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Wpływ polityki ekologicznej Unii Eu-
ropejskiej na polski sektor energetyczny 
jest coraz bardziej widoczny. Obecne re-
gulacje prawne oraz nowe projekty moc-
no zaostrzają wymagania emisyjne. W tej 
sytuacji konieczne jest podjęcie zdecy-
dowanych działań w obszarze sektora 
energetycznego celem sprostania tym 
wymogom. Należy się poważnie zasta-
nowić się nad możliwymi scenariusza-
mi rozwoju polskiej energetyki, tzn. jak 
zapewnić odpowiednią ilość energii dla 
polskiej gospodarki przy jednoczesnym 
spełnieniu wymagań dotyczących emi-
sji CO2, jednoczesnym zachowaniu ko-
rzystnego rachunku ekonomicznego pro-
ducentów i nieobciążaniu nadmiernymi 
kosztami podjętych działań klienta koń-
cowego. Zdaniem ekspertów nie da się 
ograniczyć wzrostu cen energii elektrycz-
nej. Jednak trzymanie się dobrego pro-
gramu, wyprzedzającego bieg wydarzeń 
zapewni, że wzrosty te będą niższe.

Minimalizacja wszystkich ryzyk 
wymaga olbrzymiego zaangażowa-

nia i pracy środowisk gospodarczych, 
rządowych, parlamentarnych, a tak-
że eksperckich. Tych samych, które 
zmobilizowały się przy negocjacjach 
nad Pakietem energetyczno-klimatycz-
nym. Nie ulega więc wątpliwości, że 
w najbliższych latach będzie się toczyć 
walka nie tylko o ogromne środki, ale 
przede wszystkim o modernizację pol-
skiej energetyki i przyszłość polskiej 
gospodarki.

Powstaje oczywiście pytanie: jak tę 
walkę poprowadzić? Co należy zrobić, 
aby w bardzo krótkim okresie, jakim dla 
branży energetycznej jest 11 lat, osią-
gnąć tak ambitne i trudne cele. Jest to 
bez wątpienia, najpoważniejsze wyzwa-
nie gospodarcze, przed jakim stoi nasz 
kraj od blisko 20 lat. 

Mamy nadzieję, że lektura bieżące-
go wydania pozwoli Państwu na uzy-
skanie przynajmniej częściowej odpo-
wiedzi na to pytanie.

Dorota Kubek i Mariusz Marchwiak

Projekt okładki: Margomedia Sp. z o.o.
Zdjęcie na okładce: archiwum

Verkis Energia Sp. z o.o.
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W jaki sposób światowy kryzys go-
spodarczy może wpłynąć na reali-
zację zapowiedzianych inwestycji 
w polskiej energetyce? 

Rozstrzygnięcia podjęte na szczy-
cie grudniowym (11-12) w Brukseli oraz 
styczniowy kryzys gazowy, spowodo-
wały destrukcyjną falę propagando-
wych działań na rzecz bezpieczeństwa 
elektroenergetycznego Polski. Mieszają 
się one z działaniami uwzględnionymi 
w strategiach przedsiębiorstw mają-
cych poważny status biznesowy. 

Bilans realizowanych inwestycji 
wytwórczych do 2010 r. przedstawia 
się następująco: Pątnów – 460 MW 
(eksploatacja gwarancyjna), Łagisza 
– 460 MW (uruchomienie 2009 r.), 
Bełchatów – 850 MW (uruchomienie 
2010 r.). Razem jest to 1770 MW. 

Z kolei suma mocy zapowiadanych 
inwestycji wytwórczych węglowych 
i gazowych do 2020 r. to: ENERGA 
(w strategii do 2015 r.) – 1600 MW 
(blok węglowy w Ostrołęce i elektro-
ciepłownie na gaz ziemny, w tym elek-
trociepłownia w Gdańsku na gudron, 
realizowana z PGNiG oraz Lotosem), 
ENEA – 2000 MW (bloki węglowe, bu-
dowa do 2015 r.), Elektrownia Ryb-
nik – 1000 MW (blok węglowy), RWE 
– 800 MW (blok węglowy, budowa do 
2016 r.), Vattenfall – 460 MW (blok wę-
glowy, budowa do 2015 r.), TAURON 
(w planach do 2020 r.) – 1600 MW 
(bloki węglowe w Jaworznie III i Bla-
chowni oraz gazowy w Stalowej Woli), 
PGE – 1200 MW (dwa bloki węglowe 
w Opolu, jeden blok na węgiel brunat-
ny w Turowie). 

Razem wychodzi 7460 MW w blo-
kach na węgiel kamienny, 400 MW w blo-
kach na węgiel brunatny oraz 800 MW 
w blokach combi na gaz ziemny. 

Kolejne zapowiadane inwestycje 
w sektorze wytwórczym do 2020 r. to 
inwestycje w energetykę atomową: 
PGE (inwestycje w zapowiedziach rzą-
du) – 7300 MW (900 MW – Ignalina, 
uruchomienie w 2016 r., 6400 MW – 
dwie elektrownie w Polsce wybudo-
wane do 2020 r., po dwa bloki, moc 
jednostkowa bloku 1600 MW).

Uważam, że koniecznym jest ogra-
niczenie wyścigu polegającego na skła-
daniu deklaracji w sprawie działań, po 
stronie wytwarzania, na rzecz bezpie-
czeństwa energetycznego.

Co z tych planów inwestycyjnych 
wynika? 

Wyszczególnione inwestycje – da-
leko niekompletne – nie uwzględniają 
części inwestycji zgłoszonych do Mini-
sterstwa Gospodarki w ostatnich dniach 
grudnia 2009 r., pod wpływem ulg przy-
znanych Polsce na szczycie grudniowym 
dotyczących opłat za emisje CO2. 

(..) zrealizowanie 
programu budowy 
bezpieczeństwa 
elektroenerge-
tycznego 
za pomocą 
zapowiadanych 
inwestycji narazi 
Polskę na 
niewyobrażalne 
nowe koszty 
osierocone, które 
osłabią na trwałe, 
co najmniej 
do 2050 r., 
podstawy rozwoju 
gospodarki

Łącznie wyszczególnione inwesty-
cje mają roczny potencjał produkcyjny 
energii elektrycznej wynoszący ponad 
122 TWh. Prognozowana produkcja 
energii elektrycznej w 2020 r. wynie-
sie nie więcej niż 190 TWh, przy rocz-
nym wzroście rynku wynoszącym 1,5%. 
Uważam, że byłby to wzrost optymi-
styczny, gdyż można się spodziewać, 
że kryzys gospodarczy spowoduje 
przekształcenie światowej gospodar-
ki w mniej elektrochłonną. Z tego na 
energię odnawialną przypadnie około 
45 TWh. Czyli istniejące obecnie wę-
glowe moce wytwórcze powinny ogra-

niczyć produkcję z około 150 TWh 
do około 23 TWh, a moce z około 
35 tys. MW do około 9 tys. MW. Bę-
dzie tak przy uwzględnieniu wymaganej 
rezerwy mocy wynoszącej około 14% 
i dyspozycyjności źródeł wiatrowych 
około 10%. 

Czy jest realne, aby osiągnąć te 
wartości?

