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NOWA JAKOŚĆ
na rynku prasy energetycznej

T

rzeci numer „Nowej Energii” właśnie traﬁa w Państwa rece. Po raz
kolejny staraliśmy się przygotować
magazyn, który będzie – mamy nadzieję – zajmującą lekturą dla wszystkich czytelników.
Aby zapewnić wysoki poziom merytoryczny naszego wydawnictwa rozpoczęliśmy tworzenie Rady Programowej.
Dążymy do tego, aby składała się ona
z ludzi, którzy chcą poprzez swoje doświadczenie i otwartość w wyrażaniu
własnych poglądów wpływać na to, co
dzieje się w polskiej energetyce (we
wszystkich jej dziedzinach) oraz wspierać nasze wydawnictwo w tworzeniu nowej jakości na rynku prasy dla powyższej
branży. Nie mamy wątpliwości, iż prof.
Krzysztof Żmijewski z Politechniki Warszawskiej (przewodniczący Społecznej
Rady Konsultacyjnej Energetyki) oraz
Henryk Kaliś (odpowiedzialny za zarządzanie energią elektryczną i pomiarami
w ZGH „Bolesław” S.A., przewodniczący Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu), którzy jako pierwsi wyrazili
chęć współpracy z nami jako członkowie
Rady Programowej, są takimi osobowo-

ściami (dossier na stronie www.nowaenergia.com.pl). Jesteśmy pewni, iż
w najbliższym czasie zespół ten poszerzy się o kolejnych fachowców.
Obserwując duże zainteresowanie
energią pozyskiwaną z wiatru postanowiliśmy szerzej zainteresować się tym
zagadnieniem. W dziale „Energetyka
Wiatrowa” znajdą Państwo ciekawe materiały poruszające różne aspekty związane z funkcjonowaniem owej gałęzi
energetyki odnawialnej. Oczywiście jest
to tylko wąski wycinek tematu, który na
naszych łamach jeszcze się pojawi. Dodatek będzie również dostępny na portalu www.energetyka.xtech.pl
Szanowni Czytelnicy, przed nami
wakacje, a po okresie wypoczynku zapraszamy do lektury kolejnych numerów (następne wydanie „NE” ukaże się
we wrześniu) i do współpracy z naszym
wydawnictwem. W drugim półroczu
planujemy poszerzyć temetykę gazety
o kolejne ciekawe publikacje oraz organizację konferencji, o czym będziemy
Państwa na bieżąco informować.
Dorota Kubek, Mariusz Marchwiak

Zamów prenumeratę
Zdjęcia na okładkę: NE
Projekt: Margomedia Sp. z o.o.

Formularz zamówienia dostępny na www.nowa-energia.com.pl
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ABOUT US
„Nowa Energia” (New Energy) has
been launched as a new two-month
magazine directed to electric and heat
sector as well as to industial energy addresses, companies connected with
these lines and other institutions which
are intersted in scientiﬁc research in aid
of power industry.
The readers of „Nowa Energia” are
mostly the staﬀ of research and management. The magazine is going to
reach as fair, conference and traninig
organisers, as ministry, research institutes, high schools.
The magazine is going to present
the current situation in the the pool of
power industry and its investments.
Moreover, it is going to inform about
important events in the line. The subject
matter will include modern solutions towards energy, innovations, implementations and other interesting ideas in
the ﬁeld.
The publisher will contain a constant chapters: energy, energy market,
fuel, heat.
„Nowa Energia” is the source of lots
of news and information presented in
a clear and professional way. With our
assistance it will be possible to pass on
ideas, opinions and solutions – even
these controversial ones. We would
like to invite to cooperate all those who
wish to share their experimence and
knowledge.
Our aim is also to organize meetings and conferences concerning the
subject and make people realize how
important it is to be aware of using energy.

NEW QUALITY
on energy press market
T

he third edition of „Nowa Energia”
has just been released for your
kind attention. Once again, we have
been taking eﬀorts to issue a magazine, which, as we hope, will be interesting for all its readers.
With the objective to assure the
highest professional level for our editions, we have started the foundation
of the Programme Council. It is our intention to employ people, who, drawing
from their own experiences and openness of their views, want to inﬂuence
the situation in the Polish power sector
(in all respects) and support our publication, creating a new quality in the
press market of the aforementioned
branch. Undoubtedly, Prof. Krzysztof
Żmijewski of the Warsaw Polytechnic (the Chairman to the Power Sector Consulting Council) and Henryk
Kaliś (responsible for electric energy
and measurements management at
ZGH „Bolesław” S.A., the Chairman of
Electric Energy and Gas Buyers’ Forum), who were the ﬁrst to become our
Programme Council members, are the

most desirable personalities (see their
dossier on website www.nowa-energia.com.pl). We are convinced that
other top-rank specialists will soon be
joining our team.
Taking in account the growing interest in wind energy, we have decided to focus on this issue as well. In
section called „Energetyka Wiatrowa”
(wind energy) you will ﬁnd a great deal
of material describing various aspects
of this renewable energy. Obviously, this
is merely some part of this interesting
subject, which is going to be pondered
over in our future publications.
Dear Readers, we have holidays
ahead, however, when the resting days
are over, we kindly invite you to read our
successive editions (next one will be
issued in September) and co-operate
with our publishers. Later this year we
will extend our oﬀer with other interesting publications, as well as conferences
of which we will keep you informed on
the current basis.
Dorota Kubek, Mariusz Marchwiak

You can

order a subscription of „Nowa Energia” magazine
using an order form from our website www.nowa-energia.com.pl
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prof. dr hab. inż. Jan Popczyk, Politechnika Śląska, przewodniczący Rady Programowej Klastra „3x20”

Co nurtuje

Fot. NE

ELEKTROENERGETYKA

branżę?

nr 3/2008

zagrożenia polskiej
elektroenergetyki
Największym zagrożeniem, jakie widzę obecnie w odniesieniu do polskiej
elektroenergetyki, jest systemowy konﬂikt między nadbudową (polityką energetyczną, czyli polityczno-korporacyjnym
sojuszem biznesowym) oraz bazą (społeczeństwem wiedzy). Konﬂikt taki nie rodzi się oczywiście w ciągu miesięcy i nie
jest właściwością tylko Polski. Jednak
dla Polski oznacza on znacznie większe
zagrożenie niż dla innych krajów. Oznacza też dużo większą utratę szans, które
niesie z sobą każdy wielki kryzys.
Systemowy konﬂikt między nadbudową i bazą oznacza, że trzeba
przerwać podejście, które polega na
dostosowywaniu się społeczeństwa
do sposobów funkcjonowania energetyki. Należy natomiast pobudzić dostosowanie się energetyki do standardów
działania i infrastruktury społeczeństwa
wiedzy (oraz przygotować ją do funkcjonowania w przyszłym społeczeństwie wodorowym – czwarta, piąta
dekada obecnego stulecia).
Konsolidacja dokonana w Polsce
przez poprzedni rząd, i utrwalana przez
obecny, jest niestety naśladownictwem
schyłkowych schematów ze społeczeństwa przemysłowego i ruchem pod
prąd. W szczególności oznacza ona
izolacjonizm elektroenergetyki: korporacyjny, historyczny, technologiczny. Izolacjonizm korporacyjny uniemożliwia
potrzebną w społeczeństwie wiedzy
konwergencję (w obszarze wszystkich
sektorów paliw i energii). Izolacjonizm
historyczny oznacza brak zdolności do
krytycznego wykorzystania czterech
traumatycznych doświadczeń elektroenergetyki amerykańskiej z lat 60.
i 70.1, które były katalizatorem reform
rynkowych w latach 80. (wykreowanie
nowych form ﬁnansowania inwestycji
w sektorze niezależnych wytwórców –
USA2, Ameryka Południowa) i 90. (reformy prywatyzacyjno-liberalizacyjne,
wykreowanie konkurencji bazującej
na wykorzystaniu zasady TPA – USA,

Europa). Izolacjonizm technologiczny
jest najbardziej groźny – oznacza brak
zdolności do otwarcia się na uniwersalizację technologiczną. Tej, do której
punktem startu jest światowy rozwój
technologiczny, zapoczątkowany na
wielką skalę w latach 90. (internet, przyspieszenie rozwoju biotechnologii, technologii mikroprocesorowych, gazowych
technologii wytwórczych combi i kogeneracyjnych, komercjalizacja samochodu hybrydowego, uzyskanie dojrzałości
konstrukcyjnej samochodu wodorowego, a także przyspieszenie prac nad
samolotem wodorowym).

”

Największym
zagrożeniem, jakie
widzę obecnie
w odniesieniu
do polskiej
elektroenergetyki,
jest systemowy
konﬂikt między
nadbudową
(polityką
energetyczną,
czyli polityczno-korporacyjnym
sojuszem
biznesowym)
oraz bazą
(społeczeństwem
wiedzy)

 Analogie do światowych
wydarzeń
Analogie w obecnej sytuacji energetycznej na świecie do wydarzeń, które
wstrząsnęły elektroenergetyką amerykańską w latach 60. i 70., są już niezwykle czytelne. W poszczególnych
obszarach można wskazać na następujące fakty:
 paliwa płynne: ceny giełdowe ropy
– 140 USD/baryłkę i brak zdolności
wydobywczych (inaczej niż w czasie pierwszego kryzysu naftowego

w latach 1973/1974, kiedy zdolności istniały, a zatem zagrożenie
było mniejsze),
 gazownictwo: zapowiadane
(przez Rosję) ceny gazu ziemnego w kontraktach bilateralnych –
500 USD/1000 m3 i również brak
zdolności wydobywczych,
 środowisko: zapowiadane przez
Komisję Europejską całkowite wyeliminowanie po 2012 r. darmowych uprawnień do emisji CO2
i prognozowane ceny na unijnym
rynku tych uprawnień wynoszące
minimum 40 euro/t (przy komplikacjach związanych z odmienną od
unijnej polityką USA w zakresie zarządzania zmianami klimatycznymi
i brakiem w ogóle zgody Chin i Indii
na internalizację kosztów zewnętrznych środowiska),
 rolnictwo: całkowicie zmanipulowana medializacja wzrostu cen żywności w kontekście produkcji biopaliw
(płynnych), blokowanie likwidacji
Wspólnej Polityki Rolnej UE, blokowanie rozwoju rolnictwa energetycznego i technologii GMO.
Wszystkie wymienione zagrożenia
globalne przenoszą się bardzo dotkliwie
na Polskę, bo są wzmacniane w poszczególnych sektorach przez takie
uwarunkowania, jak:
 górnictwo: dotkliwy brak inwestycji (i odczuwalny już bardzo silnie
brak węgla),
 gazownictwo: komunikat ministra
Skarbu Państwa o możliwości dokapitalizowania PGNiG-u (zapowiedź dalszego, po konsolidacji
elektroenergetyki, odchodzenia od
rynku paliw i energii na rzecz polityczno-korporacyjnego biznesu),
 elektroenergetyka: brak uprawnień
do emisji CO2, brak stabilnego środowiska regulacyjnego ukierunkowanego na inwestycje,
 ciepłownictwo: brak uprawnień do
emisji CO2, trudne do wyobrażenia
skutki (po 2016 r.) nowej dyrektywy
IPCC (problem emisji SO2, NOx),
 energetyka odnawialna: brak otwar-
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cia operatorów na energetykę wiatrową (mający uzasadnienie w braku
internalizacji, w rachunku inwestorów, jej kosztów zewnętrznych
w postaci kosztów rezerwowania
i regulacji), brak zdecydowanego otwarcia państwa na rolnictwo
energetyczne.
Przedstawiony szeroki kontekst
historyczno-cywilizacyjny i polskie
szczegółowe uwarunkowania nie pozostawiają wątpliwości: przez najbliższą dekadę polska elektroenergetyka
będzie się przeprowadzać ze społeczeństwa przemysłowego do społeczeństwa wiedzy. Wielkie napięcia są
na tej drodze nieuniknione. Chodzi jednak o to, aby zminimalizować straty
związane z transformacją, a wykorzystanie szans zmaksymalizować („aksamitna rewolucja” byłaby tu dobrym
rozwiązaniem).

 Sposoby

ELEKTROENERGETYKA

przeprowadzenia
polskiej
elektroenergetyki przez
okres przejściowy
2008-2020
Mechanizmy rynkowe można w elektroenergetyce psuć, ale trwale nie da
się ich już zablokować. Jeśli się uzna tę
prawdę, to w zakresie wytwarzania odpowiedzi na postawione pytanie można
szukać w tabeli 1. Mianowicie pewne
technologie (atomowe, węglowe CCT)
w nadchodzącej dekadzie są nieosiągalne. Tradycyjne technologie węglowe
są do wykorzystania, ale z efektami po
2015 r.3 Niestety, po wprowadzeniu pełnej opłaty za uprawnienia do emisji CO2
i uwzględnieniu rzeczywistych opłat sieciowych, są to technologie bardzo drogie,
bez potencjału konkurencyjności w długich horyzontach czasowych. Pozostają
więc technologie gazowe (na gaz ziemny) i odnawialne (wiatrowe i biogazowe)
oraz przede wszystkim elektroefektywne
technologie po stronie popytowej (o dużym potencjale, jeśli uwzględni się bardzo wysoką elektrochłonność polskiego

PKB, 125 MWh/mln zł). Takie uwarunkowania technologiczne powodują, że
nadchodząca dekada będzie w Polsce
okresem niezależnych wytwórców i operatorów (ci ostatni muszą zapewnić intensyﬁkację wykorzystania istniejących
sieci poprzez działania innowacyjne osadzone w nowych koncepcjach obciążalności dynamicznej linii napowietrznych,
wspartych modelami statystyczno-probabilistycznymi i technologiami teleinformatycznymi).
Tab. 1. Podatność technologii
wytwórczych (łącznie z inwestycjami
sieciowymi) i elektroefektywnych
technologii po stronie popytowej
na sygnały rynkowe
Technologia

Minimalne
nakłady
inwestycyjne
[mln zł]

Czas
odpowiedzi
na sygnały
rynkowe [lat]

Węglowa
(tradycyjna)

2 000

8

Atomowa

10 000

15

Węglowa CCT
(CCS, IGCC...)

3 000

20

Wiatrowa

10... 1 500

2... 5

Gazowa na
gaz ziemny

1

1

Biogazowa

10

2

Elektroefektywne technologie
po stronie
popytowej

Praktycznie
każde środki
są użyteczne

od zera* do
kilku lat**

* Indywidualna wymiana elektrochłonnych urządzeń odbiorczych na elektroefektywne, istniejące na rynku
** Przebudowa gospodarki z elektrochłonnej na elektroefektywną

 Możliwości
wypełnienia przez
Polskę unijnych celów
określonych w pakiecie
energetycznym „3x20”
Pakiet energetyczno-klimatyczny
„3x20” jest największą gwiazdką z nieba,
jaką Polsce zsyła Komisja Europejska.
Za pomocą tego pakietu Polska może
przyspieszyć swój rozwój cywilizacyjny.
Ale trzeba po tę gwiazdkę się schylić,
szansę umiejętnie wykorzystać. Na ra-

zie jednak prym wiodą ci, którzy pakiet
widzą jako nieszczęście. Z korporacyjno-politycznej perspektywy oznacza on
przede wszystkim wzrost cen energii
elektrycznej spowodowany opłatami
za uprawnienia do emisji CO2, które
po 2012 r. muszą wynosić znacznie
ponad 20 mld zł rocznie, aby możliwe
było opłacenie kosztów zewnętrznych
środowiska, czyli tych, których biznes
korporacyjno-polityczny dotychczas
nie ponosił.

 Potencjał rozwojowy
polskiego rolnictwa
energetycznego
Z perspektywy społeczeństwa wiedzy sprawa wygląda zupełnie inaczej.
Jeśli energia elektryczna ma drożeć (dodatkowe 20 mld zł musi być wydane
przez społeczeństwo/odbiorców), to powinien być z tego pożytek: pieniądze
winny pozostać w kraju, w możliwie
największej części, i być wykorzystane
na modernizację gospodarki. Z tabeli 2
wynika jasno, że warunek ten spełniają
technologie biogazowe. W przypadku
owych technologii, czyli rolnictwa energetycznego, pieniądze zostaną w Polsce,
a ponadto staną się impulsem modernizacyjnym dla polskiej wsi i impulsem
restrukturyzacyjnym dla polskiego rolnictwa (zostaną wykorzystane do przygotowania polskiego rolnictwa do skutków
wygaszania Wspólnej Polityki Rolnej po
2013 r. i do absorpcji paliw drugiej generacji uzyskiwanych z węgla po 2020 r.).
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Technologia

Udział [%]

Atomowa

80

Węglowa CCT (CCS,
IGCC...)

20

Wiatrowa

60

Gazowa na gaz ziemny

50

Biogazowa

10

Trzeba jednak w tym miejscu podkreślić, że szansa na wykorzystanie
wielkiego potencjału polskiego rolnictwa energetycznego może zostać zaprzepaszczona. W ostatnim czasie
media donoszą o sukcesie polegającym na stworzeniu polsko-niemieckiego
sojuszu na rzecz zablokowania jednego
z podstawowych rozwiązań zapisanych
w projekcie dyrektywy dotyczącej wykorzystania energii odnawialnej (ogłoszonym w styczniu 2008 r.).
Tym rozwiązaniem jest jednolity
unijny rynek zielonych certyfikatów.
Najprostsza analiza (ale trzeba ją wykonać) wskazuje, że rozwiązanie zapro-

ponowane w projekcie dyrektywy jest
w interesie Polski. Nie jest natomiast
w interesie naszego krajui sojusz polsko-niemiecki na rzecz zablokowania
tego rozwiązania.
Dane przedstawione w tabeli 3
wskazują dobitnie (chociaż nie bezpośrednio), że polski potencjał rolnictwa
energetycznego, oszacowany niezwykle zachowawczo, jest porównywalny
z całym celem unijnym dla Polski dotyczącym udziału energii odnawialnej
(w rynku energii końcowej). Niemiecki
potencjał jest natomiast mniejszy od
niemieckiego celu około 6-krotnie. Zatem cena krańcowa certyﬁkatów zielonych na rynku unijnym, w dużym
stopniu zależna od nierównowagi bilansowej charakterystycznej dla Niemiec, będzie wysoka. W takiej sytuacji
polskie nadwyżki zielonych certyﬁkatów będzie można sprzedać bardzo
korzystnie na unijnym rynku. (Nadwyżki
certyﬁkatów zielonych będą pochodzić
z sumy zasobów energii odnawialnej,
obejmujących także energetykę wiatrową, wodną i inne, a ponadto będą wynikać z wyższej, od przyjętej do wyliczeń
przedstawionych w tabeli, wydajności
energetycznej z hektara użytków rolnych). Wykorzystanie tej szansy, a nie
sojusz polsko-niemiecki na rzecz jej zablokowania, jest polską racją stanu.

Tab. 3. Porównanie potencjału rolnictwa
energetycznego Polski i Niemiec
w aspekcie jednolitego (unijnego) rynku
zielonych certyﬁkatów
Wielkość

Polska

Niemcy

Ludność [mln]

38

82

Powierzchnia [tys. km2]

314

357

Użytki rolne [mln ha]

18,6

17,3

Użytki rolne niezbędne do
pokrycia potrzeb żywnościowych* [mln ha]

ok. 4

ok. 8,6

Potencjał rolnictwa energetycznego (25% użytków
rolnych) 2008**, pp*** [TWh]

140

120

Potrzeby energetyczne
2008, pp [TWh]

1 100

3 845

Udział OZE w końcowym
rynku energii w 2005 r. [%]

5,8

7,2

Cel unijny (2020) [%]

15

18

Energochłonność, pp, PKB
[MWh/1000 euro]

4,8

2,1

* Przy przeciętnej osiągalnej obecnie wydajności zbóż,
wynoszącej 7 [t/ha] (Francja, Holandia, Irlandia, Niemcy).
W Polsce wydajność ta wynosi na razie ok. 3,5 [t/ha])
** Potencjał rolnictwa energetycznego został obliczony
bardzo zachowawczo, mianowicie przy założeniu, że powierzchnia ekwiwalentna upraw energetycznych jest aż
2-krotnie mniejsza od rzeczywistej i przy obecnej wydajności energetycznej kukurydzy 50 MWh/ha (w przypadku buraków półcukrowych potencjał wynosi 215 TWh dla
Polski i 200 TWh dla Niemiec, a w przypadku kukurydzy
GMO odpowiednio około 550 TWh i około 500 TWh)
*** pp – wielkości odnoszące się do rynku paliw pierwotnych



1) Północno-wschodni blackout – 1965 (wdrożenie zasady poprawy niezawodności strukturalnej sieci przesyłowych za pomocą redundancji), pierwszy kryzys naftowy – 1973/74,
krach giełdowy Consolidated Edison – 1974, awaria Three Mile Island – 1979
2) Skuteczne przeprowadzenie procedury legislacyjnej związanej z ustawą PURPA, trwającej ponad 4 lata – 1978-1982, otwarło drogę do rozwoju amerykańskiego segmentu niezależnych wytwórców (IPP), ukierunkowanego na kogenerację (na ochronę środowiska i na zmniejszenie zużycia paliw pierwotnych)
3) Bloki Łagisza i Bełchatów, już budowane, zostaną uruchomione przed 2012 r.
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Tab. 2. Udział opłat uiszczanych za
energię elektryczną przez odbiorców
końcowych (uwzględniających
pokrycie kosztów kapitałowych,
kosztów za paliwo i innych kosztów
eksploatacyjnych oraz łącznych kosztów
sieciowych), które traﬁą do dostawców
zagranicznych
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rozwoju sektora
gazowniczego w Polsce
Istotnym problemem polskiej energetyki jest słaba kondycja jej infrastruktury technicznej. W sektorze gazowym
borykać się musimy z jednostronnością
kierunku dostaw (tylko ze Wschodu),
brakiem terminali LNG, niezagospodarowaniem wielu lokalnych źródeł gazu
tzw. pozasystemowego (szczególnie
zaazotowanego). Ponadto na gazowej
mapie Polski w dalszym ciągu istnieją
białe plamy, na których nie ma sieci
średnich i niskich ciśnień (dystrybucyjnej). Praktycznie nie istnieje elektroenergetyka gazowa (zaledwie ok. 3%
w bilansie elektroenergetycznym kraju). Stwierdzenie to szczególnie dotyczy elektroenergetyki rozproszonej, tzn.
źródeł dołączonych do sieci średnich
i niskich napięć.
Przyjęty 5 października 2004 r.
„Program restrukturyzacji i prywatyzacji PGNiG S.A.” nie przedstawia jedno-

znacznego celu i formy organizacyjnej,
do jakiej mają doprowadzić główną ﬁrmę sektora gazowego działania restrukturyzacyjne i prywatyzacyjne w latach
2004-2006. Działania prowadzące do
dostosowania sektora do dyrektywy
55/03/WE spowodowały wydzielenie
operatora systemu przesyłowego, który
obecnie jest 100% spółką skarbu państwa po nazwą OGP GAZ-SYSTEM
Sp. z o.o. Obecnie spółka ta przejęła w postaci majątku od PGNiG S.A.
ok. 50% gazociągów przesyłowych,
a pozostałe użytkuje w formie leasingu. Proces przejmowania majątku ma
być zakończony w 2008 r.
PGNiG S.A. odpowiada aktualnie
za krajowe wydobycie ropy i gazu ziemnego, zakup gazu z zagranicy, sprzedaż gazu do odbiorców przemysłowych
oraz za jego dystrybucję do pozostałych
grup odbiorców poprzez swoje spółkicórki. Na terenie Polski działa jeszcze
kilkanaście prywatnych lokalnych spółek zajmujących się dystrybucją gazu
ziemnego jednakże w większości gaz

,ten kupowany jest od PGNiG S.A. (gaz
sieciowy wysokometanowy, ale częściej
gaz zaazotowany ze złóż w zachodniej Polsce). Równolegle do wydzielenia operatora systemu przesyłowego,
w strukturach sześciu spółek dystrybucyjnych stworzono oddziały zajmujące
się wydzielaniem operatorów systemu
dystrybucyjnego.
W kwietniu 2006 r., po prawie
5-cio miesięcznym okresie działalności
PGNiG S.A. bez prezesa, podjęto decyzję
stawiającą pod znakiem zapytania działania prowadzone od 2004 r. w zakresie
wydzielania operatorów systemów dystrybucyjnych. Zaproponowano wydzielenie obrotu ze spółek dystrybucyjnych
i scentralizowanie go w ramach działalności centrali PGNiG S.A. Zasada wydzielenia obrotu posiada logiczne uzasadnienie
i jest znacznie łatwiejsza od wydzielania operatora systemu dystrybucyjnego
sześciu spółek, m.in. z uwagi na sprawy
podatkowe. Proponowane włączenie wydzielonego obrotu do wspólnych działań
centrali PGNiG S.A. stawia znaki zapytania przed przeprowadzeniem tego rodzaju operacji. Pozostawienie podstawowej
działalności, jaką jest obsługa systemu
dystrybucyjnego w rękach wydzielonych
spółek dystrybucyjnych pozwala pozostawić majątek, zasoby kadrowe oraz
działające obecnie struktury bez zmian,
jakie musiałoby powodować wydzielanie
ze spółki niezależnego operatora. Wydzielenie obrotu, które wynika z zapisów
Prawa Energetycznego w ślad za dyrektywą 55/03/WE jest znacznie łatwiejsze,
ponieważ wymaga przekazania co najwyżej niewielkiego majątku umożliwiającego
dalszą ciągłą obsługę klientów otrzymujących gaz z sieci dystrybucyjnej. Jednakże
scentralizowanie obrotu gazem w jednej
ogólnopolskiej spółce spowodowało cofniecie się w działaniach konkurencyjnych,
do jakich zmuszone byłyby oddzielne
podmioty konkurujące cenowo, a działające początkowo w sześciu regionach
Polski. Działanie takie jest obroną monopolistycznej pozycji na rynku przed konkurencją i powrotem do ujednolicenia cen
za gaz ziemny, które mogą w następstwie
różnić się tylko wielkością stawki przesy-

łowej w poszczególnych regionach działalności wydzielonych operatorów.
W 2006 r. zgodnie z „Programem
restrukturyzacji…” powinna zostać
przeprowadzona analiza zasadności
wydzielenia części poszukiwawczo-wydobywczej. Wydzielenie tej działalności
jako spółki doprowadzi do zrównania
kosztów zakupu gazu z zagranicy i z wydobycia własnego, co oznaczać będzie znaczny wzrost cen, bo do chwili
obecnej niższa cena dostaw krajowych
umożliwiała ograniczenie drastycznych
podwyżek cen gazu.

”

Aktualnie
niezbędne dla
dalszego rozwoju
gazownictwa
polskiego jest
uzyskanie jak
największej ilości
połączeń z siecią
gazowniczą krajów
Unii Europejskiej,
co umożliwi
kreowanie
konkurencyjnego
rynku zgodnie
z zapisami Prawa
Energetycznego

Wydaje się, że niezależnie od analiz ekonomicznych właściwym byłoby
jednoznaczne określenie: czy i za co
ma odpowiadać największa spółka sektora i jaki cel ma realizować w polskim
sektorze energetycznym, zwłaszcza
w sytuacji rozwijającej się konkurencji
na europejskim liberalizującym się rynku oraz tworzeniu się bardzo silnych,
ponadnarodowych struktur energetycznych, takich jak E, ON, RWE, Gaz de
France, Suez itp. Zasadnymi do zadania są następujące pytania: jaki byłby
cel wydzielenia spółki poszukiwawczowydobywczej? Co oprócz ewentualnego
celu prywatyzacyjnego można by osiągnąć? Czy opłacalne w dalszej perspek-

tywie byłoby wydzielenie tego sektora?
Jak wynika z powyższych stwierdzeń
nie sam fakt konsolidowania lub wydzielania spółek (i działalności) podlega krytyce, lecz rzeczywiste jawne lub
ukryte cele takiego procesu, a w konsekwencji jego skutki, często całkiem
przewidywalne.
Pozostawiając w PGNiG S.A. poszukiwania i wydobycie wraz z obsługą
zakupów gazu z zagranicy można by
w oparciu o te elementy doprowadzić
do zaistnienia spółki na rynku zagranicznym, nie tylko europejskim, z chwilą rozwinięcia działalności w zakresie
poszukiwania i wydobycia ropy i gazu
w innych krajach, takich jak Afryka Północna lub kraje WNP.
Rozwijanie własnego wydobycia do
wielkości 5,5-6 mld m3 oraz uzyskanie
możliwości wydobycia gazu za granicą będzie jedną z najskuteczniejszych
form dywersyﬁkacji dostaw przy jednoczesnym wyjaśnieniu ekonomicznych
i handlowych podstaw do dostarczania
gazu skroplonego na wybrzeże Morza
Bałtyckiego. Obecnie trudne do oceny
są projekty dostaw gazu z Norwegii gazociągiem bezpośrednim.
Sieć przesyłowa jest tylko w jednym
punkcie połączona z niemiecką siecią
przesyłową z możliwością dostaw do
Polski w rejonie Zgorzelca, co umożliwia dostawę ok. 1 mld m3 gazu rocznie. W lutym 2006 r. zarząd PGNiG S.A.
podjął kontrowersyjną decyzję o wstrzymaniu budowy połączenia z niemieckim
systemem gazowniczym na wysokości
Szczecina, który miał zapewniać możliwość przesyłania gazu do Polski jak
i z Polski do Niemiec, z uzasadnieniem,
że najpierw muszą zostać zrealizowane
projekty dywersyﬁkacji dostaw, a dopiero później połączenia z systemem europejskim. Nie znajduje to logicznego
uzasadnienia (zwłaszcza w przypadku
mechanizmu solidarnego wspierania
kryzysów w Unii Europejskiej zaproponowanego w „Pakcie Trzech Muszkieterów” lansowanym przez Rząd RP)1.
Aktualnie niezbędne dla dalszego roz1) Mowa o koncepcji premiera Kazimierza Marcinkiewicza
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woju gazownictwa polskiego jest uzyskanie jak największej ilości połączeń
z siecią gazowniczą krajów Unii Europejskiej, co umożliwi kreowanie konkurencyjnego rynku zgodnie z zapisami
Prawa Energetycznego.
Kolejną sprawą, która może mieć
wpływ na dalsze funkcjonowanie sektora, jest sprawa akcji dla pracowników
wynikająca z przywilejów zawartych
w ustawie o komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych. Uzgodnienia,
jakie zapadły pomiędzy przedstawicielami Rządu RP w roku 2005 i 2006
wskazują na sprzedaż pierwszej akcji PGNiG S.A. (nie chodzi tu o podwyższenie kapitału, co miało miejsce
23 września 2005 r.) nie później jak na
przełomie 2006 i 2007 r. tak, aby pracownicy mogli objąć akcje w pierwszym kwartale 2007. Wstrzymywanie
tej operacji doprowadziło do konﬂiktu
ze związkami zawodowymi.

 Infrastruktura

ELEKTROENERGETYKA

techniczna
elektroenergetyki
W sektorze elektroenergetycznym
problemy zapóźnienia energetycznego
występują zarówno w sektorze dystrybucji oraz przesyłu jak i w sektorze
wytwarzania.
Potrzeby inwestycyjne dystrybucji
oceniane są na ok. 15 mld zł (5 mld euro) potrzebne na domykanie sieci średnich napięć, które w dalszym ciągu
często mają charakter promieniowy,
oraz na modernizację sieci niskonapięciowych, gdzie zdarza się, że napięcie
spada poniżej 170 V. Jak już wspomniano wcześniej sieci lokalne nie są
wspierane przez rozproszone, lokalne
źródła energii (w tym odnawialne).
Sieci przesyłowe wymagają strategicznego domknięcia pętli płn-wsch
– płn-zach. Potrzebna jest budowa linii
równoleżnikowej wzdłuż autostrady A2,
a przede wszystkim połączeń transgranicznych zarówno Polska-Wschód
(Litwa, Ukraina) jak i Polska-Zachód
(Niemcy, Czechy). Tworzenie tych połączeń jest warunkiem koniecznym

energetycznej integracji Polski z Unią
w ramach Europejskiego Zjednoczonego Rynku Energetycznego. Inwestycje
w przesył wymagają środków rzędu
1.5-2 mld euro.
Osobnym problemem jest konieczność odbudowy sektora wytwarzania.
Pomimo papierowego nadmiaru mocy,
wynoszących prawie 35 tys. MW mocy
zainstalowanej wobec oryginalnej mocy
szczytowej przekraczającej 25 tys. MW,
okazuje się, że część 10 tys. MW nadmiaru mocy jest rezerwą ﬁkcyjną, praktycznie nie do uruchomienia. Wartość tej
ciemnej liczby stale rośnie w miarę starzenia się bloków energetycznych instalowanych 30, 40 lat temu (rys. 6. i rys. 7.).
Ostatnio zakończono 1 blok – 464
MW w Pątnowie II, a w zaawansowanym
przygotowaniu są dwa bloki: 460 MW
Łagisza i 833 MW Bełchatów II – łącznie
daje to zaledwie 1757 MW nowych mocy, a potrzeba 3000 do 5000 MW.
Rysunek 7 pokazuje, że już dzisiaj
40% bloków na ponad 35 lat, co jest
energetyczną emeryturą, a 10% ma ponad 50 lat (co jest równoważne technicznej śmierci). Należy podkreślić, że
proces starzenia się materiału i związane z nim zjawiska (pełzanie, odkształcenia reologiczne itp.)2 mają charakter
ﬁzyczny, a wiec obiektywny i nie dają
się zatrzymać lub zniwelować np. za
pomocą generalnego remontu.

Rys. 6. Proces starzenia się bloków
energetycznych
Źródło: K. Żmijewski. Security through Efﬁciency a demand for Energy Policy. Presentation on Conference. The Future of
European Energy Security. Organized by
Tischner European University

2) Nieodwracalne zjawiska polegają na trwałych zmianach w sieci pseudokrystalicznej metali wywołane stałymi naprężeniami; mogą spowodować np. trwałe wygięcie
nieużywanego wału turbiny

Rys. 7. Ubytek mocy w systemie
Źródło: K. Żmijewski. Security through Efﬁciency a demand for Energy Policy. Presentation on Conference. The Future of
European Energy Security. Organized by
Tischner European University

Braki energii na rynku bilansującym
mogą się pojawiać po spadku mocy
dyspozycyjnej do poziomu 1.1 mocy szczytowej (tzn. ok. 27,5 tys MW),
tzn. najpóźniej w 2013 r., a braki mocy
w systemie (zagrożenie wyłączeniami)
po spadku mocy do poziomu szczytowego (25 MW), tzn. dwa lata później.
Jest bardzo możliwe, że kryzys mocy może pojawić się wcześniej, jeżeli
wzrost gospodarczy wywoła większy
niż 1% rok wzrost zapotrzebowania na
energię elektryczną.
Niewielka korekta rzeczywistego
ubytku mocy na początku 2006 r., tzn.
wzrost z 2500 MW do 5000 MW, przesuwa daty krytyczne z roku 2011 na
rok 2008 (kryzys energii) i z 2013 r. na
2010 (kryzys mocy).
Istotny problem w sektorze pojawi
się, gdy nastąpi synergiczna zbieżność
obu opisanych zjawisk, czyli gdy na
uwarunkowany prawami ﬁzyki proces
wypadania bloków z obiegu nałoży się,
uwarunkowany prawami biznesu, proces wycofywania się z produkcji. Jeśli
działania takie podejmą tylko całkowicie niezależne od skarbu państwa Elektrownie Rybnik i Połaniec, to z systemu
wypadnie ~3360 MW, a jeśli dodatkowo PAK, to łącznie ~6000 MW. W tym
scenariuszu kryzys energetyczny nastąpić może już w 2008 r., a kryzys mocy
w roku 2009.
Rysunek 8 ilustruje dynamikę hurtowych cen energii elektrycznej na wolnym
rynku w czterech różnych wariantach.
Prognozy te otrzymane zostały metoda-

mi kosztowymi (podłoga niska i wysoka)
oraz rynkowymi (pułap niski i wysoki).
Poziomem odniesienia była średnia cena na rynku hurtowym w 2006 r., wynosząca ok. 120 zł/MWh (z akcyzą). Linia
„podłoga niska” przedstawia poziom
cen 113 zł/MW, poniżej którego bardziej opłacalnym staje się zaniechanie
produkcji i sprzedaż uprawnień do emisji (tzn. w kategoriach ekonomicznych
produkcja jest całkowicie nieopłacalna).
Wartość średnia tych prognoz kształtuje się na poziomie 157-158 zł/MWh co
oznacza podwyżkę o ok. 30%. Realizacja „Programu dla elektroenergetyki”
może się skończyć wejściem na ścieżkę „pułapu wysokiego”.
Nowy dramatyczny wymiar nadaje
procesowi wzrostu kosztów i cen energii elektrycznej nowy Pakiet klimatyczny z nowym systemem ETS. Zasada
obowiązkowych, ogólnodostępnych,
paneuropejskich aukcji zwiększa koszty
od 39-118 euro/MWh w zależności od
sposobu organizacji tychże aukcji, który
do tej pory stanowi wielką niewiadomą
w rękach Komisji Europejskiej (temat
będzie kontynuowany w kolejnych wydaniach „Nowej Energii”).

