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Szanowni

CZYTELNICY
Koniec roku to dobry moment na
wszelkiego rodzaju podsumowania.
Rok 2008 był dla nas niewątpliwie
okresem szczególnym, gdyż na jego
początku podjęliśmy decyzję o stworzeniu od podstaw nowego tytułu wydawniczego dla branży energetycznej.
Powstał magazyn „Nowa Energia”.
Cieszy nas fakt, że w ciągu tych
kilku miesięcy udało nam się go wydać
zgodnie z przyjętymi przez nas założeniami. Naszym celem było stworzenie
pisma obejmującego tematykę związaną z sektorem. Dzięki mocnemu wsparciu osób z branży, instytucji i firm, które
poparły pomysł, naszym zdaniem cel
został zrealizowany. Dodatkowo wydaliśmy również pierwszy dodatek tematyczny związany z termicznym przekształcaniem odpadów komunalnych.
W planach mamy kolejne.

Udało nam się również stworzyć
wortal „Nowej Energii”, gdzie znajdziecie Państwo wiele ciekawych informacji
związanych z sektorem oraz bieżące
informacje nt. naszej działalności. Zapraszamy do jego odwiedzenia: www.
nowa-energia.com.pl
Zachęcamy do dalszej współpracy z „Nową Energią” w zakresie przygotowywania treści merytorycznej, jak
i szeroko pojętej promocji na naszych
łamach. Jesteśmy otwarci na różne formy współpracy.
W imieniu zespołu redakcyjnego
życzymy wszystkim naszym Czytelnikom sukcesów w życiu osobistym
i zawodowym oraz „nowej energii” na
cały rok 2009.
Dorota Kubek, Mariusz Marchwiak

Z bieżącym numerem chciałbym pożegnać się z wszystkimi, z którymi współpracowałem podczas tworzenia magazynu „Nowa Energia”. Mam nadzieję, że
ze względu na działalność, którą obecnie prowadzę będę miał jeszcze okazję
współpracy z Państwem na nowym polu zawodowym.
Andrzej Król
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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 industrial energy
addresses, companies connected with
these lines and other institutions which
are interested 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 training
organisers, as ministry, research institutes, high schools.
The magazine is going to present
the current situation in 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 experience
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.

Dear
READERS
Since the year is coming to an end,
we thought that it would be a good opportunity to summarise our activities
and their results. The year of 2008 was
for us, in all its aspects, a memorable
time. It was in the beginning of that year
when we finally took a decision to establish, from the scratch, a new periodical publication for power generation sector. Thus the ”Nowa Energia”
was created.
We pride ourselves in the fact that
during these several months we managed to achieve all our initially set goals.
We wanted to create a publication covering the broad scope of topics related
with power generation sector. Thanks
to the priceless support of individuals,
institutions and companies from the
field, our task is, in our opinion, successfully achieved. Moreover, we also
managed to publish the first special edition related with thermal valorisation of

municipal waste. This was only our first
approach to special editions, the new
ones will follow soon.
We also created a vortal of ”Nowa
Energia”, where you may find lots of interesting information and news related
with power generation sector as well
as updates on our own activities. We
kindly invite you to visit: www.nowaenergia.com.pl
We would also like to invite you to cooperate with ”Nową Energia” within the
field of specialised articles and using our
pages for your promotional programmes
of all kinds. We are ready to meet all your
expectations, just name them.
On behalf of the whole staff of
“Nowa Energia” we wish you all the
best in personal and professional life
and lots of „new energy” for the whole
year of 2009.
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. Krzysztof Żmijewski, Politechnika Warszawska

Jaki był ten

2008 ROK

czyli rzecz o niechęci do trudnych działań

Elektroenergetyka

M

ówią: wszystko dobre, co się dobrze kończy. Niestety ten rok kończy
się kłopotami. Z jednej strony informacje o wysokich cenach – nawet
230 zł/MWh w kontraktach hurtowych energii elektrycznej na rok 2009 (co
oczywiście jest informacją złą dla końcowych odbiorców, bo zwyżka cen
hurtowych przenosi się często na nich właśnie), z drugiej strony jest informacja
prezesa URE, że nie uwolni cen dla gospodarstw domowych, a co więcej
ograniczy cenę energii do 155 zł/MWh, czyli do ceny tegorocznej.

Ś

rednia cena na 2009 r. energii
„czarnej”, tzn. bez kosztu certyfikatów zielonych, żółtych i czerwonych (ten oceniam na ok. 25zł/MWh),
to prawdopodobnie 215 zł/MWh. Co
winduje różnicę do ok. 60 zł/MWh?
Kto zapłaci tę różnicę, tzn. kto pokryje ten deficyt? Nie będą to oczywiście
firmy energetyczne, bo nie mają takich
środków (łącznie ok. 1,6 mld zł). Przerzucą ten koszt na odbiorców ze strefy „uwolnionej”, czyli taryf A, B i C, tzn.
przemysłu i usług. Gospodarka tego
ciosu oczywiście nie wytrzyma. Poli-

tyczne naciski będą w dużym stopniu
nieskuteczne, bo z próżnego i Salomon nie naleje. Jedyny skutek to zahamowanie jakichkolwiek inwestycji
w elektroenergetyce i nieskuteczność
prywatyzacji, bo kto by kupował biznes z założenia narażony na straty.
Można oczywiście całą winę przerzucić na górnictwo, które zafundowało
nam wzrost ceny z 8 zł/GJ na 11,5 zł/GJ
tzn. z 80 zł/MWh do 115 zł/MWh, czyli o
35 zł/MWh więcej (ok. 43%). Trzeba górników zapytać dlaczego. Również dodatkowy koszt uprawnień do emisji dołożył

swoją cegiełkę ok. 10% z 15-25 euro/t CO2. Co oznacza ok. 7-8 zł/MWh,
(niektórzy uważają, że to powinno być
uwzględnione już w cenie na 2008 r., ale
nie jestem tego pewien). Pozostaje zapytać elektroenergetykę skąd bierze się
pozostała część wzrostu „czarnej” ceny, tzn. 27 zł/MWh. Wszystko wskazuje na to, że jest to naddatek planowany
a conto przyszłych inwestycji. Domniemany brake down kosztów elektrowni
w Polsce południowej wygląda wobec
tego następująco: węgiel 115 zł/MWh,
transport 10 zł/MWh, opłaty ekologiczne

jeden argument na potwierdzenie tej
tezy: przecież odnieśliśmy sukces
w negocjacjach Pakietu klimatycznoenergetycznego! Tak to prawda, szczególnie jeśli końcowy rezultat – średnio prawdopodobnie 61,2% uprawnień
w benchmarku (tzn. bezpłatnie) porównamy z propozycją sprzed czterech
miesięcy czyli 0% (tzn. 100% płatności).
Albo inaczej: staraliśmy się o ograniczenie aukcji do ok. 25%, a uzyskaliśmy
~ 30-40% w latach 2013-2019 i 100%
w 2020 r. – to naprawdę zdumiewająco dobry wynik. Trzeba też wyraźnie stwierdzić, że zwycięstwo moralne
jest jeszcze większe, ponieważ ślady
naszych zastrzeżeń i propozycji pojawiły się w wielu miejscach Pakietu,
co oznacza, że nasze racje pierwot-

nie ignorowane a nawet wyśmiewane
w końcu się przebiły i zostały uznane. I tu trzeba zadać sobie pytanie, co
moglibyśmy osiągnąć startując cztery
miesiące wcześniej? Ale za tę zwłokę
podziękować trzeba poprzedniemu ministrowi środowiska – Pakiet kompletnie
nas zaskoczył. Porzućmy jednak próżne narzekania, osiągnięty sukces choć
wielki – nie jest wieczny – daje nam dodatkowe siedem lat na gruntowną przebudowę gospodarki. Porównywalną z tą
z początku lat 90 i równie trudną. Mamy
na nią tylko 11 lat, a więc zacząć trzeba
jutro! W energetyce 11 lat to mgnienie
oka – uwierzcie mi proszę. A tymczasem szczęśliwego, pracowitego, ambitnego i mądrego Nowego Roku.
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10 zł/MWh, koszt CO2 8 zł/MWh, akcyza 20 zł/MWh, koszty stałe 40 zł/MWh,
koszty odtworzeniowe 27 zł/MWh – razem 230 zł/MWh – stąd próba forsowania takiej ceny. Pozostaje pytanie o działania poprawiające efektywność i tnące
koszty, należy je adresować w takim
samym stopniu do górnictwa jak i do
elektroenergetyki. Z pełną świadomością, że jest to pytanie retoryczne. Odpowiedzi nie uzyskamy, choć jest oczywista: prawdziwe cięcie kosztów wymusić
mogą jedynie rynek lub recesja. Rynku
jeszcze nie mamy, recesja dopiero się
zaczyna (spadek zapotrzebowania na
moc w grudniu o 500 MW). Wolałbym
rynek niż recesję, ale jak nie ma rynku
to będzie recesja. Trzecie „r” tzn. regulator wykazał swoją pełną indolencję, i nie
jest to przytyk do osoby (jest niewinna)
tylko wskazanie syndromu niemożności wpływania na rzeczywiście głębokie zmiany – takie właśnie są potrzebne,
a nie kosmetyka. Fundamentalna relacja
10 GJ/MWh nie jest prawem fizyki, ani
nie jest święta, ale żeby ją poprawić np.
na europejskie 7,5 GJ/MWh niezbędne są potężne inwestycje w najnowsze
technologie.
Jest oczywistym, że rynku nie ma,
bo go nie chcemy. Nie chce go elektroenergetyka, nie chcą politycy, nie chcą
w końcu odbiorcy. Nie chcą, bo rynek
jest trudny, jest wymagający, jest też
bezlitosny i nieprzekupny – i dlatego
niestety go nie chcemy pomimo tego,
że jest efektywny, sprawiedliwy, dynamiczny, skuteczny i bezpieczny (tak
długo jak jest uczciwy i nie podlega
administracyjnej manipulacji). Rynek
jest trudny, lecz dobry, to co mamy jest
łatwe, lecz złe. Wybór jak w bajce o żywej wodzie. Uświadomić sobie trzeba,
że to nasz wybór – tak jak my wybierzemy, tak samo wybiorą politycy. Na
tym polega magia demokracji.
Nie miejmy pretensji do sektora, że
nie inwestuje. Jak można inwestować
w biznes zysku, bez zwrotu na kapitale?
Jak można działać w sektorze, w którym zysk jest rzeczą naganną?
Oskarżającym mnie o malkontenctwo i czarnowidztwo podsunę jeszcze

Fot. NE
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Opracowanie: Badania Systemowe „EnergSys” Sp. z o.o.

RAPORT 2030

Wpływ regulacji unijnych w zakresie CO2

na bezpieczeństwo energetyczne Polski
–

Założenia do analiz

Elektroenergetyka

modelowych

II

Tab. 4. Jakościowa charakterystyka scenariusza BAZOWEGO
Element

Opis

Procesy
makrogospodarcze

Scenariusz charakteryzuje w całym okresie 2006-2030 bardzo
szybkie tempo wzrostu gospodarczego (5,1% średnioroczny wzrost
PKB). W latach dekoniunktury stopa wzrostu PKB jest wyższa
od 3,4%, najwyższy roczny wzrost wyniósł 6,7%. Utrzymują się
korzystne warunki zewnętrzne dla rozwoju gospodarki, na co składa
się stabilny wzrost PKB krajów rozwiniętych oraz tendencja do stabilizacji w długim okresie cen importowych paliw pierwotnych. Ważnym
czynnikiem prorozwojowym jest wzrost napływu bezpośrednich
inwestycji zagranicznych do Polski, zgodnie z trendami obserwowanymi w latach 2006-2007. Wzrost zamożności gospodarstwa
domowych sprzyja szybkiemu rozwojowi budownictwa mieszkaniowego, a także poprawie wyposażenia gospodarstw w urządzenia
zużywające energię.

Procesy
determinujące
popyt na energię

W obu wyliczonych wariantach popytu na energię finalną utrzymane
są identyczne założenia dotyczące poziomu aktywności gospodarki.
W wariancie podstawowym zmiany energochłonności następują
zgodnie z wieloletnimi trendami w poszczególnych sektorach gospodarki, a w wariancie efektywnym założono istotne przyspieszenie
poprawy efektywności wykorzystania energii na skutek realizacji konsekwentnej polityki wspierania działań na rzecz jej poprawy zarówno
w obszarze produkcyjnym jak i w gospodarstwach domowych.

Zestaw najważniejszych
założeń
Ogólny układ założeń odwzorowuje
grupy najważniejszych czynników wpływających na rozwój systemu energetycznego kraju. Do najważniejszych
należą: popyt na energię, warunki dostaw paliw, prawnie obowiązujące wymagania ekologiczne (np. limity emisji) lub energetyczne (np. wymagany
udział energii z OZE), dostępne opcje
rozwojowe, koszt pozyskania kapitału.
Poniżej przedstawiono syntezę założeń
obliczeniowych ze wskazaniem głównych grup założeń oraz zasad ich różnicowania pomiędzy różnymi wariantami
obliczeniowymi.
Analizy czułościowe mają na celu
ocenę wpływu jednego z założeń na
uzyskiwane wyniki. Wykonywane są
w odniesieniu do założeń szczególnie niepewnych lub mających istotny
wpływ na wyniki.

część
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BAU
(BAU-E)

ODN
(ODN-E)

EU_CO2
(EUCO2-E)

EU-MIX
(EUMIX-E)

A. Wielkości ramowe

Parametry obliczeniowe

•
•
•
•

stopa dyskontowa: 10%
lata obliczeniowe: 2005, 2010, 2015, 2020, 2025, 2030
jedn. pieniężna: zł'2005 (zł o sile nabywczej z 2005 r.)
1$ = 3,24 zł; 1 euro = 4,05 zł (waluty o sile nabywczej z 2005 r.)

Wszystkie warianty opisywane
są tym samym zestawem wyników.
W przypadku wariantów zakładających
pełne wdrożenie unijnego pakietu energetyczno-klimatycznego wyznaczane
są także skutki gospodarcze i społeczne.

 Scenariusz

makroekonomiczny
i prognoza popytu
na energię

B. Scenariusz rozwoju

Rozwój gospodarczy

• W pierwszym przebiegu: scenariusz BAZOWY oparty na oficjalnych
dokumentach i prognozach rządowych,
• W kolejnym cyklu: wyliczone zmiany PKB na skutek zmian cen energii

Popyt na energię

• W pierwszym przebiegu: dwa warianty spójne ze scenariuszem
BAZOWYM:
–– PODSTAWOWY – bez polityki poprawy efektywności
–– EFEKTYWNY – z aktywną polityką poprawy efektywności
• W kolejnym cyklu – wyliczone zmiany popytu na energię

C. Uwarunkowania rynkowe
i prawne
Jeden zestaw określający warunki cenowe i maksymalne ilości dostaw
krajowych i z importu: węgla kamiennego, węgla brunatnego, gazu
ziemnego, ropy naftowej

Dostawy paliw
Obowiązujące wymagania
ekologiczne i wymuszenia
rynkowe

D. Ograniczenia rozwojowe

Bez EU ETS
EU ETS
lub zerowa cena cena jak w okreuprawnień
sie 2008-2012
•
•
•
•

Nowy EU ETS

Nowy EU ETS
+ OZE
+ CCS Ready

Jeden zestaw założeń, w tym:
zrównoważone saldo wymiany energii elektrycznej,
brak ochrony produkcji górnictwa krajowego,
dopuszczone dostawy gazu ze wszystkich realnie dostępnych kierunków,
dopuszczony rozwój energetyki jądrowej od roku 2020

 Ocena skutków
 Redukcje emisji CO2
i koszty redukcji
Redukcja emisji gazów cieplarnianych w tym CO2 jest głównym celem polityki energetycznej UE. Poniżej przedstawiono zmiany emisji CO2
w Polsce w miarę wdrażania kolejnych
elementów polityki unijnej.
450
400
350
300
[Mln t/rok]

Polityka energetyczno-klimatyczna UE

Jeden zestaw instrumentów i wymagań, dotyczący w szczególności:
obiektowych standardów emisji SO2 i NOx (dyrektywa LCP), udziału
energii z wysokosprawnej kogeneracji i z OZE, udziału biopaliw

Scenariusz makroekonomiczny BAZOWY został oparty na rządowych założeniach odnośnie możliwego tempa rozwoju gospodarczego w średnim
horyzoncie, oraz kontynuacji pomyślnych trendowi w całym okresie. Charakterystyka jakościowa i ilościowa tego scenariusza została przedstawiona
w tabelach.

E. Analizy czułości

BAU
ODN
EU_CO2
EU_MIX

250
200
150
100

Ceny uprawnień CO2

+

50
0
2005

Poziom rozwoju OZE

+

Obowiązek CCS

+

F. Wskaźniki oceny
Jeden zestaw

Wskaźniki bezpośrednie3
Wskaźniki pośrednie
(gospodarcze i społeczne)

-

-

Zmiany PKB i innych kategorii
makroekonomicznych

3) Produkcja energii, moce wytwórcze, struktura technologii, zużycie paliw, emisje CO2, koszty produkcji, nakłady inwestycyjne, koszty marginalne

2010

2015

2020

2025

2030

Rys. 2. Emisje CO2 w różnych
scenariuszach, bez polityki poprawy
efektywności

Uzyskanie redukcji emisji CO2 wynika z poniesienia wyższych kosztów na
wdrożenie technologii o niższych emisjach jednostkowych lub zastosowania
droższych paliw o niższych wskaźnikach emisji. Zarówno efekty redukcji
emisji jak i koszty ich osiągnięcia różnią
się zależnie od zastosowanych instru-

Elektroenergetyka

Tab. 3. Główne grupy założeń i wyników i ich różnicowanie w wariantach
obliczeniowych
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Tab. 5. Ilościowa charakterystyka scenariusza BAZOWEGO
Lp.

Kategoria

jedn.

2005

2010

2015

2020

2025

2030

B1.3

PKB

mld zł

981

1 292

1 656

2 075

2 707

3 429

B.1.4

Ludność

mln

38,2

37,7

37,6

37,3

36,6

36,1

B.1.5

Zasób pracy

mln

24,4

24,7

23,9

22,6

21,6

20,8

B.1.6

Stopa bezrobocia

%

17,6

7

7

7

5

5

B.1.7

Powierzchnia mieszkań

mln m2

810,9

888,4

997,4

B.1.8

Produkcja stali

mln t

8,4

12,0

13,0

13,8

14,2

14,4

B.1.9

Produkcja cementu

mln t

12,6

16,0

16,0

16,0

16,0

16,0

B.1.10

Lądowy transport
pasażerski

mld pkm

47,5

46,2

45,4

44,4

43,1

41,4

B.1.11

Lądowy transport
towarowy

mld tkm

169,7

198,8

209,5

217,8

234,8

248,2

1 100,5 1 160,8 1 217,2

W oparciu o dane BAZOWEGO scenariusza rozwoju gospodarczego została opracowana dwuwariantowa prognoza popytu na energię, scharakteryzowana poniżej.
Tab.6. Prognoza popytu na energię, scenariusz BAZOWY, Wariant Podstawowy
Lp.

Kategoria

jedn.

2005

2010

2015

2020

2025

2030

Elektroenergetyka

a) według sektorów
B.2.1

Rolnictwo

PJ

189

193

193

194

203

212

B.2.2

Przemysł i budownictwo

PJ

769

880

973

1024

1036

1 020

B.2.3

Transport (z indywidualnym)

PJ

526

608

685

791

792

879

B.2.4

Usługi

PJ

214

238

298

349

402

449

B.2.5

Gospodarstwa domowe

PJ

778

835

899

958

991

1 026

b) wg nośników energii
B.2.6

Paliwa stałe

PJ

423

455

459

437

416

375

B.2.7

Paliwa gazowe

PJ

404

441

507

567

604

632

B.2.8

Paliwa ciekłe

PJ

725

815

899

1 009

1 020

1 106

B.2.9

Pozostałe nośniki energii

PJ

156

161

160

159

158

155

B.2.10

Energia elektryczna

PJ

355

423

519

598

673

745

B.2.11

Ciepło

PJ

413

452

490

522

527

538

RAZEM

PJ

2 476

2 754

3 048

3 317

3 424

3 585

mentów polityki klimatycznej. W tabeli 8
przedstawiono zestawienie efektów redukcji emisji, kosztów związanych z ich
uzyskaniem oraz wyliczonych na tej
podstawie kosztów jednostkowych.
Zarówno efekty redukcji emisji jak
i przyrost kosztów dostaw energii pokazano osobno dla kolejnych komponentów polityki klimatycznej, co umożliwia
porównanie ich efektywności.
Przedstawiono także efekty i koszty redukcji dla całego pakietu energetyczno-klimatycznego KE z 2008 r.
w dwóch wariantach: w stosunku do sytuacji sprzed wdrożenia systemu handlu
emisjami (scenariusz BAU) i w stosunku
do sytuacji obecnego funkcjonowania
systemu EU ETS (scenariusz ODN).
Porównując jednostkowe koszty redukcji emisji (por. część C) warto zauważyć rosnącą ich wartość wraz z wdrażaniem kolejnych instrumentów polityki
klimatycznej. Średnie koszty redukcji
emisji przy obecnym systemie EU ETS
wyniosą ok. 48 zł/t w całym okresie do
2030 r. Modyfikacja zasad działania systemu EU ETS i wzrost cen uprawnień do
poziomu 39 euro/t uruchomi dodatkowe przedsięwzięcia o średnim jednostkowym koszcie redukcji emisji w całym
badanym okresie w wysokości 135 zł/t.
Natomiast realizacja celów OZE proponowanych przez KE związana jest z
uzyskaniem redukcji emisji po średnim
koszcie na poziomie 263 zł/t.
Średni koszt redukcji emisji CO2 liczony łącznie dla propozycji KE z 2008
(modyfikacja EU ETS i obowiązkowe
cele dot. OZE) w obliczeniach został
oszacowany na poziomie 220 zł/t. Są
to bardzo wysokie koszty redukcji emisji,
znacznie wyższe nawet od przewidywanej jako docelowej ceny uprawnień na
poziomie 39 euro/t (ok. 160 zł’2005).

 Skutki dla systemu
energetycznego
Struktura produkcji energii elektrycznej
W projekcjach wykonanych do
2030 r. (por rys. 3) zaznaczają się następujące trendy:
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Tab.7. Prognoza popytu na energię, scenariusz BAZOWY. Wariant Efektywny
Lp.

Kategoria

jedn.

2005

2010

2015

2020

2025

2030

a) według sektorów
B.2.12

Rolnictwo

PJ

189

190

190

191

198

202

B.2.13

Przemysł i budownictwo

PJ

769

824

863

866

894

876

B.2.14

Transport (z indywidualnym)

PJ

526

587

609

658

674

664

B.2.15

Usługi

PJ

214

227

286

311

376

356

B.2.16

Gospodarstwa domowe

PJ

778

794

805

815

817

816

b) wg nośników energii
B.2.17

Paliwa stałe

PJ

423

427

414

374

349

307

B.2.18

Paliwa gazowe

PJ

404

414

449

482

520

522

B.2.19

Paliwa ciekłe

PJ

725

790

814

857

877

857

B.2.20

Pozostałe nośniki energii

PJ

156

161

160

159

158

155

B.2.21

Energia elektryczna

PJ

355

404

476

536

618

636

9

Zmienia się istotnie struktura paliwowa. W wariantach obliczeniowych
zakładających wdrożenie pakietu energetyczno-klimatycznego pojawia się
w znacznym stopniu energetyka jądrowa, energetyka gazowa i znaczna skala
produkcji energii elektrycznej ze źródeł
odnawialnych (por. rys. 4). Oznacza
to bardzo poważną zmianę struktury
wytwarzania, oraz budowę prawie od
podstaw energetyki jądrowej, gazowej
oraz rozbudowania segmentu elektrowni wiatrowych. Przeprowadzenie tak
znaczącej zmiany w okresie ok. 20 lat
jest bardzo poważnym wyzwaniem
dla elektroenergetyki i całej gospodarki a także rządu, który powinien pełnić
rolę koordynującą.
300,0

250,0

[TWh/rok]

200,0

Paliwa pozostałe
Energia odnawialna
Paliwo jądrowe
Gaz ziemny
Węgiel brunatny
Węgiel kamienny

150,0

100,0

50,0

Ciepło

PJ

RAZEM

PJ

1. Maleje produkcja z istniejących
elektrowni cieplnych.
2. Występuje umiarkowany wzrost
produkcji z elektrociepłowni zawodowych i przemysłowych.
3. Rośnie produkcja energii elektrycz-

413

426

2 476

2 623

440
2 752

433
2 840

437
2 959

437
2 913

ne z OZE.
4. Dominującą rolę odgrywają nowe elektrownie cieplne, przy czym
ich skala rozwoju jest dość mocno zróżnicowana zależnie od scenariusza.

300,0

250,0

[TWh/rok]

200,0
EC i Elektr. OZE
EC zaw. i przem.
Elektr. cieplne - nowe
Elektr. Istn. - WBRUN
Elektr. Istn - WKAM

150,0

100,0

0,0
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2025
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Rys. 4. Produkcja energii elektrycznej
wg paliw. Scenariusz EU_MIX

Struktura mocy
Bilanse mocy wyznaczone w każdym z analizowanych scenariuszy wykazują następujący poziom mocy elektrycznych:
1. W scenariuszach bez polityki poprawy efektywności:
 rosnący poziom 48-59 GW w latach 2020-2030 (bez 15% OZE),
 rosnący poziom 53-66 GW w latach 2020-2030 (z 15% OZE),
2. W scenariuszach z polityką efektywności:
 rosnący poziom 43-50 GW w latach 2020-2030 (bez 15% OZE),
 rosnący poziom 48-57 GW w latach 2020-2030 (z 15% OZE).

50,0

0,0
2005

2010

2015

2020

2025

2030

Rys. 3. Produkcja energii elektrycznej wg rodzaju producentów. Scenariusz EU_MIX

Technologie wytwarzania energii
elektrycznej
Na podstawie uzyskanych wyników można sformułować następujące wnioski:

Elektroenergetyka

B.2.22

10
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Tab. 8. Efekty i koszty wynikające z wdrażania kolejnych mechanizmów polityki
energetyczno-klimatycznej, scenariusze bez polityki efektywności energetycznej
Instrument

2010

2015

2020

2025

A. Efekty (redukcja emisji CO2)

[Mt/a]

1. System EU ETS (20 euro/t)

1

7

10

22

59

2. Modyfikacja EU ETS (40 euro/t + aukcja)

1

4

10

20

16

3. Nowe cele RES (15%)

0

7

25

36

33

4. Cały pakiet KE z 2008 r. (por do BAU)

2

18

45

78

108

5. Cały pakiet KE z 2008 r. (por do ODN)

1

11

35

56

49

B. Przyrost rocznych kosztów zaspokojenia potrzeb energetycznych

[Mln zł/a]

1. System EU ETS (20 euro/t)

12

91

130

483

4066

2. Modyfikacja EU ETS (40 euro/t + aukcja)

117

662

1319

2297

2451

3. Nowe cele RES (15%)

32

1435

7202

10021

7863

4. Cały pakiet KE z 2008 r. (por do BAU)

162

2262

8536

12801

14381

5. Cały pakiet KE z 2008 r. (por do ODN)

149

2096

8521

12318

10314

C. Średnie jednostkowe koszty redukcji emisji CO2

Elektroenergetyka

2030

[zł/t]

1. System EU ETS (20 euro/t)

12

13

13

22

69

2. Modyfikacja EU ETS (40 euro/t + aukcja)

117

165

132

115

153

-

205

288

278

238

4. Cały pakiet KE z 2008 r. (por do BAU)

81

126

190

164

133

5. Cały pakiet KE z 2008 r. (por do ODN)

149

191

243

220

210

3. Nowe cele RES (15%)

Uwaga: Podane koszty redukcji emisji związane są wyłącznie z uzyskaniem optymalnych dla danych wymagań struktur technologicznych, nie uwzględniają kosztów zakupu uprawnień do emisji CO2

1. Elektrownie jądrowe okazują się
opłacalne ekonomicznie we wszystkich scenariuszach polityki klimatycznej już od cen uprawnień na
poziomie 20 euro/t emisji CO2.
2. Elektrownie gazowe okazują się
opłacalne w podobnych warunkach
co elektrownie jądrowe, z tą różnicą, że przy rosnących cenach gazu
i wysokich cenach uprawnień przegrywają pod względem ekonomicznym z elektrowniami jądrowymi.
3. Bloki węglowe z kotłami nadkrytycznymi stanowią dominujący wybór dla
nowych elektrowni cieplnych w sytuacji braku polityki redukcji emisji CO2
(scenariusz BAU), rozwijają się również przy umiarkowanej presji klimatycznej (scenariusz ODN), ale przy
dalszym wzroście cen uprawnień
emisyjnych przestają być opłacalne.
Przy opłatach emisyjnych na poziomie 39 euro/t bardziej atrakcyjne stają się technologie ze zgazowaniem
węgla bez CCS, a w przypadku ich
udoskonalenia przewidywanego ok.
2030 r. – także w wersji z CCS (scenariusz EU-MIX).
4. W grupie elektrowni wykorzystujących energię odnawialną dominującą rolę odgrywają elektrownie
wiatrowe, nie tyle z racji ich opłacalności co z racji największego potencjału do wykorzystania. Rozwijają
się one po wykorzystaniu potencjału produkcji w elektrociepłowniach wykorzystujących biogaz lub
biomasę stałą.
Przedstawione wyniki nie uwzględniają elektrowni wyposażonymi w pilotowe lub demonstracyjne instalacje CCS.
Należy jednak uznać, że pełne komercyjne zastosowanie technologii węglowych z instalacjami CCS ok. 2030 r.
wymagać będzie znacznie wcześniejszej budowy instalacji o charakterze
pilotowym i demonstracyjnym oraz
prowadzenia szeregu innych prac badawczych.
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Koszty wytwarzania energii elektrycznej. Koszty marginalne
Na wykresie poniżej przedstawiono krzywą kosztów marginalnych wytwarzania energii dla wszystkich rozpatrywanych scenariuszy. Jako punkt
odniesienia na wykresie tym dla 2005 r.
podano średni koszt wytworzenia energii elektrycznej (113,3 zł/MW) wyliczony
jako średni całkowity koszt dostarczenia energii na rynek (131,4 zł MW) pomniejszony o koszty handlowe 18,14 zł/
MWh (głównie akcyza).
400

Tab. 9. Optymalny zestaw technologii wytwórczych w grupie elektrowni
zawodowych. Scenariusz EU_MIX [MWel]
2005

2010

2015

2020

2025

2030

1. Elektrownie istniejące WB

8879

6219

3084

1984

1744

0

2. Elektrownie istniejące WK

15688

15133

13638

9517

8794

3837

0

1480

4858

4985

4985

4985

1. Bloki węglowe – kotły pyłowe
(parametry nadkrytyczne)

0

1492

2983

2984

2984

2984

2. Bloki ze zgazowaniem węgla

0

0

0

0

0

5000

3. Bloki nadkrytyczne z CCS

0

0

0

0

0

0

4. Bloki ze zgazowaniem z CCS

0

0

0

0

0

1378

5. Bloki ze spal. w tlenie z CCS

0

0

0

0

0

0

6. Elektrownie gazowo-parowe

0

0

1000

3400

5800

5800

7. Turbiny gazowo-szczytowe

0

0

0

3623

3623

3623

8. Elektrownie jądrowe

0

0

0

800

2400

6500

1. Elektrociepłownie na biomasę

31

394

794

1863

2102

2297

2. Elektrownie wodne

915

926

1504

1504

1504

1504

3. Elektrownie wiatrowe

121

999

4995

10367

14568

14525

D. Wodne elektr. szczyt-pomp.

1406

1406

1406

1406

1406

1406

RAZEM

27040

28050

34261

42434

49910

53839

A. Elektrownie cieplne – istniejące

3. Elektrownie modernizowane*
B. Elektrownie cieplne – nowe
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Rys. 5. Krzywa kosztów marginalnych
wytwarzania energii elektrycznej

W scenariuszach unijnej polityki
energetyczno-klimatycznej koszty marginalne dochodzą do 350 zł/MWh co
oznacza ok. trzykrotny wzrost cen energii kupowanej od wytwórców w stosunku do 2005 r. i ok. 60% wyższą
cenę niż w scenariuszach bez polityki
klimatycznej.
Zestawienie średnich kosztów
wytwarzania energii elektrycznej we
wszystkich badanych scenariuszach
pokazano na rysunku 6.
400
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Rys. 6. Średnie koszty wytwarzania
energii elektrycznej w badanych
scenariuszach

Wykres średnich kosztów wytwarzania energii elektrycznej rozdziela się
wyraźnie na dwie wiązki, przy o zaliczeniu do górnej lub dolnej wiązki decydują warunki zakupu uprawnień i ceny
uprawnień emisyjnych. W trzech sce-

C. Elektrownie OZE

*w tym głównie bloki 360 MW Elektrowni Bełchatów

Elektroenergetyka

2005
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nariuszach unijnej polityki klimatycznej
obserwujemy gwałtowny wzrost średniego kosztu wytwarzania od 2015 r.
Praktycznie w ciągu jednego roku koszt
ten rośnie dwukrotnie.