Moim zdaniem jest to nierealistycz-
ne i nierozsądne. W szczególności po-
trzebne nakłady inwestycyjne na przy-
wołane projekty wytwórcze wynoszą 
nie mniej niż 40 mld euro. Przy obec-
nym kursie walutowym jest to około 
185 mld zł. Korzystając z inżynierskiej 
reguły mówiącej o tym, że w przypad-
ku źródeł wielkoskalowych na każdy 
milion zł nakładów inwestycyjnych 
w wytwarzaniu potrzebne są w sie-
ciach nakłady inwestycyjne wynoszą-
ce 0,7 mln zł, można w przybliżeniu 
oszacować nakłady inwestycyjne po-
trzebne na budowę sieci. Wynoszą one 
około 130 mld zł. 

Zrealizowanie programu budowy 
bezpieczeństwa elektroenerge-
tycznego wiąże się również z in-
westycjami w górnictwie węgla ka-
miennego…

Niezbędne do 2015 r. nakłady in-
westycyjne w górnictwie węgla ka-
miennego są obecnie oceniane na 
około 20 mld zł. Przynajmniej połowa 
tych nakładów musi być powiązana 
z potrzebami paliwowymi elektroener-
getyki. Czyli roczne koszty amortyzacji 
i oczekiwane przez inwestorów wyna-
grodzenie kapitału, z tytułu inwestycji 
wytwórczych, sieciowych i w górnic-
twie węgla kamiennego, wyniosą łącz-
nie nie mniej niż 38 mld zł. Koszty te 
przekładają się na wzrost (u odbior-
cy końcowego) kosztu jednostkowe-
go energii elektrycznej produkowanej 
w segmentach węglowym i atomowym 
(poza segmentem energetyki odna-
wialnej) o około 280 zł/MWh. Założo-
no, że straty sieciowe w przypadku 
segmentu energetyki wielkoskalowej 
wynoszą około 10%. Ponadto, nale-

”
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ży pamiętać, że założone nakłady in-
westycyjne na energetykę węglową 
uwzględniają bloki fluidalne i nadkry-
tyczne, nie uwzględniają natomiast 
jeszcze czystych technologii CCS oraz 
IGCC. Dlatego do kosztów energii 
elektrycznej trzeba doliczyć, co naj-
mniej, koszty uprawnień do emisji CO2. 
Koszty te przełożą się po 2020 r., przy 
cenie uprawnień wynoszącej 40 euro/t, 
na dodatkowy (u odbiorcy końcowego) 
koszt jednostkowy energii z segmentu 
elektrowni węglowych wynoszący po-
nad 150 zł/MWh. Oczywiście, koszt 
ten rozłożony na energię produkowa-
ną w segmentach węglowym i atomo-
wym będzie mniejszy, ale i tak wynie-
sie około 90 zł/MWh. Będzie tak przy 
strukturze produkcji wynikającej z mo-
cy zapowiadanych inwestycji wytwór-
czych, tzn. przy stosunku produkcji 
energii elektrycznej w elektrowniach 
atomowych do produkcji w elektrow-
niach węglowych wynoszącym 40:60. 
Dlatego nie ma wątpliwości, że zre-
alizowanie programu budowy bezpie-
czeństwa elektroenergetycznego za 
pomocą zapowiadanych inwestycji 
narazi Polskę na niewyobrażalne no-
we koszty osierocone, które osłabią na 
trwałe, co najmniej do 2050 r., podsta-
wy rozwoju gospodarki.

Taka sytuacja wymusza potrzebę 
koncentracji na działaniach w obsza-
rze usług dla partnerów w inteligentnej 
energetyce, dla odbiorców w zakresie 
użytkowania energii elektrycznej oraz 
dla niezależnych inwestorów w rozpro-
szonej energetyce wytwórczej. 

Jakie argumenty przemawiają na 
rzecz budowania rynkowego bez-
pieczeństwa elektroenergetyczne-
go, w miejsce propagandowego?

W interesie Polski jest działanie na 
rzecz systematycznej budowy zintegro-
wanego rynku podażowo-popytowego, 
na którym będą konkurować inwestycje 
w: budowę elektrowni węglowych, bu-
dowę elektrowni atomowych, budowę 
elektrowni odnawialnych oraz użytko-
wanie energii elektrycznej. Cena ener-
gii elektrycznej z elektrowni węglowych, 

bez instalacji CCS, u odbiorcy końco-
wego, to około 150 USD/MWh. Są to 
szacunki własne, przy koszcie upraw-
nień do emisji CO2 – 40 euro/t. Cena 
energii elektrycznej z elektrowni ato-
mowych, u odbiorcy końcowego, to 
około 180 do 230 USD/MWh (dane 
z czasopisma Time, 12 stycznia 2009 r., 
uzupełnione o szacunki własne). Cena 
energii elektrycznej ze źródeł odnawial-
nych, u odbiorcy końcowego, to około 
150 USD/MWh (szacunki własne). Na-
tomiast prognozowana w USA „wycena” 
inwestycji zapewniająca zwiększenie 
efektywności energetycznej użytko-
wania energii elektrycznej, to około 
10 do 30 USD/MWh (Time, 12 stycz-
nia 2009 r.).

W interesie 
Polski jest 
działanie na rzecz 
systematycznej 
budowy 
zintegrowanego 
rynku podażowo-
-popytowego, 
na którym będą 
konkurować 
inwestycje 
w: budowę 
elektrowni 
węglowych, 
budowę elektrowni 
atomowych, 
budowę elektrowni 
odnawialnych 
oraz użytkowanie 
energii 
elektrycznej

Ale, porównanie samych cen nie 
jest wystarczające?

Tak, gdyż ceny energii elektrycznej 
z elektrowni węglowych są obciążone 
wielkim ryzykiem wzrostu związanym 
z regulacjami dotyczącymi emisji CO2 
i innymi regulacjami na rzecz ochrony 

środowiska naturalnego, np. regulacji 
dotyczących emisji rtęci. Ceny energii 
elektrycznej z elektrowni atomowych 
są obciążone wielkim ryzykiem wzro-
stu związanym z regulacjami dotyczą-
cymi bezpieczeństwa atomowego (Ti-
me, 12 stycznia 2009 r.). Ceny energii 
elektrycznej ze źródeł odnawialnych 
będą maleć wraz z rozwojem techno-
logii (tu potencjał jest bardzo wielki) 
oraz wraz ze wzrostem rynku energii 
odnawialnej. Jeśli chodzi o „wycenę” 
inwestycji zapewniających zwiększe-
nie efektywności energetycznej użyt-
kowania energii elektrycznej, to moż-
na przyjąć opcję „neutralną” (kosztu 
krańcowego) na zintegrowanym ryn-
ku podażowo-popytowym, na którym 
inwestycje te będą konkurować z in-
westycjami w energetykę wytwórczą 
odnawialną.

Jak podaje czasopismo Time 
(12 stycznia 2009 r.), obecny poten-
cjał redukcji amerykańskich rynków 
końcowych energii, związany z inwe-
stycjami w jej użytkowanie (przy za-
stosowaniu istniejących, osiągalnych 
komercyjnie, technologii użytkowania), 
wynosi 50% w przypadku rynku cie-
pła, 50% w przypadku rynku transpor-
tu oraz 75% w przypadku rynku ener-
gii elektrycznej. Oczywiście, w Polsce 
nie można wykorzystać bezpośrednio 
amerykańskiego oszacowania poten-
cjału redukcji rynku energii elektrycznej. 
Po pierwsze, dlatego że zużycie energii 
elektrycznej (chodzi o energię zużytą 
przez odbiorców końcowych, a nie wy-
produkowaną) na mieszkańca w USA 
(12 MWh/rok) jest 4-krotnie większe 
niż w Polsce (3 MWh/rok). Po drugie, 
dlatego że elektrochłonność amery-
kańskiego PKB jest 2-krotnie mniej-
sza od polskiej. Uwzględniając te dwa 
czynniki można uznać, że polski poten-
cjał redukcji rynku końcowego energii 
elektrycznej kształtuje się na poziomie 
około 40%. Jak widać, jest znacznie 
większy niż odpowiedni cel w Pakiecie 
energetyczno-klimatycznym 3x20.