Rys. 8. Zbiorczy wykres prognozy
cenowej
Źródło: K. Żmijewski. Security through Efﬁciency a demand for Energy Policy. Presentation on Conference. The Future of
European Energy Security. Organized by
Tischner European University

 Polityka energetyczna
oraz jej stabilność w
kontekście europejskim
Europejska polityka energetyczna
rozwija się w dwóch, w dużym stopniu
przeciwstawnych kierunkach. Oﬁcjalny
to kierunek liberalizacji rynków energii
i budowa jednolitego europejskiego ryn-

ku energii. Kierunek ten rzeczywiście realizowany jest w niektórych państwach
europejskich (Wielka Brytania, Skandynawia). W większości pozostałych regulacje europejskie wprowadzane są na
poziomie formalnym, tzn. absorbowane przez krajową regulację. Natomiast
na poziomie faktycznym liberalizacja,
rozumiana jako realne prawo wyborcy
do wyboru dostawcy, blokowana jest
przez utrzymywanie (jak np. we Francji)
lub tworzenie (jak w Czechach) tzw. narodowych championów dominujących
swoje rynki narodowe. Taką właśnie
sytuację mamy w Polsce.
Polityka europejska, o ile będzie
konsekwentnie realizowana, może
wpłynąć na wzrost konkurencyjności europejskiego przemysłu poprzez
wzrost jego efektywności, w tym efektywności energetycznej. Drugi element
to optymalizacja kosztów ochrony środowiska i szansa na paneuropejską
optymalizację kosztów bezpieczeństwa
energetycznego. Szanse te zostaną
zrealizowane tylko wtedy, gdy Europejski Jednolity Rynek Energii rzeczywiście,
ﬁzycznie powstanie. Ogólnoeuropejska
niechęć do budowy połączeń transgranicznych szansie tej rokuje nie najlepiej.
Wyjątkiem jest tu Skandynawia.
Stosunki na wschodniej ﬂance Europy mogą mieć istotne znaczenie nie
tylko dla sytuacji energetycznej Europy, lecz również wpłynąć mogą na wewnętrzne relacje pomiędzy członkami
Unii. Jedynym realnym sposobem minimalizacji takich zagrożeń jest dywersyﬁkacja źródeł i kierunków dostaw.
Dla stabilizacji Europy Wschodniej konieczne jest ścisła współpraca EuropaUkraina. Przy okazji trzeba wspomnieć
o pozostającej w planach energetycznej integracji państw bałtyckich.
Szczyt Wiosenny Rady Europy
w 2007 r. dał Unii Europejskiej nowy
impuls stwierdzając, że: „Europa potrzebuje zintegrowanej polityki energetycznej, łączącej działania na szczeblu
europejskim i państw członkowskich
i jednocześnie sprzyjającej zrównoważonemu rozwojowi, bezpieczeństwu
dostaw i konkurencyjności”. W konse-

kwencji pojawił się nadzwyczaj ważny
i niezwykle ambitny Program „3x20” na
2020, formułujący wymierne cele i wytyczający czytelne kierunki działań. Szkoda, że w Polsce ograniczono się, jak do
tej pory, jedynie do deklaratywnej akceptacji „Programu” przy jednoczesnej
kontynuacji dotychczasowych, sprzecznych z „Programem” działań (konsolidacja, centralizacja, monopolizacja, nacisk
na wzrost użycia energii). Wielu energetyków w Polsce nawoływało wręcz
do sabotowania „Programu” lub walki
z „narzuconym przez Brukselę jarzmem”,
nie widząc wielkiej szansy, jaką Program
„3x20” stawia przed Polską.
Na jesieni pojawiły się kolejne konkrety nowej europejskiej polityki energetycznej w postaci tzw. trzeciego
pakietu energetycznego, którego celem jest pogłębienie liberalizacji rynku energii i jednocześnie rozszerzenie
jego transgranicznej integracji. W tej
kwestii Polska przystąpiła, z absolutnie niezrozumiałych powodów, do antyrynkowej koalicji niemiecko-francuskiej,
występując między innymi przeciw powstaniu ACRE – europejskiej agencji
d/s współpracy regulatorów energii.
Agencja ta mogłaby nie tylko pomóc
Polsce lepiej połączyć się z Europą,
ale mogłaby być ulokowana w Polsce
– korzyści z tym związanych tłumaczyć
tu nie trzeba.

Rys. 9. Porównanie struktury zużycia
energii pierwotnej w OECD, UE i Polsce
* w kategorii odnawialne ujęto energię: geotermalną, słoneczną, wiatrową, spalane
paliwa odnawialne i odzyskiwane ciepło
odpadowe

Źródło: Energy Balances of OECD Countries, IEA 2002
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Na szczęście możemy mieć nadzieję, że dotychczasowa, wroga wobec rynku i Europy polityka Polski, ulegnie diametralnej zmianie w interesie zrównoważonego rozwoju, bezpieczeństwa dostaw i konkurencyjności gospodarki. Nowy
rząd składał takie deklaracje.
Rysunki 9-12 i zestawienie zawarte w tabeli 3 obrazują zużycie energii, strukturę produkcji energii elektrycznej oraz energochłonność w Polsce i w wybranych krajach.
Tab. 3. Struktura nośników do produkcji energii elektrycznej w Polsce i wybranych
krajach UE, 2002-2005 (w%)
Rodzaj
elektrowni

Rok

Niemcy

Hiszpania

Francja

Wielka
Brytania

Polska

2002

51,43

34,13

4,74

32,72

94,52

2003

52,75

29,45

5,21

35,36

95,06

2004

50,27

28,98

4,79

33,95

94,06

2005

49,81

27,79

5,37

34,35

93,44

2002

4,08

9,49

10,94

1,24

1,60

2003

3,23

15,92

10,53

0,82

1,11

2004

3,46

11,39

10,52

1,26

1,36

2005

3,19

6,73

9,06

1,25

1,42

2002

29,08

26,08

78,86

22,83

0,00

2003

27,71

23,99

78,51

22,43

0,00

2004

27,39

22,95

78,83

20,37

0,00

2005

26,59

19,80

79,13

20,53

0,00

2002

0,76

11,83

1,31

1,25

1,67

2003

0,79

9,31

1,26

1,16

1,64

2004

1,66

8,60

1,15

1,24

1,64

2005

1,73

8,40

1,27

1,36

1,64

2002

9,54

13,40

3,17

40,17

1,54

2003

9,82

15,27

3,45

37,65

1,62

2004

10,32

20,01

3,63

40,07

2,06

2005

11,32

27,19

4,02

38,54

2,30

2002

5,12

5,07

0,99

1,78

0,67

2003

5,69

6,06

1,04

2,01

0,58

2004

6,90

8,06

1,08

2,50

0,87

2005

7,36

10,09

1,15

2,50

1,31

cieplne

Rys. 10. Średnioroczna zmiana zużycia
energii pierwotnej i tempo wzrostu PKB
w wybranych krajach w latach 1996-2004

Źródło: Wnuk R., zespół pracowników
GUS pod kierownictwem Berent-Kowalskiej G., Efektywność wykorzystania energii w latach 1995-2005, Główny Urząd
Statystyczny, Warszawa 2007

wodne
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nuklearne

Rys. 11. Tempo zmian energochłonności
przemysłu w latach 1996-2004
Źródło: Wnuk R., zespół pracowników
GUS pod kierownictwem Berent-Kowalskiej G., Efektywność wykorzystania energii w latach 1995-2005, Główny Urząd
Statystyczny, Warszawa 2007

olejowe

gazowe

niekonwencjonalne

Źródło: wg GP-E w latach 2005, 2006; GUS 2007 (str. 29)

Rys. 12. Energochłonność gospodarki
wybranych krajów
Źródło: Wnuk R., zespół pracowników
GUS pod kierownictwem Beret-Kowalskiej
G., Efektywność wykorzystania energii
w latach 1993-2003, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2005
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Adam Szymała, Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.

Kogeneracja
ELEKTROENERGETYKA

wysokosprawna
24

lutego 2007 r. weszły w życie zmiany w ustawie
Prawo Energetyczne [2], które dostosowały
polskie prawodawstwo do wymogów dyrektywy
2004/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
11 lutego 2004 r. w sprawie wspierania kogeneracji
w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na
rynku wewnętrznym energii oraz zmieniające dyrektywę
92/94/EWG. Celem implementacji zapisów dyrektywy
[1] do prawodawstwa polskiego jest promowanie
efektywniejszego wykorzystywania paliw w energetyce,
w procesach wytwarzania energii elektrycznej i ciepła,
poprzez wzrost udziału wytwarzania energii w kogeneracji.
Energia produkowana w kogeneracji charakteryzuje
się wyższą sprawnością przetwarzania energii paliw
pierwotnych, a tym samym odpowiednio mniejszym
ich zużyciem w stosunku do zużycia w rozdzielonym
wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła (rys. 1).
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Rys.1. Porównanie sprawności
wytwarzania energii elektrycznej i ciepła
w kogeneracji z wytwarzaniem w
gospodarce rozdzielonej

Nowelizacją ustawy [2] wprowadzono do energetyki polskiej pojęcie
wytwarzania energii elektrycznej w kogeneracji i wytwarzania w kogeneracji
wysokosprawnej.
Pod pojęciem kogeneracji rozumie
się równoczesne wytwarzanie ciepła
i energii elektrycznej lub mechanicznej
w trakcie tego samego procesu technologicznego. Z kolei z kogeneracją wysokosprawną mamy do czynienia wówczas,
gdy wytwarzanie energii elektrycznej lub
mechanicznej i ciepła użytkowego w kogeneracji zapewnia oszczędność energii
pierwotnej zużywanej w:
 jednostce kogeneracji w wysokości nie mniejszej niż 10% w porównaniu z wytwarzaniem energii
elektrycznej i ciepła w układach
rozdzielonych o referencyjnych
wartościach sprawności dla wytwarzania rozdzielonego,
 jednostce kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej poniżej
1 MWe w porównaniu z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła
w układach rozdzielonych o referencyjnych wartościach sprawności dla
wytwarzania rozdzielonego.
Podstawowym aktem prawnym jest
wspomniana wcześniej ustawa [2] oraz
rozporządzenie ministra gospodarki
z dnia 26 września 2007 r. w sprawie
sposobu obliczania danych podanych
we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczegó-

Rys. 2. Procentowy udział ilościowy energii elektrycznej uzyskanej z różnych źródeł

łowego zakresu obowiązku uzyskania
i przedstawienia do umorzenia tych
świadectw, uiszczania opłaty zastępczej i obowiązku potwierdzania danych
dotyczących ilości energii elektrycznej
wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji [3]. Rozporządzenie [3] implementuje europejskie wytyczne do
dyrektywy 2004/8/WE [1].
Przedsiębiorstwo energetyczne
zajmujące się wytwarzaniem energii
elektrycznej lub jej obrotem i sprzedażą odbiorcom końcowym jest obowiązane:
 uzyskać i przedstawić do umorzenia Prezesowi URE świadectwa pochodzenia z kogeneracji,
 uiścić opłatę zastępczą (do 31 marca danego roku, którą wyznacza się
na podstawie jednostkowych opłat
zastępczych ustalonych przez Prezesa URE).
Obowiązek uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectwa
pochodzenia z kogeneracji lub uiszczonej opłaty zastępczej uznaje się za
spełniony, jeżeli za dany rok kalendarzowy udział ilościowy sumy energii
elektrycznej wynikającej z uzyskanych
i umorzonych świadectw pochodzenia z kogeneracji, lub uiszczonej opłaty zastępczej, w wykonanej całkowitej
rocznej sprzedaży energii elektrycznej
przez dane przedsiębiorstwo odbiorcom końcowym, wynosi nie mniej niż
wartości przedstawione w rozporządzeniu [3], które zostały zobrazowane
na rysunku 2.
Wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w kogeneracji (zgodnie

z ustawą [2]) wymaga uzyskania koncesji, niezależnie od mocy zainstalowanej
źródła czy też ilości energii wyprodukowanej w takim źródle. Przedsiębiorcy,
którzy posiadają obecnie koncesję na
wytwarzanie energii elektrycznej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła, wydaną
wg przepisów obowiązujących przed
nowelizacją ustawy [2], tj. do dnia 24 lutego 2007 r., nie muszą występować
z wnioskiem o udzielenie nowej koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej
w kogeneracji. Zmiana dotychczasowego sformułowania „wytwarzający
energię elektryczną w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła” na „wytwarzający
energię elektryczną w kogeneracji”, będzie dokonana sukcesywnie przy rozpatrywaniu wniosków przedsiębiorstw
o jakąkolwiek inną zmianę w udzielonej koncesji.
Reasumując, za komunikatem
URE [4]: źródła wytwarzające energię
elektryczną w wysokosprawnej kogeneracji, nieposiadające koncesji, nie
mogą wnioskować o wydanie świadectw pochodzenia z kogeneracji oraz
nie przysługuje im prawo żądania odbioru, a także pierwszeństwa przesyłania lub dystrybucji wytworzonej energii
elektrycznej przez operatora systemu
elektrycznego, do którego sieci bezpośrednio są przyłączone.
Świadectwo pochodzenia z kogeneracji jest potwierdzeniem wytworzenia
energii elektrycznej w wysokosprawnej
kogeneracji i wydawane jest oddzielnie
dla jednostki kogeneracji:
 opalanej paliwami gazowymi lub
o łącznej mocy zainstalowanej
elektrycznej źródła poniżej 1 MW,
 innej niż powyższa.

ELEKTROENERGETYKA

Źródło: „Instrukcja wyznaczania energii
elektrycznej wytworzonej w skojarzeniu
z produkcją ciepła oraz oszczędności energii pierwotnej w świetle przepisów dyrektywy 2004/8/WE”. Opracowanie „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.
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W procesie pozyskania świadectwa
możliwe są trzy sytuacje:
 prezes URE wydaje świadectwo
pochodzenia na wniosek przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się wytwarzaniem energii
elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji,
 prezes URE odmawia wydania
świadectwa pochodzenia, jeśli wniosek został przedłożony operatorowi systemu elektroenergetycznego
po upływie terminu (14 dni od wytworzenia), a odmowa następuje
w drodze postanowienia, na które
przysługuje zażalenie,
 prezes URE umarza świadectwa
pochodzenia na wniosek przedsiębiorstwa, któremu przysługują prawa majątkowe z nich wynikające.

ELEKTROENERGETYKA

Rys. 3. Uproszczony obieg wniosku

Jeżeli wniosek jest składany za
okres roku kalendarzowego, należy do
niego dołączyć sprawozdanie. W przypadku okresu krótszego niż rok kalendarzowy dane ilościowe podaje się
łącznie za okres objęty tym wnioskiem
z podziałem na poszczególne miesiące. Sprawozdanie zawiera wielkości
podane we wniosku, a także schemat
zespołu urządzeń wchodzący w skład
jednostki kogeneracji.
Do sprawozdania przedsiębiorstwo
energetyczne dołącza: opinię akredytowanej jednostki (wykaz akredytowanych
jednostek prowadzi Polskie Centrum
Akredytacji), wniosek o wydanie „brakujących” świadectw lub wniosek o umorzenie świadectw „nadmiarowych”.
Ponadto, w terminie do dnia 15 lutego każdego roku kalendarzowego,
przedsiębiorstwo energetyczne zobowiązane jest przedłożyć do Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki sprawozdanie dotyczące jednostki kogeneracji
zawierające dane za okres poprzedniego roku kalendarzowego.

Może się okazać, że sprawozdanie
za okres roku przedsiębiorstwo energetyczne będzie musiało przedłożyć
operatorowi systemu w terminie do 14
dni od następnego miesiąca po zakończeniu okresu wytworzenia energii elektrycznej objętej tym wnioskiem, czyli do
14 stycznia.
Obowiązek uzyskania i przedstawienia do umorzenia prezesowi URE
świadectw pochodzenia z kogeneracji
albo uiszczenia opłaty zastępczej obowiązuje do dnia 31 marca 2013 r.
Przedsiębiorstwo energetyczne,
które wytwarza energię elektryczną
w kogeneracji, a chce wnioskować
o świadectwa pochodzenia z kogeneracji, musi spełnić szereg wymagań opisanych w rozporządzeniu [3]. Poniżej
przedstawiono kwestie, na które należy
zwrócić szczególną uwagę.
1. Dla jednostki kogeneracji trzeba
określić granicę bilansową wokół
procesu, obejmującą wszystkie
urządzenia biorące udział w tym
procesie i urządzenia towarzyszące, które służą do odzysku ciepła,
oraz przedstawić schemat jednostki kogeneracji.
2. W granicy bilansowej jednostki kogeneracji powinno się umieszczać
tylko te urządzenia do wytwarzania
ciepła użytkowego lub energii elektrycznej, które biorą udział w procesie kogeneracji.
3. Ilość ciepła użytkowego w kogeneracji „Quq” obejmuje ilość ciepła użytkowego w kogeneracji dostarczonego do instalacji lub sieci
ciepłowniczej i przeznaczonego
w szczególności:
– do ogrzewania budynków i przygotowania ciepłej wody użytkowej;
– do przemysłowych procesów
technologicznych;
– dla obiektów wykorzystywanych
do produkcji rolnej, roślinnej lub
zwierzęcej, w celu zapewnienia
odpowiedniej temperatury i wilgotności w tych obiektach;
– do wytwarzania chłodu w przypadkach wymienionych powyżej.

4. Ilość energii chemicznej „Qb” oblicza się jako sumę ilości energii
chemicznej zawartej w paliwach
zużytych w jednostce kogeneracji,
stosując metodę bezpośrednią na
podstawie wartości opałowej i ilości tych paliw. W przypadku, gdy
używanie metody bezpośredniej
z powodów technicznych nie jest
możliwe, lub koszty jej stosowania
są niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości energii z wysokosprawnej kogeneracji wytworzonej w tej jednostce, a metoda
pośrednia daje co najmniej taką samą dokładność jak metoda bezpośrednia, wówczas ilość energii
chemicznej zawartej w paliwach zużytych w źródle energii, w skład którego wchodzą jednostki kogeneracji,
można rozdzielić na poszczególne
urządzenia wchodzące w skład tego źródła, wykorzystując metodę
pośrednią. Sytuację obrazuje rysunek 4.

Rys. 4. Granica bilansowa jednostki
kogeneracji i źródła energii

5. Należy zapewnić wymaganą dokładność pomiarów wartości wielkości ﬁzycznych będących danymi
wejściowymi do algorytmów obliczeniowych, zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach
o miarach.
6. Na granicy bilansowej jednostki kogeneracji lub wyodrębnionego zespołu urządzeń wchodzących w jej
skład powinny być mierzone i monitorowane wszystkie strumienie paliw
i energii wprowadzane do jednostki
kogeneracji oraz energii elektrycznej
i ciepła użytkowego wyprowadzanych poza tę jednostkę w danym
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Rys. 5. Ciepło użytkowe wytworzone poza
procesem kogeneracji

Rys. 6. Wyznaczenie średniego
współczynnika zmiany mocy beta
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Rys. 7. Wyznaczenie równoważnika
paliwowego

Rys. 5-7 Źródło: Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o., prezentacja mgr inż. Krzysztofa Wojasa

Z przytoczonymi wymaganiami wiążą się określone problemy, m.in.:
 w rozporządzeniu [3] nie ma określonego progu istotności wyznaczania danych do wniosku o wydanie
świadectw pochodzenia z kogeneracji,
 uwzględnić należy pracę szczytowych wymienników ciepła stacji
redukcyjno-schładzających oraz

odgazowywaczy wody uzupełniającej obieg wody ciepłowniczej
(rys. 5),
 problem z rozdziałem ciepła użytkowego w kogeneracji na upusty
turbozespołów ze wzgl. na brak pomiarów lub pomiary niespełniające
wymagań prawnych (rys. 6),
 konieczność wyznaczenia równoważnika paliwowego (rys. 7).
Przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się produkcją energii elektrycznej,
a które mają zamiar produkować energię
elektryczną w kogeneracji, powinny:
 przejrzeć koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej pod kątem
występowania zapisów mówiących
o wytwarzaniu w skojarzeniu,
 określić wielkość produkcji energii
elektrycznej brutto oraz ilość energii elektrycznej sprzedawanej odbiorcom końcowym,
 przeprowadzić klasyﬁkację paliw,
 wykonać obliczenia symulacyjne na
okres min. 3 lat, zgodnie z rozporządzeniem ministra gospodarki [3].
Powyższa analiza dostarczy pierwszych ogólnych informacji przedsiębiorstwu: czy warto przystąpić do
wnioskowania o świadectwa pochodzenia z kogeneracji wysokosprawnej.
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okresie sprawozdawczym.
7. Konieczność wyznaczenia współczynnika zmiany mocy beta. Współczynniki zmiany mocy określają
zmianą ilości energii elektrycznej
lub mechanicznej wyprodukowanej w jednostce z zachowaniem
stałej ilości energii chemicznej paliw wprowadzonych do jednostki
kogeneracji. Zmiana mocy może
następować w przypadku:
– zmniejszenia ilości energii elektrycznej spowodowanego poborem części pary do produkcji
ciepła użytkowego,
– zwiększania ilości energii elektrycznej spowodowanego wprowadzeniem do jednostki energii
z procesów zewnętrznych w stosunku do jednostki kogeneracji
– wówczas wyznacza się równoważnik paliwowy.
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Rozmowa z Janem Penarem, dyrektorem Zakładu Techniki Cieplnej, jednostki organizacyjnej ENERGOPOMIARU
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Jak wytwórcy energii dostosowują
swoje działania do wymagań prawodawstwa Unii Europejskiej?
W Polsce wdrażane są rozwiązania
prawne w zakresie odnawialnych źródeł
energii, w tym współspalania biomasy
oraz promocji wysokosprawnej kogeneracji. Przygotowywane akty prawne
dotyczące efektywności energetycznej spowodowały pojawienie się na rodzimym rynku certyﬁkatów o różnych
kolorach, w zależności od źródła ich pochodzenia. W ostatnich latach nastąpiło
nasilenie działań podejmowanych przez
producentów energii elektrycznej i ciepła,
zmierzających do dostosowania pracy
urządzeń i instalacji energetycznych do
wymagań prawa Unii Europejskiej. Działania te mają przyczynić się do podniesienia efektywności wykorzystania paliw
w produkcji energii elektrycznej i ciepła,
ograniczenia emisji CO2 do atmosfery,
jak również poprawienia jakości i bezpieczeństwa produkcji energii.
Jaką rolę przyjął ENERGOPOMIAR
w procesie uzyskiwania świadectw
pochodzenia przez przedsiębiorstwa energetyczne?
Zgodnie z obowiązującymi przepisami koncesjonowaniu podlega każda
działalność gospodarcza w zakresie
wytwarzania energii elektrycznej z zasobów odnawialnych, bez względu na
wielkość mocy zainstalowanego źródła
czy też ilość energii wyprodukowanej
w takim źródle. W związku z powyższym, obowiązkiem uzyskania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej,
tzw. zielonych certyﬁkatów, objęte są
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europejskich. Mowa tu o ustawie o efektywności energetycznej i systemie białych certyﬁkatów.
System białych certyﬁkatów został
przedstawiony w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/32/WE
w kwietniu 2006 r. jako jeden z mechanizmów wsparcia dla działań zmierzających do poprawy efektywności
końcowego wykorzystania energii.
W Polsce dopiero od niedawna słyszy
się o tym nowym kolorze na rynku energii, mimo że w wielu krajach Europy białe
certyﬁkaty, a więc certyﬁkaty oszczędności energii, są już obecne od lat. Dlatego
też, wdrażając białe certyﬁkaty w Polsce,
powinno się korzystać z doświadczeń
zdobytych w innych krajach, adaptując
system do krajowych realiów.
Białe certyﬁkaty, zgodnie z deﬁnicją dyrektywy, powinny być wydawane
w związku z oszczędnościami energetycznymi uzyskanymi przez uczestników rynku energetycznego w efekcie
zastosowania środków poprawy efektywności energetycznej. Dyrektywa
nie narzuca konkretnego rozwiązania
w tym zakresie, dlatego poszczególne
kraje wdrożyły ten system odpowiednio do kształtu swojego rynku energetyki i do celów, jakie chciały pośrednio
uzyskać. Według przyjętych założeń
do ustawy system białych certyﬁkatów miałby obowiązywać od stycznia
2009 r. Nadal jednak występują opóźnienia w procesie legislacyjnym.
Jakie inne istotne problemy producentów energii elektrycznej i ciepła
są podejmowane przez specjalistów ENERGOPOMIARU?
Pytanie jest zbyt ogólne, gdyż trudno w kilku słowach powiedzieć o całym
spektrum problematyki podejmowanej przez ENERGOPOMIAR. Pozostając w obszarze zainteresowań Zakładu
Techniki Cieplnej warto wspomnieć
o pracach realizowanych na potrzeby
Towarzystwa Gospodarczego Polskie
Elektrownie w zakresie metodyki rozliczeń paliw. Istotnym obszarem działalności firmy jest bezpieczeństwo
systemu elektroenergetycznego w za-

kresie obrony i odbudowy systemu. Żaden system elektroenergetyczny nie
jest odporny na wszystkie możliwe zakłócenia, jednak dążenie do minimalizacji ich wystąpienia, przy uwzględnieniu
związanych z tym kosztów i korzyści,
jest jak najbardziej celowe.
Ze względu na olbrzymie potrzeby w zakresie budowy nowych mocy,
modernizacji obiektów energetycznych,
podniesienia efektywności energetycznej, limitów emisji CO2, planów budowy
spalarni i wielu innych istotnych problemów w energetyce, nasza oferta wciąż
się poszerza o nowe tematy. Jestem
przekonany, że na zmieniającym się
rynku usług dla energetyki nadal będziemy liderem.
Rozmawiali:
Dorota Kubek, Mariusz Marchwiak

www.energopomiar.com.pl

Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o. z siedzibą
w Gliwicach to ﬁrma z 58-letnią tradycją. Zakres usług
spółki obejmuje m.in. doradztwo przy wdrażaniu nowych
technik redukcji SO2 i NOx,
kogeneracji wysokosprawnej,
doradztwo w zakresie produkcji energii zielonej i czerwonej oraz rozliczeń emisji CO2,
wnioski koncesyjne, opinie
dla Urzędu Regulacji Energetyki o poprawności sposobu
produkcji energii odnawialnej,
koncepcje i oceny spalania lub
współspalania biomasy, paliw alternatywnych i odpadów;
wdrażanie systemów techniczno-ekonomicznej kontroli eksploatacji TKE®, badania,
pomiary i diagnostykę turbozespołów i kotłów, modernizacje, uruchomienia, badania
i oceny techniczne AKPiA.
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wszystkie przedsiębiorstwa energetyczne produkujące energię w odnawialnych źródłach energii.
Prace oferowane przez ENERGOPOMIAR w zakresie realizacji zadań
związanych z produkcją, rozliczaniem
i bilansowaniem energii odnawialnej
kierowane są głównie do przedsiębiorstw energetycznych, które zamierzają produkować, lub produkują, energię
w procesie wspólnego spalania paliw
odnawialnych: biopaliw stałych i ciekłych oraz biogazu, wspólnie z paliwami
konwencjonalnymi: węglem kamiennym
i brunatnym oraz olejem opałowym.
Poprzez różnego rodzaju próby, testy,
pomiary i obliczenia specjaliści ENERGOPOMIARU dokonują oceny możliwości
wspólnego spalania paliw odnawialnych
z paliwami konwencjonalnymi. Opracowują również koncepcje układów podawania i opomiarowania biomasy do
kotłów energetycznych, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.
Kolejnym dużym wyzwaniem dla
energetyki było wejście w życie, na początku ubiegłego roku, zmian w Prawie
Energetycznym, dostosowujących prawo do wymagań dyrektywy 2004/8/WE.
Cechą charakterystyczną energii elektrycznej produkowanej w kogeneracji
jest wyższa sprawność przetwarzania
energii paliw. Podobnie jak w przypadku
tzw. zielonych certyﬁkatów, wytwarzanie
energii elektrycznej w kogeneracji wymaga koncesji. W procesie rozpoznania
możliwości technicznych, przeglądzie
aparatury kontrolno-pomiarowej i rozliczeniowej oraz określeniu granic układu
kogeneracyjnego aktywną rolę również
odgrywają specjaliści ENERGOPOMIARU. Czynny udział w konsultacjach przy
przygotowywanych zmianach prawnych,
w połączeniu z wysoką fachowością
i doświadczeniem w zakresie bilansowania i rozliczeń układów energetycznych,
zaowocował pojawianiem się dużego
zapotrzebowania ze strony rynku na prace z zakresu przygotowania dokumentacji układów kogeneracyjnych.
W tym roku czeka nas wprowadzenie kolejnych aktów prawnych związanych z implementacją dyrektyw
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Bronisław Pytel, główny energetyk General Motors Manufacturing Poland Sp. z o.o.

Dzielimy się

SWOIM DOŚWIADCZENIEM

Najwięcej wykorzystujemy
energii elektrycznej,
a najbardziej energochłonnym
obiektem jest lakiernia,
gdzie pobór energii oscyluje
na poziomie około 60%
w stosunku do zużycia na
terenie całego zakładu.

Fot. NE
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P

lanowana produkcja w bieżącym roku
zakłada wytworzenie około 200 000
samochodów. Aby zrealizować ów plan musimy
zużyć trzy rodzaje mediów energetycznych:
energię elektryczną, ciepło (w postaci gorącej
wody przegrzanej do temperatury 120°C, którą
pozyskujemy z firmy zewnętrznej) oraz gaz.
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energetyczna
W naszej ﬁrmie bardzo dużą wagę
przywiązuje się do efektywności energetycznej. Energia elektryczna jest
bowiem jednym z istotniejszych czynników cenotwórczych. Niestety, jej cena cały czas wzrasta. Widzimy jednak
dość duży potencjał jeśli chodzi o obniżenie zużycia energii.
W ramach grupy General Motors
działamy globalnie, co oznacza, że wymieniamy się stale swoimi doświadczeniami z kolegami z innych zakładów GM.
Corocznie organizowane jest spotkanie
energetyków GM podsumowujące dotychczasowe działania i wyznaczające
kierunki na najbliższe lata. Pozyskujemy najlepszą wiedzę z różnych zakładów, obszarów i próbujemy ją wdrażać
tam, gdzie jest to tylko możliwe. W naszej korporacji kontrola mediów energetycznych jest prowadzona w ramach
systemu GM2100, który daje możliwości benchmarkingu i kontroli redukcji
energochłonności. W jego ramach każdy zakład może zobaczyć jak wygląda
struktura zużycia, może porównać się
z innym zakładem. Te zakłady oczywiście mogą różnić się strukturą, proﬁlem
oraz wielkością produkcji. Możemy jednak wyróżnić te, które są podobne do
siebie i dają możliwość porównania.
W przeciągu ostatnich 5 lat nasze
sumaryczne zużycie energii elektrycznej,
liczone na samochód, zmalało dwukrotnie. Nasz gliwicki zakład jest obecnie
jednym z najlepszych w General Motors
na świecie jeśli chodzi o ilość energii zużytej na wytworzony samochód.

 Ograniczanie zużycia
energii
Firma pozyskuje ciepło z zewnętrznej spółki, jednak inne zakłady GM
uczestniczą również w programie handlu emisjami CO2. Redukcja zużycia
energii automatycznie poprawia nie tylko wskaźniki cenowe jeśli chodzi o zakup energii, ale również nasze warunki
cenowe w zakresie handlu emisjami

CO2 w Europie. Ciągłe porównywanie
się z innymi powoduje dalszą chęć doskonalenia.

 Zakup mediów
energetycznych
Duży nacisk w ﬁrmie kładziemy na
kontrolę kosztów. Poprzez ograniczanie wolumenu zakupu energii możemy je zredukować. Z drugiej strony
staramy się również pozyskać energię w jak najlepszej cenie. Jeśli chodzi o gaz, to rynek jeszcze nie został
uwolniony. W zakresie ciepła podpisaliśmy wieloletnią umowę z ﬁrmą zewnętrzną i mamy stałą ustabilizowaną
cenę. Wprowadzamy program, który
spowoduje, że przez weekend możemy redukować wielkość przepływu
czynnika oraz obniżać temperaturę
czynnika latem (co do niedawna było
wielkością stałą), w celu ograniczenia
strat na sieci. Korzyść jest obustronna – dostawca ciepła poprawia swoje wskaźniki – my mamy zapewnione
stabilne ceny.

”

Nasz gliwicki
zakład jest
obecnie jednym
z najlepszych
w General Motors
na świecie jeśli
chodzi o ilość
energii zużytej
na wytworzony
samochód

Jeśli chodzi o energię elektryczną,
to od 2003 r. uczestniczymy w wolnym
rynku i korzystamy z zasady TPA. Rozdzieliliśmy umowę na sprzedaż i przesył energii na dwie niezależne umowy,
dostosowaliśmy układ pomiarowo-rozliczeniowy do wymogów uczestnictwa
w bilansowaniu energii oraz zakupiliśmy
platformę informatyczną, dzięki której
możemy łatwo zarządzać procesem
zakupu energii. Co roku organizujemy

przetarg na dostawę energii – obecnie mamy już trzeciego dostawcę. Jak
do tej pory korzystanie z zasady TPA
jest dla nas bardzo opłacalne, gdyż porównując nasze wynegocjowane ceny
z cenami taryfowymi widzimy wymierne korzyści.

