. Przywołana przeze mnie dyrektywa unijna dotyczy końcowego użytkowania energii, a więc wszystkie mechanizmy, w tym białe certyfikaty, są
przewidziane dla końcowych użytkowników. W Polsce planowane jest objęcie nimi także sektora wytwórczego i przesyłu, co byłoby nowością w skali światowej.
Tab. 2. System białych certyfikatów w Polsce. Zakres systemu
Wytwarzanie

Modernizacja:
• elektrowni systemowych,
• elektrociepłowni,
• kotłowni komunalnych i
przemysłowych.
Wyłącznie w zakresie podstawo‑
wego ciągu technologicznego

Dystrybucja i przesył

Modernizacja:
• sieci elektroenergetycznych,
• sieci gazowych,
• sieci ciepłowniczych,
• energetyki rozproszonej, nie
uwzględnionej w wytwarzaniu,
o ile zmniejsza ona straty
przesyłu.

Zakres ESD
Użytkowania końcowe energii
Modernizacja i inwestycje
(zakupy) substytucyjne:
• w gospodarstwach domo‑
wych,
• w sektorze komunalnym,
• w przemyśle i usługach.

Mechanizm białych certyfikatów w nazwie przypomina zielone czy czerwone
certyfikaty, ale na tym podobieństwo się kończy. Sam system jest bardziej skomplikowany ze względu na konieczność posiadania informacji na temat rzeczywistych lub wyliczonych wiarygodnych oszczędności zużycia energii. Dokonanie
takiego wiarygodnego obliczenia jest niesłychanie trudną operacją. Unia pracuje
nad normalizacją tego procesu. Nikt nie ma też wątpliwości, że sam system
weryfikacji i oszczędności jest bardzo kosztowny i skomplikowany. Obecnie systemy takie działają w trzech krajach: we Włoszech, Francji i Anglii, gdzie białe
certyfikaty nie są przedmiotem handlu.

Istotną decyzją, jaka powinna
zapaść w przy tworzeniu systemu
białych certyfikatów, jest przyjęcie
linii bazowej, czyli: od czego liczyć
oszczędności. Czy za podniesienie
sprawności turbiny w wyniku remontu powinniśmy otrzymać biały certyfikat? Pytanie: czy to wynik normalnych
działań, czy działań ekstraordynaryjnych i podjętych z uwagi na cel dyrektywy. Jak postępować w wypadku,
gdy jakiś projekt nie jest realizowany, a
występują oszczędności energii – czy
należy się biały certyfikat?
Jak widać system białych certyfikatów jest niesamowicie skomplikowany. A jego punktem ciężkości jest
proces weryfikowania i monitorowania oszczędności energii. Jeżeli do
tego włączymy elektroenergetykę, w
postaci wytwarzania i przesyłu, będzie jeszcze bardziej zawiły. Gdyby
Unia wprowadziła europejski system
rozliczania białych certyfikatów – a
nie jest to wykluczone – to wtedy
nasze białe certyfikaty, pochodzące
z sektora wytwarzania i przesyłu,
nie pasowałyby do niego. Ponadto
obawiam się, że jeżeli zobowiążemy
ustawowo pewne sektory do uczestniczenia w systemie białych certyfikatów może się podnieść głos, iż jest
to wybieganie przed orkiestrę, ponieważ Unia tych sektorów w dyrektywie
nie zamieściła.
Zarówno system białych certyfikatów jak i dobrowolnych zobowiązań
to nowe mechanizmy planowane do
wprowadzenia w Polsce. Wiedza na
ich temat jest niewielka, gdyż nie mamy doświadczeń krajowych, a jedynie
europejskie.
Wejście w życie ustawy, społecznie
jak najbardziej potrzebnej, która ma
polepszyć efektywność energetyczną
naszej gospodarki, jest nieprzygotowane. Nie ma poparcia społecznego,
nacisku. Z drugiej strony te podmioty, które mają być objęte regulacjami
omawianej ustawy, nie posiadają dostatecznej wiedzy i nie są dostatecznie przekonane, że powinny tę ustawę
realizować.

Tab. 3. System zbywalnych białych certyfikatów
MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

Bezpośrednio dotyczy szerokich grup odbiorców
Mechanizm rynkowy – zrównuje koszty związane
z podjęciem działań na rzecz zaoszczędzenia
ostatniej jednostki energii dla podmiotów objętych
obowiązkiem

Najważniejsze trudne kwestie:
• metodologia obliczeń oszczędności,
• wiedza o kosztach osiągnięcia oszczędności, by
określić cel,
• zapewnienie płynności rynku.

Elastyczność sposobu wywiązania się z obowiązku
sprawia, że jest on akceptowalny

Kosztowny i trudny monitoring i weryfikacja działań
na rzecz efektywności energetycznej

Teoretycznie minimalizuje koszty osiągnięcia efektu

Brak zachęty do przekraczania celu

Może być neutralny kosztowo dla budżetu państwa

Dla ambitnego celu i wsparcia bardzo specyficz‑
nych inwestycji bardziej odpowiednie są regulacje
i dofinansowania

SZANSE

ZAGROŻENIA

Wzrost nakładów inwestycyjnych na środki prowa‑
dzące do zwiększania efektywności energetycznej

Regulacja – dość ścisła, by nie było nadużyć, a
jednocześnie dość elastyczna, by ujawniły się zalety
systemu

Rozwój rynku dla nowych technologii i usług, wraz
ze stworzeniem nowego sektora – ESCO
Zmiana od dostarczania energii – ku dostarczaniu
usług energetycznych
Możliwe obniżenie kosztów transakcyjnych i kosz‑
tów administracji przez połączenie z EU ETS
Możliwość wsparcia systemem dofinansowań

Cel poniżej „business as usual” nie spowoduje
podjęcia dodatkowych działań
Zawiłość i brak transparentności całego mecha‑
nizmu
Nieefektywny system kar
Niewystarczająco długi horyzont czasowy polityki,
niepewność co do przyszłych zmian – nie zapew‑
niają warunków do R&D

 System białych certyfikatów w Polsce
Podstawowe zasady
Źródło: wg Żmijewski K. i inni: Białe Certyfikaty. Propedeutyka. Seminarium Ecofyss w MG,
25.09.2007

1. Zasada kwantowa – istnieje minimalna wielkość certyfikatu, o który można
się ubiegać, np. 1 ktoe.
2. Zasada wymierności – w katalogu umieszczone są tylko te działania inwestycyjne, dla których określić można konkretny, wymierny rezultat w postaci
ilości zaoszczędzonych MWh, wyznaczonych jako średnia roczna z okresu
15-letniego, przy założeniu statystycznych warunków funkcjonowania i użytkowania.
3. Prawo do emisji białych certyfikatów uzyskuje się w wyniku rozstrzygnięcia
przetargu na inwestycje oszczędzające energię, o których mowa w ustawie
Prawo energetyczne art. 16a ust 8.
4. Zasada audytu – każde przedsięwzięcie musi mieć audyt:
 dla złożonych – audyt bilansu oszczędności; ważny jest tylko poziom
oszczędności i deklarowany przez inwestora,
 dla prostych działań – audyt proforma 1 strona A4.
5. Wygranie przetargu oznacza automatyczną emisję uzyskanych białych certyfikatów.
6. Certyfikatami obraca się na giełdzie lub w systemie otc – z obowiązkiem
rejestracji transakcji.
Wypowiedzi „odbiorców energii” z tego spotkania pokazują, jak skomplikowana jest sytuacja. Dyrektywa, o której mówimy, jest adresowana do odbiorców

końcowych. Natomiast do wytwórców dedykowana została dyrektywa
o handlu emisjami. I to jest mechanizm oszczędzania energii w wytwarzaniu i przesyle. A mechanizm białych
certyfikatów – czy inny – adresowany
jest do odbiorców końcowych. Myślę,
że w Polsce następuje pewne zaburzenie i nakładanie się tych dwóch
dyrektyw. Mimo to widzimy potrzebę
funkcjonowania omawianej ustawy
i zauważamy, że jej działanie w pewnych obszarach może być jak najbardziej pozytywne, natomiast w innych
– stwarzać problemy.
Dlatego też KAPE S.A. proponuje, aby mechanizmy przewidziane w
ustawie o efektywności energetycznej nieco zmodyfikować. Po pierwsze, zrezygnować na pewien czas,
powiedzmy na 3,4 lata, z prowadzania białych certyfikatów do sektora wytwarzania i przesyłu. W tym
czasie zgromadzić doświadczenia z
funkcjonowania białych certyfikatów
u odbiorców końcowych. Wytwarzanie i przesył objąć jednak systemem
dobrowolnych zobowiązań, który pozwoli im łatwiej dostosować się do
wymogów ograniczenia emisji CO2 w
ramach systemu handlu emisjami (EU
ETS). Po drugie, w systemie białych
certyfikatów ustalić dość wysoko próg
minimalnej oszczędności energii, od
którego przysługiwałby certyfikat. Pozwoli to zmniejszyć, przynajmniej w
pierwszym okresie, liczbę przedkładanych wniosków, dla których trzeba będzie najczęściej pomiarowo określać
oszczędności energii. Mniejsze projekty energooszczędne, np. wymiana
okien, zmiana oświetlenia w budynku,
małe projekty termomodernizacyjne
powinny być finansowane z funduszu
termomodernizacyjnego. Projekt ustawy nie przewiduje jego utworzenia,
ale nam się wydaje być niezbędnym
elementem systemu oszczędzania,
tak aby nie tłumić oddolnych inicjatyw społecznych ukierunkowanych
na oszczędzanie energii u małych odbiorców końcowych. Brzmi prosto, ale
diabeł tkwi w szczegółach.

31

Odbiorcy - Rynek energii

nr 1/2008

nr 1/2008

Henryk Kaliś przedstawił propozycję modelu rynku energii elektrycznej, wypracowaną jako stanowisko
Forum OEE i G.
Jako uczestnik zespołu roboczego działającego w ramach Komitetu
Rynek przy Polskim Komitecie Energii
Elektrycznej, prezentującym stanowisko całej energetyki (w jego skład
wchodzą takie organizacje jak PTPiRE,
TG Polskie Elektrownie, TOE), przedstawię proponowane przez poszczególne podsektory kierunkowe zmiany
w modelu rynku energii elektrycznej.
Dlaczego model ów jest taki ważHenryk Kaliś – przedstawiciel IEPiOE
ny? Przede wszystkim dlatego, że to,
jakie są koszty energii, zależy od tego, na jakich zasadach będzie funkcjonował
rynek. Propozycje kolegów z sektora energetycznego, a szczególnie podsektora
wytwarzania, kładą nacisk na rezygnację z nadzorowania przez URE rynku energii i całkowite zniesienie taryfowania obrotu, neutralność OSP oraz „rynkowe”
kształtowanie cen energii oraz usług systemowych.
Mówienie w sposób zrozumiały o modelu rynku wymaga zdefiniowania kilku
podstawowych pojęć.
Rynki scentralizowane (administrowane przez OSP – „Doba Przed” i „w
Trakcie Dnia”) to w rozumieniu OSP rynki zorganizowane (rynki: „Doba Przed”
i „Dnia Bieżącego”), zinstytucjonalizowane, z infrastrukturą dla potrzeb komunikacji i wymiany informacji, wykorzystywane przez OSP dla zapewnienia zasobów do bilansowania systemu i bezpieczeństwa energetycznego w czasie
rzeczywistym. Rynki scentralizowane prowadzone przez OSP nie są zorganizowanymi rynkami „dnia następnego” które aktualnie służą do korygowania pozycji
kontraktowych w dobie n-1 (TGE, poee).
Scentralizowany Rynek Energii Czasu Rzeczywistego (ostateczne bilansowanie 15-minutowe, minutowe, sekundowe) – zapewnienie bezpieczeństwa bilansowania poprzez automatyczny dostęp do szybkich rezerw i manualny do rezerw uruchamianych w dłuższych horyzontach czasowych.
Rynek Bilateralny (niezorganizowany), bez struktury, bez ram, z pełną swobodą
zawierania transakcji pomiędzy stronami, aktualnie ograniczony czasowo do godziny 12.00 doby „n-1”. W proponowanych koncepcjach możliwy do prowadzenia nawet w dobach „n+1” i „n+2”.
Mechanizm GWS – umożliwia likwidację ograniczeń w przesyle poprzez zakup energii droższej (z droższych jednostek wytwórczych) w miejsce energii
tańszej, której ze względów na te ograniczenia nie można przesłać. Mechanizm
GWS kompensuje różnice pomiędzy kosztami wytwarzania JW, które muszą
pracować z uwagi na warunki sieciowe, a średnią ceną energii na rynku.
Rynek Rezerw Mocy, RUS – umożliwia OSP zakup usług systemowych i regulacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa KSE oraz parametrów energii
elektrycznej.
Rynek Praw Przesyłu – instrument finansowy służący podmiotom do zabezpieczania się przed ryzykiem wahań kosztów ograniczeń przesyłowych.
Rynek Mocy Wytwórczych – płatność za moc, która ma zapewnić środki na
budowę nowych mocy wytwórczych, niezbędnych do użycia dyspozycyjnie, dla
zapewnienia bezpieczeństwa pracy KSE, które muszą być co najmniej o 15%
większe od wielkości przewidywanego zapotrzebowania.
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 Jak działają

poszczególne
segmenty rynku

Scentralizowany Rynek Energii
Czasu Rzeczywistego
Polega na bieżącym bilansowaniu
produkcji z poborem energii elektrycznej oraz regulacji parametrów pracy
KSE; wykorzystuje rezerwy mocy
i możliwości regulacyjne JWCD.
Dostępne rezerwy sekundowe
(min. ± 200-300 MW) – uruchamiane
automatycznie poprzez regulator obrotów turbiny (regulacja pierwotna) reagujący na odchylenia częstotliwości
w obszarze regulacji; o wykorzystaniu
decyduje OSP, poprzez polecenie załączenia układu regulacji pierwotnej
w procesie planowania BPKD wysłane systemem SOWE.
Dostępne rezerwy minutowe
(min. ± 700-1000 MW) – uruchamiane
automatycznie poprzez regulację wtórną sygnałem z regulatora centralnego.
Sprowadzają wartości mocy i częstotliwości do wielkości zadanych; o ich wykorzystaniu decyduje OSP, poleceniem
załączenia układu regulacji pierwotnej
w procesie planowania BPKD wysłane
systemem SOWE.
Dostępne rezerwy godzinowe
(min. 1000 MW) o czasie dostępu do
15 min. jedynie w postaci rezerwy wirującej rozumianej jako wolny zakres
mocy nieobjętej kontraktami i pomniejszony o pasma regulacji sekundowej
i minutowej. O jej wykorzystaniu decyduje OSP w procesie bieżącego
planowania operacyjnego dobowego
(BPOD), w oparciu o analizę rozkładu
obciążeń dokonaną przez moduł LPD
i ranking dociążania/odciążania. Wielkość rezerwy godzinowej publikowana jest w systemie WIRE, a wielkość
rezerwy dla poszczególnych jednostek – systemem SOWE.

Rynek „Dnia Następnego”,
„Doba Przed”, „Dnia Bieżącego”
Rynki scentralizowane administrowane przez OSP, zinstytucjonali-
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sprzedaży energii elektrycznej,
 do zakupu energii dokonanej w po-

staci niezbilansowania (różnicy
między rzeczywistą a prognozowaną pozycją),
 do rozliczania zakupu/sprzedaży
transakcji dokonanych na rynku
zorganizowanym, czyli Rynku Doba Przed czy Rynku Dnia Bieżącego, traktowanych oddzielnie.
Produkcja Jednostek Wytwórczych
To, czy JW produkuje czy nie, zależy od tego, czy:
 ma zawarte kontrakty bilateralne,
transakcje na RDN,
 czy zgłosiła najniższe cenowo oferty bilansujące przyrostowe.
Planowana przez OSP zmiana
sposobu składania ofert bilansujących redukcyjnych i przyrostowych:
 zniknie oferta redukcyjna,
 cała złożona oferta będzie ofertą
produkcyjną,
 bez względu na to, czy wytwórca ma
kontrakt czy nie, składa jedynie ofertę przyrostową, która określa moc
maksymalną możliwą do wytworzenia (podzieloną na pasma cenowe
lub nie), za określoną cenę,
 OSP nie widzi kontraktów zawartych przez wytwórcę, przyjmuje
jedynie oferty pokrywające całe pasmo możliwości produkcyjnych,
 wytwórcy posiadający kontrakty
winni tak składać oferty, by mogli
produkować (w przeciwnym razie
grozi im niezbilansowanie),
 wytwórca, który miał kontrakt i produkował ponad wolumen określony w kontrakcie, w rozliczeniu za
energię pokrywającą kontakt dostanie cenę z kontraktu; za energię
ponad wolumen z kontraktu – cenę
krańcową,
 wytwórca, który miał kontrakt i produkował poniżej określonego w nim
wolumenu, w rozliczeniu za energię, którą wytworzył, dostaje cenę
z kontraktu; za różnicę pomiędzy
wolumenem z kontraktu a produkcją własną zapłaci cenę krańcową

ustaloną przez OSP, która jest niższa niż jego cena ofertowa,
 OSP ustala ceny krańcowe dla
bilansowania swobodnego (bez
ograniczeń), dopiero później nakłada na nie wymuszenia.
Przykładowe zachowania wytwórców:
 wytwórca ma kontrakt na 100
MW, a chce produkować 120 MW.
Składa więc ofertę na produkcję
120 MW po cenie 0 zł i w rozliczeniach dostaje za 100 MW cenę
kontraktową, a za 20 MW cenę
krańcową ustaloną przez OSP na
rynku,
 wytwórca przewiduje, że rynek
ustali cenę krańcową bardzo niską
(nie opłaca mu się produkować),
wtedy może złożyć ofertę przyrostową z wysoką ceną (wyższą
niż przewidywana cena krańcowa
ustalona przez rynek), nie zostanie
przywołany do produkcji, energię
wyprodukuje za niego ktoś, kto ma
niższe koszty, a on zapłaci niską
cenę krańcową.

Mechanizm GWS
Wykorzystuje się do likwidacji
ograniczeń systemowych. Jeśli OSP,
wyznaczając wytwórcy punkt pracy
(BPP), ze względu na ograniczenia
skorzysta z droższych pasm cen ofertowych niż wynika z kolejności cenowej, to mamy do czynienia z GWS.
Rozliczenia
Aktualnie stosuje się niższą z cen:
z oferty wytwórcy – tzw. ceny negocjowanej, z umowy przesyłowej,
ceny CWmax – maksymalnej ceny
dla generacji wymuszonej ustalonej
w porozumieniu z URE. Koszt GWS
jest pokrywany ze stawki jakościowej
w taryfie PSE-Operator.
W przyszłości OSP, publikując Plan
Koordynacyjny Roczny (PKR), wskaże w nim ograniczenia węzłowe w
formie minimalnej ilości jednostek wytwórczych w węzłach oraz minimalnej
mocy w węźle:
 nastąpi wyliczenie wielkości całkowitej energii, jaka jest potrzebna
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zowane, z infrastrukturą dla potrzeb
komunikacji i wymiany informacji,
wykorzystywane przez OSP dla zapewnienia zasobów do bilansowania
systemu i bezpieczeństwa energetycznego w czasie rzeczywistym.
Cena rozliczeniowa – aktualnie
jest to cena jednoskładnikowa za
energię elektryczną. Budując rynek
energii zakładano, iż pokryje ona
koszty stałe i zmienne wytwarzania w
całości, a marża na kosztach zmiennych pozwoli na finansowanie inwestycji. Okazało się jednak, iż wefekcie
manipulacji cenowych prowadzonych
głównie z powodów politycznych (dla
ochrony najuboższych), ale i dla zniwelowania skoków cenowych (odbiorcy energii elektrycznej, w tym
przemysł, nie akceptują dużych
różnic w jej kosztach w skali roku;
chcą, by były one spłaszczone z niewielkimi korektami), przy stosowaniu
jednoskładnikowej ceny energii elektrycznej odzyskanie pełnych kosztów
stałych i zmiennych było niemożliwe
i wymagałoby okresowo dużych wahań cen (od 100 do 300 zł/MWh).
Ponadto rozliczenia zaczęto realizować w oparciu o ceny ofertowe,
uśrednione i różne formy spekulacji
cenowych. Z tych powodów aktualnie
ceny energii przenoszą jedynie koszty
stałe i zmienne, a brak jest środków
na inwestycje w nowe źródła.
W przyszłości rozliczenia na rynku
energii mają być realizowane z wykorzystaniem krańcowych (marginalnych) cen lokalizacyjnych MCL). Ich
stosowanie wymaga zaawansowanej
infrastruktury technicznej i dokładnego modelu sieci co przesuwa wprowadzenie MCL w czasie (o 3 do 5 lat).
MCL winna zawierać:
 marginalny koszt wytworzenia
energii (wynikający z kosztów
zmiennych);
 marginalny koszt strat przesyłowych;
 marginalny koszt ograniczeń przesyłowych.
MCL może być stosowana:
 wprost do rozliczania zakupu/
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z jednostek pracujących w ograniczeniach,
 nastąpi wyliczenie procentowego
udziału energii z ograniczeń do
całkowitego zapotrzebowania na
energię w systemie elektroenergetycznym w tzw. paśmie,
 nabywcy kupujący energię bezpośrednio od wytwórców przyłączo-

nych do sieci przesyłowej będą
mieli obowiązek zakupienia energii
z jednostek pracujących ze względu na ograniczenia w ustalonej
proporcji (procentowy udział).

Rynek Finansowych Zdolności
Przesyłowych
OSP będzie udostępniał w różnych

Witold Zielonko

główny energetyk
KGHM Polska Miedź S.A.
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Po raz kolejny jestem na spotkaniu, gdzie tłumaczy się, że nie
ma przedstawiciela MG, bo jest
zapracowany i nie mógł się pojawić. Wydaje mi się, że to objaw
lekceważenia a nie zapracowania.
Nie podzielam zdania, iż za całość zapłacą odbiorcy. Wszyscy
będą płacić, tylko w odpowiednim
czasie. Najpierw odbiorcy. Jak
będzie wypaczony rynek, ceny na
rynku bilansującym będą mniejsze niż na giełdzie i poee. Zanikną tam
obroty i problemy będą miały firmy zajmujące się sprzedażą i zakupem
energii na rynkach krótkoterminowych. A na końcu zapłaci niesprywatyzowana i nieefektywna branża energetyczna.
Według mnie, z obowiązku zatwierdzania taryf powinno się w pierwszej kolejności zwalniać tych, którzy są sprywatyzowani, gdzie najważniejsza jest ekonomia i technika. Natomiast przedsiębiorstwa, w których
sprawują władzę ludzie z nominacji partyjnych, powinny być zwalniane
na końcu – tam nie ma żadnego ryku, tylko ręczne sterowanie. Dlaczego
zaprotestował STOEN i Vattenfall? Oni nie boją się o to, że odwoła ich
minister. Zależy im tylko na przestrzeganiu prawa. Sprawa jest skomplikowana i nie wystarczy jedynie mówienie, że za wszystko zapłacą
odbiorcy. Uważam, że możemy dojść do takiej sytuacji, iż osiągniemy
ceny europejskie, a w dalszym ciągu branża energetyczna będzie ledwo wiązała koniec z końcem, bo wszystkie pieniądze pochłonie restrukturyzacja. Musimy mieć pewność, że ta branża działa efektywnie, jest
dobrze zorganizowana, z doświadczonymi menedżerami.
Kolejna ważna sprawa to forsowany zapis, że „sprzedający dokłada
odbiorcy końcowemu obciążenia w postaci białych certyfikatów”. Jest
to z punktu widzenia odbiorców niemądre. Nie sprawdziło się w wypadku czerwonych czy zielonych certyfikatów. Problem polega na tym, że
tworzący prawo tak naprawdę traktują odbiorcę energii jak przysłowiowego Kowalskiego. Nie zauważają problemów całego sektora przemysłowego. Zasada dokładania dodatkowego podatku odbiorcy końcowemu przez sprzedawcę energii jest dla takich przedsiębiorstw jak np.
KGHM po prostu fatalna.

horyzontach czasowych dopuszczalny z punktu widzenia ograniczeń
przesyłowych zbiór finansowych praw
przesyłu, na które uczestnicy rynku
będą składać oferty. Posiadacz finansowego prawa przesyłu będzie się
rozliczał z OSP na podstawie różnicy
cen energii pomiędzy lokalizacjami,
których dotyczy to prawo. Instrument
ten posłuży podmiotom do zabezpieczania się przed ryzykiem wahań
kosztów ograniczeń przesyłowych.

Rynek Zdolności
Wytwórczych (RZW)
Ma działać w systemie rocznym z
dodatkowo funkcjonującym rynkiem
bilansującym zdolności wytwórczych.
W opinii TGPE RZW ma generować
sygnały cenowe do budowy nowych
źródeł energii. Gdy rezerwy mocy
spadną poniżej 15% na RZW pojawi się ich niedobór, co spowoduje
wzrost ceny i stworzy zachętę dla potencjalnych inwestorów. Byłby czas
na realizację inwestycji zanim braknie
mocy wytwórczych w KSE. Nabywcy energii elektrycznej z jednostek
wytwórczych przyłączonych do sieci,
w której działa RZW, byliby zobowiązani do nabycia ZW w wielkości co
najmniej 115% ich największego zapotrzebowania.

 Cenotwórstwo na

poszczególnych rynkach
i stanowisko Forum
OEEiG w tej kwestii

Rynek Kontraktów Bilateralnych (niezorganizowany), terminowych lub zawieranych w dobach
„n-1”, „n”, „n+1”.
Aktualnie koszty ponoszone przez
odbiorców z tytułu GWS kontrolowane są administracyjnie poprzez taryfę
PSE-Operator. Zakupu energii z ograniczeń dokonuje OSP – podmiot mający pełną wiedzę i doświadczenie w
ustalaniu ich niezbędnego poziomu.
Na obecnym etapie rozwoju rynku
energii i polskiej energetyki rozwiązanie to należy utrzymać.
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Daniel Borsucki

reprezentant GIPH na Forum Odbiorców Energii i Gazu
oraz Komitetu Rynku Energii PKREE
Od sześciu miesięcy odbiorcy cieszą się, że wreszcie rozpoczęły
się prace nad nową ustawą o efektywności energetycznej i jednocześnie od tego czasu walczą, żeby autorzy tez do tej ustawy w końcu zrozumieli, że skoro dyrektywa UE mówi o konieczności wsparcia
działań z dziedziny energoefektywności u użytkowników energii, to
powinna ustawa być dedykowana tylko do odbiorców i to oni powinni
z niej korzystać poprzez nadane im prawa i obowiązki, system białych
certyfikatów. Cieszy mnie więc bardzo fakt, że prof. Skoczkowski w
wygłoszonym referacie wspomniał, iż system poprawy efektywności
energetycznej, rozbudowany ustawowo o branżę wytwórczą i przesyłową może przynieść negatywne skutki.
My, odbiorcy, płacimy za wszystko, co się wygeneruje w całej
energetyce, jako ostatnie ogniwo łańcucha działalności gospodarczej w tym zakresie. Dlaczego więc po raz kolejny mamy finansować
trudny do zdefiniowania i rozliczenia, a przez to bardzo kosztowny w realizacji system efektywności energetycznej elektroenergetyki zawodowej? Temat poszerzenia ustawy o branżę wytwórczą
i dystrybucyjną omawiany był między innymi w trakcie kolejnego
roboczego spotkania członków Komitetu Rynku Energii Elektrycznej PKREE. Na tym spotkaniu usłyszałem od przedstawicieli wytwórców i dystrybutorów energii, iż nie oczekują wsparcia swych
działań poprawy efektywności energetycznej poprzez ustawę, bo
proces udokumentowania faktycznego zmniejszenia zużycia energii
jest niejednoznaczny, skomplikowany, bardzo kosztowny, a wręcz
może nosić znamiona korupcji. Energetyka zawodowa (szczególnie
że jest po konsolidacji), pragnie jedynie prawdziwej konkurencji na
rynku, która w prosty sposób wymusi bardzo szybko faktyczną poprawę efektywności energetycznej. Dlatego dziwi nas, odbiorców,
że nadal w założeniach do ustawy o efektywności energetycznej
forsowany jest system współuczestniczenia w zdobywaniu białych
certyfikatów trzech segmentów rynku: odbiorców, wytwórców i dystrybutorów. To energetycy zawodowi wskazują, że w wytwarzaniu
i dystrybucji można łatwo wskazać teoretyczne oszczędności. Tylko
kto i w jaki sposób, za jak duże środki finansowe będzie sprawdzał,
jakie faktycznie oszczędności zostały osiągnięte? Trzeba zbudować
skomplikowany i kosztowny system weryfikacji danych dla każdego
przedsięwzięcia efektywnościowego, żeby zbadać na przykład, o
ile blok energetyczny podniósł swoją sprawność, czy poprawiła się
sprawność sieci przesyłowych. U odbiorcy weryfikacja ilościowego
zmniejszenia zuzycia energii to bardzo łatwy proces, a więc i niegenerujący dużych kosztów. To tu można więc wychwycić prostymi
metodami faktyczne efekty działań energooszczędnych. Z handlu
białymi certyfikatami planuje się uzyskać kwotę ponad 2 mld zł.
Dajmy je odbiorcom! Ci, którzy coś zrobią – zyskają Ci, którzy nie
zrobią nic, zapłacą za to, co inni zdołali wykonać. Efekt dla gospodarki będzie gwarantowany – w postaci szybkiego ograniczenia
zużycia energii.