Rozmawiali: 
Dorota Kubek, Mariusz Marchwiak 

”



Certy kacja systemów zarządzania
certy kacja w ponad 30 branżach przemysłu i usług

110 własnych auditorów na terenie całej Polski

możliwość jednoczesnego uzyskania uprawnień UDT do napraw
i modernizacji urządzeń technicznych

certy kacja systemów zarządzania wg norm: PN-EN ISO 9001:2001, 
PN-EN ISO 14001:2005, PN-N-18001:2004

certy kacja systemów jakości w spawalnictwie wg normy
PN-EN ISO 3834:2007

Ocena zgodności - oznakowanie CE
największa jednostka noty kowana w Polsce (nr 1433)
ponad 25000 wystawionych certy katów

noty kacja do 11 dyrektyw 
320 ekspertów na terenie całej Polski 

Akademia UDT
20 000 osób przeszkolonych w zakresie norm i przepisów 
prawnych, w tym dyrektyw europejskich, systemów zarządzania 
jakością, bezpiecznej eksploatacji urządzeń technicznych

szkolenia dostosowane do specy kacji  rmy, opracowywane
zgodnie z sugestiami klienta 

Certy kacja osób
najszersza oferta w Polsce w zakresie certy kacji  personelu
badań nieniszczących

ośrodki egzaminacyjne na terenie całej Polski

Program Certy kacji Personelu Badań Nieniszczących
uznany przez Europejską Federację Badań Nieniszczących EFNDT

certy kacja spawaczy, zgrzewaczy metali i tworzyw sztucznych

certy kacja osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne

Certy kacja wyrobów
certy kacja  wyrobów na zgodność z dokumentami określonymi
przez klienta

certy kacja wyrobów UDT-CERT ceniona w szczególności w branży: 
energetycznej, paliwowej, maszynowej, elektrotechnicznej i chemicznej

możliwość znakowania wyrobów znakiem
„UDT-CERT - wyrób certy kowany”
doskonale wyposażone laboratorium badawcze

Badania i ekspertyzy techniczne
szeroki zakres badań

730 rzeczoznawców na terenie całej Polski

laboratorium CLDT
wery kacja maszyn pod względem zgodności z minimalnymi
wymaganiami bezpieczeństwa zawartymi w dyrektywie 89/655/EWG
świadectwa energetyczne budynków

Centrum Certy kacji i Oceny Zgodności

UDT-CERT
tel. 022 57 22 110

e-mail: cert@udt.gov.pl
www.udt-cert.pl
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Opracowanie: Badania Systemowe „EnergSys” Sp. z o.o.

Skutki dla gospodarki��

Najbardziej widocznym efektem peł-
nej realizacji polityki ograniczenia dalsze-
go wzrostu antropogennej emisji CO2 
w Europie dla polskiej gospodarki jest 
wyraźny spadek tempa wzrostu PKB. 
Wyniki przeprowadzonych analiz modelo-
wych wskazują na to, że przy przyjętych 
założeniach dotyczących skali obciąże-
nia gospodarki Polska traci średniorocz-
nie ok. 0,6 pp (punktu procentowego) 
stopy wzrostu PKB w badanym okresie. 
W analizowanym scenariuszu szybkiego, 
stabilnego i długookresowego wzrostu 
oznacza to, że straty z tego tytułu prze-
kroczą wartość połowy produktu krajo-
wego wypracowanego w 2005 r.

W tablicy 12 zestawiono wyniki ob-
liczeń dotyczące poziomu PKB w anali-
zowanych latach i średnioroczne stopy 
wzrostu PKB w kolejnych pięciolatkach 
dla obydwóch wariantów obliczenio-
wych.

Jedną z przyczyn osłabienia tempa 
wzrostu jest wyraźny spadek produkcji 

RAPORT 2030
Wpływ regulacji unijnych w zakresie CO2 na bezpieczeństwo energetyczne Polski

– część III

Tab. 12. Wpływ zmian cen energii na poziom PKB w okresie 2005-2030

Jedn. 2005 2010 2015 2020 2025 2030

PKB_ceny 2005

PKB wariant BAU mld zł 983 1 275 1 665 2 024 2 716 3 399

PKB wariant EUMIX mld zł 983 1 259 1 594 1 869 2 348 2 895

Różnica poziomów PKB 
(BAU-EUMIX)

mld zł 0 16 71 154 368 503

Relatywny spadek poziomu 
PKB (EUMIX / BAU)

- 1.000 0,987 0,957 0,924 0,864 0,852

Średnioroczne stopy wzrostu PKB w pięciolatkach

2006-
2010

2011-
2015

2016-
2020

2021-
2025

2026-
2030

Wariant BAU - - 5,33 5,49 3,98 6,06 4,59

Wariant EUMIX - - 5,06 4,84 3,24 4,66 4,29

w energochłonnych działach przemy-
słowych, zwłaszcza tych, których zna-
cząca część produkcji znajduje swoje 
rynki poza granicami Polski.

Największy efekt odnotowano dla 
przemysłu metalurgicznego i chemicz-
nego. Pod koniec analizowanego okre-
su w tych działach przemysłu produkcja 
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niorocznymi wskaźnikami inflacji obu 
wariantów obliczeniowych w okresie 
2006-2020 nie przekraczają 0,2 pun-
ku procentowego, a w latach 2021-
-2030 nie przekraczają 0,4 punktu 
procentowego. Negatywne oddziały-
wanie wzrostu inflacji na budżety go-
spodarstw domowych jest tylko czę-
ściowo niwelowane przez inflacyjny 
wzrost płac.

Przeprowadzona analiza wykaza-
ła, że nawet niewielki inflacyjny wzrost 
cen w polskiej gospodarce (ponad po-
ziom inflacji w krajach partnerów han-
dlowych) może mieć znaczący wpływ 
na saldo handlu zagranicznego. Do 
obliczeń przyjęto założenie, że mię-
dzynarodowe ceny produktów będą-
cych przedmiotem wymiany handlo-
wej z Polską będą rosły nieco wolniej 
niż ceny w Polsce (80% wskaźnika in-
flacji krajowej).

W tablicy 14 zestawiono wartości 
importu i eksportu wyrażone w cenach 
stałych dla obu wariantów obliczenio-
wych. O ile w wariancie BAU Polska 
uzyskuje dodatnie saldo w obrotach 
handlowych z zagranicą pomiędzy ro-
kiem 2010 a 2015, to w przypadku re-
alizacji wariantu EUMIX do 2025 r. sal-
do to pozostaje ujemne mniej więcej 
na obecnym poziomie. Wzrost inflacji 
jednocześnie sprzyja wzrostowi importu 
i ogranicza możliwości eksportowe.

W ostatnim kroku analizy przepro-
wadzono dokładniejsze oszacowanie 
ograniczenia popytu finalnego na ener-
gię elektryczną i ciepło, wykorzystując 
wyniki modeli PROSK i EFOM oraz za-
łożenia dotyczące wrażliwości odbior-
ców na wzrost cen.