 Zarządzanie gospodarką
energetyczną
Umowy zakupu energii są dla nas
korzystnie skonstruowane. Nie rozliczamy odchyłek wprost wg cen rynku
bilansującego. Ciężar ten przenosimy
na ﬁrmę, z którą mamy podpisaną umowę. Wiemy, że dostawca nie zasila tylko
nas, ale tworzy własną grupę bilansującą. Dlatego też nasze niezbilansowanie ﬁrma może bilansować z innymi
odbiorcami.
W ﬁrmie funkcjonuje system informatyczny SKOME. Dzięki temu programowi możemy lepiej prognozować
zużycie energii opierając się o dane
historyczne. Stworzyliśmy ponadto
wewnętrzny system zamawiania energii. Jest to istotne, gdyż dokładność
prognoz zużycia energii rzutuje ostatecznie na jej końcową cenę. Im większa dokładność takiej prognozy, tym
niższa jest cena. Każdy z wydziałów
produkcyjnych najlepiej sam może
kontrolować na co dzień swoje zużycie.
Problem powstaje podczas weekendów, kiedy to wiele wydziałów produkuje części serwisowe. Wydziałowy
tzw. energy oﬃcer jest odpowiedzialny
za lokalną gospodarkę energetyczną.
Przygotowuje miesięczne prognozy
zużycia energii i później codziennie je
uaktualnia. Po zebraniu prognoz zużycia energii z poszczególnych wydziałów centralnie zamawiamy określoną
ilość energii.
W oparciu o system SKOME stworzyliśmy również dodatkowe narzędzie. Każdy członek załogi, który ma
dostęp do komputera, może monitorować poziom zamówionej energii
oraz faktyczne jej zużycie dla każdego
z poszczególnych wydziałów. Dane są
aktualizowane co 15 minut.
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 Efektywność
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to np. część jednostek wentylacyjnych,
które w danej chwili nie są niezbędne dla funkcjonowania zakładu. A my
mamy możliwość „zmieszczenia” się
w mocy zamówionej.
Ogłaszając przetarg sporządzamy
dokładny graﬁk dobowo-godzinowy na
następny rok w oparciu o plan produkcji. Podpisujemy umowę z jedną ceną
na wszystkie godziny doby. Jesteśmy
w stanie na bieżąco za każdy dzień
śledzić dokładność naszej prognozy.
W momencie zakończenia produkcji
dbamy o to, aby natychmiast zmalało
zużycie energii elektrycznej.

 Ograniczanie zużycia
energii

ODBIORCY - RYNEK ENERGII

Narzędzia Skome – raport przekroczeń mocy

Wykresy zużycia energii – raport miesięczny

Raz w tygodniu sporządzamy raporty zużycia energii, a raz w miesiącu
spotykamy się z dyrekcją, szczegółowo omawiając wszystkie wskaźniki
energetyczne.
Narzędzia informatyczne pomagają
nam zoptymalizować moc zamówioną.
Można powiedzieć, że zamawiamy moc
prawie „na styk”, czyli możliwie dokładnie tyle, ile potrzebujemy. Zmieniamy
moc zamówioną raz na kwartał, wie-

dząc co się będzie działo na produkcji.
Na tym etapie również jesteśmy w stanie zaoszczędzić na rachunku za usługi
dystrybucyjne. Poprzez SKOME mamy
możliwość śledzenia na bieżąco przekroczenia mocy.
Tę samą funkcję realizuje nasz układ
sterujący FCM. W momencie przekroczenia mocy maksymalnej jesteśmy
w stanie wyłączyć jednostki, które są
zdeﬁniowane jako mniej potrzebne. Jest

W ubiegłym roku zoptymalizowaliśmy transfer ciepła technologicznego
– mam tutaj na myśli obiegi chłodnicze.
W naszym zakładzie ciepło technologiczne powstaje głównie na spawalni
oraz na lakierni. W poprzedniej wersji
układu wymuszany był stały przepływ
wody, a w zależności od ilości „zrzucanego” ciepła w układzie zmieniała
się temperatura wody. Zmiana w układzie polega na zmiennym przepływie
wody przy wymuszonej, maksymalnie
dużej różnicy temperatur. Zmieniając
program działania całego układu udało
nam się na stałe wyłączyć kilka urządzeń. Wybrane układy wyposażone zostały w falowniki, co pozwala na płynne
sterowanie przepływem.
Inwestujemy także w urządzenia
zwane LEC (Light Energy Controller),
które służą do oszczędzania energii
elektrycznej w obwodach oświetleniowych. Zasada działania takiego urządzenia jest bardzo prosta. Po włączeniu
obwodów oświetleniowych, po 3-5 minutach, kiedy źródła światła się rozgrzeją, następuje przejście z zasilania 230 V
na 205 V. Powoduje to obniżenie balastu cieplnego i zmniejszenie zużycia
energii o około 20-25% w obwodach
oświetleniowych. Dodatkowo następuje
wydłużenie żywotności lamp, gdyż nie
są one termicznie przeciążane. Pojawia się również zmniejszenie kosztów
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utrzymania ruchu. Wszystkie obwody
oświetleniowe połączone są do układu
centralnego, z którego sterujemy pracą
tych urządzeń.
Jednym z ciekawszych rozwiązań jest także tzw. centralny sensor
oświetlenia. Mamy jeden bardzo dokładny czujnik natężenia oświetlenia
na zewnątrz. Czujnik jest na tyle precyzyjny, że odwzorowuje warunki panujące w hali.
Kolejnym systemem redukcji strat
jest system sprężonego powietrza. Korzystając z konkretnego opomiarowania
możemy stwierdzić, jakie straty ponosi konkretny wydział. W zależności od
sytuacji podejmujemy konkretne działania. W tym roku zakupiliśmy specjalne przyrządy ultradźwiękowe, które
bardzo precyzyjnie pokazują miejsca
np. wycieków. Identyﬁkujemy te miejsca dzięki wdrożonemu systemowi Top
Strata i próbujemy je natychmiast naprawiać.
W ramach działań proefektywnościowych wprowadziliśmy również wewnętrzne audyty energetyczne, dzięki
którym szukamy miejsc, gdzie mogą
powstawać straty lub stosowane są
tzw. „złe praktyki”.
Staramy się poprawiać świadomość naszych pracowników. Wdrożyliśmy system „Stop Strata”. Na
każdym wydziale wisi tablica poprawy efektywności energetycznej, na
której zamieszczamy bieżące informacje dotyczące wykorzystania energii,
informujemy o działaniach pozwalających zmniejszyć jej zużycie. Dlatego
dbamy o to, aby żadne zbędne systemy nie pracowały, jeśli nie ma takiej
konieczności.

z podstawowego na rezerwowe bez
żadnej konieczności interwencji służb
zewnętrznych. Zainstalowaliśmy również układ samoczynnego załączenia
rezerw, który w przypadku zaniku zasilania, automatycznie po 2 sekundach
przełącza nas z zasilania podstawowego na rezerwowe, aby maksymalnie
skrócić czas awarii.

Fot. NE

elektrycznej

Dokuczają nam ponadto krótkotrwałe obniżenia wielkości napięcia,
tzw. przysiady. Problem ów jest spowodowany najczęściej zaburzeniami
w sieci energetycznej wywołanymi np.
uderzeniem pioruna, zwarciami awaryjnymi, wichurą, awaryjnymi wyłączeniami linii itp. Powodują one w naszej
ﬁrmie zakłócenia układów sterownia
i mniej więcej godzinną stratę w produkcji. „Przysiad” sprawia, że niektóre
sterowniki na linii technologicznej się
wyłączają i zatrzymują proces.
Aby nie dopuszczać do powyższych
sytuacji spotykamy się co kwartał z naszym dostawcą energii w celu przeanalizowania tego typu zdarzeń. Prowadzimy
szczegółową bazę danych o wszystkich
zakłóceniach. Analizujemy zdarzenia,
wyciągamy wnioski i piszemy pewne
zasady działania oraz współpracy na
przyszłość. Dzięki podjętym działaniom
w tym roku do końca kwietnia nie było
ani jednego zakłócenia. Niestety na początku maja mieliśmy dwa zakłócenia
w sieci. Co znamienne obydwa spowodowane były błędami ludzkimi. Razem z naszym operatorem sieci mamy
pewność, że nasze wspólne działania
stopniowo wyeliminują wszystkie przyczyny zakłóceń, na które mamy wpływ.
Dodatkowo prowadzimy również audyt
jakości zasilania. Obserwujemy, na jakie
zakłócenia urządzenie powinno być odporne. Sprawdzamy nie tylko dostawcę energii oraz czy jakość dostarczanej
energii jest zgodna z normami. Kontrolujemy również dostawców urządzeń i
jakość czy kompatybilność elektromagnetyczną dostarczanego sprzętu.
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 Skoki napięcia

 Jakość energii
W historii naszej ﬁrmy pojawiła się
jedna awaria związana z brakiem zasilania. Wyciągnęliśmy z tego odpowiednie wnioski i zamontowaliśmy układ
zdalnego przełączania zasilania podstawowego na rezerwowe. Aktualnie
dyspozytor może przełączyć zasilanie
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Kiedy będzie

EFEKTYWNIE?
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odczas targów EXPOPOWER 2008, które miały
miejsce w połowie maja w Poznaniu, odbyła się
publiczna debata pt. „Projekt Ustawy o efektywności
energetycznej w ocenie odbiorców energii”,
zorganizowana przez FORUM Odbiorców Energii
Elektrycznej i Gazu.

eferat wprowadzający przedstawił Mirosław Semczuk, wiceprezes Izby Energetyki Przemysłowej
i Odbiorców Energii. Omówił on główne założenia ustawy, w tym system
tzw. „białych certyﬁkatów”, który ma
być podstawowym, obok umów długoterminowych, mechanizmem stymulującym poprawę efektywności
energetycznej polskiej gospodarki.
Kolejny referat zaprezentował Henryk
Kaliś, przewodniczący FOEEiG, a dotyczył on kosztów energii elektrycznej
dla dużych odbiorców przemysłowych
na rok 2008 i kolejne lata. W swoim wystąpieniu Kaliś ocenił sytuację
na polskim rynku energii elektrycznej
w aspekcie poprawy efektywności
energetycznej jako najtańszego sposobu „zwiększenia generacji”. Podkreślił również jej znaczenie dla funkcjonowania zakładów przemysłowych
w warunkach gwałtownego wzrostu
cen energii.
W trakcie dyskusji paneliści i uczestnicy debaty wypowiadali się na temat
założeń ustawy, podkreślając opóźnienia prac nad jej przygotowaniem i terminem wejścia w życie, co z jednej
strony spowodowało wstrzymanie realizacji zadań proefektywnościowych
w przemyśle do czasu uruchomienia
zapowiadanych systemów ich wspierania, z drugiej zaś może skutkować
sankcjami wobec Polski ze strony Komisji Europejskiej. Uczestnicy zgodzili
się, że ustawa o efektywności energetycznej winna wspierać jedynie końcowych użytkowników energii sugerując,
iż poprawa efektywności energetycznej
w przemyśle może być ﬁnansowana
z dodatkowych wpływów, które budżet
państwa uzyskał w wyniku wzrostu cen
energii elektrycznej (zwiększone wpływy z podatku VAT).
W debacie uczestniczyło ponad 50
osób: przedstawicieli branżowych organizacji gospodarczych, wytwórców, sprzedawców i dystrybutorów energii, Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
Banku Ochrony Środowiska, Rzecznik
Odbiorców Paliw i Energii w Urzędzie
Regulacji Energetyki oraz media.

Poniżej prezentujemy wypowiedzi
niektórych panelistów.

Daniel Borsucki, dyrektor zespołu
zarządzania energią Katowickiego Holdingu
Węglowego S.A., przedstawiciel Górniczej
Izby Przemysłowo-Handlowej
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Za okres 1996-2007 udało nam się
w KHW S.A. o 17% ograniczyć zużycie energii elektrycznej, o 59% energii cieplnej, o około 34% sprężonego
powierza i około 43% zużycie wody
na tonę produkowanego węgla. Generalnie efekt jest taki, że wydajemy 60%
mniej na media (~86 mln zł) w stosunku do tego, gdybyśmy nie podjęli żadnych działań w tym okresie. Główne
oszczędności uzyskaliśmy prostymi
metodami, czyli prawidłowym zarządzaniem, na co dzień prowadzonym
aktywnym controllingiem (tzw. controlling dobowy jakościowo-ilościowy
i miesięczny ekonomiczno-ﬁnansowy)
i inwestycjami dającymi szybki zwrot
z kapitału. Controlling dobowy to na
bieżąco dzień po dniu śledzenie zachodzących procesów poboru mediów
i wyciąganie odpowiednich wniosków,
porównywanie limitów poboru zadanych
poszczególnym oddziałom i zespołom
z faktycznym poborem mediów, z poborem w poprzednich okresach rozliczeniowych. Wykonywanie na bieżąco
wewnętrznych audytów, aby szukać
miejsc do koniecznych zmian w przyszłości. Tego typu codzienne działania
prowadzą poszczególne kopalnie.

Kolejnym wprowadzonym w naszej
ﬁrmie elementem zarządzania mediami
jest controlling ekonomiczno-ﬁnansowy,
który jest już na poziomie biura zarządu ﬁrmy. Bo zarząd KHW S.A. interesuje się przede wszystkim skutkami
ﬁnansowymi prowadzonego zarządzania mediami, a więc ile mniej pieniędzy zapłacimy za media energetyczne
w danym miesięcznym okresie rozliczeniowym w stosunku do poprzednich
miesięcy. Aby to dobrze funkcjonowało,
w KHW jest bardzo ścisła współpraca
wielu specjalistów, działów i zespołów,
Specjaliści szacują zapotrzebowanie
ilościowe i kosztowe na następne okresy, a następnie dokonują rozliczeń ﬁnansowych za zużyte media.
Muszę stwierdzić, że wyłożone
pieniądze na kolejne etapy programu zarządzania mediami, ponieważ
wcześniej analizowano podejmowane
działania, zwracają się szybko, a czasem wielokrotnie. Ważnym elementem
wszystkich działań proefektywnościowych jest to, aby nie zapomnieć, że
wygenerowane korzyści ekonomiczne nie mogą być w całości wrzucone
do wspólnego „garnka” w przedsiębiorstwie, bo część z nich musi być
przeznaczona na działania motywacyjne, następne procesy optymalizacji kosztów za media. Po tych kilku
latach nowoczesnego zarządzania
mamy w ﬁrmie opracowany program
zarządzania mediami, z elementami
częściowego zwrotu wypracowanych
środków ekonomicznych do dalszego
jego funkcjonowania. Doświadczenia
z prowadzonych działań poprawy efektywności energetycznej wielu organizacji, a w tym i naszej wskazują, że
optymalnym rozwiązaniem jest zwrotne
przekazywanie około 30% wypracowanych zysków do systemu zarządzania
na dalszy rozwój bazy pomiarowo-rozliczeniowej oraz motywację poprzez
ﬁnansowo znaczącą (w stosunku do
podstawowej pensji) premię pracowników. Prawidłowa „motywacja” to wychwycenie poprzez controlling, w jakim
momencie, w jakim miejscu nastąpiło
w danym okresie dość znaczne ogra-
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Ważniejsze postulaty
i opinie zgłoszone
w czasie debaty:
 Tryb pracy nad ustawą budzi

sprzeciw i niepokój zainteresowanych podmiotów gospodarczych i organizacji. Mimo
ogłoszenia w dniu 17 lipca
2007 r. przez Ministerstwo
Gospodarki założeń do ustawy o efektywności energetycznej (dalej ust. EE) brak
jest dotychczas jej projektu.
Przedstawiony został jedynie,
przygotowany przez grupę
ekspertów, na zlecenie MG,
projekt funkcjonowania dyskusyjnego systemu „białych certyﬁkatów”, nierozwiązującego
zasadniczych problemów poprawy efektywności energetycznej całej gospodarki.
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 Prace nad ust. EE nie za-

owocowały dotychczas kompleksową, międzyresortową,
uwzględniającą interesy odbiorców analizą problemów związanych z poprawą
efektywności energetycznej, niezbędnej dla realizacji
tzw. pakietu klimatycznego
"3x20”.
 Celowe wydaje się powoła-

nie grupy roboczej ds. ust.
EE złożonej z przedstawicieli
zainteresowanych ministerstw
i urzędów oraz samorządów
i odbiorców energii.
 Brak jest danych na temat

oceny skutków regulacji ust.
EE.
 Opóźnienie implementacji dy-

rektywy 2006/32/WE spowoduje sankcje wobec Polski ze
strony Komisji Europejskiej.

niczenie zużycia mediów, by skierować
właśnie w to miejsce strumień środków
na rozwój i dodatkową premię dla pracowników.
Do założeń projektu ustawy o efektywności energetycznej my, odbiorcy mamy sporo zastrzeżeń. Uważamy,
że w takim zakresie, w jakim zostały nam zaprezentowane, nie powinny
zostać przyjęte. Zgadzamy się jednak
ze stwierdzeniem, że warto walczyć
o poprawę efektywności energetycznej w przemyśle. Dlatego cieszy fakt,
że w Polsce będzie ustawa o efektywności energetycznej, choć na teraz zaczyna dopiero raczkować. Martwi
natomiast to, że założenia do ustawy
przewidują, oprócz udziału odbiorców
energii, udział sektora wytwórczego
oraz dystrybucji. Zdaniem odbiorców
ustawa powinna obejmować to, co
da się prosto i tanio określić, a więc
o ile zostało zmniejszone zużycie
energii elektrycznej u końcowego odbiorcy energii. Szukanie jakichkolwiek
oszczędności na poziomie wytwarzania nie jest dobrym pomysłem. W systemie przetwarzania energii chemicznej,
poprzez cieplną w energię elektryczną,
można znaleźć wiele oszczędności,
jednak dobrze wiemy, że tak naprawdę nie będzie można prawidłowo ich
zdiagnozować i monitorować, bo koszty zbilansowania oszczędności będą
olbrzymie. Ponadto warto sobie uświadomić, że oszczędzanie na poziomie
przetwarzania energii chemicznej paliwa w energię cieplną, czy też ciepła
w energię elektryczną, nie spowoduje
bezpośredniego przyrostu ilości energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym kraju. Zmniejszy natomiast
ilość spalanego paliwa i ograniczy emisję gazów. A jak nam wiadomo aktualnie główną bolączką naszej krajowej
energetyki jest brak energii elektrycznej dla odbiorcy końcowego. Jeżeli
więc poprzez ustawę zostanie ograniczone faktyczne zużycie ilości energii
elektrycznej przez odbiorcę końcowego (cały przemysł), to jest szansa na
istotne poprawienie bezpieczeństwa
energetycznego kraju. Działania na sty-

ku oszczędzania paliwa pierwotnego
dla środowiska są na pewno bardzo
istotnymi elementami, które jednak nie
przyczynią się do wzrostu ilości energii
elektrycznej w sieci.
Nie jestem przeciwny projektowi
białych certyﬁkatów. Każda legislacja
prawa, która może poprawić naszą
sytuację ekonomiczną, pomóc ograniczyć zużycie energii i koszty, jest do
przyjęcia i będziemy o nią walczyć. Muszę jednak dodać, że jeśli chodzi o aktualnie funkcjonujące certyﬁkaty dla
energii zielonej, czerwonej i żółtej, to
mamy bardzo złe doświadczenia. Mam
nadzieję, że nie zostaną przeniesione
te złe aspekty na białe certyﬁkaty. Bo
jako odbiorcy nie unikamy płacenia za
energię i wszystkie składniki parapodatków. Chcemy tylko, aby płacone
przez nas środki pieniężne były efektywnie wykorzystane.
Chciałbym się również odnieść do
kwestii akcyzy za energię elektryczną. Jest to ważna sprawa dotycząca
wszystkich odbiorców energii elektrycznej, a szczególnie tych dużych,
posiadających koncesje energetyczne. Z dotychczasowej deﬁnicji odbiorcy końcowego, zapisanej w projekcie
ustawy, wynikało, że jest to odbiorca
nieposiadający koncesji energetycznych. Dlatego też odbiorca końcowy
posiadający koncesję (większość dużych zakładów przemysłowych) po wejściu ustawy w kształcie, w jakim jest
dotychczas ona prezentowana, automatyczne stanie się poborcą akcyzy.
I to w dodatku poborcą podatkowym
nie tylko dla energii odsprzedawanej,
ale również zużywanej na własne potrzeby. Na przykładzie własnej ﬁrmy
mogę powiedzieć, że dodatkowo będę
musiał zajmować się wówczas współpracą z urzędem celnym czy też legalizacją liczników u moich pododbiorców,
posiadać inny cykl rozliczeń za akcyzę,
energię elektryczną itd.
Uważam, że dobrym rozwiązaniem
byłoby powiązanie opłaty akcyzy z elementami płacenia za certyﬁkaty energii kolorowej. Byłby to bardzo prosty
system, gdyż sprzedawca odsprze-
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Chciałbym zwrócić uwagę na cel
omawianej dyrektywy. Najistotniejszą
sprawą jest uzyskanie wykazanej na
papierze oszczędności czy efektywności dla uzyskania celu indykatywnego. Im więcej będzie ograniczeń, tym
mniejsze są szanse na osiągnięcie celu. W kilku krajach wdrożono już systemy białych certyﬁkatów, ale myślę, że
w sposób nieudany. Przyczyną może
być biurokracja z tym zawiązana, której
koszt jest większy niż efekt oszczędności. Uważam, że propozycja naszego
systemu daje mimo wszystko szansę,
że efekt zostanie osiągnięty.
Chciałbym również zwrócić uwagę na fakt, iż w dyrektywie wyraźnie
zapisane jest, że odbiorca ma prawo
do wiedzy o zużyciu energii. Zapis ten
wynika z tego, że w niektórych krajach
nawet nie ma liczników, a rozliczenie
polega na różnych formach ryczałtu.
W tym wypadku nie ma możliwości
osiągnięcia efektywności energetycznej dzięki działaniom klienta, gdyż koszt
energii jest po prostu zryczałtowany.
Na ukończeniu jest opracowanie,
analiza ewentualnych kosztów i pożytków z wprowadzenia inteligentnych

istotnie szanse na osiągnięcie celu
wskazanego w dyrektywie. Brak systemu rejestracji działań powoduje, że
nawet jeżeli są podejmowane, to i tak
nie będzie ich można wykazać w sprawozdaniach z realizacji.
Kolejny gorący temat to ustawa o akcyzie. Nadal istnieje podatek
20 zł od 1 MWh, który nie będzie pobierany od dystrybutorów energii, tylko przez sprzedawców. Wiąże się to
z mnóstwem różnych problemów, gdyż
projekt jest na tyle mało precyzyjny, że
mogą się pojawić sytuacje, że ktoś
w ogóle nie zapłaci akcyzy oraz takie,
że ktoś od tej samej MWh akcyzę zapłaci kilkakrotnie. Jest to pierwszy projekt, więc mam nadzieję, że zostanie od
jeszcze dopracowany.

Michał Staszewski, prezes Konfederacji
Budownictwa i Nieruchomości, Związek
Pracodawców Ceramiki Budowlanej
i Silikatów

Dziwię się, że w dzisiejszym spotkaniu nie uczestniczą przedstawiciele
rządu i posłowie. Efektywność energetyczna to temat tak istotny, że warto by
było, aby ktoś z ministerstw wysłuchał
głosów w tej sprawie nie tylko ważnych
dla przedsiębiorstw, ale również dla odbiorców indywidualnych.
Chciałbym zwrócić uwagę na fakt,
że 40-60% energii zużywa budownictwo, 7% przemysł, a 20% transport.
W związku z tym widać wyraźnie, gdzie
jest położony akcent jeśli chodzi o od-
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Andrzej Rejner, dyrektor ds. regulacji
Vattenfall Distribution Poland S.A.

masowych liczników. Już na tym etapie
nasuwa się pewna uwaga. Nie ma sensu wprowadzanie liczników tylko po to,
aby inkasentowi „zaoszczędzić” pracy.
Istotne jest to, aby wprowadzić liczniki
następnej generacji, które umożliwiłyby
komunikację duplexową (dwukierunkową). Poprzez licznik można przekazywać klientom informację i właśnie
w ten sposób wpływać na jego popyt.
Jest to najprostszy sposób zarządzania popytem.
Chciałbym się w swojej wypowiedzi odnieść do systemów białych certyﬁkatów, nie mówiąc o samej ustawie.
Powstaje pytanie: czy sektory wytwarzania i przesyłu powinny być ewentualnie uczestnikami obrotu certyﬁkatami,
czy też nie? Zgadzam się z tym, że cała ustawa winna być kierowana przede
wszystkim do konsumentów energii
elektrycznej. Myślę, że warto podkreślić, iż przesył i dystrybucja są monopolem naturalnym w naszym kraju, które
są regulowane. Więc jeżeli regulator
uzna, że należy podnosić efektywność,
zmniejszać straty bilansowe przesyłowe i dystrybucyjne, to albo da nam za
to pieniądze w taryfach, albo nie. Jeśli
da, to wówczas straty będą zmniejszane. Jeśli nie, to nie będą podjęte żadne
działania. Jednym z elementów kształtujących taryfę są koszty strat. Można
dyskutować, czy system certyﬁkatów
to obejmie. Jeśli tak, to zapewne ktoś
z URE zauważy, że spółka dystrybucyjna czy też przesyłowa ma wpływy, co
pomniejszy wielkość taryfy dystrybucyjnej. Dlatego można powiedzieć, że
efekt tej decyzji jest neutralny. Koszty
związane z nakładami na zmniejszanie
strat poniosą klienci bądź to w taryfach,
bądź w cenach energii przenoszących
koszt umarzania certyﬁkatów.
Uważam, że największym zagrożeniem dla efektywności energetycznej
w naszym kraju jest bezczynność Ministerstwa Gospodarki. Publikacja nawet niedopracowanego projektu ustawy
umożliwi dyskusję merytoryczną i szukanie lepszego rozwiązania. Dalsze
opóźnienie we wdrażaniu systemów
promujących efektywność zmniejsza

Fot. NE

dając energię odbiorcy końcowemu,
akcyzę zapłaciłby za konkretną ilość
sprzedanej mu energii. Uważam, że
byłby to bezkosztowy i bardzo efektywny system.
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 Opóźnienie uchwalenia ust.

EE już powoduje straty w zakresie poprawy zużycia energii,
gdyż podmioty gospodarcze
planujące inwestycje proefektywnościowe zwlekają z ich
rozpoczęciem do momentu
wejścia w życie ustawy, co było zapowiedziane na 1 stycznia 2009 r. i prawdopodobnie
nie zostanie zrealizowane.

biór energii elektrycznej i jakie będą
konsekwencje z tego tytułu przy konsumpcji energii przez odbiorcę indywidualnego. Musimy się zastanowić jak
to wpłynie na cały system budżetowy
państwa, inﬂację. Są to zagadnienia,
które będą się za nami ciągnąć. Konsekwencje podjętych działań poniesie
każdy z nas.

Andrzej Zielaskowski, główny energetyk
PCC Rokita S.A.
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w zasadzie tylko odbiorców
końcowych; sektor wytwarzania, transmisji, sprzedaży
i dystrybucji energii regulowany jest ustawą Prawo Energetyczne, przy czym sektor
transmisji i dystrybucji, jako
monopol naturalny, jest regulowany (także w zakresie
kosztów inwestycji) przez
URE.
 Sektor wytwarzania, którego

problemy inwestycyjne nadal
nie są skutecznie rozwiązywane przez konsolidację pionową
i podwyżki cen energii, mógłby
być wspierany poprzez mechanizm tzw. umów długoterminowych (LTA), sprawdzonych
w niektórych krajach starej
15-stki UE (np. Holandii).
 Koszty wdrożenia ust. EE po-

winny pochodzić z budżetu
państwa.
 Znaczne podwyżki cen energii

stawiają pod znakiem zapytania możliwość dodatkowego
obciążenia odbiorców energii kosztami wdrożenia nowej
ust. EE.

Fot. NE

 Ust. EE powinna dotyczyć

Uważam, że w przygotowanych
założeniach do projektu ustawy dotyczącej efektywności energetycznej
popełniono duży błąd. Dyrektywa mówi wyraźnie, że powinniśmy wspierać
efektywność energetyczną odbiorców
końcowych. Nasz kraj jak zawsze wyskakuje „przed orkiestrę”, gdyż rozszerza projekt o dystrybucję i produkcję
energii elektrycznej. Co prawda zastrzega, że ma to dotyczyć głównych ciągów
technologicznych. Niemniej jednak wydaje mi się, że w tym momencie wypaczamy w pewien sposób unijną zasadę
i unijne trendy. W tym momencie my,
odbiorcy, będziemy doﬁnansowywać
polskie grupy energetyczne, które powstały w wyniku konsolidacji pionowej,
czyli przedsiębiorstwa, które są – powiedzmy wprost – najbardziej nieefektownymi w Polsce. Są nieefektywne
organizacyjnie i kosztowo, a za to płacimy my – odbiorcy.
Ustawa o efektywności jest za długo tworzona. Nie wiem dlaczego tak

jest, być może dlatego, że zmienił się
rząd. Czas trwania przygotowań do
tego dokumentu powoduje jednak, iż
zahamowane zostały działania proefektywnościowe przez przemysł. Firmy,
które podejmują jakieś kroki proefektywnościowe, w momencie kiedy zaczęła
powstawać ustawa, prawdopodobnie
przestały w tym kierunku działać. Powstaje bowiem pytanie po co w tym
momencie prowadzić takie działania,
kiedy za rok będzie można otrzymać
za to certyﬁkaty. Przygotowania trwają zdecydowanie za długo i znacząco wpływają na hamowanie rozwoju
przemysłu.
Z ubolewaniem stwierdzam, że po
raz kolejny przyjeżdżam na debatę, na
której mimo wcześniejszych zapowiedzi nie pojawił żaden przedstawiciel
rządu. Po raz kolejny więc rozmawiamy sami ze sobą, mając tylko nadzieję,
że nasze głosy dzięki mediom usłyszą
rządzący.

Przemysław Chryc, dyrektor marketingu
i sprzedaży Electrabel Polska S.A.

Fot. NE
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Cieszy mnie to, że temat efektywności energetycznej został w Polsce
podjęty. Martwi mnie jednak sposób podejścia do tej sprawy. Dyrektywa mówi
o efektywności końcowego wykorzystania energii i usługach energetycznych.
Próbowałem się dowiedzieć jak to wygląda w Europie. Rozmawiałem z kolegami z Electrabela we Francji, gdzie
tylko za standardowe zmiany w kie-

inwestycji w sektorze. Problem polega
na tym, jak to zrobić. Jak zdążyliśmy
zauważyć, w naszym kraju istnieje problem z podejmowaniem decyzji. Mogę
powiedzieć, że ﬁrma, którą reprezentuję, od pewnego czasu próbuje zdobyć
lokalizację na budowę źródła wytwórczego. Do tej pory nam się nie udało.
Wydaje mi się, że jest tak dlatego, że
decyzje o terenach na inwestycje zostały pozostawione samorządom. Samorządy mają problemy z podjęciem
decyzji co do inwestycji, która ma wartość np. 3 mld euro. Są też oczywiście
problemy infrastrukturalne, jak dostęp
do sieci przesyłowych, wody, itd.

Henryk Kaliś, pełnomocnik zarządu
ds. zarządzania energią elektryczną
i pomiarami, ZGH „Bolesław” S.A.

Fot. NE

runku efektywności, czyli np. wymianę
żarówek na energooszczędne czy zastosowanie falowników, otrzymuje się
automatycznie certyﬁkaty. W przypadku odbiorców detalicznych certyﬁkaty
dostaje przedsiębiorstwo dystrybucyjne, do którego sieci są ci odbiorcy przyłączeni i to na tym przedsiębiorstwie
ciąży obowiązek udokumentowania
zmian. Około 95% ulg czy też certyﬁkatów jest przyznawanych za tego typu działania.
Niestandardowe zmiany są natomiast oceniane w zupełnie inny sposób.
Zgłasza się wniosek do lokalnych biur
ministerstwa przemysłu i energii, gdzie
podlega szczegółowej ocenie i weryﬁkacji. Z programu wykluczone są ﬁrmy
przydziałem emisji CO2.
Z tego co obserwuję u nas w kraju, mam przeczucie, że wpędzimy się
w bardzo kłopotliwy system oceny, który będzie czasochłonny, skompliowany
i uznaniowy. Mój pomysł na rozwiązanie
tego problemu jest taki, aby wszelkiego
rodzaju ulgi podatkowe dla odbiorców
końcowych mogłyby być przyznawane
za wymianę żarówek na energooszczędne, urządzeń na klasę A+, czyli coś
np. na zasadzie dotychczasowych ulg
budowlanych. Przedsiębiorstwa mogłyby korzystać np. z przyspieszonej
amortyzacji lub ulg podatkowych za
stosowanie audytów i wdrażanie zaleceń poaudytowych. Wydaje mi się,
że ten pomysł jest o wiele prostszy niż
przygotowywany projekt.
Jeżeli chodzi o rynek energii w Polsce podstawowym problemem jest brak
jego transparentności oraz brak rynku
terminowego. Mówienie, że konsolidacja spowodowała to czy tamto, to
zaciemnianie problemu. Do czasu kiedy nie będzie transparentnego rynku,
niezależnie jak on będzie właścicielsko
zorganizowany, nie będziemy wiedzieli co się dzieje z cenami energii elektrycznej. Jesteśmy na takim etapie, że
odbiorcy końcowi nie wiedzą czy kupić
i ile kupić energii, a wytwórcy z kolei zastanawiają się czy proponowane ceny
energii są słuszne.
Niewątpliwie istnieje konieczność

Obecnie toczy się dyskusja na temat w jaki sposób i jak głęboko mechanizmy rynkowej wyceny usług
świadczonych na rzecz Krajowego Systemu Elektroenergetycznego wpleść
w mechanizmy jego funkcjonowania.
Komitet Rynek Energii przy Polskim
Komitecie Energii Elektrycznej pracuje aktualnie nad modelem rynku, który
w miejsce uśredniania różnych kategorii kosztów i wszechobecnej regulacji
zakłada urynkowienie m.in. usług systemowych oraz rezerw mocy. Pewną
barierą są tu sprzeczne oczekiwania
odbiorców energii elektrycznej, którzy
z jednej strony chcą stabilnych cen
energii w możliwie długich horyzon-

tach czasowych oraz jasnych i czytelnych rachunków za energię elektryczną,
z drugiej zaś chcieliby wiedzieć za co
płacą i mieć przekonanie, że ponoszone przez nich obciążenia są niezbędne. W momencie kiedy zaczynamy
wyceniać poszczególne elementy decydujące o bezpieczeństwie pracy
KSE i utrzymaniu parametrów energii
elektrycznej wszystko się komplikuje.
W wyniku bieżącej wyceny dynamicznie zmieniających się warunków w KSE
wzrasta zmienność kosztów i komplikują się rozliczenia.
W naszej ocenie docelowo odejście
od uśredniania kosztów i cen regulowanych jest niezbędne. Nie do przecenienia pozostaje jednak rola Urzędu
Regulacji Energetyki i Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów, które winny wnikliwie monitorować rynek energii
elektrycznej i uczestniczyć w tworzeniu
zasad jakimi się on kieruje. Adresatem
ofert i organizatorem przetargów na
świadczenie usług systemowych winien pozostać operator systemu przesyłowego, który ma doskonałą wiedzę
o kosztach produkcji, pracy i możliwościach elektrowni. OSP odpowiada za
bezpieczeństwo KSE które jest najważniejsze także dla odbiorców. Jest
jednak również jedynym podmiotem,
który może w sposób skuteczny racjonalizować koszty jego funkcjonowania.
Rozumiemy naturalne dążenie elektrowni do generowania maksymalnych zysków, dla nas jednak najważniejsza jest
efektywność wykorzystywania środków,
z którą w przeszłości nie było najlepiej
i co do której, przy obecnej strukturze
własnościowej i organizacyjnej sektora energetycznego, mamy spore wątpliwości.
Dla polskiego przemysłu troska
o efektywność energetyczną stała się
koniecznością. W efekcie transformacji ustrojowej nasze przedsiębiorstwa
zostały zmuszone do konkurowania
na rynkach światowych. Często wartość naszych produktów wyceniają
giełdy. Takie warunki funkcjonowania
wymusiły cały szereg działań technicznych, technologicznych i organi-
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 W związku ze znacznymi

obecnymi i przewidywanymi
podwyżkami cen energii ﬁnansowanie działań przewidzianych w ust. EE powinno
pochodzić w części lub w całości z dodatkowych wpływów
do budżetu, wynikających
z 22% stawki VAT oraz z akcyzy na energię elektryczną.
 Proponowane jest utwo-

rzenie (podobnie jak innych
krajach UE) funduszu efektywności energetycznej na
wzór działającego już od wielu lat w Polsce funduszu termomodernizacyjnego, który
skutecznie wykorzystuje usługi ﬁnansowe banków.
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 Ust. EE powinna wprowadzić

system audytów energetycznych, obejmujących przede
wszystkim MŚP, częściowo
wspomagany ze środków
budżetowych. Audyty energetyczne powinny być obowiązkowe dla podmiotów
ubiegających się o doﬁnansowania ze środków publicznych oraz dla określonych
jednostek administracji rządowej i samorządowej.
 FORUM Odbiorców Energii

Elektrycznej i Gazu deklaruje gotowość ścisłej współpracy z administracją rządową
w zakresie działań na rzecz
poprawy efektywności energetycznej gospodarki.


zacyjnych, które miały na celu redukcję
kosztów, zmusiły nas do stosowania
najlepszych dostępnych technologii i urządzeń oraz zwiększyły efektywność naszej działalności. Bez ich
przeprowadzenia utrzymanie się na
rynkach globalnych byłoby niemożliwe. Na przykładzie swojej ﬁrmy mogę powiedzieć, że w wyniku trwającej
od 1995 r. restrukturyzacji ograniczyliśmy o 20% zużycie energii elektrycznej, zwiększając przy tym produkcję
i ograniczając zatrudnienie. Tak więc
cel wyznaczony przez UE w tzw. pakiecie klimatycznym osiągnęliśmy już
dawno, bez dodatkowych zachęt i korzystania z systemów wsparcia. Analizując założenia do tworzonej właśnie
w Ministerstwie Gospodarki ustawy
o efektywności energetycznej z niepokojem stwierdzamy, iż przedsiębiorstwa, które podobnie jak my poprawiły
już swoją efektywność energetyczną i poniosły z tego tytułu określone
koszty, będą musiały po raz kolejny
za efektywność – tym razem nie swoją – zapłacić. Że planowany system
wsparcia promuje tych, którzy do tej
pory nic w tym kierunku nie zrobili. Nasze doświadczenia wskazują, iż poprawę efektywności energetycznej
w przedsiębiorstwach najlepiej wymusza rynek.
Obszarem zainteresowania ustawy
o efektywności energetycznej powinno
być końcowe użytkowanie paliw i energii, a celem – stwarzanie warunków
do ograniczenia zużycia paliw pierwotnych i oszczędność uprawnień do
emisji CO2 wszędzie tam, gdzie jest
możliwe szybkie uzyskanie znaczących efektów (np. poprzez wspieranie termorenowacji w budownictwie).
Jeżeli chcemy jako kraj osiągnąć cele
określone przez Komisję Europejską,
musimy takie systemy jak najszybciej
uruchomić.
Oczywiście olbrzymi problem stanowi pilna potrzeba poprawy efektywności energetycznej całego krajowego
sektora energetycznego. Dla energetyków efektywność energetyczna winna być wizytówką, a z pewnością jest

parametrem technologicznym, który
musi być przedmiotem szczególnej
troski, niezależnie od tego, czy zachęty
do tego są, czy też nie. Z pewnością
problemu efektywności polskiej energetyki nie załatwią środki pochodzące
z systemów wsparcia przewidywanych
do uruchomienia przez ustawę o efektywności energetycznej. Ponadto pamiętać należy, iż szczególnie w sytuacji
rysującego się w KSE niedoboru mocy
wytwórczych efektywność energetyczna nabiera szczególnego znaczenia,
gdyż „jest najtańszym źródłem produkcji energii elektrycznej”. Jej poprawa
wpływa więc również korzystnie na
bezpieczeństwo energetyczne kraju.