Odbiorcy - Rynek energii

Rynki „Dnia Następnego”, „Doba Przed”, „Dnia Bieżącego”
(zorganizowane)
scentralizowane,
administrowane przez OSP, wykorzystywane dla zapewnienia zasobów do
bilansowania systemu i bezpieczeństwa energetycznego w czasie rzeczywistym. Rynki te mogą rozliczać
koszty GWS, ale na dotychczasowych zasadach. OSP winien być stroną transakcji GWS.
Rynek Bilansujący Czasu Rzeczywistego (zorganizowany). Istnieje obawa, że przejście na Rynku
Czasu Rzeczywistego na ceny ofertowe podniesie koszty funkcjonowania KSE. Z kolei stosowanie cen lokalizacyjnych skomplikuje mechanizm
RCRz. Nad rynkiem należy zachować
kontrolę URE (taryfa PSE-Operator
i negocjowane Umowy Dwustronne,
a nie oferty i aukcje), a OSP winien
być stroną transakcji.
Rynek Rezerw Mocy, RUS – aktualnie finansowany poprzez stawkę
jakościową w taryfie PSE-Operator. W
sytuacji, gdy nie ma konkurencyjnego
rynku energii, należy utrzymać kontrolę RUS zarówno przez URE jak i OSP.
Urynkowienie, nawet przy stosowaniu
mechanizmu niwelowania siły rynkowej, może prowadzić do wzrostu
kosztów funkcjonowania KSE.
Mechanizm GWS. Poziom kosztów GWS winien podlegać kontroli
URE, a stroną dla wytwórcy powinien
być OSP.
Rynek Zdolności Przesyłowych.
Rynek ten, jako instrument finansowy
który nie zmienia zasad świadczenia
usług przesyłowych, a jedynie daje
uczestnikom rynku możliwość zabezpieczenia się przed wahaniami kosztów ograniczeń przesyłowych, może
być wprowadzony od zaraz.
Rynek Zdolności Wytwórczych.
Przyjęcie przez odbiorców koncepcji
Rynku Mocy Wytwórczych byłoby
jednoznaczne ze zgodą na poniesienie dodatkowych kosztów na poziomie 60 mld zł. W obecnej sytuacji
rynkowej rozwiązanie to należy uznać
za niemożliwe do wprowadzenia.

35

nr 1/2008

 Zakres regulacji

Odbiorcy - Rynek energii

i nadzoru

Rynek Kontraktów Bilateralnych
(niezorganizowany). Bez struktury, bez
ram i procedur – dotąd regulowany
pośrednio poprzez mechanizm stanowienia cen energii w taryfach przedsiębiorstw energetycznych; aktualnie
jedyna możliwość kontroli nad nim to
nadzór właścicielski ze strony skarbu
państwa. Konsolidacja pionowa skutecznie wyłączyła w tym segmencie
rynku zasady konkurencji.
Rynek Bilansujący Dnia Następnego (zorganizowany). Nie wymaga
regulacji i nadzoru.
Rynek Bilansujący Dnia Bieżącego (zorganizowany). Nie wymaga
regulacji i nadzoru.
Rynek Bilansujący Czasu Rzeczywistego (zorganizowany). Regulacja poprzez zatwierdzanie przez
URE zasad jego funkcjonowania określonych w IRiESP oraz ustalenie maks.
ceny za generację wymuszoną.
Regulacyjne Usługi Systemowe
(Rezerw Mocy) – winna zostać utrzymana regulacja poprzez taryfę PSE-Operator. Odejście od regulacji pośredniej.
Rynek Zdolności Przesyłowych.
Po jego utworzeniu może być poza
regulacją.
Rynek Zdolności Wytwórczych.
Po jego utworzeniu może być poza
regulacją. Wprowadzenie tego rynku
wzbudza jednak wśród odbiorców
najwięcej kontrowersji.
Stanowisko Forum OEEiG w
zakresie cenotwórstwa na poszczególnych rynkach jest następujące: mechanizmy stanowienia
cen mogą być rynkowe, winny jednak
podlegać zatwierdzaniu, a następnie monitorowaniu przez URE. Warunkiem koniecznym jest tu również
faktyczna niezależność i neutralność
operatorów:
 dla rynku hurtowego OSP,
 dla rynków detalicznych OSD.
Celem przedstawienia modelu rynku energii było określenie stanowiska
odbiorców co do kierunków zmian,

wyartykułowanie go i przekazanie energetykom. Powinniśmy powiedzieć, czego
oczekujemy i co z naszej strony w tym zakresie jest do zrobienia. Bez partnera
do dyskusji, modyfikowany model rynku w proponowanym kształcie będzie rynkiem producenta, na którym właśnie producenci będą dyktować ceny. Być może
kiedyś, taki rynek mógłby się ustabilizować i wypracować cenę równowagi
satysfakcjonującą zarówno wytwórców jak i odbiorców. Nie wiadomo tylko, ile
zakładów przemysłowych zapłaciłoby za to likwidacją prowadzonej działalności.
Na to pytanie dzisiaj nikt nie potrafi odpowiedzieć.
Co do regulacji: jaki my dzisiaj mamy wybór? W sytuacji, kiedy energetyka została skonsolidowana pionowo w cztery silne, sprawne, merytorycznie doskonale
przygotowane grupy, nie jesteśmy dla nich partnerem do dyskusji. Musimy szukać
sprzymierzeńców posiadających odpowiednie uprawnienia, niezbędne informacje
i możliwości działania. Upatrujemy ich w URE, w UOKiK (jako w tych organach,
które powinny rynek monitorować i kontrolować zasady nim rządzące) oraz w niezależnych operatorach: OSP i OSD. Pełne urynkowienie przy obecnej strukturze
organizacyjnej energetyki być może pozwoli na zbudowanie sprawnych mechanizmów funkcjonowania (z całą pewnością spowodują jeszcze większy wzrost cen
energii i usług z nią związanych).
Zgodnie z motywem przewodnim
spotkania, w swojej prezentacji Stanisław Niwiński – ekspert IEPiOE
– przedstawił możliwości wsparcia
informatycznego dla procesu zmniejszenia kosztów zużycia energii. Na początku prezentacji prelegent postawił
pytania: dlaczego mamy oszczędzać
energię elektryczną, gdzie poszukiwać
oszczędności oraz dlaczego wprowadzać wsparcie informatyczne.
Każde z tych pytań zostało rozwinięte problemowo. Przedstawiono
przegląd metod prowadzących do uzyskania efektów z oszczędzania energii. Autor prezentacji wskazał również
podstawowe przyczyny, dla których do
procesu racjonalizacji gospodarki energetycznej trzeba wprowadzać wsparcie informatyczne.
Stanisław Niwiński - ekspert IEPiOE
Należą do nich następujące zadania:
 analityczne przygotowanie danych do opracowania planu działań,
 wybór optymalnych inwestycji dla realizacji programu efektywności,
 wybór optymalnej metody bieżącego oszczędzania energii,
 optymalizacja kosztów osobowych obsługi programu efektywności,
 sukcesywna ocena efektywności programu racjonalizacji gospodarki energetycznej oraz wprowadzenie właściwych korekt w planie działań.
Ciekawą konkluzją referatu było stwierdzenie, że program efektywności energetycznej powinien być prowadzony w sposób efektywny, a to nie jest możliwe
bez wprowadzenia wsparcia informatycznego.
W kolejnym wystąpieniu Artur Sobień – przedstawiciel firmy Innsoft,
zademonstrował system monitorowania energii elektrycznej, który firma uruchomiła i opracowała wspólnie z PJCEE. Jest to system do zbierania i analizy danych
pomiarowych z wszystkich mediów energetycznych i centralnego zarządzania
fot. NE
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INNSOFT Sp. z o.o.
04-136 Warszawa, ul. Mlądzka 42
tel./fax (022) 610 77 50
poczta@innsoft.pl; www.innsoft.pl

20 lat na rynku
INNSOFT Sp. z o.o. istnieje od 1987 roku. Od początku istnienia ﬁrma
tworzy i dostarcza oprogramowanie oraz urządzenia pomiarowe
i teletransmisyjne przedsiębiorstwom sektora energetycznego.
Od lat również aktywnie współuczestniczy w wielu przedsięwzięciach
organizowanych przez Izbę Energetyki Przemysłowej i Odbiorców
Energii, a także przez Krajową Agencję Poszanowania Energii S.A.
W swojej ofercie INNSOFT posiada produkty zarówno dla wytwórców
jak i dla dystrybutorów energii, dla przedsiębiorstw obrotu, odbiorców
oraz nowych struktur takich jak koncerny, holdingi czy wprowadzone
ostatnio zmianami IRiESP tzw. grupy bilansujące.

ZINTEGROWANY PAKIET DLA RYNKU ENERGII ZIPRE
Umiejętności i doświadczenie naszych ekspertów, a przede wszystkim wiedza uzyskana w wyniku kontaktów z Klientami, zaowocowały powstaniem
Zintegrowanego Pakietu dla Rynku Energii - ZiPRE. Pakiet ten występuje
w wersjach dedykowanych dla każdego podmiotu gospodarczego od Uczestnika Rynku Bilansującego, poprzez Uczestnika Rynku Detalicznego, aż do
odbiorcy taryfowego.
Poszczególne wersje pakietu ZiPRE są dostosowane do potrzeb użytkowników
i składają się z wybranych systemów oraz modułów funkcjonalnych, które
mogą być wdrażane samodzielnie lub w dowolnych zestawieniach.

FUNKCJONALNOŚĆ PAKIETU ZiPRE
Wersje pakietu ZiPRE, konﬁgurowane w zależności od zadań wykonywanych
przez użytkownika, wspomagają zarządzanie takimi procesami jak:
•
zarządzanie gospodarką energetyczną przedsiębiorstwa,
•
pomiary, archiwizacja i rozliczanie mediów energetycznych,
•
prognozowanie i planowanie zapotrzebowania na energię elektryczną,
cieplną i gaz,
•
aktywny handel energią na rynku hurtowym i detalicznym
(budowa i optymalizacja portfeli kontraktów, rozliczenia handlowe
kontraktów, zarządzanie ryzykiem, itd.),
•
wspomaganie kalkulacji taryf energii elektrycznej,
•
planowanie i graﬁkowanie pracy bloków wytwórczych,
•
wymiana informacji rynkowych między podmiotami rynku energii.

NOWOŚCI W PAKIECIE
Do najnowszych opracowań wchodzących w skład pakietu należą:
•
system pomiarowo - rozliczeniowy Operatora Pomiarów,
•
System Zmiany Sprzedawcy wspomagający Operatora Systemu
Dystrybucyjnego w obsłudze podmiotów Rynku Detalicznego
•
system rozliczeniowy usług dystrybucyjnych OSD,
•
system prognozowania, zakupu i rozliczeń energii na pokrycie różnicy bilansowej,
•

system wspomagania sprzedaży detalicznej.

NAGRODY I CERTYFIKATY
Nasze starania o najwyższą jakość usług zostały nagrodzone tytułami Lidera
Informatyki dla Energetyki w pierwszej edycji tej kategorii oraz Laurem Białego
Tygrysa.
Od początku 2005 roku posiadamy certyﬁkat jakości ISO 9001:2000, a coroczne
audyty kontrolne przechodzimy wzorowo.
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W

trakcie spotkania pracownicy
KAPE i PJCEE przedstawili
również informację o projektach Inteligent Energy Europe. Pierwszy z nich
– ExBESS – to kontynuacja zrealizowanego w latach 2005-2007 w krajach
„starej 15” projektu BESS (Benchmarking and Energy management Schemes in SMEs). Celem projektu jest
wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw w obniżaniu zużycia energii
poprzez wprowadzenie systemu zarządzania energią oraz systemu pozwalającego na regularną obserwację
zużycia energii, wykrycie potencjału jej
oszczędności czy wdrożenie przedsięwzięć energooszczędnych.
fot. NE

Osoby zajmujące się tym projektem to Mirosław Semczuk
msemczuk@kape.gov.pl
oraz Karlina Loth-Babut
kloth@kape.gov.pl.

Odbiorcy - Rynek energii

Artur Sobień – przedstawiciel firmy Innsoft

gospodarką tymi mediami w obiektach
rozproszonych (np. dla kilku zakładów/
oddziałów rozmieszczonych w różnych częściach kraju lub dla dużego
zakładu z infrastrukturą składającą się
z wielu hal produkcyjnych). Narzędzie
to pozwala dodatkowo na zdefiniowanie, która z taryf lub który cennik na
energię jest dla nas najkorzystniejszy.
Po przeprowadzeniu takiej analizy –
co zaprezentował prelegent – okazuje
się, iż wybranie właściwej taryfy/cennika może przynieść wymierne i natychmiastowe oszczędności. System
dzięki wizualizacji pozwala na bieżącą
kontrolę nad szczególnie newralgicznymi punktami poboru mediów energetycznych. Informuje nas o awarii,
zakłóceniach i przekroczeniach, np.
mocy umownej). Informacja taka pozwala na natychmiastową reakcję,
która niewątpliwie uchroni zakład od
niespodziewanych kosztów. System
informuje o takim zdarzeniu zainteresowane osoby monitami, w tym także
np. sms-em.
SKOME pozwala również na przeprowadzenie analizy pod kątem opłacalności ekonomicznej działań, które
chcemy zrealizować, np. w zakresie
gospodarki energią elektryczną.

K

olejny ciekawy projekt skierowany
jest do tych, którzy chcieliby zostać
nowoczesnymi europejskimi menadżerami d/s energii. EUREM.NET to program mający za zadanie opracowanie
tematycznych modułów szkoleniowych
z zakresu: podstaw wiedzy teoretycznej,
praktycznej, narzędzi obliczeniowych,
studium przypadków i standardowych
procedur sprawdzających. Kursy pilotowe zakończą się egzaminem sprawdzającym i przyznaniem certyfikatu
„European Energy Manager”. Ponadto
uczestnicy opracują we własnym zakładzie „case study” – projekt zwiększający efektywność energetyczną, i
przedstawią jego przebieg oraz rezultaty w formie prezentacji. W ramach projektu opracowana zostanie wspólnie
dla wszystkich krajów – uczestników
– platforma e-learningowa, służąca do
wymiany informacji i kontaktu z prowadzącymi szkolenie.
Szczegółowych informacji udzielają: Marek Pawełoszek
mpaweloszek@kape.gov.pl
oraz Katarzyna Świerczewska kswierczewska@kape.gov.pl.
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poszukiwaniu rozwiązań dla
zwiększenia
efektywności
energetycznej przemysłu, w oparciu
o wzajemne doświadczenia, 11 firm
i instytucji z 7 krajów Europy zawiązało konsorcjum, aby zrealizować projekt EINSTEIN – „System ekspercki
dla rozwiązań z zakresu zaopatrzenia
w energię cieplną zakładów przemysłowych”. Głównym celem projektu
jest zwiększenie ilości wdrożeń efektywnych energetycznie z zakresu
zaopatrzenia w energię cieplną zakładów przemysłowych. EINSTEIN
skierowany jest przede wszystkim do
firm z branży spożywczej, przemysłu
drzewnego oraz obróbki metali.
Z ramienia KAPE program koordynują: Arkadiusz Węglarz
aweglarz@kape.gov.pl
i Monika Jarzemska
mjarzemska@kape.gov.pl.
ENERGY EFFICIENT ELEVATORS
AND ESCALATORS (E4) – celem projektu jest oszacowanie poziomu i struktury poboru energii elektrycznej przez
układy windowe w Europie oraz zidentyfikowanie obszarów poprawy efektywności energetycznej wind, schodów i chodników ruchomych. Zadaniem projektu,
realizowanego od października 2007 r.
do kwietnia 2010 r., jest ocena technologii i oszacowanie potencjału oszczędności dla poszczególnych komponentów
systemów dźwigowych, identyfikacja
barier ograniczających wdrażanie technologii efektywnych energetycznie. Ponadto rozpowszechnianie wyników projektu oraz zwiększenie wiedzy odnośnie
zużycia energii elektrycznej przez układy
windowe w poszczególnych krajach UE
i przygotowanie rekomendacji – wytycznych przy ich zakupie wśród instytucji
mających wpływ na transformacje rynku
w krajach uczestniczących w programie
i innych państwach UE.
Partnerem projektu w Polsce
jest KAPE, a osobą prowadzącą:
Krzysztof Brzoza-Brzezina
kbrzezina@kape.gov.pl.

Tadeusz
Skoczkowski

prezes zarząduKAPE SA

Czy powstanie zawód
euromenadżera
d/s energii?
Komisja Europejska nie
zadecydowała jeszcze, czy
powinien być to zawód licencjonowany. Wydaje się,
że tak. Choćby dlatego, że
wejście jakiejkolwiek osoby na zakład przemysłowy
z czymkolwiek do mierzenia wymaga pewnej etyki
zawodowej – nie mówiąc
o umiejętnościach – w zakresie zachowania poufności posiadanych danych.
Osiągniecie tego jest możliwe tylko wtedy, gdy zostanie
stworzony pewien kodeks,
a może on powstać jedynie
w takiej grupie, która jest
zorganizowana.
W UE trwa proces przygotowania kilku norm. Będą to normy między innymi
z zakresu zarządzania energią elektryczną w organizacji. Jedna norma ma na celu
znormalizowanie wymagań
audytów energetycznych –
przemysłowych i wymagań
dla audytorów. Inna dotyczy firm ESCO. Zaczynają
się też działania, które będą
dotyczyły znormalizowania
benchmarkingów przemysłowych – energetycznych;
są również prowadzone prace związane ze sposobem
obliczania zużycia energii
na potrzeby normy, o efektywności końcowego użytkowania energii i usługach
energetycznych – Eneregy
Servises Norm.
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Krzysztof Siewicz, prawnik w Kancelarii Prawnej Grynhoff Woźny Maliński

Wydzielenie operatorów („unbundling”)

a systemy

informatyczne
Odbiorcy - Rynek energii

P

rawo energetyczne wymaga
wprowadzenia daleko idącej
niezależności pomiędzy operatorem systemu przesyłowego, operatorem systemu dystrybucyjnego
i operatorem systemu połączonego, istniejącymi w strukturze
przedsiębiorstwa zintegrowanego
pionowo (art. 9d ust. 1).
Konieczna jest tu niezależność
pod względem: formy prawnej,
formy organizacyjnej oraz podejmowania decyzji, czyli wydzielenie
operatorów zwane „unbundlingiem”. W efekcie powstają odrębne w sensie prawnym podmioty.
Nabywają one prawa i obowiązki
do części majątku należącego
dotychczas do przedsiębiorstw
zintegrowanych.

O

drębność prawna i przekazanie
określonych aktywów to jednak
nie wszystko. Konieczne jest również
przeprowadzenie szeregu działań tak,
aby zapewnić operatorom wydzielonym niezależność organizacyjną oraz
decyzyjną. Działania te są determinowane następującymi kryteriami niezależności (art. 9d ust. 2):
 oddzielenie kadry zarządzającej,
 zapewnienie możliwości niezależnego działania osobom odpowiedzialnym za zarządzanie systemem gazowym lub elektroenergetycznym,
 zapewnienie operatorom prawa
podejmowania niezależnych decyzji w zakresie zarządzanego majątku, koniecznego do ich działania,
 zakazanie (z pewnym wyjątkiem)
kierownictwu przedsiębiorstw zintegrowanych pionowo wydawania
operatorom poleceń dotyczących
ich bieżącego funkcjonowania oraz
podejmowania decyzji w zakresie
budowy sieci lub jej modernizacji.
Operatorzy wydzieleni muszą oczywiście korzystać nadal z systemów
informatycznych, które są niezbędne
w bieżącej działalności przedsiębiorstw
energetycznych. Niektóre systemy to
kluczowy element organizacji spółki,
niezbędny w procesie podejmowania
decyzji. Trudno jednak uznać, aby po
wydzieleniu operator mógł korzystać
z tych samych systemów co poprzednio. Wynika to z uwarunkowań natury
prawnej oraz technicznej.
Przede wszystkim uprawnienia
użytkowników systemów informatycznych (licencje udzielane przedsiębiorstwom zintegrowanym) zwykle nie
obejmują udostępniania ich odrębnym
i niezależnym podmiotom. Wielu producentów tzw. systemów własnościowych zezwala bowiem użytkownikom
na korzystanie jedynie w minimalnym
zakresie. W licencjach określa się
nawet skończoną liczbę stanowisk,
na których dozwolone jest używanie
danego programu. Poza licencjami,
z systemami informatycznymi związane są umowy takie jak: wdrożeniowe,

serwisowe i inne. Zgodnie ze swoją naturą wiążą one tylko ich strony.
Osoba trzecia (tu: wydzielony operator) nie może co do zasady korzystać
z uprawnień przysługujących przedsiębiorstwu zintegrowanemu, które
taką umowę zawarło. Oczywiście w
trakcie procesu wydzielenia możliwe
jest tzw. przeniesienie na operatora
wydzielonego praw i obowiązków z licencji oraz z pozostałych umów związanych z systemami informatycznymi.
Wymaga to zgody drugiej strony, czyli
licencjodawcy lub usługodawcy.

”

Operator wydzielony powinien
móc wybrać
dostawcę usług
informatycznych
niezależnie od wyboru dokonanego
przez pozostałe
części przedsiębiorstwa zintegrowanego

Trudno jednak zakładać, że w procesie wydzielenia jedynym koniecznym
działaniem będzie formalność prawna
polegająca na zmianie stron umowy.
W wyniku zmian formy organizacyjnej
oraz sposobów podejmowania decyzji dokonywanych w celu zapewnienia wymaganej prawem niezależności
dojdzie najprawdopodobniej do istotnych zmian zadań i procesów, jakie
dotychczas wykonywały systemy informatyczne. Tym samym powstanie
konieczność przeprojektowania tych
systemów tak, aby były niezależne.
Chodzi przecież między innymi o to,
aby osoby odpowiedzialne za zarządzanie systemem gazowym lub
elektroenergetycznym mogły działać
niezależnie, a operatorzy mieli prawo
podejmowania niezależnych decyzji
w zakresie zarządzanego majątku,
w tym w zakresie tych właśnie syste-

mów informatycznych. Z drugiej strony
systemy informatyczne wydzielonych
operatorów muszą być nadal zdolne
do ścisłej współpracy. Chodzi tu chociażby o zdolność wymiany informacji
dla celów wzajemnych rozliczeń.
Ponadto operator wydzielony powinien móc wybrać dostawcę usług
informatycznych niezależnie od wyboru dokonanego przez pozostałe części przedsiębiorstwa zintegrowanego.
Tylko w takim przypadku można będzie mówić o spełnieniu wymaganych
w art. 9d ust. 2 kryteriów niezależności. Nie będzie to możliwe w sytuacji,
w której zostanie dokonane proste
przeniesienie systemów informatycznych lub ich części na operatora wydzielonego. Może to łatwo doprowadzić do uzależnienia tego operatora od
decyzji w zakresie wyboru technologii
podejmowanych przez pozostałe części przedsiębiorstwa zintegrowanego.
Zwłaszcza, jeżeli mamy do czynienia z
systemami własnościowymi bazującymi na tzw. zamkniętych standardach.
Wobec powyższego, proces wydzielenia powinien w odniesieniu do
systemów informatycznych polegać
na gruntownym przemyśleniu wzajemnych relacji, które będą zachodzić
po wydzieleniu. W wyniku takiej refleksji powinno dojść nie do podziału,
lecz do wdrożenia po obu stronach
odrębnych systemów informatycznych. Systemy te powinny opierać się
na otwartych standardach. Otwarte
standardy umożliwiają bowiem współpracę systemów informatycznych,
zapewniając jednocześnie ich niezależność. W szczególności dzięki
otwartym standardom operator wydzielony nie będzie musiał uzgadniać
własnych decyzji w zakresie wyboru
systemów informatycznych z pozostałymi częściami przedsiębiorstwa
zintegrowanego.
Autor tekstu wziął udział
w debacie „Unbundling a systemy
informatyczne”, która odbyła się
10 grudnia 2007 roku w siedzibie
PAP w Warszawie

41

Odbiorcy - Rynek energii

nr 1/2008

42

nr 1/2008

Henryk Kaliś, przewodniczący FORUM Odbiorców Energii Branżowych Organizacji Gospodarczych

Stanowisko

w sprawie założeń do projektu
ustawy o Efektywności Energetycznej

Odbiorcy - Rynek energii

N

iniejsza analiza jest krótkim, roboczym materiałem przygotowanym przez FORUM Odbiorców
Energii Elektrycznej i Gazu w związku z przygotowywanym przez Ministerstwo Gospodarki projektem ustawy
o efektywności energetycznej. Materiał ten nie ma na
celu proponowania gotowych rozwiązań, ale rozpoczęcie faktycznej dyskusji nad tą długo oczekiwaną
i niezmiernie ważną dla gospodarki narodowej ustawą. Jego powstanie jest efektem braku innych możliwości wyartykułowania odrębnego od prezentowanego przez Ministerstwo Gospodarki stanowiska oraz
konieczną polemiką z propozycjami szczegółowych
rozwiązań, upowszechnianymi w formie prezentacji
i koncepcji o charakterze personalnym.

N

aszym zdaniem polska ustawa o
efektywności energetycznej winna być zgodna z założeniami i celami
nakreślonymi w dyrektywie 2003/96/
WE Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie efektywności końcowego
wykorzystania energii i usług energetycznych. Zgodnie z jej zapisami poprawa efektywności przez odbiorców
końcowych przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii pierwotnej oraz
emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych. Może to zostać osiągnięte

przez rozwój usług energetycznych,
zwiększenie popytu na te usługi oraz
inne środki. Dla jej realizacji niezbędne
jest określenie celów oraz stworzenie
mechanizmów, zachęt i ram instytucjonalnych, finansowych i prawnych
wspierających efektywne końcowe
wykorzystanie energii oraz promujących rynek usług energetycznych. Dyrektywa wyraźnie przydziela role w tym
zakresie. Odbiorcy mają poprawiać
efektywność i korzystać z systemów
wsparcia, dystrybutorzy z kolei mają

za zadanie uruchomienie rynku usług
energetycznych, a przychody z tego
rynku powinny uzupełnić ich przychody
zmniejszone z powodu oszczędności
zużywanej przez odbiorców energii.
Podstawowym elementem polskiego systemu wspierania efektywności
energetycznej są „białe certyfikaty",
które mają umożliwić pozyskanie ok.
2,5 mld zł rocznie. Pieniądze te będą
pochodziły z obowiązkowych opłat
wnoszonych na takich zasadach jak
to jest w przypadku np. energii zielonej – przedsiębiorstwo, które zgłosi
zamiar wykonania energooszczędnych inwestycji i wygra przetarg dostanie białe certyfikaty i będzie mogło
sprzedać je na giełdzie Za kuriozalny
należy uznać pomysł finansowania ze
środków pozyskanych z białych certyfikatów poprawy sprawności wytwarzania energii oraz ograniczania strat
w przesyle i dystrybucji. Dla energetyków sprawność to parametr technologiczny. To tak, jak gdyby zakładom
przemysłowym finansować zwiększenie produkcji poprzez poprawę uzysków będących efektem zmian technologicznych. Zakłady przemysłowe,
dla których koszty energii mają duże
znaczenie, nieustannie poprawiają
efektywność energetyczną. W większości wszystkie proste możliwości
w tym zakresie już wykorzystały. Być
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wąskim gronie, bez bezpośredniego udziału najbardziej zainteresowanych,
w sposób tak hermetyczny. Wszystko to sprawia, iż z obawą czekamy na
konkretne jej zapisy.
Nie wnikając w przyczyny ewidentnego opóźnienia w realizacji harmonogramu prac nad tą ustawą należy stwierdzić, że do chwili obecnej nie został
przedstawiony zainteresowanym projekt tej ustawy, a od 17 lipca 2007 roku
znane są jej ogólne założenia.
Założenia w większości są słuszne i nie budzą zastrzeżeń. Niestety wiele
rozstrzygnięć szczegółowych zostało dokonanych w sposób arbiralny, bez rozważenia alternatywnych rozwiązań, nad którymi można i warto się zastanowić:
Nowelizacja ustawy Prawo energetyczne (PE) czy nowa ustawa o efektywności
energetycznej (EE)
Opis

Argumenty przeciw

Argumenty za

Nowelizacja
ustawy Prawo
energetyczne
(PE) o zapisy
dot. efek‑
tywności
energetycznej

• możliwość regulacji tylko najistotniejszych
kwestii
• przesunięcie zapisów szczegółowych do
rozporządzeń ułatwia zmiany na poziomie
rozporządzeń rządowych, bez bezpośredniej
kontroli Parlamentu
• możliwość nacisków branżowych na etapie
przygotowania rozporządzeń

• ustala efektywność
energetyczną jako
integralny składnik
rynku energii
• stosunkowo łatwa
do uchwalenia

Nowa ustawa
o efektywno‑
ści energe‑
tycznej

• jako ustawa uzupełniająca podstawową dla
zagadnień energetycznych ustawę PE może
mieć drugorzędne zanaczenie i może nie być w
pełni realizowana
• zagrożenie brakiem spójności z PE przy
kolejnych nowelizacjach
• może być traktowana jako zbiór nakazów i kar
• dodatkowa ścieżka legislacyjna w odniesieniu
do PE

możliwość regulacji
bardzo wielu za‑
gadnień w sposób
precyzyjny

Komentarz: wśród krajów, które mają osobne ustawy dotyczące efektywności energetycznej, można wymienić Kanadę, Włochy, Japonię, Luksemburg, Wielką Brytanię,
Węgry, Kirgistan, Rosję, Serbię, Bułgarię, Rumunię i Ukrainę.