Wynik obliczeń wskazuje na to, że 
w przypadku realizacji w Polsce strate-
gii rozwoju energetyki wolnej od emisji 
CO2 należy się liczyć od 2015 r. z real-
nym spadkiem popytu na usługi sektora 
energetycznego o 8-10% w przypadku 
energii elektrycznej i o 7-13% w przy-
padku ciepła. Na wzrost cen energii 
elektrycznej szczególnie wrażliwy jest 
przemysł i sektor usług. Z kolei wzrost 
cen ciepła szczególnie dotkliwie odczu-
ją gospodarstwa domowe.

Tab. 13. Porównanie średniorocznych wskaźników inflacji w wariantach obliczeniowych 
BAU i EUMIX

Średnioroczny wskaźnik 
inflacji

2006-2010 2011-2015 2016-2020 2021-2025 2026-2030

Wariant BAU 2,6% 2,4% 2,8% 2,4% 2,7%

Wariant EUMIX 2,6% 2,6% 3,0% 2,8% 3,3%

Tab. 14. Porównanie salda wymiany handlowej Polski do roku 2030 dla analizowanych 
wariantów obliczeniowych

Jedn. 2005 2010 2015 2020 2025 2030

Wariant BAU

Wartość importu mld PLN 368 419 486 542 640 746

Wartość eksportu mld PLN 365 418 486 544 644 751

Saldo handlu zagranicznego mld PLN -3,35 -1,07 0,51 1,98 4,09 5,05

Wariant EUMIX

Wartość importu mld PLN 368 419 489 543 644 747

Wartość eksportu mld PLN 365 418 483 539 642 749

Saldo handlu zagranicznego mld PLN -3,35 -1,12 -5,72 -4,20 -2,07 1,68
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Rys. 7. Zestawienie poziomów PKB w wariantach obliczeniowych BAU i EUMIX

w wariancie EUMIX jest niższa o około 
20% w porównaniu z wariantem BAU. 
Należy zwrócić uwagę, że wyliczone 
spadki dynamiki produkcji w wariancie 
EUMIX nie oznaczają jej bezwzględne-
go obniżenia. Na przykład w przypadku 
przemysłu chemicznego w 2030 r. pro-

dukcja jest ponad trzykrotnie wyższa niż 
w 2005 r. w wyrażeniu realnym.

W tablicy 13 zestawiono średnio-
roczne wskaźniki inflacji uzyskane 
w obydwóch wariantach obliczenio-
wych. Przy badanym poziomie zmian 
cen energii różnice pomiędzy śred-
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Skutki dla gospodarstw ��
domowych
Skutki dla gospodarstw domowych 

zostały określone poprzez zmianę ob-
ciążeń budżetów domowych kosztami 
energii oraz spadkiem dochodów roz-
porządzalnych w wyniku spadku PKB. 
W tabllicy 15 przedstawiono poziom 
wydatków stałych zależnie od realizo-
wanej polityki energetycznej.

Wzrost kosztów utrzymania miesz-
kania i wydatków na nośniki energii 
w gospodarstwach domowych w wy-
niku realizacji wariantu EUMIX, przy 
jednoczesnym zmniejszeniu tempa 
wzrostu dochodów, powoduje wzrost 
udziału tych wydatków w całości wy-
datków gospodarstwach domowych 
z poziomu 11% do ponad 16%. Jest 
to ogromny wzrost, który spowodu-
je ogromne nasilenie się zjawiska tzw. 
ubóstwa energetycznego.

Pojęcie odbiorcy wrażliwego spo-
łecznie na rynku energii elektrycznej 
lub gazu nie jest w Unii Europejskiej 
szczegółowo zdefiniowane, ale obo-
wiązek ochrony takich odbiorców zo-
stał nałożony na państwa członkowskie 
przepisami dyrektywy elektroenerge-
tycznej (2003/54/WE) oraz gazowej 
(2003/55WE). Niektóre państwa reali-
zują zapisy dyrektyw poprzez ogólnie 
obowiązujące formy pomocy społecz-
nej (np. Austria, Belgia, Bułgaria, Cze-
chy, Dania, Norwegia, Słowacja), z kolei 
w Finlandii pomoc może być przyznana 
osobom przewlekle chorym i bezrobot-
nym. Wyjątkiem jest Wielka Brytania, 
gdzie zdefiniowano sytuację ubóstwa 
energetycznego jako stan, w którym 
znajduje się gospodarstwo domowe 
przeznaczające na utrzymanie dosta-
tecznego poziomu ogrzewania więcej 
niż 10% swojego dochodu.

Zwiększenie – i to bardzo silne – 
udziału podstawowych składników 
stałych kosztów utrzymania prowa-
dziłoby bowiem do zjawiska regresu 
cywilizacyjnego i radykalnego utrud-
nienia sytuacji życiowej grup odbiorców 
wrażliwych społecznie. Przy zachowa-
niu dotychczasowego zróżnicowania 
dochodów i wydatków wg typów go-

Tab. 15. Wpływ realizacji wariantu EUMIX na poziom i udział wydatków stałych, 
w tym kosztów energii elektrycznej w gospodarstwach domowych

Wydatki gospodarstw domowych Jedn. 2005 2010 2020 2030

Wariant Bazowy BAU

Na użytkowanie mieszkania i nośniki energii zł/os/m-c 135,6 174,1 228,6 310,7

z tego: nośniki energii zł/os/m-c 75,8 105,6 143,6 208,6

w tym: energia elektryczna zł/os/m-c 25,6 41,4 66,8 90,4

w % wydatków ogółem

Na użytkowanie mieszkania i nośniki energii % 19,6 21,1 20,2 19,2

z tego: nośniki energii % 11,0 12,8 12,7 12,9

w tym: energia elektryczna % 3,7 5,0 5,9 5,6

Wariant EUMIX

Na użytkowanie mieszkania i nośniki energii zł/os/m-c 135,6 174,9 255,7 336,7

z tego: nośniki energii zł/os/m-c 75,8 106,4 170,7 234,6

w tym: energia elektryczna zł/os/m-c 25,6 42,3 79,1 102,6

w % wydatków ogółem

Na użytkowanie mieszkania i nośniki energii % 19,6 21,6 24,2 23,3

z tego: nośniki energii % 11,0 13,2 16,2 16,2

w tym: energia elektryczna % 3,7 5,2 7,5 7,1

Źródło: opracowanie własne

Tab. 16. Zmiany udziału wydatków na energię i utrzymanie domu w wariancie EUMIX 
wg typów gospodarstw domowych [%]

Wydatki

g.d. 
pracowników 

na stan. 
robotniczych

g.d. 
pracowników 

na stan. 
nierobotn.

g.d.
rolników

g.d.
pracujących 
na własny 
rachunek

g.d.
emerytów 
i rencistów

2020

Użytkowanie mieszkania 
i nośniki energii

24,4 21,6 19,5 20,9 27,8

w tym wydatki na nośniki 
energii

16,5 13,3 13,4 13,8 19,6

z tego: energia elektryczna 8,3 5,8 8,0 7,2 8,3

2030

Użytkowanie mieszkania 
i nośniki energii

23,5 20,4 19,2 20,3 27,0

w tym wydatki na nośniki 
energii

16,5 13,2 13,8 14,1 19,8

z tego: energia elektryczna 7,9 5,5 7,6 6,8 7,9

Źródło: opracowanie własne
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spodarstw domowych widoczne jest 
radykalne pogorszenie sytuacji gospo-
darstw emerytów i rencistów, a także 
pracowników na stanowiskach robot-
niczych (por. tab. 16 i rys. 8).