Grażyna Kasprzak, ekspert ds. inżynierii
środowiska, Bank Ochrony Środowiska
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Mam wrażenie, że ustawa o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych daje dużą zachętę do działania,
ze względu na spłatę 25% kredytu
z funduszu termomodernizacji. Choć
prawdą jest też, że mogłaby funkcjonować w znacznie większej skali.
Zgadzam się z tym, że białe certyﬁkaty mają szansę stać się elementem pobudzającym do realizacji zadań
energoefektywnościowych. Aktualnie
brak jednak szczegółowych informacji jak system będzie funkcjonować,
a przede wszystkim skąd będą pozyskane pieniądze na konkretne działania. Włączenie się banków nie rozwiąże
problemu w pełni.
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Po debacie, na której zabrakło
przedstawicieli Ministerstwa
Gospodarki, redakcja „Nowej
Energii” zwróciła się do Departamentu Energetyki z prośbą o informację, na jakim etapie przygotowań jest projekt
ustawy o efektywności energetycznej.
Poniżej prezentujemy odpowiedź
nadesłaną przez Departament
Energetyki Ministerstwa Gospodarki, którym kieruje dyrektor Zbigniew Kamieński.

Zgodnie z przyjętymi w dniu 17 lipca 2007 r. „Założeniami do ustawy o efektywności energetycznej”, ustawa ma
nie tylko zapewnić pełne wdrożenie dyrektywy 2006/32/WE w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych, ale jednocześnie ma stanowić realizację, przyjętego przez Radę Europejską
w marcu 2007 r., bardzo ambitnego celu zmniejszenia zużycia energii w skali UE o 20% do 2020 r.
Integralnym elementem projektu ustawy będzie system tzw. białych certyﬁkatów, jako mechanizm rynkowy sprzyjający wzrostowi efektywności energetycznej w łańcuchu wytwarzania, przesyłu, dystrybucji i użytkowania energii.
System białych certyﬁkatów będzie narzędziem służącym do wspierania inwestycji poprawiających efektywność
energetyczną. Opracowany zostanie szczegółowy katalog przedsięwzięć skutkujących określoną, wymierną ilością zaoszczędzonej energii, za które będą mogły być pozyskiwane białe certyﬁkaty.
Podmioty zajmujące się sprzedażą energii elektrycznej, ciepła lub paliw gazowych odbiorcom końcowym, zostaną zobowiązane do pozyskania i przedstawienia do umorzenia określonej ilości białych certyﬁkatów lub zapłacenia opłaty zastępczej. Podmiotem odpowiedzialnym za rozliczanie białych certyﬁkatów będzie Prezes URE. Przewiduje się, że system białych certyﬁkatów zacznie funkcjonować od 1 stycznia 2010 r.
W grudniu 2007 r. Ministerstwo Gospodarki rozpoczęło kampanię informacyjną na rzecz racjonalnego wykorzystania energii w celu wypełnienia wymagań zawartych w dyrektywie 2006/32/WE. W bieżącym roku przewiduje
się kontynuowanie tej kampanii informacyjnej, która skierowana będzie do różnych grup docelowych i powinna
dotrzeć do jak najszerszego kręgu odbiorców.
Projekt ustawy o efektywności energetycznej jest w końcowej fazie opracowywania. Obecnie prowadzone są bardzo intensywne działania w celu jak najszybszego przekazania projektu do uzgodnień wewnętrznych.
Odpowiedź do redakcji „NE” nadesłano 30 maja 2008 r.
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Przygotowywany obecnie w Ministerstwie Gospodarki rządowy
projekt ustawy o efektywności
energetycznej dotyczy zagadnień
nowatorskich, o kluczowym znaczeniu dla całej gospodarki. Jest
to projekt bardzo ambitny, skomplikowany i złożony. Będzie to pierwsza ustawa, która stworzy warunki do działań
z zakresu racjonalnego gospodarowania energią przewidzianych w całej gospodarce.
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Stanisław Niwiński, pełnomocnik zarządu
ds. sprzedaży Innsoft Sp. z o.o.

Innsoft działa na rynku energii elektrycznej już 20 lat. Tym, co można dziś
zaobserwować, jest pewna bierność
w naszym społeczeństwie w stosunku
do problemu związanego z efektywnością energetyczną. Mam wrażenie, że
efektywność energetyczna zaczyna
„boleć” dopiero wówczas, kiedy zostaje zagrożony byt produktowy na rynku,
czyli gdy wyroby przestają być konkurencyjne.
Nasza ﬁrma wdraża produkty informatyczne wspierające monitoring
i kwestie rozliczenia energii elektrycznej.
Pamiętam pionierów, którzy już w latach
90. przygotowywali analizy efektywności energetycznej swojej produkcji biorąc pod uwagę najprostsze wskaźniki,
a więc określone zużycie energii do
ilości wyprodukowanego produktu na
określoną zmianę.
Przytaczając słowa kolegów z branży, którzy zabierali głos przede mną,
można powiedzieć, że nie trzeba czekać na wejście w życie samej ustawy
o efektywności energetycznej. Już teraz
własnymi metodami i małymi krokami
można ową efektywność wdrażać. Firmy to czyniące i ponoszące koszty z tego tytułu powinny jednak walczyć o to,
aby wprowadzone ustawą procedury
nie wynagradzały wyłącznie tych, którzy
dotychczas nie zrobili niczego dla racjonalnego gospodarowania energią.

Wspomniany wcześniej monitoring
jest już wykonywany w wielu ﬁrmach
on-line. Daje możliwość sprawdzania
co kilka minut wskaźników efektywnościowych na mapie produkcyjnej ﬁrmy.
Musimy sobie zdawać sprawę z faktu,
że tego typu inwestycja jest stosunkowo kosztowna. Dobrze wykonana
mapa śledząca efektywność poszczególnych ciągów produkcyjnych wymaga
odpowiedniego wewnętrznego opomiarowania. Jak dobrze wiemy bardzo
często ﬁrmy mają opomiarowanie na
przyłączach, aby kontrolować przede
wszystkim dostawy energii globalnie do
całego przedsiębiorstwa. Rozbudowa
opomiarowania wewnętrznego dającego bardzo duże możliwości analityki
i wyciągania wniosków efektywnościowych jest sprawą dosyć kosztowną,
dlatego też nawet duże przedsiębiorstwa rozwijają tę kwestię powoli.
Myślę, że podstawową bolączką
naszej zawodowej efektywności energetycznej jest brak programu wprowadzonego metodą zarządzenia przez
zarząd danej ﬁrmy oraz kontrolowanego,
na bieżąco weryﬁkowanego, który mógłby spowodować znaczące oszczędności energii. Przykładowo, korekta
ustawiania procesu produkcyjnego może doprowadzić do dużych oszczędności ﬁnansowych przy tym samym
wolumenie pobranej energii. Energia
zakupiona w różnych godzinach różnie
kosztuje i już chociażby tym sposobem
można sporo zaoszczędzić.
Uważam, że nieświadomość panująca w społeczeństwie związana z potrzebą prowadzenia systematycznego
programu oszczędnościowego jest tragiczna. Projekt ustawy mówi o tym, że
dystrybutor powinien jak najczęściej
i jak najdokładniej poinformować o rzeczywistym poborze energii klienta, który ma być w ten sposób stymulowany
do oszczędności. Rozwiązaniem wyżej
wymienionych problemów jest niewątpliwie systematyczne i profesjonalne
edukowanie społeczeństwa i skuteczne
wpajanie nam wszystkim, a zwłaszcza
młodemu pokoleniu, nawyków do racjonalnego gospodarowania energią.

Paweł Bogusławski, rzecznik Odbiorców
Paliw i Energii, Urząd Regulacji Energetyki
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Białe certyfikaty to dodatkowe
obciążenie ﬁnansowe odbiorcy końcowego, bo to odbiorca zapłaci za
tę formę wypełnienia dyrektywy UE
i ochronę środowiska. To obciążenie
publicznoprawne, jak każde inne obciążenie, powinno charakteryzować
się fundamentalną zasadą dążenia
do osiągnięcia korzyści. Należy z dużą starannością dokonać prognozowanych obliczeń, aby koszty osiągnięcia
zwiększonej efektywności energetycznej przy zastosowaniu białych certyﬁkatów nie były wyższe niż wynikające
z tego korzyści.
Nawet biorąc pod uwagę za słuszną propozycję, aby beneﬁcjentami za
zwiększoną efektywność energetyczną byli wyłącznie odbiorcy, to mamy
kilkanaście milionów potencjalnych
wniosków od uprawnionych do tego
certyﬁkatu. Fala wniosków po wprowadzeniu prawnych możliwości uzyskania doﬁnansowania może przyjąć
rozmiary biurokratycznego horroru dla
organu wyznaczonego do obsługi i monitorowania białych certyﬁkatów. Dodatkową trudnością w dotychczasowych
propozycjach rozwiązań jest sposób
rozliczania białych certyﬁkatów: przyznanie środków ﬁnansowych ex ante
i późniejszy monitoring realizacji poprawy efektywności energetycznej.


34

nr 3/2008

Henryk Kaliś, pełnomocnik zarządu ds. zarządzania energią elektryczną w ZGH „Bolesław” S.A.,
przewodniczący Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu

Koszty energii elektrycznej

dla DUŻYCH odbiorców

PRZEMYSŁOWYCH
Z

akłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” S.A.,
wytwórca wysokiej jakości cynku oraz
produktów pochodnych, to duży odbiorca
energii elektrycznej. Dla naszej firmy
koszty energii stanowią 20% kosztów
ogólnozakładowych. Jest to poziom, który
sprawia, iż obok ceny cynku notowanej na
giełdzie w Londynie i kursu dolara, w oparciu
o który wyceniany jest nasz produkt, cena
energii elektrycznej to czynnik strategiczny,
decydujący o poziomie naszej rentowności.

Fot. NE
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Składniki kosztowe energii elektrycznej dla dużego odbiorcy przemysłowego pobierającego energię na napięciu 110 kV w ilości 500 000 MWh, przy mocy
zamówionej 100 MW, pokazuje tabela 1.
Tab. 1. Składniki kosztowe energii elektrycznej w 2008 r. w [tys. zł] i ich udział
procentowy
1

opłata abonamentowa

1,40

0,00%

2

stała opłata dystrybucyjna

3 872,20

3,52%

3

zmienna opłata dystrybucyjna

3 538,50

3,22%

1+2+3 – opłaty odprowadzane do OSD

7 412,10

6,74%

4

opłata przejściowa

7 053,00

6,41%

5

opłata systemowa wyrównawcza

3 363,90

3,06%

4+5 – KDT

10 416,90

9,47%

opłata systemowa jakościowa

5 047,40

4,59%

1+2+4 – stała opłata przesyłowa

10 926,60

9,93%

3+5+6 – zmienna opłata przesyłowa

11 949,80

10,86%

1+2+3+4+5+6 – przesył

22 876,40

20,79%

1

energia czarna z akcyzą

74 749,50

67,94%

2

energia kolorowa

12 399,00

11,27%

3

akcyza

10 500,00

9,54%

2+3 – podatki

22 899,00

20,81%

1+2 – energia

87 148,50

79,21%

rynek bilansujący

157,70

0,14%

6

1

przesył + energia

110 024,90

 Kontrakty długoterminowe (KDT)
Z dniem 1 kwietnia br. weszła w życie opłata przejściowa, która zastąpiła opłatę systemową wyrównawczą. Powodem dla jej wprowadzenia były wymagania
Unii Europejskiej, która uznała, iż mechanizm obrotu energią elektryczną, jaki powstał w efekcie kontraktów zawieranych przez elektrownie z PSE S.A. w latach
1994-1998 jest niedozwoloną, sprzeczną z Traktatem Europejskim pomocą publiczną. Uzasadnieniem dla rozwiązywania KDT-ów stała się konieczność rozwoju
konkurencyjnego rynku energii elektrycznej, gdyż UE zamierzała zwiększyć konkurencyjność gospodarki europejskiej na rynku globalnym poprzez obniżenie cen
energii! Ilości energii objętej kontraktami długoterminowymi dzielone były przez
URE na poszczególne spółki dystrybucyjne które miały obowiązek jej zakupu po
określonej cenie. Dzięki zawarciu kontraktów długoterminowych elektrownie zaciągnęły ponad 20 mld zł kredytów. Pierwsze z nich wygasły w końcu 2005 r.,
większość obowiązywać będzie jeszcze przez kilka lat, a najdłuższy zakończy

się dopiero w 2027 r. Koszty modernizacji nie tylko źródeł wytwórczych
przeniesiono w całości na odbiorców,
a efektywność wykorzystania pozyskanych środków pozostawiała wiele do
życzenia.
Dyktując coraz wyższe ceny energii elektrycznej energetycy zapominają o historii, o tym, iż obciążenia z nią
związane nadal są dla odbiorców bardzo dotkliwe. W 2008 r. duzi odbiorcy
przemysłowi zapłacą za modernizacje
przeprowadzone w przeszłości w sektorze wytwarzania sumy, które stanowią
10% wszystkich kosztów dotyczących
energii. Powodują one wzrost jej kosztów o 20 zł/MWh!

 Podatek akcyzowy
od energii elektrycznej
Dyrektywy unijne określają m.in.,
iż minimalne stawki podatku akcyzowego od energii elektrycznej wynoszą
0,5 euro/MWh dla zastosowań gospodarczych i 1 euro/MWh dla pozostałych
podmiotów. Polska stosuje stawkę akcyzy wynoszącą 20 zł/MWh (10 euro), a jej wysokość przekracza stawkę
minimalną określoną w przepisach
unijnych aż dwudziestokrotnie! W rezultacie Polska jest i zapewne nadal
będzie należeć do państw obciążających odbiorców przemysłowych jednym z najwyższych w UE podatków
akcyzowych. Jego nośnikiem jest zużywana energia elektryczna, a sposób
naliczania nie różnicuje odbiorców ani
według kryterium celu w jakim ją zużywają, ani też wielkości tego zużycia.
W pokazanym w tabeli 1 koszcie
energii elektrycznej „czarnej” (bez kolorów) 10,5 mln zł to udział akcyzy od
energii elektrycznej. Forum Odbiorców
Energii Elektrycznej i Gazu postuluje
obniżenie jej stawki dla zastosowań
gospodarczych oraz zmianę zasad
obciążania nią odbiorców końcowych.
W większości krajów UE stawki akcyzy
są różnicowane w zależności od zastosowań energii elektrycznej oraz od
wielkości jej poboru. Dla zastosowań
gospodarczych są one niższe. W ten
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sposób chroni się własny przemysł
i miejsca pracy. W przypadku dużych
odbiorców przemysłowych w 2008 r.
koszty ponoszone z tytułu podatku akcyzowego to prawie 10% wszystkich
kosztów związanych z energią elektryczną.

ODBIORCY - RYNEK ENERGII

 Podatki od kolorów (energia
zielona, czerwona i żółta)
W Polsce w ostatnich latach rozbudowano system „kolorowania” energii elektrycznej. Mało efektowny kolor
czarny już przeplatamy zielonym, czerwonym i żółtym. Od jakiegoś czasu mówi się o wprowadzeniu bieli, a może
i paru kolejnych ładnych kolorków.
Wszystko zaczęło się od narzuconej dyrektywami UE konieczności rozwijania energetyki odnawialnej. Cel ten
zaczęto realizować poprzez obowiązkowe zakupy energii pochodzącej ze
źródeł odnawialnych w wymaganej proporcji do energii „czarnej”. Od dwóch lat
wprowadzono obrót giełdowy tzw. zielonymi certyﬁkatami. W sposób perfekcyjny rozwiązało to problem zbierania od
odbiorców końcowych opłat oraz rozliczania z wykonania obowiązkowych
zakupów. Poza sferą zainteresowania
systemu pozostała jednak efektywność
pozyskiwanych w ten sposób środków.
Przez to na plan dalszy przesunięto to,
co w systemie winno dominować, tj.
premiowanie realnego przyrostu mocy
wytwórczych. Wadą systemu powodującą, iż jest on dla odbiorców nadmiernie kosztowny, jest fakt, że zmusza
on do kupowania energii odnawialnej,
której ﬁzycznie nie wyprodukowano za
cenę wyznaczoną poprzez drastycznie
wysoką opłatę zastępczą.

W latach 2004-2007 r. krajowa produkcja energii odnawialnej wyniosła

15 TWh, z czego 8,2 TWh pochodziło z istniejących w momencie uruchomienia systemu elektrowni wodnych,
3,8 TWh z mało efektywnego energetycznie wspólspalania, a jedynie
3,2 TWh z elektrowni wykorzystujących
wiatr, biogaz i biomasę. Oznacza to, że
tylko 20% środków z systemu traﬁło do
producentów niezależnych.
Zdaniem odbiorców energii elektrycznej system oparty o kolorowe certyﬁkaty i opłatę zastępczą musi zostać
przebudowany tak, by z jednej strony gwarantował inwestorom uczciwy
zwrot z kapitału w określonym czasie,
z drugiej zaś nie generował nieuzasadnionych kosztów i premiował jedynie
energię elektryczną ﬁzycznie wyprodukowaną. Dla jego racjonalizacji niezbędne są następujące działania:
 likwidacja opłaty zastępczej,
 wprowadzenie określonego czasu,
przez jaki źródło energii odnawialnej byłoby uprawnione do otrzymywania świadectwa pochodzenia
i po którym energia elektryczna
w nim produkowana byłaby już tylko energią „czarną”,
 wyłączenie z systemu wspierania
rozwoju energetyki odnawialnej
źródeł, które istniały w momencie
wprowadzenia systemu oraz o mocach powyżej 20 MW,
 ograniczenie możliwości współspalania biomasy leśnej do przypadków, gdy nie znajduje ona innych
zastosowań,
 wprowadzenie wymogu uzyskiwania przez źródła odnawialne minimalnych wskaźników efektywności
wykorzystania spalanej biomasy.
Na wzór systemu wspierania energetyki odnawialnej funkcjonuje w Polsce
również system wspierania energetyki
skojarzonej. Podstawowym celem stosowania obu systemów i jednocześnie
ich główną zaletą jest oszczędność paliw pierwotnych i uprawnień do emisji
CO2. Trzeba jednak mieć świadomość,
iż generują one dla odbiorców energii elektrycznej dodatkowe, znaczne
koszty. W przypadku dużych odbior-

ców przemysłowych w 2008 r. koszty
te to ponad 11% wszystkich kosztów
związanych z energią elektryczną, co
w przeliczeniu na 1 MWh powoduje
wzrost jej kosztu o 25 zł/MWh.

 Polityka energetyczna
państwa
Oba wyżej omówione czynniki (akcyza od energii elektrycznej i kolory)
wynikają z polityki energetycznej prowadzonej przez państwo. Ich wpływ na
koszty energii pokazuje pozycja w tabeli
opisana jako „2+3 – podatki”. Stanowi ona 21% udział w kosztach energii,
zwiększając jej cenę o 46 zł/MWh.

 Przesył
Do niedawna koszty przesyłu stanowiły około 40% kosztów energii elektrycznej. Obecnie udziału ten w kosztach
energii elektrycznej zmalał do 15%. Jest
to jednak głównie efekt rosnących cen
energii a nie obniżki kosztów w dystrybucji.

 Opłata systemowa
jakościowa
Opłata ta ﬁnansuje działania operatora systemu przesyłowego związane
z utrzymaniem bezpieczeństwa Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i parametrów energii elektrycznej.
W ciągu kilku ostatnich lat w KSE zmalały rezerwy mocy oraz nastąpił rozwój energetyki wiatrowej i rozproszonej.
Koszty, jakie duży odbiorca przemysłowy ponosi na bezpieczeństwo energetyczne poprzez stawkę jakościową
opłaty systemowej, stanowią 4,6%
kosztów energii elektrycznej, tj. około
10 zł/MWh. Ponad 2 razy więcej wydajemy na systemy wspierania energetyki
odnawialnej i skojarzonej. Trzeba tu zaznaczyć, iż z punktu widzenia potrzeb
KSE generacja w źródłach odnawialnych nie ma żadnego znaczenia.
Rozwój generacji rozproszonej
umożliwia ograniczenie strat przesyłowych, a więc i zużycia paliw pierwotnych i emisji gazów cieplarnianych.
Powoduje jednak problem z ﬁnansowaniem usług systemowych. Nośni-

kiem opłaty jakościowej jest energia
elektryczna, a odbiorca końcowy produkujący ją na własne potrzeby opłaty systemowej nie wnosi. Najczęściej
jego źródła nie są przystosowane do
pracy wyspowej i nie pokrywają w pełni własnego zapotrzebowania. Muszą
zatem korzystać ze wsparcia KSE. Tak
więc ze względów efektywnościowych
i ekologicznych generację rozproszoną
należy wspierać pamiętając jednak, że
dobrem nadrzędnym jest Krajowy System Elektroenergetyczny i jego bezpieczeństwo.

 Polityka klimatyczna
Polityka klimatyczna Unii Europejskiej utożsamiana jest powszechnie
z pakietem klimatycznym, który w znanym kształcie już wpłynął na wzrost
krajowych cen energii elektrycznej. Pomimo tego, iż do 2012 r. energetycy
otrzymali uprawnienia do emisji CO2 za
darmo, to niewielki ich niedobór który
uzasadnia jedynie kilkuzłotowy wzrost
ceny energii elektrycznej, wykorzystany został dla uzasadnienia wzrostów
nieporównywalnie większych.

 Energochłonny odbiorca
przemysłowy a koszty
energii elektrycznej
Jak pokazaliśmy powyżej, do
ukształtowanego przez energetyków
systemu opłat za energię elektryczną
dochodzi cały szereg kosztów wynikających z historii oraz polityki ﬁskalnej
energetycznej i klimatycznej. Odbiorcy
płacą ciągle za zawierane w przeszłości
kontrakty długoterminowe, obciążani są
podatkiem VAT i akcyzą, ﬁnansują kolorowe certyﬁkaty, oczekuje się od nich, iż
poprzez podniesienie cen energii „czarnej” zapłacą za inwestycje w podsektorach wytwarzania i dystrybucji, redukcję
emisji i ochronę klimatu. Tak naprawdę
te rozliczne obciążenia spadają na całą
polską gospodarkę, która w latach 90.
przeszła proces gruntownej restrukturyzacji, została poddana (nie wszędzie)
wolnorynkowej konkurencji, weszła
w fazę szybkiego rozwoju i zaczęła
nadganiać cywilizacyjne opóźnienia.

Nośnikiem dodatkowych kosztów jest
zużywana energia elektryczna, a więc
paradoksalnie najbardziej dotykają one
dużych odbiorców przemysłowych. Paradoksalnie, bo właśnie przemysł odgrywa w tym rozpędzaniu gospodarki
kluczową rolę, dostarczając jej niezbędnych surowców. Ta katastrofalna
skala kumulacji kosztów związanych
z energią elektryczną zagraża egzystencji wielu energochłonnych branż.
Trzeba w tym miejscu podkreślić, iż ta
duża energochłonność jest cechą charakterystyczną najlepszych światowych
technologii, a polskie zakłady osiągają
lepsze wskaźniki efektywności produkcji niż ich światowi konkurenci.

4.

5.

 Prognozy na przyszłość
 Czynniki wzrostu cen
energii „czarnej”
1. Konsolidacja pionowa w energetyce jest czynnikiem, który wpłynął na
systematyczny wzrost cen energii
elektrycznej w długim horyzoncie
czasowym. Grupując w jednej organizacji wszystkie rodzaje działalności energetycznej spowodowała
ona wyłączenie znacznego obszaru rynku energii z konkurencji. Państwowe koncerny energetyczne nie
chcą i nie mogą ze sobą konkurować (tylko PGE ma nadwyżkę produkcji energii nad zapotrzebowaniem na nią), a objawem tego jest
brak ofert sprzedaży energii elektrycznej zarówno krótkoterminowych jak i rocznych i wieloletnich.
2. Zmiana miejsca powstawania obowiązku podatkowego dla akcyzy od
energii elektrycznej z wytwarzania
na dystrybucję powinna spowodować obniżkę cen oferowanej przez
elektrownie energii elektrycznej
o 20 zł/MWh. Może jednak zostać
wykorzystana do jej podniesienia.
3. Uprawnienia do emisji CO2 spowodowały wzrost ceny energii elektrycznej w 2008 r. o 11 zł/MWh. Od
2013 r., zależnie od ostatecznych
zapisów dyrektywy zmieniającej dyr.
2003/87/WE, albo nastąpi skokowy

6.
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wzrost ceny o około 100 zł/MWh,
albo w tempie 1,74%/rok, do 44 zł/
MWh w 2020 r.
Atmosfera, którą kształtuje Komisja
Europejska, polegająca na tworzeniu wrażenia, że wzrost cen energii
elektrycznej jest nieunikniony. Wynika ona z przekonania, iż energetyce
nie grozi utrata rynku, bo przecież
jest monopolem, a wzrost cen energii przeniesiony na odbiorców to
najlepsza forma wymuszenia efektywności energetycznej.
Agresywna polityka cenowa skonsolidowanych pionowo grup energetycznych (kształtowanie opinii
publicznej poprzez nieustanne powtarzanie o nieuchronności wzrostów, kształtowanie referencyjnej
ceny giełdowej dla energii „czarnej” na poziomie 200 zł/MWh, przy
4% wolumenie obrotów, odstawianie bloków w elektrowniach i wzrost
czasu postojów nieplanowanych).
Nieefektywność polskiego sektora
energetycznego – niska sprawność
wytwarzania, duże straty przesyłowe oraz energochłonność całego
sektora energetycznego powodują,
iż 30% produkowanej energii sektor
zużywa na własne potrzeby. Koszty z tym związane rozkładają się na
odbiorców końcowych.
Wzrost cen węgla, którego wpływ
na wzrost ceny energii szacujemy
na 10%.

 Przydział uprawnień
do emisji CO2 na lata
2008-2012 a wykonanie
zobowiązań protokołu
z Kioto
Był to dla naszego kraju przydział
krzywdzący. Polska swoje zobowiązania wypełniła z naddatkiem. Emitujemy
obecnie około 32% mniej CO2 niż to
wynika z przyjętych zobowiązań. Mimo to UE zmusiła nas do ograniczenia emisji dodatkowo o kolejne 6%. Dla
przykładu Hiszpania i Portugalia znacząco zwiększyły swoje emisję, a pomimo to dostały zgodę UE na kolejne
wzrosty.

37

ODBIORCY - RYNEK ENERGII

nr 3/2008

38

nr 3/2008

 Wpływ niedoboru uprawnień do emisji CO2 na cenę energii
elektrycznej w 2008 r.
Krajowy rozdział uprawnień nie został jeszcze zatwierdzony. Prace nad tym
trwają nadal. Analiza przeprowadzona w oparciu o znaną wersję KPRU wykazuje,
iż dodatkowy koszt jednostkowy spowodowany niedoborem uprawnień w energetyce w 2008 r. wynosi około 11 zł/MWh i został już wkalkulowany w kontrakty
zawierane na 2008 r.
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Tab. 2. Przydziały uprawnień dla energetyki i ich wpływ na cenę EE
Nazwa

Przydział [ton]

MWh

BOT Górnictwo i Energetyka

44 571 131

41 988 680

Elektrownia Kozienice

9 636 619

10 474 586

Elektrownia Połaniec

4 972 620

5 405 022

Elektrownia Rybnik

7 607 030

8 268 511

Elektrownia Skawina

2 332 423

2 535 242

Elektrownia Stalowa Wola

1 025 950

1 115 163

Południowy Koncern Energetyczny

16 511 690

17 947 489

ZE Dolna Odra

5 680 137

6 174 062

Elektrownia Ostrołęka

2 711 988

2 947 813

ZE PAK

10 685 526

10 212 613

ELEKTROWNIE SYSTEMOWE

105 735 114

107 069 181

ELEKTROCIEPŁOWNIE ZAWODOWE

25 598 764

26 377 143

ELEKTROCIEPŁOWNIE PRZEMYSŁOWE

5 429 923

6 284 633

ELEKTROCIEPŁOWNIE RAZEM

31 028 687

32 661 776

ELEKTROWNIE I ELEKTROCIEPŁOWNIE

136 763 801

139 730 957

ZUŻYCIE EE PLANOWANE W 2008 r.

158 795 100

MWh

ZUŻYCIE ODBIORCÓW KOŃCOWYCH W 2008 r.

121 646 090

MWh

NIEDOBÓR ENERGII W 2008 r.

16 564 143

MWh

NIEDOBÓR UPRAWNIEŃ W 2008 r.

15 239 012

ton CO2

DODATKOWY KOSZT W 2008 r.

1 295 316 014

zł

DODATKOWY KOSZT JEDNOSTKOWY W 2008 r.

10,65

zł/MWh

Polski rząd podjął starania, aby obowiązkowe aukcje uprawnień do emisji CO2
od 2013 r. nie dotyczyły polskiej energetyki. Z uwagi na strukturę paliw pierwotnych zużywanych do produkcji energii elektrycznej (około 95% EE produkujemy
w oparciu o węgiel) spowodowałoby to skokowy wzrost ceny EE o 100 zł/MWh.
Problem ten nie dotyka tak mocno większości krajów europejskich.

 Wpływ uprawnień do emisji CO2 na wzrost jednostkowej ceny
EE do 2020 r. w [zł/MWh]
Jak widać z wykresu, od 2008 r. następuje lekki wzrost jednostkowej ceny
energii elektrycznej, który wynika z dwóch powodów: z założonego 2,5% wzrostu
rocznego zużycia krajowego energii elektrycznej oraz rocznej redukcji o 1,74%

ilości uprawnień. Stąd cena do 2012 r.
winna wzrosnąć o 21 zł/MWh. Co będzie dalej, zależy od tego, czy polska
energetyka zostanie objęta od 2013 r.
obowiązkowymi aukcjami uprawnień
do emisji CO2, czy może uda nam się
odsunąć je w czasie. Jeśli będziemy
uprawnienia kupować, to od 2013 r.
cena energii elektrycznej wzrośnie
skokowo o około 100 zł/MWh. Jeżeli natomiast Polska uzyska odsunięcie
obowiązkowych aukcji w czasie, to przewidywany wzrost wyniesie 43 zł/MWh
w roku 2020 (do analizy przyjęto koszt
uprawnień do emisji CO2 na poziomie
25 euro/t CO2).

 Nieefektywność polskiego
sektora energetycznego,
wskaźniki do 2030 r.
Duży wpływ na koszty energii ponoszone przez odbiorców ma niska
efektywność energetyczna polskiej
energetyki. Powoduje to, iż większe
koszty generowane wzrostem cen rozkładają się na mniejszą pulę energii,
którą kupujemy.

Obecnie około 30% wyprodukowanej energii elektrycznej sektor pochłania
na potrzeby własne elektrowni, zużycie
własne sektora oraz straty w przesyle
i dystrybucji. Do 2030 r. winno nastąpić ograniczenie strat przesyłowych
do 8% i zmniejszenie zużycia energii
przez sektor energii z 12,7 do 9,5%,

nr 3/2008

 Prognoza wzrostu cen EE
„czarnej” do 2025 r. – wpływ
omówionych czynników

W zależności od ceny energii
„czarnej”, poziomy minimalne i maksymalne opłaty zastępczej, które może wyznaczać Prezes URE, mogą się
kształtować od 15% do 45% dla energii z kogeneracji tradycyjnej i do 115%
dla energii z kogeneracji gazowej i małych źródeł. Obszar pozostawiony decyzji Prezesa URE zawarty jest pomiędzy
zieloną a czerwoną linią na powyższym
wykresie.

 Wzrost cen energii
spowodowany wspieraniem
energetyki odnawialnej

 Prognoza poziomu cen
EE „czarnej” do 2025 r.
(w odniesieniu do poziomu
z 2007 r.)