Stworzenie w Polsce na wzór innych krajów europejskich Funduszu Efektywności Energetycznej
Opis

Stworzenie Fundu‑
szu Efektywności
Energetycznej
do finansowania
przedsięwzięć
poprawiających
efektywność
energetyczną

Argumenty przeciw

Argumenty za

ograniczone moż‑
liwości uzyskania
środków z budżetu

• możliwość uzuskania środków finansowych
od odbiorców (para‑podatek)
• bezpośrednie włączenie banków do procesu
inwestycji o charakterze proefektywnościo‑
wym, także dla małych i średnich przedsię‑
biorstw (MŚP)
• wykorzystanie doświadczeń zebranych przez
wiele lat funkcjonowania ustawy o termomo‑
dernizacji budynków
• finansowanie m.in. z opłat zastępczych w
ramach systemu białych certyfikatów, a nie
przekazywanie ich niewiadomo dlaczego do
NFOŚiGW
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może dalsze ograniczenie energochłonności będzie możliwe, z pewnością jednak za cenę bardzo kosztownych inwestycji technologicznych.
Podstawową wadą polskiej wersji białych certyfikatów jest fakt, iż będą one
premiować energetyczne lenistwo i
zaniechania z lat ubiegłych. Ci, którzy
dotąd nie optymalizowali gospodarki energetycznej i nie przywiązywali
wagi do racjonalizacji zużycia energii
teraz bez trudu wykażą się efektami w
tym zakresie. Natomiast ci, którzy w
efektywność energetyczną inwestują
od lat, którzy powołali specjalistyczne
służby zajmujące się zarządzaniem
energią, którzy stworzyli informatyczne systemy nadzorujące gospodarowanie mediami energetycznymi teraz
mają zapłacić za poprawę efektywności energetycznej, tym razem nie swojej. Zgodnie z założeniami białe certyfikaty będą mogły uzyskać jedynie takie
inwestycje, które w przetargu wykażą,
że współczynnik oszczędności energii do ilości uzyskanych certyfikatów
będzie najlepszy. Przypomnę, iż za
efektywność energetyczną przedsiębiorstw energetycznych odpowiada
ustawowo Prezes Urzędu Regulacji
Energetyki. Jest on zobowiązany do
podejmowania działań dla jej poprawy
oraz dla oszczędnego i racjonalnego
użytkowania paliw i energii. Polskiej
energetyce potrzebne są dużo większe środki. Jesteśmy przekonani, że
te 2,5 mld mogą jedynie skutecznie
uruchomić mechanizmy oszczędnościowe u odbiorców końcowych.
Trudno oprzeć się wrażeniu, że
na znanym nam etapie koncepcja
ustawy o efektywności energetycznej zawiera wiele niedopracowanych
pomysłów i wymaga jeszcze mnóstwa pracy i szerokich konsultacji.
Przykładowo w Polsce nie ma profesjonalnych wiarygodnych przemysłowych audytorów energetycznych.
Brak rozwiązań prawnych umożliwiających ich szkolenie i nadawanie uprawnień. Trudno również
zrozumieć, dlaczego pracę nad tak
ważną ustawą prowadzone są w tak
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Obciążenie odbiorców kosztami poprawy efektywności energetycznej w zależności od wartości zakupionej energii
Bezdyskusyjne jest stwierdzenie, że poprawa efektywności energetycznej
gospodarki wymaga środków finansowych. Środki te mogą pochodzić ze zwiększenia dotychczasowych lub z nowych podatków albo innych form obciążenia
parapodatkowego obywateli i podmiotów gospodarczych.
Warto przypomnieć, że podatek akcyzowy nałożony na wytwórców enegii
elektrycznej w wysokości 20 zł za MWh nawet w najmniejszym wymiarze promila nie został przeznaczony na cele polityki klimatycznej czy poprawę efektywności energetycznej.
Należy rozważyć, w jakiej proporcji i na jakich zasadach koszty poprawy efektywnosci energetycznej mają pokryć podmioty gospodarcze i w konsekwencji
obywatele.

Odbiorcy - Rynek energii

Obciążenia mogą być podzielone w następujący sposób:
Opis

Argumenty przeciw

Argumenty za

Obciążenie proporcjonalnie
do wartości zakupionej
energii

• obciąża odbiorców indywi‑
dualnych proporcjonalnie,
bez uwzględnienia ich
sytuacji materialnej
• obciąża odbiorców
przemysłowych bez
uwzględnienia proporcji
udziału kosztów energii w
ich procesie produkcyjnym

proste rozwiązanie

Obciążenie proporcjonalnie
do wartości zakupionej ener‑
gii, ale z ulgą dla przedsię‑
biorstw o energochłonnych
technologiach produkcji

• nieco bardziej skompli‑
kowany
• może budzić kontrowersje

uwzględnia przekonanie,
iż najwyższym dobrem jest
stanowisko pracy i to ono
winno być chronione w
pierwszej kolejności

Argumenty przemawiające za i przeciw możliwości generowania białych certyfikatów w sektorze wytwarzania oraz przesyłu i dystrybucji:
Opis

Sektor
wytwarzania

Sektor przesyłu
i dystrybucji
energii elek‑
trycznej

NIE

TAK

• nie wynika z dyrektywy 2006/32/WE
• dodatkowe obciążenie odbiorcy na rzecz
sektora energetycznego
• asymetria pozycji wytwórcy w stosunku od
odbiorcy
• zintegrowanie pionowe sektora
• technologiczny charakter sprawności wytwa‑
rzania

duże potrzeby w
zakresie inwestycji
w nowe moce

• nie wynika z dyrektywy 2006/32/WE
• dodatkowe obciążenie odbiorcy na rzecz
sektora energetycznego
• asymetria pozycji dostawcy w stosunku od
odbiorcy
• możliwość uzasadnienia przez dystrybutorów
„papierowej” poprawy efektywności
• technologiczny charakter sprawności przesyłu
i dystrybucj

–

Propozycja włączenia sektora bankowego (w szczególności BGK) do
systemu kredytowania inwestycji
na rzecz poprawy efektywności
energetycznej
Doświadczenia wynikające z wieloletniego funkcjonowania ustawy o termomodernizacji budynków wskazują
na ogromne znaczenie, jakie dla realizacji wszelkiego typu inwestycji ma
aktywny udział sektora bankowego.
Propozycja wprowadzenie obowiązku
audytów energetycznych dla wybranych grup zakładów przemysłowych
o określonym zużyciu energii
Należy rozważyć możliwość wprowadzenia takiego rozwiązania na wzór
innych krajów Unii Europejskiej.
Propozycja wprowadzenia systemu
współfinansowanych z budżetu audytów energetycznych dla wybranych grup zakładów przemysłowych
o określony, dużym zużyciu energi,
dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw
oraz systemu szkolenia i certyfikacji
przemysłowych audytorów energetycznych
Należy rozważyć możliwość wprowadzenia takiego rozwiązania na wzór
innych krajów Unii Europejskiej.
Propozycja wprowadzenia ulg podatkowych lub korzystniejeszych zasad
amortyzacji przy określonych typach
inwestycji prowadzących do poprawy
efektywności energetycznej
Należy rozważyć możliwość wprowadzenia takiego rozwiązania na wzór
innych krajów Unii Europejskiej.
Utworzenie nowej jednostki administracji rządowej – Agencji ds. Efektywności Energetycznej
Należy przeanalizować możliwości
przekształcenia lub połaczenia istniejących spółek z udziałem Skarbu
Państwa takich jak Agencja Rozwoju Przemysłu SA, Krajowa Agencja
Poszanowania Energii SA i Agencja
Rynku Energii SA a nie powoływanie
zupełnie nowej jednostki.

Kluczowym wydaje się zapewnienie
powoływanej jednostce finansowania
odpowiedniego do nowych zadań.
Przykład Krajowej Agencji Poszanowania Energii SA, która od początku
swego funkcjonowania nie ma stałego
finansowania dla realizacji zadań statutowych, jest bardzo pouczający.

odzyskiwać ten podatek. Oznacza to w praktyce konieczność opłacania podatku od nowego parapodatku, co nie miałoby miejsca przy finansowaniu białych
certyfikatów z budżetu.
Ze względu na przewidywane obecnie znaczące podwyżki cen energii, spowodowane innymi przyczynami jak np. zmniejszeniem limitów na emisję CO2,
wprowadzenie dodatkowego parapodatku na poprawę efektywności energetycznej może spotkać się ze zdecydowanym sprzeciwem społecznym i uniemożliwić uchwalenie ustawy.

Kontynuacja, rozszerzenie czy likwidacja ustawy o termomodernizacji
budynków
Należy jasno i precyzyjnie określić
przyszłość tej ustawy, której funkcjonowanie musi być ściśle skorelowanie
z nową ustawą o efektywności energetycznej.

Koszty i sposób finansowania promocji działań proefektywnościowych w ramach ustawy o efektywności energetycznej
Kluczowe dla wdrożenia nowej ustawy są pierwsze lata jej funkcjonowania.
Promowanie i informowanie o nowych mechanizmach wspierania efektywności energetycznej, także w modelowych strukturach administracji rządowej i
samorządowej wymaga finansowania. Oczekiwanie na finansowanie tzw. działań miękkich do momentu wpływania pierwszych (niepewnych zresztą) opłat
zastępczych, czyli do drugiego roku działania ustawy (a zatem do roku 2010)
może bardzo negatywnie odbić się na prawidłowym wdrażaniu ustawy.

Konieczność udziału wszystkich zainteresowanych resortów w przygotowywaniu ustawy
Należy na etapie projektowania
ustawy uwzględnić stanowiska innych
zainteresowanych resortów.
Koszty i sposób finansowania ustawy
o efektywności energetycznej
Założenia do ustawy nie zawierają
żadnych informacji o przewidywanych
kosztach jej funkcjonowania zarówno
dla budżetu jak i dla odbiorców energii, przemysłowych, komunalnych i
indywidualnych. Sprawa ta jest kluczowa zarówno dla funkcjonowania
ustawy w wieloletniej perspektywie jak
i dla społeczego jej odbioru.
Decyzja o finansowaniu mechanizmu białych certyfikatów za pośrednictwem sprzedawców energii (lub
dystrybutorów) jest w istocie rzeczy
wprowadzeniem dodatkowego podatku, którego rozłożenie na obecnych płatników podatników odbiega
od istniejacej struktury opodatkowania. Nowe obciążenie byłoby proporcjonalne do zużycia energii i nie
uwzględniałoby sytuacji odbiorców
mniej zamożnych.
Podatek VAT od obrotu białymi certyfikatami obciąży przede wszytkim
odbiorców indywidualnych, którzy poniosą dodatkowe koszty w porównaniu z przedsiębiorcami, którzy mogą

FORUM Odbiorców Energii Branżowych Organizacji Gospodarczych ponownie deklaruje gotowość współpracy z Ministerstwem Gospodarki i innymi
zainteresowanymi resortami w pracach nad projektem ustawy o efektywności
energetycznej. Dotychczasowe formy wymiany poglądów, sprowadzające się
do zorganizowania przez Ministerstwo Gospodarki 3 seminariów, których tematyka dotyczyła głownie zagadnień dobrowolnych zobowiazań przemysłu, Forum
Odbiorców Energii uznaje za niewystarczajace.
Najistotniejszym obecnie zadaniem wydaje się rozpoczęcie przez Ministerstwo Gospodarki otwartej i rzeczowej dyskusji z FORUM Odbiorców Energii,
z innymi przedstawicielami przemysłu, przedstawicielami odbiorców komunalnych i odbiorców indywidualnych oraz przedstawicielami sektora energetycznego i NGO na temat możliwych rozwiązań prowadzących do szybkiego i skutecznego wdrożenia dyrektywy 2006 /32/WE.
FORUM oczekuje jak najszybszego przedstawienia zainteresowanym długo oczekiwanego projektu ustawy, a także projektów rozporządzeń wykonawczych do ustawy, kluczowych dla jej realizacji i dla jej skutków społecznych i
gospodarczych.

Redakcja „NE”
angażując się w propagowanie istotnych tematów
związanych z branżą energetyczną i przemysłowymi odbiorcami energii, zaprasza wszystkich zainteresowanych do dyskusji i wyrażania swoich opinii
nt. projektu ustawy o efektywności energetycznej.
Deklarujemy zamieszczenie najciekawszych wypowiedzi na łamach naszego czasopisma bądź stronie
www.nowa-energia.com.pl
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Branża

węgla brunatnego
w Polsce

Paliwa dla energetyki

A

rtykuł jest pierwszym z cyklu materiałów przedstawiających problematykę górnictwa i energetyki
na węglu brunatnym w Polsce. Omówione zostaną
podstawowe dane z zakresu parametrów eksploatacyjnych, ochrony środowiska, zasobów w czynnych
i perspektywicznych rejonach. Opisane też będą
problemy polskich elektrowni opalanych węglem
brunatnym oraz plany
perspektywiczne branży
ęgiel brunatny jest obecnie najtańszym nośnikiem energii pierna następne 50 lat.

W

wotnej, stosowanym do wytwarzania
energii elektrycznej w polskiej elektroenergetyce. Wszystkie scenariusze
rozwoju gospodarczego Polski, formułowane przez poszczególne rządy
RP, przewidują wydobycie węgla brunatnego do około 65 mln Mg rocznie.
Obecny poziom wydobycia będzie
trwał przez ok. 20 lat, a później zacznie
spadać, jeżeli nie zostanie uruchomione wydobycie na nowych perspektywicznych złożach Legnica-Ścinawa
czy Gubin-Mosty. Ponieważ energia
elektryczna wytwarzana z węgla brunatnego jest w aktualnych warunkach
najtańsza, to racjonalne i optymalne
gospodarowanie zasobami tej kopaliny jest jednym z ważniejszych zadań
w nadchodzącym okresie.
Patrząc na polskie górnictwo węgla

brunatnego musimy przyznać, że naszymi atutami są: rozpoznane złoża,
doświadczona kadra techniczno-inżynierska, menadżerowie na europejskim poziomie, młodzi i wykształceni
pracownicy na stanowiskach robotniczych oraz – rzecz nie do przecenienia
w dobie wdrażania nowych technologii – zaplecze naukowo-techniczne
w postaci wyższych uczelni współpracujących ściśle z przemysłem i liczne
instytuty badawczo-projektowe czy
przedsiębiorstwa pracujące na rzecz
przemysłu wydobywczego. W rankingu państw – wydobywczych potentatów – Polska zajmuje siódme miejsce
za Niemcami, Rosją i Stanami Zjednoczonymi. Jednocześnie, ze swoim
prawie 35% udziałem węgla brunatnego w produkcji energii elektrycznej,
zajmujemy jeszcze wyższą, piątą pozycję w świecie (tab. 1).
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Wydobycie
(mln Mg)

Udział w
krajowej
produkcji
energii
elektrycznej (%)

Lp

Kraj

1

Niemcy

176,3

26,4

2

Rosja
(2001 r.)

79,0

7

3

USA
(2001 r.)

72,0

2

4

Grecja

63,8

59,2

5

Australia
(2001 r.)

66,0

27

6

Turcja

67,0

28

7

Polska
(2007 r.)

57,8

34

8

Republika
Czeska

48,4

69

9

Chiny

45,0

3

10

Kanada

36,0

10

11

Serbia i
Czarnogóra

33,9

68,6

12

Rumunia

31,6

17

13

Bułgaria

23,7

35,8

14

Indie
(2001 r.)

24,0

4

15

Tajlandia
(2001 r.)

19,0

17

16

Węgry

11,8

24,7

17

Hiszpania

8,2

2

18

Macedonia
(2001 r.)

8,0

78

19

Słowenia

4,8

25

20

Słowacja

3,0

5,7

21

Bośnia

41,0
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RAZEM

ok. 900,0

Ustalając źródła pokrycia polskich
potrzeb energetycznych, nadrzędnymi kryteriami powinny być te ekonomiczne, powiązane z maksymalnym
wykorzystaniem własnych źródeł
surowców. Właściwe podejście do
rozwiązywania tego tematu pozwoliłoby na utrzymanie aktywności zawodowej tysięcy ludzi związanych z
wydobyciem i przetwarzaniem krajowych surowców energetycznych na

energię elektryczną. Rozpatrując kryteria konkurencyjności ekonomicznej należy
stwierdzić, że węgiel brunatny jest dziś liderem w tej kategorii, bowiem koszty
wytworzenia energii elektrycznej z węgla brunatnego są około 30% niższe niż te
same koszty na węglu kamiennym, natomiast ceny energii sprzedanej z elektrowni
opalanych węglem brunatnym – o ok. 40% niższe od cen energii z elektrowni na
węgiel kamienny. W Polsce węgiel brunatny jak i kamienny nie tylko pozostaje
najtańszym źródłem energii, ale też jedynym, dzięki któremu jesteśmy jako kraj
samowystarczalni pod względem energetycznym.
Branża węgla brunatnego w Polsce składa się z pięciu odkrywkowych kopalń
węgla brunatnego i pięciu elektrowni opalanych tym paliwem (rys. 1 i 2).
Poszczególne kopalnie węgla brunatnego rozpoczęły zdejmowanie nadkładu
i wydobycie węgla w następujących latach:
 KWB „Adamów” – nadkład w 1959 roku, węgiel w 1964 roku,
 KWB „Bełchatów” – nadkład w 1977 roku, węgiel w 1980 roku,
 KWB „Konin” – nadkład w 1945 roku, węgiel w 1947 roku,
 KWB „Turów” – nadkład w 1947 roku, węgiel w 1947 roku,
 KWB „Sieniawa” – początek wydobycia węgla około 1853 roku.
Elektrownie opalane węglem brunatnym, o łącznej obecnie mocy około 8917
MW, rozpoczęły pracę w następujących okresach:
 Elektrownia „Konin” – 1958 rok, o mocy 600 MW, obecnie 193 MW,
 Elektrownia „Adamów” – 1964 rok, o mocy 600 MW,
 Elektrownia „Pątnów” – 1967 rok, o mocy 1 200 MW; obecnie uruchamiany
jest najnowocześniejszy blok energetyczny w Polsce o sprawności 43% i o
mocy 464 MW (wymienione zakłady tworzą Zespół Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin, w skrócie ZE PAK)
 Elektrownia „Turów” – 1962 rok, o mocy 2 100 MW,
 Elektrownia „Bełchatów” – 1981 rok, o mocy 4 360 MW.

Rys. 1. Zagłębia eksploatacji węgla brunatnego w Polsce

Kopalnie węgla brunatnego są bardzo skomplikowanymi organizmami. Ich
pracę można opisać wieloma parametrami. Dla przedstawienia stanu branży
opisano tylko wybrane parametry, takie jak wydobycie węgla, zdejmowanie nadkładu, ilość pompowanej wody, wskaźnik N do W, zatrudnienie czy wydajność
pracy (tab. 2-6 oraz rys. 3-10). W opisie pominięto kopalnię „Sieniawa”, z powodu małego wydobycia węgla – około 80 tys. Mg za 2006 rok.

Paliwa dla energetyki

Tab.1. Wydobycie węgla brunatnego i udział
procentowy energii elektrycznej wyprodukowanej na jego bazie w niektórych krajach
w 2006 roku
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100%

85%
BOT Górnictwo
i Energetyka SA

BOT KWB
Turów SA

100%

KWB Adamów SA

KWB Konin
w Kleczewie SA

Polska Grupa
Energetyczna

15%
akcje pracownicze

100%

100%

Rys. 2. Struktura własności przedsiębiorstw górniczych w Polsce

Paliwa dla energetyki

Tab. 2. Porównanie polskich kopalń węgla brunatnego
Dane za rok 2007

J.m.

KWB
Adamów

KWB
Bełchatów

KWB
Konin

KWB
Turów

Łącznie
(średnio)

Średnie zatrudnienie

[osoby]

1 853

8 193

4 688

4 150

18 884

Ilość czynnych
odkrywek

[szt.]

3

2

4

1

10

Stosunek N:W

[m3/Mg]

5,2

4,4

6,2

2,7

4,5

Wskaźnik ilości
pompowanej wody

[m3/Mg]

19,3

8,5

8,7

1,6

8,1

Wskaźnik zużycia
energii elektrycznej

[kWh/m3]

4,2

5,8

4,6

6,7

5,4

Zdolność
wydobywcza

[mln
Mg/rok]

4,5

38,5

15

15

73

Roczne wydobycie
węgla

[mln Mg]

4,9

33,0

10,7

11,0

59,6

Ilość zdejmowanego
nadkładu

[mln m3]

25,4

144,9

66,5

30,0

66,8

Koparki

[szt.]

9

13

178

15

54

Zwałowarki

[szt.]

3

6

5

5

19

Zasoby operatywne

[mln Mg]

74

980

480

387

1921

Wartość opałowa
węgla

[kJ/kg]

8385

8089

9426

10368

8767

Zawartość popiołu

[%]

9,8

8,9

8,3

14,9

10,0

Zawartość siarki

[%]

0,32

0,57

0,92

0,35

0,57

Od początku działalności, w polskich kopalniach węgla brunatnego wydobyto
około 2,309 mld Mg węgla, zdejmując łącznie ponad 9,056 mld m3 nadkładu.
Nabyto ponad 33 000 ha terenów pod działalność górniczą oraz oddano lub
sprzedano ponad 13 000 ha obszarów zrekultywowanych.
Z powyższych danych wynika, że w kopalniach „Konin” i „Turów” wydobycie
węgla trwa już 61 lat, w kopalni „Adamów” 45 lat, a w kopalni „Bełchatów” 29 lat.
Najwięcej węgla wydobyto w kopalni „Turów” – 828 mln Mg, najmniej w kopalni
„Adamów” – 173,5 mln Mg. Najwięcej nadkładu zdjęto w kopalni „Bełchatów” –
3 363 mln m3, a najmniej w kopalni „Adamów” – 1 138 mln m3. Analizując wskaźnik N:W można dostrzec, że najkorzystniejszą wartość tego parametru posiada
kopalnia „Turów” – 2,18:1, wyraźnie gorszą kopalnie: „Bełchatów” i „Konin”, natomiast najgorszym wskaźnikiem N:W cechuje się „Adamów” – 6,56:1. Jest on
ponadtrzykrotnie gorszy niż w kopalni „Turów” (tab. 3, rys. 3-7). Pod względem
ilości wypompowanej wody pierwsze miejsce zajmuje kopalnia „Bełchatów”,
a ostatnie „Turów”. Porównując wskaźniki zawodnienia można zauważyć, że
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Tab. 3. Ilość wydobytego węgla, zdjętego nadkładu i wypompowanej wody oraz średnie wskaźniki
N:W i zawodnienia w kopalniach od początku działalności do końca 2007 roku
Węgiel

Nadkład

Wskaźnik
N:W (objętościowy)

Ilość wody
wypompowanej

Średni
wskaźnik
zawodnienia

[mln Mg]

[mln m3]

[m3/Mg]

[mln m3]

[m3/Mg]

Adamów

173,5

1 138,8

6,56

2 693

16,42

Bełchatów

783,2

3 363,2

4,29

6 278

8,73

Konin

524,6

2 744,9

5,23

4055

8,05

Turów

828,0

1809,4

2,18

1034

1,28

Łącznie

2309,3

9056,3

3,92

14060

6,41

Kopalnia

Rys. 4. Ilość nadkładu zdjęta od początku działalności kopalń do końca 2007 roku

Rys. 5. Wydobycie węgla brunatnego od początku działalności
w polskich kopalniach węgla brunatnego

Paliwa dla energetyki

Rys. 3. Zdejmowanie nadkładu w polskich kopalniach węgla brunatnego

50

nr 1/2008

Rys. 6. Ilość węgla wydobytego od początku działalności kopalń do końca 2007 roku

Paliwa dla energetyki

Rys. 7. Średni wskaźnik N:W dla poszczególnych kopalń
za cały okres ich działalności do końca 2007 roku

Rys. 8. Ilość wypompowanej wody w poszczególnych kopalniach
od początku ich działalności do końca 2006 roku

Rys. 9. Średni wskaźnik zawodnienia dla poszczególnych kopalń
od początku ich działalności do końca 2006 roku

najlepszym wskaźnikiem dysponuje
kopalnia „Turów”, następnie „Konin”,
„Bełchatów” i „Adamów”. Wskaźnik
zawodnienia w kopalni „Adamów” jest
prawie 13 razy większy niż w kopalni
„Turów” (rys. 8 i 9).
Największe zatrudnienie w branży
węgla brunatnego zanotowano w 1988
roku, gdy liczba pracowników przekraczała 30 000. Od roku 1988 następuje
ciągły spadek liczby osób pracujących
w kopalniach. W 1993 roku było to 27
485 osób, w 1998 – 26 003, a na koniec 2007 roku już tylko 17 687.
Z danych przedstawionych w
tab. 4 i rys. 10 wynika, że trzy kopalnie
osiągnęły maksymalny pułap zatrudnienia w podobnym okresie. Kopalnia
„Adamów” w 1988 roku, „Bełchatów”
w 1987, kopalnia „Konin” w 1989 roku. W kopalni „Turów” stan ten miał
miejsce około 10 lat później niż w
pozostałych trzech zakładach. Przyglądając się spadkowi procentowemu
zatrudnienia w poszczególnych kopalniach zauważamy, że w kopalni „Konin” wyniósł on około 50%, w kopalni
„Adamów” 46%, w kopalni „Turów” –
ponad 39% i – najmniej – w kopalni
„Bełchatów” – około 37%.
W liczbach bezwzględnych największe zatrudnienie w historii kopalń
węgla brunatnego – ponad 12 000
pracowników – wystąpiło w kopalni
„Bełchatów” w latach 1986-1988. Od
tego czasu widać wyraźny spadek
zatrudnienia, do 7 773 osób. W rozpatrywanym okresie stan zatrudnienia
zmniejszył się o 4 675 osób. Drugą
pod względem wielkości zatrudnienia była kopalnia „Konin”. W okresie
od najwyższej liczby zatrudnionych w
roku 1989 do 2007 roku zatrudnienie
zmniejszyło się o 4 179 osób. Trzeci
jest tu „Turów”, gdzie od największego
zatrudnienia w 1995 roku, wynoszącego 6 551 pracowników, do roku 2007
zatrudnienie zmniejszyło się o 2 663
osób. Natomiast w kopalni „Adamów”,
od największego zatrudnienia w 1988
roku, wynoszącego 3 299 pracowników, do roku 2007 zatrudnienie
zmniejszyło się o 1 529 osób.
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Tab. 4. Spadek zatrudnienia w stosunku do najwyższego osiągniętego w danej kopalni

Kopalnia

Zatrudnienie
w 2007 r.

Maksymalne zatrudnienie

Spadek
zatrudnienia

w roku

il. osób

il. osób

Adamów

1988

3299

1770

46%

Bełchatów

1987

12448

7773

37%

Konin

1989

8335

4156

50%

Turów

1995

6551

3988

39%

Analizując wydajność pracy za ostatnie 22 lata na 1 tys. Mg wydobytego
węgla w poszczególnych kopalniach można zauważyć, w kopalniach „Adamów”
i „Bełchatów”, stały wzrost tego parametru. W kopalni „Turów”, w omawianych
okresach obserwujemy spadek wydajności i od 2000 roku wzrost. W kopalni „Konin” następuje nieznaczne zwiększenie się tego parametru. Cała branża
w ostatnich 22 latach poprawiła wydajność pracy na jednego zatrudnionego
(w tys. Mg wydobytego węgla) o około 64% (tab. 5).
Tab. 5. Wydajność pracy na jednego zatrudnionego w tys. Mg wydobytego węgla
Kopalnia

w 1985 r.

w 1990 r.

w 1995 r.

w 2000 r.

w 2007 r.

tys. Mg/os.

tys. Mg/os.

tys. Mg/os.

tys. Mg/os.

tys. Mg/os.

Adamów

1,350

1,290

1,770

1,640

2,80

Bełchatów

1,590

2,970

3,030

3,370

3,97

Konin

1,700

1,650

1,860

1,730

2,45

Turów

3,380

2,620

1,830

1,750

2,93

Branża

1,987

2,348

2,307

2,413

3,26

Analizując wydajność pracy za ostatnie 22 lata na 1 zatrudnionego, w tysiącach
m3 wydobytego urobku, można zauważyć stałą tendencję wzrostu we wszystkich
kopalniach. Cała branża w ostatnich 22 latach zwiększyła wydajność pracy na
jednego zatrudnionego (w tys. m3 wydobytego urobku) o 70 % (tab. 6).
Tab. 6. Wydajność pracy na jednego zatrudnionego w tys. m3 wydobytego urobku
w 1985 r.

w 1990 r.

w 1995 r.

w 2000 r.

w 2007 r.

tys. m3/os.

tys. m3/os.

tys. m3/os.

tys. m3/os.

tys. m3/os.

Adamów

11,030

9,430

15,060

14,920

19,920

Bełchatów

11,300

12,590

12,640

14,920

21,770

Konin

11,870

8,240

11,570

13,740

19,110

Turów

9,320

8,560

9,270

9,870

11,640

Branża

10,995

10,182

11,784

13,430

18,680

Kopalnia

Oznaczenie:
Urobek w m3 = nadkład w m3 + węgiel w Mg /1,2 Mg/m3
1,2 Mg/m3 – ciężar właściwy węgla brunatnego

Dane dotyczące wydajności pracy wskazują na zauważalny efekt ograniczenia zatrudnienia w osiągniętych wynikach w wydajności, tak na wydobyty węgiel
brunatny jak na urobek, tj. liczony łącznie wydobyty węgiel i zdjęty nadkład.
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Rys. 10. Zatrudnienie w polskich kopalniach węgla brunatnego

Podsumowanie
Podsumowując przedstawiony temat można sformułować kilka generalnych
wniosków, pokazujących możliwości dalszego dynamicznego rozwoju branży
węgla brunatnego w Polsce:
1. Wieloletnie dotychczasowe osiągnięcia eksploatacyjne i ekonomiczne w zakresie wykorzystania węgla brunatnego w polskiej energetyce udowodniły,
że jest to paliwo strategiczne, mające znaczący udział w pokrywaniu potrzeb
energetycznych kraju.
2. Względy ekonomiczne przemawiają za maksymalnym wykorzystaniem zasobów we wszystkich czynnych rejonach eksploatacyjnych.
3. Za utrzymaniem strategicznej roli węgla brunatnego w krajowej produkcji
energii elektrycznej przemawia:
 konieczność zachowania bezpieczeństwa energetycznego państwa,
 posiadanie zasobnych złóż węgla brunatnego, zdecydowana konkurencyjność ekonomiczna w porównaniu z innymi nośnikami produkcji energii
elektrycznej, opanowanie bezpiecznych, wydajnych i nowoczesnych technik odkrywkowej eksploatacji złóż węgla brunatnego.
4. Warunkiem wypełnienia planów rozwojowych energetyki bazującej na węglu
brunatnym jest ich akceptacja i stworzenie form organizacyjnych do ich realizacji ze strony rządowej oraz wprowadzenie zasad gospodarki rynkowej w
odniesieniu do wszystkich nośników energii.
5. Dodatkowo konieczna jest implementacja technologii CCS (Carbon Capture
and Sequestration), umożliwiająca znaczną redukcję emisji CO2 w elektrowniach opalanych węglem brunatnym.
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Rozmowa z Jackiem Szymczakiem, prezesem zarządu Izby Gospodarczej CIEPŁOWNICTWO POLSKIE

Ciepłownictwo

czeka na nowe regulacje
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Ciepłownictwo

Jakie najważniejsze zmiany dla
ciepłownictwa przyniósł rok
2007?
Istotne były kwestie związane z nowelizacją Prawa energetycznego, które
na przełomie 10 lat było zmieniane już
ponad 20 razy. Chcielibyśmy, aby nie
odbywała się kolejna nowelizacja, która
mogłaby jeszcze bardziej zagmatwać
sytuację – zależy nam na próbie podjęcia prac nad zupełnie nową ustawą.
Prace takie zaczęły się w połowie 2006
roku. W 2007 były one prowadzone
przy współpracy Ministerstwa Gospodarki i Urzędu Regulacji Energetyki.
Po jakimś czasie okazało się jednak,
że MG nie będzie w stanie przeprowadzić procesu tworzenia nowego Prawa
energetycznego – będzie to możliwe
w dłuższej perspektywie czasu. Uzyskaliśmy natomiast zgodę na szybką
nowelizację tej ustawy w zakresie ciepłownictwa, gdzie najistotniejsza jest
zmiana modelu regulacji.