Elektroenergetyka

Na pdst. wyników dotyczących
kosztów średnich można stwierdzić:
1. W scenariuszach zakładających zaostrzenie warunków funkcjonowania systemu EU ETS (EU_CO2, EU_
MIX) po 2013 r. (w modelu jest to
2015 r.) koszty średnie zbliżają się
szybko do kosztów marginalnych.
Uzasadnia to postawioną wcześniej
tezę, że w przypadku wdrożenia pakietu energetyczno-klimatycznego
ceny energii elektrycznej będą zbliżone do ścieżki wyznaczonej przez
koszty marginalne.
2. W przypadku modyfikacji propozycji
KE idącej w kierunku jedynie częściowo odpłatnego przydziału uprawnień zmniejszą się koszty średnie bez
zmiany kosztów marginalnych.
Nakłady inwestycyjne
Nakłady inwestycyjne stanowią
ważny z perspektywy Polski wskaźnik
oceny różnych wariantów polityki UE.
Wyniki obliczeń przedstawiono poniżej
w dwóch tablicach osobno dla scenariuszy bez polityki poprawy efektywności oraz dla scenariuszy z polityką
poprawy efektywności.
Przedstawione dane prowadzą do
następujących konkluzji:
1. Realizacja pakietu energetyczno-klimatycznego z 2008 r. wymagać będzie ok. 110-130 mld zł nakładów
inwestycyjnych więcej niż w scenariuszach porównawczych bez polityki klimatycznej (250-290 mld zł
w porównaniu ze 130-170 mld zł).
2. Realizacja pakietu energetyczno-klimatycznego wymaga
o ok. 50 mld zł wyższych nakładów
inwestycyjnych niż w scenariuszu
ODN, zakładającym kontynuację
obecnej polityki ochrony klimatu
i rozwoju OZE (293 mld zł w porównaniu do 235 mld zł).


Tab. 10. Nakłady inwestycyjne na nowe elektrownie, scenariusze bez polityki
poprawy efektywności [mld zł]
2006-2010 2011-2015 2016-2020 2021-2025 2026-2030 2006-2030
Scenariusz BAU
EL cieplne

8,1

19,8

25,9

27,1

38,6

119,5

EL OZE

6,8

18,5

4,1

5,5

14,6

49,4

RAZEM

14,

38,2

30,1

32,5

53,2

168,9

Scenariusz ODN
EL cieplne

8,1

16,1

18,5

17,6

126,2

186,4

EL OZE

6,8

18,5

4,1

5,5

14,6

49,4

RAZEM

14,8

34,5

22,6

23,0

140,8

235,8

Scenariusz EU_MIX
EL cieplne

7,9

11,3

22,0

30,8

108,8

180,8

EL OZE

6,8

29,5

41,0

26,5

9,0

112,8

RAZEM

14,6

40,8

63,0

57,3

117,8

293,6

Tab. 11. Nakłady inwestycyjne na nowe elektrownie, scenariusze z polityką poprawy
efektywności [mld zł]
2006-2010 2011-2015 2016-2020 2021-2025 2026-2030 2006-2030
Scenariusz BAU
EL cieplne

4,0

13,1

22,4

27,0

25,2

91,7

EL OZE

6,8

13,9

3,4

4,6

10,4

38,9

RAZEM

10,8

27,0

25,8

31,5

35,5

130,7

Scenariusz EU_MIX
EL cieplne

4,0

4,5

23,5

30,8

84,0

146,8

EL OZE

6,8

24,5

35,5

28,6

5,9

101,2

RAZEM

10,7

29,0

59,0

59,4

89,9

248,0
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Problem

DUŻYCH AWARII
Elektroenergetyka

systemu elektroenergetycznego
Z

wykle stany awaryjne systemu elektroenergetycznego powstają
przy wyłączeniu z ruchu co najmniej dwóch elementów systemu.
Zakładamy, że w sieciach przesyłowych i w sieciach dystrybucyjnych
występują celowe redundancje (rezerwowanie elementów).
Wyłączenie jednego elementu (planowane) nie może – w dobrze
zaprojektowanej sieci WN i Sn – powodować długotrwałej przerwy
w zasilaniu odbiorców.
Prawdopodobieństwo jednoczesnego wystąpienia kilku zwykłych
awarii w różnych sieciach na tym samym obszarze, w tym samym
miejscu, jest pomijalnie małe. A zatem zwykle awarie powodują
ograniczone i przewidywalne skutki. Usuwanie skutków zwykłych
awarii, zmniejszenie prawdopodobieństwa ich wystąpienia,
stanowi istotę każdego systemu eksploatacji i jest częścią zwykłego
zarządzania.

nr 6/2008

a awarie systemu
elektroenergetycznego

Każdy system elektroenergetyczny zawiera zbiór linii napowietrznych
z natury rzeczy wrażliwych na oddziaływanie zjawisk atmosferycznych.
Zmiany dynamiki zjawisk atmosferycznych rejestrowane również na obszarze Polski zwiększają zagrożenie linii napowietrznych, głównie poprzez
zwiększenie obciążeń mechanicznych
przewodów i izolatorów, osprzętu i konstrukcji wsporczych, a w konsekwencji
również zwisów przewodów.
Zjawiska atmosferyczne przewidywalne, występujące dość często, są
przyjmowane przez ludzi jako zdarzenia zwykłe. Można założyć, że są to
zdarzenia o częstości rocznej występowania większej od 0,1 (powtarzające się przeciętnie w przedziałach czasu
co 10 lat). Takie zdarzenia występują
kilkakrotnie w okresie przeciętnego życia człowieka.
Nikt nie kwestionuje faktu występowania szybkich zmian klimatu w ostatnich
dziesięcioleciach. Skutki bezpośrednie
w postaci przyrostu średnich i maksymalnych wartości temperatur są obserwowane w skali globalnej. Obszerne informacje
zawiera IV raport IPCC [5].
Skutki pośrednie ocieplenia obserwowane w skali globalnej obserwuje
się w zmianach dynamiki procesów
termodynamicznych zachodzących
w atmosferze:
 następuje lokalny wzrost intensywności opadów; wzrasta ryzyko powodzi,
 wydłużają się okresy suszy, co powoduje wzrost deficytu wody dla
potrzeb ludzi i środowiska,
 wzrastają ekstremalne prędkości wiatrów; huragany i trąby powietrzne pojawiają się w regionach,
w których dotąd nie występowały,
 wzrastają maksymalne temperatury
w okresie lata,
 wzrasta prawdopodobieństwo występowania opadów mokrego śniegu, marznącego deszczu i szadzi.

Gęstość
prawdopodobieństwa
wystąpienia

bez efektu
cieplarnianego

wpływ efektu
cieplarnianego

1

Przyrost
gęstości
prawdopodobieństwa
wystąpienia
zjawiska
ekstremalnego

Zima

Przyrost
temperatury

Lato

Temperatura

Rys. 1. Zmiany rozkładu gęstości prawdopodobieństwa temperatur
Gęstość
prawdopodobieństwa
wystąpienia

bez efektu
cieplarnianego

wpływ efektu
cieplarnianego

1

Zima

Przyrost
wartości średniej

Wiatr
„stuletni”

Prędkość
wiatru

Rys. 2. Zmiany rozkładu gęstości prawdopodobieństwa prędkości wiatru

Zjawiska atmosferyczne mogą być
opisywane za pomocą statystyki matematycznej i podlegają regułom tej statystyki. Zmienność tych zjawisk może
być opisywana za pomocą rozkładu
gęstości wystąpienia określonej wartości opisującej zjawisko np. prędkości
wiatru, ilości opadów odniesionych do
czasu i powierzchni. Potocznie mówi
się o zdarzeniach ekstremalnych:
 zdarzeniach „stuletnich” występujących przeciętnie raz na 100 lat
(gęstość prawdopodobieństwa odniesiona do 1 roku wynosi 0,01),
 zdarzeniach „dziesięcioletnich”
(o gęstości 0,1),
 zdarzeniach nigdy dotąd (zwykle
od kilkuset lat) nienotowanych
w danym miejscu (gęstość mniejsza od 0,01).
Na rysunku 1 przedstawiono rozkład
gęstości prawdopodobieństwa wystą-

pienia temperatur w skali roku. Zmiana wartości średniej temperatury o ∆T
powoduje znaczne zwiększenie prawdopodobieństwa wystąpienia temperatur ekstremalnych. Wartości temperatur osiąganych w lecie notowanych
dotychczas jako „stuletnie”, mogą powtarzać się znacznie częściej np. w skali
dziesięciolecia. W określonym miejscu
występują nowe wyższe wartości ekstremalnych temperatur. Poprzez powiązanie wszystkich procesów termodynamicznych zachodzących w atmosferze
z temperaturą powietrza i powierzchni
ziemi, można oczekiwać podobnej zmiany rozkładów prawdopodobieństwa występowania prędkości wiatru (Rys. 2).
Odnosząc wpływ przyrostu temperatury ∆T do zmiany rozkładu prawdopodobieństwa prędkości wiatru, możemy oczekiwać:
 wzrostu wartości ekstremalnych
prędkości występujących np. raz

Elektroenergetyka

Zjawiska atmosferyczne
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na 100 lat (gęstości prawdopodobieństwa 0,01 na rok),
 wzrostu częstości występowania
określonych ekstremalnych prędkości (np. wiatr o prędkości „stuletniej” może pojawić się w odstępach
dziesięcioletnich).
Obserwuje się zatem zwiększenie
częstości występowania huraganów,
intensywnych opadów powodujących
powodzie, a także wydłużenie okresów
ekstremalnej suszy, klasyfikowanych
jako katastrofy. Skutki ekonomiczne
wynikające ze zwiększonej częstości
i natężenia tych zjawisk osiągają w skali globalnej wartość rzędu setek miliardów dolarów.

 Problem dużych

Elektroenergetyka

awarii systemu
elektroenergetycznego

Przyrost wartości temperatur powietrza, a szczególnie zmiany maksymalnych temperatur, znacznie większe
od przyrostu temperatur średnich, mają
istotne znacznie dla elektroenergetyki:
 w okresie letnich upałów może
znacznie wzrosnąć obciążenie systemu elektroenergetycznego wskutek masowego używania różnego
rodzaju urządzeń wentylacyjnych,
chłodniczych i klimatyzacyjnych,
 wzrost temperatur otoczenia obniża obciążalność prądową linii napowietrznych,
 podwyższenie średnich temperatur powietrza powoduje, że w okresie od jesieni do wiosny występują
wielokrotnie zmiany temperatur
w przedziale obejmującym 0°C.
Towarzyszy temu zwiększenie
częstości występowania opadów
mokrego śniegu, szadzi lub marznącego deszczu. Oddziaływanie
tych zjawiska na linie napowietrzne
może prowadzić do nagłego występowania dużych awarii np.:
 uszkodzenia kilku, kilkunastu przęseł w liniach 110 kV,
 zniszczenie kilkuset przęseł w sieciach SN,

Warunki
atmosferyczne

Błędy obsługi

EKSTREMALNE
BSE

ZWYKŁE

Procesy degradacji

Częste zjawiska
atmosferyczne
T(1-100)

Lokalne

Na wielkim
obszarze

LHIW-(tornado)
Osadzanie
śniegu

HIW-(huragan))
Osadzanie
śniegu

Szadź,
oblodzenie

Szadź,
oblodzenie

Możliwość
wystąpienia
uszkodzeń

W 1 sieci

Stan sieci

N-1
N-2
N-3

Zasięg
skutków

Lokalny w 1
lub 2 sieci

Na znacznym obszarze,
we wszystkich sieciach

Obszar objęty
skutkami

Gmina
Miasto
Powiat

Duże miasto
Kilka powiatów
Województwo

Przerwa w zasilaniu
t<1h

Przerwy w zasilaniu
t  (1-100h)
Ograniczenie mocy
długookresowe

Charakter
skutków

Ograniczenie mocy
t<1d

System eksploatacji

Opracowanie
awarii

Służby eksploatacyjne
operatora

W 2-3 sieciach
N-k

WN
K10

Sn
K100

nn
K1000

System zarządzania
kryzysowego
Służby eksploatacyjne
operatorów
Służby ratownicze publiczne
Personel przedsiębiorstw
budownlano-montażowych
(na podstawie umów)

Rys. 3. Porównanie zwykłych awarii i dużych awarii wywołanych zjawiskami atmosferycznymi

 pozbawienie zasilania kilkuset sta-

cji SN/nn,
 zniszczenie sieci nn na znacznym
obszarze,
Na rysunku 3 przedstawiono próbę
porównania zwykłej awarii z ekstremalnymi awariami pochodzenia atmosferycznego.
Polityka przeciwdziałania skutkom
awarii systemu elektroenergetycznego
winna określać zdarzenia uznawane za
niedopuszczalne – powodujące stan

kryzysu – których należy unikać nawet
za wysoką cenę [1, 2]. Należą do nich:
a) rozpad systemu elektroenergetycznego wskutek utraty stabilności statycznej lub dynamicznej
z różnych powodów. Odbudowa
funkcjonowania systemu może
wymagać okresu czasu kilkunastu
lub więcej godzin, nawet wtedy gdy
nie zachodzi potrzeba odbudowy
zniszczonych elementów,
b) pozbawienie zasilania w energię
znacznego obszaru lub ogranicza-

nr 6/2008

nie zasilania wskutek długotrwałej
awarii dużego źródła,
c) pozbawienie zasilania w energię
elektryczną dużych aglomeracji na
okres czasu liczony w dziesiątkach
godzin, wskutek zniszczenia sieci
na znacznym obszarze.

Charakterystyczne duże awarie typu c) to:
 awaria systemu przesyłowego
w Kanadzie w spółce Ontario-Hydro (1999 r.) wskutek oblodzenia,
 awaria systemu EdF w 1999 r.
wskutek działania wiatru,
 awaria sieci RWE w 2005 r. w rejonie Münster wskutek współdziałania wiatru i osadzonego mokrego
śniegu,
 awaria polskiego systemu w rejonie
Szczecina w 2008 r.
Zdarzenia w rejonie Szczecina
w dniach 7/8 kwietnia 2008 r., o charakterze blackoutu [3], były podobne
do awarii sieci RWE w 2005 r. Działanie mechaniczne śniegu osadzonego
na przewodach i konstrukcjach, a także w otoczeniu linii, zwłaszcza 110 kV
i SN były przyczyną znacznych zniszczeń sieci rozdzielczych i długotrwałego
braku zasilania w energię elektryczną
wielu tysięcy osób.

ZASIĘG SKUTKÓW AWARII
(BRAK ZASILANIA)

STREFA ZNISZCZEŃ W SIECI nn

STREFA ZNISZCZEŃ W SIECI Sn

STREFA USZKODZEŃ W
SIECIACH 110 kV i 220 kV

ZASIĘG SKUTKÓW

INSTYTUCJE STAŁE I DORAŹNE

KRAJ

* Krajowy sztab kryzysowy
* Operator Sieci Przesyłowej
* Operatorzy Sieci Dystrybucyjnej

ZNACZNA CZĘŚĆ WOJEWÓDZTWA

POWIAT

GMINA

* Wojewódzki sztab kryzysowy
* Operator Sieci Przesyłowej
* Operator Sieci Dystrybucyjnej
* Powiatowy sztab kryzysowy
* Rejon Energetyczny
* Zakład energetyczny
* Gminny sztab kryzysowy
* Rejon Energetyczny

Rys. 4. Ilustracja zasięgu zniszczeń i awarii wywołanych oddziaływaniem ekstremalnych
zjawisk atmosferycznych na sieci elektroenergetyczne

Osadzanie mokrego śniegu na
przewodach, a także oddziaływanie
wiatru o charakterze huraganu, tornada może powodować obciążenia
mechaniczne przekraczające wytrzymałość mechaniczną nawet nowych,
dobrze zaprojektowanych linii. Zróżnicowanie współczynników bezpieczeństwa dla wytrzymałości mechanicznej
linii 400 kV, 110 kV, Sn i nn sprawia, że
zasięg zniszczeń spowodowanych na
określonym obszarze przez wystąpienie ekstremalnego obciążenia pochodzenia atmosferycznego jest zróżnicowany, najmniejszy dla napięcia 400 kV,
największy w sieciach nn (Rys. 4). Jednoczesne uszkodzenie setek elementów sprawia, że czas do przywrócenia
zasilania (stan N-2) osiąga wartości do
5 dni, nawet u dobrze zorganizowanych i wyposażonych operatorów. Taka przerwa w zasilaniu powoduje skutki społeczne (stan kryzysu) i wymaga
uruchomienia systemu zarządzania
kryzysowego.

W opracowaniach CIGRE[4] zajmujących się problemami występującymi wskutek ekstremalnych obciążeń
linii napowietrznych, przyjęto określenie takich zdarzeń jako „Big Storm
Events” (BSE – „Wielkie Burze”), jeśli ich przyczyną są zjawiska atmosferyczne. Nie podejmujemy dyskusji,
czy znacznie zwiększone prawdopodobieństwo występowania ekstremalnych zjawisk atmosferycznych, stwierdzane także w Polsce, jest wynikiem
procesu globalnego ocieplania spowodowanego przez człowieka, czy też
wynika z naturalnych fluktuacji klimatu w skali wieków. Przyjmujemy jako
fakt, że operatorzy sieci przesyłowych
i dystrybucyjnych są również w Polsce
zagrożeni:
 występowaniem silnych wiatrów
o charakterze tornada, powodujących strefę zniszczeń, szerokości
setek metrów o znacznej długości
(kilkunastu- kilkudziesięciu km). Takie zdarzenia występują corocznie

Elektroenergetyka

Zdarzenia typu a) i b) są dobrze poznane. Można je symulować, przewidywać skutki i sposoby działania. W przypadku tych awarii zniszczenia dotyczą
określonych, zwykle pojedynczych elementów. Sposób usuwania skutków
jest znany i może być opisany w scenariuszach postępowania.
W ostatnich kilkunastu latach nabierają wagi zdarzenia typu c) wywołane ekstremalnymi zjawiskami atmosferycznymi:
 silnymi wiatrami na znacznym obszarze (HIW) lub występującymi lokalnie (tornada – LHIW),
 występowanie szadzi, marznącego deszczu lub zjawiska osadzania
śniegu na przewodach linii napowietrznych.
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Awaria zwykła
T<24h

Zarządzanie zwykłe
środkami operatora

Usuwanie awarii
przez służby operatora

Zawiadomienie władz
publicznych
Duża awaria
systemu
elektroenergetycznego
T>>24h

Prognoza dużej awarii

Zarząd spółki
- identyfikacja sytuacji

Zawiadomienie władz
publicznych

Powołanie sztabu
kryzysowego w spółce

Powołanie publicznego
sztabu kryzysowego

Usuwanie skutków
technicznych
Pomoc zewnętrzna
dla skrócenia czasu
i rozmiaru awarii

Służby publiczne:
- policja
- straż pożarna
- ratownictwo
medyczne
- inne

Kompensowanie,
usuwanie skutków
społecznych

Rys. 5. Główne działania przy zwykłych i dużych awariach w systemie
elektroenergetycznym

Elektroenergetyka

latem, ostatnio w sierpniu 2008 r.
w województwach: opolskim, śląskim, łódzkim i innych,
 występowaniem opadów mokrego
śniegu, marznącego deszczu, możliwym na przełomie zimy i wiosny
oraz jesieni i zimy powodujących
zniszczenie w sieciach o znacznym
zasięgu.
Zdarzenia typu „Wielka Burza” wywołują reakcję opinii publicznej, mediów, a w konsekwencji również administracji i sił politycznych. Powstają
pytania: co robić, aby uniknąć lub zredukować skutki takich zdarzeń przede
wszystkim dla odbiorców, a także operatorów sieci przesyłowych i dystrybucyjnych.

 Działania przy dużych
awariach

Każdy operator sieci definiuje zbiór
stanów awaryjnych, które są nieuniknione i wynikają z procesów starzeniowych, wpływu zjawisk atmosferycznych
często występujących, błędów ludzi
i innych przyczyn losowych. Takie awarie są przedmiotem działań służb eksploatacyjnych, które zajmują się:
 usuwaniem skutków (odbudowa),
 zmianami rozwiązań technicznych
i organizacyjnych (np. sposobu obsługi),

 działaniami prewencyjnymi zmniej-

szającymi prawdopodobieństwo
wystąpienia awarii lub/i zakres
skutków awarii.
Zbiór zwykłych awarii powoduje
straty w postaci niedostarczonej energii i kosztów usuwania ich skutków.
Występowanie takich awarii i ich skutków ekonomicznych ujmowane jest
w statystykach i podlega przewidywaniu według reguł rachunku prawdopodobieństwa.
Działania prewencyjne odniesione do zwykłych awarii, winny podlegać ocenie ekonomicznej. Prewencja winna kosztować mniej niż koszt
szkód unikniętych wskutek działań
prewencyjnych. To wymaganie z pozoru proste może być realizowane tylko
w oparciu o dobre bazy danych i analizy przeprowadzane dla dłuższych
okresów czasu.
Rysunek 5 przedstawia schemat
działań w przypadku zwykłej awarii
(uszkodzenie jednego lub kilku elementów) pozbawiającej zasilanie znacznej liczby ludności na krótki okres oraz
działań koniecznych dla opanowania
skutków dużej awarii. Zasięg uszkodzeń, zakres prac, jakie należy wykonać dla przywrócenia zasilania po
rozległej awarii, znacznie przekraczają
zdolności służb eksploatacyjnych każdego operatora. Operatorzy sieci elek-

troenergetycznych mogą podejmować
działania bezpośrednie dla ograniczania czasu trwania przerwy w dopływie
energii i zmniejszania obszaru pozbawionego zasilania. Skutki społeczne
braku zasilania w okresach dłuższych
od 1 doby wymagają podjęcia działań
administracyjnych w zakresie zarządzania kryzysowego.
Z doświadczeń zachodnich operatorów wynika celowość powołania dobrze zorganizowanych i odpowiednio
wyposażonych struktur dla szybkiego
opanowania dużych awarii:
 sztabu kryzysowego w przedsiębiorstwie,
 operacyjnego zespołu odbudowy
(OZO) złożonego z pracowników
operatora i pracowników przedsiębiorstw współpracujących z operatorem,
 magazynów sprzętu i części niezbędnych dla opanowania dużych
awarii. Szczególne znaczenie przypisuje się posiadaniu przeróżnych,
nadających się do szybkiego montażu odcinków linii napowietrznych,
które mogą zastąpić uszkodzone
przęsła. Długość linii i ich wykonanie są zróżnicowane w zależności
od poziomu napięcia. Przy każdej
dużej awarii ważne jest możliwe
dokładne zidentyfikowanie i opisanie stanu sieci oraz podejmowanych działań.
Operatorzy francuskich sieci elektroenergetycznych np. RTE ściśle
współpracują ze służbami meteorologicznymi, które są zobowiązane do
ostrzeżenia operatora o możliwości
wystąpienia zagrożenia dla sieci przesyłowych [6]. Umożliwia to skrócenie
czasu dla zorganizowania działań na
rzecz:
 kompensowanie skutków poprzez
działanie dyspozytorów,
 napraw zniszczonych elementów,
 budowy linii awaryjnych (obejść),
uruchomienie lokalnych awaryjnych
źródeł energii,
 zapewnienie bezpieczeństwa publicznego.
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Od momentu ogłoszenia stanu alarmu konieczne jest rejestrowanie wszelkiej komunikacji dotyczącej zdarzenia
zarówno w obrębie struktur operatora,
jak i również z instytucjami zewnętrznymi. Powyższe działania umożliwią
rzetelny opis przyczyn i przebiegu zdarzeń oraz wyznaczenie parametrów zjawisk atmosferycznych (bardzo ważne
dla ewentualnego korygowania mapy obciążeń i założeń do projektowania linii).

 Podsumowanie
W aspekcie ekstremalnych oddziaływań atmosferycznych na linie przesyłowe należy zwrócić szczególną uwagę
na zagrożenia bezpieczeństwa publicznego powodowane poprzez:
 brak zasilania infrastruktury publicznej ważnej dla bezpieczeństwa publicznego, w szczególności:
 sieci teleinformatycznych,
 instytucji zajmujących się ochroną
zdrowia i mienia (służby medyczne,
policja, straż pożarna, itp.),
 bezpośrednie zagrożenie osób
w przypadku:

 zniszczenia izolatora i oddzielenia

przewodu,
 zwiększenie zwisu przewodu pod
ekstremalnym obciążeniem od oblodzenia,
 zerwanie przewodu wskutek procesów skręcania materiału pod
wpływem drgań lub zerwania złącza przewodów, wskutek procesów
starzeniowych różnego rodzaju.

”

Osadzanie
mokrego śniegu
na przewodach,
a także
oddziaływanie
wiatru
o charakterze
huraganu, tornada
może powodować
obciążenia
mechaniczne
przekraczające
wytrzymałość
mechaniczną
nawet nowych,
dobrze
zaprojektowanych
linii

Plan działań operatora winien
uwzględniać:
 rezerwowanie źródeł zasilania dla
określonych obiektów, w ramach
umowy,
 budowę prowizorycznych linii zasilających (na wszystkich poziomach napięć), w przypadku awarii
typu BSE,
 szczególną troskę o przyszłe linie
przebiegające nad miejscami publicznymi, w których może przebywać zbiór osób (rozwiązania
techniczne, system inspekcji i diagnostyki, obsługa prewencyjna),
 organizację systemu powiadamiania władz publicznych o zagrożeniu
ze strony linii elektroenergetycznych,

 wyznaczenie personelu odpowie-

dzialnego za zapewnienie bezpieczeństwa publicznego w przypadku
awarii i współpracę z instytucjami
i służbami publicznymi.
Konieczne jest powołanie odpowiednich, dobrze zorganizowanych
i wyposażonych struktur przygotowanych do działania dla szybkiego opanowania dużych awarii. W obrębie tych
struktur winna znajdować się grupa
(brygada) zajmująca się bezzwłocznie
działaniami koniecznymi dla zmniejszenia zagrożenia bezpieczeństwa publicznego.
Operatorzy sieci przesyłowych
i dystrybucyjnych, w przypadku dużych
awarii typu BSE, nie mogą zapewnić
ciągłości zasilania na poziomie lokalnym (gminy, miasta). Bezpieczeństwo
energetyczne mogą zapewnić lokalne,
rozproszone źródła energii, współpracujące ze źródłami zapasowymi (agregaty prądotwórcze) oraz oddzielną siecią awaryjną.
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W zakresie identyfikacji zakresu
uszkodzeń i ich przyczyn istotne jest:
 pilne zebranie informacji z najbliższych stacji meteo o parametrach
otoczenia (prędkość wiatru, natężenie opadów, przebiegi temperatury, itp.),
 wykonanie zdjęć uszkodzonych
elementów, przęseł linii, dla określenia odległości przewodów od
powierzchni terenów. Celowe byłoby umieszczenie na zdjęciach łaty
geodezyjnej, aby możliwe było skalowanie zdjęcia,
 w przypadku oblodzenia przewodów konieczne jest pobranie
próbek (zdjęcie lodu) z odcinka
przewodu (1m) i dokonanie pomiaru masy (ważenie),
 wykonanie pomiaru grubości pokrywy śnieżnej, zebranie śniegu
z określonej powierzchni np. 1 m2
i określenie jego masy.
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ońcówka roku to czas pogłębionej
refleksji nad naturą i znaczeniem zjawisk
oraz procesów ekonomicznych, jakie
przebiegały w polskiej energetyce. Przyjrzyjmy
się, jak wyglądał miniony rok w tym sektorze.

GRUDZIEŃ 2007
Miesiąc ten rozpoczął się dobrze dla
Stefanii Kasprzyk, odwołanej w ostatnich tygodniach urzędowania poprzedniego rządu. Wróciła na fotel prezesa
spółki przesyłowej PSE-Operator, a Ministerstwo Skarbu Państwa zapowiedziało, że w ciągu kilku miesięcy we
wszystkich spółkach z większościowym
udziałem Skarbu Państwa wdrożone
zostaną nowe zasady wyboru członków rad nadzorczych.
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
zniósł obowiązek zatwierdzania taryf dla
spółek obrotu energią dla większości
grup odbiorców w 2008 r. Taryfy zostały
utrzymane tylko dla grupy G, czyli odbiorców indywidualnych. Część przedsiębiorstw obrotu złożyła zażalenie na
tę decyzję, argumentując m.in., że tuż
po zwolnieniu z obowiązku taryfowania (ogłosił to poprzedni prezes URE)

nr 6/2008

STYCZEŃ 2008
Już 2 stycznia 2008 r. pojawiła się
informacja, że średnio o 11% zdrożeje węgiel z Kompani Węglowej dostarczany do przedsiębiorstw energetycznych. Kolejne wydarzenia w styczniu
2008 r. toczyły się błyskawicznie i już
dzień później pojawiła się kolejna zapowiedź upublicznienia spółek energetycznych oraz radykalnej zmiany długoletniej polityki energetycznej kraju.
Następne dni to wzrost zainteresowania
mediów sprawami zmiany klimatu. Rozgorzała dyskusja, czy zmiana klimatu
to efekt działalności człowieka, czy też
jest to naturalne zjawisko. Rząd i Sejm
zintensyfikował swoje prace związane
z tym zagadnieniem i zapowiedział zatwierdzenie odpowiedniego programu
restrukturyzacji sektora energetycznego, ze szczególnym uwzględnieniem
rozporządzenia ograniczającego emisję CO2. Była to po części również reakcja na coraz głośniej artykułowane
pod adresem Rządu zarzuty producentów energii o naruszenie zasad konkurencji.
Emocji było coraz więcej, a to za
sprawą prezesa URE, który podejrzewał największego producenta energii elektrycznej w kraju o działania na
szkodę klientów i skierował stosowny
wniosek do UOKiK. Kilka dni potem
podobny wniosek dotyczył stołecznego producenta energii.

Temperatura ponownie wzrosła,
gdy przeciągające się negocjacje między URE a ENEA, zagroziły terminowi
giełdowego debiutu tej firmy. To ona
właśnie jako pierwsze duże przedsiębiorstwo energetyczne miała wejść na
giełdę i pozyskać 2-3 mld zł.
Wszystko skończyło się jednak
pozytywnie i Prezes URE zatwierdził
i opublikował nowe cenniki energii elektrycznej oraz zakomunikował, że pełne
uwolnienie cen energii elektrycznej nastąpi 1 stycznia 2009 r., a jego urząd
zaangażuje się w uproszczenie procedury zmiany dostawcy.
LUTY 2008
Rozpoczął się od powołania nowych
Rad Nadzorczych w Enerdze, Tauronie,
ENEA i PGE. Kilka dni później Mirosław
Bieliński został nowym prezesem spółki
Energa S.A. Ukazała się także informacja, że finalizowane są sprawy związane
z polsko-litewskim mostem energetycznym i 12 lutego w obecności prezydentów Polski i Litwy, prezesi spółek PSE
Operator i Lietuvos Energija podpisali
umowę o powołaniu spółki, która zajmie się przygotowaniem tej inwestycji.
Pod koniec lutego, Mariusz Swora, prezes Urzędu Regulacji Energetyki, ponownie zapowiedział w wydanym komunikacie całkowite uwolnienie rynku
energii od 1 stycznia 2009 r. Również
w lutym, minister środowiska opublikował plan podziału darmowych zezwoleń na emisję CO2 na lata 2008-2013.
Reakcja zainteresowanych firm była natychmiastowa – żądały dużych korekt.
Luty skończył się dla polskiej energetyki
dobrze: nastąpiło uruchomienie bloku
energetycznego w Elektrowni Pątnów
II o mocy 464 MW.
MARZEC 2008
Marzec z kolei zaczął się od dwóch
informacji: „Torbjörn Wahlborg nowym
dyrektorem krajowym Vattenfall w Polsce” oraz „Prezesem grupy Tauron został Dariusz Lubera”. W dalszym ciągu
trwała ożywiona dyskusja dotycząca
zapowiedzianego przez prezesa URE
całkowitego uwolnienia rynku energii.