Obliczony wzrost udziału wydatków 
na energię w budżetach gospodarstw 
domowych może być złagodzony przy 
pomocy określonych instrumentów – 
głównie środków polityki energetycz-
nej i podatkowej, bazujących na za-

łożeniu, że wskutek wprowadzenia 
odpłatnej alokacji uprawnień do emi-
sji CO2 budżet państwa uzyskuje po 
2013 r. dodatkowe przychody z aukcji 
tych uprawnień i przeznacza je na ła-
godzenie skutków społecznych nowych 
priorytetów polityki energetyczno-śro-
dowiskowej.

Jak wynika z przytoczonych obli-
czeń mimo zastosowania środków ła-
godzenia skutków wzrostu kosztów 

Rys. 8. Wzrost udziału kosztów utrzymania mieszkania i wydatków na nośniki energii w wydatkach gospodarstwach domowych do 2030 r. 
w wyniku realizacji wariantu EUMIX

Tab. 17. Wpływ transferu 50% przychodów z aukcji uprawnień EUA w wariancie EUMIX 
na zmiany udziału wydatków na energię w budżecie gospodarstwach domowych

Wydatki gospodarstw domowych Jedn. 2005 2010 2020 2030

Wariant EUMIX podstawowy

Na użytkowanie mieszkania  
i nośniki energii

% 19,6 21,6 24,2 23,3

z tego: nośniki energii % 11,0 13,2 16,2 16,2

w tym: energia elektryczna % 3,7 5,2 7,5 7,1

Wariant EUMIX z transferem dochodów z aukcji

Na użytkowanie mieszkania  
i nośniki energii

% 19,6 21,6 22,2 21,4

z tego: nośniki energii % 11,0 13,2 14,1 14,4

w tym: energia elektryczna % 3,7 5,2 6,6 6,2

Źródło: opracowanie własne

marginalnych energii elektrycznej, na-
dal prognozowany jest znaczący wzrost 
udziału wydatków na energię w budże-
tach gospodarstw domowych.

Należy zwrócić uwagę, że ocenia-
ne jako negatywne zwiększenie udzia-
łu wydatków na energię i utrzymanie 
domu w budżetach gospodarstw do-
mowych uzyskano przy optymistycz-
nych założeniach odnośnie scenariusza 
makroekonomicznego i przy założeniu 
zwiększenia elastyczności dochodów 
rozporządzalnych ludności w stosun-
ku do wzrostu PKB. Efektu tego nie 
zniwelowało również założenie transfe-
ru dodatkowych środków ze sprzeda-
ży aukcyjnej uprawnień do emisji CO2 
przez rząd.

Należy ponadto wskazać na szereg 
zagrożeń dodatkowego wzrostu kosz-
tów utrzymania mieszkania, m.in. z po-
wodu wyższego wzrostu cen produktów 
ropopochodnych (obliczenia zakładały 
scenariusz umiarkowany cen wzrostu 
światowych) czy dodatkowych kosztów 
związanych z gospodarką wodnoka-
nalizacyjną i kosztów generowanych 
przez wzrost wymagań ekologicznych 
w zakresie utylizacji śmieci.
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dr inż. Marek Paczkowski, Sławomir Sączek

Artykuł pióra Bolesława Jankowskiego 
zatytułowany „Wstępna ocena Pakietu 

energetyczno-klimatycznego po szczycie 
unijnym” zamieszczony na łamach CIRE 
w ostatnich dniach grudnia 2008 r., zawiera 
obszerną analizę dokonań polskiej delegacji 
biorącej udział w szczycie brukselskim w dniach 
11-12 grudnia 2008 r., zwieńczającym 
prace nad Pakietem klimatycznym oraz wizję 
określonych problemów systemowych, z którymi 
przyjdzie borykać się polskiej energetyce 
w konsekwencji przyjęcia tego pakietu.

PROBLEMY
wychwytywania, transportu, 
podziemnego składowania 
i zagospodarowania CO2
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Kreowanie polityki  �
energetycznej

Autor surowo potraktował pol-
skich negocjatorów biorących udział 
w szczycie oraz wynik ich pracy, wska-
zując na determinację w dążeniu do 
consensusu politycznego (zdecydo-
wane nastawienie na przyjęciu Pakie-
tu), co w końcu musiało zaowocować 
odejściem od optymalnych dla Polski 
ustaleń. Nie sposób również nie zgo-
dzić się z opinią autora w zakresie chy-
bionego sposobu informowania przez 
rząd o wynikach negocjacji na temat 
Pakietu, kładącego nacisk na pienią-
dze, jakie mamy zarobić na sprzedaży 
uprawnień oraz na uzyskane okresy 
przejściowe, czyniąc po raz kolejny 
z Polski kraj, który w Unii pozostaje 
petentem. 

Tym niemniej autor zdecydowanie 
podkreślił, że ostateczne wyniki zależą 
nie tylko od końcowych rozmów, ale też 
od całości działań związanych z kre-
owaniem unijnej polityki energetycznej 
i klimatycznej w zakresie celów i spo-
sobów realizacji.

Ten wątek, tak klarownie posta-
wiony przez Bolesława Jankowskie-
go, wymaga dalszej, szerokiej dys-
kusji i kontynuowania poprzez dalsze 
zaangażowanie tych samych środo-
wisk gospodarczych, rządowych, par-
lamentarnych, a także eksperckich, 
które w skali i z nieznaną wcześniej 
siłą zmobilizowały się przy negocja-
cjach nad Pakietem, wyróżniając Pol-
skę na tle większości nowych krajów 
członkowskich (i nie tylko). To pod ich 
wpływem negocjatorzy polscy wyszli 
z tradycyjnego schematu w trakcie 
prac nad Pakietem i proponowali roz-
wiązania systemowe, nastawione na 
długoterminowe ograniczenie nega-
tywnych skutków pośrednich. 

Przyrosty udziału CO � 2 
w atmosferze

Trudniej zgodzić się z zarzutem, że 
Polska – jak zawsze – w zamian za 
skromne rekompensaty i okresy przej-

ściowe zgodziła się na rozwiązania, 
które mogą być ogromnym obciąże-
niem dla polskiej energetyki, gospodarki 
i konsumentów przez wiele lat. 

Te obciążenia są i będą przez wie-
le lat rosły z przyczyn obiektywnych. 
Ludzkość stanęła przed nową, niezna-
ną wcześniej granicą możliwości ko-
rzystania z zasobów środowiskowych 
i w konsekwencji musi ograniczyć emi-
sje CO2. Alternatywy nie ma. 

To działalność człowieka powoduje 
olbrzymią emisją dwutlenku węgla do 
atmosfery (tzw. emisja antropogenicz-
na) wynoszącą około 24 mld t rocznie 
i skutkującą rosnącą zawartością tego 
gazu w atmosferze ziemskiej, co z kolei 
jest przyczyną coraz szybciej postępu-
jących niekorzystnych zmian klimatycz-
nych całego globu. 

Dla porównania, światowy prze-
mysł – głównie chemiczny wykorzy-
stuje rocznie tylko około 115 mln t CO2, 
czyli w przybliżeniu poniżej 0,5% emisji 
antropogenicznej.

W konsekwencji działań człowieka 
zawartość gazów cieplarnianych w at-
mosferze Ziemi, w tym przede wszyst-
kim CO2 znacznie przekroczyła poziom 
z epoki przedindustrialnej (280 ppm 
w 1750) i rośnie nieprzerwanie wy-
nosząc aktualnie około 385 ppm. Ba-
danie lodowców potwierdzają, że na 
przestrzeni 650 000 lat udział CO2 w at-
mosferze wzrósł ze 180 do 300 ppm. 
Należy przy tym podkreślić, że najwyż-
sze przyrosty udziału CO2 w atmosfe-
rze dokonały się w ostatnich latach (np. 
w okresie 1995-2005 przyrost roczny 
wynosił 1.9 ppm/p.a.).