Co jest dziś zatem głównym
problemem branży?
Obecnie jedną z nadrzędnych kwestii do rozwiązania jest wadliwy model regulacji. Formuła kosztowa nie sprawdza się. Dla porównania można powiedzieć,
że w krajach Unii Europejskiej, gdzie istnieje ciepłownictwo sieciowe, również
nie funkcjonuje model kosztowy. Model ów już z samej definicji jest wadliwy
i demotywujący. Jakiekolwiek inwestycje firm polegające na obniżaniu kosztów
powodują automatycznie obniżanie kolejnej taryfy. Nie ma więc żadnej motywacji do tego, aby zachować się racjonalnie na rynku.
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W 2007 roku wypracowaliśmy
propozycję nowego modelu regulacji,
która sprowadza się do rozwiązań pułapowych. Naszym celem jest wprowadzenie pułapu do ceny jednoczłonowej,
zarówno w odniesieniu do wytwarzania
jak i przesyłu. Jeżeli przedsiębiorstwo
ze swoimi cenami jest w stanie zmieścić się poniżej pułapu, wówczas nie
ma weryfikacji kosztowej, a Urząd
Regulacji Energetyki sprawdza jedynie, czy ta jednoczłonowa cena, wyliczona dla danej spółki, znajduje się
poniżej czy też powyżej pułapu. Nie
byłoby wówczas pytania, jakie koszty
są kosztami uzasadnionymi. A prawdę
mówiąc, to nawet dziś tego nie wiemy,
gdyż w każdym oddziale URE są one
inaczej interpretowane.
W omawianym modelu byłby wyraźnie pokazany cel, do którego firma dąży.
Jeżeli dane przedsiębiorstwo zachowałoby się racjonalnie, czyli znalazłoby się
poniżej pułapu, który jest ustalony na
zasadzie benchmarkingowej, nikt nie
wnikałby, jaka jest jego rentowność.

Kto uczestniczył w pracach
nad nowym modelem regulacji?
Prace prowadzone były na poziomie
Ministerstwa Gospodarki, a dokładnie
Departamentu Energetyki. Powołano specjalny zespół, w skład którego
wchodzili przedstawiciele wspomnianego ministerstwa, URE, Polskiego
Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych oraz Izby Gospodarczej CIEPŁOWNICTWO POLSKIE. Wspólnie
z PTEZ wypracowaliśmy propozycję,
która została oficjalnie złożona jesienią
ubiegłego roku. Niestety, prace wstrzymano, z powodów zupełnie od nas
niezależnych – zmiany rządu. Mamy
nadzieję, że w 2008 roku Ministerstwo
Gospodarki wznowi te działania, które
pójdą w dwóch kierunkach: szybkiej
zmiany modelu regulacji oraz nowego
podejścia w stosunku do Prawa energetycznego, z wyraźnym wydzieleniem
ciepłownictwa, a być może powróce-

niem do pomysłu stworzenia ustawy-matki oraz kilku ustaw opisujących poszczególne podsektory energetyczne.

Jak oceniłby pan
rentowność branży?
Sam Urząd Regulacji Energetyki w swoich oficjalnych statystykach
pokazuje bardzo ciekawe, ale również alarmujące dane, z których wynika, że rentowność branży jest cały
czas na pograniczu zera. Waha się w
przedziale 1,4-1,5, a nawet niewielkie zmiany pogodowe powodują, że
jest na minusie. URE w swoich analizach pokazuje również, że stopień
dekapitalizacji majątku na przestrzeni
lat 2002-2006 urósł do około 60%.
W związku z tym konieczne są środki
na inwestycje, których się nie uzyska
bez zmiany modelu regulacji.

Czy branża ciepłownicza
poradzi sobie z problemem
zmniejszonych limitów emisji
CO2, biorąc pod uwagę nowy
Krajowy Plan Rozdziału
Uprawnień na lata 2008-2012?
W ubiegłym roku intensywnie pracowaliśmy nad przygotowaniem się
do nowego KPRU. To, co obecnie
stało się faktem, było poprzedzone
wielomiesięcznymi pracami. Badaliśmy nasze przedsiębiorstwa i zakładaliśmy prognozy wzrostu produkcji,
odnosząc się przy tym do realiów, które wynikają z decyzji Komisji Europejskiej. Jak wiadomo KE „obcięła” limity
z ponad 280 mln do 208 mln. Dlatego
też mamy świadomość, że bez wprowadzenia metody benchmarkingowej,
wynagradzającej tych przedsiębiorców, którzy ponieśli pewien wysiłek
i zrealizowali inwestycje na swoich
źródłach, bezsensem byłoby wprowadzenie metody, w której każdy dostaje
po równo, proporcjonalnie mniej.

A co z „ciepłownictwem
zawodowym”?
Wypracowaliśmy określony poziom
wskaźnika produktowego dla przedsiębiorstw, które mieszczą się w dziale

„ciepłownie zawodowe”. Uchwalony on
został w wysokości 116 kg CO2/GJ.
Uważam, że jest to bardzo rozsądny
poziom, gdyż motywuje do działania
firmy, które jeszcze nie przeprowadziły
inwestycji na swoich źródłach. Z kolei te
spółki, które mają to już za sobą, zyskały
szanse zmieszczenia się w omawianym
przedziale. W skali kraju w kategorii „ciepłownie zawodowe” wnioskowaliśmy
o poziom 11 600 000 ton. Pewnym niezrozumieniem całego KPRU, a czasem
i nawet stanowiska Komisji Europejskiej
w sprawie ciepłownictwa, jest fakt niedostrzegania problemu niskiej emisji.
System widzi tylko źródła powyżej 20
MW. Nie może jednak dochodzić do
sytuacji, kiedy przedsiębiorstwo będzie
karane z tytułu likwidacji niskiej emisji,
przyłączając źródła poniżej 20 MW,
które faktycznie wpływają na poprawę
jakości środowiska.

Na co należy szczególnie
zwrócić uwagę rozpatrując
problem emisji CO2?

Analizując kwestię CO2 z punktu widzenia rynku ciepła musimy patrzeć na
limity, które otrzymują elektrociepłownie funkcjonujące we wszystkich dużych miastach. Zaopatrują one w ciepło około 60% rynku w naszym kraju.
W związku z tym, nawet gdy otrzymają
one zbyt niskie przydziały uprawnień,
bardzo szybko przełoży się to na sytuację dystrybutorów w tych miastach
oraz na odbiorców końcowych ciepła.
Dlatego też, wspólnie z PTEZ, proponujemy, aby spojrzeć globalnie na cały
rynek ciepła. Trzeba zapewnić minimalny poziom przydziału uprawnień,
zarówno w kategorii „ciepłownie zawodowe” jak i elektrociepłownie.
Jednym z głównych argumentów
jest tu fakt, że ciepło to specyficzny
produkt. Zdaję sobie sprawę z pewnych konsekwencji w różnych dziedzinach przemysłu z uwagi na wzrost
kosztów produkcji, ze względu na brak
CO2. Zdaje sobie również sprawę z faktu podwyższania kosztów związanych
z energią elektryczną. Ale zawsze jest
możliwość subsydiowania tych pro-

Ciepłownictwo

Jak pana zdaniem ma
wyglądać nowy model
regulacji?
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duktów. W przypadku ciepła, owych
sposobności nie ma. W momencie,
kiedy nie będzie możliwości subsydiowania i działań, które by zredukowały
emisje, klienci korzystający z systemu
ciepłowniczego odczują to natychmiast
i nie będzie możliwości żadnej reakcji.
Dlatego też IGCP wnioskowała, aby
podział uprawnień dla całego sektora
był rozsądny, zmuszał do pewnego wysiłku. Z tym też jest związany pomysł
zmiany modelu regulacji, gdyż pojawia
się wówczas zachęta ekonomiczna do
obniżania kosztów, a w konsekwencji
również i emisji.

Ciepłownictwo

Jak wygląda kwestia środków
unijnych do wykorzystania
przez sektor ciepłowniczy?
Trwają prace nad przygotowaniem
programu na poziomie centralnym „Infrastruktura i ochrona środowiska” i na
poziomie regionalnych programów
operacyjnych, wynikających ze strategii poszczególnych marszałków. Jako
IGCP przygotowaliśmy się do tego zagadnienia systemowo. Wytypowaliśmy
tzw. koordynatorów wojewódzkich, czyli
osoby, które były w poszczególnych
województwach wyznaczone do oficjalnych kontaktów z urzędami marszałkowskimi. Zrobiliśmy również analizę poszczególnych programów regionalnych,
operacyjnych. Po wnikliwym zbadaniu
16 programów wskazaliśmy elementy, które powinny zawierać. Nauczeni
doświadczeniem mieliśmy obawy, że
w programach mogą się znaleźć bariery
podmiotowe i przedmiotowe. Podmiotowe, to znaczy takie, że nie wszystkie formy organizacyjno-prawne są uprawnione do ubiegania się o środki unijne. To
np. przedsiębiorstwa z kapitałem mieszanym. Bariery przedmiotowe mogą
stwarzać zagrożenie pominięcia w omawianych programach stricte systemów
ciepłowniczych, lub ujęcia tylko wycinka
systemu ciepłowniczego, np. samego
źródła, równocześnie z pominięciem
sieci lub węzłów ciepłowniczych.
W wyniku tych wszystkich prac udało nam się doprowadzić do likwidacji barier podmiotowych i przedmiotowych.

Jak kształtuje się poziom
środków zapisanych
w RPO oraz w programie
„Infrastruktura i ochrona
środowiska”?
Poziom środków zapisanych w
danych województwach na poziomie
RPO w poszczególnych kategoriach
interwencji jest bardzo zróżnicowany i
generalnie za niski. W związku z tym,
jeżeli nawet są zapisane środki, to obawiamy się, że wystarczy ich na kilka lub
góra kilkanaście poważniejszych inwestycji w danym województwie.
Na poziomie programu „Infrastruktura i ochrona środowiska” staraliśmy się
wyeliminować ww. bariery podmiotowe i
przedmiotowe. Można dodać, że pierwszy z projektów mówił o inwestycjach w
sektorze energetycznym, rozumianym
jako elektroenergetyka i gazownictwo.
Nigdzie nie było wspomnianego ciepłownictwa. Obecnie mamy możliwość
aplikowania o te środki zarówno w zakresie wytwarzania jak i sieci.
Problemem istotnym do dziś jest linia
demarkacyjna, czyli poziom inwestycji,
od którego będzie można się ubiegać
o środki z programu ogólnokrajowego.
Początkowo przyjęte było 50 MW w
źródłach i 5 mln euro. Staraliśmy się
obniżyć ten poziom, ponieważ środowisko ciepłownicze jest bardzo zróżnicowane, począwszy od olbrzymich
firm, takich jak SPEC SA, sprzedający
ponad 30 mln GJ, a skończywszy na
tych małych, z 100 tysiącami GJ rocznie. Dlatego też można mówić tutaj o
dużym sukcesie, aczkolwiek sprawa
nie została całkowicie rozwiązana po
naszej myśli. Na pewno nie był to jednak wysiłek zmarnowany.

Na jakim etapie realizacji
jest projekt „Promocja ciepła
sieciowego”?
Doszliśmy do wniosku, że ciepłownictwo to duża branża, porównywalna
swoim potencjałem z elektroenergetyką. Jej problem to fakt, że jest rozdrobniona i bardzo często znika z pola widzenia decydentów. Projekt, o którym
mówimy, to przedsięwzięcie znajdujące

się obecnie na etapie implementacji.
Wcześniej przez profesjonalną firmę
został przygotowany specjalny dokument oraz strategia budowy marki dla
kategorii produktowej. W naszej branży
sytuacja jest nieco dziwna, gdyż produkt istnieje od ponad 50 lat, a niestety
nie ma swojej marki. W związku z tym
widzimy dużą potrzebę zbudowania
marki konsumenckiej. Informacja ta powinna dotrzeć do grup docelowych.

W jaki sposób wyznaczone
zostały grupy docelowe?
Podczas budowania strategii wspieranej badaniami jakościowymi udało
się wyselekcjonować siedem grup docelowych. Są to: klienci – podmioty, z
którymi przedsiębiorstwa mają podpisane umowy, konsumenci – użytkownicy ciepła w swoich mieszkaniach,
grupa projektantów, grupa inwestorów,
media, władze lokale i centralne oraz
grupa klientów niekorzystających z
naszych źródeł. Do każdej z wymienionych grup zamierzamy trafić w
sposób merytoryczny, mówiąc jednym
językiem oraz wprowadzając określone standardy jakościowe. Będziemy
zapraszać przedsiębiorstwa ciepłownicze do uczestniczenia programie.
Mam nadzieję również, że program ów
pozwoli budować nie tylko kategorię
produktową, ale i wizerunek przedsiębiorstw na rynku lokalnym. Nie widzę
tutaj sprzeczności z programami prowadzonymi przez firmy lokalne. Projekt
„Promocja ciepła sieciowego” będzie
raczej wspomagał budowanie wizerunku przedsiębiorstwa.
Po przemyśleniach doszliśmy również do wniosku, że w ciepłownictwie
należy wyraźnie oddzielić produkt,
jako kategorię osobną, od wizerunku
firmy. Etap ten zamierzamy wdrażać
już w tym roku.

W jakich innych projektach
bierze udział IGCP?
Uczestniczymy w szeregu spotkań, podejmując najróżniejsze tematy, ale myślę, że istotną kwestią dla
wszystkich „sieciowców” jest prze-

bieg infrastruktury przez nieruchomości różnych właścicieli. Od kilku
lat proponujemy systemowe zmiany,
początkowo w ustawie o gospodarce nieruchomościami, później przy
nowelizacji Prawa energetycznego w
2005 roku. Popieramy w tym zakresie
rozwiązanie systemowe, gdyż naszym
zdaniem tzw. „półśrodki” przyniosą tylko odwrotny efekt. Proponowaliśmy
wprowadzenie ograniczonego prawa
rzeczowego, gdyż jego ustanowienie
podąża za nieruchomością, a nie za
właścicielem. Raz ustanowione prawo rozwiązuje praktycznie sprawę na
przyszłość, gdyż podlega wpisowi do
księgi wieczystej. Udało się to częściowo już rozwiązać, gdyż została
podjęta decyzja Komisji Kodyfikacyjnej przy Ministerstwie Sprawiedliwości
dotycząca stosownych zmian. Jest
już przygotowany projekt nowelizacji
kodeksu cywilnego, który został złożony do Parlamentu. Mamy nadzieję,
że zajmie się on wkrótce tą kwestią.
W projekcie widnieje zapis dotyczący
ustanowienia nowego, ograniczonego
prawa rzeczowego – jest to tzw. służebność przesyłu. Służebność nie rozwiązuje wszystkich spraw, ale na pewno jest krokiem w dobrym kierunku.

Co z dostępnością paliw
dla rynku ciepłowniczego?
To kolejny obszar, który nas bardzo
absorbował w 2007 roku. Prowadząc
analizy tego, co się dzieje, lub co może
się zdarzyć na rynku węglowym wiedzieliśmy, że będzie problem z dostępnością paliwa, który można podzielić na
dwie kategorie. Po pierwsze związany
z ceną, a po drugie – w ogóle z dostępnością węgla. Obecnie nie tylko cena,
ale i jakość węgla jest bardzo ważna.
Mając na uwadze ograniczenia emisji,
musimy mieć dobrej jakości węgiel.
Niestety w sytuacji, gdy jest problem
z dostępnością paliwa, przedsiębiorstwa są zmuszone, aby nie patrzeć na
jakość węgla, gdyż po prostu nie mają
tu większego wyboru.
Od kilku lat jako Izba mamy podpisane porozumienie węglowe z Ka-

towickim Holdingiem Węglowym, na
podstawie którego nasze przedsiębiorstwa, w ramach uzgodnionej puli, mogły zgłaszać się do KHW i podpisywać
wieloletnie umowy biznesowe na warunkach wcześniej ustalonych co do
zakupu węgla. Otrzymaliśmy sygnały,
że ze względu na kłopoty KHW trzeba
będzie renegocjować umowy. Pojawiło
się nawet zagrożenie, że ramowa umowa zupełnie przestanie działać. Została ona ostatecznie utrzymana, ale na
innych warunkach, umożliwiających
wprowadzenie kilkunastoprocentowej
podwyżki cen węgla. Umowa jest indywidualnie negocjowana, dlatego też
warunki są obecnie mniej korzystne dla
naszej branży. Nie ma również pewności w dostawach, nawet w momencie,
kiedy umowa została dotrzymana.
We wrześniu ubiegłego roku podpisaliśmy kolejne porozumienie, z
Kompanią Węglową, na bazie którego
szereg firm zawarło kontrakty z KW,
wykorzystując możliwość zaopatrzenia
się w węgiel.
Rozmawiamy w sprawie dostaw
paliwa z kolejnym partnerem, tym razem zagranicznym. Mam nadzieję, że
uda się wypracować porozumienie,
aby zwiększyć dostępność rozwiązań
systemowych dla naszych członków,
zapewnić bezpieczeństwo oraz konkurencję.

Jak pan ocenia możliwości
wykorzystania biomasy
i biogazu w ciepłownictwie?
W zakresie OZE brakuje w naszym
kraju konkretnych rozwiązań systemowych, zachęcających i promujących, a
także umożliwiających wykorzystanie
biomasy do celów energetycznych.
Podczas mojej ostatniej wizyty w
Brukseli miałem okazję być w polskim przedstawicielstwie Komisji Europejskiej, jak również w Parlamencie
Europejskim. Komisja Europejska
przymierza się obecnie do nowych
rozwiązań, które po raz pierwszy
będą dotyczyły ciepłownictwa w
zakresie wykorzystania paliw odnawialnych. W przypadku naszej bran-

ży brak jest odpowiednich dyrektyw,
decyzji czy zaleceń, które w bezpośredni sposób odnosiłyby się do ciepłownictwa. Okazuje się jednak, że
prawdopodobnie w niedługim czasie
przygotowana zostanie dyrektywa
określająca pewne warunki i zobowiązania w zakresie wykorzystania
paliwa odnawialnego w systemach
ciepłowniczych. Istnieje tutaj pewne
niebezpieczeństwo. Jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że mamy ponad
60 tys. MW mocy zainstalowanej, a
wykorzystanie oscyluje na poziomie
38 tys. MW, to kilkunastoprocentowy
udział biomasy jest nierealny w naszych polskich warunkach. Z tą informacją będziemy starali się dotrzeć do
Parlamentu Europejskiego oraz naszego rządu, broniąc interesów kraju
i naszego sektora ciepłowniczego.
Oczywiście zdaję sobie sprawę, że
ciepłownictwo z uwagi na swój charakter wydaje się być najlepszym partnerem do wykorzystania biomasy. Analizy
wykazują, że jest jednak szereg zagadnień systemowych i jednostkowych,
które muszą być zrealizowane, by zapewnić szansę wykorzystania paliw odnawialnych w ciepłownictwie. I tak analizy wykazują, że transport biomasy ma
sens do 40 km. Dlatego też uważam, że
naszym naturalnym partnerem powinny
być Lasy Państwowe. Przygotowując
się do takiego przedsięwzięcia potrzebny jest trzy razy większy areał niż to
wynika z energetycznego zapotrzebowania w przeliczeniu na MW. Musi być
zachowana konkurencja, w przeciwnym
przypadku dostawcy i producenci tego
paliwa zaczną dyktować takie warunki,
które ostatecznie będą nieopłacalne.
Myślę, że powinien być również
opracowany system dofinansowania
owych przedsięwzięć w fazie inwestycji. Jeżeli policzylibyśmy, na poziomie eksploatacji, koszty amortyzacji
związane z inwestycjami w tego typu
przedsięwzięcia, to praktycznie nikt by
tego ciepła w takiej cenie nie kupił.
Rozmawiali:
Dorota Kubek, Mariusz Marchwiak
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Stanisław Karnowski, wiceprezes zarządu Rindipol SA

Doświadczenia ciepłowni

w spalaniu biomasy

– ujęcie ekonomiczne

Ciepłownictwo

P

olskie ciepłownictwo od początku powstania bazowało na
polskim węglu kamiennym. Wraz z większą dostępnością sieciowego gazu ziemnego oraz oleju opałowego, na początku lat
dziewięćdziesiątych rozpoczął się proces modernizacji na źródła ciepła opalane tymi właśnie paliwami. Z kolei w ostatnich
latach obserwujemy znaczne zainteresowanie paliwami odnawialnymi, w tym w głównej mierze biomasą pochodzenia leśnego i tartacznego. Początkowo wynikało to z pewnego rodzaju
mody, stosunkowo dużej łatwości pozyskiwania środków finansowych, a także pewnych obaw związanych z obowiązkami i
wymogami nałożonymi przez Unię Europejską. Nie bez znaczenia był również fakt, że przez wiele lat odpady tartaczne (trociny,
wióry, kora) stanowiły niskowartościowy odpad trudno zbywalny.
Dzisiaj presja na modernizację źródeł ciepła jest efektem między innymi niskich przydziałów i stosunkowo wysokich cen rynkowych C02, a także postrzegania spalania biopaliw w procesie
kogeneracji jako intratnego biznesu. Należy jednak zauważyć,
że wskutek wieloletnich doświadczeń w spalaniu i funkcjonowania specyficznego rynku miału węgla kamiennego, rynek biomasy jest nieco odmienny od tradycyjnych rynków paliw. Wynika
to nie tylko ze specyfiki produktu, ale i uczestników rynkowych
działających w rynkowym otoczeniu.
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ciepła z poszczególnych
paliw przez
koncesjonowane
przedsiębiorstwa
ciepłownicze w 2006 r.

Analiza struktury produkcji ciepła z poszczególnych paliw przez
koncesjonowane przedsiębiorstwa
ciepłownicze w 2006 r. nasuwa spostrzeżenie, że biomasa nadal jest paliwem niszowym. W 2006 r. tylko 4%
produkcji ciepła pochodziło z biomasy, podczas gdy z miału węgla
kamiennego aż 77,4%. Dla porównania należy wskazać, że w 2002 r.
produkcja ciepła z biomasy wynosiła
tylko 2,5%.
4,0%

5,0%

4,70%

8,90%

Produkt
Podkreślana specyfika rynku biomasy jest między innymi pochodną
jego produktu. Właściwości fizyczne i
chemiczne biomasy w sposób istotny
odróżniają ją od paliw kopalnych, co
wpływa na trudności w pozyskaniu, a
następnie przetworzeniu na energię.
Do podstawowych cech charakterystycznych biomasy jako nośnika
energii należą:
 relatywnie niska wartość opałowa
w stosunku do innych paliw,
 zmienna objętość produktu przy
niezmiennej wadze,
 wysoka zależność między jakością i
wilgotnością a wartością opałową,
niewystandaryzowany
 produkt
(różne frakcje, granulacja),
magazynowanie w
 utrudnione
średnim i długim okresie, bez utraty
pierwotnych właściwości,
 produkt o charakterze zarówno
odpadu jak i celowego przygotowania,
 produkt sezonowy (większa produkcja latem, mniejsza zimą).

Podaż
77,40%

Rys. 1. Struktura produkcji ciepła z poszczególnych paliw przez koncesjonowane
przedsiębiorstwa ciepłownicze w 2006 r.
Źródło: Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, „Energetyka Cieplna w liczbach –
2006”, Warszawa 2007, s. 14

 Rynek biomasy
Obserwacja rynku biomasy nasuwa spostrzeżenie, że w sposób
istotny różni się on od rynku paliw
kopalnych czy płynnych. Wynika to z
szeregu czynników, zarówno egzogenicznych jak i endogeniczych. Próba
klasyfikacji pewnych zjawisk pozwoli
na uzmysłowienie trudności ekonomicznych w wykorzystaniu biomasy
i w efekcie zracjonalizuje decyzje inwestycyjne.

Strona podażowa rynku biomasy
cechuje się istnieniem dużej liczby producentów biomasy o charakterze odpadu oraz dużej liczby niewielkich podmiotów pozyskujących tzw. biomasę
leśną (podaż silnie rozproszona). Należy również zauważyć, że istnieje tylko
kilku dostawców w Polsce, którzy są
w stanie zapewnić znaczne ilości biomasy na zasadach długoterminowego kontraktu i w formie profesjonalnie
zorganizowanej logistyki, zwłaszcza
biomasy leśnej. Mimo znacznego rozproszenia strony podmiotowej rynku
biomasy, zauważalne są silne związki
mogące mieć charakter zmów cenowych, zwłaszcza na niewielkich obszarach. Wynika to z faktu, że na rynku
biomasy funkcjonuje duża liczba dostawców łączących usługę transportu
i pośrednictwa w zaopatrzeniu w biomasę. Porównując powyższe elementy rynku biomasy z ukształtowanymi
rynkami biomasy w krajach skandy-

nawskich, należy stwierdzić, że wraz
z rozwojem rynku pojawiać się będą
profesjonalne podmioty wyposażone
w urządzenia do pozyskiwania odpadu
leśnego, dzięki którym biomasa pozyskiwana będzie w procesie wyrębu.

Popyt
Głównymi odbiorcami biomasy są
przedsiębiorstwa, które wytwarzają
produkty drewnopochodne (płyty,
sklejki, panele), przedsiębiorstwa
celulozowe oraz elektrociepłownie. Łączny zakup biomasy przez
te przedsiębiorstwa szacowany jest
nawet na 90%. Małe i średnie ciepłownie oraz gospodarstwa domowe
są niewielkimi nabywcami biomasy i
praktycznie nie mają większego wpływu na ten rynek. Generalnie stronę
popytową należy określić jako silnie
lokalnie skoncentrowaną.

Cena
Cena, jak na każdym rynku, kształtowana jest przez wypadową podaży
i popytu. Duże podmioty wpływają na
tę cenę w sposób zasadniczy, co wynika z wolumenu zakupywanego paliwa.
Nie bez wpływu na poziom cen jest
fakt, że w zdecydowanej większości
ceny produktu podmiotów kupujących
biomasę nie są regulowane administracyjnie, co w znacznej mierze wpływa
na przewagę konkurencyjną podczas
zakupu przedmiotowego paliwa. Jednym z elementów kształtujących cenę
jest możliwość zorganizowania sprawnej logistyki paliwa poprzez ustawienia
kontenerów w miejscu produkcji biomasy. Małe i średnie ciepłownie koncentrują się w zdecydowanej większości
na niewielkich lokalnych dostawcach,
oferujących biomasę za niższą cenę.
Obserwacja rynku biomasy nasuwa
spostrzeżenie, że rynek ten cechuje
się również wysoką niestabilnością ceny. Wzrost cen tego surowca w ciągu
roku osiągnął nawet 50%. Przejawem
owej niestabilności jest również fakt,
iż dostawcy są skłonni określać cenę
dostarczanego paliwa tylko w krótkich i
średnich horyzontach czasowych.

Ciepłownictwo

 Struktura produkcji
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Zasięg rynku
Rynek biomasy jest rynkiem stricte lokalnym. Transport biomasy na dalekie odległości jest zbyt kosztowny. Szacuje się, że ekonomicznie opłacalny jest
transport biomasy na odległość do 150 km. Podmioty o znacznym zużyciu biomasy w sposób naturalny są zmuszone do jej zakupu z dalszych odległości.