Znaczące stanowisko w niej przedstawił Marek Kulesa, dyrektor biura Towarzystwa Obrotu Energią, stwierdzając,
że liczne bariery wyszczególnione przez
URE, można pokonać wcześniej.
KWIECIEŃ 2008
W kwietniu, dyskusja nad wpływem
redukcja emisji CO2 na gospodarkę nasiliła się. W zasadzie nie było już nikogo, kto nie podpisałby się pod stwierdzeniem, że redukcja emisji CO2, choć
korzystna dla środowiska, będzie miała negatywne skutki dla gospodarki.
Równolegle toczyła się dyskusja nad
potrzebą budowy elektrowni jądrowej.
Potężna awaria, która sparaliżowała
Szczecin i jego okolice, wprowadziła
nowy wątek do toczących się dyskusji:
poziomu kosztów uzasadnionych jakie
prezes URE powinien uwzględniać zatwierdzając kolejne decyzje o zmianie
cen energii elektrycznej.
MAJ 2008
Maj rozpoczął się od dwuprocentowej podwyżki cen energii. Pojawiła
się również informacja, że do Ministerstwa Gospodarki złożono cztery projekty obiektów demonstracyjnych CCS
(wychwytywania i składowania CO2).
Kilka dni później PSE Operator ogłosił, że chce zbudować kilka lokalnych
rezerwowych źródeł produkcji energii
elektrycznej o łącznej mocy 600 MW.
Ponownie nasiliła się dyskusja wokół problemów występujących w sektorze elektroenergetycznym. Coraz powszechniejsza staje się opinia, że część
z nich wynikała z braku uruchomienia
mechanizmów rynkowych i nieefektywnej regulacji rynku.
Również w maju, po raz kolejny,
Rząd, mimo wcześniejszych zapowiedzi, odłożył decyzję w sprawie podziału
pozwoleń na emisję CO2.
CZERWIEC 2008
Początek czerwca przyniósł szereg konferencji, na których coraz głośniej słychać było głosy o potrzebie
budowy elektrowni atomowej w Polsce.
Również sprawa efektywności energe-
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dokonała transakcji kupna i sprzedaży
energii. Ta dziwna sytuacja prawna doprowadziła do wielostronnej i czasami
wręcz emocjonalnej dyskusji.
Dla PSE Operator Nowy Rok zaczął
się już w… Sylwestra 2007. To właśnie
31 grudnia 2007 r. dokonano odpowiedniego wpisu w KRS-ie, na mocy
którego PSE Operator stał się właścicielem majątku sieciowego o wartości
blisko 9,5 mld zł. Sylwestrowo-noworoczną zabawę zapewne dobrze też
wspomina Filip Thon, który 1 stycznia
2008 r. objął stanowisko prezesa Zarządu RWE Stoen.
Potem już niestety nie było tak sylwestrowo i noworocznie.
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tycznej i oszczędzania energii zaczyna
znajdować tak potrzebne zrozumienie.
Jan Kurp ponownie został prezesem
PKE, Zygmunt Pietras prezesem Zarządu EnergiiPro, a ENEA złożyła prospekt emisyjny w Komisji Nadzoru Finansowego.
LIPIEC 2008
Lipiec rozpoczął się od przypomnienia, że rok temu zliberalizowano rynek
dostaw energii elektrycznej. Do tego
czasu na zmianę dostawcy zdecydowało się niecałe 800 osób i firm. Jednak uwaga firm bardziej koncentrowała
się na przyjętym przez Rząd podziale
limitów emisji dwutlenku węgla między
poszczególnymi branżami przemysłu.
Wielu twierdziło, że jest on niesprawiedliwy. Innego zdania był natomiast minister skarbu.
Z kolei ENEA, która jako pierwsza
z czterech, dużych państwowych firm
energetycznych miała w lipcu pojawić
się na giełdzie, przełożyła swój debiut
na jesień.
Również w lipcu URE bardzo krytycznie oceniło przekształcenia związane z wydzieleniem Operatorów Systemów Dystrybucyjnych w Enionie,
EnergiiPro oraz Zakładzie Energetycznym Łódź-Teren.
Coraz większego znaczenia nabierała dyskusja wokół celowości budowy
elektrowni jądrowej w Polsce, mimo że
już w pierwszych dniach lipca rezerwa energetyki mocy sięgała zaledwie
300-400 MW, czyli tyle, ile może wytworzyć zaledwie jeden średniej wielkości blok energetyczny. Eksperci zaczęli
bić na alarm!
Przed przerwą urlopową zebrał się
Rząd, na posiedzeniu którego premier
zobowiązał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów do przygotowania
planu działań zwiększających konkurencyjność na rynku energetyki.
Również w lipcu Rada Nadzorcza
Polskiej Grupy Energetycznej wybrała
Tomasza Zadrogę na prezesa spółki,
a prof. Krzysztof Żmijewski z Politechniki Warszawskiej po raz kolejny przypomniał, że są takie państwa, które osią-

gają wysoki wzrost gospodarczy bez
wzrostu zużycia energii.
Lipiec skończył się obiecująco.
Prezes URE zatwierdził instrukcje ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnych (IRiESD). Zawarte w nich zapisy
upraszczają proces zmiany sprzedawcy
energii elektrycznej.
SIERPIEŃ 2008
W sierpniu tradycyjnie w polskiej
energetyce, podobnie jak w innych sektorach, nie działo się za wiele. Z ważnych
spraw warto odnotować jedynie powołanie Krzysztofa Pubrata na stanowisko
prezesa Zarządu ENION oraz półgodzinną przerwę zasilania południa Warszawy, która podsyciła dyskusję związaną
z bezpieczeństwem energetycznym dużych aglomeracji miejskich.
WRZESIEŃ 2008
Wrzesień zaczął się optymistycznie:
w projekcie „Polityki energetycznej Polski do roku 2030” zapowiedziano zniesienie od 1 stycznia 2009 r. obowiązku
zatwierdzenia przez prezesa URE taryf
na energię elektryczną.
ENEA złożyła w Komisji Nadzoru Finansowego uzupełniony o sprawozdanie
finansowe za I półrocze 2008 r. prospekt
emisyjny i zaczęła poważne przygotowania do debiutu giełdowego.
Niestety pod koniec września Urząd
Regulacji Energetyki oznajmił, że nie podejmie decyzji o uwolnieniu od stycznia
2009 r. opłat za energię dla odbiorców
detalicznych. To zły sygnał dla spółek,
które szykowały się do wejścia w najbliższych miesiącach na giełdę. Obraz
sytuacji jeszcze bardziej skomplikował
fakt ogłoszenia przez Kompanię Węglową planów znaczących podwyżek cen
węgla dla energetyki.
Mimo tych wieści PGE poinformowała, że składa prospekt emisyjny
w Komisji Nadzoru Finansowego.
PAŹDZIERNIK 2008
Miesiąc ten obfitował w wydarzenia
związane z brukselskim szczytem klimatyczno-energetycznym. Emocje przed
samym szczytem, jak i w jego trakcie

były duże, ale po jego zakończeniu zapanowała opinia, że Polska powinna być
zadowolona z zawartych ustaleń.
Tymczasem w kraju Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła poprawiony prospekt emisyjny spółki energetycznej ENEA, a jej prezes Paweł
Mortas zapowiedział, że całość wpływów z emisji akcji serii C przeznaczona
zostanie na inwestycje, głównie w nowe
moce produkcyjne.
LISTOPAD 2008
W listopadzie akcje grupy energetycznej ENEA zadebiutowały na warszawskiej giełdzie. Zarówno sama spółka, jak i większość ekspertów oceniła
upublicznienie spółki jako sukces. Warto zauważyć, że blisko 19% akcji ENEI
jest w posiadaniu Vattenfall.
Pojawia się informacja Ministerstwa
Skarbu, że debiut giełdowy Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) odbędzie się najprawdopodobniej w kwietniu 2009 r.
Oczekiwane od paru miesięcy, poprzedzone szeregiem gorących dyskusji, rozporządzenie w sprawie podziału
limitów CO2 na lata 2008-2021 stało
się faktem za sprawą złożonego przez
premiera podpisu. Tradycyjnie w listopadzie zaczęła się swoista walka o ceny energii elektrycznej. Sprzedawcy
energii chcieli, by jej cena od początku
roku wzrosła o 50-80% Urząd Regulacji
Energetyki zapowiedział, że się na to
nie zgodzi i opublikował „Raport z monitorowania rynku energii elektrycznej”,
w którym bardzo krytycznie wypowiadał się o praktykach przedsiębiorstw
energetycznych.
CO BĘDZIE DALEJ? O TYM ZA ROK
Już wkrótce sylwestrowy wieczór,
noc symbolicznej podróży między wymiarami lat. W ten wieczór rzeczywistość traci ostre kontury. To, co ważne, traci nieco ze swojej wagi. Sprawy,
którym nadano bieg i przeznaczenie
odchodzą na dalszy plan.
Na ten i pozostałe dni 2009 r. życzę
Państwu planów wielkich i sukcesów
w ich realizacji.


mec. Tomasz Chmal, adwokat, White & Case – Kancelaria Prawna Sp.k.

CO DALEJ

z polską elektroenergetyką?

R

ok 2008 w polskiej elektroenergetyce przejdzie
do historii jako rok dyskusji o pakiecie
klimatyczno-energetycznym oraz o rosnących
cenach energii. Rok ten trudno jest jednak uznać za
przełomowy. Można odnieść wrażenie, że w dalszym
ciągu brakuje długofalowego myślenia o przyszłości
polskiej elektroenergetyki. Projekt strategii dla
sektora energetycznego do 2030 r. utknął gdzieś
w gabinetach urzędniczych.
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klimatyczny

Kompromis z Brukseli z 12 grudnia 2008 r. w sprawie pakietu energetyczno-klimatycznego można porównać
do następującej transakcji: „Pożycz mi
dwieście złotych, ale na razie daj mi
tylko sto, a sto będziesz mi winny. Ja
też będę ci winny sto, czyli będziemy
kwita”. Trudno jest w tym kompromisie dopatrzyć się korzyści dla polskiej
elektroenergetyki. Odroczenie wprowadzenia systemu pełnych aukcji na pozwolenia do emisji CO2 dla gospodarki
opartej o węgiel, przy braku sprawdzonych technologii czysto-węglowych
oznacza:
 dyskryminowanie węgla jako paliwa dla elektroenergetyki,
 utrudnienia w budowie nowych
bloków energetycznych opartych
o węgiel,
 konieczność stosunkowo szybkiego przestawiania się na energetykę
nuklearną i gazową, a tym samym
większe uzależnienie od importu
surowców energetycznych.
Zaskakujące, że jest to uznawane
za sukces negocjacyjny.

 Inwestycje
Od lat bardzo wiele mówi się o koniecznych inwestycjach w sektorze
energetycznym zarówno w nowe moce wytwórcze, jak i w sieci przesyłowe
i dystrybucyjne. Powszechnie znane
są informacje o wieku i stanie polskich
elektrowni oraz niektórych sieci. Dodatkowo na stan polskiego sektora nakładają się zobowiązania wynikające z regulacji dotyczących promowania źródeł
odnawialnych oraz ograniczania emisji. Można odnieść wrażenie, że więcej w tym zakresie szumu medialnego
i deklaracji, aniżeli konkretnych decyzji
i harmonogramów realizacji inwestycji.
Szczególnie niepokojące jest stosunkowo słabe dostosowywanie sektora
do regulacji wynikających z dyrektywy
2001/80/WE w sprawie ograniczenia

emisji niektórych zanieczyszczeń powietrza z dużych obiektów energetycznego spalania. Regulacje te przyjęliśmy w Traktacie Akcesyjnym do Unii
Europejskiej z zastrzeżeniem pewnych
okresów przejściowych. Można odnieść
wrażenie, że stosunkowo długie okresy dostosowawcze działają uspokajająco na sektor i jego właścicieli. O ile
niektóre skutki wskazanych regulacji są
już odczuwalne przez przedsiębiorstwa
energetyczne w Czechach czy Bułgarii, o tyle w Polsce pierwsze lata okresu
przejściowego zostały niemal zupełnie
stracone. Bardzo źle stałoby się, gdyby podobne podejście miało dotyczyć
okresu przejściowego w dochodzeniu do pełnych aukcji na pozwolenia
emisyjne CO2. W tym kontekście należałoby oczekiwać od właścicieli i zarządów firm energetycznych nie tylko
listów intencyjnych czy politycznych
fajerwerków, lecz twardych zobowiązań w zakresie modernizacji polskiej
elektroenergetyki do 2020 r.

”

Stosunkowo
trudno zrozumieć
politykę
regulacyjną
prezesa Urzędu
Regulacji
Energetyki.
(...) Prezes URE
rozważa uznanie
hurtowego rynku
energii za rynek
niekonkurencyjny,
a tym samym
przywrócenie
taryfowania

 Regulacje
Stosunkowo trudno zrozumieć politykę regulacyjną prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Z jednej strony prezes URE rozważa uznanie hurtowego
rynku energii za rynek niekonkuren-

cyjny, a tym samym przywrócenie taryfowania. Z drugiej strony proponuje się wprowadzenie obowiązkowego
handlu energią poprzez giełdę energii.
Obydwa rozwiązania mogą budzić zasadnicze wątpliwości natury prawnej.
Skutkiem wprowadzenia tych rozwiązań może być szereg postępowań sądowych przeciwko prezesowi URE lub
Skarbowi Państwa. Polityka regulacyjna
zdaje się być stosunkowo słabo skoordynowana z polityką właścicielską
prowadzoną w stosunku do większości elektroenergetyki przez Ministerstwo
Skarbu Państwa oraz polityką bezpieczeństwa energetycznego prowadzoną
przez Ministerstwo Gospodarki. Nie do
pozazdroszczenia jest sytuacja prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki, który bez
wystarczających narzędzi musi mierzyć
się z wątpliwym prawnie stanowiskiem
i komunikatem swojego poprzednika
w zakresie zwolnienia rynku energii
z obowiązku przedkładania taryfy do
zatwierdzenia. Inne organy państwa
odpowiedzialne za sektor energetyczny
zdają się nie dostrzegać powagi sytuacji i wpływu chaosu regulacyjnego na
planowane inwestycje i ich koszty.

 Konkluzja
Przyjęcie w 2009 r. w Kopenhadze
rozwiązań związanych z ograniczeniem
emisji CO2 musi skutkować podjęciem
konkretnych działań inwestycyjnych
w polskiej elektroenergetyce. Działania powinny być podejmowane z pełną
świadomością kosztów dla odbiorców
energii i konsekwencji politycznych dla
rządu. Zasadne byłoby powołanie pełnomocnika rządu ds. wdrożenia rozwiązań
energetyczno-klimatycznych. Zważywszy na konieczne inwestycje w energetyce i perspektywę 2020 r., konieczne byłoby usprawnienie współpracy pomiędzy
ministrem Skarbu Państwa, ministrem
Gospodarki oraz prezesem Urzędu Regulacji Energetyki. W tym kontekście zasadne byłoby także postulowanie większej stabilności w zarządzaniu spółkami
Skarbu Państwa.
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Upublicznienie

ENEI
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2008 r. Enea wprowadziła mniejszościowy pakietu akcji
do obrotu giełdowego w celu pozyskania kapitału na
inwestycje. Z punktu widzenia kontroli i możliwości podejmowania
strategicznych decyzji nic się nie zmieniło. Właściciel pozostał
ten sam, czyli Skarb Państwa. Mimo iż zebrano 2 mld zł, a nie
planowane 3 mld zł, transakcja ta może być uznana za sukces.
I to nie tylko przez ENEĘ, ale przez wszystkich zainteresowanych,
biorąc po uwagę wyjątkowo niesprzyjające otoczenie
makroekonomiczne oraz niezwykle trudne i niestabilne warunki
na rynku kapitałowym. Należy przy tym dodatkowo podkreślić, że
upublicznienie ENEI to jedyne większe IPO, jakie doszło do skutku
w ostatnich kilku tygodniach na świecie.
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pracowali, aby upublicznienie ENEI zakończyło się sukcesem. Alternatywą było ponowne wstrzymanie na jakiś czas
upublicznienia. A kto jest w stanie dziś
powiedzieć, kiedy sytuacja na rynku się
polepszy? Nie ma żadnej gwarancji, że
np. za pół roku otoczenie i rynki kapitałowe będą bardziej przyjazne. Może
być wręcz przeciwnie, a w takim przypadku ENEA w ogólne mogłaby nie
pozyskać kapitału. Wiadomo, że inwestycje, szczególnie w budowę nowego
bloku w elektrowni Kozienice i modernizacje sieci przesyłowych, nie mogą
dłużej czekać.
Ponadto objęcie przez Vattenfalla
pakietu akcji ENEII to sygnał, że jest on
poważnie zainteresowany tym podmiotem. Każdy inwestor branżowy inwestuje po to, aby przejąć kontrolę nad firmą
i realizować swoją strategię jej rozwoju.
Natomiast Vattenfall nie ma żadnych
gwarancji przejęcia kontroli nad ENEĄ.
Minister Skarbu Państwa, który zapowiedział sprzedaż w 2009 r. pakietu kon-

trolnego ENEI, ma całkowicie wolną rękę.
Zapewne przeprowadzi konkurencyjny
proces sprzedaży pakietu kontrolnego
spółki w taki sposób, aby zapewnić kontrolę nad spółką przez tego inwestora,
który przedstawi najatrakcyjniejszą ofertę z punktu widzenia interesów Skarbu Państwa (cena za akcje z premią za
kontrolę), jak i samej ENEI (zapewnienie
środków na inwestycje i rozwój).
Wielu poważnych inwestorów branżowych deklarowało swoje zainteresowanie ENEĄ, ale pod warunkiem, że
będą od razu mogli nabyć pakiet większościowy. Inwestorzy ci przyjęli inną
taktykę niż Vattenfall. Doszli mianowicie do wniosku, że inwestycja czysto
portfelowa, finansowa, z ich punktu
widzenia nie ma sensu. Z pewnością
będą oni jeszcze uczestniczyć w prywatyzacji ENEI. Czeka nas, zapewne
bardzo ciekawa rozgrywka w przyszłym
roku: Vattenfall kontra reszta – co najmniej Europy!


Oferta poznańskiej ENEI – warta prawie 2 mld zł – jest jedną z największych ofert
publicznych w historii GPW
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la ENEI to niewątpliwy sukces –
firma pozyskała środki na finansowanie inwestycji i rozwój. W obecnych warunkach pozyskanie 2 mld zł
z jakiegokolwiek źródła (czy to z giełdy, obligacji, czy kredytów) nie jest ani
proste ani tanie. Inwestorzy zapłacili
średnio około 20 zł za akcję, a większość z nich nabył Vattenfall z puli inwestorów branżowych po 20,14 zł. Implikuje to wartość 100% kapitału ENEI
na poziomie ok. 10 mld zł. Przy czym
należy pamiętać, że jest to cena bez
premii za kontrolę.
Dodatkowo ENEA pozyskała stabilnego inwestora, co prawda z branży, ale jego inwestycja ma raczej charakter finansowy. Vattenfall posiadając
mniej niż 20% akcji, tak naprawdę nie
będzie miał znacznego wpływu na strategię i zarządzanie spółką. Jednocześnie dla ministra skarbu to sukces, bo
spełnił obietnicę i wreszcie wprowadził pierwszą pionowo zintegrowaną
grupę energetyczną na giełdę. Dzięki
upublicznieniu jej akcji, w zapowiedzianym na przyszły rok procesie sprzedaży pakietu kontrolnego inwestorowi
strategicznemu, będzie posiadał wycenę giełdową akcji ENEI, jako punkt
odniesienia do negocjacji ceny za te
akcje i premii za kontrolę. Jest to również sukces dla Vattenfalla, bo udało mu się nabyć znaczący pakiet akcji polskiej grupy energetycznej i dać
sygnał polskiemu rządowi, że jest poważnie zainteresowany w prywatyzacji polskich aktywów energetycznych.
I wreszcie jest to olbrzymi sukces dla
drobnych akcjonariuszy i funduszy inwestycyjnych, którym udało się kupić
akcje dobrej spółki po bardzo atrakcyjnej cenie (z 20% dyskontem). Na to, że
wartość akcji tej spółki powinna rosnąć
w średnim okresie, wskazuje z jednej
strony redukcja zamówień w tej transzy, a z drugiej strony prognozowane
wzrosty cen energii w Polsce na rok
przyszły i lata następne.
Należy też zaznaczyć, że warunki
do przeprowadzenia IPO były wyjątkowo trudne. Spółka, zarząd, ministerstwo, a także doradcy ciężko i wytrwale
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BUDOWA
nowych mocy
Elektroenergetyka

jest głównym wyzwaniem

R

ok 2008 był pod wieloma względami rokiem wyjątkowym
i przełomowym dla polskiej energetyki. Po pierwsze był
to rok od dawna oczekiwanego uwolnienia cen energii
elektrycznej na rynku detalicznym. Co prawda, nie było
ono pełne ze względu na utrzymanie w rekach URE
zatwierdzania cen dla stanowiących blisko 30% rynku
odbiorców indywidualnych. Niemniej pozwoliło na urealnienie
cen, po latach sztucznego zaniżania. Odbiorcy kupujący
energię elektryczną wg taryf lokalnych sprzedawców, oprócz
tradycyjnej podwyżki styczniowej byli jeszcze kilkakrotnie
informowani o zmianie ceny energii elektrycznej.
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ożna było tego uniknąć podpisując całoroczne umowy na zakup
energii w ramach TPA, lecz większość
odbiorców wciąż sceptycznie podchodzi do tej możliwości. Firmy, które wybrały TPA i stałą cenę w 2008 r., mogły
pochwalić się znacznymi oszczędnościami. Może więc rosnące ceny będą dla odbiorców bodźcem do zainteresowania się możliwością zmiany
sprzedawcy? Takie działania w naturalny sposób wymusiłyby większą walkę o klienta i wpłynęłyby pozytywnie
na konkurencyjność rynku.

 Inwestycje
Z punktu widzenia producentów
wzrost cen energii elektrycznej był sygnałem, że po latach „chudych”, tak potrzebne w Polsce inwestycje w budowę
nowych bloków energetycznych, mają
szanse być wreszcie opłacalne ekonomicznie. Choć przyczyn obecnych
wzrostów cen upatruje się często w konieczności zakupu limitów CO2, bolesna
prawda jest taka, że ceny energii powinny wzrosnąć już kilka lat temu. Potrzeby inwestycyjne polskiej energetyki,
w tym konieczność zastąpienia wyeksploatowanych bloków i zaspokojenia
przyszłego krajowego zapotrzebowania
na energię do 2020 r., są szacowane
na 2-3 mld euro rocznie.

 Plany giełdowe
Nawet jednak przy korzystnych cenach energii elektrycznej, krajowe grupy
energetyczne nie są w stanie same sfinansować potrzebnych inwestycji. Dlatego plany Ministerstwa Skarbu Państwa
przewidywały pozyskanie niezbędnych
na inwestycje środków poprzez upublicznienie ENEI i PGE, a w dłuższej perspektywie także TAURON. W pierwszej
kolejności na giełdzie pojawiła się poznańska ENEA, choć jej debiut znacząco
utrudniły wydarzenia, które wstrząsnęły
rynkami finansowymi całego świata. Na
szczęście jednak największa na świecie
oferta publiczna w ostatnim półroczu zakończyła się sukcesem spółki, chociaż

niemalże do ostatniego dnia stawiano
pod znakiem zapytania sens tego IPO.
Pozyskane na giełdzie środki ENEA zamierza przeznaczyć na inwestycje w moce wytwórcze. Sukces ENEI ma jednak
również i inny wymiar. Jest ważny dla
całej branży i jej przyszłości, gdyż nie
przekreśla szans na kolejne IPO.
Oczywiście trzeba pamiętać, że na
ostateczną decyzję o kolejnych ofertach publicznych wpłyną argumenty
rynkowe, ale i polityczne. Wprowadzenie kolejnych spółek energetycznych na
giełdę będzie zależało od rozwoju sytuacji na rynkach kapitałowych. Obecne
nastroje inwestorów nie skłaniają do
łatwych decyzji o przeprowadzeniu kolejnych IPO, ale miejmy nadzieję, że plany ratunkowe ogłaszane przez kolejne
rządy pozwolą ustabilizować sytuację
na rynkach. Ewentualne wycofanie się
rządu z planów giełdowych należałoby
przyjąć z żalem, ale nie musi ono oznaczać zarzucenia planów prywatyzacyjnych w sektorze. Ministerstwo Skarbu
Państwa zapowiadało przecież w kontekście ENEI dokończenie prywatyzacji
w przyszłym roku poprzez wprowadzenie do spółki inwestora strategicznego.
Wprowadzenie inwestora branżowego w przypadku innych grup energetycznych z pewnością wpłynęłoby
na poprawę efektywności w sektorze
w większym stopniu, niż w wariancie
prywatyzacji przez giełdę. Dodatkowo
może także zapewnić dostęp do większych środków na inwestycje, niż ma
to miejsce w przypadku giełdy.

 Górnictwo a energetyka
Kolejną ważną dla energetyki sprawą, która szczególnie silnie dała o sobie znać w mijającym roku była sytuacja
w polskim górnictwie. W 2008 r. wszyscy,
zarówno w energetyce jak i w górnictwie
otwarcie zaczęli mówić o tym, co jeszcze
kilka lat było nie do pomyślenia. Polskiej
energetyce grozi deficyt jej podstawowego paliwa – węgla. Niedoinwestowane
od lat polskie górnictwo znalazło się pod
ścianą. Udostępnione złoża się kończą,
nowe inwestycje potrwają kilka lat, a co

gorsza kopalnie nie mają wystarczających środków na ich realizację. Potrzeby inwestycyjne są szacowane na blisko
3 mld zł średniorocznie do 2015 r. Niezbędne środki miały zostać pozyskane
z giełdy, a pierwsi kandydaci – Lubelski
Węgiel Bogdanka oraz Katowicki Holding
Węglowy – przez cały rok przygotowywali się do debiutów. Może się jednak okazać, że górnictwo z tych samych przyczyn co energetyka nie znajdzie się na
giełdzie, a przynajmniej proces ten może
się znacznie opóźnić. Dlatego w tej sytuacji realna staje się konieczność importu węgla energetycznego przez polskie
elektrownie. Co prawda import w niewielkich ilościach miał miejsce w poprzednich latach, lecz w tym samym czasie
kopalnie eksportowały też część urobku.
W obecnej sytuacji Polska może stać się
importerem węgla netto.

 Jaki będzie rok 2009?
Niewątpliwie ostatni rok w kontekście energetyki był jednym z najciekawszych, nie oznacza, to jednak że
kolejny będzie mniej interesujący. O tym
czy będzie udany zadecyduje między
innymi sukces (lub jego brak) planowanych procesów prywatyzacyjnych, które wpłyną na możliwości inwestycyjne
polskich spółek.
Niestety nawet pozyskanie odpowiednich środków oraz zakontraktowanie dostaw paliwa z zagranicy może nie wystarczyć do przeprowadzenia
inwestycji na wymaganym poziomie.
Moce produkcyjne krajowych dostawców mogą się bowiem okazać niewystarczające w stosunku do potrzeb. Jeśli krajowa energetyka chce sprostać
planowanemu zapotrzebowaniu mocy
w 2020 r., musimy oddawać 2 000 MW
rocznie, co oznacza, że w trakcie budowy musi być 8 bloków jednocześnie.
Budowa nowych mocy jest zatem głównym wyzwaniem, jakiemu musimy stawić czoła. Pozostaje nam mieć nadzieję,
że 2009 r. zostanie zapamiętany jako
pierwszy, w którym Polska rozpoczęła
łańcuch inwestycji.
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Przegadany rok…
M
N

ajlepszym miernikiem tego, co się
udało osiągnąć jest oczywiście
moc zainstalowana w nowych urządzeniach wytwórczych. Po pierwszym
roku obowiązywania nowych przepisów, zainstalowanych mocy OZE mieliśmy w Polsce 1362 MW. W drugim
roku było to 1524 MW, a w roku bieżącym osiągnęliśmy moc 1693 MW.
Można więc powiedzieć, że system
działa, a rynek powstaje. Imponujący przyrost to jednak nie jest, gdyż
331 MW w ciągu 2 lat, to zaledwie
wzrost o 22,2%. Porównując te dane z danymi niemieckimi, nie wygląda to najlepiej. Otóż przez dwa lata od
wprowadzenia w Niemczech ustawy
wspierającej OZE, przyrost mocy sięgnął tam 6 347 MW, a więc aż o 55%.
No i same wielkości nowych mocy są
nieporównywalne.

 Przyrost OZE
W Polsce, największe przyrosty odnotowano w energetyce wiatrowej, rzędu 188,9%, ale przy zaledwie 289 MW

Rodzaj źródła OZE

Moc zainstalowana
w roku 2006 [MW]

Moc zainstalowana
w roku 2007 [MW]

Moc zainstalowana
w roku 2008 [MW]

Elektrownie na biomasę

239

255

260

Elektrownie na biogaz

37

46

53

Elektrownie wiatrowe

153

288

442

Elektrownie wodne

934

935

938

Łącznie

1362

1524

1693

zainstalowanych. Biorąc pod uwagę
wielkość inwestycji przyłączanych rocznie do sieci na rynkach hiszpańskim
czy niemieckim, które sięgają ponad
2000-3000 MW, jest to osiągnięcie,
którym nie mamy się co chwalić. 16
nowych MW w biogazowniach, głównie
wykorzystujących biogaz wysypiskowy
i z osadów ściekowych, dało przyrost
43,2%. W elektrowniach na biomasę
przyrosło 21 MW (8,7%) a w energetyce wodnej zaledwie 4 MW (0,4%).
Wszystkie te wielkości wskazują, że
nie można jeszcze mówić o szerokim
froncie inwestycyjnym w polskiej energetyce odnawialnej.

Można by się próbować pocieszyć,
że kolejne lata będą się charakteryzowały znaczną dynamiką w oddawanych
do użytku instalacji, które są w ostatnich
latach przygotowywane, co potwierdzi skuteczność wdrożonego systemu.
Analiza danych dotyczących wydanych
przez URE promes na koncesje dla nowych źródeł wytwórczych, jednak te
nadzieje rozwiewa. Jedynie w energetyce wiatrowej możemy się spodziewać
znaczniejszych przyrostów nowych mocy – powyżej 1500 MW, choć nie wiemy
na jak wiele lat to się rozłoży. Zaawansowane plany inwestycyjne dotyczące
pozostałych źródeł, zwłaszcza biomasy

Elektroenergetyka

ija właśnie trzeci rok obowiązywania nowego systemu
wsparcia wykorzystania odnawialnych źródeł energii
do wytwarzania energii elektrycznej. Warto zastanowić się
czy to dużo czy mało czasu, aby stworzyć nową branżę,
jaką jest w Polsce energetyka odnawialna.

32

nr 6/2008

Rodzaj źródła OZE

Sumaryczna moc zainstalowana [MW]

Liczba instalacji

Elektrownie na biomasę

15,200

7

Elektrownie na biogaz

5,865

4

Elektrownie wiatrowe

1584,745

52

Elektrownie wodne

0,630

4

Współspalanie

10,50

1

Łącznie

1616,940

68

(15 MW) i biogazu (niecałe 6 MW) pokazują, że wciąż proces przygotowania
projektów i podejmowania decyzji inwestycyjnych nie nabrał w Polsce oczekiwanego tempa.

Elektroenergetyka

 Dlaczego tak się dzieje?
Warto się zastanowić, co zostało
zrobione przez ten rok, żeby włączyć
Polskę w ogólnoeuropejski trend rozwoju energetyki odnawialnej. Jakie działania podjął Rząd, aby przygotować naszą krajową branżę energetyczną do
osiągnięcia niezwykle ambitnych celów
z pakietu energetyczno-klimatycznego
UE. Moim zdaniem, ten rok został niestety zmarnowany.
W zakresie działań politycznych nie
wydarzyło się właściwie nic konkretnego. Może dlatego, że mimo tak gorącego okresu dyskusji politycznych
na szczeblu UE w sprawie promocji
OZE, jako narzędzia polityki klimatycznej, w Polsce przez ponad pół roku nie
było wiceministra odpowiedzialnego za
energetykę. Nie powstała nowa polityka
energetyczna, a projekty które się ukazywały, były bardzo ogólne i pozostawiały wiele do życzenia. Nie rozpoczęto
pracy nad Action Plan do Dyrektywy Ramowej ws. OZE, nie wprowadzono żadnego mechanizmu do projektu tej kluczowej dyrektywy, który by stwarzał dla
Polski lepsze warunki realizowania inwestycji. Nie wiadomo więc w jaki sposób zamierzamy dalej rozwijać energetykę odnawialną. Czy będą wspierane
większe, czy mniejsze inwestycje. Czy
będą tworzone nowe mechanizmy, czy

tylko udoskonalane stare. Czy wspierać
będziemy generację rozproszoną w całym kraju, czy postawimy na OZE tylko
w niektórych regionach. Które źródło
będzie dominować? Czy w końcu Rząd
uzna, że obecny system jest najlepszy
dla energetyki wiatrowej i właśnie wykorzystaniem tego źródła najbardziej zainteresowani są inwestorzy? Bo jeśli tak,
to trzeba przestać mówić, że wiatraki się
nam nie podobają i zacząć rozwiązywać
problemy, które nieusunięte spowodują ucieczkę z naszego rynku i biznesu
wiatrowego. Jeśli ma być to biogaz, jak
zapowiada minister gospodarki w przyjętym programie rozwoju biogazowni rolniczych, to trzeba się wziąć za prawodawstwo, które blokuje wykorzystanie
tego źródła. Bo co z tego, że Rząd mówi o biogazowni rolniczej w każdej gminie, skoro przez 2 lata nie był w stanie
zmienić rozporządzenia, które ułatwia
wykorzystanie substratów pofermentacyjnych, mimo iż gotowa poprawka leży
na stole w Ministerstwie Środowiska?
Dlaczego Rząd nie wpłynął na podległą
sobie instytucję, aby umożliwić łączenie
zielonego i czerwonego certyfikatu, co
jest podstawowym czynnikiem opłacalności inwestycji?