„Dangerous human  �
interferencje”

Jeszcze niedawno naukowcy uwa-
żali, że nie dojdzie do tzw. niebezpiecz-
nej interferencji działalności człowieka 
z klimatem („dangerous human interfe-
rence”) pod warunkiem utrzymania po-
ziomu 550 ppm CO2 w atmosferze. 

Jednak najnowsze badania na-
ukowców z Goddard Institute for Spa-
ce Studies (GISS) obniżają tę granicę 

do poziomu 350 ppm (przekroczonego 
już w 1990 r.). Aktualna wielkość wzra-
sta rocznie o 2 ppm.

Według P. Valérie Masson-Del-
motte (Commissariat a l'énergie ato-
mique, CEA) przekroczenie tej bariery 
nie skutkuje natychmiastowym niebez-
pieczeństwem, tym niemniej – w dłuż-
szej perspektywie czasu – wywoła 
niebezpieczne i nieodwracalne zmia-
ny klimatyczne.

Zdaniem części naukowców powrót 
do poziomu 350 ppm jest możliwy, jed-
nak wymaga w krótkim czasie wprowa-
dzenia moratorium na budowę nowych 
elektrowni węglowych, a w dłuższej 
perspektywie zasadniczego ograni-
czenia stosowania węgla (już w latach 
2020-2030).

Wobec powyższych faktów i argu-
mentów dyskusja: czy, w jakim tempie 
i na czyj koszt zmniejszać emisje CO2 
schodzi na drugi plan. Zmniejszenie 
emisji gazów cieplarnianych jako zada-
nie stojące przed ludzkością jest abso-
lutnym priorytetem, nie ma innej drogi 
a wysiłki mające na celu rozwiązanie 
tego problemu można jedynie porów-
nać do mobilizacji społeczeństw, na-
uki i przemysłu w obliczu zagrożenia 
wojennego.

W każdym przypadku realizacja te-
go zadania będzie motorem postępu 
i wzrostu gospodarczego przez całe 
dziesięciolecia, szczególnie dla tych, 
którzy pierwsi potrafią dostrzec, zro-
zumieć i odpowiedzieć na to wyzwa-
nie. Dotyczy to jak najbardziej i nasze-
go kraju.

Światowa recesja �

Tym niemniej warto podkreślić, 
że Szczyt brukselski miał miejsce 
w chwili, gdy władze państw człon-
kowskich miały już pełny obraz gwał-
townie się pogłębiającej światowej 
recesji. Bez najmniejszej wątpliwości 
szereg ustępstw w stosunku do pier-
wotnych zamierzeń (np. rezygnacja 
z pełnego auctionningu emisji CO2 
z elektrowni węglowych po 2013 r.) 
miało źródło w realiach. Wobec zna-
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czącego spadku produkcji światowej 
(w tym produkcji szczególnie emi-
syjnych przemysłów, jak produkcja 
energii elektrycznej z paliw kopalnych, 
produkcji stali i cementu) emisja CO2 
spadnie i tak, więc przewidziane wcze-
śniej forsowne rozwiązania nie są bez-
zwłocznie potrzebne.

Recesja sprawia, że ludzkość łapie 
oddech – na chwilę słabnie tempo uru-
chamiania co tydzień, co dwa nowych 
elektrowni węglowych w Chinach i In-
diach, czy w innych gwałtownie uprze-
mysławiających się krajach. Jednak ta 
chwila oddechu potrwa czas ograniczo-
ny – być może zaledwie dwa lata.

Ta krótka przerwa w boju nie może 
demobilizować. Zagrożenie nie uległo 
zmianie, a przyznany ludzkości dodat-
kowy czas musi być jak najlepiej wy-
korzystany. 

Mając powyższe na uwadze, w dal-
szej części opracowania autorzy od-
niosą się do niektórych aspektów sce-
nariusza rozwoju energetyki polskiej 
z uwzględnieniem problemu wychwy-
cenia, transportu, podziemnego składo-
wania i zagospodarowania dwutlenku 
węgla w oparciu o aktualnie dostęp-
ną wiedzę.

Scenariusze rozwoju  �
energetyki 

W tym miejscu należy zastano-
wić się nad możliwymi scenariuszami 
rozwoju energetyki, tzn. jak zapewnić 
odpowiednią ilość energii dla polskiej 
gospodarki przy jednoczesnym speł-
nieniu wymagań dotyczących emisji 
CO2, jednoczesnym zachowaniu ko-
rzystnego rachunku ekonomicznego 
producentów i nieobciążaniu nadmier-
nymi kosztami podjętych działań klien-
ta końcowego:

Rozwój energetyki jądrowej.1. 
Wdrożenie do budowy bloków sto-2. 
sujących technologie „czystego spa-
lania węgla” w powiązaniu z instala-
cjami wychwytywania CO

2 (CCS).
Rozwój alternatywnych (odnawial-3. 
nych) źródeł energii.
Rozmawiając o okresie do 2020 r. 

– taki okres jest podany w uzgodnie-
niach dokonanych na szczycie unijnym 
– pierwszy scenariusz pomimo dekla-
racji premiera Donalda Tuska (budowa 
pierwszej polskiej elektrowni atomowej 
do 2020 r.) wydaje się mało prawdopo-
dobny. Zakładając, że czysto technicz-
nie jest to możliwe do realizacji, to w 
podanym okresie realizacja innych po-
wiązanych działań legislacyjnych (m.in. 
zmiany w prawie energetycznym, wy-
danie decyzji lokalizacyjno-środowisko-
wych, zagwarantowanie dostaw paliwa) 
oraz, co jest bardzo ważne, uzyskanie 
akceptacji społecznej dla podjętych 
działań, są prawie niemożliwe. Rozwój 
energetyki wykorzystującej alternatyw-
ne źródła energii (energia słoneczna, 
wiatrowa, itp.) ze względu na warunki 
klimatyczne i geograficzne Polski oraz 
obecny rozwój technologii, nie zastąpi 
standardowych sposobów produkcji 
energii i może stanowić wyłącznie uzu-
pełniające (aczkolwiek warte popiera-
nia) źródło produkcji energii. 

Pozostaje więc rozwój konwencjo-
nalnej energetyki w oparciu o posia-
dane paliwa (węgiel). Zastosowanie 
nowoczesnych technologii spalania 
w elektrowniach pozwoli na zwiększe-
nie sprawności bloków o ponad 10% 
tym samym sprawiając, że sumarycz-
na emisja CO2 będzie znacząco niż-
sza. Dodatkowo towarzyszące nowym 
blokom instalacje CCS zredukują emi-
sję dwutlenku węgla do minimum. Ko-
lejnym argumentem przemawiającym 
za przyjęciem w najbliższej przyszło-
ści tego rozwiązania jest fakt, że UE 
już wpisała w pakiecie klimatyczno-
energetycznym finansowanie 12 pro-
jektów budowy instalacji wychwyty-
wania CO2. 

Co zrobić z dwutlenkiem  �
węgla?

Załóżmy, że problem nie jest w tech-
nologiach przechwytywania dwutlenku 
węgla, lecz przede wszystkim w jego 
składowaniu. 