 Implikacje dla ciepłownictwa
Z przedstawionych powyżej cech charakterystycznych rynku biomasy wynikają ważne implikacje dla małych i średnich ciepłowni:
 relatywnie niska wartość opałowa biomasy wpływa na konieczność magazynowania dwa razy większej ilości biomasy niż węgla,
 zmienna objętość produktu przy niezmiennej wadze wpływa na problemy
w ewidencjonowaniu zapasu tego paliwa,
 wysoka zależność między jakością i wilgotnością a wartością opałową powoduje konieczność budowania tzw. suchych magazynów oraz wpływa na
wybór technologii,
 niewystandaryzowanie produktu rodzi problemy eksploatacyjne oraz nie pozwala na bezpośrednie porównanie efektywności spalania różnych frakcji,
 sezonowość produktu wpływa na konieczność zakupu większej ilości paliwa latem,
 rozproszona strona popytowa powoduje, że ciepłownie posiadają od kilku
do kilkudziesięciu dostawców paliwa, co wpływa na problemy logistyczne
w odbiorze paliwa,
 niewielki zasięg terytorialny w połączeniu z wysoką konkurencją może powodować niedobry paliwa po ekonomicznie uzasadnionych cenach.
Istotną implikacją dla ciepłownictwa jest wysoki poziom cen kształtowany
przez przedstawicieli przemysłu, co może wpływać niekorzystnie na relacje cenowe między biomasą a miałem węgla kamiennego.
Poziom cen poszczególnych nośników energii przedstawia poniższa tabela.
Tab. 1. Analiza cen ciepła zawartego w paliwie na przykładzie ciepłowni z terenu województwa
pomorskiego

Ciepłownictwo

Rodzaj paliwa

Średnia cena dla
województwa
pomorskiego (loco
ciepłownia)

J.m.

biomasa

mp

miał węgla kamiennego

t

gaz ziemny

1 000 m

olej opałowy typu Ekoterm

t

3

Wartość opałowa zakładana

Koszt jednostkowy GJ
zawartego w
paliwie

(PLN)

(GJ/jednostka)

zł/GJ

33

2,85

11,58

260

23

11,30

1 200

36

33,33

2 092

42,5

49,22

Źródło: opracowanie własne na podstawie współpracy z przedsiębiorstwami
ciepłowniczymi z terenu województwa pomorskiego, cen paliw
Pomorskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. oraz Grupy Lotos SA

 Biomasa a aspekt regulacyjny
Oprócz problemów eksploatacyjnych i logistycznych biomasa sprawia również
pewne problemy podczas opracowywania taryf dla ciepła. Jednym z podstawo-

wych kosztów stanowiących podstawę kalkulacji cen i stawek opłat jest
koszt paliwa technologicznego, będący pochodną wartości opałowej, ceny
oraz sprawności wytwarzania ciepła.
Rozpatrując omawianą kwestię pod
kątem dowodowym, problem stanowić może udokumentowanie wartości
opałowej oraz cen przed regulatorem.
Jak już wcześniej zauważono, wartość
opałowa jest pochodną wilgotności
oraz jakości biomasy. Wartość opałowa osiągana w warunkach laboratoryjnych jest znacznie wyższa od wartości
opałowej zawartej w paliwie w stanie
roboczym. Odwołanie się do wartości
teoretycznych przez regulatora powoduje, że strata z tytułu zawyżonej
wartości opałowej stanowi nawet do
20%. Dokumentowanie poprzez wyniki
badań laboratoryjnych jest utrudnione,
gdyż niewiele jest wyspecjalizowanych
laboratoriów posiadających odpowiednie akredytacje. Problemem zbieżnym
jest kwestia znacznej ilości dostawców
biomasy oferujących paliwo o różnej
wartości opałowej, a przede wszystkim
po różnych cenach. Ustalenie średnich
ważonych cen w powiązaniu z oferowaną wartością opałową jest znacznie
utrudnione. Wydaje się sprawdzonym
rozwiązaniem podpisywanie kontraktów z dostawcami biomasy, w których
odbiorca płaci za dostarczony GJ w paliwie, a nie za tonę lub metr przestrzenny. Niestety w przypadku małych ciepłowni rozliczenie się z energii zawartej
w paliwie jest znacznie utrudnione.
Doświadczenia wynikające z ekonomicznych aspektów spalania biomasy nasuwają spostrzeżenie, że jest to
nośnik energii specyficzny i w pewien
sposób wymagający. Niemniej jednak
uwarunkowania prawne oraz niskie limity C02 wymuszają wzrost udziału paliw
odnawialnych w procesach produkcji
energii. Niewątpliwie w przyszłości
oprócz tradycyjnych postaci biomasy,
ciepłownie rozpoczną procesy spalania
paliw alternatywnych lub odpadów komunalnych, co w znacznym stopniu może poprawić opłacalność ekonomiczną
spalania tego rodzaju odpadów.
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prof. dr hab. inż. Gerhard Bartodziej, dr inż. Michał Tomaszewski,
Instytut Elektrowni i Systemów Pomiarowych Politechniki Opolskiej

Energie
odnawialne

– szanse i przeszkody

W

ykorzystanie odnawialnych źródeł
energii (OZE) stanowi istotny składnik w działaniach służących zapobieganiu globalnemu ociepleniu klimatu (4).
Jednocześnie tworzenie OZE to ważny
czynnik rozwoju lokalnego: umożliwia budowanie wartości dodanej przy wykorzystaniu lokalnych zasobów, kreuje miejsca
pracy i nowe więzi społeczne, posiada
szczególnie korzystne warunki dla wykorzystania niektórych rodzajów OZE.
Konieczność zwiększania udziału OZE
w bilansie energetycznym kraju (1) jest
uznana. Trzeba zatem zarysować scenariusze realizacji zamiarów uwzględniając
naszą realną sytuację. Wiemy, że bezpośrednie powielenie doświadczeń krajów
wysoko rozwiniętych nie zawsze prowadzi
w Polsce do celu ze względu na odmienność warunków różnego rodzaju.

fot. NE
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ozornie sprawa wykorzystania odnawialnych źródeł energii wydaje się prosta. Bliższe przyjrzenie się problemowi ujawnia jednak różne przeszkody, które sprawiają, że udział energii z OZE w ogólnym zużyciu jest niewielki, a jego
zwiększenie wymaga poniesienia znacznych kosztów. W warunkach gospodarki
rynkowej każdy odbiorca energii dąży do minimalizacji jej kosztu, co stwarza potężną barierę ekonomiczną dla rozwoju OZE. Konieczne jest osiągnięcie stanu,
w którym ograniczanie emisji gazów cieplarnianych, wymagane przez prawo (2),
oraz zwiększenie wykorzystania energii odnawialnych będzie opłacalne dla przedsiębiorstw energetycznych działających w gospodarce rynkowej.

Rys.1. Schemat powstawania dostępnych form energii odnawialnej
(opracowanie własne przy wykorzystaniu (3))

Ograniczone ramy artykułu skłoniły autorów do zdecydowanego formułowania poglądów w formie tez.
Na rys.1. przedstawiono schemat powstawania i przepływów odnawialnych
form energii, nadających się do wykorzystania w gospodarce energetycznej.
Energia wody, wiatru oraz zawarta w biomasie pochodzą od energii słonecznej.
Rozwój techniki wykorzystania energii potencjalnej i kinetycznej wód w różnego rodzaju elektrowniach wodnych został w zasadzie zakończony. Konstrukcje
turbin wodnych są dojrzałe i nie zmieniają się istotnie od dziesięcioleci. Stawiamy zatem pierwszą tezę, która nie wymaga dyskusji.
Teza 1. W Polsce konieczne jest pełne zagospodarowanie zasobów wodnych
dla celów energetycznych i agrotechnicznych. Potrzeba racjonalnego planu gospodarki wodnej na okres 25-50 lat.
Realizacja wieloletnich planów ochrony przeciwpowodziowej wzdłuż polskich
rzek winna być powiązana z wykorzystaniem energii wody, budową elektrowni
wodnych (tam, gdzie da się spiętrzyć wodę). Istnieje możliwość stawiania małych
siłowni wodnych w miejscach dawnych młynów wodnych. Korzyści z tzw. małej
retencji może odnieść rolnictwo i turystyka. Oczywista jest analiza możliwości tworzenia elektrowni wodnych na każdym sztucznym zbiorniku. Procesy planowania
i realizacji budowli hydrotechnicznych obejmują okresy do kilkudziesięciu lat. Każde województwo winno posiadać program pełnego wykorzystania energetycznego wód, prowadzony w wielu etapach poprzez działania i środki: administracji
rządowej i samorządowej, przy wykorzystaniu kapitału prywatnego.

Teza 2. Trzeba dokonać analizy
ścieżki realizacji (formalności, czas,
koszty) małej elektrowni wodnej
(o mocy kilku, kilkudziesięciu kW).
Główne przeszkody są natury prawnej i administracyjnej.
Trwa intensywny rozwój elektrowni wiatrowych. Moce jednostkowe
osiągnęły 5 MW, moce instalowane
w tzw. parkach (grupy elektrowni wiatrowych) mogą przekraczać poziom
50-100 MW. Grupowanie elektrowni w
parkach pozwala na obniżenie kosztów
przyłączenia do sieci, a także ułatwia
sterowanie ich pracą, zwiększa przewidywalność energii, istotną dla stabilnej
pracy systemu elektroenergetycznego.
Podstawowy problem budowy elektrowni wiatrowych dotyczy wyboru
miejsca zainstalowania. Dla każdej
potencjalnej lokalizacji można wyznaczyć oczekiwaną wielkość produkcji
energii, odniesioną do 1 m2 powierzchni czynnej zakreślonej przez śmigła
oraz oczekiwany koszt przyłączenia
do sieci. Rachunek ekonomiczny jest
tutaj podstawą do wyboru najlepszej
lokalizacji. Dodatkowy czynnik stanowi
pomoc zewnętrzna (dopłaty w różnej
formie do energii odnawialnej).
Teza 3. Celowe jest wspieranie budowy każdej efektywnej elektrowni
wiatrowej.
Rozeznanie rynku elementów używanych elektrowni wiatrowych, analiza opłacalności w polskich warunkach
mogą pomóc w podjęciu decyzji inwestycyjnych przez nowych inwestorów.
Formy wsparcia budowy elektrowni
wodnych i wiatrowych (a także wykorzystania innych OZE) winny wynikać
z polityki energetycznej państwa, która musi określić:
 minimalne wymagane udziały różnych form energii odnawialnych
w bilansie energetycznym państwa,
 sposób osiągnięcia wymaganych
udziałów energii odnawialnych poprzez oddziaływanie różnych narzędzi polityki energetycznej, w tym
dopłat lub ulg zapewniających
przedsiębiorstwom energetycznym
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wyrównanie kosztów energii odnawialnych do poziomu cen energii
ze źródeł konwencjonalnych.
Źródła energii odnawialnej w postaci
biomasy lub różnego rodzaju odpadów
mają charakter lokalny, a główne bariery
dla ich wykorzystania – charakter ekonomiczny. Górnictwo węglowe wspierane
jest w Polsce ze środków publicznych
już od dziesiątek lat. Węgiel z kopalni głębinowych jest stosunkowo tani.
Żadna z kopalni nie prowadzi rachunku
ekonomicznego zawierającego wszystkie koszty, łącznie z degradacją środowiska i krajobrazów, uwzględniającego
wszelką udzieloną pomoc ekonomiczną. Tani węgiel o dużej zawartości siarki,
tani miał węglowy, transportowany samochodami, używane są w Polsce do
ogrzewania milionów budynków, powodując wysokie obciążenie środowiska
poprzez tzw. niską emisję.
W odróżnieniu od zachodnich sąsiadów, polskie samorządy gminne nie
mają praktycznie żadnych możliwości
skutecznego działania w obszarze
wykorzystania energii odnawialnych:
 nie są właścicielami przedsiębiorstw energetycznych,
 nie mają kompetencji dla efektywnego planowania i kontroli zużycia
paliw na swoim terenie,
 nie istnieją mechanizmy ekonomiczne wspierające wykorzystanie
OZE w indywidualnych gospodarstwach domowych,
 biomasę wszelkiego rodzaju można legalnie wyprowadzać na składowiska odpadów,
 samorząd nie kontroluje sposobu
zagospodarowania odpadów rolniczych różnego rodzaju, w tym
gnojownicy.
Polskie prawo samorządowe przypisuje zadania gospodarowania odpadami i ochrony środowiska samorządowi
gminnemu. Polskie gminy są zbyt małe
(kilka, kilkanaście tys. mieszkańców)
aby mogły samodzielnie prowadzić w
sposób opłacalny gospodarkę odpadami i organizować procesy ich ener-

getycznego wykorzystania. Konieczne
są zmiany prawne, które przesunęłyby
część kompetencji w zakresie ochrony
środowiska, planowania zaopatrzenia w
energię, wykorzystania OZE na szczebel powiatu (skala ok. 100-150 tys.
mieszkańców). Brak jest mechanizmów
ekonomicznych zapewniających opłacalność OZE dla indywidualnych użytkowników i instytucji samorządowych,
a także przedsiębiorstw. Konieczne są
rządowe programy wspierania produkcji biogazu i energetycznego wykorzystania różnych odpadów komunalnych,
realizowane w gminach i powiatach.
Strumień odpadów komunalnych
(śmieci) jest wytwarzany w sposób
ciągły i ma cechy źródła odnawialnego. W miarę wzrostu zamożności
społeczeństwa rośnie wartość energetyczna odpadów komunalnych.
Zwiększa się udział opakowań z tworzyw sztucznych, papieru, tektury,
pampersów i tkanin. Konieczność ich
przetworzenia i wykorzystania stała
się wymogiem cywilizacyjnym.
Teza 4. Powszechna zbiórka selektywna odpadów komunalnych stanowi najlepszy punkt wyjścia do ich wykorzystania (jako surowce wtórne oraz
jako źródło energii).
Na terenie każdego województwa
istnieje kilka, kilkanaście dużych składowisk odpadów generujących gazy w
wyniku zachodzących procesów rozkładu odpadów. Istotny składnik stanowi tu
metan, który powoduje efekt cieplarniany (w odniesieniu do 1 m3) ok. 40 razy
większy niż dwutlenek węgla. Wydaje
się zatem konieczne zbudowanie mechanizmu finansowego zmuszającego do energetycznego wykorzystania
tego gazu np. poprzez odpowiednie
uwzględnienie jego emisji w opłatach
środowiskowych, a nawet konieczność
uzyskiwania uprawnień do emisji, jak dla
innych źródeł. Administracja rządowa
i samorządowa winny stworzyć warunki
dla koncentracji odpadów komunalnych,
ich przemysłowego sortowania i wykorzystania energetycznego, co umożliwi
redukcję ilości odpadów składowanych.

Biomasa sucha jest stosowana
od zarania ludzkości jako powszechnie dostępne paliwo. Współcześnie
konieczne stało się nadanie paliwu
określonej standardowej formy (pelety,
brykiety), ułatwiającej obrót handlowy i
mechanizację procesów spalania. O ile
odpady drewna, w tym trociny, są już
dość powszechnie wykorzystywane
jako paliwo, to brakuje instalacji do
przerobu słomy ze zbóż i paździerzy na
brykiety (2-5 kg o możliwie małej objętości). Bezpośrednie spalanie słomy
(w kostkach lub belach) napotyka na
szereg ograniczeń związanych ze składowaniem paliwa o dużej objętości.
Teza 5. Biomasa sucha w postaci
peletów i brykietów, wykorzystana
do ogrzewania budynków, może zastępować węgiel, redukować emisję
CO2. Konieczne jest podjęcie przeróbki słomy i paździerzy na brykiety, przy
użyciu polskich technologii.
Spalanie w niektórych elektrowniach drewna użytkowego (papierówki)
należy uznać za wynaturzenie z ekologicznego punktu widzenia (mimo opłacalności dla elektrowni).
Teza 6. Możliwość i koszty koncentracji (zbiórki) biomasy suchej stanowią
istotną barierę przy wykorzystaniu.
Wysokozmechanizowane rolnictwo
może zapewnić dostawę słomy oraz
paździerzy do przerobu i zastosowania energetycznego.
Biomasa mokra jest w Polsce
w znikomym stopniu wykorzystywana
do celów energetycznych. Dotyczy to
zarówno strumienia odpadów z przemysłu spożywczego, jak również osadów ściekowych, biomasy z procesów
pielęgnacji terenów zielonych oraz
zieleni przy drogach publicznych. Procesy technologiczne produkcji biogazu wymagają ustabilizowania składu
biomasy, a także ciągłości jej dopływu
w skali roku. Warunek ten jest zwykle
spełniony w odniesieniu do odpadów
z przemysłu spożywczego i osadów
ściekowych, które mogą stanowić
podstawowy surowiec do produkcji
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Teza 7. Większość województw
dysponuje wysokim potencjałem
produkcji rzepaku i kukurydzy. Wytwarzanie biopaliw płynnych musi
być skojarzone z produkcją biogazu
(biometanu), a odpady (szlamy) z tego procesu przetwarzane na nawóz
zwracany producentom rolnym. Pełne zastosowanie biomasy jest możliwe w dużych zakładach (przedsiębiorstwach multienergetycznych),
przy zamkniętych bezodpadowych
procesach technologicznych.
Małe lokalne elektrownie wykorzystujące biometan mogą istotnie pomóc
w rozwiązaniu problemu reelektryfikacji wsi. Celowe byłoby wykorzystanie
procesów skojarzonych (kogeneracji),
tj. produkcji energii elektrycznej i cieplnej, dla ogrzewania w małych lokalnych elektrociepłowniach.

Wprowadzanie nowych upraw roślin
energetycznych, innych niż rzepak lub
kukurydza, wymaga wielkiej ostrożności
wobec znacznego ryzyka niespełnienia oczekiwań ekonomicznych. Efekt
ekonomiczny zależy w silnym stopniu
od warunków lokalnych, poziomu agrotechniki, skali produkcji oraz kosztów
przygotowania i sprzedaży biomasy.
Nie można zrealizować wszystkich
zadań równocześnie. Dla rozwoju regionalnego i ochrony środowiska należy w Polsce obecnie – zdaniem autorów – skoncentrować się na:
 możliwie pełnym wykorzystaniu surowcowym i energetycznym odpadów komunalnych,
 wykorzystaniu biomasy odpadowej
i biomasy specjalnie wytwarzanej
dla produkcji biometanu i paliw
płynnych,
 szerokim wprowadzeniu zamkniętych procesów technologicznych o
wysokiej sprawności, niegenerujących odpadów,
 wspieraniu procesów poszanowania energii,
 wspieraniu wszelkich inwestycji
w OZE.
Władze
samorządowe
mogą
wspierać rozwój OZE co najmniej poprzez:
 wskazanie technologii i rozwiązań
referencyjnych,
 przedstawienie wyników wstępnych studiów wykonalności, pozwalających na ocenę efektywności
ekonomicznej nowych rozwiązań w
określonych warunkach lokalnych,
 ułatwienie procesów decyzyjnych
dla przyśpieszenia realizacji inwestycji,
 wpływanie na stanowienie prawa
korzystnego dla rozwoju odnawialnych źródeł energii.
Konieczne jest sporządzenie planu skoordynowanych przedsięwzięć
wspierających rozwój OZE przez prywatne przedsiębiorstwa, obejmującego co najmniej:
 opisanie „mapy drogowej” – wszyst-

kich formalności przy przedsięwzięciach wykorzystujących OZE,
 określenie środków finansowych
dla wspierania OZE za pośrednictwem administracji rządowej i samorządowej,
 przełamanie barier dla rozwoju OZE
w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego: samorządów gminnych i przedsiębiorstw prywatnych,
 doprowadzenie do realizacji przez
gminy planowania i realizacji zaopatrzenia w energię, w tym z OZE,
w stopniu podobnym do planowania i realizacji gospodarki wodnościekowej.
Należy podjąć nowe inicjatywy,
uruchomić nowe instrumenty, a także
opracować warunki dla transferu technologii i doświadczeń ze starej UE dla
stworzenia szans osiągnięcia celu – odpowiedniego zwiększenia udziału OZE
w polskim bilansie energetycznym.
Teza 8. Planowanie rozwoju OZE
przez administrację musi obejmować
rzeczywiste mechanizmy wspierania
rozwoju odnawialnych technologii
energetycznych oraz uwzględniać
istnienie gospodarki rynkowej. Zamiast prezentacji oczekiwanych
(nierealnych) liczb dla kolejnych
okresów konieczna jest szeroka popularyzacja programów UE wspierających inwestycje w OZE, ochronę
środowiska, a także rozwój lokalny.
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biogazu, zaś inne odpady mogą być
źródłem dodatkowym.
Przedstawienie analiz kosztów
i efektów co najmniej dwóch technologii referencyjnych produkcji biogazu
w małej i dużej skali może spowodować zainteresowanie inwestorów. Celowe byłoby sporządzenie wstępnego
studium wykonalności dla instalacji
wykorzystujących gnojownicę z hodowli bydła (200-300 sztuk) i świń
rzędu 1000 sztuk rocznie.
Agroenergetyka (uprawa roślin dla
celów energetycznych) dobrze wpisuje się w problem rozwoju lokalnego.
Powstają nowe miejsca pracy, wzrasta
wartość dodana produktu wytwarzanego lokalnie. Zostawiamy poza zakresem rozważań produkcję etanolu, która
jest opłacalna przy dużej skali produkcji. W przypadku wytwarzania estrów
metylowych z oleju rzepakowego konieczne jest korzystne ekonomicznie
zamknięcie obiegów dla powstających
odpadów (wytłoczyn, gliceryny powstającej przy estryfikacji). Małe zakłady nie
są w stanie wykorzystać całej biomasy
rzepakowej i odpadów przy jej przerobie
na paliwo. Zamknięcie procesów przerobu rzepaku może nastąpić w procesach wytwarzania biogazu.
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Jeśli chodzi o założenia do roku
2010, to poruszamy się tu ścieżką
wyznaczoną w Strategii Rozwoju
Energetyki Odnawialnej, przyjętej
w 2000 roku. Dokument ten tak naprawdę po raz pierwszy sformułował
cel ilościowy udziału energii ze źródeł
odnawialnych w bilansie energii pierwotnej naszego kraju na poziomie
7,5%. Określił również możliwy udział
„zielonej” energii elektrycznej w bilansie zużycia energii elektrycznej. Te założenia z dokumentu krajowego przeszły w znacznym zakresie jako nasze
zobowiązania wobec UE, określone
w dyrektywie 2001/77/WE dotyczącej
promocji „zielonej” energii elektrycznej
z celem dla Polski (7,5% w bilansie
zużycia energii elektrycznej brutto)
oraz w pewnym zakresie w dyrektywie 2003/30/WE w sprawie biopaliw
z celem na poziomie 5,75% (tu cel narzucony przez UE jest wyższy od tego
przewidywanego w Strategii).
Przyjęcie dyrektywy „elektrycznej”
w 2001 roku i „biopaliwowej” w roku 2003 spowodowało, że założony
w 2000 r. cel ogólny na 2010 r. (7,5%)
dalej wydaje się być do utrzymania,
ale przy wykorzystaniu zupełnie innych środków, rodzajów odnawialnych źródeł energii i wytwarzanych
z nich nośników. Poza zieloną energią
elektryczną, biopaliwa uzyskały większą pomoc, natomiast wsparcie dla
„zielonego” ciepła nie zostało do końca sformalizowane w postaci specjalnego programu rządowego czy dotacji
z funduszy ekologicznych.

Czy spełnimy zatem
zobowiązania co do „zielonej”
energii elektrycznej?
Wydaje się, iż po perturbacjach
związanych ze zmianami systemów
wsparcia w latach 2001-2004, „zielona” energia elektryczna rozwija się

w tempie niegwarantującym osiągnięcie poziomu 7,5% w bilansie zużycia
energii elektrycznej brutto, czy 10,4%
w bilansie sprzedaży energii odbiorcom
końcowym. Poprawa nastąpiła w latach
2005-2007, ale wykorzystaliśmy już
proste rezerwy i w latach 2008-2009
będziemy poniżej wytyczonej w rozporządzeniu ministra gospodarki ścieżki,
ale zakładam jednak, że w 2010 r. znajdziemy się blisko wyznaczonego celu.

A jeśli chodzi o biopaliwa?
Biopaliwa, po kłopotach związanych z pierwszą „biopaliwową” ustawą, (przygotowywaną równolegle
z dyrektywą 30/2003//WE), są dziś na
ścieżce, która – wydaje się – umożliwia osiągnięcie założonego celu na
poziomie 5,75%. Problemem zaczyna być jednak ich eksport. Wiąże się
to z tym, że produkcji nie wlicza się
do celu, tylko samo zużycie. I to jest
prawdopodobnie powód, dla którego
cel na 2010 r. nie zostanie ostatecznie
zrealizowany.

Czy instrumenty wsparcia
okazały się nieskuteczne?
W całym tym procesie dochodzenia
do celów pominięta została efektywność. W przypadku biopaliw, chcąc
mieć domieszki do diesla i koncentrując się na krótkookresowych celach na
2010 r., poszliśmy w biodiesel pierwszej generacji, zamiast starając się
bazować na własnych dużych i niewykorzystanych możliwościach produkcyjnych w zakresie bioetanolu i rozwijać efektywniejsze biopaliwa drugiej
generacji. Dopiero teraz zrozumienie
znajduje opinia, że współspalanie nie
jest efektywnym sposobem i powoduje nadmierne wykorzystanie zasobów
i wzrost cen biomasy. Można powiedzieć, że (także trochę przez koncentracją na współspalaniu) nie wykorzystaliśmy, niestety, okresu wymuszenia
do szerszego wprowadzenia kogeneracji bazującej na biomasie.
Dla mnie największą niespodzianką,
a zarazem odkryciem jest rozwój sektora energetyki słonecznej, niewspiera-

nego przez żadną dyrektywę ani program rządowy. Tempo wzrostu rocznie
to około 30-40%. Jak widać, tam gdzie
państwo nie udzieliło specjalnie wsparcia, tam nastąpił paradoksalnie rozwój
w oparciu o łączenie energetyki słonecznej z zapotrzebowaniem ze strony
odbiorców końcowych.

”

Dopiero teraz
zrozumienie znajduje opinia, że
współspalanie nie
jest efektywnym
sposobem i powoduje nadmierne
wykorzystanie
zasobów i wzrost
cen biomasy

Jak wynika z powyższego, powoli
zbliżamy się do założonych celów, ale
instrumenty wsparcia nie zostały zoptymalizowane. Sporo jednak do życzenia pozostawia efektywność produkcji energii elektrycznej ze źródeł
odnawialnych i biopaliw oraz budowa
potencjału na drugą dekadę.

No właśnie. Jakie są szanse
na realizację zadań w drugiej
dekadzie?
Przez ostatnie 7 lat nastąpił pewien rozziew pomiędzy celami sformułowanymi w Polityce Energetycznej Polski a w Strategii Energetyki
Odnawialnej. Cele zawarte w „Strategii…” weszły do dyrektyw. Problem
polega na tym, że kolejne dokumenty
związane z polityką energetyczną
naszego kraju obniżały cel założony
na 2010 i 2020 rok. Polityka z roku
2005 określa cel ogólny (udział w
energii końcowej) odpowiednio na
5,7-7,7%. Natomiast projekt polityki
energetycznej do 2030 roku z września 2007 (PEP 2030) mówi, że jest
to niecałe 9% oraz 8,1% jeśli chodzi
o udział w zużyciu energii elektrycznej. Aktualna propozycja Komisji Eu-
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Program rządowy zakłada,
że w 2010 roku w Polsce
udział energii odnawialnej
wzrośnie do 7,5%, a w 2020
do 14%. Jaka jest szansa na
zrealizowanie tych celów?
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ropejskiej to 15% w bilansie zużycia
energii końcowej. Gdybyśmy chcieli
przeliczyć te wartości z krajowych
celów na cel Komisji Europejskiej,
to 9% (PEP’2030) odpowiada 11%,
a 14% (Strategia) – 16-17%. Można
zatem stwierdzić, że propozycja Komisji Europejskiej (15%) mieści się w
rozbieżności pomiędzy owymi dwiema propozycjami, ale jest zdecydowanie bliższa celowi ze Strategii niż
z PEP 2030. Uważam, że cel podany
przez Komisję Europejską dla Polski
jest całkowicie wykonalny, ale o jego
realizacji musimy myśleć już teraz.

Technologie

Co się w takim razie zmieni
w drugiej dekadzie?
Filozofia podejścia przy przygotowywaniu projektu najnowszej dyrektywy ramowej w sprawie odnawialnych źródeł energii (element pakietu
eko-energetycznego UE z 23 stycznia
br.) jest zbieżna z tym, co zostało zapisane w Strategii Rozwoju Energetyki
Odnawialnej. Różnica jest tylko taka,
iż „na sztywno”, w postaci 10%, ustawiono cel na biopaliwa dla wszystkich
krajów. Oznacza to, iż pojawi się handel tymi paliwami, tak aby nastąpiła
optymalizacja w całym systemie Unii
Europejskiej. Ustawienie „na sztywno”
celu jeśli chodzi o biopaliwa prawdopodobnie nie jest najlepszym rozwiązaniem. Oczywiście to decyzja Rady
Europy z marca 2007 r. i w jakimś
stopniu powinna być wdrażana, ale
sporo zależy od postawy Komisji Europejskiej i państw członkowskich.
Problem polega na tym, by uniknąć
krótkofalowego patrzenia na powyższe kwestie i aby przemysł zaczął inwestować w nowe moce wytwórcze
oraz paliwa pierwszej generacji.
Na dzień dzisiejszy Komisja Europejska przyjęła ten cel, a projekt dyrektywy obwarowała bardzo ostrymi
wymaganiami jeśli chodzi o kwestie
środowiskowe w zakresie produkcji
biopaliw, zarówno od strony surowca
jak i sposobu uprawy oraz obszarów,
na których te uprawy będą prowadzone, wymuszając w ten sposób inwe-

stycje w biopaliwa drugiej generacji
i zaznaczając przy okazji, że nie można
zakazać generacji pierwszej, ale te najmniej z nich efektywne nie będą mogły
korzystać ze wsparcia wspólnotowego
ani krajowego. Takie postawienie sprawy na pewno wszystkich trudności
nie rozwiąże, gdyż pojawia się przede
wszystkim problem kosztów oraz przestrzegania wszystkich reguł.
Jeśli chodzi o pozostałe zadania
związane z „zielonym” ciepłem i „zieloną” energią elektryczną, są one do
zoptymalizowania w ramach ogólnego
celu na szczeblu krajowym. Wydaje mi
się, że jest tutaj miejsce na optymalizację, a także podnoszenie efektywności, ale to wyzwanie dla rządu i dla
przedsiębiorstw, aby tym razem sprawy kierunków wsparcia i inwestowania poszły od samego początku dobrą
drogą, bo późniejsze korekty będą dla
wszystkich kosztowne.

Jakie technologie są stosowane
w energetyce odnawialnej?
Polska jest krajem bardzo bogatym
w odnawialne zasoby energii. Posiada duży udział rolnictwa, dlatego
biomasa, w tym w szczególności biogaz oraz energetyka wiatrowa – dwa
rodzaje odnawialnych źródeł, które
będą przodownikami w drugiej dekadzie – pozostają nierozerwalnie związane z dostępną przestrzenią rolniczą.
Jedno drugiego nie wyklucza, a technologie te są najbardziej skomercjalizowane, znajdują się najbliżej rynku i
obecnie nie są również najdroższymi.
Widzę tutaj też szansę dla technologii,
które do tej pory nie były za bardzo
wspierane, czyli energetyki geotermalnej i słonecznej, a w drugiej dekadzie,
dzięki „równouprawnieniu” zielonego
ciepła z zieloną energią elektryczną i
biopaliwami, mają szanse i na wsparcie, i na większy udział w rynku.

Czy te technologie mogą się
nawzajem uzupełniać?
Dwa ostanie wymienione źródła,
czyli energetyka geotermalna i słoneczna, świetnie uzupełniają technolo-

gie związane z biomasą oraz energetyką wiatrową, gdyż najlepiej funkcjonują
na obszarach zabudowanych i w miejscach, gdzie jest bliski odbiór ciepła,
oraz na terenach typowo miejskich, w
których funkcjonują sieci ciepłownicze.
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(…) energetyka
geotermalna i słoneczna, świetnie
uzupełniają technologie związane
z biomasą oraz
energetyką wiatrową (…)

Pomimo tego, że technologie owe są
droższe, w przypadku presji na zasoby
biomasy i w momencie wychodzenia z
energetyką wiatrową w miejsca, gdzie
nie ma zbyt dobrych warunków „wiatrowych”, konkurencyjność omawianych dwóch źródeł będzie cały czas
rosła. Dzieje się tak dlatego, że będą
one wchodziły systematycznie w różne
ale znaczące nisze, czyli tam, gdzie pojawią się najkorzystniejsze warunki.