Tych pytań jest dużo
więcej…

Nie ma strategii rozwoju sieci elektroenergetycznych, a bez nich nie przyłączymy więcej niż 3 tys. MW nowych
mocy. Zamiast specustawy o budowie
sieci, słyszymy o planach budowy elektrowni jądrowej. Pytanie gdzie ją przyłą-

czymy, skoro dyrektywa OZE ma wprowadzić obligatoryjne pierwszeństwo dla
przyłączeń źródeł odnawialnych. Rząd
przygotował co prawda nowelizację prawa energetycznego, mającą na celu
udrożnienie procedury uzyskiwania warunków przyłączeniowych, ale projekt na
wiele miesięcy ugrzązł w uzgodnieniach
i nie wiadomo, czy w ogóle trafi w końcu
do Parlamentu. A dziś mamy sytuację
dochodzącą do absurdu, w którym wydawane przez operatora wytyczne do
ekspertyzy przyłączeniowej, już w momencie ich wydania są nieaktualne, a po
9 miesiącach przygotowywania bardzo
drogiej ekspertyzy na ich podstawie, powstaje dokument nic nie warty. Nie weszły także w życie przyjazne energetyce
wiatrowej zasady bilansowania energii,
mimo że zgodnie z prawem powinny
obowiązywać od lipca 2008 r. Jedyne
inicjatywy legislacyjne, mające w znaczący sposób ułatwić przygotowanie
i realizację inwestycji pochodziły w tym
roku od samych przedsiębiorców. Warto tu wspomnieć o ciekawej propozycji,
opracowanej i zgłoszonej do Parlamentu przez firmę S Konsulting, zaliczenia
inwestycji OZE do inwestycji celu publicznego. Przyjęcie takiego rozwiązania może skrócić znacząco i uprościć
uzyskiwanie decyzji lokalizacyjnych dla
nowych projektów.

 Działanie MG
Jedynym efektywnym działaniem ministra gospodarki było natomiast znowelizowanie rozporządzenia o obowiązku
uzyskania i umorzenia świadectw pochodzenia. Rozporządzenie to wprowadziło znaczące ograniczenia dla wykorzystywania biomasy leśnej w procesie
współspalania. Mimo ogromnych protestów elektrowni systemowych prowadzących współspalanie i zarabiających
na tej działalności ogromne sumy, ministerstwo opowiedziało się jednoznacznie za koniecznością włączenie dużej
energetyki w proces tworzenia rynku
biomasy energetycznej pochodzenia
rolniczego i odpadowego oraz za rozwojem rozproszonej generacji bioma-
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 Brak wizji
Jednak nie tylko brak dokumentów
strategicznych wskazuje na brak wizji
energetyki odnawialnej. Nadal nie wykorzystano ani złotówki z pieniędzy, które
są i które miały wspierać nowe inwestycje. W NFOŚiGW jest już na koncie
700 mln zł z tytułu opłat zastępczych,
a w przyszłym roku spodziewane jest
kolejne 500-800 mln. Inwestorzy jednak nie znają żadnych pomysłów na
wykorzystanie tych środków, a informacje uzyskiwane z Funduszu napawają
obawą o zmarnowanie tych środków,
zamiast nadzieją na mądre mechanizmy
proinwestycyjne. Nadal nie uruchomiono dotacji unijnych w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (ponad 500 mln euro), a kolejne zmiany wykorzystania tych środków
wskazują, że mogą one zostać roztrwonione na projekty niedające znaczących
przyrostów zainstalowanej mocy.

 Strategia Rządu
Wydaje się, że cała energia Rządu
została skierowana na działania mające na celu zablokowanie niekorzystnych dla Polski zapisów dotyczących
międzynarodowego handlu emisjami
CO2, przewidzianymi w dokumentach
wykonawczych pakietu energetyczno-klimatycznego. Działania te zakończyły
się sukcesem, szkoda jednak że polscy

negocjatorzy nie wykorzystali, jako jednego z argumentów, narzędzia redukcji
emisji CO2 z ogromnym potencjałem,
jakim jest rozwój energetyki odnawialnej. Szkoda też, że nie wykorzystano
szansy, jaką była organizacja w Poznaniu międzynarodowej konferencji
ds. klimatu COP 14, do przeprowadzenia szerokiej kampanii informacyjnej i edukacyjnej na temat energetyki
w ogóle, w tym OZE. Nie podjęto nawet
próby stworzenia szerokiej koalicji organizacji i instytucji, ponad bieżącymi politycznymi podziałami, która zmierzyłyby
się wspólnie z ogromnym wyzwaniem,
jakim jest uruchomienie ogólnonarodowej kampanii na rzecz wykorzystania odnawialnych źródeł energii i energooszczędności. Cieszy natomiast to,
że rozwój energetyki odnawialnej znalazł swoje miejsce w dokumencie rządowym, jako narzędzie walki z ogólnoświatowym kryzysem finansowym.
Rodzi to nadzieję, że po zakończeniu
negocjacji w sprawie pakietu klimatycznego, przyjdzie w końcu czas na konkretne działania wykonawcze.

 Ambitne plany polskich
koncernów

Opisując rok 2008 w polskiej energetyce odnawialnej, nie sposób nie zauważyć nowego i bardzo obiecującego
zjawiska. Otóż, jako nowe podmioty na
tym rodzącym się rynku, objawiły się
polskie koncerny energetyczne. Zarówno ENERGA, jak i PGE odkryły swoje bardzo ambitne plany strategiczne,
dotyczące realizacji nowych inwestycji w energetyce odnawialnej. Władze
koncernów doszły do wniosku, że koszty wypełniania obowiązku uzyskania
i umorzenia świadectw pochodzenia
przez dystrybutorów energii, wchodzących w skład koncernów, w najlepszy
sposób zminimalizować można samodzielnie produkując zieloną energię. Ten
fakt, może mieć kluczowe znaczenie dla
dalszych losów energetyki odnawialnej
w Polsce. Dotychczas, we wszystkich
pracach nad rozwojem tej branży, krajowa energetyka systemowa stała po dru-

giej stronie barykady, niż lobbyści OZE.
Teraz to się zmieni. Podejrzewam, że
krajowe koncerny z dużo większym zaangażowaniem włączać się będą w tworzenie ram formalno-prawnych funkcjonowania systemu wsparcia OZE, tak
aby uwzględniał on ich specyfikę. Z jednej strony, może to budzić pewne obawy
wśród niezależnych wytwórców zielonej
energii. Doświadczenia dotychczasowe
wskazują jednak, że bez zaangażowania się krajowej energetyki systemowej nie da się stworzyć prawdziwego
rynku OZE w Polsce. Ważne będzie
to, czy uda się wypracować wspólne
rozwiązania, które będą uwzględniać
interesy i małych i dużych podmiotów.
Im bowiem szerszy wachlarz narzędzi
i kierunków rozwoju rynku OZE uda się
stworzyć, tym większego sukcesu możemy się spodziewać.

 Podsumowanie
Podsumowując, można stwierdzić
nie bez smutku, że 2008 r. był w dużej
mierze rokiem straconym dla polskiej
energetyki odnawialnej. Nie poprawiono w znaczący sposób warunków przygotowania i realizacji inwestycji, przez
co mimo sprzyjających uwarunkowań
ekonomicznych, przygotowywane projekty utknęły w biurokratycznym bagienku. Nie przyjęto założeń strategicznych
dalszego rozwoju branży, przez co wielu
urzędników mających wpływ na realizację inwestycji nadal błądzi jak we mgle,
unikając podejmowania odważnych,
prorozwojowych decyzji. Nie zbudowano atmosfery przychylności ogólnospołecznej dla OZE, mimo tak wspaniałych
okazji jak dyskusja o klimacie na szczeblu ogólnoświatowym i unijnym.
Są to tym bardziej dotkliwe wnioski, że na rynku nie brakuje zainteresowania energetyką odnawialną. Na
podstawie frekwencji na różnego typu
licznych seminariach i konferencjach
można by twierdzić, że jest to najbardziej dynamicznie rozwijająca się branża w Polsce. Cóż jednak, skoro wciąż
kończy się na gadaniu…


Elektroenergetyka

sowej. Nic także nie wiemy o planach
rządowych wobec tak ambitnych przedsięwzięć, jak budowa elektrowni wiatrowych na Morzu Bałtyckim. Podczas gdy
we wszystkich krajach nadmorskich UE
powstają plany i strategie dynamicznego rozwoju wiatrowej energetyki offshorowej, w Polsce nie mówi się o tym
ani słowem. Czy znów Polska prześpi
szansę włączenia się w nurt innowacyjnych i przyszłościowych rozwiązań?
Czy znów nie skończy się ominięciem
naszego kraju w międzypaństwowych
planach budowy podmorskiej supersieci
europejskiej połączonej z ogromną generacją morskich farm wiatrowych?
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Rozmowa z Dariuszem Luberą, prezesem zarządu Tauron Polska Energia SA

strategia korporacyjna

z perspektywą

Fot. Tauron Polska Energia

do 2020 roku

Jak obecny kryzys światowy może
wpłynąć na realizację strategii?
Nasza strategia jest odporna na kryzys w tym sensie, że nawet trudna sytuacja rynkowa nie będzie skutkować
zmianą kierunków działania i inwestycji
Grupy Tauron. Chciałbym podkreślić, że
sytuacja na giełdzie w ostatnich tygodniach nie spowodowała zmiany planów
naszej Grupy, która docelowo chce zadebiutować na parkiecie. Na przełomie
lat 2009 i 2010 zamierzamy przygotować prospekt emisyjny i rozmawiać z
potencjalnymi inwestorami. Natomiast

to, czy i kiedy zadebiutujemy, będzie zależeć od oceny sytuacji rynkowej.
Na jakim poziomie przewidywane
są nakłady inwestycyjne?
Nakłady inwestycyjne w latach
2009-2012 mają sięgnąć 13,5 mld zł,
gdzie 8,6 mld zł przewidziane jest na wydobycie, wytwarzanie oraz odnawialne
źródła energii, a 4,9 mld zł na majątek
sieciowy operatorów systemów dystrybucyjnych. Środki własne mają stanowić
6,5 mld zł, podwyższenie kapitału 4 mld
zł, a pozostałe to finansowanie zewnętrzne. Jednak obecnie nie mogę jeszcze
wskazać, jakie będą to instrumenty.

”

Jednym
z najważniejszych
zadań, przed
którymi stanęliśmy
w 2008 r., było
niewątpliwe
przygotowanie
strategii
korporacyjnej

W następnym okresie, tj. w latach
2013-2020, nakłady na inwestycje mają przekroczyć 20 mld zł. Moce netto – po uwzględnieniu wycofywanych
– mają wzrosnąć o 27% wobec 5447
MW obecnie.

Największe priorytety holdingu to…
Jednym z podstawowych celów
budowy dużych i silnych zintegrowanych pionowo przedsiębiorstw jest
przede wszystkim umożliwienie prowadzenia niezbędnych inwestycji, co
ma gwarantować bezpieczeństwo
energetyczne kraju oraz niezawodność dostaw energii. Dlatego też naszym największym priorytetem jest odbudowa mocy wytwórczych, a także
modernizacje istniejących bloków, inwestycje w sieci dystrybucyjne i odnawialne źródła energii. Dużą uwagę
przykładamy również do prac badawczo-rozwojowych, które ukierunkowane są głównie na zmniejszenie emisji
gazów i pyłów.
Rok 2008 dla Taurona był…
…Bardzo pracowity. Wiosną intensywnie zajmowaliśmy się usystematyzowaniem struktury organizacyjnej,
uznaliśmy to za priorytet niezbędny do efektywnego funkcjonowania
spółki i zarządzania Grupą. Kolejnym
krokiem było uporządkowanie zasad
handlu energią. Jednym z najważniejszych zadań, przed którymi stanęliśmy
w 2008 r., było niewątpliwe przygotowanie strategii korporacyjnej. Dokument wskazał kluczowe wyzwania
i plany na lata 2008-2012 z perspektywą do 2020 r.
Rozmawiała: Dorota Kubek

Elektroenergetyka

Na czym opiera się strategia korporacyjna Grupy Tauron?
Tauron Polska Energia wraz ze spółkami Grupy, przy współpracy firmy doradczej AT Kearney, opracował „Strategię korporacyjną na lata 2008-20012
z perspektywą do roku 2020”. Na posiedzeniu w październiku Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała dokument,
który opiera się na pięciu głównych celach strategicznych: koncentracji na
zyskownym wzroście w obszarach
działalności podstawowej, poprawie
efektywności, integracji i zarządzaniu
wszystkimi elementami łańcucha wartości, rozwoju kapitału ludzkiego oraz
rozwoju działalności na atrakcyjnych
rynkach geograficznych. Naszym celem
nadrzędnym jest ciągły wzrost wartości
zapewniający bezpieczny zwrot z zainwestowanego kapitału dla akcjonariuszy oraz stworzenie holdingu operacyjnego o wysokim stopniu integracji
w ramach każdego elementu.
Główne obszary biznesowe Taurona to: wydobycie, wytwarzanie, energetyka odnawialna i handel. Nie wykluczamy również działania na rynkach
zagranicznych.
Nasza strategia zakłada, że Grupa
będzie działać jako holding operacyjny. Docelowo zakłada się stworzenie
jednej spółki – za wyłączeniem operatorów systemów dystrybucyjnych –
w każdym obszarze biznesowym, którymi są wydobycie węgla, wytwarzanie
energii, energetyka odnawialna i handel energią.
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Rozmowa z Arturem Różyckim, prezesem zarządu ENEA Operator Sp. z o.o.
oraz prezesem Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej

Energia
w ZMIANACH

Fot. ENEA Operator

Panie Prezesie, czy dobrze odbieram zadania stojące przed
prezesem spółki dystrybucyjnej
i prezesem PTPiREE, jako pracę
w ciągłych zmianach?
Rzeczywiście, można określić tę
sytuację zarówno jako kontynuację, a
jednocześnie dostosowywanie się do
zmian. Otwiera się przed nami nowy
etap działalności i tylko od nas zależy czy tę szansę z dobrym skutkiem
wykorzystamy. Nie jest łatwo sprostać
dzisiejszym wyzwaniom energetycznym, zważywszy na trudne uwarunkowania otoczenia rynkowego, zarówno
krajowego, jak i europejskiego. Nasze
działania wymagają dobrych, efektywnych biznesowo pomysłów, ale też
ogromnej konsekwencji w realizowaniu założonych celów, ciągłych przeobrażeń - stąd potrzeba zmian, również w funkcjonowaniu towarzystwa,
którym kieruję.
A mówiąc bardziej szczegółowo –
jakie to zmiany, od czego uzależnione, a także co przyniosą? Jaka jest
Pana opinia jako prezesa PTPiREE?
Sytuacja jest bardzo dynamiczna.
Zmiany na rynku energii to wypadko-
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Jakie są zatem najważniejsze zadania stojące przed OSD?
Żyjemy w czasach szybkich przeobrażeń i musimy umieć dostosować
do nich swoje działanie. Zapotrzebowanie na energię w ciągu najbliższych lat
będzie wzrastać, chociażby ze względu na rosnące potrzeby inwestycyjne.
Energię nie wystarczy tylko wyprodukować, trzeba ją jeszcze efektywnie
i bezpiecznie dostarczyć. Kluczowym
zadaniem jest stworzenie dialogu pomiędzy operatorami a partnerami zaangażowanymi w rozwój regionalny. Jest
to ważne w sytuacji, kiedy lokalizacja
nowych obiektów i linii energetycznych
jest niezwykle utrudniona względami
ekologicznymi, własnościowymi i administracyjnymi. Szczególnie istotne
jest także zrozumienie pomiędzy nami
a Urzędem Regulacji Energetyki. Mam
nadzieję, że znaczące potrzeby inwestycyjne zostaną uwzględnione w procesie zatwierdzania taryf, co wiąże się
z istotnymi szansami rozwoju spółek
dystrybucyjnych i jest jednym z istotniejszych elementów wzrostu gospodarczego.
Bardzo często polscy konsumenci zgłaszają problemy związane z jakością usług na rynku energetycznym.

To dla nas kolejne zadanie. Jakość
usług w przypadku operatorów to: dobre warunki zasilania, minimalizacja
czasu przerw w dostawie, doskonała i sprawna obsługa klientów. Polskie
firmy sieciowe mają dużą świadomość
powyższych zagadnień i podejmują
sporo działań, aby podtrzymać dobry
wizerunek w oczach lokalnych społeczności. Jestem pewien, że poprawę
jakości świadczonych usług zdecydowanie zapewni stabilność w otoczeniu
rynkowym.

”

Zapotrzebowanie
na energię w ciągu
najbliższych lat
będzie wzrastać,
chociażby ze
względu na
rosnące potrzeby
inwestycyjne.
Energię nie
wystarczy tylko
wyprodukować,
trzeba ją jeszcze
efektywnie
i bezpiecznie
dostarczyć

Znaczącym zadaniem dla operatorów będzie również lobbowanie na
rzecz zapewnienia inwestycjom sieciowym wsparcia administracyjnego.
Niestety w Polsce lobbing nadal budzi głównie złe skojarzenia, dlatego
musimy skoncentrować się na racjonalnej, popartej faktami argumentacji. Udoskonalenie prawa, eliminacja
sprzeczności pomiędzy ustawami a aktami wykonawczymi to jeden z naszych
priorytetów.
A co z ostatnio wywołanym przez
media tematem odnawialnych źródeł energii, mam tu na myśli głównie farmy wiatrowe?
Przedstawiciele branży energetycznej w Polsce, jako jedną z głównych ba-

rier w rozwoju energetyki odnawialnej
wskazują możliwości absorpcji energii
ze źródeł rozproszonych do sieci dystrybucyjnej. Chcąc zaspokoić popyt
w tym obszarze, musielibyśmy znacząco przewymiarować nasze zasoby. Przy
obecnych uwarunkowaniach prawnych
jest to niestety nieopłacalne. W dodatku kosztowo dyskryminuje odbiorców
pobierających energię z sieci danego
operatora. Myślę, że dobrym rozwiązaniem byłoby ponoszenie kosztów
związanych z funkcjonowaniem źródeł
odnawialnych w sposób równomierny
przez wszystkich użytkowników systemu elektroenergetycznego. Przyłączanie farm wiatrowych do sieci, która
służy zasadniczo dostarczaniu energii
do odbiorców, jest procesem niezwykle
skomplikowanym. W tych warunkach
pobieżne traktowanie tych spraw mogłoby naruszyć bezpieczeństwo energetyczne regionu, a przede wszystkim
powodować nieuzasadniony z punktu
widzenia klientów wzrost stawek opłat
sieciowych.
Najbliższe miesiące zapowiadają
się zatem bardzo pracowicie?
Zdecydowanie tak. W nadchodzącym czasie podstawowym zadaniem
operatorów będzie zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa
energetycznego. Jest to szczególnie
ważne wobec prób powrotu do administracyjnego kreowania cen na tzw.
rynku energii. Pojęcie „rynek” nie oznacza, niestety, tylko niskich cen. Widać,
że nie wszyscy są to w stanie zaakceptować. Dotyka to nie tylko operatorów, ale także wytwórców energii, którzy nie będą – jak sądzę – gotowi do
sprzedaży energii poniżej kosztów jej
wytworzenia. Warto przypomnieć tu
sekwencję zdarzeń poprzedzających
blackout w Kalifornii. Analogie są aż
nadto widoczne. Mam jednak nadzieję,
że wskutek krótkoterminowych decyzji
nie zburzymy ładu rynkowego takim
trudem i kosztem budowanego przez
ostatnie kilka lat.
Rozmawiała: Dorota Kubek
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wa działań i decyzji wielu podmiotów.
Po procesie konsolidacyjnym powstały
nowe grupy energetyczne. W stosunkowo krótkim czasie nastąpił rozdział
dystrybucji od obrotu, powołanie operatorów sieci dystrybucyjnej i liberalizacja rynku energii. Ponadto, ogólny
kryzys spowodowany brakiem samowystarczalności energetycznej Europy, zdecydowanie zachwiał stabilnymi
podstawami funkcjonowania naszej
branży. W odpowiedzi na zmieniające się otoczenie gospodarcze trzeba
działać bardzo elastycznie i przewidująco, muszą także zmieniać swoje oblicza gremia reprezentujące branżę, takie jak Polskie Towarzystwo Przesyłu
i Rozdziału Energii Elektrycznej. Decyzja o przekształceniu PTPiREE w organizację operatorów, wynikała z rzetelnej
i szczegółowej analizy sytuacji.
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o utrzymanie konkurencyjności

Musimy walczyć
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Jak to się przekłada na sytuację
Odbiorców?
Dla Odbiorców przemysłowych jest
to bardzo niekorzystna zmiana. Odbiorcy
ci ze względu na konieczność zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa
dla pracującej załogi, czy też pewność
zasilania obiektów przemysłowych wymaganą technologią, są zmuszeni do
posiadania 2, a czasem nawet 3 niezależnych źródeł zasilania. Płacą, więc za
pobieraną moc 2-3 krotne stawki opłaty
przejściowej. Tak niestety została sporządzona ustawa. Być może powinni-

śmy mieć między innymi pretensje do
samych siebie, że w momencie, kiedy
ustawa była tworzona na poziomie polskiego parlamentu i notyfikowana w UE,
nie podnieśliśmy larum. Zależało nam na
rozwiązaniu kontraktów długoterminowych, by jak najszybciej uwolnić energię. Wszyscy analitycy i eksperci energetyczni wskazywali na fakt, że uwolnienie
energii upłynni rynek, docelowo wyreguluje cenę, a cena rynkowa energii zniweluje koszty osierocone. A co za tym
idzie, opłata przejściowa będzie coraz
to mniejsza, szybko zaniknie.

”

Duża liczba
niewiadomych
oraz brak
konkretnych
ofert na energię
elektryczną
spowodowały, że
większość z nas
jest niedokontraktowanych
i w dalszym ciągu
poszukuje energii
na 2009 r.

Czy tak się faktycznie stało?
Niestety życie pokazało, że może
być całkiem inaczej. Opłata przejściowa dla Odbiorcy przemysłowego to, jak
już wspomniałem 2-3 krotna wysoka
stawka (aktualnie na poziomie 2-3 razy 7,65 zł za 1 kW mocy zamówionej).
A funkcjonowanie ww. ustawy nie uwolniło dla Odbiorców energii. Nie było stymulatorem redukcji cen energii elektrycznej, bowiem energetyka zawodowa
poprzez zastosowanie – naszym zdaniem – cen transferowych energii wewnątrzskonsolidowanych grup energetycznych, niedopuszczanie Odbiorców
do rynku hurtowego na poziomie wytwórców, wykreowała wysokie koszty osierocone. Ceny energii płacone
zaś przez Odbiorców wyraźnie wskazy-

wałaby na ich ewidentną redukcję, zanik i gwałtowną potrzebę ograniczenia
stawek opłaty przejściowej w 2009 r.
Przedstawione jednak przez energetykę wytwórczą nieuzasadnione poziomy
kosztów osieroconych zmusiły prezesa
URE do skorygowania stawek na 2009
r. bardzo mocno w górę. Będzie to jeszcze jeden element, który na pewno bardzo mocno odbije się niekorzystnie na
sytuacji ekonomicznej Odbiorców.
Co jeszcze miało wpływ na sytuację Odbiorców energii?
Na pewno prowadzona zabawa
w ciuciubabkę energetyki zawodowej
z Odbiorcami. Na początek zaserwowano nam niebotyczny wzrost cen energii
na rynkach spotowych w 2008 r. Operatorzy handlowi, Odbiorcy i urzędy odpowiedzialne za monitoring rynku zastanawiali się, co się dzieje, skąd te nagłe
nieuzasadnione skoki cen. Bardzo aktywnie na miarę posiadanych uprawnień próbował tę sprawę rozwikłać prezes URE. Kreowanie bardzo wysokich
cen na rynku odbywało się poprzez
wskazywanie tendencji wzrostowych
na Towarowej Giełdzie Energii (TGE),
czyli płytkim rynku z marginalnym wolumenem obracanej energii elektrycznej.
Zaczęła się spekulacyjna gra na TGE,
tzn. windowania cen przy małych porcjach energii, kreując przez to ceny dla
pozostałych kontraktów na energię. Ten
proceder pozwolił na szybki z dnia na
dzień wzrost cen energii oferowanej na
rynku Odbiorcom. Oczywiście staraliśmy się wspólnie z prezesem URE oraz
innymi urzędami tę sytuację napiętnować, nagłośnić. W pewnym momencie
medialny szum spowodował, że energetyka zrezygnowała z tego typu działań. W kwietniu br. ceny ustabilizowały
się na poziomie cen średnich z kontraktowych zawieranych w 2007 r. na
2008 r., jako cena hurtowa.
Jaką postawę przyjęła energetyka?
Rozpoczął się proces poszukiwań
nowych możliwości wzrostu cen energii elektrycznej. Energetyka zawodowa
zaczęła skutecznie kreować medialnie
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Jaki był rok 2008 dla Odbiorców
energii?
Rok 2008 był przełomowym okresem, jeśli chodzi po pozycję Odbiorcy
na rynku energii i można go pod tym
względem rozpatrywać w dwóch niezależnych aspektach. Po pierwsze trzeba
wziąć pod uwagę to, co nam „zgotowała
energetyka”. Po drugie, warto zauważyć
silną konsolidację odbiorców, szczególnie poprzez faktyczne działanie powołanego w 2007 r. Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu (FOEEiG).
Od samego początku 2008 r. obserwowaliśmy ciekawy „zbieg zdarzeń”,
a może raczej celowych działań w kierunku windowania w górę cen energii
elektrycznej. Już przecież w 2007 r.,
kontraktując energię na 2008 r., zauważyliśmy znaczący poziom zwyżki cen
energii ponad inflację. Hurtowi odbiorcy
energii, czyli w zasadzie tzw. Odbiorcy
przemysłowi, spotkali się ze wzrostem
ceny energii na poziomie 26-27%. Dodatkowym czynnikiem wzrostu opłat za
energię elektryczną w 2008 r. była likwidacja kontraktów długoterminowych,
wprowadzenie tzw. opłaty przejściowej,
która dla Odbiorców przemysłowych
jest bardziej bolesna niż poprzednie
opłaty wyrównawcze, przy istniejących
kontraktach. Ustawa, bowiem zmieniła system pobierania opłat od Odbiorcy na pokrycie kosztów osieroconych
z opłat za energię, czyli z kwoty, jaką
trzeba było płacić do każdej zużytej
MWh, przechodząc na opłatę według
mocy zamówionej.
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i technicznie wizerunek katastrofalnego
jej stanu i potrzebę gwałtownych wzrostów cen, by powstał impuls inwestycyjny. Czyniła to między innymi poprzez
lawinę „czarnych” wieści o grożącym
nam blackoucie, zbliżaniu się mocy pobieranej z systemu do mocy dyspozycyjnej w krajowym systemie elektroenergetycznym, ograniczeniu dostaw
energii elektrycznej, jak tylko przyjdzie
ciepłe lato, bądź ostra zima, braku pokrycia energii elektrycznej w CO2. Faktem jest, że sprawa limitów (podziału
CO2) niewyjaśniona była aż do listopada br. Energetyka nie wiedząc ile faktycznie otrzyma darmowych uprawnień
wkalkulowała spory – naszym zdaniem
nieuzasadniony – wzrost ceny energii
na pokrycie kosztów zakupu brakujących limitów CO2. Mając taką argumentację, energetyka mogła rozpocząć nowy proceder windowania w górę cen
energii poprzez notabene bardzo ciekawy mechanizm, tzw. akcelerator – spiralę, który powodował, że oferowano
Odbiorcom szczególnie w kontraktach
długoterminowych, bardzo małe ilości
energii na ustalonym poziomie ceny.
Energetyka „próbkowała”, jak zareaguje rynek na tę zaoferowaną cenę. Jeśli
Operatorzy i Odbiorcy kupią za daną
kwotę, to następnego dnia cenę można znowu podnieść o kolejny „krok”,
złotówkę albo dwie. W ten sposób hurtownicy małymi krokami oferowali małe
ilości energii po coraz to wyższej cenie.
Znikły z rynku oferty energii o dużych
wolumenach, pomimo zapytań ofertowych ze strony nas Odbiorców.
Odbiorcy podejmowali również próbę zakupu energii jako tzw. „grupa
zakupowa”?
Zgadza się, próbowaliśmy zakupić duże ilości energii jako tzw. „grupa
zakupowa” skupiająca największych
Odbiorców przemysłowych w kraju.
Szybko okazało się jednak, że ofert
na energię elektryczną dla niej nie ma.
Nawet największe firmy skonsolidowane, oferowały przecież wolumen energii
elektrycznej w granicach swoich kilku
procent zdolności wytwórczych, małymi

krokami windując cenę. Moim zdaniem
niedopuszczenie nas jako Odbiorców
do faktycznego zakupu energii u wytwórców, jest działaniem zamierzonym.
Nastąpiła totalna blokada Odbiorców
od Wytwórców i nie możemy, zatem
kupować energii na rynku hurtowym,
pierwotnym. Jedyny Operator Handlowy, który mógłby zaoferować energię
o wolumenach pokrywających zużycie
dużych Odbiorców, to Polska Grupa
Energetyczna S.A., która chcąc pokazać jakim to jest rynkowym podmiotem,
wprowadziła aukcyjność na swój produkt „energię elektryczną”. Wydawałoby się, że będzie to dobra sytuacja dla
Odbiorcy, że grupa organizuje aukcję
na energię elektryczną.
Czy są jakieś zagrożenia przy wprowadzaniu systemu aukcyjnego?
Zaproponowany system aukcyjny
wprowadził niestety tylko pozory działań konkurencyjnych – „rynku energii”.
Odbiorcy na pewno nie byli przygotowani technicznie, prawnie do tej aukcji.
Wymagania formalne aukcji były poza
zasięgiem Odbiorców. Na przykład Odbiorcy nie są bezpośrednimi uczestnikami RB i nie mają umów EFET zawartych
z PGE Electra. Dlatego też z definicji
zostaliśmy skreśleni z listy potencjalnych uczestników tej aukcji. Nie byliśmy przygotowani również logistycznie
na przekazanie sporych zabezpieczeń
finansowych, a terminy ważności aukcji były bardzo naglące. Dlatego naszym zdaniem żaden z odbiorców nie
był w stanie w niej wystartować. Z aukcji, która miała być transparentna i bardzo rynkowa, skorzystały tylko spółki
obrotu, które następnie oferują nam tę
energię na rynku wtórnym, oczywiście
z dużym narzutem.
Jakie działania zamierzacie podjąć
w najbliższym czasie?
Jako Odbiorcy, a szczególnie ci, dla
których koszt energii stanowi pokaźny
udział w kosztach ogółem działalności
gospodarczej, zamierzamy aktywnie
działać, by zmienić tę sytuację na rynku
i mamy kilka propozycji dla energetyki.