Uzasadniony poziom średniorocznej hurtowej ceny energii „czarnej”
w 2008 r. w oparciu o zaprezentowaną
prognozę wynosi 152 zł/MWh. Pokrywa się on z aktualną sytuacją cenową
na rynku energii.
Odpowiednio cena ta w 2009 r., przy
założeniu 11% wzrostu cen węgla, nie
powinna przekroczyć 170 zł/MWh.

 Wzrost cen energii
spowodowany wspieraniem
energii produkowanej
w kogeneracji

cenie uprawnienia wynoszącej 25 euro/t CO2.
Na dzień dzisiejszy wiadomo, że
proponowana przez UE minimalna cena uprawnienia do emisji CO2 może
wynieść 39 euro/t CO2 a obowiązek
prowadzenia otwartych aukcji może
spowodować podniesienie ich ceny
do 100 euro/t CO2 (wysokość kary za
produkcję bez uprawnień).
Obie wersje uwzględniają jedynie
15% wzrost cen polskiego węgla w latach 2008 i 2009. Biorąc pod uwagę
aktualny stan rodzimego górnictwa, fakt,
iż po zlikwidowaniu 23 kopalń i systematycznym ograniczaniu wydobycia
na rynku paliw wystąpił jego niedobór,
przewidywania te mogą okazać się zbyt
optymistyczne.

 Ceny energii „czarnej”
i kolorów – przydział
uprawnień do emisji CO2
Przedstawiona prognoza uwzględnia
cel postawiony przed Polską przez Komisję Europejską – osiągnięcia w 2020 r.
15% udziału energii pochodzącej ze
źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii. Z dotychczasowych doświadczeń wynika, iż nasze możliwości
w zakresie produkcji energii odnawialnej nie pozwolą na pokrycie do 2010 r.
wolumenu przekraczającego 10%, zaś
obecnie oscylują wokół 4%.

 Prognoza wzrostu cen
energii elektrycznej –
podsumowanie
Na poniżej prezentowanych wykresach przedstawiono prognozowany poziom cen energii elektrycznej do 2025 r.
w dwóch wersjach.
Mniej prawdopodobna zakłada,
iż Komisja Europejska zrozumie specyﬁczną sytuację polskiej energetyki
i zwolni nas z obowiązku kupowania
uprawnień do emisji CO2 na aukcjach.
Wtedy wzrost cen może być łagodny,
a polski przemysł będzie miał czas na
przystosowanie się do ich poziomu.
Bardziej prawdopodobna uwzględnia obowiązkowe aukcje przy założonej

 Ceny energii „czarnej”
i kolorów – aukcje
uprawnień do emisji CO2

Niezależnie od rozwoju sytuacji na
rynku energii elektrycznej po 2012 r.
cena energii czarnej w okresie obowiązywania KPRU na lata 2008-2012
nie powinna przekroczyć 180 zł/MWh,
a po uwzględnieniu kosztu „kolorów” –
220 zł/MWh.
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co pozwoli ograniczyć ilość energii na
potrzeby sektora z 32% do 25%.
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Mirosław Semczuk, dyrektor Polsko-Japońskiego Centrum Efektywności Energetycznej, Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A.

Białe
certyfikaty

”
Fot. NE
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– NOWY MECHANIZM WSPIERANIA EFEKTYWNOŚCI

Mechanizm
„białych
certyﬁkatów”
wzbudza duże
zainteresowanie
i sporo emocji.
Wielu specjalistów
akceptuje i popiera
ten projekt
uważając, że jest
on obiecującym
mechanizmem
wspierania
efektywności
energetycznej

Z

ałożenia do ustawy o efektywności energetycznej
zostały ogłoszone na stronach Ministerstwa
Gospodarki 17 lipca ubiegłego roku. Od tego czasu
do listopada 2007 odbyły się trzy seminaria w ramach
polsko-holenderskiego projektu prowadzonego
przez holenderską, rządową agencję SenterNovem
i realizowanego w Polsce przez Ecofys Polska.
Seminaria dotyczyły tzw. Long Term Agreements (LTA),
dobrowolnych umów długoterminowych między
przemysłem a administracją rządową, prowadzących
do obniżenia zużycia energii. Równolegle zespół
pod kierownictwem prof. Krzysztofa Żmĳewskiego,
przygotowujący dla Ministerstwa Gospodarki
koncepcję tzw. „białych certyfikatów”, która jest
kluczowym mechanizmem poprawy efektywności
energetycznej w Polsce, przedstawił ją na spotkaniach.
Ostatnie spotkanie miało miejsce w listopadzie 2007.

M

echanizm „białych certyﬁkatów”
wzbudza duże zainteresowanie i sporo emocji. Wielu specjalistów
akceptuje i popiera ten projekt uważając, że jest on obiecującym mechanizmem wspierania efektywności
energetycznej. Założenia do projektu były takie, że środki na wspieranie
inwestycji prowadzących do obniżki
zużycia energii zapewnią sprzedawcy energii, a więc ostatecznie odbiorcy. Od końca ub. roku obserwujemy
jednak istotną zmianę sytuacji na
rynku energii elektrycznej i gazu. To
początek bardzo bolesnego, permanentnego wzrostu cen energii elektrycznej, paliw i gazu, które powodują,
że działania rządu na rzecz poprawy
efektywności energetycznej w gospodarce nabierają jeszcze większego
znaczenia niż poprzednio.
Jednocześnie szacuje się, że z tytułu podwyżki cen, sprzedawcy uzyskają
dodatkowo co najmniej 10 mld zł rocznie. Ta niespodziewana podwyżka cen
energii, którą wszyscy musimy z pokorą zaakceptować powoduje, że w budżecie państwa pojawia się dodatkowo

2,2 mld zł podatku VAT, co powinno
być skierowane na działania związane
z efektywnością energetyczną.
Ustawa o efektywności ma wypełnić zalecenia dyrektywy 2006/32/WE,
która mówi, że we Wspólnocie niezbędna jest poprawa efektywności i wykorzystania energii przez użytkowników
końcowych, lepsze zarządzanie popytem na energię i wspieranie produkcji
energii ze źródeł odnawialnych.
Chciałbym podzielić się optymizmem tak potrzebnym w obecnej sytuacji i przypomnieć, że w Japonii już
w 1973 r., po kryzysie energetycznym
rząd podjął wiele działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej.
Zaczęto tam promować efektywne zarządzanie zużyciem energii zaczynając
od niewielkich, lub wręcz bezinwestycyjnych działań, co okazało się pierwszym i najłatwiejszym krokiem przy
poprawie efektywności energetycznej.
W Japonii zaczęto powszechnie stosować w przemyśle optymalizację składu
mieszanki gazu i powietrza w piecach
grzewczych, wykorzystanie ciepła spalin, poprawę izolacji cieplnej urządzeń,

optymalizacja pracy kotłów, kompensację mocy biernej (cos w).
Aby energochłonność przemysłu japońskiego poprawiła się o około 30%,
wymagało to wielu wysiłków i kilku lat
pracy. Jednak zdecydowana poprawa okazała się możliwa i realna. W Europie mamy podobne doświadczenia
np. w Danii, Holandii i w innych krajach,
gdzie działania rządu i przedsiębiorstw
na rzecz efektywności są sensowne
i skuteczne. Chciałbym zapewnić, że
warto inwestować w efektywność energetyczną. Typowy japoński audyt energetyczny przeprowadzony w ponad
1400 zakładach wskazuje na możliwość
średnio aż 7,4% oszczędności energii.
Bariery poprawy efektywności energetycznej w Polsce to przede wszystkim brak zrozumienia dla znaczenia
efektywności energetycznej, niewystarczający poziom świadomości i wiedzy
użytkowników, brak aktu prawnego
regulującego działania na rzecz efektywności energetycznej, brak systemu
szkoleń i certyﬁkacji audytorów energetycznych w przemyśle oraz odpowiedniej krajowej struktury organizacyjnej,
brak wsparcia dla ﬁnansowania inwestycji proefektywnościowych, np. funduszu efektywności energetycznej.
Warto dodać, że nasze członkowstwo w UE otwiera nowe możliwości
ﬁnansowania efektywności energetycznej u odbiorców końcowych, a także
w sektorze wytwarzania, transmisji
i dystrybucji energii elektrycznej.
Warunkiem poprawy efektywności
energetycznej jest świadomość kadry
zarządzającej, przede wszystkim najwyższego szczebla decyzyjnego, oraz
wiedza i fachowość kadry technicznej
średniego szczebla. Wiele materiałów
informacyjnych jest bezpłatnych, a wiedza na temat efektywności jest dostępna w internecie.
Zdecydowana chęć kadry zarządzającej ﬁrm może sprawić, że przy
wsparciu ze strony rządu, najkorzystniejsze możliwości racjonalizacji zużycia energii da się dostrzec, wykorzystać
i zrealizować.
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prof. dr hab. inż. Krzysztof Żmĳewski, Politechnika Warszawska

Grajmy
w zielone
– czyli rzecz o przyszłości agroenergetyki

S

ystem wsparcia w postaci zielonych
certyfikatów jest bardziej niż
wystarczająco skuteczny w przypadku
farm wiatrowych – dla nich podstawowy
problem to trudność z przyłączeniem
do sieci. To akurat nie
największa przeszkoda
dla biogazowni, bo
ich lokalizacja jest
bardziej elastyczna.
Co więc odróżnia
tak bardzo niemiecki
sukces od polskiego
niedorozwoju?

Fot. NE

PALIWA DLA ENERGETYKI

Ważniejszym, niż tworzyć
dzieła właściwie, jest
tworzyć dzieła właściwe.
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Rys. 1. Potencjał odnawialnych źródeł energii w Polsce

wsparcia (zielone certyﬁkaty) oraz zniesienie barier w przyłączaniu do sieci.
Rozwiązaniem stabilizującym rynek biomasy jest giełda. Organizacja
giełdy biomasy wymaga rozwiązania
dwóch problemów: pierwszym z nich
jest kwestia lokalizacji, a drugim – standaryzacji produktów. Problem lokalizacji
giełdy wiąże się z lokalnością większości produktów biomasowych – ich gęstość energetyczna mierzona w GJ/Mg
lub GJ/m3 jest zbyt mała, aby transportować je na większe odległości. Rozsądny promień dostawy to 50-100 km;
tylko dla peletów może być to większy
dystans.

”

Organizacja giełdy
biomasy wymaga
rozwiązania
dwóch problemów:
pierwszym z nich
jest kwestia
lokalizacji,
a drugim –
standaryzacji
produktów

Rozwiązaniem problemu lokalizacji jest stworzenie jednej giełdy biomasy, operującej na wielu lokalnych
parkietach działających w powiązaniu z lokalnymi domami składowymi.

Cena na parkiecie winna być ceną
loco dom składowy, co nie oznacza,
że po zawieraniu transakcji strony nie
mogą zgodnie przyjąć innego punktu
dostawy. Sieć lokalnych parkietów i lokalnych domów składowych rozwijać
można stopniowo w miarę zainteresowania lokalnych partnerów – dostawców i odbiorców.
Poważniejszym problemem jest
standaryzacja produktów biomasowych. Oczywiście wydaje się koniecznym podział na 3 grupy: przetworzone
(pelety, brykiety itp.), suche (bale, baloty
itp.) oraz wilgotne (zielonki). Produkty
winny być standaryzowane wartością
opałową GJ/Mg, wilgotnością g/g oraz
ewentualnie zawartością popiołu g/g
lub siarki g/g. Podobna standaryzacja
ma miejsce w przypadku handlu węglem kamiennym.
Rozstrzygnięcie powyższych dwóch
problemów to oczywiście nie koniec
pracy, ale to, co pozostaje, to działania standardowe, typowe dla tworzenia
giełd towarowych. Co prawda w Polsce
istnieje tylko jedna prawdziwa giełda towarowa, a mianowicie Towarowa Giełda
Energii, ale mamy odpowiednie prawo
i całkiem niezłe doświadczenie.
Strukturę dojrzałej giełdy pokazuje
rysunek 1. W takiej strukturze uzyskujemy funkcjonalną gwarancję stabilności
cen, a wskaźnik ceny giełdowej stanowi
naturalną podstawę bilateralnych transakcji pozagiełdowych – OTC.
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szyscy zgadzają się, że Polska
dysponuje ogromnym potencjałem aeroenergetyki. Nawet niezależne opracowania zagraniczne (Sascha
Müller – Kraennerl: „Energiesicherheit. Die Neue Vermessung der Welt“ –
„Bezpieczeństwo energetyczne. Nowy
pomiar Świata“, Verlag Antje Kunstmann 2007 r.; Heinrich Böll Stiftung zamierza wydać polską wersję)
wskazują, że należy on do największych w Unii Europejskiej. W Niemczech funkcjonuje już ponad 4 tys.
biogazowni o mocy ponad 1200 MW
i o możliwościach produkcyjnych ponad 8 TWh, podczas gdy w Polsce
jest ich tysiąc razy mniej. Trzeba się
więc zastanowić, dlaczego? System
wsparcia w postaci zielonych certyﬁkatów jest bardziej niż wystarczająco
skuteczny w przypadku farm wiatrowych – dla nich podstawowy problem
to trudność z przyłączeniem do sieci.
To akurat nie największa przeszkoda
dla biogazowni, bo ich lokalizacja jest
bardziej elastyczna. Co więc odróżnia
tak bardzo niemiecki sukces od polskiego niedorozwoju?
Analizując biznesplany elektrowni
biogazowych i biomasowych można zauważyć, że jednym z fundamentalnych
ryzyk jest w Polsce nieukształtowany
i przez to niestabilny rynek zielonych
paliw i to zarówno przetworzonych (brykiety, pelety), suszonych (bele, baloty),
jak i mokrych (odpady, gnojowica, zielonki). W Niemczach sprawę rozwiązują długoletnie kontrakty na dostawy
od znacznych producentów biomasy.
W Polsce dużych producentów brakuje, bo brakuje dużych areałów. Wiarygodność małych i średnich wytwórców
biomasy jest dla producentów energii
dalece niewystarczalna, ponieważ łatwo mogą zmieniać proﬁl produkcyjny
– nie są bowiem związani przez kapitałochłonne inwestycje w wyspecjalizowane narzędzia produkcyjne.
Co więc należy zrobić, aby ożywić
zasuszony polski potencjał agroenergetyki? Ustabilizowanie rynku biomasy
jawi się tu zadaniem podstawowym, kolejnym jest gwarancja stabilnych reguł
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Rys. 2. Struktura giełdowego rynku biomasy

PALIWA DLA ENERGETYKI

Stworzenie systemu obrotu na giełdowym rynku biomasy wymaga:
 opracowania regulaminu giełdy,
 opracowania zasad obrotu,
 stworzenia oprogramowania systemu handlu i rozliczeń,
 opracowania systemu przekazu informacji cenowej,
 przygotowania promocji rynku.
Organizacja giełdowego obrotu biomasą w Polsce to również:
 przedstawienie wybranym podmiotom projektu uczestnictwa w giełdzie biomasy,
 stworzenie modelu towarowego domu maklerskiego dla istniejących
ﬁrm handlowych z rynku biomasy,
 wynegocjowanie i podpisanie listów
intencyjnych pomiędzy wybranymi
podmiotami a giełdą biomasy,



przeprowadzenie szkoleń i egzaminów dla maklerów,
 współpraca przy tworzeniu domów
maklerskich.


”

Największym
problemem
wydaje się
zachęcenie
i przekonanie
producentów
biomasy, aby
z potencjalnych
stali się realnymi

Aby stworzyć system obrotu na rynku terminowym biomasy trzeba zrealizować kolejne zadania:

opracowanie zasad, regulaminów,
procedur postępowania oraz systemów informatycznych dla potrzeb
zawierania transakcji terminowych,
opracowanie zasad, regulaminów,
procedur postępowania oraz systemów informatycznych dla potrzeb
giełdowej izby rozliczeniowej oraz
członków rozliczających,
opracowanie i wdrożenie systemów
przekazu informacji giełdowej,
przygotowanie domów maklerskich
do świadczenia usług jako publiczny
członek giełdy i członek rozliczający
oraz udostępnienie systemu rozliczeń transakcji terminowych,
zintegrowanie systemów informatycznych rejestracji i przekazu informacji giełdowej, systemu rejestracji
transakcji, systemów rozliczeń giełdy i jej członków w spójny system
informatyczny pracujący w sieci terminowej giełdy biomasy,
przeprowadzenie szkoleń i egzaminów dla maklerów.

Spis tych działań wygląda trochę
przerażająco, ale nie pierwszy raz będą one realizowane – wiemy już w Polsce co nieco o obrocie giełdowym, są
też i doświadczenia światowe. Największym problemem wydaje się zachęcenie i przekonanie producentów biomasy,
aby z potencjalnych stali się realnymi.
Nie bez znaczenia będzie wpisanie się
tej działalności rolniczej w unijny system
wsparcia. W tym miejscu wiele się rozstrzygnie – my chcemy grać w zielone,
a w co chce grać z nami Unia?

Fot. NE
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Branża

węgla brunatnego

PALIWA DLA ENERGETYKI

w Polsce – część III
M

ożliwości rozwoju górnictwa węgla
brunatnego w Polsce i wzrostu produkcji
energii elektrycznej, a także wprowadzenie innych
kierunków wykorzystania tej kopaliny, tkwią w dużej
ilości zasobnych złóż nadających się do taniej
i bezpiecznej eksploatacji sposobem odkrywkowym.

P

olska posiada bogate zasoby węgla brunatnego, które zaliczyć można do największych w całej Europie.
Obecnie rozpoznano w naszym kraju
ok. 150 złóż i udokumentowano ponad
14 mld ton węgla brunatnego w złożach bilansowych, z których tylko 15%
jest aktualnie zagospodarowanych. Do
tego należy dodać około 60 mld ton
wstępnie oszacowanych zasobów perspektywicznych. Poza tym w obszarach potencjalnie węglonośnych, słabo

zbadanych lub niezbadanych, ocenia
się, że zasoby węgla brunatnego mogą wynieść nawet 140 mld ton. Właśnie ze względu na ilość, jakość i dostępność zasobów węgla brunatnego
może on pełnić rolę strategicznego paliwa w polskiej energetyce przez co najmniej 50, a nawet 100 lat.
Rejony występowania złóż węgla
brunatnego przedstawiono w tabeli 1,
natomiast całkowite geologiczne zasoby tego surowca w tabeli 2.

Tab. 1. Rejony złożowe węgla brunatnego w Polsce
Nazwa rejonu złożowego

Ważniejsze złoża występujące w regionie

Zachodni

Turów, Mosty, Babina, Gubin, Cybinka, Sieniawa, Słubice-Rzepin

Północno-zachodni

Trzcianka, Więcbork, Nakło

Legnicki

Legnica, Ścinawa, Ruja

Wielkopolski

Mosina, Krzewino-Czempin, Szamotuły, Gostyń, Góra

Koniński

Pątnów, Adamów, Lubstów, Drzewce, Tomisławice, Mąkoszyn-Grochowiska,
Morzyczyn, Dęby Szlacheckie, Piaski, Izbica Kujawska

Łódzki

Rogóźno

Bełchatowski

Bełchatów-Szczerców-Kamieńsk, Złoczew, Gorzkowice-Ręczno, Wieruszów

Radomski

Głowaczów, Wola Owadowska, Owadów

Tab. 2. Całkowite geologiczne zasoby węgla brunatnego w Polsce, w mln ton
Wyszczególnienie

Razem

Bilansowe

Pozabilansowe

Prognostyczne

Poza
Teoretyczne
kryteriami

Złoża udokumentowane

24 575

13 984

4 879

4 208

1 504

Złoża perspektywiczne

58 231

51 583

6 648

Obszary węglonośne

141 690

Razem

224 496

141 690
13 984

4 879

55 791

8 152

141 690

W najnowszych badaniach, przeprowadzonych w Państwowym Instytucie
Geologicznym w Warszawie w 2006 r., dotyczących waloryzacji złóż węgla brunatnego w Polsce, określono, że wśród najlepszych polskich złóż znajdują się dwa
strategiczne, tj. złoże „Gubin” i „Legnica-Zachód” wraz ze złożami satelickimi.
Do złóż satelickich można zaliczyć:
 dla złoża „Gubin” – złoże „Gubin-Brody” i złoże „Mosty”,
 dla złoża „Legnica-Zachód” – złoże „Legnica-Wschód” oraz złoża „Legnica-Ścinawa-Głogów”.

Chcąc jednak w przyszłości wykorzystać te zasoby węgla brunatnego
konieczne jest, już na obecnym etapie
planistycznym, wprowadzenie skutecznej ochrony prawnej powierzchni owych
złóż przed dalszym zagospodarowaniem. Jest to temat bardzo ważny i pilny,
gdyż aktualne akty prawne w niedostateczny sposób zabezpieczają złoża,
uniemożliwiając tym samym ich wykorzystanie w przyszłości. Uwzględnienie
występowania złóż w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego nie jest wystarczającym środkiem
ich ochrony. Problem ten dotyczy nie
tylko złóż węgla brunatnego, ale także
każdego innego surowca wydobywanego metodą odkrywkową. Pochopne
wydawanie pozwoleń na zabudowę powierzchni nad złożami powoduje utratę
części cennych złóż dla ich potencjalnego wykorzystania. Często można
spotkać się z lokalizacją dróg czy osiedli mieszkalnych w samym środku złoża,
co zupełnie przekreśla jego eksploatację w przyszłości.
Dla wykorzystania złóż węgla brunatnego w latach następnych konieczne jest
również dokonanie szczegółowej inwentaryzacji elementów środowiska przyrodniczego na obszarze wpływu potencjalnej
eksploatacji oraz przeprowadzenie badań socjologicznych stopnia akceptacji
społecznej takiej inwestycji. Dodatkowo należy uzyskać bardziej ścisłe dane
na temat parametrów geologiczno-górniczych w toku dalszych uściślających
badań geologicznych i podczas opracowywania wstępnych koncepcji górniczego zagospodarowania złóż.
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W tabeli 3 dokonano porównania miejsca na liście rankingowej 30 złóż węgla brunatnego, waloryzowanych metodą punktu utopijnego oraz metodą sumowania rang.
Tab. 3. Porównanie miejsca na liście rankingowej złóż węgla brunatnego
waloryzowanych metodą punktu utopijnego oraz metodą sumowania rang

PALIWA DLA ENERGETYKI

Lp.

Zasoby bilansowe

Analiza metodą
punktu utopijnego

Analiza metodą
sumowania rang

(mln ton)

pkt

pkt

Nazwa złoża

1.

Gubin

1 051

31 701

18

2.

Rogóźno

773

16 997

15

3.

Mosina

1581

14 146

19

4.

Radomierzyce

504

12 603

17

5.

Gubin-Brody

1934

12 431

12

6.

Legnica Zachód

864

8 627

21

7.

Złoczew

486

7 357

19

8.

Czempin

1 011

6 610

17

9.

Gostyń

1 989

5 047

18

10.

Rzepin

250

3 925

15

11.

Nakło

254

2 481

14

12.

Trzcianka

610

2 411

14

13.

Naramowice

212

2 369

17

14.

Legnica Wschód

839

2 320

18

15.

Piaski

104

2 078

15

16.

Szamotuły

829

2 078

15

17.

Czempin Miasto

361

1 516

16

18.

Głowaczów

76

1 298

13

19.

Czerwona Woda-Parzyce

42

1 269

18

20.

Łęki Szlacheckie SE

50

1 152

15

21.

Mosty

381

1 134

15

22.

Oborniki pole C

110

1 059

16

23.

Wąbrzeżno

35

1 025

13

24.

Tomisławice

55

958

16

25.

Chełmce

44

777

13

26.

Słupca

39

768

14

27.

Piotrków Kujawski

23

709

9

28.

Węglewice

50

647

17

29.

Krzywiń

667

618

19

30.

Oczkowice

80

509

15
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Z uwagi na najkorzystniejsze warunki do potencjalnego zagospodarowania
górniczo-energetycznego omówiono tylko kilka wybranych złóż perspektywicznych węgla brunatnego, wśród których można wymienić złoża w rejonie Legnicy,
w rejonie Gubina, złoże „Złoczew” i „Rogóźno”, „Gubin-Mosty-Brody” oraz szereg
mniejszych złóż rejonu konińsko-turkowskiego.

 Złoża węgla brunatnego w rejonie Legnicy
W okolicach Legnicy, na obszarze pomiędzy Głogowem a Wądrożem Wielkim,
występują bardzo bogate złoża węgla brunatnego, których zasoby geologiczne
przekraczają 15 mld ton. Jest to największy kompleks złóż tego surowca w Europie. Ich lokalizację przedstawiono na rysunku 1.
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 Złoża węgla brunatnego
w rejonie Gubin-Mosty-Brody
Na podstawie wieloletnich badań
można stwierdzić, że na obszarze złożowym Gubin-Mosty-Brody występują znaczne zasoby węgla brunatnego.
Łączne zasoby udokumentowane o cechach bilansowych wynoszą 4,2 mld ton.
Największe zasoby znajdują się w rozległym złożu pokładowym utworzonym
przez złoża: „Gubin”, „Gubin-ZasiekiBrody” i „Lubsko”, o sumarycznych
zasobach bilansowych udokumentowanych oraz prognostycznych w ilości 3,2 mld ton. Pozytywny element
w perspektywicznych rozważaniach
nad ewentualnym zagospodarowaniem
tych złóż stanowi fakt, że teren przyszłej
budowy kopalni czy elektrowni jest mało zabudowany, a wodę do chłodzenia
elektrowni można pobierać z Odry.
Lokalizację omawianych złóż przedstawiono na rysunku 1.

 Złoże węgla brunatnego

Rys. 1. Miejsce występowania złóż węgla brunatnego w rejonie Legnicy, Gubina i Turowa

Centralnym elementem kompleksu jest złoże „Legnica”, w skład którego wchodzą trzy pola: „Legnica-Północ”, „Legnica-Wschód” i „Legnica-Zachód”, o łącznych
bilansowych zasobach geologicznych ponad 3 mld ton. Obok złoża „Legnica”, do
kompleksu wchodzą: złoża „Ruja”, „Ścinawa” i obszar perspektywiczny „ŚcinawaGłogów”, w skład którego wchodzi 11 pól złożowych. Węgiel ze złoża „Legnica”
jest w całości węglem energetycznym dobrej jakości, a jego znaczna część zasobów spełnia kryteria dla węgla brykietowego i wytlewnego.
Zasoby bilansowe wynoszą łącznie 14,5 mld ton. W pięciu udokumentowanych złożach łączne zasoby określono na 5,6 mld ton, a w trzech największych
polach złoża „Ścinawa-Głogów”, bezpośrednio sąsiadującymi ze złożem „Ścinawa”, na 9,0 mld ton.
Perspektywy dalszego powiększenia zasobów rysują się w trzech rejonach:
 w rejonie północnym, na obszarze pomiędzy złożami: „Legnica-Północ” i „Ścinawa”,
 w rejonie zachodnim, na zachód od złóż „Legnica-Zachód” (na terenach
opuszczonych przez armię radziecką),
 w rejonie południowym, na południe od złóż „Ruja”.

Złoże węgla brunatnego „Złoczew”
jest jednym ze złóż satelitarnych złoża
„Bełchatów”. Rozciąga się wąskim pasem szerokości 1-1,5 km na przestrzeni
ok. 10 km z południowego zachodu na
północny wschód. Odwiercone w latach 1961-1964 otwory oraz wykonane
badania dały podstawę do opracowania w 1965 roku „Opinii geologicznej
o przydatności przemysłowej złoża węgla brunatnego rejonu Złoczew”. Złoże oceniono jako perspektywiczne dla
przemysłu. W wyniku prac geologiczno-poszukiwawczych powstała dokumentacja geologiczna złoża w kat. C2.
Zasoby bilansowe tego złoża wynoszą
486 mln ton.
Złoże węgla brunatnego „Rogóźno”
położone jest na północ od Łodzi. Złoże to jest dotychczas słabiej rozpoznane
w kategoriach od C1 do D. Oszacowane
zasoby wynoszą około 623 mln ton.
Lokalizację tych złóż przedstawiono na rysunku 2.
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Rys. 2. Złoże węgla brunatnego „Złoczew” i „Rogóźno”
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 Konińsko-turkowskie złoża węgla brunatnego
Na rysunku 3 pokazano rozmieszczenie złóż obecnie eksploatowanych oraz
złóż perspektywicznych zagłębia konińsko-turkowskiego. Na tym terenie węgiel
brunatny wydobywany jest przez dwie kopalnie: KWB „Adamów” i KWB „Konin”.
Rejon ten jest bogaty w liczne mniejsze złoża węgla brunatnego, wśród których
należy wymienić złoże: „Tomisławice”, „Piaski”, „Ościsłowo”, „Dęby Szlacheckie”,
„Mąkoszyn-Grochowiska”, wcześniej wymienione złoże „Rogóźno”, oraz udostępniane pole centralne złoża „Koźmin” w KWB „Adamów”.

Rys. 3. Złoża eksploatowane i perspektywiczne regionu konińsko-turkowskiego

 Strategia rozwoju branży węgla brunatnego w oparciu
o jego perspektywiczne złoża
Z przeprowadzonej waloryzacji ekonomicznej i wykonanego rankingu złóż
wynika, że na czele klasyﬁkacji najlepszych polskich złóż węgla brunatnego, do
zagospodarowania w pierwszej kolejności można wymienić dwa strategiczne:
 złoże „Legnica-Zachód” wraz ze złożem „Legnica-Wschód” oraz „LegnicaŚcinawa-Głogów” (o zasobach około 14,5 mld ton),
 złoże „Gubin” z kompleksem złóż „Gubin-Mosty-Brody” (o zasobach około
4,25 mld ton).
Bardzo interesującymi z punktu widzenia wydłużenia czasu funkcjonowania
dotychczasowych kopalń węgla brunatnego i produkcji energii elektrycznej w czynnych zagłębiach górniczo-energetycznych może być zagospodarowanie:
 w zagłębiu bełchatowskim – złoża „Złoczew” z zasobami ok. 486 mln ton,
 w zagłębiu turoszowskim – złoża „Radomierzyce” z zasobami ok. 180 mln ton,
 w zagłębiu konińsko-turkowskim – złoża: „Tomisławie”, „Piaski”, „Ościsłowo”,
„Dęby Szlacheckie”, „Mąkoszyn-Grochowiska” i „Rogóźno” oraz udostępniane pole centralne złoża „Koźmin”.
Zasoby geologiczne wraz z określeniem kategorii rozpoznania wybranych złóż
węgla brunatnego zamieszczono w tabeli 4.
Tab. 4. Zasoby wybranych perspektywicznych złóż węgla brunatnego w Polsce
Nazwa złoża/ kompleksu złożowego

Kategoria rozpoznania

Zasoby geologiczne
(mln Mg)

Legnica-Ścinawa

od B do D2

14 522

Gubin-Mosty-Brody

od B do D2

4 215

Złoczew

C2

486

Dęby Szlacheckie- Izbica Kujawska

C1

113

Rogóźno

od C1 do D1

623

Radomierzyce

D1

180

Tomisławice

B+C1

55

Piaski

B+C1+C2

114

Ościsłowo

C1

50

Mąkoszyn-Grochowiska

C1+C2

50

 Podsumowanie
1. Węgiel brunatny w Polsce, podobnie jak w innych krajach Unii Europejskiej
i świata, jest obecnie i będzie w perspektywie kilkudziesięciu lat jednym z głównych surowców energetycznych wykorzystywanych w energetyce. Zasoby
światowe to około 500 mld ton. Przewiduje się, że wystarczą one na ponad
300 lat, a zasoby węgla kamiennego na około 200 lat. Natomiast obecne za-

soby gazu i ropy naftowej oraz uranu wystarczą tylko na około 40-60
lat. Dlatego świat staje przed bardzo poważnym problemem: czym
pokryć swoje potrzeby energetyczne za 30-40 lat?
2. Polska posiada bogate zasoby
węgla brunatnego, które zaliczyć
można do największych w całej Europie. Obecnie rozpoznano
ok. 150 złóż i udokumentowano
ponad 14 mld ton węgla brunatnego w złożach bilansowych. Do
tego należy dodać około 60 mld
ton wstępnie oszacowanych zasobów perspektywicznych. Poza
tym, w obszarach potencjalnie węglonośnych, słabo zbadanych lub
niezbadanych, ocenia się, że zasoby węgla brunatnego mogą wynieść
nawet 140 mld ton. Właśnie ze
względu na ilość, jakość i dostępność zasobów węgla brunatnego
może on pełnić rolę strategicznego
paliwa w polskiej energetyce przez
co najmniej 50, a nawet 100 lat.
3. Strategiczne znaczenie dla polskiej
energetyki i zaspokojenia rosnących
potrzeb energetycznych ma przygotowanie do eksploatacji nowego
zagłębia górniczo-energetycznego,
mogącego w przyszłości zastąpić
produkcję energii elektrycznej pochodzącej z eksploatowanych dzisiaj rejonów. Wydaje się, że najlepiej
nadającymi się do górniczego zagospodarowania na dużą skalę są
złoża w rejonie Legnicy (o zasobach
około 15 mld ton) i Gubina (o zasobach około 4,5 mld ton), których
zasoby są kilkakrotnie większe niż
łączne dotychczasowe wydobycie
w czynnych kopalniach węgla brunatnego w Polsce. Poza wymienionymi wyżej złożami strategicznymi,
bardzo ważnymi złożami są: „Złoczew”, „Rogóźno”, „Radomierzyce”,
„Dęby Szlacheckie-Izbica Kujawska”,
„Piaski”, „Koźmin pole centralne”,
„Tomisławice”, „Ościsłowo” czy „Mąkoszyn-Grochowiska”.
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Ryszard Bryła, dyrektor ds. systemów teleinformatycznych w Gdańskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

MODERNIZACJA SYSTEMÓW

TELEINFORMATYCZNYCH

w GPEC
CIEPŁOWNICTWO

G

dańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej jest największym
na Pomorzu dostawcą ciepła. Obok dystrybucji, firma
zajmuje się także produkcją ciepła i energii elektrycznej, a także
świadczeniem usług energetycznych. Na te ostatnie składa się
m.in.: modernizacja instalacji wewnętrznych, eksploatacja kotłowni
i urządzeń ciepłowniczych oraz audyt energetyczny.
Klienci spółki to około 8000 instytucji i osób indywidualnych
w Gdańsku i Sopocie. GPEC dostarcza ciepło do około 55%
budynków mieszkalnych w Gdańsku i, wraz ze swą spółką-córką
Orchis Energia Sopot, ogrzewa około 30% budynków w Sopocie.
Firma stale rozbudowuje liczącą ponad 580 km długości sieć
ciepłowniczą, co sprawia, że dystrybuowane przez nią ciepło dostępne
jest zarówno w centrum miasta jak i na nowo budowanych osiedlach
mieszkaniowych.

możemy sobie pozwolić na jego wykorzystanie. Zakończenie wdrożenia
systemu GIS planowane jest na koniec sierpnia.