A co z energetyką wodną?
W sytuacji, kiedy część dorzeczy pokrywa się z terenami NATURY
2000, oraz w sytuacji dużych ograniczeń przy próbie budowy wielkich
zapór uważam, że w drugiej dekadzie
jest miejsce na rozwój małych elektrowni wodnych i to nawet w tempie
wyższym niż dotychczas.

W jakich systemach powinna
być wykorzystywana biomasa?
Warto przyjrzeć się zwłaszcza tej
biomasie, która obecnie jest marnowana w procesach współspalania, gdzie
uzyskujemy tzw. „puste kalorie”. W
systemach generacji „zielonej” energii
elektrycznej otrzymuje się puste „zielone certyfikaty”, które się liczą jeśli
chodzi o założone cele. Z drugiej strony ani branża energetyczna nie wykorzystuje tego do końca, ani środowisko
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Jak wygląda kwestia
wykorzystania odpadów?
Wydaje się, że nadchodzący czas
będzie najlepszy jeśli chodzi o stosowanie odpadów mokrych, które
będą przekształcane w procesach
fermentacji metanowej na biogaz.
Prawdopodobnie wejdziemy w tzw.
dekadę biogazu. Widać już teraz zainteresowanie tą technologią i przewiduję, że wyjdzie ona na czołówkę
jeśli chodzi o tempo rozwoju. Technologia owa rozwiązuje kwestię zagospodarowania trudnych odpadów,
gdyż te mokre nie powinny być wrzucane bezpośrednio do kotła. Dopiero
w drugiej kolejności widzę produkcję
biogazu z upraw energetycznych, np.
z kiszonek kukurydzy, gdyż to zajmuje określoną przestrzeń rolniczą.
Zdaję sobie sprawę z tego, że każdy
energetyk, wielka elektrownia, chce
mieć do dyspozycji paliwo standaryzowane. Operatorzy biogazowi również życzyliby sobie, aby substrat w
postaci kiszonki był standaryzowany.
Uważam jednak, że najpierw trzeba
wykorzystać to, co jest odpadem,
gdyż wtedy dopiero możemy mówić
o optymalizacji całego systemu.

Co więc pana zdaniem wydaje
się być najważniejszą opcją
dla energii elektrycznej
i ciepłownictwa?
Na ten wątek należy spojrzeć nie
od strony rodzajów odnawialnych źródeł energii, ale końcowych nośników.
Moim zdaniem najważniejszą opcją
dla energii elektrycznej jest energetyka
wiatrowa, biogaz i systemy kogeneracyjne. Myślę, że dla ciepłownictwa
optymalne byłyby, oprócz systemów
kogeneracyjnych, lokalne kotły na
przetworzone biopaliwa stałe oraz wykorzystanie energii słonecznej zarówno
do przygotowania ciepłej wody użytkowej jak i w systemach typu „Kombi”,
do ogrzewania wraz z pompami ciepła
w ogrzewnictwie indywidualnym, ale
też jako źródła wspomagające (latem,
np. przygotowanie cwu) w systemach
ciepłowniczych. Duże znaczenie ma
tutaj również geotermia. Kilkadziesiąt
firm ciepłowniczych, zlokalizowanych
na Niżu Polskim, powinno wykorzystać geotermię w swoich systemach
ciepłowniczych. Moc zainstalowana
musi być taka, aby odbiór ciepła był
przez cały rok, czyli powinna być równa zapotrzebowaniu na ciepłą wodę.
Są to technologie o dużych nakładach
inwestycyjnych, ale mniejszych kosztach eksploatacyjnych.

Czy istnieje rynek popytowo-podażowy na technologie
stosowane w energetyce
odnawialnej?
W ubiegłym roku wykonaliśmy
pewną ekspertyzę dla Ministerstwa
Środowiska. Celem tej pracy była
analiza możliwości pokrycia potrzeb
firm inwestujących w wykorzystanie
odnawialnych zasobów energii, w odpowiednie urządzenia. Niestety, choć
zidentyfikowaliśmy około 400 przedsiębiorstw, które działają w energetyce odnawialnej w Polsce, na dzień
dzisiejszy nie mam dobrych informacji w zakresie podaży urządzeń. W
porównaniu do innych krajów, które
są w stanie wiązać unijną strategię
energetyczną ze strategią lizbońską,

z innowacjami i nowymi technologiami, nam się to nie udaje. Częściowo
przyczyny tych problemów można się
doszukiwać w niespójnym systemie
wsparcia z pierwszej połowy dekady
dla „zielonej” energii elektrycznej oraz
dla biopaliw. Jeśli chodzi o biopaliwa
zauważam dość dużo kooperantów,
którzy mogliby dostarczyć pewne
systemy, jednak dziś tego nie robią.
Winić tu należy systemy wsparcia,
które promowały wykorzystanie prostych, często bezinwestycyjnych rezerw. Stwarzały również duże ryzyko
po stronie popytu. Dlatego też nawet
firmy zachodnie, nie widząc dużego
rynku w naszym kraju na swoje produkty (urządzenia), nie decydowały
się na inwestycje.

”

W porównaniu
do innych krajów,
które są w stanie
wiązać unijną
strategię energetyczną ze strategią lizbońską,
z innowacjami
i nowymi technologiami, nam się
to nie udaje

Poza sektorami wspomnianymi wyżej (biopaliwa, energetyka wiatrowa),
w pozostałych przypadkach sytuacja
wygląda dużo lepiej. Obserwujemy
np. rozwój przemysłu kolektorów słonecznych. Zliczyliśmy 36 firm produkujących i montujących z podzespołów właśnie te urządzenia. Przemysł
związany z pompami ciepła, które
mogą współpracować z tzw. płytką
geotermią, czyli z technologią magazynowania ciepła w gruncie, też dość
dobrze się rozwija. Widoczny jest
rozwój przemysłu związanego z małą
energetyką wodną. W sektorze brakuje przede wszystkim nowych technologii. Szwankuje też system promocji
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na tym nie zyskuje. Dlatego też wydaje
mi się, że w tym nowym systemie nie
będzie miejsca na tak nieefektywne
zagospodarowanie biomasy. Dobra,
które są rzadkie (dostęp do przestrzeni
rolniczej), stają się bardzo drogie. Ze
względu na inne problemy występujące
w procesie współspalania biomasy powinna być ona wykorzystywana głównie w systemach kogeneracyjnych,
jako biopaliwo stałe. Najlepszą opcją
byłoby tutaj przechodzenie przedsiębiorstw ciepłowniczych na systemy
współwytwarzania ciepła i energii elektrycznej. Na te cele są zapisane środki
na lata 2007-2013 zarówno w programie operacyjnym „Infrastruktura i Środowisko” jak i w regionalnych programach operacyjnych. Z wymienionych
funduszy nie będą mogły natomiast
skorzystać duże elektrownie, planujące inwestycje we współspalanie.
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nielicznych krajowych technologii zagranicą, przez co nie wzrastał potencjał eksportowy w sytuacji, gdy popyt
krajowy nie był najwęższy.

Jak w tej sytuacji kształtuje
się kwestia wykorzystania
środków pomocowych
z Unii Europejskiej?
Środki pomocowe Unii Europejskiej,
np. w programie operacyjnym „Infrastruktura i Środowisko” (POIS), podzielono na pewne kategorie interwencji.
Są tam prowadzone tzw. linie demarkacyjne wielkości projektu. W sytuacji,
kiedy zostały wydzielone znaczące
środki na „zieloną” energię elektryczną,
na projekty powyżej 20 mln zł, beneficjentem stają się inwestorzy w elektrownie wiatrowe. Dotyczy to też biopaliw, gdzie beneficjentem pomocy będą
więksi inwestorzy w biodiesel. Oznacza
to, że fundusze, które nasz kraj uzyskał
w sensie urządzeń, wypłyną do zagranicznych dostawców.
Drugi problem, związany z tymi
dwoma technologiami, to widoczny
ogromny boom na owe technologie na
całym świecie. W związku z tym na dostawę maszyn trzeba czekać dwa, trzy,
a nawet cztery lata. Stąd też problemy
będą mieli inwestorzy ubiegający się
o dofinansowanie na inwestycje w odnawialne źródła energii, którzy muszą
w określonym czasie zamknąć projekt.
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Czy można liczyć na
jakiekolwiek wsparcie
w tym zakresie?
Jest pewien rodzaj pomocy. To
działanie 10.3 PIOS, które dysponuje co prawda niewielką, ale znaczącą kwotą na wsparcie dla tych firm,
które będą uruchamiały produkcję
urządzeń. Są to właśnie pewne działanie korekcyjne, ale pojawiały się za
późno i dalej nie w pełni odpowiadają
specyfice sektora, by gros inwestycji
do 2013 r. pokryć z własnej produkcji. Instytut Energetyki Odnawialnej
podjął pewne inicjatywy, aby jeszcze
przed ostatecznym zatwierdzeniem
tego działania możliwe było obniżenie

minimalnego kosztu projektu i poszerzenie zakresu możliwych aplikacji o
niektóre innowacyjne technologie.

Czy wykorzystujemy w pełni
wiedzę naszej kadry naukowej
jeśli chodzi o OZE?
Polska, posiadając olbrzymie zasoby energetyczne, a zarazem wielkie
zobowiązania – które tworzą rynek w
poszczególnych obszarach – a także pewien potencjał przemysłowy do
produkcji urządzeń, nie wykorzystuje
go. Uważam, że na tej solidnej bazie
nie tworzymy, a nawet nie wykorzystujemy w sposób właściwy potencjału naukowego, który – niestety – jest
rozproszony i tak naprawdę nie pracuje na potrzeby przemysłu. Z tego też
powodu pewne obszary są dla nas
niedostępne, np. uruchomienie produkcji elektrowni wiatrowych. Powstaje pytanie: czy dalej czekać biernie na
rozwój wydarzeń, czy też w sposób
świadomy starać się o transfer technologii do naszego kraju, aby nie pozostać w tyle.

Jakie są plany IEO
na bieżący rok?
Nasz instytut działa w trzech obszarach. Staramy się ogarnąć sektor
OZE od strony socjoekonomicznych
badań rynkowych. Nasze doświadczenie pozwala nam patrzeć kompleksowo na ten sektor. Współpracujemy
z instytucjami międzynarodowymi. Nie
będąc związanymi z żadną grupą czy
też podsektorem, tworzymy pewien
niezależny organ, nazywany niekiedy
„think-tank”. To ważne, szczególnie w
dobie przemian, kiedy to nie do końca
są ustalone, a nawet nie są znane kierunki rozwoju OZE i widać silne parcie
z różnych stron.
Będziemy próbowali na pewno oddziaływać na rząd, decydentów, aby
ścieżka rozwoju energetyki odnawialnej była zarówno ambitna jak i zoptymalizowana wewnętrznie. Najbliższy
czas to właśnie okres tworzenia programów rozwoju dla różnych podsektorów i nowych regulacji, i w tym pro-

cesie będziemy brać aktywny udział,
odpowiadając też na potrzeby przedsiębiorstw energetycznych i niezależnych inwestorów.
Te wszystkie działania spotykają się
z pozytywnym odzewem ze strony samorządów terytorialnych. Dlatego też
w tym roku rozpoczynamy kampanię
„Zielona energia 2008+”, która będzie
realizowana wspólnie ze Związkiem
Powiatów Polskich, regionami oraz
gminami, aby przygotować programy
inwestycyjne na szczeblu lokalnym.
Druga strona naszej działalności
jest związana z innowacjami i rozwojem technologii. Dysponujemy w tym
zakresie know how oraz patentami,
które spróbujemy wdrażać wspólnie
z naszym przemysłem. W tym roku
skupimy się nad możliwością zastosowania nowych materiałów w kolektorach słonecznych, wdrożeniem
nowych typów absorberów kolektorów słonecznych. Jako ciekawostkę chciałbym dodać, że energetyka
odnawialna pociąga za sobą duże
zmiany na rynkach surowcowych. Np.
duży popyt na kolektory słoneczne
z absorberami wykonanymi z miedzi
powoduje, że cena tego surowca idzie
znacząco w górę. Tak samo wygląda
to w innych sektorach, gdzie popyt
na fotowoltaikę wpływa na wzrost
cen krzemu. Posiadamy opracowanie
związane z wykorzystaniem aluminium w kolektorach słonecznych.
Zamierzamy wdrożyć również nowe rozwiązania w procesach fermentacji metanowej oraz wykorzystania
biogazu zarówno w systemach kogeneracyjnych jak i pilotażowo w transporcie. Swoje działanie skupimy
ponadto na sprawach związanych
z doradztwem inwestycyjnym, współpracy z deweloperami większych projektów dla energetyki wiatrowej oraz
firmami z sektora energetycznego,
którzy – mam nadzieję – coraz częściej będą inwestować w energetykę
odnawialną.
Rozmawiali:
Dorota Kubek, Mariusz Marchwiak
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Wybrane problemy

upraw roślin energetycznych

na małych plantacjach
O

E

uropejski system energetyczny
powinien dostarczać odbiorcom
zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii (1). Oceniono, iż zapotrzebowanie na energię elektryczną
jako podstawowy nośnik energii będzie wzrastało w okresie do 2030 r.
w stosunku rocznym o ok. 1,8%, co
spowoduje szacunkowy wzrost emisji
CO2 o 62% w odniesieniu do 2002
r. Udział energii pozyskiwanej z odnawialnych źródeł wzrośnie z 2% w
2008 r. do ok. 4% w 2030 r. Prognozowany wysoki udział wytwarzania

energii elektrycznej wg technologii
obecnie stosowanych, po 2030 r. będzie nadal powodować wysokie obciążenie środowiska produktami spalania. Szersze wykorzystanie energii
odnawialnej, szczególnie biomasy do
celów energetycznych, posiada zalety, ale również i istotne wady. W grupie
zalet wymienia się najczęściej:
 możliwość obniżenia bezrobocia
w rejonach produkcji biomasy, bez
konieczności opuszczania środowiska stałego miejsca zamieszkania,
 zrównoważony przyrodniczo bilans

pobieranego przez rośliny (w trakcie wzrostu) dwutlenku węgla i powstającego podczas konwersji biomasy do innych rodzajów nośnika
energii,
 dywersyfikację źródeł pozyskiwania energii,
 spełnienie wymogów dyrektyw
UE (2001/77/WE) oraz krajowych
uwarunkowań w zakresie udziału
OŹE w produkcji energii (2).
Wzrastające areały upraw roślin
energetycznych, między innymi w wy-

Technologie

pracowanie, po przemianach społeczno-gospodarczych lat 90. XX wieku, I i II polityki ekologicznej państwa stworzyło podstawy do nowoczesnego
zarządzania gospodarką kraju, w tym zasobami środowiska. W wyniku wyczerpywania się tradycyjnych nośników energii stwierdzono również konieczność powrotu
do wykorzystywania na skalę przemysłową energii
zawartej w biomasie. Tradycyjne rolnictwo stosowało
mały i prawie zamknięty obieg biomasy (w ramach
własnego gospodarstwa), natomiast uprzemysłowienie produkcji rolniczej spowodowało, między wieloma
innymi zjawiskami, otwarcie obiegu biomasy, co w
konsekwencji naruszyło w istotny sposób zasadę zrównoważonego rozwoju.
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niku systemu dopłat stosowanych w
ubiegłych latach przez UE, przekroczyły
planowany sumaryczny obszar – 1,8
mln ha w roku 2007, osiągając ponad
2 mln ha, co spowodowało obniżenie
planowanych w roku 2008 dotacji o ok.
1/3. Zwrócono uwagę na konieczność
zachowania kontrolowanego wzrostu
ilości plantacji ze względu na potrzebę
utrzymania równowagi pomiędzy areałami przeznaczanymi pod produkcję
żywności i pasz oraz powierzchnię zajętą przez plantacje roślin energetycznych
i przemysłowych, zgodnie z wymogami
kodeksu dobrej praktyki rolniczej (3).
Wśród negatywnych zjawisk, lub
mało sprawdzonych problemów towarzyszących produkcji roślin energetycznych, a oddziaływujących na
środowisko, wymienia się:
 duży pobór wód gruntowych przez
szybko rozwijające się organizmy
roślin i transpirację wilgoci do otoczenia, szczególnie w przypadku
wierzby energetycznej,
 możliwość zanieczyszczania lub
przekształceń ekosystemów w
wyniku wprowadzania wielkotowarowej produkcji roślin, które muszą
być uprawiane i pielęgnowane z
wykorzystaniem środków technicznych oraz związków chemicznych
stosowanych we współczesnej
agrotechnice (nawożenie, opryski),
wprowadzenia
do
 możliwość
środowiska obcych organizmów
(szkodników, chorób) przenikających z wielkoobszarowych, monokulturowych plantacji roślin.
Podejmowanie decyzji o zakładaniu plantacji w przypadku roślin
energetycznych i przemysłowych,
wymagających wieloletniej uprawy,
celem dojścia do ekonomicznie uzasadnionego czasu zbioru, powinno
być poprzedzone oceną wielu ogniw
produkcji roślin: począwszy od wyboru areału, poprzez jego rzetelną ocenę
w zakresie jakości gruntu, hipsografii,
uwarunkowań hydrogeologicznych,
sposób sadzenia roślin (który zależy
z kolei od przewidywanego systemu

zbioru, możliwej do zastosowania
agrotechniki), do sposobu ostatecznego wykorzystania plonu. W okresie
przejściowym pomiędzy tradycyjnym
wykorzystywaniem biomasy na cele
energetyczne a docelowymi sposobami wynikającymi z uwarunkowań
drugiej generacji metod wykorzystania
biomasy, trzeba racjonalnie wyważyć
zalety i wady wynikające z realizacji
haseł politycznych lub uwarunkowań
finansowych przy podejmowaniu decyzji o wieloletnich skutkach.

”

Podejmowanie
decyzji o zakładaniu plantacji
w przypadku roślin
energetycznych i
przemysłowych,
wymagających
wieloletniej uprawy (…), powinno
być poprzedzone
oceną wielu ogniw
produkcji roślin

W Polsce w sektorze rolnictwa należy brać pod uwagę sytuację wynikającą z tradycyjnego, dużego rozdrobnienia areałów upraw. Przy rosnącej
cenie ziemi i wysokim przywiązaniu do
gruntu, niezależnie od jego obszarowej
wielkości, właściciel ziemi chciałby ją
wykorzystywać przy maksymalnych
zyskach płynących z zagospodarowania areału. Brak specjalistycznej wiedzy
i dawanie wiary obiegowym informacjom, często generowanym z pobudek politycznych lub koniunkturalnych
uwarunkowań ekonomicznych, może
być przyczyną wielu rozczarowań,
szczególnie w zakresie produkcji roślin
energetycznych. Najczęściej popełniany błąd wynika z założenia, iż zyski jednostkowe są podobne, niezależne od
wielkości plantacji, jej położenia, stosowanej agrotechniki. Chęć uzyskania
wysokich dochodów zazwyczaj jest

uwarunkowana koniecznością poniesienia wysokich nakładów na założenie
plantacji. Problem ten został rozpoznany w wyniku wieloletniej współpracy
pomiędzy Politechniką Rzeszowską a
grupą producencką AGROENERGIA w
zakresie wierzby energetycznej. Opracowana technologia produkcji wierzby z
wykorzystaniem komunalnych osadów
ściekowych (4,5,6) inaczej przebiega
na dużych plantacjach niż na niewielkich areałach, których wielkość wynika
głównie z hipsografii terenu i historycznych uwarunkowań Podkarpacia.
Małe powierzchnie areałów upraw nie
pozwalają na wykorzystanie maszyn o
dużych wydajnościach, ponieważ są
one drogie, brak na rynku wyspecjalizowanych podmiotów gospodarczych
o pożądanym profilu usług oraz są
określone trudności związane z dostępnością użytków rolniczych. W tej
niełatwej sytuacji postanowiono podjąć zorganizowane przedsięwzięcia w
celu złagodzenia występujących problemów. Owe działania planowane na
wieloletni okres, to:
 wykorzystanie komunalnych osadów ściekowych w celach nawożenia zakładanych plantacji roślin
przemysłowych i energetycznych,
 dostosowanie stopnia mechanizacji prac odpowiednio do potrzeb
agrarnych oraz siły nabywczej
drobnych i średnich producentów
biomasy, na wszystkich etapach
realizacji technologii,
 wykonywanie prac oraz innych
działań zgodnie z uwarunkowaniami prawnymi (7,8,9,10,11),
 kontrola ilościowych wskaźników
umożliwiających określenie stopnia
oddziaływania wykonywanych prac
na stan środowiska,
 obróbka wyprodukowanej biomasy
w warunkach polowych, przed jej
ostatecznym zagospodarowaniem.
Aktualne uwarunkowania prawne
(8,11) dopuszczają odzysk substancji biogennych zawartych w komunalnych osadach ściekowych do
produkcji roślinnej. Zaprezentowana
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Tab. 1. Główne etapy postępowania w procesie zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych wykorzystywanych do produkcji roślin energetycznych
Rodzaj operacji

Miejsce i sposób wykonania

Uwarunkowania prawne

Obróbka osadu:
- stabilizacja
- zagęszczanie
- higienizacja

Oczyszczalnia ścieków

Realizowana w oczyszczalni
technologia oczyszczania
ścieków

Transport osadów na użytki
rolnicze

Drogi:
- publiczne
- prywatne

Prawo o Ruchu Drogowym,
Kodeks Drogowy

Dawkowanie nawozów pod
zakładaną plantację

Przygotowanie i nawożenie
użytków rolnych:
- powierzchniowe
- iniekcyjne (16,17)

Ustawy, rozporządzenia,
dobra praktyka rolnicza

Badanie oddziaływania na ludzi i
środowisko przyrodnicze

Elementy ekotopu badane w
otoczeniu założonej plantacji:
- gleby
- wody (19)

Ustawy, rozporządzenia,
decyzje

Produkcja i przechowalnictwo
zrzezów

Teren gospodarstwa

Warunki BHP oraz wymogi
przechowywania materiału
sadzonkarskiego

Sadzenie, sianie

Areały uprawne

Dobra praktyka rolnicza
i wymogi żywieniowe roślin

Pielęgnacja i ochrona plantacji

Areały uprawne, praca:
- ręczna
- mechaniczna

Program ochrony i pielęgnacji
zgodny z dobrą praktyką
rolniczą

Zbiór wyprodukowanej biomasy

Na plantacji:
- ręczny
- mechaniczny

Zgodnie z celem
zagospodarowania

Wstępna obróbka zebranej
biomasy

Na plantacji lub w jej pobliżu:
- ręczna
- mechaniczna (18)

Zgodnie z celem zagospo‑
darowania

Uwaga: wymienione w tabeli pozycje literaturowe zawierają pełne informacje
o wskazanych urządzeniach

Należy w tym miejscu zwrócić uwagę, iż zaniedbania, wybiórcze stosowanie procedury zagospodarowania lub brak przestrzegania prawa w całym cyklu
postępowania z osadami może powodować zagrożenia dla wszystkich komponentów środowiska. Sytuacje takie są opisywane w wielu doniesieniach oraz
protokołach pokontrolnych sporządzanych przez inspektorów wojewódzkich
inspektoratów ochrony środowiska. Zwiększająca się co roku ilość osadów
do zagospodarowania (w wyniku postępu technicznego w procesie oczyszczania ścieków) oraz zawężające się pole możliwości ich utylizacji (w wyniku
zaostrzania przepisów regulujących zasady stosowania), utrudniają skuteczne
rozwiązanie tego trudnego problemu. Podstawowe bariery do pokonania, przy
prawidłowo realizowanej procedurze postępowania z komunalnymi osadami

ściekowymi, można przedstawić w
kilku grupach tematycznych:
1. Bariera prawno-administracyjna, na
którą składają się uwarunkowania
zawarte w związanych ustawach,
rozporządzeniach, decyzjach.
2. Skład osadów i ich charakterystyka
fizyczna.
3. Charakterystyka areałów pod kątem: prawa własności, klasy bonitacyjnej gleb, stosunków hydrogeologicznych, hipsografii terenu,
infrastruktury otoczenia bliższego
i dalszego, dostępności rozłogów
w zależności od pór roku.
4. Wybór gatunków planowanej uprawy roślin.
5. Planowana agrotechnika, niezbędna do prawidłowego założenia,
pielęgnacji, ochrony i zbioru biomasy w zależności od jej końcowego
przeznaczenia.
6. Określenie przewidywanych zakresów oddziaływania i długoterminowych skutków na środowisko,
płynących z założenia planowanej
plantacji.
7. Charakterystyka fizyczna wyprodukowanej biomasy ze względu na
transport oraz osiągnięcie niezbędnych wskaźników opisujących jej
przydatność technologiczną.
Wymieniona lista problemów do
rozwiązania może być szersza lub
zawężona w zależności od konkretnej sytuacji, w której planuje się założenie plantacji roślin. W tym miejscu
należy wspomnieć o uwarunkowaniach finansowych, które są najczęściej istotną pozycją w przeprowadzanej analizie. Polityka ekologiczna
państwa, system różnego rodzaju
dopłat, ulg, preferencyjnych kredytów, koniunktura na rynkach zewnętrznych, jasna i stabilna sytuacja
rynkowa to podstawowe argumenty,
które mogą być barierami lub argumentami w podejmowaniu decyzji o
produkcji biomasy.
Obszar działań podjętych przez
wymienionych wcześniej realizatorów, oraz do tej pory osiągnięte efek-

Technologie

technologia produkcji roślin energetycznych oraz przemysłowych, z wykorzystaniem komunalnych osadów ściekowych (tab. 1), umożliwia bezpieczne, gospodarcze wykorzystanie osadów, z wyłączeniem z obiegu troficznego człowieka niebezpiecznych substancji, oraz wprowadza pełną kontrolę w procesie
ich obiegu w środowisku.
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ty w łagodzeniu problemu poprzez
wykorzystanie komunalnych osadów
do produkcji wierzby energetycznej,
przedstawiono w tab. 1, a więcej informacji na ten temat podano w cytowanej literaturze.

Technologie

Podsumowanie
Założony przez UE poziom 20% zaspokajania potrzeb energetycznych w
2020 r. z odnawialnych źródeł energii
stawia nowe wyzwania w doganianiu
przez Polskę czołówki państw europejskich w rozwoju i zabezpieczaniu
potrzeb energetycznych. Wiele uwagi poświęca się również obszarowi
edukacji (12,13), celem wskazania
wagi problemu oraz sposobów jego
rozwiązania. Pełna wiedza w zakresie
środowiskowych skutków zakładania
dużych plantacji powinna być upowszechniana w miarę jej zdobywania
oraz pojawiania się nowych problemów. Sygnalizowane od pewnego czasu istotne zagadnienie, jakim jest ilość
pobieranej wody ze środowiska na potrzeby fizjologiczne roślin uprawianych
na plantacjach wierzby oraz zagrożenie biocenoz w wyniku wprowadzania
szkodników i chorób (12,4,5), to przykład konieczności uwzględniania w
podejmowaniu decyzji skutków wynikających z wielkotowarowej produkcji,
prowadzonej na przestrzeni wielu lat
metodami uprzemysłowionymi. Chęć
osiągnięcia maksymalnych zysków z
tytułu opłacalności produkcji nie powinna skutkować obniżeniem walorów
środowiska. Przedstawiony sposób
postępowania na przykładzie wieloletniej produkcji wierzby energetycznej
jest próbą zachowania wymogów stawianych przez program Natura 2000,
w celu uzyskania ekonomicznych efektów w przypadku zakładania i uprawiania małych plantacji roślin energetycznych. Wzrastająca cena siły roboczej
na rynku pracy oraz konieczność zatrzymania ludzi w ich środowiskach
wymaga przedstawiania oferty środków technicznych dostosowanych do
uprawianych areałów drobnotowarowego rolnictwa oraz siły nabywczej

właścicieli tych gospodarstw. Zrównoważony rozwój, który jest konstytucyjnym obowiązkiem Polaków, wspierany
politykami ekologicznymi kraju oraz
UE, jest możliwy w praktycznej realizacji ze znaczącym udziałem grup
producentów rolnych (14). Jak już
wcześniej wspomniano, przykładem
prawidłowego postępowania w obszarze produkcji roślin energetycznych
i ich zagospodarowaniu w warunkach
Podkarpacia jest Spółdzielcza Grupa
Producentów Roślin Energetycznych
AGROENERGIA z siedzibą w Boguchwale. Dotychczasowa współpraca
pomiędzy Politechniką Rzeszowską
– Zakładem Oczyszczania i Ochrony
Wód a AGROENERGIĄ, zaowocowała opracowaniem patentów i wzorów
użytkowych maszyn i innych środków technicznych dostosowanych
do potrzeb agrotechniki stosowanej
na niewielkich areałach upraw roślin
energetycznych oraz obróbki uzyskanego plonu. Opracowane urządzenia
są sukcesywnie publikowane (15),
a część z nich jest na etapie wdrażania do produkcji.
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planowania

remontów

S

pójrzmy na planowanie remontów
jako na proces i spróbujmy zbudować taką sekwencję działań, która
zmierzać będzie do zminimalizowania
ryzyka pominięcia przy kwalifikowaniu
jakiejś istotnej operacji remontowej.

N

iezależnie od sposobu i czasu
użytkowania majątku przedsiębiorstwa, tworzące go środki trwałe
podlegają ciągłemu zużyciu.
Zużycie to podzielić można na:
 Zużycie fizyczne – wynikające z
technicznego procesu eksploatacji
oraz zmian fizykochemicznych materiałów, z których środki trwałe są
zbudowane.
 Zużycie moralne – wywołane przez
postęp techniczny, w wyniku którego wytwarzane są doskonalsze
środki trwałe, pozwalające taniej
prowadzić proces operacyjny, jakościowo lepszy.