Przechwytywanie dwutlenku wę-
gla jest technologią, o co najmniej kil-

kudziesięcioletnim rodowodzie. Aminy 
stosowane są do czyszczenia gazów 
kopalnych, petrochemicznych i innych 
z H2S i CO2. Stosowane są na łodziach 
podwodnych, którym umożliwiają dłu-
gie pobyty bez wynurzania. 

Problemem jest szybka degradacja 
amin w gazach spalinowych z obec-
nością tlenu. Przemysł i nauka poszu-
kują rozwiązań, ale także i alternatyw 
dla procesu aminowego. Z pewnością 
można założyć, że problem zostanie 
rozwiązany na skalę przemysłową 
w ciągu najbliższych kilku lat. 

W tej sytuacji, dające się przewi-
dzieć w naszym kraju scenariusze pro-
dukcji (i jej skali) CO2 na najbliższe lata 
wyglądają następująco:

w perspektywie 3 letniej musimy  �
liczyć się z koniecznością zago-
spodarowania do 100 000 t CO2 
rocznie (generowanego w wyniku 
działalności instalacji pilotowych),
w perspektywie 3-6 lat musimy li- �
czyć się z koniecznością zago-
spodarowania do miliona ton CO2 
rocznie (generowanego w wyniku 
działalności instalacji półprzemy-
słowych),
w perspektywie powyżej 6 lat musi- �
my liczyć się z koniecznością zago-
spodarowania do kilku milionów ton 
CO2 rocznie (generowanego w wy-
niku działalności instalacji przemy-
słowych).

Z powyższej projekcji wynikają dwa 
wnioski:

W najbliższych latach (10) zdecy-1. 
dowanie szybsze efekty redukcji 
emisji CO2 można osiągnąć zastę-
pując stare bloki węglowe wysoko-
wydajnymi jednostkami 1000 MW 
(wybudowanymi zgodnie z obowią-
zującym prawem, tzn. bez CCS, ale 
jako „capture ready”). Przykładowo 
dla budowanych aktualnie dwóch 
opalanych węglem kamiennym blo-
ków 1000 MW elektrowni Ham-
burg – Moorburg rzeczoznawca 
TUV Rheinland oszacował roczną 
redukcję emisji CO2 w wysokości 
2,3 mln t.
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Zamiar bezzbiornikowego składo-2. 
wania w górotworze pod ziemią ro-
snących ilości CO2 będzie rodził 
obawy społeczne.

Składowanie CO2 pod ziemią ma 
jeszcze inne ograniczenie. Niemiec-
ki Urząd Geologiczny (Bundesanstalt 
für Geowissenschaften und Rohstof-
fe) oszacował, że w Niemczech cał-
kowity wymiar możliwości magazy-
nowania pod ziemią CO2 zamyka się 
w 20 mld t CO2. Oznacza to, że przy 
założeniu składowania pod ziemią co 
roku około 370 mln t CO2 emitowanego 
przez niemiecki przemysł (stan 2006 r.), 
możliwości składowania zostaną wy-
czerpane po 75 latach.

Z całą pewnością podobnych wielko-
ści można spodziewać się w Polsce.

Technologie  �
zagospodarowania CO2

Już dziś trzeba pracować nad tech-
nologiami zagospodarowania dwutlen-
ku węgla. Z przytoczonych w punkcie 
powyżej scenariuszy rozwoju i skali pro-
dukcji dwutlenku węgla w najbliższych 
latach wynika konieczność etapowego 
poszukiwania metod zagospodarowa-
nia dwutlenku węgla wychwyconego 
przez instalacje CCS. 

W pierwszym etapie, przy założeniu, 
że produkcja do zagospodarowania wy-
niesie do 100 000 t rocznie, nasuwają 
się następujące możliwości:

Wypuszczenie gazu przechwycone-1. 
go przez instalacje pilotowe z po-
wrotem do atmosfery. Dzisiaj, ta 
opcja jest w praktyce jedyną opcją 
rozpatrywaną przez organizacje po-
dejmujące decyzje o budowie insta-
lacji pilotowych.
Wyparcie krajowej (jak też i w oko-2. 
licznych krajach) produkcji CO2, i za-
stąpienie jej gazem z CCS, gdzie 
tylko są takie możliwości. Model 
biznesowy takiego przedsięwzię-
cia musi oprzeć się na dopłacie 
producenta do każdej odbieranej 
tony CO2. Wysokość dopłaty mu-
si być dostatecznie atrakcyjna dla 

Tab. 1. Zestawienie aktualnych zastosowań CO2

a)
chłodziwo w procesach chłodzenia i zamrażania (w postaci ciekłej i stałej) – CO2 jest stosowany  

jako środek chłodzący do temperatury minus 79°C,

b) jako gaz obojętny w procesach chemicznych, stosowany np. przy magazynowaniu pyłu węglowego,

c) zawarty w powietrzu wywołuje twardnienie zaprawy wapiennej,

d) gazowanie napojów orzeźwiających, 

e) głuszenie trzody chlewnej w procesie uboju,

f)
jako atmosfera neutralna w dojrzewalniach owoców, dokarmianie upraw szklarniowych  

w ogrodnictwie – wzrost masy w szklarniach z atmosferą wzbogaconą CO
2  

(około 2,5 raza w stosunku do normy atmosferycznej) może przekroczyć 20%,

g)
jako czynnik roboczy w gaśnicach śniegowych i instalacjach gaśniczych. Gaszenie ognia tam  

gdzie woda jest nieskuteczna, niepożądana lub niedostępna,

h) w cukrownictwie – do wytrącania resztek wodorotlenku wapnia z soku buraczanego,

i) w przemyśle metalurgicznym do produkcji form odlewniczych (w celu zwiększenia ich twardości),

j)
w produkcji i w budownictwie: jak gaz osłonowy do spawania technologiami MIG/MAG.  

Mieszanki argonu i CO2 stosowane są powszechnie dla zwiększenia wydajności spawania  
oraz dla zmniejszenia zakresu zabiegów pielęgnacyjnych po spawaniu,

k)
w budownictwie do (1) zamrażania ziemi w trakcie prac w tunelach, (2) do chłodzenia betonu 

w celu uniknięcia naprężeń podczas jego tężenia,

l)
do piaskowania drobinami suchego lodu w celu usunięcia starych farb/powłok, co eliminuje koniecz-
ność i koszty oczyszczania i usunięcia zużytych tradycyjnie wykorzystywanych materiałów, (3) czysz-

czenie kriogeniczne (czyszczenie granulatem suchego lodu – dwutlenek węgla w postaci stałej),

m)

dla neutralizacji ścieków zasadowych – neutralizacja ścieków za pomocą dwutlenku węgla  
(w wielu gałęziach przemysłu powstają ścieki zasadowe o wysokim pH. Parametr ten regulowany 

jest przepisami prawnymi i każde jego przekroczenie jest karalne. Zwiększenie zasadowości ścieku 
ma również negatywny wpływ na pracę oczyszczalni biologicznych. Pogarsza warunki życia bakterii 

odpowiedzialnych za rozkład substancji organicznych),

n) uzdatnianie wody pitnej, regulacja pH,

o)
w przemyśle papierniczym dla regulacji pH procesu, stosowany dla stabilizacji poziomu Ca2+  

w systemie, oraz do płukania celulozy,

p)
w medycynie do (1) chirurgii laparoskopowej, (2) krioterapii oraz (3) jako stymulator  

głębokiego oddychania,

q)
w przemyśle spożywczym CO2 zapobiega wzrostowi grzybów i bakterii. Jest stosowany do deka-
feinacji kawy, do wypchnięcia powietrza w procesie puszkowania. Producenci aromatów stosują 