”

Celem naszego
zespołu IT jest
doprowadzenie
do modelowego
stanu w zakresie
IT do końca
przyszłego roku

Aktualnie wdrażamy również system TERMIS, znany w polskim ciepłownictwie jako system do wspomagania
i optymalizacji pracy sieci ciepłowniczej. Ukończyliśmy wdrożenie w wersji
oﬀ-line, a jako pierwsi w Polsce implementujemy go również w wersji on-line.
System służy do obliczeń ciepłowniczych inżynierskich związanych z pracą
sieci ciepłowniczej, w tym ciśnień, przepływów oraz rozkładu temperatur. System TERMIS składa się z dwóch części:
on-line i oﬀ-line. Do tej pory w polskich
przedsiębiorstwach ciepłowniczych był

wykorzystywany moduł oﬀ-line, czyli
oprogramowanie wspomagające obliczenia inżynierskie. GPEC zamierza
wdrożyć również cześć on-line, czyli
oprogramowanie wykonujące obliczenia w czasie rzeczywistym. Pozwoli to
na przejęcie w dużej mierze przez system informatyczny funkcji kontrolnych
nad dostarczaniem ciepła do klientów.
W dużym skrócie może to wyglądać tak,
iż z systemu SCADA otrzymamy informację, że w pewnym miejscu w sieci ciśnienie czy temperatura spada do jakieś
wartości. System TERMIS w czasie rzeczywistym przeliczy wówczas wszystkie parametry i wskaże, jakie operacje
należy wykonać, aby doprowadzić do
sytuacji normalnej.
Możliwe zapewne jest powiązanie
z systemami informatycznymi naszego
dostawcy ciepła. Wówczas mogłoby to
być rozwiązanie na najwyższym poziomie światowym, służącym do sterowania procesem dostaw ciepła.
GPEC, jako jedna z pierwszych ﬁrm
ciepłowniczych w Polsce, przystąpiło
do budowy systemu zdalnych odczytów układów pomiarowo-rozliczeniowych. Jest to kolejny bardzo istotny
system teleinformatyczny wdrażany

CIEPŁOWNICTWO

ozwojowi infrastruktury ciepłowniczej towarzyszy rozwój infrastruktury informatycznej, co tworzy bazę
dla kompleksowego systemu informatycznego, obsługującego wszystkie obszary ﬁrmy.
Głównym systemem IT w GPEC
jest nowoczesny system ERP ﬁrmy
Comarch, który zawiera 11 modułów,
w tym moduł związany z zarządzaniem
kontaktami z klientami (CRM). Firma
jest na końcowym etapie wdrażania
tego systemu. Jego odbiór jest zaplanowany na koniec czerwca. Więcej niż
połowa modułów pracuje już produkcyjnie, obejmując wsparcie procesów
w obszarach bilingu, ﬁnansów, księgowości, środków trwałych, windykacji, inwestycji. Lada moment większa
część spośród procesów występujących w GPEC będzie wspomagana
przez ten system. Wdrożenie projektu
trwało około 1,5 roku.
Obecnie toczy się również projekt
wdrożeniowy drugiego z większych systemów IT w naszej ﬁrmie – GIS, związanego z przestrzenną prezentacją
infrastruktury ciepłowniczej i wspomaganiem procesów eksploatacyjnych,
remontów oraz awarii. Jest to system
ﬁrmy Winuel (Grupa Sygnity), występujący pod nazwą „Sonet”. Oprócz podstawowych zadań ewidencji sieci czy
naszych obiektów w terenie będzie on
wspomagał procesy eksploatacji i remontów, zarządzania środkami transportu, awariami oraz realizował funkcje
analiz przestrzennych. Przewidywane
jest ścisłe powiązanie z systemem ERP.
Powiązanie to zostanie zrealizowane
poprzez platformę integracyjną. Dość
długo zastanawialiśmy się, jaką platformę wybrać. Najprawdopodobniej
zdecydujemy się na oprogramowanie
open source.
Nie jesteśmy energetycznym gigantem, więc inwestycje w kosztowne rozwiązania dostarczane przez duże,
znane koncerny informatyczne, są poza naszym zasięgiem. Obecnie jednak
oprogramowanie open source jest już
na tyle dojrzałe i funkcjonalne – również
w zakresie platform integracyjnych – że
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od jesieni ubiegłego roku, wykorzystywany do odczytu danych pomiarowych
służących do rozliczenia, ale również
danych technologicznych, np. temperatur. W przyszłości informacje te zostaną udostępnione klientom naszej ﬁrmy.
System znacznie podniesie jakość
świadczonych usług – ułatwi codzienną kontrolę pracy urządzeń, radykalnie
skracając czas odczytów wskazań jak
i reakcji na ewentualne nieprawidłowości. Planowane zakończenia realizacji
projektu dla całej infrastruktury GPEC
to koniec 2009 r. System przekazuje
odczyty raz na dobę. Każde urządzenie może być również odczytywane na
żądanie operatora systemu.
System zdalnych odczytów opiera
się na łączności radiowej i GSM – urządzenia położone blisko siebie komunikują się z koncentratorem przy pomocy
łączności radiowej, a z koncentratora
łączność z centralą realizowana jest
przy pomocy modemów GSM do operatora. W naszym przypadku jest to
Polkomtel. Od operatora łączem APN
dane przesyłane są na serwery naszej
ﬁrmy. Przewidujemy łączne wykorzystanie około 2500 modemów GSM. Nie
zdecydowaliśmy się na łączność przewodową, ponieważ ta bezprzewodowa
jest prawie wszędzie dostępna, można
ją zrealizować bardzo szybko, a koszty transmisji danych są niewielkie i ciągle spadają.
System zdalnych odczytów układów pomiarowo-rozliczeniowych ma
wiele funkcjonalności. Należy do nich
między innymi możliwość zapisu w bazie danych parametrów bieżących oraz
odczytu i zapisów historycznych parametrów dostępnych we wszystkich
typach liczników ciepła. Zapewniona
będzie integracja z innymi systemami
informatycznymi w GPEC, w tym z systemem billingowym.
Instalację systemu, na zlecenie
GPEC, realizuje ﬁrma Vector Sp. z o.o.
Urządzenia posiadają wszystkie niezbędne certyﬁkaty i dopuszczenia, tj.:
unijny znak CE, potwierdzenie kompatybilności elektromagnetycznej EMC
zgodnej z właściwymi normami, po-

twierdzenie stosowania produkcji bezołowiowej według dyrektywy unijnej
RoHS, potwierdzenie właściwego urzędu radiokomunikacyjnego o dopuszczeniu do stosowania urządzeń radiowych
systemu w nielicencjonowanym paśmie
radiowym oraz aprobaty producentów
ciepłomierzy dla modułów komunikacyjnych systemu. Klienci GPEC zostali
już powiadomieni o pracach wdrożeniowych nowego systemem.

 Plany w zakresie
kolejnych systemów
informatycznych
Z większych systemów IT zamierzamy wdrożyć jeszcze dwa. Jeden
z nich to system Call Center, którego start planujemy w przyszłym roku.
Właściwie można by go nazwać Conntact Center, gdyż jest to miejsce, gdzie
wszyscy klienci będą mogli się z nami
komunikować przez dowolne medium
– w tym telefonicznie, przez internet czy
też nawet SMS-y. Podstawowa funkcjonalność, która powinna mieć miejsce
u każdego dostawcy – a jest niestety
ciągle dość rzadka – to informowanie
klienta o saldzie rozliczeń, o tym, że została wystawiona faktura lub płatność
została przez nas zaksięgowana.

”

Wszystkie
systemy mają
być wzajemnie
zintegrowane
w oparciu o
jedną platformę
integracyjną (…),
przede wszystkim
ze względu na
niższe koszty
utrzymania

Kolejny system, z którym zamierzamy wystartować jeszcze w tym roku, to
system obiegu dokumentów i workﬂow. Jest on już obecnie wdrażany ja-

ko jeden z elementów modułu CRM,
na razie wyłącznie na potrzeby obsługi
klientów. Planujemy zastosować to rozwiązanie we wszystkich pozostałych obszarach działalności biznesowej ﬁrmy.
Naszym zamierzeniem jest, aby na
koniec roku 2009 GPEC posiadał systemy informatyczne spełniające jeśli nie
wszystkie, to znaczmą większość oczekiwań zarówno klientów zewnętrznych
jak i wewnętrznych, czyli obszarów biznesowych GPEC.

 Baza IT
Aby systemy mogły sprawnie funkcjonować potrzebna jest sprawna baza i wydajna infrastruktura, tj. serwery,
łącza itp. W ﬁrmie funkcjonują dwa
centra przetwarzania danych, dwie
serwerownie, połączone łączem światłowodowym. Planujemy, aby te dwie
serwerownie pracowały jednocześnie
i wzajemnie się rezerwowały. Chcemy
mieć możliwość uruchomienia w każdym z tych centrów kompletu systemów. W normalnym trybie pracy część
aplikacji będzie pracować w jednej lokalizacji, część w drugiej. W przypadku awarii którejkolwiek, druga powinna
przejąć, w dużej mierze automatycznie,
rolę uszkodzonej.
W nowo powstałej serwerowni uruchomiliśmy nowoczesne rozwiązanie
bazujące na serwerach „blade” ﬁrmy
HP. Serwery te zostały „zwirtualizowane”
przy pomocy platformy VMWare. System sam zajmuje się dobieraniem mocy
obliczeniowej dla potrzeb poszczególnych aplikacji. Zamierzamy podobny
układ odtworzyć w drugiej serwerowni
i stworzyć jedną wirtualną platformę dla
wszystkich systemów teleinformatycznych w celu uzyskania maksymalnego
bezpieczeństwa.

 Inne elementy IT
GPEC dysponuje własną hurtownią danych opartą o bazę danych
Oracle i narzędzia Business Object
oraz zalążek systemu informowania
kierownictwa. Ten system zamierzamy
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 Zespół IT
Duże przedsięwzięcia i wdrożenia
oraz bieżąca obsługa realizowane są
w GPEC przy udziale tylko 7-osobowego zespołu IT. Wdrażanych systemów jest dużo, a jak widać – będzie
ich jeszcze więcej. Wyjście z tej sytuacji to zatrudnienie dodatkowych osób
lub automatyzacja pracy. Wybraliśmy tę
drugą drogę – niewielka grupa pracowników z szerokimi kompetencjami, pracująca na nowoczesnej infrastrukturze.
Tam, gdzie zdobywanie nowych kompetencji jest utrudnione lub nieopłacalne,
stosujemy z powodzeniem outsourcing
działalności informatycznej. Myślę, że
to nas odróżnia od większości ﬁrm ciepłowniczych w kraju.

 Współpraca
Nie jest tak, że tylko IT się rozbudowało – plany całej ﬁrmy są bardzo am-

bitne. Współdziałamy tutaj dość ściśle
z naszym właścicielem, czyli spółką
Stadtwerke Leipzig, która posiada 84%
udziałów. Nie chcemy już rozbudowywać infrastruktury IT, natomiast jeżeli
wystąpią jakieś potrzeby związane z np.
wprowadzaniem kolejnych serwerów,
to informatyczna spółka-córka naszego właściciela gotowa jest udostępnić
nam tego typu zasoby.
Fot. NE

również rozbudowywać o dodatkowe
funkcjonalności.
W zakresie organizacji IT planujemy
– na tyle, na ile to będzie niezbędne –
wdrożyć praktyki ITIL bazujące na zarządzaniu usługami IT. Zależy nam na
wyodrębnieniu w sposób jasny i czytelny usług IT, które nasz dział świadczy
dla biznesu, wycenieniu ich i rzetelnym
nimi zarządzaniu. Chcemy doprowadzić
do sytuacji, aby działy biznesowe miały
pełną świadomość tego, co otrzymują
i ile to kosztuje.
Dążymy do tego, aby nie było wysp
informacyjnych. Wszystkie systemy mają być wzajemnie zintegrowane w oparciu o jedną platformę integracyjną, nie
tylko dlatego, że obecnie są takie tendencje, ale przede wszystkim ze względu na niższe koszty utrzymania.
Plany na rok 2008 i lata następne obejmują m.in. wdrożenie systemu
obiegu dokumentów i workﬂow, call
center oraz spinającej wszystkie systemy platformy integracyjnej. Cały czas
będziemy rozwijać funkcjonalności istniejącej hurtowni danych i systemu informowania kierownictwa.

Celem naszego zespołu IT jest doprowadzenie do modelowego stanu
w zakresie IT do końca przyszłego roku, czyli uzyskanie w pełni nowoczesnej infrastruktury spełniającej wymogi
wszystkich klientów wewnętrznych.
Dzięki wspaniałemu zespołowi oraz
silnemu wsparciu kierownictwa spółki
wierzę, że nam się to uda.
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Włodzimierz Adamczewski, Termo-Pomiar

Badania
TERMOGRAFICZNE
w elektroenergetyce
II część
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statnio coraz częściej
w diagnostyce termograficznej,
obok PRZYROSTÓW TEMPERATURY,
definiuje się NADWYŻKĘ
TEMPERATURY, czyli PRZEGRZANIE,
jako różnicę między temperaturą
wadliwego elementu a temperaturą
tych samych elementów w dwóch
pozostałych fazach (o ile można
uznać, że pracują prawidłowo i mają
podobne obciążenie).

Wtedy kryterium jest ostrzejsze:
ponad 30 K – naprawić natychmiast,
 do 30 K – naprawić jak najszybciej,
 do 5 K – monitorować (zawsze po
unormowaniu do pełnego obciążenia).


Podczas badań termograﬁcznych
rozdzielnic i aparatów elektrycznych
obydwa kryteria muszą być jednocześnie brane pod uwagę przy decyzji
o rejestracji i zakwaliﬁkowaniu jej do
anomalii. Są to: przyrost temperatury
i asymetria międzyfazowa.

nr 3/2008

Rozdzielnia 110 kV. Tory prądowe baterii
kondensatorów

Rozdzielnia SN. Wada przyłącza
szynowego do odłącznika

Linia 110 kV. Kontrola złączek linowych.
Termogram wykonany kamerą termowizyjną
zaopatrzoną w teleobiektyw 12 st

Rozdzielnia SN. Wada przepustu w podłodze
lub złącza pod suﬁtem na poziomie II

Transformator 15/0,4 kV. Stan awaryjny
przyłącza po stronie SN

 Warunki pomiarów
Rozdzielnia nn. Wysoka temperatura
przewodów łączących aparaty elektryczne

Rozdzielnia nn. Wada złącza do
wyłącznika nadmiarowo-prądowego

Rozdzielnica nn. Duże obciążenie
prądowe powoduje nadmierny wzrost
temperatury wiązki kabli

Szynoprzewód 0,4 kV w pomieszczeniu
rozdzielni nn. Termogram wykonany
kamerą termowizyjną zaopatrzoną
w teleobiektyw 12 st.

Generalnie zasadnicze różnice warunków pomiarowych występują pomiędzy badaniami:
 w pomieszczeniach,
 w otwartej przestrzeni.
Analizując problem warunków pomiarowych należy mieć na uwadze
przede wszystkim możliwość wykonania badań, a w szczególności:
 do warunków wykluczających badania metodami termograﬁcznymi zaliczyć należy niedostępność
optyczną (złącze zakryte, niewidoczne) oraz intensywne opady
deszczu i śniegu,
 do utrudniających badania: bardzo
wysokie lub bardzo niskie temperatury, obecność pól magnetycznych itp.
W pomieszczeniach zamkniętych
panują na ogół odpowiednie warunki pomiarowe. Wyjątkiem są pomieszczenia przegrzane, miejsca w pobliżu
pieców, na stropach kotłów, obok wanien szklarskich itp. Chodzi tu zarówno
o warunki pracy aparatury – typowo do

50°C – jak i obsługi. Poczucie dyskomfortu powoduje chęć szybszego zakończenia pracy, może też spowodować
błędne zachowania.
Nieodpowiednie warunki panują też
w pomieszczeniach z silnymi polami
elektromagnetycznymi.
Badania w otwartej przestrzeni, gdy
zależy na precyzji pomiarów, powinny
odbywać się w nocy, przy pełnym zachmurzeniu oraz przy znacznym obciążeniu.
Badania urządzeń elektroenergetycznych można przeprowadzać
w dzień, jednak nie przy bezpośrednim nasłonecznieniu obiektów (najlepiej: niska, pełna pokrywa chmur).
Latem, w dzień, nawet promieniowanie rozproszone chmur zauważalnie
zniekształca pole temperatury obiektów.
Obiekty wysokotemperaturowe (powyżej 150-200°C), zwłaszcza przy wysokiej emisyjności powierzchni, mogą
być badane o każdej porze dnia i roku
z wyjątkiem wymogu bardzo wysokiej
dokładności pomiaru. Niekorzystne
efekty (silne schłodzenie i spłaszczenie rozkładu pola temperatury) daje padający deszcz i śnieg. Wiatr porywisty
również silnie schładza obiekty o małej bezwładności cieplnej lub niskim
przewodnictwie cieplnym. Duża wilgotność powietrza i mgła powodują zmianę własności transmisyjnych powietrza
i osłabienie sygnału docierającego do
kamery termowizyjnej.

 Wpływ wiatru
W przypadku badań „zewnętrznych” istotną rolę grają warunki środowiskowe. Temperatura powietrza jest
nieistotna, gdyż interesują nas przyrosty temperatury ponad otoczenie,
natomiast ważną rolę odgrywa wiatr,
który schładza podgrzane złącza. Może to, w przypadku nieuwzględnienia,
zmniejszyć sygnalizowany stopień zagrożenia.
Wytwórca aparatury termowizyjnej
opracował orientacyjne współczynniki
obniżenia przyrostu temperatury w zależności od prędkości wiatru. Podlega-
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Rozdzielnia nn. Przegrzanie przyłącza do
wyłącznika ok. 23 K
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ją one jednak wielu ograniczeniom. Są
to parametry ﬁzykochemiczne obiektu
i powietrza:
 podatność obiektu na schładzanie
przez wiatr (masa, kształt i przewodnictwo cieplne),
 stałość prędkości wiatru (w przypadku zmienności długi czas
uśredniania dla obiektów o dużej
bezwładności cieplnej, a krótki –
tuż przed pomiarem – dla obiektów małych).

zbyt groźne dla doświadczonych ekip.
Na zarejestrowanych termogramach,
zwłaszcza po upływie pewnego czasu od rejestracji i przy skomplikowanej
geometrii powierzchni obiektu, istnieje niebezpieczeństwo niewłaściwej interpretacji gorących punktów. Z tego
względu podczas silnego oddziaływania słońca unika się pomiarów termograﬁcznych elementów o temperaturze
poniżej ok. 100°-200°C (zależnie od
współczynnika emisyjności).

Poniżej przedstawiono współczynniki, przez które mnożone są otrzymane wartości przyrostów temperatury,
aby uzyskać odniesienie do pogody
bezwietrznej.

 Odblaski

Prędkość wiatru
(m/s)

mnożnik

1

1,00

2

1,36

3

1,64

4

1,86

5

2,06

6

2,23

7

2,40

8 i więcej

nie wykonuje się

Błąd względny otrzymanych wartości przyrostów temperatury oraz błąd
klasyﬁkacji wady zwiększa się wraz
z prędkością wiatru, co powoduje, że
już przy wietrze ponad 4 m/s nie zaleca
się wykonywania badań, gdy wymagania co do precyzji są wysokie.

 Wpływ słońca
Słońce oddziałuje dwojako: poprzez nagrzanie elementu poddanego
badaniom oraz przez odblaski. Pierwszy rodzaj oddziaływania zazwyczaj
uniemożliwia badanie termograﬁczne.
Elementy duże, o znacznej bezwładności cieplnej, badane powinny być
dopiero kilka godzin po zaniku oddziaływania słońca. Odblaski przy chwilowych przejaśnieniach oraz zimą nie są

Odblaski nakładają się na obraz
cieplny badanego obiektu. Problem
odblasków wynika z odbijalności powierzchni. Tylko ciała doskonale czarne
lub przezroczyste nie wykazują odbijalności. Wśród sygnałów odbijanych
z powierzchni badanych obiektów mogą więc być zarówno sygnały z bardzo
zimnej przestrzeni kosmicznej jak i od
źródeł ciepłych. Największy problem
z odblaskami powoduje oczywiście
słońce jako źródło punktowe i wysokotemperaturowe (6000 K). Te efekty jest stosunkowo łatwo zauważyć
i wyeliminować. Sporej uwagi wymaga
uwzględnienie możliwości wystąpienia innych odbić. W przypadku badania obiektów o niskim współczynniku
emisyjności, czyli wysokiej odbijalności
i niewysokiej temperaturze powierzchni, odblaski mogą powodować np. ludzie, lampy oświetleniowe, kominy,
napowietrzne rurociągi ciepłownicze,
samochody. Analizując problem odbić należy brać pod uwagę krzywiznę
badanego obiektu i możliwość reemisji sygnałów z różnych kierunków –
tym wyższą, im dana powierzchnia
jest bardziej odchylona od kierunku
prowadzonej obserwacji. Szczególnie
powinni o tym zawsze pamiętać użytkownicy pirometrów.

 Oddziaływanie nieba
Do urządzenia termograﬁcznego
docierają od badanego obiektu dwa
(a nawet więcej) rodzaje promieniowa-

nia cieplnego nałożone na siebie:
 promieniowanie własne,
 promieniowanie odbite.
Przy badaniach termograﬁcznych
na otwartej przestrzeni na obraz własny nakładają się odbicia od otoczenia
mającego temperaturę bliską temperaturze powietrza (ściany domów, drzewa, ziemia), odbicia ciepłe omówione
wyżej oraz zimne odblaski, zwykle od
nieboskłonu. Urządzenie termograﬁczne nie rozróżnia tych rodzajów promieniowania – traktuje je jak sumę. Odbicia
od scenerii mającej temperaturę otoczenia uwzględnia w obliczeniach (po
to ustawiamy temperaturę otoczenia
w kamerze). Efekt odbicia „zimnego nieba” jako brak pewnej składowej pojawi
się jako temperatura obiektu niższa od
temperatury otoczenia (co oczywiście
jest interpretacją błędną). Stwierdzono,
że chmury o niskim pułapie dają efekt
mało różniący się od wpływu drzew,
domów, trawy, ziemi itp., tj. mają temperaturę radiacyjną bliską temperaturze otoczenia.
Temperatura radiacyjna czystego
nieba bez chmur, przy małej wilgotności
powietrza w dzień czy w nocy, jest bardzo niska, np. 60 czy 80°C (odczyt zależny od przejrzystości powietrza i kąta
nad horyzontem). Wpływ nieba będzie
więc między innymi funkcją chwilowego
zachmurzenia, co jest stwierdzeniem
ważnym dla badań obiektów pod gołym
niebem, a w szczególności wyższych
pięter budynków. Powierzchnie o dobrej odbijalności (blacha aluminiowa,
ocynkowana, a nawet szyby w budynkach) badane przy braku zachmurzenia
pod kątami umożliwiającymi nałożenie
zimnego promieniowania bezchmurnego nieba, mogą wykazać dużo niższą temperaturę niż rzeczywista, mimo
prawidłowo dobranego współczynnika emisyjności. Te same powierzchnie
analizowane w dzień pochmurny pod
tymi samymi kątami wykażą temperaturę bardziej zbliżoną do rzeczywistej (oczywiście w badaniach nocnych
również).
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technologia

Unikalna

TECHNOLOGIE

SPM

Marzena Kubiaczyk, Andrzej Szafarz, Emerson Process Management

E

merson Process Management
opracował unikalną
technologię SPM (Statistical
Process Monitoring), która
umożliwia wczesne wykrywanie
niepożądanych sytuacji
w procesie produkcyjnym.
Technologia wykorzystuje fakt,
że wszystkie procesy dynamiczne
charakteryzują się unikalnym
szumem procesowym lub
unikalną zmiennością szumu
w normalnych warunkach pracy.
Odchylenia poziomu szumu
procesowego mogą oznaczać,
że nastąpiła lub nastąpi
niepożądana zmiana w procesie
albo urządzeniach związanych
z procesem.
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Rys. 1. Przetwornik ciśnienia 3051S
z zaawansowaną diagnostyką

Rys. 3. Schemat blokowy SPM

procesowej sygnału wyjściowego (ciśnienia). Wartości procesowe sygnału
wyjściowego nie są w żaden sposób zakłócone przez dodatkowe obliczenia.
Urządzenie może na dwa sposoby
przekazywać informacje diagnostyczne. Po pierwsze, parametry statystyczne mogą być przesyłane do systemu
sterowania poprzez protokół HART.
System może wykorzystać parametry
statystyczne do zlokalizowania lub wykrycia zmian parametrów procesowych.
Po drugie, sam przetwornik wyposażony jest w wewnętrzne oprogramowanie,
które można wykorzystać do określenia
normalnego poziomu szumów procesowych. Po zakończeniu procesu uczenia się przetwornik jest w stanie sam
wykrywać istotne zmiany w poziomie
lub odchyleniu szumu procesowego
i pokazywać je w postaci informacji na
wyświetlaczu lokalnym, jako alarm na
wyjściu 4-20 mA i/lub poprzez protokół HART.

 Działanie
Rys. 2. Wpływ zmian poziomu szumu
procesowego na średnią wartość
i ochylenie standardowe zmiennej
procesowej

Oprogramowanie przetwornika
3051S oblicza parametry statystyczne równolegle z obliczeniami wartości

Schemat blokowy diagnostyki SPM
przedstawiony jest na rysunku 3.
Dostęp do wyliczonych wartości
statystycznych możliwy jest poprzez
protokół HART i komunikator polowy
375 lub oprogramowanie do zarządzania aparaturą polową AMS™ Device
Manager ﬁrmy Emerson Process Management. Wartości te mogą być także

(w postaci sygnałów analogowych, o ile
użyjemy konwertera HART) przypisane
jako dodatkowe zmienne z przetwornika w konwerterze.
Przetwornik ciśnienia 3051S HART
z zaawansowaną diagnostyką w pełni
wykorzystuje zaawansowaną technologię EDDL, która rozszerza możliwości
interfejsu użytkownika zarówno w komunikatorach polowych jak i oprogramowaniu do konﬁguracji (np. AMS™
Device Manager). Odpowiedni ekran
programu AMS™ Device Manager dla
diagnostyki SPM przedstawiony jest na
rysunku 4. Aktualne wartości średniej
i odchylenia standardowego pokazane są linią czerwoną, poziom odniesienia niebieską, a dopuszczalne poziomy
szarą linią – wszystko na jednym wykresie. Na ekranie znajdują się również
informacje o ustawionych alertach procesowych, aktualnym trybie diagnostyki
oraz znacznik czasowy zdarzenia. Ekran
umożliwia włączenie/wyłączenie diagnostyki i potwierdzenie zdarzenia. Konﬁgurowalne parametry przedstawione są na
kolejnych ekranach i dokładnie opisane
w instrukcji obsługi.

 Przykłady aplikacji SPM
Diagnostyka SPM może być stosowana dla pomiaru ciśnienia w dowolnej
aplikacji. Największe jednak korzyści
przynosi w procesach stabilnych lub
wolnozmiennych.

TECHNOLOGIE

ledzenie zmian w poziomie szumu
możliwe jest dzięki tak szybkiemu
urządzeniu, jakim jest przetwornik ciśnienia Rosemount 3051S. Opatentowane oprogramowanie w elektronice
przetwornika (rys. 1) służy do wyliczania statystycznych parametrów charakteryzujących i określających poziom
szumu procesowego i jego zmienność
(wartość średnia i odchylenie standardowe mierzonego ciśnienia). Proces
ﬁltrowania pozwala odróżnić powolne zmiany w procesie (spowodowane
zmianami punktu pracy) od rzeczywistego szumu procesowego. Na rysunku 2 pokazano na przykładzie, jak
zmiany poziomu szumu procesowego
wpływają na wartość standardowego odchylenia, podczas gdy wartość
średnia pozostaje stała.
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Rys. 4. Ekran programu AMS™ Device Manager dla diagnostyki SPM

 Wykrywanie
niedrożności rurek
impulsowych

TECHNOLOGIE

Przetworniki ciśnienia zwykle są połączone z procesem przez rurki impulsowe o małej średnicy. W niektórych
aplikacjach rurki te są zatykane przez
ciała stałe lub zamarzają, skutecznie
blokując sygnały ciśnieniowe. Użytkownik z reguły nie wie o niedrożności rurek,
ponieważ przetwornik może cały czas
pokazywać ostatnią wartość ciśnienia,
jaka była w momencie zatkania rurki.

we odchylenie przy danej prędkości
przepływu znacznie się zmienia, jeżeli
jedna lub obie rurki impulsowe stają się
niedrożne (rys. 5.).

 Wykrywanie zmiany
składu medium
Badania pokazują, że poziom szumu
procesowego przy pomiarze przepływu
cieczy dwu- i wielofazowych różni się od
poziomu szumu dla przepływu cieczy
jednorodnych. W takich przypadkach
odchylenie standardowe sygnału z przetwornika różnicowego jest większe.
Diagnostyka SPM może być zatem stosowana do wykrywania zawilgocenia gazu.

 Wykrywanie
niestabilności płomienia
w piecu w raﬁnerii

Rys. 5. Niedrożność rurki impulsowej

Diagnostyka SPM może zostać
skonﬁgurowana do wykrywania niedrożności rurek impulsowych. Stwierdzono,
że w typowych aplikacjach standardo-

Kolejnym przykładem zastosowania diagnostyki SPM jest wykrywanie
niestabilności płomienia w piecu. Piece w raﬁneriach często spalają gazy
odpadowe o różnej wartości opałowej.
Powoduje to niestabilność płomienia
i w konsekwencji może doprowadzić do
jego zgaszenia. Odpowiednio wczesne

ostrzeżenie daje użytkownikowi możliwość podjęcia odpowiednich działań.

 Wnioski
Dzisiejsi inżynierowie stają przed
wyzwaniem zmniejszenia kosztów utrzymania ruchu, kosztów operacyjnych, poprawy jakości produktu i zwiększenia
wydajności instalacji. Dla przetworników Rosemount 3051S HART Emerson
oferuje oprogramowanie diagnostyczne
SPM™, które daje szerokie możliwości
śledzenia parametrów, włącznie ze statystycznym monitorowaniem procesu.
Umożliwia ono zidentyﬁkowanie urządzeń wymagających konserwacji lub
działających nieprawidłowo. Dzięki zaawansowanym możliwościom diagnostycznym można znacznie ograniczyć
czas przestoju instalacji.


O

becnie energetyka odnawialna, a tym samym
energetyka wiatrowa, odgrywają kluczową rolę
w polityce Unii Europejskiej. Przestawienie się na
zieloną energię pomoże Europie zdywersyfikować
źródła pozyskiwania energii i uniezależnić się od
importu nośników energii z wrażliwych politycznie
regionów świata.
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Paweł Rogulski, Instytut Energetyki Odnawialnej (EC BREC IEO)

Rozwój
EUROPEJSKIEGO RYNKU
 Stan obecny
W ciągu ostatnich kilkunastu lat
energetyka wiatrowa stała się jednym
z najbardziej konkurencyjnych sposobów pozyskania elektryczności. Koszty instalacji turbin wiatrowych znacznie
zmalały, a tym samym – cena energii
produkowanej z tego źródła.
W Unii Europejskiej, w latach
2000-2007, częściej niż w energię wiatrową inwestowano jednie w nowe instalacje gazowe. Obecnie jej udział na
europejskim rynku wynosi ponad 3%
(98 TWh), a zakłada się, że wzrośnie
on nawet do 25% w roku 20301.
Moc zainstalowana w energetyce
wiatrowej w roku 2007 w Europie osiągnęła poziom ponad 56 GW (ponad
8 GW zainstalowano w 2007 r.), co plasuje Stary Kontynent na pozycji lidera. Jednak coraz większe moce stawia się także
w Ameryce Północnej (5,5 GW w 2007 r.)
i Azji (ponad 5 GW w 2007 r.).

Rys. 1. Udział zainstalowanej mocy
w energetyce wiatrowej wg regionów świata

Obecni europejscy liderzy w energetyce wiatrowej (Hiszpania, Dania,
Niemcy) gonieni są przez tzw. drugą falę
krajów inwestujących w energię pozyskiwaną z wiatru. Należą do nich przede
wszystkim: Francja, Holandia, Wielka
Brytania, Portugalia. To tam jest przewidywane największe tempo wzrostu
zainstalowanych mocy. Przewiduje się,
że w 2010 r. w Europie będzie 80 GW
zainstalowanej energii wiatrowej.
Według danych zebranych przy
sporządzaniu europejskiego barometru rynku energetyki wiatrowej EurObserv’ER2 szacuje się, że przeciętna
zainstalowana turbina na naszym kontynencie osiąga moc prawie 2 MW.
Paradoksalnie najmniejsza średnia
moc turbiny jest w kraju, który ostatnio instaluje najwięcej nowych mocy
– Hiszpanii (około 1,5 MW). Natomiast
bardzo dużą średnią mocą turbiny mogą się poszczycić Brytyjczycy – ponad 2 MW.

ENERGETYKA WIATROWA

energetyki wiatrowej
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 Rynek i przemysł
Przemysł wiatrowy nie przynosi Europie jedynie korzyści w postaci czystej energii. Należy pamiętać, że to na
Starym Kontynencie rozwinęła się ta
branża i to właśnie europejskie ﬁrmy,
a w szczególności duńskie i niemieckie,
dysponują wiedzą i technologiami, na
bazie których rozwija się współczesna
światowa energetyka wiatrowa.
Szacuje się, że obrót w sprzedaży
turbin wiatrowych w roku 2007 wyniósł
około 10 mld euro. Ocenia się także,
że sektor energetyki wiatrowej stworzył 150 000 miejsc pracy w całej Unii
Europejskiej.
W ostatnich latach największym
producentem turbin wiatrowych jest
Vestas z udziałem w rynku na poziomie 26,5%. Firma ta zatrudnia około
14,5 tys. osób. Na dalszych miejscach
są takie przedsiębiorstwa jak Gamesa
(ponad 7 tys. pracowników), Enercon,
czy niemiecki Siemens.
Tempo rozwoju rynku energetyki
wiatrowej w najbliższym okresie będzie
nadal bardzo duże, przede wszystkim
ze względu na poważne braki w podaży sprzętu niezbędnego do rozwoju
projektów wiatrowych. Największe europejskie ﬁrmy produkujące turbiny wiatrowe dostarczają swoje produkty nawet
z dwuletnim opóźnieniem. W związku
z tym zauważalny jest wzrost produkcji
podzespołów w takich krajach jak Chiny. Bardzo popularne ostatnio stało się
produkowanie w chińskich fabrykach
turbin na licencjach wykupionych od
czołowych ﬁrm europejskich (Repower
Fuhrlander, Vensys, etc.).
Są też przypadki rozwoju własnych
technologii turbin wiatrowych przez
chińskie ﬁrmy. Niejednokrotnie to duże jednostki (nawet 3-megawatowe),
które w ciągu kilku lat na pewno zostaną wprowadzone na rynek i będą mogły
być z powodzeniem wykorzystywane
w nowoczesnych farmach. Już znane
są przypadku eksportu chińskich turbin na rynek amerykański. Ekspansja
ﬁrm z Kraju Środka na Europę wydaje
się być jedynie kwestią czasu.

Rys. 2. Prognoza poziomu produkcji poszczególnych rodzajów energii odnawialnej
w perspektywie roku 2020. W legendzie dwie pozycje znajdujące się najwyżej oznaczają
energetykę wiatrową (odpowiednio morską i lądową)

Z tego powodu coraz bardziej zauważana jest przez europejskie ﬁrmy
potrzeba położenia większego nacisku
na rozwój technologii morskich farm
wiatrowych, gdyż zastosowane tam
rozwiązania są dużo bardziej zaawansowane, a ich rozwój wymaga dużo
większego doświadczenia, którym ﬁrmy
azjatyckie jeszcze nie dysponują.

”

(…) do roku 2020
UE powinna
dysponować
nawet
180 000 MW
zainstalowanej
mocy energetyki
wiatrowej,
co będzie
pokrywać 13%
zapotrzebowania
na elektryczność

Wychodząc temu naprzeciw Repower już stworzył 5-megawatową turbinę wiatrową przeznaczoną do instalacji
morskich. Kilka prototypów tego modelu zostało postawionych u wybrzeży Szkocji, a kolejne będą wzniesione
w najbliższym czasie na belgijskich wodach terytorialnych.
Kolejna ﬁrma – Multibird jest trochę
mniej zaawansowana w rozwoju turbin wiatrowych o tak dużych mocach,

jednak już udało jej się postawić kilka
5-megawatowych jednostek na terenie Niemiec.