Zużywanie się środków trwałych
jest faktem bezdyskusyjnym, zachodzącym nawet wtedy, gdy nie uczestniczą one bezpośrednio w procesie
operacyjnym. A skoro tak, to chcąc
zapewnić ciągłość funkcjonowania
przedsiębiorstwa nie sposób uniknąć
działań związanych z odtwarzaniem
stanu technicznego jego zasobów
majątkowych.
W artykule pragnę zaakcentować
potrzebę procesowego podejścia do
planowania remontów i proponuję
skoncentrować się na poszukiwaniu
najefektywniejszej metodyki tegoż
planowania.
Zagadnienie powyższe, z pozoru
być może niebudzące wątpliwości, w
praktyce stanowi źródło całego szeregu trudności i perturbacji, prowadząc
do zakłóceń w funkcjonowaniu majątku i w konsekwencji do generowania
nieuzasadnionych kosztów utrzymania infrastruktury.
Spójrzmy na planowanie remontów
jako na proces i spróbujmy zbudować
taką sekwencję działań, która zmierzać
będzie do zminimalizowania ryzyka
pominięcia przy kwalifikowaniu jakiejś
istotnej operacji remontowej. Podejście
owe ma na celu zapewnienie takiej
konfiguracji przyjętego do realizacji planu remontowego, który odzwierciedlać
będzie najważniejsze potrzeby w ramach dysponowanego budżetu. Nie
trzeba uzasadniać, że spełnienie tego
założenia wymaga uporządkowanego,
metodycznego podejścia do omawianego zagadnienia.
Jako istotną operację remontową
zdefiniujmy działanie, którego niezrealizowanie może spowodować zaistnienie sytuacji kryzysowej. Co stanowi
zatem o skuteczności procesu planowania remontów? Skuteczności rozumianej jako wytypowanie do realizacji
najbardziej uzasadnionych potrzeb, w
granicach posiadanych możliwości finansowych.
Fakt ściśle określonych uwarunkowań ekonomicznych dodaje smaku
rozważaniom na temat realnego zakresu realizowanych prac remontowych.

Praktyka remontowa wskazuje jednoznacznie na to, że standardem jest
sytuacja, w której potrzeby remontowe
przekraczają możliwości wynikające
ze swobody budżetowej. Sytuacja odwrotna już dawno, w dzisiejszych realiach, odeszła w zapomnienie…
Punktem wyjścia do dalszych
rozważań jest oczywisty w zasadzie
wymóg, sprowadzający się do konieczności szczegółowego zinwentaryzowania wszystkich użytkowanych
obiektów technicznych. Inwentaryzacja taka leży wszak u podstaw zarządzania infrastrukturą techniczną.
Biorąc pod uwagę, że z jednej
strony remontu wymagać może dowolny element zasobów majątkowych
przedsiębiorstwa, a z drugiej przedsiębiorstwo jest w stanie wyasygnować
ściśle określone środki finansowe na
remonty swojej infrastruktury, wejście
do procesu określić należy jako:

WEJŚCIE:
1. Wykaz zasobów majątkowych
przedsiębiorstwa.
2. Dysponowany budżet remontowy.
Oczywiście, za produkt końcowy
procesu planowania remontów uznać
należy ostateczny plan remontowy.

WYJŚCIE:
1. Zdefiniowany wykaz zaplanowanych operacji remontowych w ramach dysponowanego budżetu.
2. Harmonogram realizacji zaplanowanych operacji remontowych.
Nie definiując na aktualnym etapie
rozważań, którym z poszczególnych
działań należałoby nadać charakter
procedur, jako zasadny jawi się ciąg
działań przedstawiony na rys. 1.
Działania ukazane na schemacie
mają charakter powtarzalny, odzwierciedlający i równocześnie podkreślający charakterystyczny cykl planowania
remontów. Nie można przy okazji nie
zatrzymać się nad kwestią rozmieszczenia określonych działań procesowych na osi czasu. Właściwa lokalizacja

musi z jednej strony uwzględniać uwarunkowania techniczne i logistyczne,
decydujące przecież niejednokrotnie
o powodzeniu realizacji zamierzonych
remontów, a z drugiej strony nie może
pomijać aspektu planowania finansów
przedsiębiorstwa. Fakt ten wymusza
wręcz konieczność konstruktywnego
współdziałania służb technicznych,
logistycznych i finansowych przedsiębiorstwa. Współdziałanie to wymaga
wzajemnego poznania swojej specyfiki, w tym szczególnie ograniczeń.
Praktyka podpowiada, że ograniczenia
te są na szczęście często pozorne i zanikają po zapoznaniu się ze wszystkimi
uwarunkowaniami uczestników procesu planowania. Reguła owa jawi się
zresztą jako uniwersalna i śmiało można uznać, że wykracza poza tematykę
planowania remontów.
Wróćmy jednak do głównego wątku rozważań. Za aksjomat dalszych
przemyśleń warto uznać, że jako niezwykle istotna jawi się kwestia właściwego zbilansowania propozycji zadań
remontowych. Zbiór propozycji winien
być kompletny, aby z powodu nieświadomości potrzeb remontowych,
zwykłego przeoczenia lub niewłaściwej oceny stanu technicznego eksploatowanych obiektów nie pominąć
żadnej istotnej propozycji zadania remontowego. A że zadanie to do najłatwiejszych nie należy, nie potrzeba
chyba przekonywać…
Pamiętać warto o tym, że każda
nieuwzględniona, a skądinąd zasadna
propozycja zadania remontowego, może okazać się być pozycją krytyczną ze
względu na swoje oddziaływanie na proces operacyjny lub inne istotne kryteria.

77

Technologie

nr 1/2008

78

nr 1/2008

Ocena stanu
technicznego zasobów
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[4]
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zbioru wybranych
operacji remontowych
[5]
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operacji remontowych
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Rys. 1. Schemat procesu planowania remontów

Zadaniem tego artykułu nie jest rozważanie metod techniczno-organizacyjnych,
mających na celu minimalizowanie ryzyka niekompletności zasobnika propozycji
zadań remontowych. Metody takie istnieją, są z powodzeniem stosowane i stanowią interesujący temat do osobnych rozważań. Nie ma natomiast, i najprawdopodobniej nigdy nie będzie takich ujednoliconych zasad utrzymania infrastruktury
technicznej, które można by uznać za uniwersalne. Są znane co prawda pewne
pozytywne przykłady w tej dziedzinie, mają one jednak charakter rozwiązań branżowych. Przykłady te postrzegać należy jako rodzaj lokalnych „dobrych praktyk”.
Idea to niewątpliwie warta naśladowania. Rozszerzenie bowiem pola gromadzenia doświadczeń pozwala np. zintensyfikować bezcenną niekiedy statystykę
usterek i awarii, a także usprawnić logistykę części zamiennych. Działania takie
prowadzą do synergii i mogą okazać się skutecznym motorem napędowym mechanizmu redukcji kosztów.
Skoncentrujmy się obecnie na poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie: jakie
warunki należy spełnić, aby zasobnik propozycji zadań remontowych nie pomijał
żadnej istotnej pozycji?
Zwróćmy uwagę, że zagadnienie właściwego, czyli w ujęciu tego artykułu trafnego i przede wszystkim kompleksowego typowania propozycji zadań remontowych,
jest przypadkiem wyczerpywania technicznych możliwości.

To dobry moment na dygresję, że
wszelkie działania związane z unowocześnianiem, a ogólnie z usprawnianiem funkcjonowania obiektów
technicznych, winny być oczywiście
kwalifikowane do działań modernizacyjnych. Niemniej jednak warunek
ów występuje powyżej progu finansowego, określonego w przepisach
podatkowych. Konsekwencją tego
faktu jest, że działania – z punktu widzenia technicznego rozumiane jako
modernizacja – w finale mogą zostać
zakwalifikowane (z racji przepisów
podatkowych) jako działania remontowe, a zatem obciążać będą budżet remontowy. Winny być w związku z tym
traktowane jako potencjalne zadania
remontowe i uwzględniane w procesie
planowania remontów.
Fakt ten nasuwa kolejne ważne
spostrzeżenie. Planowanie propozycji
zadań remontowych i modernizacyjnych powinno przebiegać równolegle
i – co więcej – połączone musi być
z określeniem wartości szacunkowej
wszystkich wytypowanych propozycji
zadań. Inne podejście generuje ryzyko
niespójności budowanych budżetów:
remontowego i inwestycyjnego.
Jako sugestię potraktować należy
to, aby przedsiębiorcy podlegający
przepisom prawa zamówień publicznych dokonywali wyceny szacunkowej planowanych zadań, zgodnie z
regułami tegoż prawa.
Praktyka podpowiada, że nawet
wśród doświadczonej kadry technicznej występować mogą czasami
poważne dylematy związane z kwalifikowaniem propozycji zadań czy to
do remontów czy też modernizacji, a
więc inwestycji. Skoro zatem dylematy opierać mogą się o próg finansowy
określony przepisami podatkowymi, to
powraca i wzmacnia swoje znaczenie
aspekt właściwej wyceny szacunkowej
propozycji zadań. Stwierdzenie to warto postrzegać jako kolejny argument
zachęcający do bliskiej współpracy
służb technicznych i finansowych.
Na podkreślenie zasługuje fakt,
że priorytetem planowania winno być

OFEROWANE USŁUGI:
Wyżarzanie odprężające konstrukcji
metalowych o dużych gabarytach

Automatyczne podgrzewanie do spawania
(rezystancyjne i indukcyjne)
Obróbka cieplna w piecach elektrycznych
(o wymiarach do 3,5 m x 3,5 m x 20 m)
Obróbka cieplna u klienta
piec przewoźny 1,5 m x 1,4 m x 6 m
23 aparaty przewoźne o mocy 40 kW każdy
Certyfikaty obróbki cieplnej (w języku polskim,
rosyjskim, angielskim, niemieckim i fińskim)
Posiadamy uprawnienia UDT i TÜV na obróbkę
urządzeń ciśnieniowych oraz certyfikowany
system jakości ISO 9001 : 2000
0

Specjalistyczna obróbka cieplna - przesycanie, 1200 C z szybkim schładzaniem

OFEROWANE PRODUKTY:
Sterowane procesorowo piece elektryczne
i gazowe (projekt i dostawa pod klucz)

Przewoźne aparaty do automatycznego
podgrzewanie i wyżarzania
Przenośne urządzenia do lokalnego
podgrzewania przed spawaniem
Elementy grzejne o dowolnej konfiguracji,
materiały izolacyjne, termopara.
Rejestratory temperatury, urządzenia
do zdalnego pomiaru temperatury,
radio modemy
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ul. Staszica 41
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Biuro Zarządu
– tel./fax. (+48 32) 292 12 43
Biuro Techniczne – tel./fax. (+48 32) 292 12 44
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to, aby ewentualna rezygnacja z realizacji określonych propozycji zadań
remontowych następowała na bazie
świadomych, kontrolowanych decyzji.
Regułę tę warto przyjąć za fundament
stosowanej polityki remontowej.
Selekcja winna sprowadzać się do
świadomej rezygnacji z kolejnych propozycji zadań w oparciu o przyjęte kryteria oceny ważności tych zadań i musi być prowadzona aż do osiągnięcia
granic możliwości finansowych.
To właśnie budżet powinien wyznaczać granice i równocześnie poziom ryzyka ewentualnych przyszłych
zakłóceń funkcjonowania majątku
przedsiębiorstwa.
Interesującym i zasługującym na
propagowanie narzędziem selekcji
proponowanych zadań jest np. metoda planowania remontów SDM (z języka francuskiego Schema Directeur de
Maintenance). Metoda ta, pełniąc rolę
filtra, pozwala na systemową selekcję
propozycji zadań remontowych w sytuacjach, gdy potrzeby remontowe
przekraczają dysponowany budżet.
Głównymi kryteriami metody SDM są:
 bezpieczeństwo ludzi i środowiska,
 znaczenie zadań dla ciągłości procesu operacyjnego przedsiębiorstwa,
 stan techniczny składników majątkowych przedsiębiorstwa.
Powodzenie zastosowania metody
SDM, lub jakiejkolwiek innej metody
selekcji, ściśle uwarunkowane jest
trafnością określenia zbioru propozycji operacji remontowych. Dopiero
na bazie tychże propozycji możliwe
jest skuteczne filtrowanie w oparciu o
przyjęte kryteria.
Metoda SDM stanowić będzie temat przewodni artykułu z cyklu poświeconego eksploatacji infrastruktu-

ry technicznej, w jednym z kolejnych
numerów magazynu „Nowa Energia”.
Tematem samym w sobie pozostaje kwestia jakości identyfikowania
i oceny potencjalnych propozycji zadań remontowych. Zagadnienie to
winno być postrzegane zarówno w
aspekcie jakości kadr technicznych
jak i ich organizacji. Temat zasługuje
również na rozwinięcie jako niezależnej płaszczyzny rozważań.

”

Powodzenie zastosowania metody
SDM, lub jakiejkolwiek innej metody
selekcji, ściśle
uwarunkowane
jest trafnością
określenia zbioru
propozycji operacji
remontowych

Świadome czy też nieświadome
zdanie się na wariant planowania na
bazie niekompletnego zasobnika propozycji zadań remontowych generuje
poważne ryzyko konieczności realizacji remontów nieplanowanych.
Jest oczywistym, że tego typu remontów nie da się wyeliminować,
a wręcz podejście takie może zostać
uznane jako pozbawione uzasadnienia
ekonomicznego. Dążyć należy jednak
do tego, aby minimalizować zakres
działań nieplanowanych w odniesieniu do kluczowych składników majątkowych. Działania te prowadzone są
przeważnie pod presją upływającego
czasu i ponoszonych wymiernych strat
operacyjnych. Generować mogą one
zarówno straty wymierne jak i niewy-

mierne, niejednokrotnie przewyższające koszty wdrożenia i stosowania takich metod zarządzania infrastrukturą
techniczną, które ukierunkowane są
na minimalizowanie ryzyka wystąpienia
zdarzeń nieplanowanych.
Takie przykładowe metody zarządzania infrastrukturą techniczną, to:
 metoda SDM – planowanie remontów,
 metoda TPM – utrzymanie pierwszej interwencji (utrzymanie produktywne),
 metoda RCM – utrzymanie ukierunkowane na niezawodność.
Niejako na drugim biegunie planowania remontów znajduje się
planowanie intuicyjne, bazujące na
subiektywnej ocenie potrzeb remontowych przez „planistów”. Działanie
takie obarczone jest niestety dużym
ryzykiem takiej konfiguracji realizowanych zadań remontowych, która wcale nie odzwierciedla najważniejszych
potrzeb odtworzeniowych majątku
z punktu widzenia ciągłości procesu
operacyjnego lub bezpieczeństwa ludzi. Zjawisko to jest o tyle groźne, ponieważ chociażby ocena poziomu tego ryzyka jest w praktyce niemożliwa.
Przyjęcie zasady planowania intuicyjnego prowadzi do akceptacji ryzyka
wszelkich subiektywnych uwarunkowań
rządzących tego typu postępowaniem.
Omawiana w niniejszym artykule tematyka zachęca do dalszych rozważań
w związku z szerokim zagadnieniem
poszukiwania najskuteczniejszych metod zarządzania infrastrukturą techniczną. Skuteczność ta winna być postrzegana przez pryzmat minimalizowania
kosztów utrzymania infrastruktury
technicznej przedsiębiorstwa.
www.ener.com.pl

UKŁADY CENTRALNEGO SMAROWANIA
MASZYN, URZĄDZEŃ, POJAZDÓW,
LINII PRODUKCYJNYCH I TECHNOLOGICZNYCH
obniża koszty i ułatwia obsługę
zmniejsza zużycie powierzchni trących
minimalizuje ryzyko wystąpienia awarii
zwiększa niezawodność urządzeń
poprawia efektywność smarowania
optymalizuje zużycie środków smarnych

Oferujemy różnorodne systemy smarowania środkami
smarnymi stałymi klasy NLGI od 000 do 3 oraz olejami.

DYSTRYBUTOR LINCOLNA W POLSCE

50-110 Wrocław, ul. Kiełbaśnicza 24, tel. (071) 341 85 25, fax (071) 341 84 76
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FLIR ThermoVision A320
– kamera termowizyjna
do automatyzacji w przemyśle i dla nauki

Technologie

P

oprzez obserwację
procesów w świetle
widzialnym możemy
dokładnie określić
miejsca newralgiczne
dla każdego procesu
produkcyjnego, a także
które z maszyn są najważniejsze dla zachowania ciągłości produkcji. Niestety nigdy
nie wiemy kiedy tak naprawdę nastąpi awaria
i zatrzymanie procesu
produkcyjnego.

I

stotnymi objawami pogarszającego
się stanu maszyn lub instalacji jest
wzrost temperatury w pewnych ich
częściach. Wczesne wykrycie przegrzewających się elementów pozwala
na racjonalne zaplanowanie remontów i minimalizację nagłych awarii.

chłodzenie i wezwie technika. Jak to
możliwe?
Seria kamer termowizyjnych A320
to dzieło sztuki. Nigdy przedtem
współpraca kamer termowizyjnych z
systemami automatyki i monitorowania nie była tak prosta. Podobnie jak

Rys.1. Przykłady zastosowania

Nowa seria kompaktowych kamer
termowizyjnych FLIR ThermoVision™
A320 to Twój szósty zmysł. 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu kamery
termowizyjne mogą monitorować pracę instalacji i maszyn. Kiedy nadejdzie
krytyczny moment i temperatura w
wyznaczonym miejscu wzrośnie lub
spadnie poniżej normy, kamera termowizyjna A320 wyśle Ci maila, załączy

poprzednia dobrze znana seria ThermoVision A20/A40 kamera termowizyjna A320 posiadają szereg złączy
I/O do sterowania kamerą i procesem,
wyjścia te dodatkowo posiadają optoizolację, dzięki czemu kamera jest odporna na przepięcia powstające np.
podczas załączania przekaźników lub
innych obciążeń indukcyjnych.
Kamera termowizyjna Thermo-

KAMERY TERMOWIZYJNE

ERY TERMOWIZYJNE KAMERY TERMOWIZYJNE KAMERY TERMOWIZYJNE KAMERY TERMOWIZYJNE KAMERY TERMOWIZYJNE K

Zobacz Êwiat oczami eksperta

ThermaCAM seria T

InfraCAM i InfraCAM SD

ThermaCAM P640

Przedstawicielstwo FLIR Systems AB, ul. Zimowa 13/18, Nowa Iwiczna, 05-509 Piaseczno,
tel.: +48 (22) 703 36 30 do 32, fax: +48 (22) 703 36 34, e-mail: agema@flir.com.pl, www.flir.com.pl
Autoryzowani dystrybutorzy FLIR SYSTEMS:
Gabriel Miczka Przedsi´biorstwo - ul. Plebaƒska 16/1, 44-100 Gliwice, tel.: 032 40 11 580; EC test Systems Sp. z o.o.
- ul. Lublaƒska 34, 31.476 Kraków, tel.: 012 62 77 773; EVDIC sp. z o.o. ul. Zakopiaƒska 73, 30-418 Kraków, tel.:
012 260 30 40; IrPomiar s.c. - ul. Rolna 7/11, 20-317 Lublin, tel.: 081 74 57 707; BTH - ul. Szegedyƒska 5/81, 01957 Warszawa, tel.: 022 835 73 48; Centrum Mikroskopii - ul. Arkuszowa 58, 01-934 Warszawa, tel.: 022 835 44
43; Termo-Pomiar - ul. Ogórkowa 30, 04-998 Warszawa, tel.: 022 872 49 05; Wod.En.Gaz-Test - ul. Przy Ba˝antarnii
8/14, 02-793 Warszawa, tel.: 022 649 23 82
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84

nr 1/2008

Rys. 2. ThermoVison A320
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Vision A320 nie wymaga zasilania
sieciowego, co ułatwia montaż systemów monitorowania w podczerwieni.
Do zasilania, sterowania i podglądu
obrazu wystarczy jeden kabel Ethernetowy, PoE (Power over Ethernet) to
znakomita zaleta A320. Jeżeli jednak
Twoja sieć nie spełnia wymogów PoE
zawsze możesz wybrać tradycyjny
sposób zasilania 12 lub 24VDC.
Każdy integrator systemów automatyki i systemów machne vision
może dowolnie wykorzystywać model
A320G w swoich aplikacjach. Nowe
kamery A320G posiadają interfejs GigE Vision i wspierają standard GenI-

wać seria kamer A230. Są to miedzy
innymi: TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP,
HTTP, ICMP, IGMP,ftp, SMTP, SMB
(CIFS), DHCP, MDNS (Bonjour),uPnP.
Detektor kamer termowizyjnych
ThermoVision A320 posiada rozdzielczość rzeczywistą 320x240 pikseli.
Znakomita czułość termiczna 70 mK
pozwala wychwycić nawet najdrobniejsze zmiany temperatury. Obraz termalny przesyłany przez sieć Ethernet
kompresowany jest w strumień wideo
MPEG4, dodatkowo obraz wideo w
standardzie PAL/NTSC dostępny jest
poprzez złącze BNC.
Jako że kamery termowizyjne FLIR
serii A przewidziane są do pracy w
systemach automatyki, w kamerze
A320 zaimplementowano wiele funkcji pomiarowych i alarmowych. Unikalną cechą jest możliwość tworzenia
maski alarmów.
Oznacza to, że z całego obszaru
ekranu możemy wybrać interesujący
nas wycinek o dowolnym kształcie i
zdefiniować w nim warunki wyzwolenia alarmu.
Aby sterować podstawowymi funkcjami kamery termowizyjnej nie potrzebne jest żadne dodatkowe oprogramowanie. Wpisując w przeglądarce
internetowej numer IP kamery ThermoVision A320 od razu przechodzimy
do menu kamery, w którym możemy
podejrzeć obraz, ustawić ostrość, wykonać kalibrację.

Rys. 3. Przykład zastosowania maski

Cam™. Dzięki temu zapewniona jest
łatwa i szybka integracja z każdym
systemem machine vision. Kolejnym
ważnym elementem są protokoły komunikacyjne, w których może praco-

Po zalogowaniu się otrzymujemy
dostęp do zawansowanych funkcji
kamery.
FLIR Systems dostarcza także
dedykowane oprogramowanie IR

Rys. 4. Dostęp do A320 przez
przeglądarkę internetową

Monitor, które służy do wstawiania
funkcji analizy takich jak: punkty, obszary, różnice zmiany parametrów
obiektu, zoomu. IR Monitor pozwala
na ustawienie maski alarmów oraz
warunków wyzwolenia wyjść I/O. W
kamerze A320 można zdefiniować
ponad 5 alarmów. Skutkiem wyzwolenia alarmu może być:
 zapisanie zdjęcia w pamięci,
 wysłanie wiadomości e-mail,
 zapisanie zdjęcia na serwerze ftp,
 włączenie sygnału dźwiękowego w
komputerze,
 załączenie wybranego wyjścia cyfrowego.
Typowe zastosowanie kamer ThermoVison A320 to:
 monitorowanie procesów produkcyjnych
 zabezpieczenie przeciwpożarowe
magazynów i hal
 detekcja samozapłonów hałd węgla
 monitorowanie podstacji energetycznych
 nadzór składowisk drewna,
 nadzór składowisk śmieci
 nadzów składowisk materiałów łatwopalnych
 kontrola jakości
 nadzór krytycznych maszyn
Treść artykułu stanowi jedynie
streszczenie zalet i aplikacji nowych
kamer FLIR ThermoVision A320. Nowa seria kamer termowizyjnych FLIR
Systems to dzieło sztuki w swojej
klasie. Dzięki swej uniwersalności i
przystępnej cenie z pewnością znajdzie ona wiele zastosowań w przemyśle i nauce.

KE-BURGMANN POLAND Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa,
tel. + 48 (0) 22 535 16 00, fax + 48 (0) 22 535 16 48
e-mail: biuro@ke-burgmann.pl, www.ke-burgmann.pl,

86

nr 1/2008

Piotr Sajnoga, wiceprezes zarządu TTM Elektronika i Automatyka Sp. z o.o.

Kontrola i regulacja

procesu spalania

Ograniczanie emisji
zanieczyszczeń gazowych

Technologie

W

energetyce przemysłowej występuje bardzo duża rozpiętość
mocy źródeł ciepła. Producentami
energii cieplnej są zarówno małe kotłownie lokalne, działające na potrzeby jednego zakładu lub osiedla, jak
i średniej wielkości ciepłownie i elektrociepłownie, wytwarzające energię
cieplną dla kilku odbiorców, a także
duże elektrociepłownie, obsługujące
wielkie zakłady przemysłowe i dostarczające ciepło mieszkańcom sporych
aglomeracji. Jednak bez względu na
moc cieplną zakładu służby energetyczne mają wszędzie ten sam problem do rozwiązania – jak prowadzić
kontrolę i regulację procesu spalania,
aby zmniejszyć zużycie paliwa oraz
ograniczyć emisję zanieczyszczeń gazowych do atmosfery.
Kotły ciepłownicze wytwarzają energię cieplną ze sprawnością w granicach
70-80% (rzeczywista sprawność kotła
zależy od rodzaju paliwa, typu kotła
oraz od jego stanu technicznego). Pozostałe 20-30% to straty cieplne kotła.
Na Rys. 1 przedstawiono przykładową charakterystykę energetyczną
kotła opalanego węglem kamiennym.
W zależności od wydajności cieplej
kotła sprawność waha się w granicach 72-81%. Reszta to straty.

[%]
100

Strata:

- promieniowania

- w popiele
i przesypie

95

- wylotowa

90
85
80
75
70
10.0

15.0

20.0

25.0
[MW]

Rys. 1. Przykładowy wykres charakterystyki cieplnej kotła WR-25

Największą stratą cieplną jest zawsze strata wylotowa i wynosi ona najczęściej 18-20%. Jej wartość rośnie wraz ze wzrostem nadmiaru powietrza oraz
temperatury gazów odlotowych. Regulując dopływ powietrza do komory spalania można uzyskać zmniejszenie straty wylotowej.
Teoretycznie do uzyskania pełnego spalania paliwa, do kotła powinna zostać
dostarczona tylko taka ilość powietrza, która zawiera tlen w ilości wynikającej
z równania chemicznego procesu spalania. W praktyce jednak do kotła dostarcza się powietrze z pewnym nadmiarem, niezbędnym do odpowiedniego wymieszania składników. Optymalne wartości współczynników nadmiaru powietrza,
zapewniające największą sprawność spalania oraz odpowiadającą im zawartość tlenu w spalinach, zależą od rodzaju paliwa oraz sposobu jego spalania.
Utrzymanie współczynnika nadmiaru powietrza na optymalnym poziomie
wymaga zastosowania urządzenia kontrolującego proces spalania. Ciepłownie, które nie dysponują tego rodzaju urządzeniami, aby uniknąć wzrostu straty
niezupełnego spalania oraz emisji trującego tlenku węgla do atmosfery, muszą
utrzymywać współczynnik nadmiaru powietrza na wysokim poziomie, co z kolei
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jest przyczyną powstawania znacznej
straty wylotowej oraz emisji nadmiernych ilości tlenków azotu. Jednym
z najczęściej stosowanych urządzeń
umożliwiających kontrolę procesu
spalania jest analizator zawartości tlenu w spalinach.
Analizator, którego czujnik pomiarowy umieszczono w kanale spalin, może przez wyjście prądowe sterować
układem automatycznej regulacji lub
posłużyć jako wskaźnik do ręcznego
ustawienia wielkości napływu powietrza do komory spalania.
Firma TTM Elektronika i Automatyka Sp. z o.o., odpowiadając na potrzeby energetyków, automatyków,
ciepłowników oraz operatorów kotłów,
opracowała i wdrożyła do produkcji
gamę analizatorów tlenu typu CAT.

Rys. 2. Sposób zainstalowania przyrządu w kotle rusztowym opalanym węglem
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Marcin Leszczyński, Instytut Automatyki i Robotyki Politechniki Warszawskiej

Wirtualne
przetworniki

w układach

regulacji

– zastosowanie i realizacja

R

ozwój oprogramowania i systemów DCS
daje coraz szersze możliwości ich wykorzystania i dostosowania do własnych potrzeb.
Działania zwiększające wydajność produkcji,
przy jednoczesnym zmniejszeniu jej kosztów,
dość często wychodzą poza ramy podstawowych możliwości systemów jakimi są wizualizacja czy akwizycja danych. Obecne tendencje rozwoju oprogramowania dla przemysłu
wskazują możliwe kierunki opracowywania
układów regulacji, z wykorzystaniem zawansowanych narzędzi modelujących dla potrzeb
sterowania i predykcji wartości zmiennych
procesowych. Poniżej zostanie przedstawiona
koncepcja i metody wykorzystania wirtualnych
sensorów dla potrzeb prowadzenia procesu.
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akość prowadzenia procesów
przemysłowych w dużym stopniu
zależy od zastosowania w układzie
automatyki urządzeń o wysokiej niezawodności oraz od odpowiednio
przygotowanego systemu sterowania. Użycie zaawansowanej aparatury
pomiarowej, ewentualna redundancja
sprzętowa bądź powtarzalność segmentów instalacji z zastosowanym
przetwornikiem powoduje znaczny
wzrost kosztów instalacji, utrzymania
i przeglądów.

”

Jakość prowadzenia procesów
przemysłowych
w dużym stopniu
zależy od zastosowania w układzie
automatyki urządzeń o wysokiej
niezawodności
oraz od odpowiednio przygotowanego systemu
sterowania

Rozwiązaniem może okazać się
zastosowanie wirtualnych przetworników realizowanych w systemie DCS.
Obecnie dostępne na rynku aplikacje
(MITforRD, FuNN) dają możliwość
opracowania takiej „aparatury” bez
większej znajomości technik modelowania, przy dość niskim koszcie
uzyskania. Zastosowanie wirtualnego
przetwornika wymaga jednak wykorzystania odpowiedniego systemu
DCS lub zewnętrznych aplikacji umożliwiających komunikację i wysyłanie
danych do systemu sterowania.

 Struktura i koncepcja
UAR z wirtualnym
sensorem

O ile wymagania softwarowe mogą przysporzyć pewnych problemów,

o tyle koncepcja realizacji wirtualnych przetworników i ich wykorzystanie pozostają ta same. Przykładowo, jeśli chcielibyśmy opracować układ regulacji z
dodatkowym wirtualnym przetwornikiem (rys. 1), należy odpowiednio do bloku
regulatora (PID) podłączyć sygnał pochodzący z selektora sygnałów (XFR), na
wejściu którego możemy wybrać sygnał z rzeczywistego przetwornika (IN_PV)
bądź z naszego wirtualnego sensora (MODEL).