Czy jednak energetyka zechce z nami
rozmawiać? Jako Forum na różnych
gremiach zwracamy uwagę na to, że
energetyka generuje bardzo wysokie
koszty energii na przyszły rok, zarówno
po stronie przesyłu, jak i obrotu. Zwracamy również uwagę na fakt, że wiele
branż nie jest w stanie, przy obecnych
cenach energii, wytworzyć produkty,
które będą konkurencyjne na globalnym rynku. Odbiorcy przemysłowi wytwarzają przecież z zakupionej energii elektrycznej produkty, które muszą
skutecznie konkurować z produktami
tego typu oferowanych przez innych
światowych wytwórców.
Energetyka zachowuje się zaś jak
prawdziwy monopolista i kreuje impulsy cenowe ponadrynkowe. A do tego
dochodzi jeszcze nadchodząca recesja
i czekająca wiele branż redukcja produkcji. Energochłonni Odbiorcy zrzeszeni w Forum twierdzą, że ponoszone
przez nich globalne opłaty za energię
elektryczną w Polsce znacznie są wyższe od tych, które płacą producenci tego samego produktu w krajach UE.
Z czego to wynika?
Wynika to z tego, że nasza energia,
jako produkt, czyli towar, jest jeszcze,
co prawda tańsza od cen na rynkach
naszych sąsiadów. Jednak uwzględniając warunki przesyłu, preferencje podatkowe, jakie stosuje się wobec odbiorców energochłonnych i system prawny
ograniczający ich koszty, trzeba zmienić
relacje, co składników kosztów energii
elektrycznej w Polsce, podobnie jak
w krajach UE. Bowiem firmy tej samej
branży w krajach UE płacą całościowo, dużo mniej, niż płaci dzisiaj nasz
krajowy Odbiorca energii. Dzieje się
tak przez wprowadzenie u nich innego
systemu naliczania opłat przesyłowych
dla dużego odbiorcy, redukcji obowiązków w systemie wsparcia energii „kolorowej”, ograniczenia opłat akcyzy i wiele innych udogodnień oraz preferencji
dla przemysłu. Energochłonni Odbiorcy
są pod parasolem ochronnym, by złagodzić skutki globalnego wzrostu cen
energii elektrycznej w Europie.

reklama

Na przełomie października i listopada, kiedy Odbiorcy
przemysłowi zaczęli kontraktować energię na przyszły
rok, sytuacja stała się napięta…
Tak, te wszystkie negatywne symptomy skumulowały się
właśnie w tym okresie. Spotkaliśmy się niestety z ofertami o bardzo małych wolumenach, ceny były bardzo podobne i mocno
wyśrubowane. Można nawet odnieść wrażenie, że ktoś steruje
cenami, gdyż były bardzo do siebie zbliżone.
Trzeba dodać również, że energetyka rzuciła dużych Odbiorców przemysłowych na bardzo głęboką wodę. Po kilku latach przyzwyczajenia Odbiorcy do kupowania energii hurtowej również wg
grafiku czy profilu, nagle okazało się, że tego typu produktu w tym
segmencie rynku w ogóle nie ma. Nie da się ukryć, że ta sytuacja
nas bardzo zaskoczyła. Monitorując rynki zagraniczne, wiedzieliśmy, że standardowo handluje się pasmami, szczytami, czy też
pikami, ale mimo to dla wielu Odbiorców był to szok. Okazuje się,
że nagle trzeba było między innymi zoptymalizować portfel zakupowy określając w nim poziom pasma i pozostałych składników.
Zaczęliśmy sobie zadawać pytania: czy warto być bardziej niedokontraktowanym, czy przekontratowanym na przyszły rok?
Na co powinni zwrócić uwagę Odbiorcy w najbliższym czasie?
Trzeba się przygotować na to, że od 1 stycznia będziemy na
bieżąco uczestniczyć w rynku dnia bieżącego, poprzez sprzedawanie i dokupywanie energii do grafiku, czyli handlowanie
na rynkach konkurencyjnych, takich jak TGE lub POEE. Od
1 stycznia PSE Operator wprowadza nowy regulamin RB. Będzie obowiązywała jedna cena równowagi, nie będzie ceny rozchylenia. Aktualnie, jako Odbiorcy nie potrafimy tych cen oszacować, dlatego też trudno mi obecnie powiedzieć, ile faktycznie
zapłacimy docelowo za bilansowanie, czy będzie się opłacało
tworzyć duże grupy bilansowe, czy będzie się opłacało być samoistnym uczestnikiem rynku bilansującego. Być może będzie
się opłacało grać na rynku tym, co się już teraz ma w portfelu,
aby się odpowiednio dopasować do grafiku.
Duża liczba niewiadomych oraz brak konkretnych ofert na
energię elektryczną spowodowały, że większość z nas jest niedokontraktowanych i w dalszym ciągu poszukuje energii na 2009 r.
Cały czas podejmujemy kroki, aby ją zakupić. Trzeba zamknąć
bieżące kontraktowanie, a czasu na zgłoszenie do operatora
sieci dystrybucyjnej umów sprzedaży i podmiotu, który będzie
odpowiedzialny za bilansowanie już nie ma. Nie mając zawartych
wszystkich kontraktów, najczęściej dogadywaliśmy się z operatorem sieci dystrybucyjnej, że podajemy tylko część zawartych
dotychczas umów lub podawany jest wyłącznie podmiot pełniący
obowiązki POB. Natomiast umowy handlowe sprzedaży energii
zostaną przez nas zgłoszone w terminie późniejszym.

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

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

DYSTRYBUTOR LINCOLNA W POLSCE

50-110 Wrocław, ul. Kiełbaśnicza 24, tel. (071) 341 85 25, fax (071) 341 84 76

Czy odbiorcy mogą liczyć na wsparcie poza działaniami
FOEEiG?
Robimy wszystko, aby znaleźć wsparcie we wszystkich gremiach decyzyjnych. Forum wystosowało do prezesa URE pismo
o wszczęciu poprzez URE postępowania przed UOKiK w kwestii
DORADZTWO * PROJEKTOWANIE * SPRZEDAŻ * MONTAŻ * SERWIS
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praktyk monopolistycznych i stosowaniu pozycji dominującej przez koncerny
energetyczne. Czekamy na przedstawienie konkretnych rozwiązań ze strony
energetyki, ministerstwa, czy też prezesa URE. Prezes URE Pan Mariusz Swora rozważa nawet możliwość przywrócenia taryfikowania energii elektrycznej.
Z jednej strony pozwoliłoby nam to na
ograniczenie na bieżąco kosztów kontraktów na energię elektryczną, bowiem
dużo kosztów nieuzasadnionych mogłoby zostać obciętych.
Z drugiej strony odwrót od rynku
bardzo drastycznie odbiłby się na polskiej sytuacji w UE. Przy obecnych negocjacjach w sprawie zmiany pakietu
klimatycznego, pokazanie, że nasza
polska energetyka zachowuje się nierynkowo, mogłoby dać dodatkowe argumenty wszystkim tym, którzy nie
chcą tych zmian i rozłożenia w czasie akcyjności CO2 w pakiecie klimatycznym.
Myślę również, że ze względu na
panujący kryzys gospodarczy może
okazać się, że zapotrzebowanie na
energię może być znacząco mniejsze, niż się faktycznie spodziewaliśmy
i ceny energii mogą dość drastycznie
zostać zredukowane. Odbiorcy przy
podwyższonej cenie mogą mieć kłopoty ze zbytem produktu. Wszyscy musimy zrozumieć, że za wszystko, co
generuje koszty na rynku energii elektrycznej poprzez politykę cenową energetyki, inwestycje i fiskalizm, zawsze
płaci Odbiorca. Odbiorca płacić może
i chce zapłacić, ale tylko w miarę środków. A Odbiorca nie będzie miał odpowiednich środków, kiedy jego produkt
będzie niekonkurencyjny. Wszyscy musimy walczyć o utrzymanie konkurencyjności polskiej gospodarki. Myślę, że
energetyka nie powinna nam mieć za
złe, że piętnujemy ich monopolistyczne
zachowania. Bronimy wszak bytu wielu
podmiotów gospodarczych na przyszły
rok, tysięcy miejsc pracy.
Jak odbiorcy oceniają postęp prac
przy ustawie o efektywności energetycznej?

Zmartwiło nas, że pomimo obietnic
ustawa o efektywności energetycznej
ukaże się dopiero w okolicach czerwca 2009 r. i będzie obowiązywać od
1 stycznia 2010 r. Nadal jako Odbiorcy
jesteśmy przekonani, że w ustawie nie
powinni być brani pod uwagę wytwórcy
i przesył. W dalszym ciągu uważamy,
że ustawa mówić powinna o ograniczeniu zużycia energii Odbiorcy końcowego. Dużym wsparciem będą dla
nas białe certyfikaty. Uważamy, że sam
opis ich funkcjonowania w założeniach
do ustawy jest klarowny i rynkowy. Zadajemy sobie jednak pytanie: czy system nie będzie generował dużych kosztów. Boimy się bowiem, żeby nie był to
kolejny system, który zamiast działać
na wzrost inwestycji w poszanowanie
energii, będzie działał na utrzymanie
systemu, a nie na samą efektywność
energetyczną. Widać jak nieefektywny
dla energetyki i kosztowny dla Odbiorców jest system wsparcia certyfikatami
zielonymi, czerwonymi czy też żółtymi.
Poprzez certyfikaty bardzo łatwo się
rozlicza obowiązki, natomiast generalnie nie ma z nich wystarczająco zadowalającego impulsu inwestycyjnego
w nowe źródła.
Z czego to wynika?
Certyfikaty przyznawane są wszystkim, niezależnie od tego, kiedy była
przeprowadzana inwestycja oraz na
jakim poziomie kosztów funkcjonuje.
Czy to jest elektrownia 50, czy 30-letnia, wsparcie ma na takim samym poziomie jak nowo powstała inwestycja,
która wymaga przecież dużo większej
pomocy finansowej. Zależy nam na tym,
aby system białych certyfikatów nie zadziałał na podobnej zasadzie.
Nie chcemy, aby ta ustawa poprzez
konieczność przydzielania energetyce
zawodowej białych certyfikatów, stała
się kolejnym KDT. Myślimy, że już teraz
ceny energii elektrycznej na tyle rynkowo się wykreowały, a rentowność
energetyki jest na tyle wysoka, że będzie można wybudować nowe źródła
i podjąć działania efektywnościowe bez
wsparcia dodatkowymi certyfikatami.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że
w dokumencie „Polityka energetyczna…” jest zapis, że nasz kraj ma 2-2,5
krotnie niższą efektywność energetyczną w stosunku do krajów byłej UE.
Myślę, że tutaj chodziło o porównanie
do wskaźnika PKB i jest to wówczas
słuszny zapis. Porównując wskaźniki
udziału energii w PKB państw UE, to
faktycznie nasza efektywność jest bardzo słaba. Ale nie może to być jedyny
wskaźnik służący do oceny efektywności energetycznej. Porównywanie efektywności w odniesieniu do PKB może
wygenerować bardzo błędne założenia,
że uda się bez dodatkowego impulsu
inwestycyjnego u Odbiorców, prowadzić zeroemisyjny wzrost gospodarczy,
co jest właśnie jednym z głównych założeń polityki.
Na jakim poziomie kształtuje się
energochłonność przemysłu za
granicą?
Jako Forum robiliśmy rozeznanie jak
wygląda energochłonność w różnych
państwach europejskich w poszczególnych branżach. Z naszych obserwacji wynika, że polska gospodarka
nie wygląda wcale tak źle na tle innych
państw europejskich. Okazuje się, że
w stosunku do innych państw europejskich, wiele naszych branż takich jak:
ceramika, cement, hutnictwo żelaza
i metali nieżelaznych, przetwórstwo ropy, przemysł chemiczny, zużywa nie aż
tak duże ilości energii w przeliczeniu na
konkretny produkt.
Oszczędzanie energii, to na pewno
jeden z elementów ratunkowych polskiej gospodarki. Jeżeli firmom, które
są najbardziej energochłonne nie uda
się wprowadzić drastycznych ograniczeń w zużyciu energii, poprzez zmianę technologii, czy samego produktu,
wiele z nich może mieć naprawdę poważne problemy jeśli chodzi o konkurencyjność swoich wyrobów.

Rozmawiali:
Dorota Kubek, Mariusz Marchwiak
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Rozmowa z Przemysławem Zaleskim, wiceprezesem ds. handlowych ENEA Operator Sp. z o.o.

Nie jesteśmy

przeciwni
rozwojowi farm wiatrowych

Przemysław
Zaleski

Fot. NE

jest wiceprezesem ds. handlowych
ENEA Operator, pełni także w zastępstwie funkcję wiceprezesa ds. ekonomiczno-finansowych. Jest ekspertem
Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki i Podkomisji Stałej ds. Energetyki przy Sejmie RP. Z branżą energetyczną związany jest od 1999 r.
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1 lipca 2007 r. – przyp. red.) wprowadzone zostały jednolite procedury przyłączania do sieci, które skróciły okres trwania
procesów przyłączeniowych. Pomimo
istnienia formalnych podstaw do przerwania procedur w związku ze zmianami istotnych danych zawartych we
wnioskach – np. zmiana numeru działek,
cesje praw z jednego podmiotu na drugi,
Spółka kontynuowała ich rozpatrywanie,
występując jednocześnie do prezesa
URE z zapytaniem o dopuszczalność
podejmowanych działań.
Nasza kadra uczestniczy w specjalnym studium i szkoleniach dotyczących tych zagadnień. Współpracujemy
ściśle z PSE Operator, dopytując niezależnie inwestora o niektóre z problemów. Zresztą możemy się pochwalić,
że aktywnym inicjatorem rozwiązań dotyczących przyłączania elektrowni wiatrowych na różnych forach branżowych
jest wiceprezes ds. infrastruktury sieciowej ENEA Operator – Artur Kowalczyk, jeden z najlepszych inżynierów
i specjalistów w tej dziedzinie.

Dlaczego UOiK nałożył na Was prawie 12 mln zł kary?
Główną podstawą do nałożenia na
nas kary było niedotrzymywanie terminów wydawania warunków, a przy tylu
złożonych wnioskach było nam trudno.
Obecnie staramy się przedstawić rzetelne argumenty dla UOiK, aby oczyścić się z zarzutów. Chciałbym dodać,
że w tak skomplikowanej materii jakim
jest określenie warunków dla dużej farmy wiatrowej np. 160 MW, czas wyznaczony w PE jest za krótki. Zwłaszcza,
że należy uwzględnić jeszcze warunki,
które musi wydać PSE Operator. Trzeba też zauważyć, że przyłączanie elektrowni wiatrowych jest nowym procesem w Polsce, co powoduje, że nasze
kadry dopiero od niedawna nabierają
potrzebnych kompetencji. ENEA Operator stara się w wielu aspektach naprawdę wyjść naprzeciw inwestorom.

Wymienił Pan rzeczywiście mocne
argumenty. W takim razie jak Pan
wyjaśni burzę związaną z farmami
wiatrowymi?
Nie nazwałbym tego burzą. Ale biorąc pod uwagę całokształt sprawy, to
należy zauważyć, że podstawowym
obowiązkiem Spółki ENEA Operator
wynikającym z posiadanej koncesji jest
prowadzenie działalności związanej
z zapewnieniem dostarczania energii
elektrycznej do odbiorców przyłączonych do sieci Spółki, jak również przyłączanie do tej sieci nowych Odbiorców.
De facto nie ma tam mowy o przyłączaniu mocy wytwórczych. Kolejna sprawa, na którą chciałbym zwrócić uwagę związana jest ze znaczącą częścią
procesowanych wniosków dotyczących
dużych elektrowni wiatrowych – często
po 100 MW i więcej. Elektrownie te absolutnie nie powinny być przyłączane
do sieci dystrybucyjnej, tylko do sieci
przesyłowej. Zarząd ENEA Operator
będąc odpowiedzialnym za bezpieczeństwo energetyczne regionu, musi

Proszę przytoczyć kilka faktów.
Po zaledwie paru miesiącach działalności (OSD zaczęły funkcjonować od

wykonywać swoją działalność w sposób odpowiedzialny i takie działania
w tym zakresie podjęliśmy.
Jakie konkretnie działania ma Pan
na myśli?
Stoimy na stanowisku, iż spółki dystrybucyjne winny opracowywać
długoterminowe plany rozwoju swojej infrastruktury w oparciu o oficjalne
dokumenty rządowe dotyczące prognozy wzrostu zapotrzebowania na
moc i energię. Takim obowiązującym
w tym zakresie dokumentem jest „Polityka energetyczna Polski do roku 2025”,
który zakłada wzrost zapotrzebowania
na energię elektryczną w wysokości
93%. ENEA Operator opracowała koncepcję rozwoju sieci dystrybucyjnej WN
uwzględniającą jej rozwój do 2025 r. dla
krańcowego wariantu wzrostu zużycia
energii elektrycznej przez odbiorców,
przyjętego w ww. dokumencie. Z jego
analizy wynika, iż w celu zapewnienia
dostaw energii jej odbiorcom, zachodzi
konieczność przeprowadzenia modernizacji części linii 110 kV. Ale co jest
bardzo istotne dla praktyki, wymagane parametry sieci dystrybucyjnej dla
modelu sieci w 2025 r. zakładają stosowanie przekrojów przewodów roboczych wynoszących 180 do 240 mm2,
w niektórych przypadkach – w sytuacjach dostaw energii w dużych aglomeracjach miejskich – nawet 300 mm2.
Zastosowanie wyższych przekrojów
przewodów roboczych konieczne byłoby tylko i wyłącznie dla wyprowadzenia mocy z projektowanych farm wiatrowych.
Są to bardzo fachowe terminy. Proszę wyjaśnić co to oznacza w skutkach dla OSD?
To oznacza, że przyłączanie źródeł
wytwórczych do sieci dystrybucyjnej
winno odbywać się tylko i wyłącznie
w takim zakresie, aby dostosować sieć
do potrzeb dostarczania energii dla odbiorców końcowych. W pozostałym zakresie przyłączanie źródeł wytwórczych
winno następować do sieci przesyłowej OSP. Takie podejście wydaje się
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Dlaczego ENEA Operator walczy
z wiatrakami?
Rozumiem, że nawiązujecie do artykułu Gazety Wyborczej. Nie, to nieprawda. Ani nie walczymy, ani nie jesteśmy
przeciwni rozwojowi farm wiatrowych
na terytorium działania Spółki. Prawdą
jest natomiast, że elektrownie wiatrowe
to w chwili obecnej dla ENEA Operator
dość duży problem, gdyż w ostatnim
okresie odczuliśmy znaczący wzrost liczby wniosków od inwestorów dotyczących przyłączenia farm wiatrowych do
sieci elektroenergetycznej. Do dnia dzisiejszego Spółka określiła i wydała 351
warunków przyłączenia na łączną moc
przyłączeniową wynoszącą 2 274,2 MW.
Jest to skala nieporównywalna do pozostałych OSD. Oprócz tego mamy
procedowanych wniosków na prawie
18 000 MW, a maksymalne szczytowe
zapotrzebowanie Spółki wynosi około 3000 MW. Tak więc jest kilkakrotnie
mniejsze od łącznej mocy teoretycznie
planowanych do przyłączenia do sieci
ENEA Operator źródeł wytwórczych.
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najbardziej uzasadnione z punktu widzenia równoważenia interesów odbiorców i przedsiębiorstw energetycznych,
bowiem koszty rozwoju energetyki odnawialnej rozłożone byłyby równomiernie na wszystkich użytkowników KSE.
W skrajnych przypadkach dla przyłączenia źródła o mocy 30 MW konieczne jest zrealizowanie przez ENEA Operator inwestycji na łączną kwotę rzędu
300 mln zł. Niejednokrotnie z opracowywanych analiz wpływu przyłączanego źródła na system elektroenergetycz-

ny, wynika konieczność przebudowy
poszczególnych linii wysokiego napięcia do przekrojów rzędu 525 mm2
– a w niektórych przypadkach nawet
większych, które to przekroje są typowymi rozwiązaniami technicznymi dla
sieci przesyłowych, a nie dystrybucyjnych. Dlatego też w przypadkach, o których mowa powyżej, Operator Systemu
Dystrybucyjnego winien odmówić zawarcia umowy o przyłączenie do sieci
z uwagi na brak warunków technicznych przyłączenia i nie ma obowiązku

Fot. Enea Operator
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Energetyczna
pewność

Prezes ENEA Operator Artur Różycki
uruchomił połączenie pomiędzy
Głównymi Punktami Zasilania
Bema i Jeżyce

ENEA Operator oddał w listopadzie 2008 r. do użytku największą
w ostatnich latach energetyczną inwestycję w Poznaniu. Dzięki podziemnej linii wysokiego napięcia, będącej drugim ciągiem
zasilającym dla jednego z najważniejszych Głównych Punktów Zasilania, nastąpiło istotne
wzmocnienie zasilania Poznania.

Oddana inwestycja to jeden
z trzech etapów prac. Pierwszym
z nich było wybudowanie nowego Głównego Punktu Zasilania Jeżyce
oraz połączenie go ze stacją energetyczną Pogodno. Nowa stacja elektroenergetyczna Jeżyce powstała w 2004 r. Stacja zlokalizowana została w centrum miasta Poznania. Zastąpiła pracującą tam, wysłużoną
i nietypową stację 30/6 kV. Została wyposażona w aparaturę wysokiego, średniego i niskiego napięcia najnowszej generacji.
Budowa linii kablowej 110 kV relacji GPZ Jeżyce-GPZ Bema była niezbędna dla powstania drugostronnego zasilenia GPZ Jeżyce. Zaowocowało to poprawą pewności zasilania odbiorców, do których energia
dociera z GPZ Jeżyce oraz poprawą warunków zasilania w pozostałych obszarach aglomeracji miejskiej. Inwestycja zaspokaja także potrzeby wynikające z naturalnego wzrostu mocy, spowodowanego planowanymi inwestycjami.
Pozostał jeszcze do wykonania trzeci etap inwestycji. Już w 2011 r.
ENEA Operator zamierza zakończyć budowę linii kablowej 110 kV relacji GPZ Bema-GPZ Nadolnik, która dodatkowo poprawi bezpieczeństwo zasilania aglomeracji poznańskiej.


dokonywania kosztownych inwestycji, aby warunki te stworzyć kosztem
podwyższenia stawek dystrybucyjnych.
Czyli de facto wzrostem ceny dla odbiorców końcowych.
Czy rozmawiacie Państwo o tym
problemie z Urzędem Regulacji
Energetyki?
Tak, odbyliśmy kilka spotkań z wiceprezesem URE Markiem Woszczykiem, który jako fachowiec rozumie nasz
punkt widzenia. Problemem jest jednak
to, że sieć przesyłowa nie jest dobrze
rozwinięta, a prawo energetyczne nie do
końca szczegółowo rozwiązuje problem,
stąd jego różne interpretacje. Dużym
problemem jest także interpretacja dotycząca opłaty przyłączeniowej.
Wątpliwości te zgłaszają podmioty
zajmujące się inwestycjami w zakresie
budowy OZE i polegają na próbie utożsamiania pojęcia „nakłady poniesione
na realizację przyłącza”, o którym mowa w art. 7 ust. 8 pkt. 2 Prawa energetycznego z pojęciem „rzeczywiste
nakłady poniesione na realizację przyłączenia”, o którym mowa w art. 7 ust.
8 pkt. 3 Ustawy. Co oczywiście ma
istotny wpływ na sposób kalkulacji
opłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej tych źródeł. Nie ulega
wątpliwości, że pojęcie rzeczywistych
nakładów poniesionych na realizację
przyłączenia, powinno interpretować
się w ten sposób, iż nakłady poniesione na realizację przyłączenia obejmują wszelkie koszty, które zostały poniesione przez przedsiębiorstwo sieciowe,
aby przyłączyć dany podmiot do sieci
elektroenergetycznej. W efekcie w przypadku przyłączania źródeł współpracujących z siecią nie można ograniczać
kosztów związanych z realizacją przyłączenia wyłącznie do kwestii samego
przyłącza. Aby było to doprecyzowane
poprosiliśmy o stanowisko ministra gospodarki. Z podobną inicjatywą wystąpiło URE. Zagadnienie to będzie także
przedmiotem debaty PTPiREE.
Rozmawiali:
Dorota Kubek, Mariusz Marchwiak
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Fot. Energa SA

Rozmowa z Romanem Szyszko, wiceprezesem zarządu ds. finansowych w ENERGA SA

POSZUKIWANIE
innowacyjnych rozwiązań

jest naszym obowiązkiem

Czy rok 2008 był rokiem inwestycji,
czy raczej ich precyzyjnego planowania na przyszłe lata?
W roku 2008 Grupa ENERGA zarówno realizowała inwestycje, jak i zaplanowała przyszłe przedsięwzięcia. Podstawowe wydatki inwestycyjne w bieżącym
roku stanowią nakłady na inwestycje
spółki ENERGA-OPERATOR. Pamiętać
trzeba również o znaczących środkach
jakie przeznaczamy na rozwój naszych
aktywów elektrociepłowniczych. W ko-

lejnych latach ciężar wydatków inwestycyjnych będzie się zdecydowanie przesuwał w kierunku finansowania nowych
źródeł energii elektrycznej. Skala przyszłych inwestycji będzie znacznie wyższa. Rok 2008 był poświęcony mało widowiskowemu, lecz niezwykle istotnemu
procesowi przygotowań. Doświadczenie
wskazuje, że od sprawności przeprowadzenia okresu przygotowawczego zależy
efektywność i harmonogram przyszłego
procesu inwestycyjnego.

Proszę przybliżyć plany związane
z kierunkiem rozwoju sieci i cele jakie chcecie osiągnąć?
Rzeczywiście rozwój sieci jest naturalnym i najbardziej oczywistym zakresem działalności inwestycyjnej. Podstawowe cele inwestycji sprowadzają się
do zwiększenia bezpieczeństwa przesyłu energii elektrycznej. Będziemy próbowali odrabiać wieloletnie zaległości. Musimy zmierzać do znaczącego obniżenia
strat przesyłowych. Z całą pewnością
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kryzysowe przesilenie na rynkach finansowych nie pomoże w realizacji ambitnych planów inwestycji w rozwój sieci.

Grupy ENERGA
Strategia jest odpowiedzią Grupy ENERGA na wyzwanie, przed którym stoi dzisiaj polski sektor elektroenergetyczny – zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego. Wieloletnie zaniedbania inwestycyjne,
deficyt mocy wytwórczych, konieczność rozbudowy sieci elektroenergetycznych – to przy wzrastającym o 3% rocznie zużyciu prądu, rosnących cenach paliw i konieczności ochrony środowiska – problemy,
z którymi zmierzyć się dziś musi polska energetyka. W strategii na lata
2009-2015 firma postawiła na jakość, nowe produkty i innowacyjność.
ENERGA podjęła również decyzję o wprowadzeniu jednolitej marki dla
wszystkich spółek Grupy.

– Mamy solidne podstawy, aby sprostać tym wyzwaniom. ENERGA
dysponuje ogromnym doświadczeniem i potencjałem, które zamierzamy optymalnie wykorzystać. Wiemy, co zrobić, aby cele strategiczne
zaczęły się materializować, a marka ENERGA kojarzona była z najwyższą jakością świadczonych usług – powiedział podczas konferencji prasowej Mirosław Bieliński – prezes zarządu ENERGA S.A.
Strategia opiera się na pięciu filarach:
 osiągnięcie trwałej przewagi konkurencyjnej w sprzedaży energii

elektrycznej,
 wzrost rentowności i rozwój sieci dystrybucyjnej,
 inwestycje w rozproszone – w szczególności odnawialne – źródła

energii elektrycznej,
 rozwój energetyki węglowej poprzez udział kapitałowy partnerów

Jakie są kluczowe cele na 2009 r.?
Po pierwsze, wprowadzenie przejrzystego i uczciwego podziału kompetencji i odpowiedzialności w Grupie
ENERGA. Po drugie, efektywna polityka
finansowa w warunkach przesilenia na
rynkach finansowych. Po trzecie, efektywne inspirowanie współpracy między
spółkami Grupy ENERGA.
Rozmawiał: Mariusz Marchwiak

strategicznych,
 model, w którym odbiorca energii może być także dostawcą ener-

gii odnawialnej.
– Zależy nam, aby nasi klienci mogli cieszyć się życiem, realizować się
zawodowo, nie martwiąc się o usługi, których dostawcą jest ENERGA
– podkreślał prezes Bieliński. – Tak właśnie rozumiemy naszą misję.
Chcemy zapewniać komfort życia i pracy. Ta prosta sentencja pokazuje kierunek, w którym będziemy się rozwijać jako Grupa. Czekają nas
duże zmiany. Nasza przyszłość, to już nie tylko energia elektryczna, to
cały wachlarz usług ułatwiających nam codzienne życie.

Odbiorcy – Rynek energii

Innowacyjność, to ostatnio bardzo
modne słowo. Jak to wygląda w wypadku strategii ENERGI?
Innowacyjność może być słowem
wytrychem, usprawiedliwiającym jedynie
ekscentryczne pomysły. W naszym rozumieniu innowacyjność oznacza trwałe dążenie do poszukiwania rozwiązań,
które niekoniecznie muszą mieścić się
w standardowym zestawie sprawdzonych i bezpiecznych rozwiązań.
Chcemy zachęcać osoby pracujące
dla Grupy ENERGA do odwagi wykraczania poza to, co oczywiste. Realizacja polityki innowacyjności nie wypływa
z powierzchownego dążenia do oryginalności. W sytuacji słabej pozycji Grupy w wytwarzaniu energii elektrycznej,
poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań
jest naszym obowiązkiem. Brak innowacyjności oznaczałby, że dni Grupy
jako autonomicznego podmiotu gospodarczego byłyby policzone.

Nowa strategia

Fot. NE

ENERGA to grupa o najmniejszym
potencjale wytwórczym. Jaką drogę wybraliście, aby zwiększyć swoje moce wytwórcze?
Będziemy uczestniczyć w budowie
dużych jednostek wytwórczych. Jako pierwszy powstanie 1000 MW blok
w Ostrołęce. Równocześnie planujemy
zweryfikować możliwość rozwinięcia
rozproszonych źródeł energii. Będzie to
interesująca próba wdrożenia w życie
innowacyjnej koncepcji poprawy bezpieczeństwa energetycznego kraju.
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Grzegorz Onichimowski, prezes zarządu Towarowej Giełdy Energii SA
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DOCENIAM
ZALETY

rynku giełdowego
N

iedawno w mediach pojawiła się informacja o trwających
pracach nad projektem ustawy o obowiązkowym hurtowym
handlu energią elektryczną na giełdzie energii. Moje stanowisko
w tej sprawie jest neutralno-przychylne. Zadaniem Zarządu TGE
jest dbanie o reguły ogólne związane z funkcjonowaniem giełdy,
a ze względu na naszą rolę jako instytucji zaufania publicznego,
także z funkcjonowaniem rynku energii jako całości. Dlatego też
wypowiadamy się na temat istniejących na nim patologii i szukamy
sposobów na ich usunięcie, chociaż sami jesteśmy wobec rynku
neutralni, nie jesteśmy na nim graczem.
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Widzę zalety rynku giełdowego.
Chociażby Skandynawia i funkcjonująca tam giełda energii NordPool
może być dobrym przykładem rozwiniętego rynku energii. Zależy nam na
tym, aby jak najbardziej zobiektywizować i zrównać warunki dla wszystkich
graczy. Mam nadzieję, że propozycja
obowiązkowego giełdowego handlu
energią elektryczną zostanie wdrożona łagodnie.
W efekcie „przymusu giełdowego”
ceny nie muszą znacząco spaść, ale
obrót hurtowy stanie się przejrzysty.
Handel na giełdzie gwarantuje anonimowość transakcji oraz pełną konkurencję dla wszystkich jego uczestników
w tym samym czasie i na tym samym
poziomie. Ma on też zlikwidować proceder sprzedaży energii po nierynkowych cenach w ramach podmiotów tej
samej grupy kapitałowej. Projekt ustawy popiera prezes URE, który twierdzi, że obowiązkowy handel energią
na giełdzie wpłynie na stabilizację jej
cen na rynku.

W ostatnich latach nasza krajowa
energetyka zajmowała się głównie sobą
i to w nie najlepszy sposób. Nie miałbym nic przeciwko temu, gdyby branża
przeprowadzała konkretne modernizacje, czy też inwestycje. Zajmowała się
natomiast sobą poprzez politykę strukturalną i personalną. Ciągła karuzela
stanowisk, jeśli chodzi o zarządy oraz
ciągłe zmiany organizacyjne firm, nie
doprowadziło do niczego dobrego.
Uważam, że przeprowadzona
konsolidacja była niepotrzebna, wręcz
szkodliwa. Zdaję sobie sprawę z tego, że branża energetyczna w innych
częściach Europy jest bardziej czy też
mniej skonsolidowana. Problem polega jednak na tym, że nasza krajowa
energetyka nie jest połączona z Europą. Dlatego nie możemy mówić, że
np. PGE konkuruje z RWE. Musimy
zadbać o warunki konkurencji u siebie

Fot. NE

 Sytuacja w Polsce

w kraju, a także o taką regulację, aby
zapewnić maksymalnie równe szanse
wszystkim graczom.

 Propozycja TOE
Pomysł „przymusu giełdowego”,
gdzie elektrownie systemowe musiałyby sprzedawać swój produkt bezpośrednio na rynku konkurencyjnym,
moim zdaniem nie jest idealnym rozwią-
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„Przymus giełdowy”
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zaniem. Handel giełdowy oprócz swoich licznych zalet, ma też pewne wady. Dla przykładu firmy, które się znają
mogą zawierać kontrakty przy niższym
poziomie zabezpieczeń, niż to się dzieje na rynku zorganizowanym. Jednak
poprzez niefortunny rozwój wydarzeń,
rozwiązanie to staje się ostatnią deską
ratunku. Naszym zadaniem, jako zarządu TGE, jest uczynienie tego obowiązku jak najmniej uciążliwym. Myślimy, m.in. o możliwości rejestracji przez
giełdę transakcji pozaseryjnych, jak w
przypadku rynku „zielonego”. Może uda
się wprowadzić takie rozwiązanie.
Gdyby wszystkie zarządy firm działały zgodnie z kodeksem spółek handlowych, czyli działały na rzecz swojej
firmy i nie przejmowały się instrukcjami
płynącymi „z góry”, czy to politycznymi, czy też administracyjnymi, gdyby
szły w kierunku maksymalizacji zysków
swoich firm, gdyby URE miało możliwości egzekwowania pewnych reguł,
chociażby dotyczących cen transferowych, to wówczas całkowicie wystarczająca dla rynku byłaby propozycja,
którą postuluje TOE. Mam na myśli
stworzenie instytucji jednego lub kilku market makerów, czyli silnych firm,
które występują po obu stronach rynku.
Stworzona zostałaby cena referencyjna dla energii elektrycznej, która mogłaby stać się ceną wiarygodną. Do tej
ceny można by porównywać wszystkie
kontrakty bilateralne. Mógłby to być
również jakimś punktem odniesienia
dla UOKiK i URE.
Jednak wahadło zdecydowanie
wychyliło się za bardzo w kierunku oligopolu, niejasnych reguł, nieprzejrzystości. Stąd chyba propozycja obliga,
które może obowiązywać tylko w okresie przejściowym.