 Prognoza
Obecnie europejska energetyka
odnawialna, a w tym energetyka wiatrowa, ma za zadanie zmierzyć się
z zamierzeniem Komisji Europejskiej,
jakim jest osiągnięcie 20% udziału
energii odnawialnej w końcowym zużyciu. Cel ten został wyznaczony przede
wszystkim ze względu na niepewną
przyszłość energetyczną całego świata. Wspólnota europejska zdaje sobie
sprawę, że współczesna energetyka
nie może się opierać tylko na paliwach
kopalnych, gdyż ich znaczne pokłady
znajdują się w regionach o niepewnej
sytuacji politycznej. Ponadto wykorzystanie takich paliw jak ropa czy węgiel
łączy się ze znacznymi kosztami środowiskowymi.
Sektor energetyki odnawialnej
umożliwia ograniczenie uzależnienia naszego kontynentu od konwencjonalnych sposobów pozyskiwania
elektryczności i ciepła. Odgrywa także
bardzo istotną rolę w stymulacji przemysłu zaawansowanych technologii.
Mając charakter lokalny pomaga w skutecznej decentralizacji krajowych systemów energetycznych.
Rysunek 23 przedstawia prognozowany przez Komisję Europejską
poziom produkcji poszczególnych rodzajów energii ze źródeł odnawialnych.

Doskonale obrazuje on rosnące znaczenie energetyki odnawialnej na europejskim rynku.
Wg szacunków zawartych w barometrze EurObser’ER na
rok 2010, całkowita moc zainstalowana w energetyce wiatrowej
na terenie Unii Europejskiej może osiągnąć nawet 89 000 MW.
Coraz większy udział w rynku wiatrowym będą miały duże farmy instalowane na morzu.
Ponadto szacunki wykonane przez Europejskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej mówią, że do roku 2020 UE powinna dysponować nawet 180 000 MW zainstalowanej mocy
energetyki wiatrowej, co będzie pokrywać 13% zapotrzebowania na elektryczność.4

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

 Przyszłość i wyzwania
Mimo tak intensywnego wzrostu ilości zainstalowanych mocy na całym świecie, a przede wszystkim w Europie, jest kilka
problemów, z którymi europejski przemysł wiatrowy będzie musiał się zmierzyć.
Najważniejszym wydają się być bardzo poważne braki w podaży podzespołów niezbędnych do stawiania farm wiatrowych,
co może w pewnym stopniu powodować wyhamowanie liczby instalowanych mocy. Ocenia się jednak, że w najbliższym
czasie produkcja powinna się dostosować do zapotrzebowania rynku.
Kolejny problem, który od dłuższego czasu jest przedmiotem
wielu badań, to pełna integracja europejskiego systemu energetycznego. Pozwoliłaby ona skuteczniej bilansować energię
z elektrowni wiatrowych w całej Europie. Jest to szczególnie
istotne z punktu widzenia energetyki wiatrowej, gdyż wówczas
istniałaby możliwość transportu energii elektrycznej do rejonów,
gdzie w wyniku niekorzystnych warunków pogodowych chwilowa produkcja elektryczności z wiatru jest mniejsza z miejsc,
gdzie wystąpiła nadwyżka tej produkcji.
Ponadto uważa się, że przyszłością jest energetyka wiatrowa typu oﬀshore (instalowana na morzu), gdyż powoduje
mniej konﬂiktów społecznych i ekologicznych, i jest bardziej
efektywna energetycznie (na obszarach morskich wieją dużo
silniejsze wiatry i nie ma przeszkód powodujących zakłócenia
w przepływie wiatru). Jedyną wadą tego typu instalacji jest ich
bardzo wysoki koszt. Mimo to, w ostatnim okresie morskie projekty wiatrowe są coraz intensywniej rozwijane, na co wskazuje kilka już oddanych do użytku: brytyjskie Burbo Bank i Moray
Firth (o mocy odpowiednio 90 MW i 10 MW) oraz szwedzki Lillgrund (110 MW).


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

1) EWEA (http://www.ewea.org/index.php?id=194)
2) Wind energy barometer – EurObserv’ER (http://www.ieo.pl/projekty/eurobserver/wiatrowy2007.pdf) – statystyki sporządzono przy współpracy z Instytutem Energetyki Odnawialnej
(EC BREC IEO)
3) Mapa drogowa na rzecz energii odnawialnej – Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu
Europejskiego
4) Wind energy barometer – EurObserv’ER
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W jakim kierunku – Pana zdaniem
– rozwijać się będą technologie
w energetyce wiatrowej?
Aktualnie technologia używana
w sektorze wiatrowym stoi na bardzo
wysokim poziomie, zarówno jeśli chodzi o rozwiązania materiałowe, automatyki i kontroli turbin jak i projektowania
farm. W ciągu ostatnich 20 lat dokonał
się ogromny postęp w różnych innych
gałęziach przemysłu, jednak tempo
prac i zmian w sektorze wiatrowym
były naprawdę imponujące. Turbiny,
w takiej formie w jakiej możemy obserwować je dzisiaj, są właśnie efektem tego niebywałego nakładu pracy
i wysiłku inżynieryjnego. Pomimo tego,
cały czas prowadzone są badania nad
udoskonalaniem konstrukcji oraz budową coraz większych i bardziej wydajnych urządzeń – pracuje się np. nad
konstrukcjami hybrydowymi zarówno
dla wież jak i dla łopat turbin. Z pewnością obiektem intensywnych prac
będzie dalsze poprawianie wyników
prognozowania produkcji oraz badania
na rzecz farm oﬀshore (morskich) – no-

we konstrukcje fundamentów i technologie posadawiania turbin na dnie
morskim, ponieważ budowa farm na
morzu stanowi dziś kierunek rozwoju
sektora wiatrowego na całym świecie.
Bardzo obiecujące są prace nad turbinami wiatrowymi, których produktem
nie będzie bezpośrednio energia elektryczna, a wodór. W dalszym etapie
przetworzenia w ogniwach paliwowych
wodór będzie surowcem do produkcji
energii elektrycznej.

”

Aktualnie
technologia
używana
w sektorze
wiatrowym stoi na
bardzo wysokim
poziomie, zarówno
jeśli chodzi
o rozwiązania
materiałowe,
automatyki
i kontroli turbin jak
i projektowania
farm

Czy poziom techniczny systemów
współpracujących z siłowniami
wiatrowymi spełnia oczekiwania
inwestorów?
Tak jak wspomniałem wcześniej,
funkcje kontrolne oraz automatyka turbin stoją na tak wysokim poziomie, iż
w naszych polskich warunkach i tak
często nie są wykorzystywane przez
operatorów sieci. Istnieje całe zaplecze
techniczne dla projektów wiatrowych
w zakresie prognozowania produkcji,
kontroli pracy farm oraz gromadzenia
danych – i z tego zaplecza korzystają
podmioty eksploatujące parki wiatrowe. Pamiętać także należy, iż polski
rynek znajduje się tak naprawdę w fazie początkowego – i bardzo intensywnego – rozwoju. Przy obecnym stanie
infrastruktury sieciowej oraz sytuacji

prawnej, rzeczywistość rynkowa znów
wyprzedza bieżący stan legislacyjny czy
techniczno-organizacyjny tzw. energetyki konwencjonalnej.
Czy w Polsce istnieje potencjał
technologiczny, który mógłby zabezpieczyć popyt na siłownie wiatrowe?
Nie istnieje polski producent turbin, które mogłyby znaleźć zastosowanie w profesjonalnych projektach farm
wiatrowych. Proces zdobywania wiedzy i doświadczenia trwa długo i jest
obarczony dużym ryzykiem, szczególnie że potencjalni konkurenci rozwijają
się coraz szybciej. Natomiast normalną
sytuacją jest to, że na wzrastających
rynkach czołowi producenci lokalizują
swoje zakłady wytwórcze dla obniżenia
kosztów, zwiększenia rynku czy wykorzystania potencjału ludzkiego w danym
kraju. Tak też zapewnie będzie rozwijać się energetyka wiatrowa w Polsce
w zakresie wytwórczym.
Jakie są największe atuty elektrowni wiatrowej?
Elektrownia wiatrowa to bezemisyjne, czyste źródło generacji energii
elektrycznej – przy tym korzystające
z niewyczerpalnego i darmowego paliwa. Nie bez powodu energetyka wiatrowa stała się najbardziej dynamicznie
rozwijającą się technologią odnawialną
na świecie – wyprzedzając także technologie konwencjonalne – a Międzynarodowa Agencja ds. Energii w swoim
ostatnim raporcie uznała sektor wiatrowy za kluczowy dla rozwoju energetyki odnawialnej i w przeciwdziałaniu
zmianom klimatycznym na świecie.
W energetyce wiatrowej i jej rozwoju
na obszarach morskich ogromne nadzieje pokłada także Unia Europejska,
wyznaczając ambitne cele w zakresie
udziału generacji ze źródeł odnawialnych na rok 2020 oraz wprowadzając
nowe mechanizmy mające na celu ułatwienie i wsparcie ich rozwoju.
Rozmawiali:
Dorota Kubek, Mariusz Marchwiak
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Szybki rozwój energetyki wiatrowej
niesie ze sobą zwiększenie popytu
na elektrownie wiatrowe. Czy producenci są w stanie go zaspokoić?
Rośnie popyt nie tylko na turbiny
wiatrowe, ale także na wszystkie urządzenia produkujące energię elektryczną. Zdarza się nawet, iż inwestorzy nie
kupują samych urządzeń, lecz płacą
producentom za zarezerwowanie mocy produkcyjnych na określone lata.
Obecnie czas oczekiwania na zamówioną turbinę wynosi około 2 lat, co
w perspektywie całego okresu rozwoju
projektu wiatrowego nie jest jeszcze terminem kłopotliwym i jest uwzględnione
w harmonogramie. Producenci turbin
rozwijają także swoją działalność podnosząc moce produkcyjne, podobnie
jak dostawcy podzespołów. Pamiętać
także należy, iż rynek nie znosi próżni – pojawiają się nowi producenci lub
ci już istniejący dokonują ekspansji na
rynki w krajach, w których dotąd nie
byli obecni.
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Piotr Spaczyński, radca prawny kierujący pracami Departamentu Paliwowo-Energetycznego Kancelarii Prawnej Grynhoff Woźny Maliński,
Jacek Zimmer-Czekaj, laureat I edycji Konkursu ITele©t, stażysta w Urzędzie Regulacji Energetyki

Świadectwa

pochodzenia
ENERGETYKA WIATROWA

w świetle planowanych zmian przepisów

W

celu osiągnięcia wymaganego
przez Unię Europejską udziału
energii ze źródeł odnawialnych („OZE”)
w bilansie energetycznym kraju, Polska
wypracowała własny dwutorowy system
wsparcia takich źródeł. Z jednej strony
spółki obrotu, pełniące obowiązki
sprzedawców z urzędu (obecnie spółki
obrotu wydzielone z dawnych zakładów
energetycznych), mają obowiązek
zakupu energii z OZE, oferowanej
przez wytwórców po średniej cenie
z poprzedniego roku. Drugą formą
wsparcia jest ustawowy obowiązek zakupu
i umorzenia świadectw pochodzenia
energii ze źródeł odnawialnych,
tzw. zielonych certyfikatów.

 Zielone certyﬁkaty
– charakterystyka
Świadectwo wydawane jest producentowi energii elektrycznej z OZE na
określony wolumen energii. Certyﬁkaty
te są następnie rejestrowane na giełdzie,
gdzie stają się przedmiotem obrotu. Popyt na świadectwa pochodzenia kreuje
ciążący na wszystkich przedsiębiorcach
energetycznych obowiązek przedstawienia ich Prezesowi URE do umorzenia. W celu wykonania obowiązku
przedsiębiorstwa muszą otrzymać lub
nabyć certyﬁkaty wystawione na wolumen energii z OZE, odpowiadający obowiązkowemu udziałowi energii z OZE
w całkowitym wolumenie energii dostarczonej odbiorcom końcowym. Zakres
obowiązku, ustalony w rozporządzeniu min. gospodarki w roku obecnym,
wynosi 7% udziału w energii sprzedanej odbiorcom końcowym przez każde
przedsiębiorstwo energetyczne. Obowiązek ten ma wzrosnąć w roku 2009
do poziomu 8,7%, a następnie od roku 2010 ma wynosić 10,4% udziału
w energii sprzedanej odbiorcom końcowym. Od obowiązku umorzenia zielonych certyﬁkatów można zwolnić się
przez wniesienie na konto Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska opłaty
zastępczej. W przypadku nieumorzenia
odpowiedniej ilości certyﬁkatów lub nieuiszczenia opłaty zastępczej, przedsiębiorcom grożą wysokie kary.
System certyﬁkacji pozwolił oddzielić ﬁzyczny obrót energią produkowaną
w OZE od premii za ekologiczny charakter energii. Cena świadectwa wyznaczana jest rynkowo, poprzez grę popytu
i podaży świadectw, w ramach wyznaczonych przez wysokość opłaty zastępczej. Popyt na świadectwa określany
jest przez wysokość obowiązkowego
udziału energii z OZE w ﬁnalnym bilansie energii sprzedanej odbiorcom końcowym; podaż wyznaczana jest przez
całkowitą produkcję energii z OZE. Ekonomicznie racjonalną, górną granicą
ceny świadectwa jest zaś wysokość
opłaty zastępczej, która w roku 2008
wynosi 248,46 zł/MWh i jest corocznie

waloryzowana o wskaźnik inﬂacji. Ze
względu na niski udział energii z OZE
w całkowitej produkcji energii, cena
świadectw w obrocie giełdowym jest
na dziś bliska opłacie zastępczej.
Na ten rodzaj wsparcia wpływa jednak wiele różnych czynników; w najbliższym czasie można spodziewać się co
najmniej kilku zmian, które będą miały
wpływ na jego działanie.

 Nowe rozporządzenie
dotyczące świadectw
pochodzenia
Aktualnie Ministerstwo Gospodarki
prowadzi końcowe prace nad projektem nowego rozporządzenia w sprawie
szczegółowego zakresu obowiązków
uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii
elektrycznej i ciepła wytworzonych
w odnawialnych źródłach energii. Dotychczasowe rozporządzenie utraciło
moc 25 lutego br. Szczegółowe rozwiązania, jakie mają zostać zawarte w rozporządzeniu, nie są jeszcze dokładnie
znane, jednak należy spodziewać
się wzrostu obowiązkowego udziału
energii z OZE, a także wprowadzenia
pewnych restrykcji dla przedsiębiorstw
otrzymujących energię z OZE w procesie współspalania. Takie rozwiązanie,
w perspektywie krótkoterminowej, nie
spowoduje zasadniczych skutków dla
energetyki wiatrowej, gdyż nie powinno
zmienić cen świadectw. W perspektywie średnio- i długoterminowej powinno
natomiast zagwarantować stałą cenę
świadectw, zbliżoną do opłaty zastępczej, gdyż w związku ze zwiększonymi
obowiązkami prawdopodobnie utrzyma
się deﬁcyt świadectw na rynku.

 Możliwe skutki zmian
w podatku akcyzowym
Akcyza jest podatkiem zharmonizowanym, pośrednim, którego wspólnotowe regulacje zostały określone
przez dyrektywę Rady 2003/96/WE
w sprawie restrukturyzacji wspólno-

towych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów
energetycznych i energii elektrycznej.
Dyrektywa wprowadza obowiązkową
akcyzę na energię elektryczną, jej minimalną wysokość, ustanawia moment
powstania obowiązku podatkowego na
chwilę dostarczenia energii odbiorcom
końcowym oraz zezwala na zwolnienie
z akcyzy energii z OZE.
Na dzień dzisiejszy polska ustawa
z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym określa, iż obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wprowadzenia
energii do obrotu na etapie produkcji
energii elektrycznej. Niezgodność ta
była jedną z podstawowych przyczyn
powstania projektu nowej ustawy o podatku akcyzowym, której projekt rządowy został przekazany do Sejmu dnia
14 kwietnia b.r.
Przedłożony przez Ministerstwo Finansów projekt zmian w ustawie o podatku akcyzowym z pozoru wydaje się
obojętny dla producentów energii ze
źródeł odnawialnych. Projektowana
ustawa ma przenieść moment powstania obowiązku podatkowego, pozostawiając przy tym zwolnienie z akcyzy dla
energii pochodzącej z OZE.
Utrzymanie zwolnienia nie oznacza jednak, iż zmiana ustawy jest dla
wytwórców obojętna. Dotychczas producenci energii z OZE, na podstawie
ustawowego zwolnienia, po prostu
nie płacili podatku za wyprodukowaną
energię. Jeżeli przedmiotowa ustawa
zostanie uchwalona w obecnym kształcie, może ulec to zmianie.
Zgodnie z projektem podstawą dla
zwolnienia z obowiązku podatkowego
ma być świadectwo pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych. Ponieważ
obrót świadectwami pochodzenia jest
całkowicie niezależny od obrotu energią, energia ze źródeł odnawialnych faktycznie będzie ulegała opodatkowaniu.
Przedmiotowe zwolnienie energii z OZE
będzie zaś uprawnieniem inkorporowanym w świadectwo pochodzenia
i razem z nim ma podlegać systemowi
handlu. Będzie to chyba jedyny przypadek, w którym przedmiotowe zwolnie-
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nie od podatku stanie się przedmiotem
legalnego obrotu, w oderwaniu od obrotu towarem objętego zwolnieniem.
Skutki takiej regulacji będą dwojakie.
Po pierwsze górna cena świadectwa
pochodzenia energii powinna wzrosnąć,
w przybliżeniu o wysokość akcyzy, czyli
20 zł/MWh. Przy obecnym niedoborze
zielonych certyﬁkatów na rynku cena
wyznaczana jest przez koszty, których
można dzięki nim uniknąć. Dziś świadectwo pochodzenia zwalnia z obowiązku wniesienia opłaty zastępczej.
Z chwilą uchwalenia ustawy w proponowanym kształcie będzie również zwalniać z obowiązku zapłaty akcyzy.
Po drugie cześć spośród producentów energii z OZE stanie się płatnikami
podatku akcyzowego. Dotyczyć to będzie tych, którzy bezpośrednio dostarczają energię klientom lub korzystają
z wyprodukowanej energii we własnym
zakresie. Nie będą oni mogli potwierdzić, iż energia, jaką zużywają lub
sprzedają, pochodzi z OZE. Potwierdzeniem pochodzenia z OZE będzie
zielony certyﬁkat, tego zaś producenci
energii nie zatrzymują dla siebie, tylko
sprzedają podmiotom zobowiązanym
do ich umorzenia. Wskutek tego tacy
producenci będą zobowiązani zapłacić
20 zł podatku akcyzowego za każdą
MWh dostarczoną odbiorcom lub wykorzystaną w innym celu niż produkcja energii. Chociaż powinno to zostać
zrekompensowane przez wzrost ceny
świadectw, to nałoży na przedsiębiorców dodatkowe obowiązki oraz może
stanowić zagrożenie dla podmiotów
mających umowy na sprzedaż świadectw pochodzenia.

 Wpływ dyrektywy
w sprawie promowania
stosowania energii ze
źródeł odnawialnych
W styczniu tego roku Komisja Europejska przedstawiła pakiet propozycji dotyczących odnawialnych źródeł
energii oraz zmian klimatu. Propozycje
te, które mają zostać uchwalone przez
Parlament Europejski i Radę jeszcze

w 2008 r., mają pomóc osiągnąć „cele 2020” ustalone przez głowy państw
europejskich w marcu 2007 r. Jednym
z celów jest osiągnięcie w roku 2020
w całej Unii 20% udziału OZE w całkowitej konsumpcji energii. Na każdy z krajów członkowskich został narzucony,
przy uwzględnieniu ich potencjałów, odmienny cel w zakresie udziału OZE, przy
czym dla Polski ten wskaźnik w 2020 r.
wynosić ma 15%. Kluczowym dokumentem pakietu dotyczącym branży
energetyki wiatrowej jest projekt dyrektywy w sprawie promowania stosowania
energii ze źródeł odnawialnych.

”

System certyﬁkacji
pozwolił
oddzielić ﬁzyczny
obrót energią
produkowaną
w OZE od premii
za ekologiczny
charakter energii

Jeżeli dyrektywa zostanie ﬁnalnie
przyjęta w obecnym kształcie, Polska
będzie zobowiązana do implementacji jej
postanowień do wewnętrznego porządku prawnego do 31 grudnia 2010 r.
Przy redagowaniu dyrektywy Komisja rozważała możliwość harmonizacji
w Europie systemów wsparcia dotyczących OZE, jednakże nie uczyniła tego
z poniższych powodów:
 trudność z wyłonieniem najlepszego systemu spośród dwóch: bazującego na cenie czy na ilości,
 zniesienie dobrze zakorzenionych
systemów krajowych wprowadziłoby sporą niepewność i turbulencje
na rynku OZE,
 rozróżnienie poszczególnych kosztów dla poszczególnych technologii
w poszczególnych krajach byłoby
trudne w zharmonizowanym systemie, w związku z tym konieczne byłoby wprowadzenie dodatkowych
instrumentów wsparcia drogich
technologii, czyli tych, przy pomo-

cy których energia jest produkowana zbyt drogo,
 krajowe systemy wsparcia bardzo
często promują również rozwój poszczególnych regionów.
Zamiast pełnej harmonizacji systemów wsparcia zdecydowano się na
ujednolicenie i standaryzacje sposobów procedowania dotyczących gwarancji pochodzenia („guarantee of
origin”), zwanych w Polsce świadectwami pochodzenia. Jednym z celów
Komisji przyświecających tworzeniu
nowej dyrektywy było rozwinięcie obrotu gwarancjami pochodzenia na rynku
europejskim, co zdaniem Komisji może się przyczynić do jak najefektywniejszego osiągnięcia wyznaczanego 20%
celu dla OZE.
W przeciwieństwie do obecnie obowiązującej dyrektywy, nowy projekt
szczegółowo określa wymogi związane
z wystawieniem gwarancji pochodzenia,
organ właściwy do ich rejestracji, kwestie unieważnienia gwarancji pochodzenia i tego skutków, a przede wszystkim
reguluje obrót gwarancjami pochodzenia pomiędzy państwami członkowskimi oraz innymi podmiotami.
Nowymi elementami, które powinny znaleźć się na gwarancji pochodzenia, a nie były dotychczas wymagane
w dyrektywie, tudzież w polskim prawie
energetycznym, są:
 data oddania do eksploatacji instalacji wytwarzającej OZE,
 określenie kraju wydającego gwarancję pochodzenia,
 wskazanie kwoty i rodzaju pomocy udzielonej instalacji wytwarzającej OZE.
Zważając na cel Komisji, którym jest
intensyﬁkacja obrotu gwarancjami pochodzenia na rynku europejskim, nowe
elementy mają pomóc w bardziej szczegółowym zidentyﬁkowaniu gwarancji pochodzenia będących w obrocie.
Pewnym novum wyznaczonym
w artykule 7 projektu dyrektywy jest
wyznaczenie jednego organu właściwego do stworzenia i prowadzenia re-

jestru gwarancji, ich wydawania oraz
unieważniania, rejestrowania wszelkich
przypadków ich przekazania, a także
publikacji corocznego sprawozdania
w sprawie liczby gwarancji pochodzenia wydanych, unieważnionych oraz
przekazanych pomiędzy właściwymi
organami. Dotychczasowa dyrektywa
dopuszczała powołanie w danym państwie większej liczby podmiotów pełniących powyższe zadania. W tym świetle
dotychczas dopuszczalne w polskim
systemie rozdzielenie funkcji wystawcy i umarzającego, jakim jest Prezes
URE, a prowadzącego rejestr podmiotu giełdowego, musiałoby zostać zlikwidowane.
Nowa dyrektywa wprowadza swoisty okres ważności gwarancji pochodzenia, obligując podmioty do
przedstawienia gwarancji do unieważnienia odpowiedniemu podmiotowi nie
później niż 1 rok od daty jego wydania.
Takowe obostrzenie ma z pewnością
na celu zapobiec wiecznej obecności
gwarancji na rynku choćby w związku
z jej stale rosnącą ceną na różnych rynkach europejskich.
Komisja zdecydowała się na wprowadzenie regulacji dotyczących obrotu
gwarancjami pochodzenia w Europie
i to zarówno pomiędzy państwami
członkowskimi jak i innymi podmiotami. Przewiduje się możliwość przekazania „nadwyżki” gwarancji przez państwo
członkowskie, które co najmniej przez
dwa poprzedzające lata wykonało poziom udziału OZE określony w dyrektywie innemu państwu, którego organ
natychmiast je unieważnia.
Transfer gwarancji pomiędzy innymi osobami, np. przedsiębiorstwami
energetycznymi w różnych państwach
członkowskich, może następować de
facto bez ograniczeń. Wyjątkiem są tu
dwa istotne obostrzenia ujęte w dyrektywie. Pierwsze dotyczy daty oddania
do eksploatacji instalacji wytwarzającej
OZE. Gwarancje będą podlegały swobodnemu obrotowi wyłącznie w przypadku, gdy dotyczą instalacji oddanej
do eksploatacji po dacie wejścia w życie nowej dyrektywy, czyli nie wcześniej

niż dwadzieścia dni po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE. Warto
wziąć pod uwagę przedmiotowe obostrzenie planując oddanie do użytku
instalacji takiej jak np. farma wiatrowa. Nowa dyrektywa ma zostać przyjęta jeszcze w tym roku i z pewnością
zostanie niezwłocznie opublikowana.
Dlatego też oddanie do użytku nowej
instalacji warto zaplanować po dacie
wejścia w życie dyrektywy. Umożliwi
to w przyszłości obrót świadectwami
na europejskim rynku.

”

(…) rynek
świadectw
pochodzenia
w Polsce czeka
w najbliższym
czasie wiele
turbulencji

Drugim obostrzeniem może być
ustanowienie przez dane państwo
systemu autoryzacji przekazywania
gwarancji. W takowym przypadku przekazanie gwarancji do i z danego państwa będzie wymagało niedookreślonej
autoryzacji, prawdopodobnie przez organ odpowiedzialny za obsługę gwarancji w danym państwie. Sam proces,
forma i okres udzielenia autoryzacji nie
zostały w dyrektywie określone. Trudno
przewidzieć, które kraje zdecydują się
na wprowadzenie systemu autoryzacji
i w jakiej on będzie formie. Oczywiście
takowy system nie powinien mieć charakteru dyskryminującego.
Organ danego państwa, unieważniając gwarancję przez niego niewystawioną, będzie jednocześnie wykonywał
obowiązek swojego państwa dotyczący osiągnięcia wyznaczonych poziomów udziału OZE. Gwarancja takowa
zostanie odjęta od ilości energii z OZE
uwzględnionej w kontroli zgodności danego państwa członkowskiego, którego
organ wydał decyzję, a która następnie
została przedstawiona do unieważnienia organowi w innym państwie człon-

kowskim. Zostanie ona tym samym
dodana do ilości energii z OZE państwa członkowskiego, którego organ
ﬁnalnie ją unieważnił. Hipotetycznie mogłoby dojść do sytuacji, w której w danym państwie członkowskim nie będzie
produkowana OZE, a będzie ono spełniało wymogi ilościowe sprecyzowane
w dyrektywie. Może dojść do takiego
scenariusza, gdy będzie w stanie przyciągnąć do siebie wystarczającą ilość
gwarancji np. wysokimi cenami.
Trudno w tym momencie prognozować konkretne skutki, jakie mogą
wyniknąć dla sektora w przypadku wprowadzenia takich przepisów. Z pewnością jest to szansa dla nowych graczy
na rynku. Ceny świadectw po wprowadzeniu możliwości obrotu w całej Europie będą z punktu widzenia polskich
wytwórców uśredniane raczej w górę niż
w dół. Natomiast dotychczasowi producenci mogą zostać w pewien sposób
dotknięci regulacjami, gdyż zostaną wykluczeni z europejskiego rynku obrotu
świadectwami. Nie należy jednak wysnuwać wniosków, iż może to znacząco
wpłynąć na wartość rynkową zielonych
certyﬁkatów. Ich ceny nie powinny ulec
zmianie, tak długo jak kraje „starej” Unii
będą miały problemy z wypełnieniem
obowiązku udziału energii z OZE. Staną
się one bowiem bardziej atrakcyjnym celem eksportu certyﬁkatów. Tym samym
polscy producenci nie będą musieli obawiać się zagranicznej konkurencji.

 Podsumowanie
Bez względu na kierunki powyższych zmian rynek świadectw pochodzenia w Polsce czeka w najbliższym
czasie wiele turbulencji, które będą
przede wszystkim zależne od działań
regulacyjnych lokalnych i europejskich
prawodawców. Gracze rynkowi, tacy
jak właściciele farm wiatrowych, winni
z uwagą śledzić przedmiotowe zmiany,
gdyż niewątpliwie wpłyną one na cenę
świadectw pochodzenia w przyszłości,
a tym samym na rentowność prowadzonych przez nich przedsiębiorstw.
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Rozmowa z Maciejem Stryjeckim, członkiem zarządu Polskiej Izby Gospodarczej Energii Odnawialnej
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Co jest przyczyną obecnego boomu w energetyce wiatrowej?
Pierwszy powód to oczywiście
czynniki polityczne – w Unii Europejskiej widzimy wyraźny trend do wzmacniania energetyki odnawialnej. Ważny
jest również bardzo dynamiczny rozwój
energetyki wiatrowej na świecie, co nie
pozostaje bez wpływu na nasz rynek.
Ponadto fakt, że inwestycje w energetyce wiatrowej realizuje się w relatywnie
krótkim czasie, świadczy na korzyść tej
branży. Niestety szybkość realizacji nie
dotyczy naszego kraju, gdzie proces
inwestycyjny trwa kilka lat, choć sama
budowa parku wiatrowego to kwestia
zaledwie kilku miesięcy.
Kolejny ważny czynnik to sprawy
ekonomiczne. Funkcjonujący w Polsce system zielonych certyﬁkatów po-

woduje, że przy dzisiejszych cenach
energii i przy tendencji dalszego ich
wzrostu, inwestycje w energetykę wiatrową zaczynają być opłacalne. Okres
zwrotu zainwestowanego kapitału jest
korzystny, co dla dużych inwestorów
stanowi szansę na przeprowadzenie
dobrego biznesu.
No właśnie. Czy inwestycje „w wiatr”
są skierowane do dużych inwestorów – budujących farmy – czy jest
również miejsce dla tych, którzy chcą
postawić jedną, dwie siłownie?
Z punktu widzenia celu, jaki nam
przyświeca, czyli wytworzenia maksymalnej ilości energii z odnawialnych
źródeł, to na pewno efektywniejsze są
nowoczesne, duże farmy wiatrowe aniżeli małe, pojedyncze, mało efektywne

i najczęściej stare, używane wiatraki. Istnieje obawa, że Polska może stać się
europejskim „śmietniskiem” państw, które energetykę wiatrową rozwijają już od
kilkunastu lat. Postęp technologiczny
w tej dziedzinie jest tak duży, że wiatraki stawiane pięć lat temu dziś są zabytkami. Dlatego np. w Niemczech, gdzie
zainstalowano 24 000 MW, jest silna
tendencja do tzw. repoweringu, czyli wymiany turbin, na już postawionych farmach, na nowocześniejsze. Niestety te
stare najczęściej traﬁają na rynki rozwijające się, czyli takie jak nasz. W związku
z tym my, jako Izba – PIGEO, staramy
się we współpracy z rządem, parlamentem stawiać pewne bariery dla takiego
procesu. Musimy sobie uświadomić, że
mimo iż wiatr jest zasobem niewyczerpalnym, to jego wykorzystanie w naszym
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Czy stwierdzenie, że energetyka
wiatrowa w pełni sprzyja środowisku naturalnemu jest prawdziwe?
Wielu oponentów twierdzi bowiem,
że wiatraki psują krajobraz, zabijają ptaki, hałasują…
Powiedzmy sobie otwarcie: nie ma
inwestycji, zwłaszcza dużej, realizowanej przez człowieka, która nie miałaby
wpływu na środowisko naturalne.
Jeżeli mówimy o oddziaływaniu na
ptaki… Oczywiście, jeżeli postawimy
w terenie dużą przeszkodę, to może się
zdarzyć, że ptak w nią wpadnie. Popatrzmy na dane amerykańskie, które porównują śmiertelność ptaków spowodowaną
przez różne formy działania człowieka.
I tak: 10 mln ptaków ginie w zderzeniu
z drapaczami chmur – zwłaszcza z tymi ze szkła, 3 mln zabijają koty domowe,
a 40 tys. ginie na farmach wiatrowych.
Nie przesadzajmy więc z wielkością zagrożenia, jakie powodują.
Nie podlega dyskusji fakt, że taka
inwestycja jak budowa parku wiatrowego musi odbywać się zgodnie z procedurami ochrony środowiska. Musi być
wykonana ocena oddziaływania na środowisko, trzeba sprawdzić, czy faktycznie farma nie stanie na trasie przelotów
rzadkich gatunków lub stałego żerowania ptactwa. Z drugiej strony twierdzenie wyznawane przez niektórych
ornitologów, że w całej Polsce są trasy
migracyjne ptaków, bo przecież ptaki
latają wszędzie, jest lekką przesadą.
W UE buduje się rocznie około 10 tys. wiatraków i Unia jakoś radzi sobie z tym „ptasim” problemem.
Nasze prawo ochrony środowiska dostosowaliśmy do unijnego. U nas jest
problem, a w Niemczech tymczasem
nie ma. A przecież tam też latają ptaki.
Trzeba do tej kwestii podchodzić z dużym spokojem i rozwagą.
Nie możemy ulegać więc – trzeba
to powiedzieć śmiało – ekoterrorystom.
Doprowadzili oni bowiem do takiej sytuacji, że za roczny monitoring ornito-

logiczny przed budową farmy żądają
150 do 200 tys. zł, za 60 wizyt w roku.
A więc „żyć nie umierać” – bez wysiłku
monitorując kilka farm można zarobić
niezłe pieniądze.
Energetyka wiatrowa ma swoje
bezwzględne plusy, jak choćby to, że
jest bezemisyjna, co w dobie obecnych
zmian klimatycznych ma olbrzymie znaczenie. Ma również i swoje minusy, jak
fakt, że wiatr raz wieje mocniej, raz słabiej, albo wcale. Na pewno farmy wiatrowe nie pozostają bez wpływu na
krajobraz, ale demagogia w stylu, że
„pole rzepaku jest piękne, a farma wiatrowa nie” jest nieuzasadniona. W każdej grupie ludzi znajdą się tacy, którym
wiatraki się podobają, tacy, którym się
nie podobają i tacy, którzy mają do tego obojętny stosunek. W związku z tym
lokalna społeczność – a pamiętajmy,
że o lokalizacji farm decyduje gmina,
w wyniku konsultacji – sama musi zdecydować, czy wiatraki im przeszkadzają,
czy nie. Nikt na siłę nie będzie realizował takich inwestycji, jeżeli nie będzie
akceptacji społecznej.
Polska to dobre miejsce do pozyskiwania energii z wiatru?
Czasami słyszę argumenty, że
w Polsce nie ma wiatru i w związku
z tym nie warto inwestować w energetykę wiatrową. A wystarczy przejechać
się wzdłuż naszej zachodniej granicy,
by przekonać się, że na lewym brzegu
Odry wiatraków jest pełno, a po drugiej
stronie nie ma ani jednego. Czyżby na
granicy ktoś „zawracał wiatr”? Polska
ma porównywalny z Niemcami czy Holandią potencjał wiatrowy, który trzeba
wykorzystać.
Można powiedzieć, że wiatr sprzyja inwestorom. A jak jest z prawem,
infrastrukturą sieciową?
Niestety Polska jest dosyć specyficznym krajem, w którym wyjść
z czymś nowym jest bardzo trudno.
Cały system prawny, który funkcjonował do tej pory, nie przewidywał czegoś takiego jak energetyka odnawialna.
Dlatego wprowadzenie tej nowej bran-

ży wymaga całego szeregu dostosowań. Nie dało się tego zrealizować za
jednym pociągnięciem, zanim branża
się rozwinęła, gdyż brak było doświadczenia – nikt nie wiedział jak i na jakich
zasadach to wszystko działa. Dopiero
praktyka pokazuje, ile pojawia się problemów. Bezsprzecznie dużą przeszkodą w dynamicznym rozwoju energetyki
wiatrowej jest infrastruktura sieci elektroenergetycznej. Niestety w tej kwestii
jestem sceptykiem jeśli chodzi o poprawę tej sytuacji. Nie jesteśmy społeczeństwem, które potraﬁ sobie radzić
długofalowymi inwestycjami, a taką jest
rozbudowa sieci systemu elektroenergetycznego, co dokładnie widać przy
budowie autostrad. Miejmy nadzieję,
że być może zobowiązania unijne lub
te związane z EURO 2012 wymuszą
sprawniejszą realizację tego rodzaju
inwestycji.
Jak Pan sądzi, czy energetyka wiatrowa powinna pełnić dominującą rolę jeśli chodzi o pozyskiwanie
energii z OZE?
Uważam, że im więcej odnawialnych źródeł energii, tym lepiej. Aby zrealizować cele wyznaczone przez UE
musimy wykorzystać pełen potencjał
wszystkich odnawialnych źródeł jakie
mamy, zarówno do pozyskiwania ciepła
jak i energii elektrycznej. Patrząc na to,
jak rozwija się ta branża widać, iż energetyka wiatrowa w pozyskiwaniu energii
elektrycznej będzie miała dominujący
udział. Jeżeli chodzi o energię cieplną, będzie to na pewno biomasa. Nie
zapominajmy, że mamy również duży
potencjał w biogazie, który może być
uzupełnieniem dla energetyki wiatrowej.
Trzeba budować więc biogazownie rolnicze, z których pozyskać można 2 do
3 tys. MW. Należy rozwijać generację
rozproszoną ciepłowniczą, kogenereację. Jeżeli będziemy nad tym równolegle pracować, każdy na miarę swoich
możliwości, to będzie dobrze. Nie możemy skupiać się tylko na rozwoju np.
energetyki wiatrowej.
Rozmawiali:
Dorota Kubek, Mariusz Marchwiak
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opracowanie Mariusz Marchwiak
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Wietrzna

Góra
C

zy postawienie elektrowni
wiatrowej to łatwe zadanie?
Jakie potencjalne przeszkody
można napotkać w procesie
inwestycyjnym? Ile czasu potrzeba
na realizację takiego projektu?
Jaką ilość instytucji trzeba
„przejść”, aby czerpać energię
z wiatru? Czy budowa farmy
wiatrowej to skomplikowany
proces technologiczny?
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oniżej przedstawiamy procedury i kalendarz procesu inwestycyjnego jaki miał miejsce przy realizacji Elektrowni Wiatrowej Kamieńsk,
oraz opis techniczny urządzeń pracujących na farmie. Ilość procedur pokazuje jak wiele różnych aspektów musi
zostać zbadanych, przeanalizowanych
i uzgodnionych, aby rozpocząć proces
inwestycyjny. Tak duża liczba procedur
i stopień ich skomplikowania podczas
przygotowywania projektu nie pozostaje bez wpływu na całkowity czas realizacji inwestycji (kalendarium realizacji projektu).