Rys. 1. Przykład układu regulacji dla systemu DeltaV

Dodatkowe wejście przełączające selektora definiuje moment przełączania
sygnału regulowanego. Switch może realizować określoną logikę zabezpieczenia w stanach awaryjnych czy pochodzić ze specjalnie przygotowanego
systemu diagnostycznego.

 Realizacja modeli
Najważniejszą częścią takiego
układu jest wirtualny przetwornik.
Stanowi on szereg kalkulacji i logik umożliwiających predykcję i rekonstrukcję regulowanej zmiennej
procesowej. Ogólnie możemy to
określić jako model sygnału. Oprócz
modeli opisujących zależności fizykochemiczne (najtrudniejsze do
uzyskania i najbardziej kosztowne)
możemy również opracować modele w postaci czarnych skrzynek
wykorzystujących strukturę sztucznych sieci neuronowych, itp. Wspomniane modele można opracować
na podstawie danych archiwalnych
(rys. 2), wykorzystując takie aplikacje jak Matlab, MITforRD lub FuNN.
Obecnie tylko aplikacja FuNN posiada wbudowany konwerter otrzymanych modeli do struktury modułów
Rys. 2. Schemat realizacji modeli
wykonawczych aplikacji DeltaV czy
SAJA. W obu przypadkach konwersja polega na utworzeniu pliku importu do
systemu, który zawiera całą logikę modelu (opóźnienia, ilość wejść, struktura
modelu). Przykładowo konwerter dla DeltaV tworzy moduł przetwarzania realizujący logikę modelu w języku FBD. W pełni zautomatyzowany proces tworzy
odpowiednio bloki wejść, wyjść i kalkulacji, odpowiedzialne za wypracowanie
wartości modelu. Na rys. 3 przedstawiono przykład utworzonego modułu z modelem, dedykowanego dla systemu Delta.

Technologie
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Rys. 3. Moduł przetwarzania z modelem dla DeltaV

 Realizacja procedur przełączających

Technologie

Zaimportowany moduł z modelem jest gotowy do zastosowania. Należy jeszcze ustalić sposób przełączania. Jak już wspomniano decyzja o przełączeniu na
wirtualną wartość przetwornika może odbywać się na różne sposoby:
 decyzja operatora,
 binarna informacja z logiki blokad i zabezpieczeń (np.: brak łączności z przetwornikiem),
 z systemu diagnostycznego.
Oczywiście wszystkie metody mogą działać jednocześnie, aczkolwiek
wymaga to odpowiedniego przygotowania modułu odpowiedzialnego
za przełączanie selektora. Najbardziej
zaawansowanym rozwiązaniem mogłoby być wykorzystanie zewnętrznej
aplikacji, np.: systemu diagnostycznego. Przykładową aplikacją spełniającą wymogi kompleksowego systemu
diagnostycznego jest AMandD (opracowany w Instytucie Automatyki i Robotyki
Politechniki Warszawskiej) – system zaawansowanego monitorowania i diagnozowania procesów przemysłowych. Wykorzystując szereg aplikacji związanych
z systemem możliwe jest opracowanie zabezpieczeń bazujących na modelach
zmiennych procesowych i zaawansowanych testach heurystycznych.

 Implementacja modeli, aplikacje
Powstaje jednak pytanie: po co aż tak się męczyć? Bo warto.
Weźmy pod uwagę awarię przetwornika pomiarowego podczas działania instalacji. Brak informacji o stanie procesu może spowodować, że proces zostanie

zatrzymany bądź będzie prowadzony
„na oko”. Zastosowanie wirtualnego
przetwornika danego aparatu pomiarowego w przypadku jego awarii pozwoli nam na kontynuację procesu
bez jego zatrzymania, a co za tym
idzie – zmniejszy koszty awarii.
Drugi przykład: W dużych instalacjach
przygotowanie produktu końcowego realizowane jest szeregiem identycznych
fragmentów instalacji (np.: wyparki,
warniki). Każdy z nich może posiadać
identyczne aparaty technologiczne i pomiarowe. Zatem dlaczego nie stworzyć
modeli procesu bazujących na podstawie działania jednego z identycznych
fragmentów? Oczywiście nieopłacalne
jest tworzenie modeli sygnałów tanich
przetworników, ale jeżeli wchodzą w grę
wyspecjalizowane i drogie aparaty, to
idea modeli jest już znacznie bardziej
korzystna (przetworniki gęstości, izotopowe pomiary poziomu itp.).
Szereg aplikacji zrealizowano na
półprzemysłowych instalacjach laboratoryjnych (IAiR PW). Obecnie wdrażane są układy tolerujące uszkodzenia
torów pomiarowych bazujących na
redundantnych pomiarach, realizowanych przy pomocy wirtualnych sensorów. Prace prowadzone są przy współpracy z przedsiębiorstwami z branży
przemysłu papierniczego i naftowego.

 Podsumowanie
Należy zaznaczyć, że opisana metoda uzyskania wirtualnych sensorów
bazuje na danych archiwalnych z działającej już instalacji. Plusem tego jest,
że nie musimy znać dokładnych zależności fizykochemicznych pomiędzy
sygnałami. Minusem – niestety nie
możemy opracować ich jeszcze w fazie projektowania instalacji.
Warto podkreślić, że trud pracy
włożony w opracowanie wirtualnych
sensorów ma ogromny wpływ na
ograniczenie lub wyeliminowanie strat
związanych z awariami przetworników
pomiarowych, wpływających na spadek jakości sterowania procesem lub
wręcz jego odstawienie z ruchu.
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Aleksandra Górska, Rafał Rygielski, Emerson Process Management Sp. z o.o.

NOWE technologie bezprzewodowe

Bez przewodów,

bez ograniczeń

W

iele zakładów dawno osiągnęło
granice technicznych możliwości
automatyzacji procesów. Najlepiej
zautomatyzowane wprowadziły diagnostykę predykcyjną, żeby poprawić
jakość produktu, zwiększyć wydajność
i dostępność instalacji oraz zmniejszyć
koszty operacyjne. Ponieważ w obszarach trudno dostępnych tradycyjne
rozwiązania (przewotej pory technologia bezprzedowe) nie miały ekonowodowa nie była stosowana
micznego uzasadnienia, w zakładach
z powodu bardzo ograoczekiwano rozwoju ko- niczonej oferty dostępnych czujników
munikacji bezprzewodo- i przetworników, ich dużej zawodności
oraz dlatego, że nie spełniała wymowej, żeby można ją było
gów bezpieczeństwa i efektywnego
zasilania urządzeń.
stosować w przemyśle
Rozwiązanie Smart Wireless firmy
procesowym. I nadszedł
Emerson Process Management stanoten dzień.
wi przełom. Sieci projektowane są jako

Do

rozwiązania otwarte, spełniające standardy światowe. Zwiększa się zakres
możliwych pomiarów i oferta dostępnych przetworników bezprzewodowych, których integracja z systemami
sterowania jest wyjątkowo prosta.
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 Rozwój technologii
bezprzewodowych

Technologie

Emerson od roku 1998 aktywnie angażuje się w badania i rozwój
otwartych standardów komunikacji
bezprzewodowej dla urządzeń procesowych. Na początku przeprowadzono ankietę wśród użytkowników, żeby
ustalić jakich rozwiązań oczekują. Pomogło to określić wymagania, które
muszą spełnić urządzenia bezprzewodowe, by stać się głównym trendem w przemyśle.
W przemyśle kluczowym zagadnieniem jest wysoki poziom niezawodności sieci, czyli procent wiadomości
docierających do miejsca przeznaczenia. W zakładzie produkcyjnym istnieje wiele źródeł zakłóceń transmisji,
m.in. obiekty budowlane i inne pracujące urządzenia. Mogą one stanowić
problem dla sieci bezprzewodowych
typu point to point, w których każde
urządzenie musi bezpośrednio komunikować się z przypisaną bramką.
W tego typu sieciach pracujących na
instalacjach niezawodność wynosi
około 40%.
Oczekiwano rozwiązania o niskich
kosztach instalacji, łatwego w stosowaniu, niezawodnego i bez specjalnych wymagań, jeśli chodzi o zakłócenia. Istotnym warunkiem było
zachowanie istniejących praktyk obsługi instalacji, więc urządzenia bez-

przewodowe muszą się charakteryzować niskim zużyciem energii i długim
czasem życia baterii. Uwzględniając
te potrzeby i wyniki testów przeprowadzonych na obiektach, Emerson
uznał, że samoorganizująca się sieć
mesh jest najlepszą technologią do
wykorzystania w inteligentnych rozwiązaniach bezprzewodowych dla zakładów produkcyjnych.

 Korzyści z technologii
bezprzewodowej

Technologia bezprzewodowa otwiera drzwi dla nowych aplikacji, w których
nie sprawdzały się rozwiązania tradycyjne. Umożliwia kontakt ze zdalnymi
urządzeniami pracującymi w trudno

dostępnych, bezobsługowych instalacjach i ogranicza w zakładach strefy
martwe, w których pomiary nie są wykonywane tak często jak powinny. Pominięcie fizycznych i środowiskowych
barier, które czynią okablowanie niezwykle kosztownym, ogranicza koszty
instalacji nawet o 90%. Rozwijane są
produkty bezprzewodowe umożliwiające dostęp do danych diagnostycznych generowanych przez „inteligentne” przetworniki pracujące w pętlach
analogowych. Diagnostyka umożliwia
optymalizację zasobów i predykcyjną
obsługę urządzeń, co ogranicza wahania procesu i przestoje instalacji.

 Samoorganizująca
się sieć

Smart Wireless jest pierwszym dostępnym rozwiązaniem wykorzystującym technologię samoorganizującej się
sieci, bazującym na protokole TSMP.
Protokół ten zaprojektowano pod kątem tolerancji prawie wszelkiego rodzaju zakłóceń. Może on współistnieć
z innymi sieciami bezprzewodowymi
zainstalowanymi w zakładzie.
Przy rozbudowie sieci Smart Wireless nowy przetwornik automatycznie
się do niej podłącza. Jeśli nie znajduje
się w zasięgu bramki, przekazuje swoje dane innym urządzeniom sieci, które
przesyłają je do miejsca przeznaczenia.
Dzięki temu instalacja nowych elemen-
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technologia m.in. dzięki krótkiemu czasowi budzenia się urządzeń. Obecnie
stosowane są baterie o czasie życia
od 5 do 15 lat, w zależności od aplikacji. Oferta Smart Wireless obejmuje urządzenia do pomiaru poziomu,
ciśnienia, przepływu (rozwiązania na
bazie przetworników 3051S) i temperatury oraz bramkę do bezprzewodowej transmisji danych do systemu
podstawowego i do łatwej integracji
z bazą danych systemu sterowania
przy użyciu popularnych protokołów
jak OPC, Ethernet i Modbus.

 Prostsza instalacja
nia, najlepiej z wykorzystaniem najbardziej efektywnych metod szyfrowania,
autoryzacji, weryfikacji i kluczowania.
Dlatego Emerson konsultował projekty
swoich zabezpieczeń z licznymi specjalistami w dziedzinie zabezpieczeń
i departamentem obrony USA. Emerson popiera otwarte standardy i współpracuje przy opracowywaniu standardu dla rozwiązań bezprzewodowych,
który pozwoli efektywnie rozwiązać
problemy aplikacji procesowych.

Jedną z głównych zalet technologii
bezprzewodowej jest to, że nie trzeba
zajmować się złożoną strukturą kabli,
więc instalacja urządzeń jest dużo
prostsza. Stosowanie w sieci bezprzewodowej praktycznie takich samych
urządzeń, jak urządzenia tradycyjne
nie wymaga dodatkowych szkoleń
personelu. Służby utrzymania ruchu
mogą wykorzystać istniejące procedury do instalowania przetworników
bezprzewodowych i mogą kalibrować
czujniki przy pomocy dokładnie tych
samych narzędzi konfiguracyjnych,
które stosowane są do tradycyjnych
przewodowych urządzeń HART.

 Bezpieczeństwo

 Diagnostyka

Ochrona procesu i danych pomiarowych są kolejnym ważnym zagadnieniem. Aby dane pomiarowe były odpowiednio chronione urządzenia muszą
posiadać odpowiednie zabezpiecze-

Urządzenia obiektowe obsługujące protokół HART mają wbudowaną
diagnostykę, często niewykorzystaną,
gdyż wiele systemów sterowania nie
obsługuje protokołu HART. W efekcie
zakłady z setkami i tysiącami już zainstalowanych przetworników HART nie
używają ich możliwości diagnostycznych. Dlatego do urządzeń Smart
Wireless dołączy wkrótce bezprzewodowy moduł do podłączenia do
przetwornika przewodowego HART
i odczytywania z niego informacji
diagnostycznych. Moduł nie będzie
wymagał przerwania pętli podczas instalacji i nie będzie zakłócać sygnału
analogowego.

 Urządzenia

bezprzewodowe

Istotnym problemem dla urządzeń
bezprzewodowych jest oszczędność
energii. Aby zapewnić długi czas życia baterii i maksymalnie długie okresy
między przeglądami urządzenia Smart
Wireless oszczędzają energię i gromadzą ją przy każdej sposobności.
SmartPower™ to energooszczędna

Technologie

tów sieci jest niezwykle prosta. Jeżeli
coś zakłóca komunikację, sieć wykrywa problem i automatycznie zmienia
ścieżki komunikacji, wybierając najlepszą z dostępnych. Daje to niezawodność na poziomie powyżej 99%.
Duża niezawodność technologii bezprzewodowej umożliwia wykorzystanie
jej do niektórych rodzajów sterowania,
jak np. regulacja w otwartej pętli czy sterowanie w obwodach niekrytycznych.
Emerson pracuje nad poprawą niezawodności urządzeń, by nadawały się nie
tylko do monitorowania procesu, ale też
do sterowania – w ramach jednej sieci.
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 Jak zacząć?

ków temperatury Rosemount 648
z czujnikami o różnej długości.
Zastosowano w tym przypadku
50 pomiarów temperatury i jedną
bramkę 1420. Pozwoliło to monitorować całą hałdę w różnych
punktach i przesyłać dane do nadrzędnego sytemu DCS.
3. Magazyny pyłu węglowego. Głównym celem modernizacji było zapewnienie bezobsługowego i bezpiecznego działania magazynu.
Pomiar zrealizowano przy pomocy radarowego miernika poziomu
5600, a sygnał retransmitowano
przy pomocy przetwornika 648.
Zastosowano też sygnalizatory
poziomu z przetwornikiem Rosemount 702.

Emerson przygotował pakiet startowy SmartPack™, który można zastosować
na początek do zapoznania się z siecią bezprzewodową bez budowania od razu
skomplikowanej struktury.

Technologie

 Aplikacje w energetyce
Zrealizowane aplikacje w sektorze energetyki pozwalają nam przewidywać
większe zainteresowanie rozwiązaniami bezprzewodowymi.
Oto kilka przykładów:
1. Ujęcie wody – brzeg rzeki lub jeziora. Zazwyczaj ujęcie zlokalizowane
jest poza główną częścią elektrowni
lub elektrociepłowni i przesłanie informacji do głównej sterowni stanowi problem. W tym przypadku rozwiązanie bezprzewodowe pozwoliło
uzyskać informacje o ciśnieniu wody
na pompie zasilającej, temperaturze
wody, przepływie wody oraz różnicy ciśnienia na filtrach. Celem tego
przedsięwzięcia było zbudowanie
bezobsługowej instalacji.
2. Pomiar temperatury węgla na hałdach. Składowanie węgla niesie
ze sobą kilka niebezpieczeństw
– głównie potencjalne zagrożenie
zapalenia się węgla. Rozwiązanie miało na celu wprowadzenie
mobilnych i ciagłych pomiarów
temperatury na dużej powierzchni składowiska. Zadanie to zrealizowano przy wykorzystaniu
bezprzewodowych
przetworni-

To tylko kilka z wielu wdrożonych
aplikacji. Z wykorzystaniem bezprzewodowych przetworników zrealizowaliśmy także monitoring emisji spalin,
parametrów infrastruktury pozablokowej, stacji transformatorowych, instalacji przeciwpożarowej, instalacji sprężonego powietrza oraz monitoring
temperatury dystrybucji pary w zakładzie. Jak widać zaufanie do bezprzewodowej komunikacji rośnie.
Dzięki coraz większej ofercie produktów bezprzewodowych każdy
zakład może je wypróbować w aplikacjach, w których urządzenia bezprzewodowe rozwiążą problemy
spowodowane ograniczonymi możliwościami sieci przewodowych i będą
najkorzystniejsze z ekonomicznego
punktu widzenia.
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 Słowacja będzie

szukać ofert na budowę
elektrowni atomowej

Słowacja oficjalnie potwierdziła, że
zamierza zorganizować przetarg na
kontrakt dotyczący budowy nowych
reaktorów atomowych w miejscowości Jaslovske Bohunice na zachodzie
kraju. Aby wejść do Unii Europejskiej
Słowacja musiała zgodzić się na sukcesywne zamknięcie swoich dwóch
przestarzałych reaktorów. Ostatni reaktor będzie wyłączony do końca tego roku, a kraj może stać się w dużym
stopniu zależny od importu energii.
„Ministerstwo chce przygotować
dokumentację do przetargu w pierwszej połowie tego roku” – poinformował rzecznik prasowy Ministerstwa
Ekonomii, Branislav Zvara.
Po ogłoszeniu przez rząd słowacki
informacji o planach budowy nowej
elektrowni swoje zainteresowanie
uczestnictwem w przetargu wykazał
czeski gigant energetyczny CEZ, który jest uznawany (biorąc pod uwagę
wycenę akcji) za największą firmę
energetyczną w Europie Centralnej.
Kolejną spółką, która również wyraziła
zainteresowanie słowacką inwestycją,
jest kontrolowany przez państwo francuski koncern Electricite de France.
Słowackie władze biorą także pod
uwagę możliwość budowy całkowicie
nowej elektrowni jądrowej w słabo
rozwiniętej wschodniej części kraju.
Plany te są częścią przedstawionej
w końcu ubiegłego roku strategii energetycznej, którą Słowacja zamierza
zrealizować do 2030 roku.
Źródło: www.energy-daily.com

 Philips zakupił patent
układu regulacji
przepływu energii ze
źródeł odnawialnych

Naukowcy z holenderskiego uniwersytetu technicznego w Eindhoven
opracowali prototypowy system regulacji, który może złagodzić negatywny
wpływ generacji rozproszonej na system elektroenergetyczny. Badaniami
zainteresowała się firma Philips i postanowiła zakupić prawa patentowe
na nowe rozwiązanie.
W ostatnim czasie dynamicznie
wzrasta liczba rozproszonych producentów energii elektrycznej, którzy
chcą oddawać do sieci nadmiar wyprodukowanej energii. Przyłączanie
nowych źródeł o zmieniającej się
mocy może negatywnie oddziaływać
na system elektroenergetyczny, a w
skrajnych przypadkach prowadzi do
niestabilności jego pracy.
Tematykę poprawy warunków pracy systemu w kontekście przyłączania
dużej liczby źródeł o zróżnicowanej
mocy i charakterystyce podjął dr Haimin Tao wraz z kolegami z politechniki
w Eindhoven (Holandia). Dr Tao skupił
się na analizie i opracowaniu optymalnego procesu regulacji przepływu
energii pomiędzy źródłem a systemem. Układ regulacji uwzględnia trzy
elementy, pomiędzy którymi następuje
wymiana energii: urządzenie generujące, urządzenie magazynujące oraz
odbiornik. Zgodnie z opracowaną
koncepcją przepływ energii może odbywać się w dwóch kierunkach w zależności od wymaganych parametrów
po stronie odbioru lub zasilania.

Na cele doświadczalne zespół
badawczy opracował układ przekształtnika wieloportowego DC-DC.
Do testów wykorzystano 1 kW prototyp, w którym zastosowano regulator
z zamkniętą pętlą sprzężenia. Wyniki
badań wskazują na poprawność procesu regulacji. Przy zmianach obciążenia układ zapewniał stałość mocy
źródła zasilania, dzięki bilansowaniu
przepływu energii z urządzenia magazynującego.
W praktyce zastosowanie omawianego rozwiązania ma zminimalizować
niepożądane zmiany parametrów
sieci w czasie przyłączania i pracy
nowych źródeł takich jak turbiny wiatrowe, ogniwa słoneczne czy ogniwa
paliwowe. Dzięki bardziej optymalnemu wykorzystaniu energii źródła
użycie konwerterów umożliwi również osiągnięcie wyższej sprawności
przesyłu energii. Dodatkową zaletą
koncepcji jest stosunkowo niewielka
złożoność rozwiązania technicznego,
co w praktyce może przełożyć się
niższe koszty produkcji.
Zalety nowego pomysłu zostały
dostrzeżone przez firmę Philips, która
uczestniczyła w badaniach finansowanych przez Technology Fundation
STW. Po serii testów i pozytywnych
doświadczeń Philips wystąpił o prawa
patentowe i dokonał ich zakupu.
Źródło: tue.nl, innovations-report.com

Informacje pochodzą z portalu branżowego:

Technologie
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Rozmowa z Mirosławem Burzajem, specjalistą ds. techniczno-handlowych SEW-EURODRIVE Polska Sp. z o.o.

Lider
w branży

fot. NE

automatyki
napędowej

nr 1/2008

SEW-EURODRIVE określa
siebie jako LIDERA
W BRANŻY... Co wyróżnia
was spośród pozostałych firm
oferujących napędy?
SEW-EURODRIVE jest światowym
producentem motoreduktorów, reduktorów, wariatorów, silników elektrycznych, serwonapędów i przemienników częstotliwości. Oferujemy pełną
gamę motoreduktorów: walcowych,
płaskich, ślimakowych i stożkowych.
Nasze innowacyjne rozwiązania napędowe mają zastosowanie we wszystkich branżach i gałęziach przemysłu:
chemicznego, samochodowego, spożywczego, budowlanego, energetycznego itd. Realizujemy wersje do pracy
w środowiskach zagrożonych wybuchem oraz w innych trudnych, agresywnych warunkach. W naszej ofercie

znajdują się również przekładnie przemysłowe i planetarne, z momentem
aż do 1000 kNm.
SEW-EURODRIVE to z całą pewnością ruch i innowacja, jakość i obsługa
– udowadniamy to naszym klientom
codziennie od ponad 75 lat. Poruszamy
nie tylko niezliczone taśmociągi, rozlewarki, dachy stadionów sportowych,
fabryki żwiru, linie montażowe, procesy
w przemyśle chemicznym, bagaże na
lotnisku czy samych Państwa na schodach ruchomych, lecz także poruszamy
siebie – bezruch dla nas nie istnieje!
Codziennie prawie 500 naukowców pracuje nad wynalezieniem
i ulepszeniem przyszłości automatyki
napędowej. W sumie ponad 11 000
pracowników na całym świecie porusza się, wywiązując się ze swoich zadań i optymalizując procesy.

Dziś SEW-EURODRIVE, lider w branży automatyki napędowej, odnotowuje
obrót na poziomie 1,5 miliarda euro.
„Myśl globalnie, działaj lokalnie”.
Na długo przed tym, jak modne stało
się to hasło, firma SEW-EURODRIVE
już funkcjonowała zgodnie z nim.
Montownie i oddziały w 46 krajach
zatrudniają miejscowych specjalistów. Tak uzupełniają się know-how
i usługi „globalnego gracza” oraz
specyficzna wiedza regionalnego
partnera. Przez to SEW-EURODRIVE
rozumie zorientowanie na klienta na
całym świecie. W jedenastu fabrykach w Niemczech, Francji, USA,
Chinach, Brazylii, Finlandii wytwarza
się wszystkie komponenty. Produkty końcowe są montowane i dostosowywane do konkretnych potrzeb
klienta w 61 rozrzuconych po całej
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kuli ziemskiej montowniach. Te korzystają z siły innowacji i kompetencji
silnego, globalnego przedsiębiorstwa. Zapewnia to postęp techniczny, szybką dostępność produktów,
jednolite standardy jakości i globalne
doświadczenie w zastosowaniu.
Można powiedzieć, że „napędzamy świat” za pomocą naszych układów napędowych. W zależności od
potrzeb lub branży oferujemy szeroki
wachlarz układów napędowych: od
motoreduktorów poprzez odpowiednio dobrane do nich falowniki, układy
sterownia, silniki servo, do ogromnych
przekładni stosowanych w największych maszynach i urządzeniach.
Z drugiej strony proponujemy indywidualne rozwiązania, bazujące
na koncepcji modułowej motoreduktorów, falowników, automatyki sterującej w formie odpowiednio opracowanego pakietu, do zastosowania
w konkretnej aplikacji.

Technologie

Co zyskuje klient wybierając
stworzone i wyprodukowane
przez SEW napędy, które – jak
piszecie – stały się znakiem
jakości w świecie napędów?
Istotnym aspektem, do którego
firma SEW-EURODRIVE przykłada
bardzo dużą wagę, jest znajomość
potrzeb i oczekiwań klientów. Firma
SEW-EURODRIVE wychodzi tu poza
zakres techniki napędowej, by znaleźć najlepsze rozwiązania. Nierzadko z niekonwencjonalnym spojrzeniem i sposobem postępowania od
lat wyznaczamy trendy i standardy w
technice napędowej. Dlatego określenie „engineered and made by SEW”,
czyli „stworzone i wyprodukowane
przez SEW” stało się znakiem jakości
w świecie napędów.
W myśl przyjętej zasady, iż „człowiek
nie potrzebuje produktów, lecz rozwiązań” firma SEW-EURODRIVE zdecydowała się na to, żeby obok motoreduktorów zaprojektować i produkować
specjalnie dostosowaną do ich potrzeb
elektronikę oraz układy sterowania. Tak
dopasowane elementy pozwalają bu-

dować spójne i sprawdzone aplikacje,
będące kompleksowym rozwiązaniem
w dziedzinie napędów.
Inżynierowie, konstruktorzy i planiści instalacji oraz projektów otrzymują
z jednej ręki rozwiązania dla napędów,
które umożliwiają uruchomienie i wydajne sterowanie pojedynczymi przebiegami ruchu lub całymi procesami.

nie mają sobie równych. Wyposażone
w opcjonalne czujniki i układy nadzoru
tworzą nowoczesne, niezawodne systemy napędowe.

Działacie w kilku branżach
przemysłu. Co was wyróżnia
jeśli chodzi o branżę
energetyczną? Jak układa się
współpraca z tym sektorem?

W SEW-EURODRIVE dbamy o jedno i drugie. Doskonałe produkty oraz
integralna oferta usługowo-serwisowa
gwarantują ciągłe zastosowanie i dostępność wszelkich napędów na całym świecie. Kompletne napędy i części zamienne dostępne są na całym
świecie w wyjątkowo krótkim czasie,
w wielu regionach nawet w 24 godziny na dobę.
Dzięki naszej ofercie CDM® – Complete Drive Management – klient uzyskuje m.in. wiele usług w ramach tzw.
Condition Monitoring.
CDM to synonim całościowego
systemu obsługi produktu, będącego
częścią serwisu po sprzedaży. System
ten polega na pełnej (Complete) organizacji usług (Management) dla całej
techniki napędowej i elektroniki sterującej (Drive) firmy SEW-EURODRIVE.
Zalety systemu CDM to zwiększenie
możliwości dysponowania napędami
i urządzeniami, kompletna przejrzystość w zakresie urządzeń zastosowanej techniki napędowej, możliwość
sprawdzania podczas bieżącej produkcji celem zapobieżenia ewentualnym
błędom, minimalizacja zakłóceń, gospodarcza optymalizacja zarządzania
magazynem, wydajny system usuwania zakłóceń, a tym samym obniżenie
kosztów awarii, system indywidualnie
dostosowany do potrzeb.
Począwszy od konserwacji produktów poprzez system usuwania zakłóceń i 24-godzinne dyżury telefoniczne,
aż do logistyki – dzięki usłudze Complete Drive Management zapewniamy
pewność, jaką sobie Państwo życzą.

Również w branży energetycznej,
gdzie wymagania odnośnie parametrów
technicznych urządzeń oraz niezawodności pracy są bardzo duże, stosuje się
napędy SEW-EURODRIVE. Energetyka to bardzo rozległy obszar zastosowań napędów: począwszy od dużych
elektrowni i elektrociepłowni, gdzie
można często spotkać napędy SEW
w układach nawęglania, odsiarczania
czy też procesach pomocniczych, do
zastosowań w małych elektrowniach
wodnych. Duża uniwersalność zabudowy oraz szeroki zakres mocy i obrotów motoreduktorów pozwala na dobór
oraz zastosowanie praktycznie we
wszystkich urządzeniach, gdzie trzeba
coś wprawić w ruch.
Kolejną
propozycją
SEW-EURODRIVE dla energetyki – w której to często spotyka się ogromne
urządzenia wymagające znacznych
mocy, np. duże przenośniki taśmowe,
ładowarki, zwałowarki itp. – są przekładnie przemysłowe.
Najnowszy produkt firmy – przekładnie serii „X” – charakteryzuje
się najwyższą uniwersalnością oraz
mnogością akcesoriów dodatkowego
wyposażenia. Bezkonkurencyjny pośród innych produktów tego typu na
rynku. Przekładnie serii „X” na bazie
uniwersalnego korpusu mogą być w
wykonaniu walcowym lub stożkowowalcowym, zarówno z wałem wyjściowym jak i tuleją do zawieszania na
wale maszyny. Szczególne zastosowanie to przenośniki taśmowe, gdzie

Dobre produkty techniki
napędowej to nie wszystko.
Konieczna jest jeszcze
doskonała obsługa. Jak
podchodzicie do klienta?

Rozmawiali:
Dorota Kubek, Mariusz Marchwiak

PRZYSZŁOŚĆ KSZTAŁTUJEMY DZISIAJ...

Wykonujemy ....
Różnego typu kotły
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t Instalacje SCR
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Fluidalne CFB
Pyłowe
Olejowo-Gazowe
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Engineering
Nadzór konstrukcyjny
Części ciśnieniowe
Wymiana części
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