Zarzuty wobec TGE
Pojawiają się zarzuty, że cały przymus giełdowy jest czymś w rodzaju
lobbingu giełdy na rzecz TGE jako firmy. Zarzuty te są absurdalne. TGE jest
firmą posiadającą potężnych akcjonariuszy, takich jak: PGE, Endesa, RWE

i innych. Z ich punktu widzenia, ewentualne przychody zapewnione przez
nasze opłaty związane z obligo giełdowym, to kropla w morzu. Rolą TGE
nie jest przynoszenie jakiegoś dużego
zysku akcjonariuszom. Nasza rola jest
zupełnie inna.
Wprowadzenie dla nas chociażby częściowego obligo, wiązałoby się
z podwyższeniem standardów dotyczących bezpieczeństwa np. ośrodka zapasowego lub też z wydajnością
systemu, a zatem z poważnymi inwestycjami. Dlatego też na nasz wynik finansowy miałoby ono niewielki wpływ.
Jesteśmy dochodowi, bylibyśmy może
o 20% bardziej. Ale przecież nie w tym
tkwi istota rzeczy.

”

Handel na giełdzie
gwarantuje
anonimowość
transakcji oraz
pełną konkurencję
dla wszystkich
jego uczestników
w tym samym
czasie i na tym
samym poziomie

Konsorcjum organizujące TGE zostało wybrane w 1999 r. w celu zbudowania instytucji zaufania publicznego. Widzimy swoją odpowiedzialność,
obserwując liczne przykłady gry nieczystej. Naszą rolą jest wskazywanie metod uzdrowienia sytuacji. Może to nie
będą idealne rozwiązania, ale powinny
zostać wprowadzone przynajmniej na
krótki okres.

Wydarzenia z 2008 r.
Głównym naszym przedsięwzięciem w 2008 r. było założenie Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych. Jest to
spółka, którą założyliśmy z Krajowym
Depozytem Papierów Wartościowych.
Udział KDPW zapewnia zupełnie inny
standard rozliczania kontraktów. Ma-

my świadomość, że nawet gdyby przymus był ograniczony i pojawiły się inne
metody pobudzania płynności giełdy,
mielibyśmy do czynienia z wyzwaniem,
które nazywa się indywidualizacją warunków zabezpieczania pozycji. Firmy
mają różne pozycje i standingi finansowe, a my jako giełda musimy traktować wszystkich jednakowo. Natomiast
Izba Rozliczeniowa może stosować różne standardy w stosunku do różnych
firm w zależności od ich wiarygodności.
Chodzi o to, aby maksymalnie ograniczyć niedogodność związaną z rozliczaniem. Z drugiej strony trzeba dać też
pewność tego rozliczenia, w związku
z czym brane są pod uwagę zabezpieczenia jak najniższe, możliwość indywidualizacji tych zabezpieczeń, stosowanie gwarancji korporacyjnych zamiast
gotówki lub gwarancji bankowych.
W grupach skonsolidowanych bardzo
często mamy do czynienia z sytuacjami, że spółka handlująca jest małą spółką z niewielkim kapitałem, ale za nią
stoi duża grupa energetyczna. Dlatego
uważam, że izba może spełniać bardzo
ważną rolę w sektorze, niezależnie od
TGE. Powinna zabezpieczać transakcje,
które będą zawierane na giełdzie, ale
wychodzić również naprzeciw transakcjom bilateralnym, czy też pomagać
operatorowi systemu przesyłowego
w zakresie rozliczania rynku bilansującego. To jest oferta, z której OSP może skorzystać lub też nie. Nie chcemy
nikomu nic narzucać.

 Nowe produkty TGE
Drugim kierunkiem rozwoju TGE
jest zwiększanie palety produktów. Do
tej pory giełda wprowadziła na fizycznym rynku energii rynek dnia następnego. Teraz wprowadzamy już rynki
forward z dostawą fizyczną kontraktów
typu base na rok, kwartał, miesiąc i tydzień. Stwarzamy możliwość obniżania
ryzyka handlowego dla firm na rynku
energii elektrycznej poprzez kontraktowanie się na dłuższe okresy czasu.
Zamierzamy to rozwijać. Najprawdopodobniej od stycznia do kontraktów
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 Rynek finansowy
Mamy również świadomość, że rynek finansowy jest rynkiem bardzo wysokiego ryzyka. Świadczy o tym obecny
kryzys światowy, w dużej mierze spowodowany przez nieodpowiedzialne
wprowadzanie różnych słabo kontrolowanych instrumentów pochodnych.
W Polsce lada dzień wchodzi ustawa
o obrocie instrumentami finansowymi.
Tutaj też będziemy musieli wprowadzić
pewne formalne kryteria, aby ten rynek rozwijać. Powstanie izby odgrywać będzie w tej kwestii bardzo duże
znaczenie.
Potrzebny nam jest niewątpliwie
silny rynek bazowy. Zastanawiamy się
czy tym rynkiem bazowym będzie rynek dnia następnego, jak to ma miejsce
w większości krajów UE, czy też oprzemy się o rynek kontaktów fizycznych
z tym samym okresem zapadalności.
Np. kontrakt finansowy roczny będzie
mógł być oparty o kontrakt fizyczny
roczny. Trzeba jednak rozpatrzeć, który
rynek będzie bardziej wiarygodny. Musimy przeprowadzić odpowiednią analizę
i o tym zdecydować, aby w IV kwartale
2009 r. rynek finansowy powstał.

 Energetyka odnawialna
W obszarze energetyki odnawialnej, zielonymi certyfikatami handlujemy od kilku lat. Chcemy na tym rynku wprowadzić pewne zmiany, ale po
wcześniejszych rozmowach z firmami energetycznymi. Zmiany wiążą się
z odmiennym sposobem zarządzania
portfelem zielonych certyfikatów. Być
może będzie nawet konieczna zmiana
ustawy. Zamierzamy wprowadzić kontrakty z dłuższym okresem zapadalności w celu ograniczenia ryzyka dla firm,
aby mogły sobie zabezpieczać swoją
pozycję. Zastanawiamy się również nad
kontraktami na biomasę. Uważam, że
biomasa – głównie pelety, to kierunek
który się obecnie bardzo mocno rozwija,
ale panuje tam duży chaos. Chcielibyśmy ten rynek w jakiś sposób uporządkować poprzez wprowadzenie kontraktów giełdowych.

”

Pojawiają się
zarzuty, że
cały przymus
giełdowy jest
czymś w rodzaju
lobbingu giełdy na
rzecz TGE jako
firmy. Zarzuty te
są absurdalne

 Handel emisjami

 Plany upublicznienia

Kolejny ważny obszar, którym jesteśmy zainteresowani, to handel emisjami
CO2. Jest to produkt europejski. Wprowadzenie jakiegokolwiek rynku polskiego w tym obszarze nie ma najmniejszego sensu. Intensywnie szukamy w tym
zakresie jakichkolwiek rozwiązań. Prawdopodobnie zdecydujemy się na współpracę z giełdą NordPool. Prowadzone
są zaawansowane rozmowy. Zależałoby nam na spięciu obydwóch rynków,
składaniu na tych rynkach zleceń i ustaleniu jednej ceny.

Plany związane z upublicznieniem
giełdy, nie wiążą się z tym, że potrzebujemy pieniędzy na inwestycje. Jesteśmy w miarę zabezpieczeni jeśli chodzi o nasz system, który jest bardzo
nowoczesny i wydajny. Z aktualnych
przychodów jesteśmy w stanie sfinansować inwestycje związane z rozwojem
tego systemu.
Natomiast z punktu widzenia wiarygodności giełdy i zmian zachodzących w branży energetycznej, publiczny

giełdy

obrót naszymi akcjami mógłby być jakimś rozwiązaniem dla sektora. Byłoby
to również pewnego rodzaju odciążenie dla Skarbu Państwa. Ale to już jest
kwestia polityczna.
Upublicznienie jest również zgodne
z zaleceniami Światowej Organizacji
Giełd. Mówi się również o tym w dyrektywach unijnych. Na pewno będą miały na to wpływ decyzje, które zapadną
w najbliższym okresie.

 Rozbudowa połączeń
transgranicznych

Sytuacja polskiej branży energetycznej jest trudna. Jej struktura jest
niekorzystna wobec innych krajów europejskich, które stawiają głównie na
energetykę jądrową. Dlatego mam nadzieję, że sektor dostrzegając problem
„głodu energii”, będzie obecnie bardzo
zainteresowany rozbudową połączeń
transgranicznych.
Jeśli będziemy rozbudowywali
połączenia transgraniczne, to chcielibyśmy, żeby były wykorzystywane
w pewnym stopniu do pobudzenia
płynności rynku publicznego. Tego
typu rozwiązania nazywane są market coupling. W Europie Zachodniej
funkcjonują z bardzo dużym sukcesem.
Spinanie giełd, które jest alternatywą
do aukcji na transgraniczne zdolności
przesyłowe, powoduje, że energia zawsze płynie z miejsca, gdzie jest taniej
do miejsca gdzie jest drożej, a nie odwrotnie, co bardzo często zdarza się
przy aukcjach. Dzięki temu zapewnia
się większą konkurencyjność na rynku energii. Jeśli jednak państwo się
w te kwestie nie zaangażuje, nic z tego nie wyjdzie.
8-9 lat temu byliśmy w unikalnej
sytuacji. Jako pierwszy kraj w regionie posiadaliśmy giełdę i na poziomie
hurtowym mieliśmy uwolnione ceny,
obecnie jesteśmy parę lat za sąsiadami. Dystans będzie się pogłębiał, jeśli
nic z tym nie zrobimy.
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bazowych dołączą kontrakty na tzw.
szczyt. Zamierzamy wprowadzać coraz
więcej tych kontraktów. Bardzo ważne
jest to co mówi TOE, aby tego typu
kontrakty, rynki miały swoich animatorów. Liczę, że tak będzie.
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Działania
Odbiorcy – Rynek energii

PROOSZCZĘDNOŚCIOWE
W

yczerpywanie się surowców naturalnych i pogarszanie się stanu środowiska
naturalnego z jednej strony oraz coraz większe zapotrzebowanie
na energię związane z szybkim rozwojem gospodarczym z drugiej, sprawia,
iż coraz częściej zastanawiamy się, w jaki sposób możemy oszczędzać energię.
Jednym z najważniejszych celów polityki energetycznej Unii
Europejskiej jest redukcja zużycia energii o 20% do 2020 r.
Nowym mottem, które przyświeca działaniom prowadzonym
w Europie jest hasło: „Korzystaj rozważnie, by zużywać mniej”.
Najbardziej energochłonnymi sektorami są wciąż transport,
przemysł i budownictwo. To właśnie budownictwo zostało
wymienione w „Planie działań na rzecz efektywności energetycznej”
przygotowanym przez Komisję Europejską jako sektor priorytetowy,
jeżeli chodzi o działania prooszczędnościowe, gdyż to właśnie
tu zużywa się około 40% energii.
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Działania kluczowe Programu IEE II

M

Umożliwienie
działań
politycznych

SAVE

ALTENER

STEER

Transformacja
rynku

Zmiana
zachowań

Dostęp do
kapitału

Szkolenia

 efektywność energetyczna budynków  doskonalenie energetyczne w przemyśle
 promocja urządzeń energooszczędnych

 energia elektryczna z OZE  ogrzewanie i chłodzenie z wykorzystaniem OZE
 zastosowanie źródeł odnawialnych w małej skali i gospodarstwach domowych
 biopaliwa

 transport efektywny energetycznie  „czyste” pojazdy i alternatywne paliwa
 poszerzenie wiedzy agencji energetycznych

Rys. 1. Podstawowe działania kluczowe Programu IEE II

formatyki i Telekomunikacji, który
ma wpłynąć na konkurencyjność,
rozwój oraz tworzenie miejsc pracy poprzez stymulację nabywania oraz lepszego wykorzystania
technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). W szczególności
program wspiera działania pilotażowe wykorzystujące innowacyjne usługi o znaczeniu publicznym
oparte na ICT, rozwój zawartości
cyfrowej i działania służące zwiększeniu bezpieczeństwa i zaufania
do ICT oraz ich aplikacji,
 Programu Inteligentna Energia –
Program dla Europy II, który ma
wspierać efektywność energetyczną, nowe i odnawialne źródła energii
(OZE) oraz rozwiązania technologiczne zmierzające do zredukowania emisji gazów cieplarnianych
w sektorze transportu.
Budżet Programu na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji na lata
2007-2013 wynosi 3 631 mln euro, zaś
całkowity budżet przewidziany na realizację projektów w ramach Programu Inteligentna Energia – Program dla Europy II (IEE II) wynosi 727 mln euro.
Program IEE II składa się z trzech
podprogramów, których głównymi celami są:
 poprawa efektywności energetycznej oraz racjonalne wykorzystanie
zasobów energetycznych (SAVE),

 promowanie nowych i odnawial-

nych źródeł energii i wspieranie
dywersyfikacji źródeł energii (ALTENER),
 promowanie efektywności energetycznej oraz zastosowanie nowych i odnawialnych źródeł energii
w transporcie (STEER).
Oprócz tych trzech działań przewidziane są również działania zintegrowane obejmujące łączenie różnych instrumentów, narzędzi i podmiotów.
W ramach IEE II dofinansowaniu mogą podlegać projekty służące
promocji i rozpowszechnianiu działań związanych z OZE i efektywnością
energetyczną oraz projekty dotyczące
upowszechniania najlepszych technik,
procesów, produktów i praktyk z tych
dwóch obszarów. IEE II nie jest programem inwestycyjnym, chociaż Komisja
Europejska przewiduje uruchomienie
tzw. projektów powielania, które mogą
uwzględniać finansowanie inwestycji
o dużym znaczeniu promocyjnym.
W ramach tych obszarów można
wyodrębnić zagadnienia tematyczne
dotyczące budownictwa, przemysłu,
produktów i urządzeń, odnawialnych
źródeł energii, ogrzewania i chłodzenia oraz biopaliw.
Podstawowe działania kluczowe
zostały przedstawione na rysunku 1.
W ramach wymienionych działań
Komisja Europejska corocznie publikuje Program Roboczy IEE II, w którym
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yśląc o działaniach prooszczędnościowych sięgamy najczęściej do działań inwestycyjnych, bo tu
oszczędności są znaczne. Do takich
przedsięwzięć zaliczamy między innymi: renowację budynków, modernizację
procesów produkcyjnych czy wprowadzanie nowych urządzeń i technologii.
Czasami zapominamy, jak ważna jest
zmiana sposobu myślenia o energii,
sposobach jej uzyskiwania i wykorzystywania. Nie bez znaczenia pozostaje potencjał, jaki tkwi w działaniach nieinwestycyjnych, czyli takich, które zmieniają
świadomość, wiedzę i nawyki użytkowników energii. Komisja Europejska stara
się wspierać takie działania.
W 2003 r. został uruchomiony program Inteligentna Energia – Program
dla Europy (IEE) promujący efektywność energetyczną i odnawialne źródła
energii. W nowym okresie programowania 2007-2013, Unia Europejska zdecydowała się kontynuować program, włączając go do Programu Ramowego na
Rzecz Konkurencyjności i Innowacji.
Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP) ma
na celu zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw w szczególności
małych i średnich (MŚP), promowanie
wszelkich form innowacji (w tym innowacji ekologicznych), przyspieszenie
tworzenia trwałego, konkurencyjnego
i innowacyjnego społeczeństwa informacyjnego oraz promowanie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii we wszystkich sektorach
gospodarki.
Program CIP składa się z trzech
podprogramów:
 Programu na Rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji włącznie z innowacyjnością ekologiczną, który
ma ułatwić MŚP dostęp do środków finansowych, lepszą integrację
istniejących sieci usług wsparcia
przedsiębiorczości (EuroInfoCentre
oraz Ośrodki Przekazu Innowacji)
oraz zapewnić wspierające działania innowacyjne (INNOVA, ProInno, itp.),
 Programu Wsparcia Rozwoju In-
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Działania zintegrowane Programu IEE II
Działania lokalne

Działania specjalne

Tworzenie lokalnych i regionalnych agencji
energetycznych
Sieć europejska dla działań lokalnych
Zrównoważone samorządy

Działania związane z bio-biznesem
Inicjatywy usług energetycznych
Działania związane z edukacją energetyczną
Inicjatywy związane z kogeneracją
Działanie wspólne związane z dyrektywą budowlaną
Działanie wspólne związane z dyrektywą o usługach
energetycznych
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Rys. 2. Działania zintegrowane Programu IEE II

określone są priorytety, budżet, zasady finansowania, kryteria wyboru oraz
procedury obowiązujące w danym roku.
Również każdego roku ogłaszany jest
konkurs (wezwanie do składania wniosków) oraz przetargi na projekty zamówione przez Komisję Europejską.
Wnioski, w odpowiedzi na ogłoszony konkurs, są przygotowywane przez
międzynarodowe konsorcja i składane
bezpośrednio w Agencji Wykonawczej
Programu CIP w Brukseli.
Dofinansowanie ze strony Komisji
Europejskiej, w ramach programu IEE
II wynosi do 75% kosztów kwalifikowanych, przy czym koszty pośrednie
finansowane są w 60% (w odniesieniu do bezpośrednich kosztów personalnych).
Finansowanie projektów w ramach
programu IEE II kieruje się następującymi zasadami:
 projekty muszą mieć charakter
współpracy międzynarodowej (minimum 3 partnerów w konsorcjum
pochodzących z różnych krajów),
 dofinansowywane są działania
realizowane wspólnie, które dają
efekt na poziomie całej Unii, nie są
natomiast dofinansowywane działania jednorazowe realizowane lokalnie bez wyraźnego elementu
współpracy,
 ponadtechnologiczny charakter
programu ma rozwiązywać pozatechnologiczne bariery i stymulować rozwój rynku w UE,
 nie są dofinansowywane koszty inwestycyjne oraz projekty badawcze,

 czas trwania jednego projektu nie

może przekroczyć 3 lat,
 beneficjentami pomocy mogą być

prywatne i publiczne osoby prawne – osoby fizyczne nie mogą być
partnerem w projekcie.
W przypadku tworzenia lokalnej lub
regionalnej agencji energetycznej zasady finansowania są bardzo podobne,
przy czym obowiązuje tu zasada: „jeden wniosek – jedna agencja”. Wniosek
składają jednostki lokalnych lub regionalnych władz publicznych. Agencje
podpisują umowy na dofinansowanie
na 36 miesięcy oraz zobowiązują się do
prowadzenia działalności przez kolejne
5 lat po zakończeniu trzyletniego okresu dofinansowania. Możliwe finansowanie sięga 75% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 250 tys. euro.
Wezwanie do składania wniosków
w 2008 r. zostało już zamknięte. Obecnie projekty poddawanie są ocenie.
Najbliższe ogłoszenie wezwania do
składania wniosków planowane jest
wiosną 2009 r.
Aby zachęcić potencjalnych beneficjentów do składania wniosków, poniżej
przestawiamy przykłady projektów, które uzyskały dofinansowanie i są realizowane w ramach programu IEE II.

„Europejskie Trofeum
Energetyczne”

Pomysł projektu „Europejskie Trofeum Energetyczne” (European Energy Trophy) powstał w 2003 r. Zasad-

niczą jego częścią była organizacja
konkursu wśród europejskich przedsiębiorstw, mającego na celu oszczędzanie energii w budynkach biurowych
poprzez zmianę zachowań pracowników. W pierwszej rundzie konkursu,
w latach 2004-2005, uczestniczyło
38 firm i instytucji z 6 krajów (Francji,
Niemiec, Polski, Włoch, Wielkiej Brytanii i Węgier). W czasie trwania konkursu wprowadziły one szereg działań,
które pozwoliły na zmniejszenie zużycia energii średnio o 7% w ciągu roku.
Zwycięzca konkursu uzyskał oszczędności rzędu 30%. Udało się to dzięki
wnikliwej analizie przyczyn wysokiego
zużycia energii i wprowadzeniu racjonalnego jej wykorzystania.
W związku z dużym sukcesem
pierwszego konkursu, w 2006 r. została przygotowana kolejna jego edycja.
Aby po raz drugi uzyskać dofinansowanie z KE zwiększono skalę przedsięwzięcia, zapraszając do udziału w nim
kolejnych partnerów. Tym sposobem
druga edycja konkursu została przygotowana przez konsorcjum złożone
z dziewiętnastu partnerów z osiemnastu krajów.
Konkurs dobiegł końca 31 sierpnia 2008 r., po 12 miesiącach aktywnych działań na rzecz ograniczenia zużycia energii realizowanych łącznie przez
155 firm. I tym razem myślą przewodnią
było oszczędzanie energii poprzez zmianę zachowań pracowników. Chodziło tu
przede wszystkim o racjonalne korzystanie z energii elektrycznej i cieplnej. Dopuszczalne były także działania niskonakładowe, takie jak: zwyczajowa wymiana
zepsutego sprzętu na nowy energooszczędny, wprowadzenie oświetlenia energooszczędnego, regulatorów światła,
przeprowadzenie małych audytów energetycznych. Natomiast oszczędności
energii uzyskane na drodze znaczących
prac renowacyjnych lub termomodernizacyjnych przeprowadzonych w trakcie
trwania konkursu zostały oszacowane
i odliczone od ostatecznych rezultatów.
Celem projektu było bowiem promowanie zachowań energooszczędnych,
a nie samych inwestycji.

Już niebawem poznamy zwycięzców II edycji konkursu zarówno na poziomie krajowym jak i europejskim. Ale
pamiętajmy, że „Europejskie Trofeum
Energetyczne” to nie tylko rywalizacja
o nagrodę główną. To wspólny krok
w tym samym kierunku – ograniczenia zużycia energii i emisji CO2. To nowy styl życia i pracy. Tutaj każdy jest
zwycięzcą!
Już dzisiaj wiemy, że dzięki uczestnictwu w konkursie nieporównywalnie
zwiększyła się wiedza pracowników
i ich zaangażowanie w działania zmniejszające zużycie energii. Wiele firm działania na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej już na stałe wpisało
w swoje strategie. Pracownicy dobre
praktyki przenoszą do swoich własnych
domów. To ogromny sukces!
W Polsce na wyniki konkursu czekają z niecierpliwością dzielni pracownicy następujących instytucji: PGE
Elektrownia Bełchatów S.A., PGE Elektrownia Opole S.A., RWE Polska, Starostwo Powiatowe w Koninie, Starostwo
Powiatowe w Wołominie, Urząd Miasta
Zakopane, Urząd Miasta w Jarocinie
oraz Urząd Miasta w Jaworznie.
W lutym odbędzie się uroczysta Gala rozdania nagród połączona z warsztatami na temat oszczędzania energii
w biurze, na które już serdecznie zapraszamy. Więcej informacji na stronie
www.kape.gov.pl oraz portalu www.
energytrophy.org.

„System ekspercki

dla inteligentnych
rozwiązań z zakresu
zaopatrzenia w energię
cieplną zakładów
przemysłowych”

W poszukiwaniu rozwiązań dla
zwiększenia efektywności energetycznej przemysłu, w oparciu o wzajemne doświadczenia, 11 firm i instytucji z 7 krajów Europy zawiązało
konsorcjum, aby zrealizować projekt
o akronimie EINSTEIN. Celem tego
projektu jest zwiększenie ilości wdrażanych w życie efektywnych energe-

tycznie rozwiązań z zakresu zaopatrzenia w energię cieplną zakładów
przemysłowych. Projekt rozpoczął się
we wrześniu 2007 r. i potrwa do końca
sierpnia 2009 r.

”

W 2003 r. został
uruchomiony
program
Inteligentna
Energia – Program
dla Europy
(IEE) promujący
efektywność
energetyczną
i odnawialne
źródła energii.
W nowym okresie
programowania
2007-2013, Unia
Europejska
zdecydowała się
kontynuować
program
włączając go
do Programu
Ramowego
na Rzecz
Konkurencyjności
i Innowacji

W trakcie ostatniego roku, w ramach projektu zweryfikowano metodologię przeprowadzania audytów energetycznych w przemyśle i stworzono
kompleksowe narzędzie wspomagające pracę audytorów, zarządców energią, a także kadry inżynierskiej zakładów przemysłowych. Narzędzie to służy
do realizacji niskonakładowych audytów energetycznych skoncentrowanych
na optymalizacji zużycia i dostaw energii cieplnej w przemyśle. Program składa się z kilku modułów tematycznych,
których połączenie umożliwia ocenę
bieżącej sytuacji energetycznej zakładu, oszacowanie potencjału oszczędności a także przedstawienie wysokiej

jakości, innowacyjnego rozwiązania
– zgodnie z najlepszymi dostępnymi
technologiami.
W chwili obecnej trwają szkolenia
mające na celu zapoznanie przyszłych
użytkowników narzędzia z jego funkcjami. W grudniu bieżącego roku rozpocznie się rekrutacja zakładów przemysłowych, w których audyty energetyczne
zostaną przeprowadzone na korzystnych warunkach finansowych. Planuje
się, że w całej kampanii weźmie udział
90 zakładów z 7 krajów partnerskich, tj.
Austrii, Włoch, Słowenii, Republiki Czeskiej, Polski, Belgii i Hiszpanii. W Polsce
takich zakładów będzie tylko 15. Firmy
zainteresowane współpracą na rzecz
zwiększenia swojej efektywności energetycznej mogą się zgłaszać do KAPE
S.A. już dziś. Te zakłady, które zdecydują się wdrożyć rekomendowane działania, w rezultacie nie tylko obniżą koszty
zaopatrzenia w energię cieplną, ale również zwiększą swoją konkurencyjność
na rynku. Warunki rekrutacji do kampanii audytowej pojawią się niebawem na
stronie KAPE S.A. www.kape.gov.pl
oraz oficjalnej stronie projektu EINSTEIN www.iee-einstein.org.
Więcej informacji o programie
„Inteligentna Energia – Program dla
Europy” można uzyskać w Krajowym Punkcie Kontaktowym prowadzonym w Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. oraz na stronie
internetowej www.cip.gov.pl.

Artykuł został sfinansowany ze środków
Ministerstwa Gospodarki.
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Przemysław Marcisz

E n e r g e t y k a w Po l s c e

DODAJE GAZU
D

Fot. PGNiG

Paliwa dla energetyki

eklarację wybudowania elektrowni gazowych lub pojedynczych bloków
na gaz ziemny w Polsce złożyły w 2008 r. takie firmy jak: Polska Grupa
Energetyczna, TAURON i ENERGA, a także KGHM Polska Miedź oraz Lotos.
Budowy bloku gazowego w Elektrowni Skawina nie wyklucza również czeski CEZ.
Ile z tych zapowiedzi i projektów zostanie zrealizowanych, skoro PGNiG aktualnie
jest w stanie zaspokoić potrzeby naszego kraju w ten surowiec tylko w około 30%,
a pozostała ilość importowana jest z Rosji?

nr 6/2008

W

elektrowniach gazowych jako paliwo wykorzystuje się gaz
ziemny, który jest paliwem znacznie
droższym niż węgiel. W związku z tym
i energia w nich wytwarzana jest droższa. Zaletami tego typu elektrowni są:
szybsza i tańsza budowa w porównaniu z elektrownią konwencjonalną,
większa czystość ekologiczna, ograniczenie emisji szkodliwych związków
chemicznych oraz wyższa (o około
20%) sprawność układu przetwarzania energii. Większa sprawność wiąże
się z mniejszymi wymaganiami układu
chłodzenia, a co za tym idzie zużywana jest mniejsza ilość wody.

 Kiedy powstaną nowe

wała swojego czasu, że zamierza wybudować dwa bloki gazowe w Zespole
Elektrowni Dolna Odra SA (ZEDO), należącym do grupy PGE. Problemem
jednak było dostarczanie odpowiedniej ilości gazu.
Czeski CEZ to kolejna firma, która
zadeklarowała chęć budowy bloku gazowego w Polsce w Elektrowni Skawina o mocy 400 MW. Prace nad projektem są na wstępnym etapie.
Budowę elektrowni gazowej o mocy
600 MW swojego czasu zapowiedział
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również operator systemu przesyłowego PSE-Operator.
Wszystko wskazuje na to, że zapotrzebowanie na gaz, z powodu restrykcyjnego prawa UE dotyczącego limitów CO2, zacznie w najbliższych latach
wzrastać. Jedno jest pewne, energetyka gazowa w Polsce nie może jedynie
opierać się na gazie importowanym,
a już na pewno nie z tych niestabilnych
„politycznie” źródeł, jakim są rosyjskie
gazociągi.


Przemiany energetyczne

bloki gazowe w Polsce?
Przemiany energetyczne w elektrowniach gazowych mogą się odbywać w obiegach zamkniętych lub otwartych. W przeciwieństwie do
elektrowni parowych, w których obieg pary jest zawsze obiegiem zamkniętym, w elektrowni gazowej wykorzystuje się obieg otwarty powietrza i spalin otrzymywanych w komorze spalania. W elektrowniach
gazowych spotyka się także obieg zamknięty, gdzie powietrze jest podgrzewane do wysokiej temperatury w odpowiedniej nagrzewnicy, a następnie napędza turbinę gazową (powietrzną).
W skład układu cieplnego elektrowni gazowej wchodzą:
 komora spalania, do której dostarczane jest paliwo oraz sprężone

powietrze,
 turbina gazowa, do której trafiają spaliny podgrzane do wysokiej tem-

peratury. W wyniku rozprężania się spalin od ciśnienia dolotowego
do ciśnienia atmosferycznego, energia cieplna przekształcona zostaje w energię mechaniczną. Wał turbiny gazowej połączony jest
z wałem generatora oraz ze sprężarką powietrza.
W wielu rozwiązaniach stosuje się dodatkowy podgrzewacz powietrza.
Spaliny rozprężone do pewnego ciśnienia, wyższego jednak niż atmosferyczne, trafiają do wymiennika regeneracyjnego, w którym podgrzewane jest powietrze. Sprawność układu, w którym sprężone powietrze
zanim trafi do komory spalania jest jeszcze podgrzewane, jest większa.
Dodatkowe zwiększenie sprawności układu cieplnego elektrowni gazowej można osiągnąć poprzez:
 zastosowanie turbiny wielostopniowej (np. wysokoprężnej i niskoprężnej) oraz dodatkowych komór spalania przed wejściem do kolejnych stopni turbiny,
 użycie dwustopniowego sprężania powietrza: w pierwszym etapie
powietrze jest sprężane w sprężarce niskoprężnej, w drugim następuje obniżenie temperatury powietrza w chłodnicy międzystopniowej,
sprężenie powietrza zachodzi w sprężarce niskostopniowej.

Paliwa dla energetyki

Pierwszym – w kolejności oddania
do eksploatacji – będzie zapewne blok
gazowy w Elektrociepłowni Gdańsk.
Inwestycja ma być wspólnym przedsięwzięciem grupy ENERGA, Lotosu
i Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG), które już podpisały list intencyjny w tej sprawie. Nie
wiadomo jednak jaką mocą będzie dysponowała elektrociepłownia gazowa
w Gdańsku. Szacuje się, że może wynieść ona od 150 do 400 MW, a termin
oddania jednostki gazowej do eksploatacji to 2011 r.
W 2013 r. blokiem gazowym o mocy 400 MW będzie dysponowała Elektrownia Stalowa Wola, należąca do grupy TAURON Polska Energia. Koszt tej
inwestycji szacowany jest na 1,5 mld zł
(ok. 800 tys. euro na jeden megawat).
Mniej więcej w tym samym czasie
(2012 r.) KGHM Polska Miedź SA planuje
uruchomić dwa niewielkie bloki gazowe
w Polkowicach i Głogowie. Te jednostki
mają pokryć ponad 20% zapotrzebowanie KGHM w energię elektryczną.
To samo dotyczy największych firm
energetycznych działających na polskim rynku. Zarówno Vattenfall, RWE,
jak i PGE Polska Grupa Energetyczna
SA mówią o tym, że przymierzają się do
budowy bloków gazowych, choć konkretów nie podają. Ta ostatnia deklaro-
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dr hab. inż. Zbigniew Kasztelewicz, prof. AGH, mgr inż. Maciej Zajączkowski,
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej

Branża
węgla brunatnego

w Polsce – część VI

Paliwa dla energetyki

B

ranża węgla brunatnego, jako jedna z nielicznych w Polsce, posiada
nowoczesne i wysoko wyspecjalizowane zaplecze naukowo-projektowe
oraz produkcyjne w zakresie budowy maszyn i urządzeń dla eksploatacji
odkrywkowej. Innowacyjne rozwiązania wdrażane systematycznie w kopalniach
węgla brunatnego i elektrowniach opalanych tym paliwem, umożliwiają
osiąganie coraz to wyższych efektywności pracy oraz pozwalają na zmniejszenie
oddziaływania tego przemysłu na środowisko naturalne. W artykule
przedstawiono krótki przegląd dokonań oraz wskazano możliwości produkcyjne
zaplecza naukowo-projektowego oraz produkcyjnego. Polska myśl techniczna
w tej dziedzinie od lat cieszy się ogromnym uznaniem i renomą na świecie.
Prawie we wszystkich krajach eksploatujących swoje zasoby węgla brunatnego
można spotkać technologię, maszyny czy urządzenia pochodzące z Polski.
Niektóre z nich stały się prawdziwym hitem eksportowym – polską specjalnością.