 Procedury procesu
inwestycyjnego
Tab. 1. Procedury procesu
inwestycyjnego budowy farmy wiatrowej
Lp.
1.

Procedura
Wybór lokalizacji farmy wiatrowej

Analiza możliwości budowy farmy w
wybranej lokalizacji:
• rozpoznanie warunków własnościowych gruntów oraz ich przynależności
administracyjnej
• określenie możliwości podłączenia farmy
do sieci elektroenergetycznej
2. • analiza przebiegu tras kablowych
• ocena zagrożeń dla mieszkańców (hałas)
• ocena planu przestrzennego zagospodarowania pod kątem możliwości budowy
farmy
• ocena stopnia utrudnień budowlanych:
warunki fundamentowania, możliwości
transportowe, kolizje

9.

Opracowanie ekspertyzy wpływu farmy
wiatrowej na sieć elektroenergetyczną

10.

Uzyskanie warunków przyłączenia do sieci
elektroenergetycznej od operatora sieci

11.

Opracowanie raportu wpływu farmy wiatrowej na środowisko

Uzyskanie prawa do dysponowania
terenem:
• umowa dzierżawy lub zakup terenów
12.
pod turbozespoły
• zgody właścicieli gruntów na przeprowadzenie tras kablowych, dróg i placów
montażowych
Wybór dostawcy turbozespołów:
• procedura zgodna z zasadami przetargu
13.
publicznego
• procedura wg zasad przetargu niepublicznego
14.

Opracowanie projektu budowlanego do
pozwolenia na budowę wraz z wymaganymi przepisami uzgodnieniami

15.

Opracowanie szczegółowego biznesplanu

16.

Uzyskanie promesy koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej

17.

Uzyskanie pozwolenia (pozwoleń) na
budowę

Realizacja budowy:
• realizacja w systemie generalnego
wykonawstwa
• realizacja mieszana:
18.
– dostawa, montaż, rozruch – producent
turbin
– roboty budowlane i elektryczne – siły
własne
19.

Zawarcie umowy przedwstępnej na
sprzedaż energii elektrycznej (czarnej)
z operatorem sieci

20.

Zawarcie umowy przyłączeniowej z operatorem sieci

21.

Uzgodnienie instrukcji współpracy z operatorem sieci

3.

Uzyskanie akceptacji dla budowy farmy
u władz miejscowych

4.

Wykonanie lub aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego

5.

Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji
celu publicznego (jeżeli będzie konieczna)

22.

6.

Budowa masztu pomiarowego i przeprowadzenie pomiarów wiatru w okresie
minimum 1 roku

Opracowanie zasad i podpisanie
odpowiednich umów sprzedaży praw
majątkowych wynikających ze Świadectw
Pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii

23.

Uzyskanie koncesji na wytwarzanie energii

7.

Analiza pomiarów wietrzności, wielowariantowy dobór turbin, oszacowanie produktywności, określenie lokalizacji poszczególnych
turbozespołów

8.

Opracowanie wstępnego biznesplanu
lub SWI

Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie
obiektu (lub na podstawie zgłoszenia do
użytkowania w zależności od klasyﬁkacji
24.
obiektu – w naszym przypadku jedynie
zgłoszenie; taki zapis musi być zawarty
w pozwoleniu na budowę)

Finansowanie (preferencyjne)
• Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
• Wojewódzkie fundusze ochrony
środowiska
• Ekofundusz (dotacja)
Finansowanie wspomagające:
25.
Programy wspólnych wdrożeń (JI)
Fundusze Unijne (ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
a konkretnie osi priorytetowej zatytułowanej Infrastruktura energetyczna przyjazna
środowisku) NFOŚiGW

26.

Sprzedaż energii odnawialnej (prognozowanie energii i bilansowanie) – Konieczność
powołania grupy bilansującej. Sprzedaż
Praw Majątkowych

 Kalendarium realizacji
projektu
Kalendarium realizacji projektu pokazuje, jaki przedział czasowy
(w przypadku tej konkretnej inwestycji)
potrzebny był do zrealizowania wszystkich procedur.
 wstępna analiza posadowienia
turbin na terenie wierzchowiny ELSAM PROJEKT (20.10.2000 r.),
 pomiary wietrzności z masztu pomiarowego zlokalizowanego na
wierzchowinie Góry Kamieńsk
(19.06.2001 r. do 11.09.2003 r.),
 analiza wietrzności i wielowariantowy dobór turbin, wstępne oszacowanie kosztów budowy i produkcji
(EPA) 15x2MW (09.12.2003 r.),
 biznesplan dla przedsięwzięcia
(kwiecień 2003 r.),
 ekspertyza wpływu parku wiatrowego na sieć elektroenergetyczną
(EP-Kraków), koncepcja przyłączenia do sieci elektroenergetycznej
(3 miejsca przyłączenia) (wrzesień
2004 – Piaski, lipiec 2004 – Czyżów oraz Grzymalin),
 warunki przyłączenia parku wiatrowego do sieci elektroenergetycznej wydane przez ZEŁT S.A.
(09.11.2004 r.),
 uzgodnienie z EP Kraków szczegółów systemu rozpływu sygnałów w
zakresie łączności teleinformatycznej parku wiatrowego z GPZ Piaski,
zakładem energetycznym i A-300
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P

77

nr 3/2008

do uwzględnienia w projektach wykonawczych Enercon i przyłącza
(20.10.2005 r.).

 Umowy


umowa najmu nieruchomości na
cele użytkowe (teren lokalizacji
turbin) – Nadleśnictwo Bełchatów
(07.06.2004 r.),
 promesa koncesji na produkcję
energii elektrycznej – Urząd Regulacji Energetyki (02.12.2004 r.),
 umowa sprzedaży praw majątko-

energii z ZEŁT S.A. (02.06.2006 r.)
umowa o przelewie wierzytelności na zabezpieczenie kredytu
(07.06.2006 r.),
 umowa przyłączeniowa z ZEŁT S.A.
(20.07.2006 r.),
 umowa dzierżawy terenu pod budowę rozdzielni 30/110 kV z ZEŁT
S.A. (12.01.2006 r.).

 Dowództwo Sił Powietrznych – War-



 Park wiatrowy
 zmiana ustaleń miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego

szawa (10.12.2004 r.),
 Państwowy Inspektorat Sanitarny

w Radomsku (21.12.2004 r.),
pozwolenie na budowę parku
wiatrowego wydane przez Starostwo Powiatowe w Radomsku
(20.01.2005 r.),
 decyzja zezwalająca na posadowienie kabla energetycznego
w pasie drogowym wydana przez
Burmistrza Miasta Kamieńsk
(07.04.2006 r.),


Fot. EWK
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wych wynikających ze Świadectw
Pochodzenia energii elektrycznej
wytworzonej w odnawialnych źródłach energii – z Elbis Sp z o.o.
(30.05.2006 r.),
 umowa sprzedaży praw majątkowych wynikających ze Świadectw
Pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych
źródłach energii – z ESP S.A.
(30.05.2006 r.),
 umowa kredytu konsorcjalnego
inwestycyjnego złotowego na ﬁnansowanie zadań związanych
z ochroną środowiska (BOŚ-NFOŚ)
(30.05.2006 r.),
 umowa przedwstępna sprzedaży

gminy Kamieńsk uwzgl.budowę parku wiatrowego (uchwała Rady Miasta Kamieńsk) (21.01.2004 r.),
 decyzja RDLP o nietrwałym wyłączeniu gruntów z produkcji leśnej
na okres budowy i eksploatacji parku wiatrowego (20.05.2004 r.).
Uzgodnienia wymagane przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę
 raport dotyczący oddziaływania
parku wiatrowego na środowisko
(grudzień 2004 r.).
Uzgodnienia projektu budowlanego
 Urząd Lotnictwa Cywilnego
(31.12.2004 r.),



uzgodnienia z ZEŁT S.A.
(15.01.2005 r.),
 uzgodnienia w Starostwie Powiatowym, Wydz. Ochr. Środowiska
Radomsko (12.01.2005 r.),
 ZUDP Radomsko (23.12.2004 r.).
Przetarg na wykonania „pod klucz”
budowy parku wiatrowego
 opracowanie SIWZ na przetarg
„Park Wiatrowy” (08.07.2004 r.),
 ogłoszenie przetargu na budowę
parku wiatrowego (02.02.2005 r.),
 zawiadomienie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o unieważnieniu przetargu (30.05.2005 r.)
 ogłoszenie drugiego przetargu
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 Przyłącze do sieci
elektroenergetycznej


decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (ULI)
wydana przez Burmistrza Miasta
Kamieńsk dla przyłącza elektrowni
wiatrowej (23.09.2005 r.),
 podpisanie umowy na opracowa-









rym został Enercon GmbH – Niemcy
(25.10.2005 r.),
podpisanie umowy z wykonawcą – Enercon GmbH – Niemcy
(13.02.2006 r.),
porozumienie nr 1 z Enercon GmbH
przedłużające termin wejścia umowy
w życie o 60 dni (13.02.2006 r.),
porozumienie nr 2 z Enercon GmbH
dotyczące przesunięcie terminu
z dnia 13 lutego 2006 r na dzień
30 maja 2006 r. (26.05.2006 r.),
porozumienie nr 3 z Enercon
GmbH dotyczące przesunięcie
terminu z dnia 13 lutego 2006 r.
na dzień 07 czerwca 2006 r.
(26.05.2006 r.),

nie projektu budowlanego „Projekt
budowlany Parku Elektrowni Wiatrowych na Górze Kamieńsk w zakresie budowy przyłącza do sieci
energetycznej” z Energoprojekt-Kraków (04.10.2004 r.).
Uzgodnienie projektu przyłącza:
 uzgodnienia z ZEŁT S.A.
(29.04.2005 r.),
 uzgodnienia w SANEPID Radomsko (10.10.2005 r.),
 uzgodnienia z Poltegor Projekt
Wrocław w dn. 18 listopada 2005 r
(wymóg KWB) (18.11.2005 r.),
 uzgodnienia w Starostwie Powiatowym Bełchatów; ope-









rat wodno-prawny – wykonany w ramach projektu przyłącza
(21.11.2005 r.)
uzgodnienia w Starostwie Powiatowym Wydz. Ochr. Środowiska Radomsko (12.12.2005 r.),
ZUDP KWB (27.12.2005 r.),
ZUDP Radomsko (06.01.2006 r.),
ZUDP Bełchatów (23.01.2006 r.),
pozwolenie na budowę – starostwo
Bełchatów (24.05.2006 r.),
pozwolenie na budowę – starostwo
Radomsko (18.05.2006 r.),

Fot. EWK

przekazanie placu budowy wykonawcy (23.03.2006 r.),
 rozpoczęcie prac budowlanych
(25.07.2006 r.).

Uzyskanie zgody na wejście w teren
w celu budowy linii kablowej 30 kV:
 BOT Elektrownia Bełchatów
(30.08.2005 r.),
 Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie (27.09.2005 r.),
 zgoda Starosty Bełchatowskiego
(10.10.2005 r.),
 decyzja Starosty Bełchatowskiego w sprawie wydania pozwolenia
na odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych do ziemi ze
stanowiska transformatora na terenie w stacji elektroenergetycznej
Piaski (21.11.2005 r.),
 ugoda z właścicielem prywatnym
(22.12.2005 r.),

ENERGETYKA WIATROWA



Fot. EWK

na budowę parku wiatrowego
(12.07.2005 r.),
 zawiadomienie Prezesa Urzędu
Zamówień Publicznych o unieważnieniu drugiego przetargu
(03.10.2005 r.),
 zgoda Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na zastosowanie trybu zamówienia z wolnej
ręki na budowę parku wiatrowego
(28.09.2005 r.),
 w trybie zamówienia z „wolnej ręki”
został wyłoniony wykonawca, któ-
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Podstawowe
wymiary wirnika









Burmistrz Miasta Kamieńsk
(06.01.2006 r.),
BOT Kopalnia Bełchatów
(05.01.2006 r.),
pozwolenie wodnoprawne na przejście pod rzeką Widawką wydane
przez Starostę Bełchatowskiego
(03.03.2006 r.),
umowa użytkowania gruntów pod
wodami rzeki Widawki pomiędzy
EWK SP z o.o. a WZMiUW w Łodzi (16.03.2006 r.),
protokół zdawczo odbiorczy terenu zlokalizowanego na terenie rozdzielni GPZ Piaski pod

budowę rozdzielni 30/110 kV
(10.07.2006 r.).
Przetarg na wykonanie przyłącza
do sieci elektroenergetycznej
 ogłoszenie przetargu na budowę
węzła rozdzielczego 30/110 kV
wyprowadzającego moc z parku
wiatrowego (ok. 30 MW) znajdującego się na wierzchowinie Góry
Kamieńsk oraz połączeń kablowych na napięciu 30 kV i 110 kV
i ułożenie kabla światłowodowego
(01.03.2006 r.),
 wybór, jako oferty najkorzystniej-

Góra Kamieńsk
Park wiatrowy zlokalizowany jest na wierzchowinie zrekultywowanego
zwałowiska zewnętrznego KWB Bełchatów zwanego „Górą Kamieńsk”.
Jej wysokość wynosi 386 m n.p.m. Średnia prędkość wiatru – 7,5 m/s.
Park składa się z 15 siłowni wiatrowych. Siłownie wyposażone są w turbiny wiatrowe typu E-70 o wirniku z trzema łopatami, aktywnym sterowaniem nachylenia łopat, zmienną prędkością pracy i mocą znamionową 2000 kW. Turbina z wirnikiem o średnicy 71 m i wysokością wieży od
84 do 113 m.

Średnica wirnika

71 m

Powierzchnia wirnika

3959 m2

Liczba łopat

3

Masa łopaty

ok. 6 t

Liczba obrotów

6-21,5 obr/min

szej propozycji przedstawionej
przez MEGAPOL, będącego liderem konsorcjum MEGAPOL-Siemens-Energoserwis Kleszczów
(04.05.2006 r.),
 podpisanie umowy na realizację „pod klucz” przyłącza do sieci elektroenergetycznej dla parku
wiatrowego na wierzchowinie Góry
Kamieńsk (02.06.2006 r.),
 przekazanie placu budowy wykonawcy (03.07.2006 r.),
 protokół przekazania – przejęcia
(14.11.2007 r.).
Objaśnienia skrótów:
1. EP-Kraków: EnergoProjekt Kraków
2. ZEŁT S.A.: Zakład Energetyczny
Łódź Teren
3. GPZ: Główny Punkt Zasilania
4. ESP: Elektrownie Szczytowo Pompowe
5. RDLP: Regionalna Dyrekcja Lasów
Państwowych
6. SIWZ: Specyﬁkacja Istotnych Warunków Zamówienia
7. Sanepid: Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
8. KWB: Kopalnia Węgla Brunatnego
9. ZUDP: Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
10. WZMiUW: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
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Mateusz
Gawdzik
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Biuro Realizacji Inwestycji,
ELEKTROWNIA WIATROWA KAMIEŃSK Sp. z o.o.
Farma została przyjęta do
eksploatacji
14
listopada 2007 r. Od tego czasu nie
zanotowaliśmy żadnych problemów
eksploatacyjnych
mających wpływ na funkcjonowanie wiatraków. Można powiedzieć, że jak na razie prognoza wietrzności się
sprawdza. Z dotychczasowych doświadczeń wnioskujemy, że farma spełni nasze
oczekiwania. Aktualnie analizujemy możliwość rozbudowy farmy o kolejne 5-6 wiatraków. Proces rozbudowy
potrwa od 3 do 4 lat.

Zwróćmy uwagę na fakt, że okres
przygotowania budowy od chwili podjęcia decyzji do momentu rozpoczęcia
robót jest pięć razy dłuższy od pełnego
cyklu budowy i przekazania do eksploatacji, mimo że – jak zapewnia inwestor – był
on prowadzony w warunkach pełnego
poparcia zainteresowanych instytucji.
Decydują o tym aktualnie obowiązujące przepisy, które utrudniają szybkie i sprawne prowadzenie procesu
inwestycyjnego, takie jak: procedury
prowadzenia przetargów publicznych,
pozyskiwania kredytów i uzyskiwania
prawa do gruntów (w tym przypadku wylesienia i zmiany przeznaczenia
gruntów).
Oczywiście nie w każdym przypadku konieczna będzie taka ilość procedur
i uzgodnień jak na pokazanym przykładzie. Każda z inwestycji jest specyﬁczna i uzależniona od kilku podstawowych
czynników, między innymi od: środowiska naturalnego, możliwości podłączenia do sieci, akceptacji społecznej no
i oczywiście od możliwości ﬁnansowych
potencjalnego inwestora.


Dodatkowe
informacje
Koszt eksploatacji: niewielki
– 1% nakładów.
Żywotność: 20 lat przy 10
letniej amortyzacji.
Roczny czas wykorzystania:
2000 godz./8760.
EW staną się konkurencyjne
dla EC, gdy ich roczny czas
wykorzystania wzrośnie do
3000 godz., a okres żywotności do 30 lat.

Fot. EWK

Fot. NE
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Vattenfall Poland

Vattenfall

ENERGETYKA WIATROWA

„PRZYJACIELEM
ZIEMI”
J

ednym ze strategicznych celów Vattenfalla
jest zasłużenie na miano firmy najbardziej
przyjaznej środowisku. Powyższe zadanie
spółka chce osiągnąć zachowując równowagę
pomiędzy potrzebami klientów, odpowiedzialną
troską o środowisko naturalne oraz zdrową
gospodarką.
Za wsparcie największej kampanii na rzecz
ochrony środowiska w Polsce Vattenfall otrzymał
tytuł i statuetkę „Przyjaciela Ziemi". Mianem
tym Fundacja Nasza Ziemia honoruje firmy
szczególnie dbające o środowisko i wspierające
edukację ekologiczną.

nr 3/2008

85

Tadeusz
Staszewski

– Konieczne jest dokonanie długofalowych wyborów oraz efektywne
i odpowiedzialne zarządzanie źródłami
energii wykorzystywanymi w różnych
krajach – mówią ludzie z Vattenfall.

”

W Polsce koncern
posiada jedną
farmę wiatrową
o mocy 30 MW

Vattenfall, w swoich działaniach
obejmujących Polskę, zakłada produkcję energii elektrycznej z OZE na poziomie 2-3 TWh. Termin realizacji celu
określony jest na rok 2015. Główne
kierunki działań to pozyskiwanie energii
odnawialnej w procesie współspalania
biomasy oraz budowa farm wiatrowych.
Obecnie Vattenfall jest na etapie poszukiwania deweloperskich projektów
wiatrowych. W Polsce koncern posiada
jedną farmę wiatrową o mocy 30 MW
(w Zagórzu, niedaleko wyspy Wolin).
Farma wiatrowa Zagórze składa się

z piętnastu turbin wiatrowych produkcji Vestas V80, o mocy 2 MW każda.
Turbiny posadowione są na wieżach
o wysokości 78 metrów. Wirniki mają
średnicę 80 m. Turbiny pracują w zakresie prędkości wiatru od 4 do 25 m/s.
Farma wiatrowa została uruchomiona
na początku 2003 r.

 Redukujemy emisję
dwutlenku węgla
o połowę
Jako jeden z największych producentów energii elektrycznej i ciepła
w Europie emitujemy do atmosfery
znaczne ilości CO2. Sformułowaliśmy
ambitny cel klimatyczny: obniżenie
o połowę emisji dwutlenku węgla do
roku 2030 w porównaniu z poziomem
z roku 1990. Chcemy to uzyskać przede
wszystkim poprzez redukcję emisji oraz
dzięki ciągłym inwestycjom w odnawialne źródła energii. Energia wiatrowa stanowi na terenie Polski spory potencjał,
który może być wykorzystany w duchu
troski o nasze środowisko.


Produkcja energii w elektrowniach wiatrowych uzależniona jest od warunków pogodowych. Zakładana średnia
długookresowa produkcja dla
farmy wiatrowej Zagórze to
67 GWh rocznie. Po pięciu
latach pracy średnia roczna
produkcja wynosi 63 GWh, tj.
o 6% poniżej oczekiwanej wielkości. Przyczyną tego jest słaba wietrzność w latach 2003,
2005 i 2006. W roku 2006
odnotowano rekordowo niską wietrzność spowodowaną
bardzo mroźną zimą i upalnym
latem. Bardzo dobry dla energetyki wiatrowej był 2007 rok,
głównie dzięki ciepłej i wilgotnej zimie. W 2007 roku nasza farma wyprodukowała
72 GWh energii elektrycznej.
O sprawności siłowni wiatrowej decyduje również jej niezawodność.
Komponentem turbin wiatrowych najbardziej narażonym
na awarie jest przekładnia.
Naprawa przekładni odbywa
się u producenta, co pociąga
za sobą konieczność wymontowania całego komponentu
przy użyciu ciężkich dźwigów
i wstawienia zastępczego do
czasu naprawy. Od chwili
awarii do wstawienia zastępczej przekładni instalacja jest
unieruchomiona i nie produkuje energii. Dzięki szybkiemu postępowi technicznemu
nowsze modele przekładni
są mniej awaryjne, co bezpośrednio wpływa na sprawność tych urządzeń.

ENERGETYKA WIATROWA

Fot. Vattenfall Poland

dyrektor ds. rozwoju
w Vattenfall Poland
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INWESTYCJE

ENERGETYKA WIATROWA

Andrzej Modzelewski, dyrektor rozwoju RWE Stoen

RWE
w energię
odnawialną
R

WE należy do piątki największych
firm energetycznych w Europie.
Specjalizuje się w wytwarzaniu,
przesyle, dystrybucji oraz sprzedaży
energii elektrycznej i gazu.
Zatrudnia 63 000 osób, zaopatruje
20 milionów klientów w energię
elektryczną i 10 milionów klientów
w gaz. W 2007 r. przychody RWE
wyniosły 43 miliardy euro. Grupa
ma stabilną pozycję w Europie
Środkowej. Działa nie tylko w Polsce,
ale także w Czechach, na Słowacji
i na Węgrzech.
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Andrzej Modzelewski
Polska potrzebuje nowych mocy wytwórczych. I to zarówno tych na bazie węgla, jak i pochodzących ze źródeł odnawialnych. Poprzez planowaną budowę największego bloku na węgiel kamienny w Polsce o mocy 800 MW oraz 280 MW elektrowni wiatrowych RWE odpowiada na
te potrzeby. Z łącznymi inwestycjami na poziomie 2,5 mld euro Grupa RWE stanie się jednym z największych inwestorów zagranicznych
w Polsce

2008 r. RWE ogłosiło nową strategię: „Dalszy rozwój, mniej CO2”
obejmującą największy program inwestycyjny w historii Grupy. Do roku 2012
RWE planuje inwestycje na poziomie
30 mld euro, zwiększając dotychczasowy budżet inwestycyjny o blisko
jedną trzecią. Od 15 do 20 mld euro
ma zostać wydane na inwestycje kapitałowe poza Niemcami – w Europie
Środkowej i Wschodniej, Turcji, Rosji,
krajach Beneluksu i w Wielkiej Brytanii. RWE zamierza chronić klimat poprzez zdecydowaną rozbudowę mocy
wytwórczych energii odnawialnej, ale
przede wszystkim w drodze budowy
nowych, wysokosprawnych elektrowni, modernizację elektrowni działających i inwestycje w nowe techniki czystego spalania węgla.
Tylko w rozwój energetyki odnawialnej – projekty związane z energią
wiatrową, wodną i biomasą – Grupa
planuje inwestować do 2012 r. nawet
1 mld euro rocznie. RWE planuje prawie trzykrotne zwiększenie poziomu
wytwarzania energii odnawialnej – do
4 500 MW – co pozwoli stać się jednym
z czołowych europejskich wytwórców
energii odnawialnej w ciągu 10 lat.
Do realizacji działań z zakresu energetyki odnawialnej Grupa powołała nową spółkę RWE Innogy.
RWE pomaga krajom rozwijającym
się w ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych w ramach programów ONZ
„Mechanizm czystego rozwoju” (Clean
Development Mechanizm) i „Wspólnych działań” (Joint Implementation),
realizowanych w Chinach i w Indiach.
W zamian RWE otrzymuje świadectwa,
które może rozliczać w systemie kontroli emisji CO2.

 Wybrane projekty
inwestycyjne RWE
w zakresie energetyki
odnawialnej
Jednym z największych zespołów
wiatrowych elektrowni przybrzeżnych
(offshore) na świecie będzie grupa
wiatraków planowana w Gwinty Mor

ENERGETYKA WIATROWA

Fot. RWE Stoen

W
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w Wielkiej Brytanii, której moc wyjściowa to 750 MW. Już teraz RWE jest
w Wielkiej Brytanii czołowym producentem energii z wiatru. Zlokalizowana
blisko walijskiego wybrzeża farma wiatrowa w North Hoyle o mocy 60 MW
jest największą elektrownią przybrzeżną
w Wielkiej Brytanii.
RWE ma wieloletnią tradycję w wykorzystywaniu siły wody. Firma rozpoczęła rozbudowę elektrowni wodnej
w górnym biegu Renu. Potencjał rozwoju technologii pozwalających na
wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych jest wciąż ogromny, szczególnie w obszarze wykorzystania źródeł
geotermalnych, a także energii falowej
i przypływów. RWE rozważa również
możliwość zbudowania nowatorskiej
elektrowni falowej w naturalnym otoczeniu szkockich Hebrydów Zewnętrznych.
Turbiny elektrowni byłyby napędzane
strumieniami powietrza wytwarzanymi
przez fale. Z czasem elektrownia mogłaby zasilać 1500 domów, eliminując
emisję 4 ton CO2 na gospodarstwo domowe rocznie, równoważąc wpływ paliw kopalnych.
Grupa jest również jednym z największych użytkowników biomasy
w Niemczech. Największa opalana
biomasą elektrownia RWE znajduje
się w Berlinie i zapewnia energię elektryczną około 20 tysiącom gospodarstw
domowych.

 Inwestycje RWE
w Polsce
Polska jest ważnym krajem na mapie rozwoju RWE. Strategiczna pozycja
w europejskim sektorze energetycznym
stwarza duże możliwości dalszych inwestycji i pozwala wykorzystać solidne
podstawy biznesowe, które RWE na
polskim rynku już wypracowało.
Największymi ﬁrmami należącymi
do Grupy w Polsce są: RWE Stoen –
spółka obrotu sprzedająca energię blisko 865 tysiącom klientów, oraz RWE
Stoen Operator, operator systemu dystrybucyjnego, zarządzający warszawską siecią elektroenergetyczną.

Obecnie RWE inwestuje w Polsce
w farmy wiatrowe, przez co staje się
jednym z najważniejszych graczy na
polskim rynku energii odnawialnej. Przygotowaniem projektów farm wiatrowych
oraz ich budową i eksploatacją zajmuje
się RWE Renewables Polska. Spółka
zajmuje się także wytwarzaniem energii
elektrycznej oraz świadectwami pochodzenia energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. RWE Renewables
Polska wybuduje w Polsce elektrownie
wiatrowe o mocy 280 MW. To blisko tyle, ile na koniec 2007 r. było w Polsce
łącznie przyłączone do sieci. Elektrownie powstaną na Mazurach i Pomorzu.
Pierwsze zostaną włączone do systemu w 2009 r.

”

RWE zamierza
chronić klimat
poprzez
zdecydowaną
rozbudowę mocy
wytwórczych
energii
odnawialnej, ale
przede wszystkim
w drodze
budowy nowych,
wysokosprawnych
elektrowni,
modernizację
elektrowni
działających
i inwestycje
w nowe techniki
czystego spalania
węgla

Jako pierwsze powstaną farmy
o zainstalowanej mocy ok. 80 MW
w Tychowie na zachodnim Pomorzu
i w Suwałkach na Mazurach. Projekt
realizowany jest wspólnie z polskim
partnerem. W kwietniu bieżącego roku RWE Innogy, spółka odpowiedzialna za inwestycje związane z energią
odnawialną, podpisała kontrakt z ﬁrmą

Siemens na montaż 33 turbin wiatrowych, które zostaną włączone do sieci elektroenergetycznej jesienią 2009 r.
Zgodnie z umową na farmie wiatrowej
w Suwałkach zostanie zainstalowanych
18, natomiast na farmie w Tychowie 15
turbin wiatrowych typu SWT-2.3-93,
o mocy 2,3 MW każda. Kontrakt opiewa na kwotę około 100 mln euro. RWE
uzgodniło z ﬁrmą Siemens także warunki pięcioletniej umowy serwisowej.
Budowa farm wiatrowych ma duże znacznie dla polskiego rynku energii
odnawialnej. W ramach dostosowania
polskiego ustawodawstwa do dyrektyw
unijnych zapotrzebowanie na energię odnawialną w Polsce gwałtownie rośnie –
od 5,8 TWh w 2007 r. do oczekiwanych
13,4 TWh w 2010 r., co stanowi odpowiednio 5,1% i 10,4% energii sprzedawanej klientom końcowym. Wytwarzanie
energii wiatrowej przyczyni się istotnie
do osiągnięcia ambitnego europejskiego
celu – w 2020 r. 20% zapotrzebowania
na energię w Europie powinno być pokryte ze źródeł odnawialnych, w Polsce
– 15%. Aby spełnić te założenia obecna
produkcja musiałaby zostać zwiększona do tego czasu kilkukrotnie. Według
danych branżowych moc zainstalowana
pochodząca z wiatru wynosi w Polsce
obecnie ok. 300 MW. Biorąc to pod uwagę, jak również ograniczenia możliwości
przesyłowych, spełnienie unijnych wytycznych jest dużym wyzwaniem.
RWE planuje też budowę nowoczesnej elektrowni węglowej o mocy 800 MW.
Elektrownia o wartości 1,5 mld euro zostanie wybudowana w miejscowości Wola na Śląsku, z użyciem najnowszych
rozwiązań technicznych, pozwalających
osiągnąć wysoką efektywność energetyczną. Będzie to największy blok na
węgiel kamienny i najnowocześniejsza
elektrownia węglowa w kraju. Poprzez
realizację tej inwestycji oraz budowę farm
wiatrowych o mocy 280 MW RWE odpowiada na pilną potrzebę powstania
nowych mocy wytwórczych w Polsce,
stając się jednym z największych graczy
na rynku energii i jednym z czołowych inwestorów zagranicznych w Polsce.


naturalny wybór

Przetwornik ciśnienia Rosemount 3051
Kolejny raz tworzymy nowy standard
Rozszerzona funkcjonalność
• Certyfikat bezpieczeństwa SIL 2 zgodnie z IEC 61508
• Opcjonalnie ciśnienie statyczne do 420 bar
• Wartości alarmów procesowych i nasycenia
ustawiane przez użytkownika
• Ustawiane odcięcie małych przepływów

Jeszcze łatwiejsza obsługa
• Graficzny interfejs użytkownika z zaawansowanymi
funkcjami diagnostycznymi
• Alarmy PlatWeb®
• Alarmy ciśnienia procesowego i temperatury czujnika

Rzeczywista dokładność nie do przebicia
• Gwarantowana 5-letnia stabilność
na poziomie 0,125% zakresu
• Dokładność całkowita 0,15% zakresu
• Kompletne rozwiązania punktów pomiarowych
dla platformy Coplanar™

Wysokość przetwornika
zwiększona o 6,5 mm

Wszystkie potrzebne informacje
o urządzeniu na jednej tabliczce
informacyjnej

Zgodne z poprzednią wersją
• Przyłącza procesowe
• Obejmy mocujące
• Współpraca z komunikatorem
polowym 275/375*,
oprogramowaniem AMS™
i systemem DCS
• Numer zamówieniowy

3051C, 3051T & 3051L Hardware Rev 5

3051C, 3051T & 3051L Hardware Rev 1

Opcjonalna regulacja zera i zakresu
przy pomocy przycisków

* Aby uzyskać dostęp do nowych funkcji należy w komunikatorze
zaktualizować opis urządzenia Device Description (DD).
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