P

olska posiada bogatą historię
związaną z ośrodkami naukowymi
współpracującymi z tą gałęzią przemysłu. Obecnie do zaplecza naukowego
branży węgla brunatnego należy zaliczyć między innymi: Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Politechnikę
Wrocławską we Wrocławiu, Politechnikę Śląską w Gliwicach oraz szereg
uczelni technicznych kształcących
kadrę techniczną dla kopalń i wie-

le placówek i instytutów naukowych
pracujących na rzecz branży węgla
brunatnego. Do zaplecza projektowego w głównej mierze należy zaliczyć:
Poltegor-projekt i Poltegor-Instytut we
Wrocławiu, SKW w Zgorzelcu, Główny
Instytut Górnictwa w Katowicach oraz
Elektroprojekt w Warszawie.
Liderem w projektowaniu kompletnych zakładów górniczych oraz maszyn i urządzeń dla tych kopalń jest

Poltegor-projekt i Poltegor-Instytut we
Wrocławiu oraz SKW w Zgorzelcu. Firmy te zaprojektowały i dalej uczestniczą w rozbudowie czynnych obecnie
kopalń węgla brunatnego w Polsce.
Dodatkowo coraz częściej świadczą
swoje usługi poza granicami naszego kraju, m.in. w Niemczech, Grecji
czy w Indiach.
W zakresie wykonawstwa, budowy
maszyn i urządzeń górnictwa odkryw-
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Elektrownia „Bełchatów” – największa
elektrownia cieplna na świecie

Oprócz wyposażania kopalń w nowoczesne maszyny i urządzenia, polskie
zaplecze produkcyjne jest w stanie samodzielnie wdrażać innowacyjne projekty w elektrowniach, które umożliwiają dostosowanie tych elektrowni do wymogów
związanych z ograniczeniem zapylenia,
SO2, czy w końcu CO2. Tutaj największe
zasługi ma firma RAFAKO S.A.

 Możliwości polskiej

gospodarki w rozwoju
i budowie branży węgla
brunatnego w XXI w.

Polska myśl techniczna w dziedzinie budowy maszyn i urządzeń dla gór-

nictwa odkrywkowego od lat cieszy się
ogromnym uznaniem i renomą na świecie. Prawie we wszystkich krajach eksploatujących swoje zasoby węgla brunatnego można spotkać technologię,
maszyny czy urządzenia pochodzące
z Polski. Niektóre z nich stały się prawdziwym hitem eksportowym – polską
specjalnością.
Przykładem mogą być koparki wielonaczyniowe zaprojektowane i zbudowane przez polskich inżynierów
typoszeregu KWK. W kopalniach z powodzeniem pracują już od kilkudziesięciu lat koparki KWK-1400 i KWK-1500.
Najnowocześniejszą obecnie koparką
tego typoszeregu, jest wprowadzona do eksploatacji w 2006 r. w PGE
KWB Turów S.A. – koparka do otworów trudnourabialnych KWK-910.
Charakteryzuje się ona zwiększoną
siłą kopania, nowoczesnymi układami
sterowania, oryginalnym układem gąsienicowym i napędem koła urabiającego. Wydajność teoretyczna wynosi
4400 m3/h, a obwodowa siła kopania
aż 425 kN.
Polscy projektanci zaprojektowali
także bardzo udany typoszereg zwałowarek taśmowych ZGOT. Maszyny
te są konkurencyjnym produktem dla
zwałowarek niemieckich – uznawanych za jedne z najlepszych na świecie.
Przykładem tutaj może być zwałowarka ZGOT-15400 zbudowana dla PGE
KWB „Bełchatów” S.A., której wydajność teoretyczna wynosi 15400 m3/h
przy masie całkowitej tylko 3660 t. Zdobyła ona szereg prestiżowych nagród
i wyróżnień w kraju i zagranicą. Między innymi: I NAGRODĘ Naczelnej Organizacji Technicznej „Mistrz Techniki”
w 2005 r. czy uznanie zagranicznych
czasopism technicznych z amerykańskim DESIGNUM NEWS na czele.
Innym przykładem są transportery
(wozidła) do przemieszczania przenośnikowych stacji napędowych. Polska
stała się znaczącym producentem, który projektuje i buduje zaawansowane
pod względem technicznym transportery typoszeregu TUR, TC czy ostatnio
TG. Transportery projektują firmy: Polte-

Koparka KWK 910. Najnowocześniejsza
koparka wielonaczyniowa w Polsce.
Projekt: SKW Zgorzelec, wykonanie:
Mostostal Konin i FUGO Konin

Koparka KWK 910. Innowacyjne
rozwiązanie sprzęgła szybkoodcinającego
o ekstremalnie krótkim czasie działania

Koparka KWK-1500. Projekt: FAMAGO
Zgorzelec, wykonanie: FAMAGO
Zgorzelec

Polska koparka wielonaczyniowa
pracująca w kopalni w Indiach. Projekt:
Poltegor-projekt

Zwałowarka ZGOT 15400. Największa
zwałowarka w Polsce. Projekt: SKW
Zgorzelec, wykonanie: FAMAK Kluczbork,
ZPR Bełchatów i ZRE Katowice

Paliwa dla energetyki

kowego głównym zapleczem branży są:
Fugo S.A. w Koninie, Kopex-Famago
S.A. w Zgorzelcu, Famak S.A. w Kluczborku, Sempertrans S.A. w Bełchatowie, Fabryka Taśm Transporterowych
Stomil Wolbrom S.A. w Wolbromiu, Huta Stalowa Wola S.A. w Stalowej Woli,
Maag Gear Zamech Sp. z o.o. w Elblągu, Elektrobudowa S.A. w Katowicach
i wiele innych firm produkujących urządzenia, ich części i podzespoły.
O możliwościach projektowych
i produkcyjnych polskiego zaplecza
branży paliwowo-energetycznej opartej
na węglu brunatnym może świadczyć
fakt, że polscy projektanci i inżynierowie
wybudowali jedną z największych w Europie kopalni odkrywkowych oraz największą na świecie elektrownię cieplną w Bełchatowie. Jak na owe czasy,
uzyskanie zdolności produkcyjnej na
poziomie 38 mln Mg na rok oraz budowa elektrowni o mocy 4320 MW była
rozwiązaniem pionierskim.
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gor-projekt i SKW Zgorzelec, a buduje
głównie FUGO Konin.
Wymienione koparki, zwałowarki,
czy transportery zdobyły uznanie użytkowników za granicą. Świadczą o tym
obecne kontrakty z kopalniami z Indii,
Grecji czy Bułgarii.
Inną specjalnością opanowaną
przez polskich inżynierów i uznawaną przez specjalistów zagranicznych
są kompleksowe modernizacje maszyn podstawowych, a więc zarówno koparek wielonaczyniowych, jak
i zwałowarek taśmowych. Głównymi
biurami projektowymi w tej dziedzinie
są znowu SKW Zgorzelec i Poltegor-projekt. Dotychczas zmodernizowano
szereg starszych niemieckich koparek:
typu SchRs 800, SRs 1200 i SchRs
1200, koparek łańcuchowych typu Rs
400, czy zwałowarek taśmowych typu A2RsB 5000 i A2RsB 8800. Dzięki
przeprowadzanym procesom modernizacyjnym w wielu przypadkach stare
maszyny uzyskują parametry techniczne bardzo zbliżone do nowych. Docenieniem polskiej myśli technicznej
w tym zakresie może być szereg prac
wykonywanych dla kopalń węgla brunatnego w Niemczech. A właśnie to
państwo jest potentatem w zakresie
budowy maszyn podstawowych dla
górnictwa odkrywkowego.
Następną polską specjalnością
jest projektowanie i budowa kompletnych przenośników taśmowych różnego przeznaczenia, nie tylko dla kopalń odkrywkowych, ale i innych branż.
Przykładem mogą tu być przenośniki
do nawęglania w elektrowniach. Liderem w projektowaniu wysokowydajnych
przenośników jest Poltegor-projekt we
Wrocławiu, a w ich budowie FUGO Konin. Polskie przenośniki pracują obecnie
w licznych kopalniach w Europie i na
świecie. Przenośniki taśmowe wyposażone są miedzy innymi w: stacje energetyczne produkcji firmy Elektrobudowa
w Katowicach i taśmy przenośnikowe
z linkami stalowymi czy tkaninowo-gumowymi produkcji SEMPERTRANS
Grupa SEMPERIT z Bełchatowa, Fabryki Taśm Transporterowych Stomil

Wolbrom oraz w przekładnie napędowe
firmy MAAG GEAR ZAMECH z Elbląga
i z FUGO Konin. Podstawowe elementy przenośnika taśmowego zdobywają
bardzo duże uznanie przez eksploatatorów tych elementów na świecie. Przykładem mogą być ostatnie kontrakty
do kopalń niemieckich taśm przenośnikowych produkcji SEMPERTRANS
Bełchatów.

 Podsumowanie
Przedstawiony krótki przegląd możliwości polskiej gospodarki w rozwoju
i budowie branży węgla brunatnego
dowodzi, że branża ta ma bardzo duży potencjał. Wraz z kopalniami węgla
brunatnego oraz elektrowniami opalanymi tym paliwem w jej skład wchodzą
renomowane jednostki naukowo-badawcze, projektowe oraz szereg firm
produkcyjnych. Dzięki dobrej kooperacji między tymi podmiotami, branża węgla brunatnego w Polsce staje
się dzisiaj nowoczesną i prorozwojową dziedziną gospodarki. Bogate
doświadczenia zdobyte podczas budowy i eksploatacji kolejnych kopalń
i elektrowni w Polsce umożliwiły zbudowanie silnej pozycji na rynkach światowych w tej dziedzinie. Jesteśmy krajem, który jest producentem jednych
z najlepszych maszyn i urządzeń na
świecie dla technologii odkrywkowej
eksploatacji i wykorzystania węgla brunatnego.
Dokonania te w pełni upoważniają do stwierdzenia, że polska nauka
i przemysł są w stanie zbudować od
podstaw nowe zagłębia górniczo-energetyczne np. w Legnicy, czy Gubinie.
Rozwój górnictwa i energetyki opartej
na węglu brunatnym niewątpliwie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa
energetycznego Polski na najbliższe kilkadziesiąt lat. Pozwoli również zapewnić utworzenie stabilnych miejsc pracy
dla tysięcy pracowników pracujących
w firmach górniczo-energetycznych
i w wielu innych firmach działających
na rzecz tej branży.


Zwałowarka ZGOT 15400. Czasza kulista
o średnicy Ø 800 mm z wykładziną z
brązu w układzie podparcia zwałowarki

Transporter TC2000V do transportu stacji
napędowych. Projekt: Poltegor-projekt,
wykonanie: FUGO Konin

Układ przenośników taśmowych. Projekt:
Poltegor-projekt, wykonanie: FUGO Konin

Produkcja taśm przenośnikowych
w SEMPERTRANS Bełchatów S.A.

KOPEX - FAMAGO

Sp. z o. o.

G³ównym przedmiotem dzia³alnoœci KOPEX-FAMAGO
jest produkcja:
1. Maszyn dla górnictwa odkrywkowego i przemys³u
prze³adunkowego
2. Zespo³ów i czêœci zamiennych do maszyn
podstawowych dla górnictwa odkrywkowego
i przemys³u prze³adunkowego:
· elementy szybkozu¿ywaj¹ce siê no¿e, zêby, elementy
wyk³adziny przesypów, cz³ony g¹sienicowe, sprzêg³a,
elementy podwozia, p³yty
· wielkogabarytowe elementy obrabiane ³o¿a kulowe,
wieñce zêbate, ko³a zêbate, bêbny, elementy podwozi
szynowych i g¹sienicowych
· wielkogabarytowe elementy uzêbione (ko³a, wa³y)
3. Systemów przenoœnikowych oraz ich czêœci zamiennych:
bêbny, kr¹¿niki, elementy uk³adów napinania i zespo³y
napêdowe
4. Wielkogabarytowych zaworów dla hydroenergetyki
(klapowe, kulowe i suwakowe)
5. Konstrukcji urz¹dzeñ dŸwigowych
6. Konstrukcji mostowych
7. Zasobników
8. Innych konstrukcji stalowych
o wysokim stopniu
przetworzenia

KONSTRUKCJE, WYKONANIE,
MONTA¯, SERWIS

ul. Fabryczna 10, ZGORZELEC
tel. +48 (0)75 77 10 500
fax. +48 (0)75 77 10 215
www.kopexfamago.eu

Zdzisław Olejczyk, prezes Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.

Fortum
odkrywa karty
Produkcja energii elektrycznej będzie
w nadchodzących latach coraz bardziej znaczącą
częścią naszej działalności, między innymi dlatego
zmieniliśmy nazwę na Fortum Power and Heat
Polska.
Produkcja i dystrybucja ciepła pozostanie ważnym
elementem naszej aktywności, ale to właśnie
w elektroenergetyce widzimy olbrzymi potencjał
rozwojowy. Powszechnie wiadomo, że już wkrótce
Polska z eksportera stanie się importerem energii
elektrycznej. Bez rozbudowy własnych mocy nasz
kraj nie jest w stanie osiągnąć niezależności
energetycznej. Ktoś musi jednak te moce
wybudować.

Fot. Fortum

Jednym z tych, którzy mogą się tego podjąć, jest
właśnie Fortum Power and Heat Polska.

R

ok 2008 był dla nas przełomowy.
Poprzednie lata poświęciliśmy na
nowe akwizycje i integrację grupy Fortum w Polsce. Teraz zbieramy owoce
naszych dotychczasowych wysiłków.
Dzięki olbrzymiemu doświadczeniu Fortum w produkcji przyjaznej dla
środowiska energii, jesteśmy w stanie
zaoferować cały wachlarz rozwiązań
energetycznych. Energetyka nuklearna, hydroelektrownie, elektrociepłownie, waste-to-energy, odnawialne źródła
energii, Carbon Capture and Storage to
hasła, pod którymi kryją się nasze zdolności finansowe, organizacyjne i doświadczenie w prowadzeniu tego typu
przedsięwzięć. Te atuty z powodzeniem
wykorzystujemy do prowadzenia działalności w Polsce.

 Realizacja strategii
W kwietniu 2008 r. w Częstochowie odbyła się uroczystość wkopania
kamienia węgielnego pod budowę nowej elektrociepłowni. To był niezmiernie istotny moment w historii Fortum
w Polsce. Rozpoczęliśmy realizowanie strategii rozwoju polegającej nie
tylko na akwizycji nowych przedsiębiorstw energetycznych, ale także na
inwestowaniu w budowę nowych, dużych obiektów. Nowa elektrociepłownia
działać będzie, w oparciu o kogeneracyjny blok ciepłowniczy, wytwarzający
w jednym procesie produkcyjnym ciepło i energię elektryczną. Wyposażona
zostanie w nowoczesny kocioł umożliwiający współspalanie węgla i biomasy w sposób zgodny z najnowszymi
wymaganiami środowiskowymi. Moc
zainstalowana wyniesie około 120 MW
ciepła oraz 64 MW energii elektrycznej.
Rozwiązania technologiczne pozwolą
na pozyskiwanie certyfikatów pochodzenia energii elektrycznej zarówno
z procesu wysokosprawnej kogeneracji, jak i certyfikatów energii odnawialnej. Na placu budowy właśnie zakończono budowę konstrukcji budynku
kotła. Aktualnie prowadzone są przygotowania do rozpoczęcia pozostałych prac ogólnobudowlanych. Elektro-

ciepłownia rozpocznie pracę w 2010 r.
Przy okazji zbieramy doświadczenia potrzebne do realizacji następnych tego
typu przedsięwzięć. Jest to niezbędne
przy naszych ambitnych planach rozwojowych.

tem już objął prawie 100% ciepłomierzy.
We Wrocławiu ze względu na specyficzne, lokalne warunki, gęstą, miejską
zabudowę i różnorodność konstrukcji
budowlanych, zakończenie prac planowane jest na początek 2009 r.

 Nowe rozwiązania

Zespół

Oprócz działań na dużą skalę nieustannie wprowadzamy nowe rozwiązania usprawniające naszą organizację. W czerwcu 2008 r. we wszystkich
spółkach Fortum w Polsce został uruchomiony system CRM – Customer
Relation Management. Umożliwia on
centralizację informacji o naszych klientach, pozwala na koordynowanie korespondencji prowadzonej równocześnie
przez wiele działów organizacji, ułatwia
definiowanie nowych kierunków rozwoju firmy oraz wspomaga kontrolę procesów związanych z przepływem pracy
(workflow). CRM w Fortum umożliwia
kompletną obsługę klienta z jednej bazy danych. W efekcie ma to przynieść
dalszy wzrost jakości oraz zwiększenie
kontroli nad procesami obsługi klienta.
System pozwala na stałe monitorowanie obsługi, a także na tworzenie zaawansowanych statystycznych raportów na ten temat. Zwiększa przepływ,
dostępność i kompletność informacji
wewnątrz organizacji. System wykorzystywany jest w procesach działów:
Marketingu i Sprzedaży, Nowych Przyłączeń, Inwestycji, Handlu i Technicznej
Obsługi Klientów. CRM wraz z wprowadzaną filozofią Kaizen i standardami
ISO stanowią bazę organizacyjną działalności Fortum w Polsce.
CRM nie jest jedynym wprowadzanym systemem. Dla usprawnienia
zarządzania sieciami ciepłowniczymi
wdrażamy także Automatic Meter Reading, automatyczny odczyt ciepłomierzy. W 2008 r. AMR osiągnął pełną
funkcjonalność (fakturowanie, analiza
techniczna pracy systemów ciepłowniczych, monitorowanie sprawności ciepłomierzy). W Częstochowie, Płocku,
Dzierżoniowie i większości pozostałych
miejscowości, w których działamy, sys-

Wdrożenie tych systemów byłoby
niemożliwe bez wykwalifikowanego
i doświadczonego zespołu ekspertów.
W ciągu kilku lat liczba pracowników
Fortum w Polsce – rozlokowanych
w kilku dużych miastach i kilkudziesięciu mniejszych miejscowościach
– przekroczyła 900 osób. Fortum potrzebowało narzędzia dla ujednolicenia
poziomu umiejętności naszych kluczowych pracowników. Największy nacisk
położono na umiejętności menedżerskie. Zasadniczą kwestią była nie tylko
jakość szkoleń i treningów, ale również
możliwości wykorzystania ich efektów,
jako narzędzi do wdrażania standardów Fortum. Niezmiernie istotna była
także szybka integracja kilku przedsiębiorstw energetycznych w jedną organizację. Dlatego Fortum we współpracy z PROFES® – firmą doradczą
i szkoleniową – zdecydowało się na
zorganizowanie i realizację kompleksowego projektu szkoleniowego pod
nazwą „Akademia Fortum”. W zajęciach uczestniczy ok. 200 pracowników. W ramach programu przewidziano 23 obszary tematyczne, realizowany
będzie przez ok. 3 lata.

 Nowoczesne

przedsiębiorstwo

Po wielu latach wytężonej pracy realizujemy nasze ambicje. Mamy
sprawną organizację, wykwalifikowaną kadrę oraz zaplecze technologiczne i finansowe całego koncernu. Fortum Power and Heat Polska wkracza
w nowy rok jako nowoczesne przedsiębiorstwo energetyczne zdolne do prowadzenia przedsięwzięć na naprawdę
dużą skalę.
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Opracowanie: Dorota Kubek, NE

INWESTYCJE I MODERNIZACJE
Fot. SPEC
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w wielkim mieście

W

arszawa – miasto rozciągające się na powierzchni 517 km2,
podzielone na 18 dzielnic, liczące 1,7 mln mieszkańców i taką
samą liczbę osób codziennie przyjeżdżających do pracy, po zakupy.
Żywy organizm, który dynamicznie się rozwija, by móc zaspokoić
potrzeby mieszkaniowe i komunikacyjne swoich mieszkańców.
– Miasto oczekuje od Stołecznego
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej
ciągłej rozbudowy sieci i zaopatrywania
w ciepło nowych osiedli – spostrzega
Michał Machlejd, prezes SPEC. – W sytuacji, gdzie nie zawsze możemy liczyć
na plany zagospodarowania przestrzennego, rozwijamy ścisłą współpracę z de-

weloperami. I osiągamy tu bardzo dobre
efekty. W bieżącym roku wybudowaliśmy 10 km nowych sieci, zawarliśmy
140 umów przyłączeniowych na łączną
moc ok. 137,2 MW. Do tego trzeba dodać umowy na doposażenie węzłów w
dodatkowe moduły. Za 2007 r. odnotowaliśmy dodatni bilans mocy na pozio-

mie ok. 2 MW, teraz spodziewam się, że
może być nawet wyższy – deklaruje.

 Plany inwestycyjne
SPEC na lata 2008-2012 ma opracowany plan inwestycyjny. Jego realizacja będzie pokryta w ok. 92% z wła-
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 Plany modernizacyjne
Od wielu lat te dane są do siebie
zbliżone. Dzięki systematycznie rozplanowanej modernizacji, warszawski system ciepłowniczy ograniczył straty na
przesyle do 10%, czyli poniżej średniej
krajowej. Awaryjność spadła o ponad
50%. Modernizacja już dała wymierne
korzyści w postaci efektywnego wykorzystania kupowanej energii i poprawy
jakości własnych usług. SPEC nadal
będzie przeznaczać podobne środki
na wymianę rurociągów. Dotychczas
jedynie niewiele ponad 30% sieci jest
wykonana w technologii preizolowanej,
dlatego co roku do wymiany są typowane kolejne odcinki sieci. Podstawowym
wyznacznikiem jest stopień wyeksploatowania. Spółka będzie także koncentrować się na doskonaleniu zarządzania
siecią. Biorąc pod uwagę ogrom wody
technologicznej w systemie, chce minimalizować jej ubytki wynikające z ewen-

tualnych awarii. Jak podkreśla prezes
SPEC, spółka musi dopracować jeszcze
system szybkiego lokalizowania i powiadamiania o awariach. W tym celu SPEC
realizuje projekt, który został wewnętrznie nazywany „inteligentną siecią”.

korzystać potencjał spółki i oczywiście
poprawi naszą pozycję.

 Polityka wobec miasta

Wśród nowych inwestycji, SPEC
planuje budowę sieci magistralnych do
nowych obszarów rozwojowych oraz
budowę sieci rozdzielczych i przyłączy,
także węzłów cieplnych obsługujących
nowych odbiorców. SPEC w oparciu
o plany zagospodarowania przestrzennego poszczególnych dzielnic i ścisłą
współpracę z inwestorami, przygotowuje z wyprzedzeniem plany uciepłownienia miasta. Problemem, na który bardzo często napotyka spółka układając
nowe sieci, jest pozyskanie terenu pod
nową trasę rurociągów.
– W warunkach warszawskich rozmowy z właścicielami gruntów znacznie
wydłużają proces inwestycyjny. W tym
roku przyłączając jedno z warszawskich osiedli, przebieg sieci był projektowany aż trzykrotnie z powodu zbyt
wygórowanych oczekiwań finansowych
– wskazuje Michał Machlejd.
Do 2020 r. Warszawa będzie potrzebować dodatkowych 912 MW mocy cieplnej, które SPEC chce dystrybuować swoimi sieciami.

Spółka, mimo tak szeroko prowadzonej działalności inwestycyjnej,
utrzymuje niezmienną politykę wobec
mieszkańców miasta. SPEC mocno
zaangażował się w promocję ciepła
sieciowego. Współpracuje w tym zakresie z Izbą Gospodarczą CIEPŁOWNICTWO POLSKIE, z lokalnym producentem ciepła, z miastem i z URE. Są
to działania lobbingowe, informacyjno-edukacyjne, ale przede wszystkim
przemyślana i odpowiedzialna polityka cenowa. Dzięki niej Warszawa może korzystać z komfortowego ciepła
sieciowego – jednego z najtańszych
w kraju: średnio 33,82 zł/1 GJ.
– Ta świadoma polityka jest inwestycją w utrzymanie, a najchętniej w poszerzanie rynku – tłumaczy prezes Machlejd.
– Mogłoby się wydawać, że odpowiadając w 76% na potrzeby miasta, SPEC
nie musi się martwić o sprzedaż. Nic
bardziej mylącego. Spółki gazownicze
są bardzo aktywne, potrafią wykorzystywać swoją elastyczność do konkurowania ze spółką komunalną. My natomiast
mamy nieporównywalnie lepszy produkt
i do tego w bardzo korzystnej cenie. Tak
więc staramy się zyskać nad nimi przewagę przez poprawę jakości naszych
usług i cenę za komfortowy produkt.

 Kondycja finansowa

Zarządzanie spółką

Kondycja finansowa SPEC jest zadowalająca. Co roku 1,8 tys. pracowników wypracowuje zysk na poziomie ok.
30 mln zł, z czego część jest przeznaczona na dywidendę dla właściciela. Mimo to prezes SPEC dąży do maksymalnego zabezpieczenia interesów spółki:
– Wyniki przedsiębiorstw ciepłowniczych
są bardzo wrażliwe na zmiany w pogodzie. Wiele przedsiębiorstw ciepłowniczych przekonało się o tym w ostatnich
latach, dlatego rozważamy ekspansję na
rynki ciepła w bliskim sąsiedztwie Warszawy. To także pozwoli nam lepiej wy-

Przyjęty przez zarząd SPEC sposób
zarządzania spółką wynika z potrzeby
dostosowania się do rynku. By móc
sprawnie funkcjonować i wywiązywać
się z obowiązków dystrybutora, spółka musi zmienić się także od wewnątrz.
Prezes Machlejd ma tę świadomość od
dawna. W najbliższych planach SPEC
ujął poprawę efektywności pracy, czasu
i nakładów. Od kilku lat pracuje nad GIS,
od roku nad optymalizacją wewnętrznych procesów i najbardziej efektywną
architekturą spółki.


 Plany uciepłownienia
miasta

Ciepłownictwo

snych środków spółki, resztę sfinansują
fundusze pomocowe.
Inwestycje odtworzeniowe będą
koncentrować się na przebudowie sieci
magistralnych pow. dn 400 mm, przebudowie i wymianie krótkich odcinków magistralnych, a także sieci rozdzielczych i przyłączy ze względu na
zły stan techniczny. SPEC przeznaczy
część środków m.in. na wymianę i uzupełnienie węzłów cieplnych, modernizację komór ciepłowniczych, modernizację ZEC w Międzylesiu i przebudowę
oraz modernizację systemu ciepłowniczego opartego na węzłach grupowych.
Realizacja ostatniego projektu w dużej
mierze jest uzależniona od pozyskania środków z funduszy strukturalnych.
– W tym ok. 100 mln zł przeznaczyliśmy
na poprawę bezpieczeństwa energetycznego miasta, czyli na modernizację i prace związane z poprawą funkcjonowania
naszych sieci. Wymieniliśmy i przebudowaliśmy ok. 20 km ciepłociągów. Każde
nasze zadanie wymagało ścisłej koordynacji z innymi pracami infrastrukturalnymi
i bardzo dobrej współpracy z miastem
– podsumowuje prezes SPEC.
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Zamierzamy
narzucić wysokie
tempo wyścigu
o dominację
w zakresie
zaawansowania
technologicznego,
nowoczesności
rozwiązań i jakości
obsługi klientów

Centrum eksperckie na całą Europę to niewątpliwie duży atut Waszego biura i zachęta dla klientów?
Zgadza się. Dla polskich klientów
niewątpliwym plusem współpracy z na-

mi jest fakt, że mają pełne wsparcie
techniczne na najwyższym poziomie
dostępne w języku polskim i we własnym kraju. Polska w ogóle jest kolebką europejskiej historii naszej grupy.
W 1994 r. Amerykanie przyjechali do
naszego kraju wówczas jeszcze jako
Westinghouse. Polska energetyka zaczynała się modernizować. Pojawiły się
pierwsze projekty. Automatyka w większości elektrowni była przestarzała i wymagała wymiany. Po pierwszych sukcesach w Polsce zaczęliśmy działać
również i w innych krajach, takich jak:
Czechy, Węgry, Litwa, głównie jednak
na terenie Europy Wschodniej. Obecnie
dużą aktywność wykazujemy również
na terenie Europy Zachodniej. System
Ovation, który jest naszym podstawowym produktem steruje wytwarzaniem
około 600 GW energii elektrycznej na
całym świecie. Myślę, że klienci z krajów tzw. starej Europy również dostrzegają zalety współpracy z Polakami.
Jesteśmy bardziej elastyczni niż inne
nacje, a przy tym jesteśmy otwarci na
różne kultury, co nam bardzo pomaga
w realizacji wielu projektów. Na przykład w Wielkiej Brytanii spotykaliśmy
się bezpośrednio z wymogami, aby to
właśnie Polacy przyjechali na uruchomienie instalacji. Po realizacji kilku projektów dostrzeżono zalety polsckich
inżynierów.
W których polskich elektrowniach
wdrożone są rozwiązania firmy
Emerson?
Znowu muszę się pochwalić. W Polsce Emerson jest liderem, posiadając
prawie 40% udział w rynku systemów
sterowania w energetyce. Z naszych
rozwiązań korzystają zarówno duże
elektrownie systemowe, jak chociażby Elektrownia Kozienice, Elektrownia
Połaniec czy Elektrownia Rybnik, jak
i mniejsze elektrociepłownie, jak EC
Żerań czy elektrociepłownie koncernu
Dalkia. Z większością naszych klientów
współpracujemy już od ponad 15 lat.
Z dumą mogę powiedzieć, że nasi klienci są naszym największym atutem i wartością w firmie.

Skąd tak naprawdę bierze się Wasz
sukces?
Myślę, że kluczowe są tu dwa czynniki: technologia i podejście do klienta.
Jeśli spojrzymy na oferowaną technologię – nasze rozwiązania zostały zaprojektowane specyficznie pod kątem
wymagań branży energetycznej.

”

System Ovation,
który jest naszym
podstawowym
produktem steruje
wytwarzaniem
około 600 GW
energii
elektrycznej na
całym świecie

System Ovation nie jest stosowany
w żadnej innej branży przemysłu. Powstał z myślą o spełnieniu wymagań
elektrowni jądrowych. Wszystko, co
zostaje stworzone w Ovation, powstaje z myślą o energetyce. Ponadto zawsze staramy się tworzyć rozwiązania,
które są nowatorskie. Zależy nam, aby
zawsze być o krok przed naszą konkurencją. Do tego dochodzi jeszcze
podstawowa zasada, która jest fundamentem systemu Ovation: pełna otwartość zarówno na standardy przemysłowe i informatyczne, jak i na swobodę
zmian. I tu dochodzimy do tego drugiego czynnika – naszego podejścia do
klienta. Główną ideą przyświecającą
naszemu działaniu od początku naszej obecności w Europie zawsze była
maksymalna elastyczność. Pozwalamy
na to, aby klienci mieli znaczący wpływ
na rozwój aplikacji i struktur sterowania swoich własnych technologii. Nie
zastrzegamy tego tylko dla Emersona,
przez co zjednujemy sobie naszych
klientów. Projekty zawsze realizujemy
wspólnie, gdyż nie uważamy, że to nasza firma wie jak najlepiej sterować np.
turbiną w konkretnej elektrowni. Zdajemy sobie sprawę z faktu, że to klient
wie najlepiej, czego mu potrzeba. Słu-

Technologie

Mówicie o sobie, że Emerson to lider jeśli chodzi o automatyzację
procesów przemysłowych. Jednym
z czynników decydujących o sukcesie jest know-how, ale również
i wyspecjalizowana kadra techniczna. Ilu inżynierów zatrudnia firma,
aby sprostać wymaganiom stawianym przez branżę energetyczną?
Emerson rzeczywiście uważany jest
za lidera automatyzacji procesów przemysłowych. Grupa Power & Water Solutions, którą reprezentuję, zajmuje się
w ramach koncernu Emerson Process
Management automatyzacją procesów
energetyki wytwórczej, korzystając oczywiście ze wszystkich produktów i know
-how całego koncernu. Oprócz produktów o sukcesie każdej firmy decydują
ludzie. Tu muszę się pochwalić, że nasze polskie biuro jest europejską centralą i głównym europejskim centrum
eksperckim Emersona w zakresie rozwiązań dla energetyki. To właśnie stąd
eksportujemy know-how firmy oraz wyspecjalizowanych polskich inżynierów na
teren całej Europy, bliskiego Wschodu
i północnej Afryki. A teraz odpowiadając
wprost: na terenie całej Europy zatrudniamy obecnie ponad 200 inżynierów
dedykowanych do energetyki, z czego
prawie 100 pracuje w Polsce.
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chając potrzeb klienta, staramy się zaoferować najlepsze rozwiązanie, jakie
jest dostępne na rynku. Potrzeby klienta są zawsze stawiane na pierwszym
miejscu. Niby jest to oczywiste, ale
w praktyce rzadko stosowane. Staramy się sprostać wymaganiom, ale przy
okazji na pewno dużo się uczymy. Sporo rozwiązań, które oferuje nasza firma
pochodzi z doświadczeń konkretnego
projektu, który realizowaliśmy wspólnie,
a który okazał się trafiony.
Przewagą firmy jest…
Myślę, że głównie to, że patrzymy
na Europę jako jeden region. Dostrzegamy wiele trendów i zdarzeń, których
nie widać z poziomu pojedynczego kraju. A będąc firmą globalną, możemy porównywać te spostrzeżenia z tym, co się
dzieje w Azji czy Ameryce. Weźmy na
przykład budowę nowych bloków na
parametry nadkrytyczne, które rozpoczynają się w Europie. Jesteśmy bodajże jedyną firmą, która zrealizowała już
w Chinach, Korei i Stanach Zjednoczonych takie projekty ze wszystkimi liczącymi się dostawcami technologii takich
bloków. Mamy doświadczenia, dzięki
którym znowu jesteśmy o krok do przodu. Dostrzegają to duże europejskie
koncerny energetyczne, które planują
budowę takich bloków w całej Europie
i chcą to zrobić sprawnie i na najwyższym światowym poziomie. Ponadto
dzięki temu, że realizujemy projekty na
terenie całej Europy, nasi inżynierowie
mają możliwość utrzymania wysokiego
poziomu swoich kwalifikacji. Wydaje
mi się, że Polska nie jest krajem, który
potrafi zapewnić wystarczającą liczbę
projektów, aby utrzymać wysoki poziom
specjalistów. Nasi specjaliści przemieszczają się z jednego obiektu na drugi. Są
np. tydzień w Hiszpanii, potem 2 miesiące we Francji, a następnie przyjeżdżają do Polski. Dzięki temu cały czas
się rozwijają, a firma nie ma przestojów.
Nie ukrywam, że cały czas poszukujemy
nowych specjalistów. Niestety nie ma
ich aż tylu w naszym kraju. Dlatego czasem musimy posiłkować się inżynierami
z Czech czy też Rosji. Dostrzegamy też

lukę pokoleniową w energetyce. Przez
ostatnie lata nie kształcono specjalistów
w naszej branży.
Czy biorąc pod uwagę obecną sytuację, firma oferuje programy
wsparcia dla studentów?
Wspieramy na bieżąco studentów,
którzy odbywają w naszej firmie praktyki. Polegają one w głównej mierze
na wykonywaniu drobnych prac przy
różnych projektach. Podczas praktyk
studenci są obserwowani, a ich praca
jest weryfikowana. Staramy się „wyławiać” tych najlepszych, którzy rokują
największe nadzieje. Ponadto stworzyliśmy w naszej firmie program zwany
„junior farming”. Zatrudniliśmy ostatnio
kilkunastu najlepszych absolwentów kilku uczelni technicznych. Szkolimy tych
ludzi i kierujemy ich rozwojem, aby za
kilka lat mieć doświadczoną kadrę inżynierską. Taka działalność oznacza duży
wysiłek i sporo kosztów dla firmy, ale to
jedyny sposób, aby się rozwijać.

”

W Polsce
Emerson jest
liderem posiadając
prawie 40% udział
w rynku systemów
sterowania
w energetyce

W jaki sposób Emerson poprawia
i rozwija oferowane systemy?
Dzięki temu, że jesteśmy częścią
Emerson Process Management mamy
dostęp do najnowocześniejszych technologii w zakresie urządzeń automatyki przemysłowej, jak choćby integracja
przetworników pomiarowych bezpośrednio do systemu po łączu radiowym.
Ośrodki rozwojowe Emersona rozsiane
są po całym świecie. W zakresie energetyki główny ośrodek jest w Stanach
Zjednoczonych. Po latach doświadczeń
i działalności naszego polskiego biura,
centrala firmy dostrzegła, że w Polsce

jest duży potencjał inżynierski. W Warszawie otworzona została część działu
badawczo-rozwojowego naszej grupy, gdzie we współpracy z ośrodkiem
w Stanach Zjednoczonych powstają
nowe wersje oprogramowania systemu
Ovation. Jest to niewątpliwie powód do
zadowolenia. Jakby nie patrzeć, jest to
eksport polskiej myśli technicznej na
cały świat. Tu lokalnie w Polsce jesteśmy firmą prawdziwie globalną i w żaden sposób nie odstajemy od standardów światowych.
Jakie plany ma firma na przyszłość?
Jeśli chodzi o polski rynek to chcemy utrzymać i umocnić pozycję lidera.
Zamierzamy narzucić wysokie tempo
wyścigu o dominację w zakresie zaawansowania technologicznego, nowoczesności rozwiązań i jakości obsługi klientów. Nasza konkurencja działa
agresywnie, w związku z tym musimy
również podejmować zdecydowane kroki. Staramy się zawsze zwracać uwagę
na jakość i długoterminowe zalety naszych rozwiązań technicznych. Myślę,
że klienci to dostrzegają, gdyż nie zawsze dla naszych partnerów cena jest
czynnikiem decydującym o realizacji danego projektu. Staramy się dopasować
jakość do rozsądnej ceny. Na pewno będziemy chcieli zaistnieć na większości
planowanych nowych bloków energetycznych w Polsce. Pracujemy wspólnie
z dużymi koncernami, takimi jak: E.ON,
RWE, EDF, Electrabel, jak i z polskimi
firmami, nad ich planami rozwojowymi, a w szczególności budową nowych
mocy wytwórczych. W najbliższej przyszłości na pewno będziemy też promować symulatory bloków energetycznych.
Jest to obszar, w którym mamy znaczne
doświadczenia i w którym konkurencja
pozostaje daleko w tyle. Uważamy, że
dzięki symultorom nasi klienci mogą poczynić znaczące oszczędności kosztów
eksploatacyjnych oraz szkoleniowych.
Z pewnością w 2009 r. czeka nas dużo
wytężonej pracy.
Rozmawiali:
Dorota Kubek, Mariusz Marchwiak
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Jednym
z najważniejszych
elementów
procesu
wdrożeniowego
jest etap
projektowania,
a więc precyzyjne
zdefiniowanie
oczekiwań
przedsiębiorstwa

Niezależnie od profilu swojej działalności, firmy potrzebują systemu, który pozwoli łatwo dostosować procesy i działalność przedsiębiorstwa do
zmian zachodzących na rynku i pozwolą zdobyć im przewagę konkurencyjną. Energetyka i przedsiębiorstwa
użyteczności publicznej są traktowane przez IFS jako branża strategiczna,
a z systemu IFS Applications korzysta
na świecie niemal stu pięćdziesięciu
klientów zajmujących się wytwarzaniem, przesyłem i dystrybucją energii
elektrycznej i innymi mediami. W Polsce z systemu IFS Applications korzysta około dwudziestu przedsiębiorstw
z sektora energetyki. Wśród klientów
IFS w energetyce są m.in.: Południowy Koncern Energetyczny, BOT Elektrownia Bełchatów, Elektrownia Kozie-

nice, Zespół Elektrowni Ostrołęka oraz
Vattenfall Heat Poland. Chciałbym tu
dodać, że według opinii Biura Badawczo-Analitycznego DiS, IFS w Polsce
plasuje się na trzecim miejscu w rankingu udziału w rynku oprogramowania
klasy ERP oraz na pierwszym miejscu
pod względem liczby instalacji systemów klasy ERP w przedsiębiorstwach
energetyki wytwórczej.
Systemy informatyczne stosowane
w energetyce – i nie tylko – charakteryzują się tym, że zawierają dane,
które w sposób szczególny wymagają zabezpieczeń. Czy klient korzystający z rozwiązań IFS może
czuć się bezpieczny?
Zapewnienie szeroko rozumianego bezpieczeństwa wbudowane jest
w strukturę systemu IFS Applications.
Wykorzystujemy jedynie uznane technologie, o sprawdzonych cechach
pod względem zapewnienia bezpieczeństwa. Autoryzacja użytkowników
w oparciu o role umożliwia jasne rozdzielenie zadań biznesowych realizowanych w systemie. W trakcie wdrożenia
podejmowane są decyzje, którzy użytkownicy otrzymują uprawnienia dostępu do poszczególnych funkcjonalności
i informacji przechowywanych w bazie
danych. Przyjęte przez projektantów
podejście wstępnego maksymalnego
zabezpieczenia systemu pozwala zminimalizować ryzyko, jak również zapewnia zgodność z wymaganiami prawnymi
stawianymi obecnie systemom wspierającym zarządzanie.
Każdy z klientów chce mieć indywidualne rozwiązania, nawet ci działający w jednej branży. Jak wygląda tworzenie takiej koncepcji?
System IFS Applications charakteryzuje budowa komponentowa. Dzięki
temu może być dowolnie konfigurowany w zależności od potrzeb przedsiębiorstwa, warunków, w których działa
oraz uregulowań prawnych. A co za
tym idzie, klienci otrzymują rozwiązanie
dostosowane do ich oczekiwań, które jest szybko wdrażane bez potrzeby

wykonywania czasochłonnych modyfikacji. Gdy przedsiębiorstwo planuje rozszerzyć swoją działalność i potrzebne jest wsparcie IT dla nowego
obszaru i procesów, architektura systemu umożliwia łatwe dołączanie komponentów wspierających organizację
w nowych obszarach. Każde wdrożenie systemu ERP jest inne. Kluczem
do sukcesu jest ścisła współpraca
pomiędzy dostawcą systemu a klientem. Jednym z najważniejszych elementów procesu wdrożeniowego jest
etap projektowania, a więc precyzyjne
zdefiniowanie oczekiwań przedsiębiorstwa. Wiedza na ten temat w połączeniu z doświadczeniem konsultantów
pozwala stworzyć i wdrożyć rozwiązanie, które będzie spełniało potrzeby
przedsiębiorstwa.

”

Kluczem do
sukcesu jest
ścisła współpraca
pomiędzy
dostawcą systemu
a klientem

Jaki był 2008 r. dla branży informatycznej i sektora energetycznego. Czego można się spodziewać
w kolejnym 2009 r.?
Rok 2008 możemy zaliczyć do
udanych. Do grupy naszych klientów
w Polsce dołączyło kilkanaście przedsiębiorstw z różnych branż, część realizowanych w nich projektów wdrożeniowych będzie na dużą skalę. Niektórzy
z naszych klientów rozszerzyli zakres
wdrożeń systemu IFS Applications.
Z kolei w 2009 r. wielu dotychczasowych naszych klientów planuje rozszerzenie systemu na kolejne swoje spółki.
W ciągu najbliższych miesięcy czeka
nas więc wiele pracy.

Rozmawiali:
Dorota Kubek, Mariusz Marchwiak

Technologie

IFS stawia na innowacyjność.
W jakim kierunku zmierza innowacyjność stosowana w rozwiązaniach IFS?
Kluczową cechą systemu IFS Applications zawsze była innowacyjność.
Badamy najnowocześniejsze technologie i włączamy je do architektury naszego systemu. Rozwijając technologię
i architekturę systemu IFS Applications, mamy na celu zapewnienie jak
największych możliwości adaptacyjnych, łatwość zastosowania, obniżenie całkowitego kosztu użytkowania
oraz możliwość współpracy z innymi
aplikacjami i technologiami.
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Klüber Lubrication

Klüber Lubrication

– firma o długoletniej tradycji

D

zięki wysokiej jakości produktów oraz intensywnej działalności
badawczo-rozwojowej zalicza się do najbardziej cenionych
producentów środków smarowych.

Technologie

K

lüber Lubrication jest obecny na
rynkach wielu krajów – posiada 14 zakładów produkcyjnych na
całym świecie oraz ponad 30 przedstawicielstw, które nie tylko prowadzą
sprzedaż produktów, ale też oferują fachową pomoc w zakresie doradztwa
technicznego, będąc kompetentnym
partnerem w doborze inteligentnych
rozwiązań smarowych.
Oferta firmy obejmuje około 2000
produktów w postaci smarów, olejów,
past, lakierów ślizgowych oraz suchych
substancji smarnych. Produkty Klüber
Lubrication zaspokajają wszystkie wymagania trybologiczne i sprawdzają się
w najtrudniejszych warunkach eksploatacyjnych.
Do niedawna proste smary na bazie
oleju mineralnego i mydła litowego zaspokajały większość aplikacji łożyskowych spotykanych w przemyśle. Jednakże wraz ze wzrostem świadomości
technologicznej oraz w wyniku coraz
bardziej wyśrubowanych parametrów
pracy maszyn występujących w produkcji, precyzyjny dobór środka smarowego staje się niezwykle ważny.
W celu wyselekcjonowania odpowiedniego środka smarowego, należy
wziąć pod uwagę przynajmniej niżej

wymienione kryteria, które uważa się
za najważniejsze:
 minimalna lepkość oleju bazowego
w celu określenia odpowiedniego
efektu separowania oraz ochrony
przed zużyciem wewnątrz trybosystemu łożyska,
 jaka forma środka smarowego jest
wymagana: smar, olej, pasta, inna,
 typ łożyska, rodzaj uszczelnienia,
pozycja usytuowania łożyska,
 warunki otoczenia mające wpływ
na środek smarowy: woda, przepływ powietrza, temperatura, zapylenie, agresywne media, itd.,
 prędkość łożyska, współczynnik
prędkości obrotowej,
 wskaźnik obciążenia łożyska (C/P),
 zalecenia producenta łożyska OEM,
 żywotność środka smarowego, okresy dosmarowywania, ilość i częstotliwość.
Dla przykładu do łożysk pracujących przy wysokich obrotach firma
Klüber Lubrication oferuje Państwu ISOFLEX NBU 15 – smar o współczynniku
prędkości obrotowej 1 000 000 mm/
min, do łożysk pracujących w temperaturze do 250°C – smar Barrierta L 55/2,
do łożysk niskoszumowych smar Aso-

nic GLY 32, natomiast do łożysk pracujących w warunkach mokrych smar
Staburags NBU 12.
W przypadku, gdy wymagany jest
środek uniwersalny do zastosowania zarówno w niskich, jak i wysokich
temperaturach, zaproponujemy Państwu smar hybrydowy Klubersynth
BH 72-422.
Reasumując, naszą zasadą jest indywidualne podejście do każdego klienta, rzeczowe rozpoznanie jego potrzeb
oraz ich zaspokojenie poprzez wykorzystanie najnowszych technologii. Dbamy
o to, by wszystkie nasze produkty były
nie tylko dostosowane do istniejących
wymogów prawnych, ale – gdzie to tylko możliwe – przewyższały swą jakością obowiązujące normy. Priorytetem
są dla nas rozwiązania proekologiczne,
zarówno na etapie doboru surowców,
jak i w procesie produkcji, czy też w samym produkcie finalnym. Dlatego oferowane przez nas środki smarowe są
w pełni bezpieczne dla człowieka i przyjazne dla środowiska naturalnego.
Zachęcamy, by również Państwo skorzystali z potencjału tkwiącego w specyfikach smarowych i wieloletnim doświadczeniu firmy Klüber Lubrication.


SPECJALIST YCZNE ŚRODKI SMAROWE

Klüber Lubrication
do smarowania:

hydrodynamicznych łożysk ślizgowych
prowadnic
łożysk tocznych
lin
łożysk ślizgowych
śrub
łożysk ślizgowych ze spieku
styków elektrycznych
łańcuchów
sprężyn
uszczelnień
armatur

Klüber Lubrication Polska Sp. z o.o.
ul. Wierzbięcice 44 A/31b, 61-558 Poznań
tel. (061) 87 00 790
fax (061) 87 93 805
www.klueber.com
office@pl.klueber.com

Tribotechnika to nasz świat!
Klüber Lubrication
Przedsiębiorstwo z grupy Freudenberg
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Xavier Pettiau, Lhoist Coordination Centre, Limelette, Belgium; Marcin Leszczyński, Lhoist Polska, Kraków, Poland;
Martin Sindram, Rheinkalk GmbH, Wülfrath, Germany

Sorbenty
do oczyszczania gazów spalinowych
w energetyce
Zasoby wapienia

wykorzystywane
w produkcji sorbentów

Technologie

Produktem bazowym wszystkich
sorbentów wapiennych jest kamień
wapienny, a właściwe zawarty w nim
węglan wapnia. Na rysunku 5 przedstawiono występowanie złóż kamienia
wapiennego na terenie naszego kraju.

Tab. 1. Chronologia dziejów powstawania złóż kamienia wapiennego
Era
(czas trwania ery
w mln lat)

Okres

Początek
okresu
(mln lat)

Czas trwania
(mln lat)

Pochodzenie kamienia
wapiennego służącego
do odsiarczania spalin

Czwartorzęd

1,8

1,8

Górażdże, Tarnów Opolski,
Strzelce Opolskie, Izbicko

Trzeciorzęd

65,0

63,2

Kreda

130,0

65,0

Jura

205,0

75,0

Sławno ,Chęciny, Bukowa

Trias

245,0

40,0

Górażdże, Strzelce Opolskie,
Tarnów Opolski

Perm

290,0

45,0

Karbon

360,0

70,0

Czatkowice

Dewon

400,0

40,0

Miedzianka

Sylur

425,0

25,0

Ordowik

495,0

70,0

Kambr

570,0

75,0

Proterozoik

ok. 2000,0

ok. 2000

Archaik

4500-7000

2000-4500

Kenozoik
ok. 65 mln lat

Mezozoik
ok. 180 mln lat

Paleozoik
ok. 325 mln lat
Rys. 5. Występowanie wapieni w Polsce

Chronologiczną ciągłość tworzenia
się złóż kamienia wapiennego przedstawiono w tabeli 1.

– część II

Wojcieszów
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Tab. 2. Własności fizykochemiczne
wapieni w polskich złożach
Własności chemiczne [% wag.]

jest frakcja o uziarnieniu od 0,125 mm
do 0,250 mm. Próbkę poddaje się kalcynowaniu w temperaturze 1123 K
przez 30 min. Następnie skalcynowaną próbkę poddaje się zasiarczaniu. W
chemicznej analizie określa się zawartość pierwiastków wapnia, węgla, magnezu i siarki przed testem oraz zawartość siarki po teście zasiarczania
próbki. Stosunek molowy Ca/S, który uwzględnia zawartość Ca przed testem i zawartość siarki po teście, nazywany jest wskaźnikiem reaktywności
RI. Inną postacią jest wskaźnik sorpcji
bezwzględnej CI, zdefiniowany jako
ilość siarki w gramach, zaabsorbowanej przez kilogram testowanego sorbentu. Skalę reaktywności przedstawiono w tabeli 3.

Średnia zaw. CaO

50-55

Średnia zaw. MgO

0,3-1,2

Średnia zaw. SiO2

0,5-2,5

Średnia zaw. K2O

0,07-0,3

Ocena wapienia

RI

CI

Średnia zaw. Al2O3

0,3-1,2

znakomity

< 2,5

> 120

Średnia zaw. Na2O

0,05-0,15

bardzo dobry

2,5-3,0

100-120

Średnia zaw. Fe2O3

0,07-0,7

dobry

3,0-4,0

80-100

dostateczny

4,0-5,0

60-80

niskiej jakości

> 5,0

< 60

Własności fizyczne
Gęstość [g/cm ]

2,7-2,8

Porowatość [%]

3,41-7,2

Wilgotność naturalna wagowa [%]

0,7-2,7

Wilgotność naturalna objętościowa [%]

1,5-6,5

Wytrzymałość na ściskanie [MPa]

42-150

3

Własności sorpcyjne
Wskaźnik reaktywności RI

2,05-3,7

Wskaźnik sorpcji bezwzględnej CI

85-160

Jednymi z ważniejszych parametrów
świadczących o skuteczności sorbentów w metodach suchych, są wskaźniki reaktywności i sorpcji bezwzględnej. Wskaźnik sorpcji bezwzględnej
i reaktywności można oznaczać na
podstawie testu opracowanego przez
Ahlstrom Pyropower. Sorbentem do
analizy chemicznej i testu reaktywności

Tab. 3. Skala reaktywności sorbentów

W Polsce występuje duże nagromadzenie złóż wapienia, które mogą służyć jako sorbenty dwutlenku siarki. Nie
mniej jednak tak naprawdę tylko nieliczne wykazują wysokie zdolności sorpcyjne. Jednym z elementów wpływających na zmienne własności jest wiek
geologiczny, który poprzez bogactwo
zjawisk zachodzących w czasie, zapisujących się w strukturze kamienia wapiennego, kształtuje zupełnie przypadkowo własności sorpcyjne. Znajomość
zagadnień związanych ze zmiennością
parametrów charakterystycznych dla
pewnych okresów geologicznych, powinna być pierwszą podstawową informacją przy wyborze złóż kamienia
wapiennego jako sorbentu. Oczywiście
nie bez znaczenia jest tu również skład
chemiczny, frakcyjny oraz możliwości
poprawy własności sorpcyjnych.

 Opis produkcji

sorbentów wapniowych

Proces produkcji sorbentów wapniowych można podzielić na kilka głównych etapów.
Podstawową cechą właściwej realizacji pierwszego z nich, czyli wydobycia,
jest bez wątpienia racjonalna gospodarka zasobami naturalnymi. Pod pojęciem
„racjonalna” w zakładach grupy Lhoist rozumie się nie tylko maksymalny stopień
wykorzystania zasobów, ale również ich
odpowiednią, czyli selektywną eksploatację, mającą na celu pozyskiwanie
surowca o jednorodnych parametrach
chemicznych i fizyko-mechanicznych,
optymalnych dla przeprowadzenia danego procesu technologicznego.
Drugim etapem procesu produkcyjnego jest przeróbka kamienia. Surowiec o właściwym składzie chemicznym oraz właściwej granulacji może być
bowiem gwarantem otrzymania najwyższej jakości produktu końcowego. Wyselekcjonowany pod względem jakości
i granulacji kamień wapienny stanowi
surowiec na bazie, którego otrzymuje
się sorbenty drobno- lub gruboziarniste.
Proces suszenia, przemiału oraz frakcjonowania może odbywać się w zakładzie wapienniczym lub bezpośrednio
przed zastosowaniem w instalacji przemiałowej na terenie elektrowni.
Kolejnym etapem procesu jest wypał wapna w piecach wapienniczych.
Zakłady Lhoist w Polsce dysponują piecami szybowymi typu 100 C oraz piecami Maerz'a, które są obecnie najnowocześniejszymi urządzeniami do wypału
wapna stosowanymi w przemyśle wapienniczym. Proces wypału polega na
rozkładzie węglanu wapnia wg reakcji:
CaCO3 +Q => CaO + CO2
Otrzymany produkt (wapno palone
w bryłach) poddawany jest dalszej obróbce polegającej na kruszeniu i sortowaniu. Odpowiednie frakcje stanowią
produkt docelowy (składowane są w silosach ekspedycyjnych) lub półprodukt
do dalszej przeróbki. Wapno palone

Technologie

Zasoby kamienia wapiennego w Polsce można oszacować na poziomie
2089000000 Mg. Przy czym potencjalnie wapień, który może być wykorzystane jako sorbent, różni się pomiędzy
sobą znacznie nie tylko wiekiem geologicznym, strukturą morfologią, ale także
składem fizykochemicznym, a przede
wszystkim własnościami sorpcyjnymi.
Własności wapieni dostępnych w Polsce zestawiono w tabeli 2.
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mielone w zakładach Lhoist otrzymywane jest poprzez mielenie skruszonego
wapna palonego w młynach rurowych
lub rolowo-misowych.
Produktem pochodnym od wapna
palonego w bryłach jest także wapno hydratyzowane, otrzymywane w procesie
hydratacji (reakcji wapna palonego z odpowiednią ilością wody w urządzeniach
zwanych hydratorami wg reakcji:
CaO + H2O => Ca(OH)2 + Q
Centrum Badawczo-Rozwojowe
grupy Lhoist opracowało szereg sorbentów wykorzystywanych w metodzie
suchej i półsuchej (Sorbacal® SP, Sorbacal® A, Sorbacal® G). W wyniku intensywnych badań otrzymano pierwsze wapno hydratyzowane o dużej
powierzchni właściwej, czyli Sorbacal®
A. Podczas gdy powierzchnia właściwa
zwykłego wapna hydratyzowanego wynosi zazwyczaj ok. 18 m2/g (wg BET),
powierzchnia właściwa Sorbacal® A
wynosi ok. 38 m2/g. W ten sposób powierzchnia właściwa dostępna dla re-

akcji gaz-ciało stałe w procesie suchej
sorpcji uległa więcej niż podwojeniu. Ponadto ilość cząsteczek i rozmieszczenie
jest znacznie podwyższone dzięki miałkości produktu (d50 wynosi ok. 3 µm
w porównaniu z 6 µm w przypadku standardowego wapna hydratyzowanego
dostępnego na rynku). Kolejne badania
prowadzone w celu polepszenia jakości wapna hydratyzowanego spowodowały stworzenie produktu Sorbacal®
SP. W jego przypadku, oprócz dalszego
zwiększenia powierzchni właściwej do
ok. 45 m2/g, objętość porów, która ma
szczególne znaczenie dla usuwania SO2,
została znacznie zwiększona. Podczas
gdy standardowe wapno hydratyzowane charakteryzuje się objętością porów
wynoszącą ok. 0.08 cm3/g, wartość ta
w przypadku Sorbacal® SP jest wyższa
niż 0.2 cm3/g (adsorpcja N2).

Wymagania dotyczące

sorbentów wapniowych

Każda z technologii oczyszczania
spalin stawia odrębne wymagania odno-
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Rys. 6. Porównanie różnych rodzajów wapna hydratyzowanego

Normal Hydr. Lime

Sorbacal® A

śnie jakości sorbentów. Jedną ze wspólnych podstawowych cech jest możliwie
jak najwyższa czystość, a więc wysoka
zawartość związków wapnia. W zależności od metody, w przypadku sorbentów węglanowych istotna jest ich granulacja, która ma znaczący wpływ na
skuteczność oczyszczania spalin. Sorbenty gruboziarniste pozbawione frakcji
pylistej są niezbędne w technologiach
suchych w złożu fluidalnym. Drobnoziarniste natomiast mają zastosowanie
w technologiach mokrych wapiennych.
Metody półsuche bazujące na tlenku
lub wodorotlenku wapnia wymagają sorbentów o wysokiej zawartości tlenków
aktywnych CaO. Natomiast dla metod
suchych niskotemperaturowych, najważniejszym parametrem świadczącym
o wysokiej skuteczności przy niskim stosunku Ca/S jest powierzchnia właściwa oraz objętość porów. W tabeli 4 zestawiono właściwości fizykochemiczne
wszystkich sorbentów bazujących na
związkach wapnia, wykorzystywanych
w technologiach oczyszczania spalin
w polskiej energetyce. Ciągła współpraca pomiędzy Grupą Lhoist, biurami
projektowymi, producentami urządzeń
oraz użytkownikami, pozwoliła na opracowanie szeregu różnych sorbentów
dających możliwości ich bezpiecznego
i efektywnego wykorzystania.

Sorbacal® SP

Rys. 7. Rozwój wapna hydratyzowanego

na skuteczność
suchych technologii
oczyszczania gazów
spalinowych

Proces oczyszczania gazów spalinowych musi uwzględniać specyficzne
uwarunkowania konkretnej instalacji.
Skuteczność technologii jest zawsze
związana z parametrami gazów spalinowych oraz wymaganiami dotyczącymi
skuteczności usuwania substancji zanieczyszczających. Poziom wilgotności
gazów, temperatura i technologia odpylania spalin są niezmiernie istotnymi czynnikami dla procesu oczyszczania gazów spalinowych, a szczególnie
w przypadku procesu suchego.
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Na rysunku 5 przedstawiono zakresy temperatur, w których zachodzą
procesy usuwania kwaśnych zanieczyszczeń z gazów spalinowych w procesach suchej sorpcji.
Wyróżniono trzy zakresy temperatur: wysoki (850-1000°C), średni
(300-450°C) i niski (80-220°C). Szczególnie w przypadku oczyszczania gazów spalinowych w przemyśle energetycznym, gdzie zakres temperatur jest
wysoki (ok. 850-1000°C), skuteczne
okazały się produkty o dużej powierzchni właściwej, stworzone specjalnie do
oczyszczania gazów spalinowych (np.
Sorbacal® A lub Sorbacal® SP1).
Średni zakres temperatur stanowi
bardzo dobre warunki do stosowania
wapna hydratyzowanego, szczególnie
podczas usuwania SO2. Na przykład,
w przemyśle szklarskim do oczyszcza-

Wysoka pow. właściwa
Normalne wapno hydrat./wapień mielony

~ 1200 - 1000 °C

Wapno hydratyzowane
o dużej pow. wł.
Normalne wapno hydrat

~ 850 - 450 °C

Wapno hydratyzowane
o dużej pow. wł.
(np. Sorbacal®)

~ 300 - 240 °C

~ 1000 - 850 °C

~ 450 - 300 °C

~ 240 - 120 °C

SO2

SO2+HCI

SO2 + HCl + HF
Max. 180 °C

PCDD/DF + Hg

Rys. 8. Zakres temperatur, w których można prowadzić oczyszczanie gazów
spalinowych przy użyciu produktów bazujących na związkach wapnia

nia gazów spalinowych często wykorzystuje się Sorbacal® SP[1] w temperaturze 350-450°C[1].
W piecu fluidalnym możliwe jest
bezpośrednie usuwanie SO2, poprzez
wykorzystanie produktów bazujących

na zmielonym kamieniu wapiennym
podczas przygotowywania materiału
paliwowego (podstawowy proces redukcyjny)[2]. Sproszkowany kamień
wapienny musi posiadać określoną
wielkość ziaren, aby być kompatybilreklama
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Tab. 4. Własności fizykochemiczne sorbentów bazujących na związkach wapnia
Parametr

Kamień
wapienny

Sorbent
gruboziarnisty

Sorbent
drobnoziarnisty

CaCO3

> 93%

> 93%

> 95%

CaO

Wapno
palone mielone WR

Wapno
hydratyzowane

> 92%

> 90%*

Ca(OH)2
MgCO3

> 92%
< 2%

< 2%

> 95%

< 2%

MgO

< 2,0%

NR+SiO2

< 2%

< 3,5%

< 2,0%

< 2,5%

Fe2O3

< 0,5%

< 0,6%

< 0,5%

< 0,5%

Al2O3

< 0,5%

< 0,6%

< 0,5%

< 0,5%

CO2

< 3%

Reaktywność t60

< 3 min

Wilgotność

Wapno hydratyzowane
Sorbacal® SP1

< 2%

Pozostałość
1 mm 0%
0,090 mm < 10%

Pozostałość
0,2 mm < 2%
0,090 mm < 7%
d50 – 5 mm

Pozostałość
0,090 mm < 5%
d50 – 6 mm

800-950 kg/m3

400-500 kg/m3

± 400 kg/m3

BET pow. właściwa

10–20 m2/g

40-45 m2/g

BJH obj. porów

0,07–0,1 cm3/g

> 0,2 cm3/g

Gęstość nasypowa

< 0,3%

< 0,3%

< 60 mm

0,04-0,6 mm
0,6 mm>12%
0,05 mm<5%

Pozostałość
0,63mm 0%
0,090 mm < 10 %
0,063 mm < 15%

1300-1450 kg/m3

1100-1200 kg/m3

< 4%*

< 2%

Granulacja

< 10%

< 2,0%*

Technologie

*w stanie pozbawionym wolnej wody i wody związanej

nym z piecem. Granulacja ma duży
wpływ na skurcz, suszenie i spiekanie[3]. Wykorzystanie sproszkowanego
kamienia wapiennego o zawartości CaCO3 > 97% i granulacji o wartości 1%
pozostałości na 45 µm, obniża stężenia
tlenku siarki w surowym gazie.

Wnioski
Dobór najwłaściwszej technologii
oczyszczania spalin połączonej z najbardziej optymalnym sorbentem wymaga od decydentów dużej wiedzy
i rozwagi w podejmowaniu decyzji.
W artykule przedstawiono w zarysie
technologie oraz właściwości sorbentów, które mogą stanowić pomoc
w ocenie technologii oczyszczania od
mokrych metod po suche. Szereg tech-

nologii to również technologie hybrydowe. Takie kombinacje są z powodzeniem wykorzystywane w praktyce i są
atrakcyjnymi rozwiązaniami z komercyjnego punktu widzenia.
Każdy przypadek powinien być rozpatrywany indywidualnie, co pozwoli na
właściwą ocenę i dobór najbardziej odpowiedniej oferty, która bezwzględnie
powinna się charakteryzować:
 wysoką skutecznością oczyszczania (bezpieczeństwo funkcjonowania),
 prostotą technologii oczyszczania
gazów spalinowych (niski koszt inwestycji),
 niskim zużyciem sorbentu oraz
niewielką ilością generowanych
odpadów (optymalny koszt eksploatacji).
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