technologie frakcjonowania wykorzystujące nadkrytyczny CO2,

r)
w przemyśle nawozów sztucznych do otrzymywania mocznika (najbardziej skoncentrowany nawóz 

azotowy), np. metodą otrzymywania bezpośredniej syntezy amoniaku i dwutlenku węgla  
w temperaturze 150°C pod ciśnieniem 10 MPa,

s)
w przemysłach chemicznym, farmaceutycznym (produkcja kwasu salicylowego) i naftowym stosun-

kowo duże ilości CO2 zużywane są w produkcji mocznika i metanolu,

t)
CO2 znajduje szerokie zastosowanie przy wydobywaniu ropy naftowej – również w celu  

utrzymywania stałego ciśnienia w złożach. CO2 ulega częściowemu rozpuszczeniu w ropie naftowej 
zmniejszając jej lepkość, co ułatwia i znacząco zwiększa jej wydobycie,

u) w przemyśle gumowym i tworzyw sztucznych (tworzywa sztuczne na bazie poliwęglanów),

v) ciekły CO2 znajduje zastosowanie jako rozpuszczalnik wielu organicznych substancji,

w)
tzw. zimna sterylizacja realizowana jest mieszaniną 90% CO2 i 10% tlenku etylenu. Obecność CO2 

ma stabilizujący wpływ na tlenek etylenu i zapobiega ryzyku eksplozji,

x) jako gaz dla aerozoli,

y) jako gaz obojętny, jako gaz rozpylający, jako środek wspomagający ekstrakcje,

z)
właściwości rozpuszczające ciekłego dwutlenku węgla są wykorzystywane przez niektóre  

technologie „suchego” prania (w fazie prób).
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odbiorców, aby zdecydowali się na 
porzucenie dotychczasowych źró-
deł zaopatrzenia. Górną granicą do-
płaty jest łączny koszt transportu 
i składowania CO2 (którego w mo-
mencie sprzedaży producent uni-
ka). To rozwiązania ma olbrzymią 
zaletę w postaci bardzo szybkiego 
zwiększenia świadomości i edukacji 
społeczeństwa w zakresie proble-
mów zagospodarowania CO2. Ze-
stawienie aktualnych zastosowań 
CO2 (wskazanie możliwych odbior-
ców) przedstawiono w tabeli1.

Zagospodarowanie rokrocznie na-
wet setek tysięcy ton CO2 pozosta-
nie bez wpływu na globalny efekt 
cieplarniany, tym jednak osiągnięte 
efekty edukacyjne oraz biznesowe 
mogą skutecznie i szybko wpłynąć 
na zmianę tego stanu rzeczy.

Powołanie do życia na terenie gmin, 3. 
na których znajdą się instalacje 
przechwytywania dwutlenku wę-
gla inkubatorów technologicznych. 
Zadaniem tych jednostek byłoby 
wspieranie rozwoju gospodarcze-
go (pomoc w uruchomieniu i prowa-
dzeniu firmy oferującej produkt lub 
usługę powstałą w wyniku wdroże-
nia nowej technologii) w regionach 
dotkniętych problemami przechwy-
tywania, transportu, magazynowania 
i zagospodarowania CO2, przede 
wszystkim w aspekcie przyjazne-
go dla środowiska gospodarcze-
go wykorzystania tego gazu, przez 
tworzenie warunków sprzyjających 
powstawaniu i rozwojowi małych 
i średnich przedsiębiorstw, jak też 
powstawaniu i rozwojowi ośrodków 
korporacji międzynarodowych (także 
krajowych i zagranicznych ośrodków 
naukowych), które się w tym zakre-
sie specjalizują (lub zamierzają się 
specjalizować). Z kolei ewentualne 
przyszłe sposoby zagospodarowa-
nia CO2, które mogłyby znaleźć się 
w sferze zainteresowania inkubato-
rów technologicznych są przedmio-
tem kolejnego rozdziału.

Tab. 2. Zestawienie (możliwych) przyszłych zastosowań CO2

PALIWA
Produkcja syntetycznych paliw może w konsekwencji w znacznym stopniu zastąpić ropę i gaz ze źródeł 
kopalnych

a)
„sztuczna fotosynteza” to proces fotokatalitycznego przetworzenia CO2 w węglowodory 
(metanol, paliwa węglowodorowe) z wykorzystaniem energii słonecznej. Aktualnie trwają badania 
wykorzystania jednorodnych katalizatorów renowych (rhenium) redukujących CO2 do CO

b)
fotosynteza z wykorzystaniem zmodyfikowanych genetycznie alg uprawianych w sztucznych 
zbiornikach wodnych (konwersja CO2 na paliwo biodiesel)

c)
katalityczna redukcja CO2 do CO w ogniwach elektrochemicznych z zastosowaniem katalizato-
rów opartych na palladium i wykorzystaniu reakcji tzw. częściowego naśladownictwa fotosyntezy

d)

konwersja CO2 w CO. Tlenek węgla (CO) jest szeroko stosowany w procesach organicznej 
syntezy. Najbardziej znany jest jako składnik gazu syntezowego (mieszanina CO i H2), będącego 
z kolei podstawowym surowcem do produkcji węglowodorów min. metodą Fischera-Tropscha 
(znane np. jako technologie hitlerowskich Niemiec – konwersja paliwa stałego na ciekłe). Aktu-
alnie trwają badania mające na celu wykorzystanie niklu w miejsce bardzo drogich katalizatorów 
wykorzystujących palladium. Badania obejmują również reakcję CO z wodorem, która pozwoli na 
produkcję metanolu

e)
produkcja węglowodorów na bazie olefin (polietylen, polipropylen) i CO2 z wykorzystaniem wody 
jako rozpuszczalnika oraz katalizatorów na bazie soli bromku amonowego, roztworów amino-
wych i H2O2 (wystąpiono o patent)

TWORZYWA SZTUCZNE
Świat produkuje rocznie około 150 mln t tworzyw sztucznych, w większości niepoddających się biodegra-
dacji. Znaczna ich ilość powstaje w wyniku stosowania technologii „energożernych” w oparciu o surowce 
naftowe. Produkcja tworzyw sztucznych w oparciu o technologie produkcji wykorzystujące CO2 zapewnia 
biodegradowalność produktów

a)

wykorzystanie CO2 do produkcji polimerów przy użyciu katalizatorów (30-50% udziału wagowe-
go CO2). Polimery powstające w wyniku tej technologii zapewniają bardzo wysoką szczel-
ność oraz spełniają warunki biodegradacji szczególnie przydatne przy pakowaniu artykułów 
spożywczych, przy wytwarzaniu piankowych form do produkcji części np. samochodowych, przy 
produkcji elementów elektronicznych. Z powodzeniem zastępują tlenki propylenowe w piankach 
poliuretanowych (oszczędność kosztów). Pianki na bazie tych produktów z powodzeniem dają 
się stosować w izolacjach i do wyrobu siedzisk

b) wykorzystanie CO2 do produkcji poliwęglanów przy użyciu katalizatorów cynkowych

c)
produkcja związków butanodiowych (materiał wyjściowy do produkcji biodegradowalnych polie-
strów) z epoksydów i CO z zastosowaniem katalizatorów aluminiowo-kobaltowych

d)
inne badania mają na celu wytworzenie systemów katalitycznych, mogących przetworzyć 
bezpośrednio gaz CO2 ze zrzutów przemysłowych w polimery

KWAS MRÓWKOWY
Kwas mrówkowy znajduje zastosowanie w ogniwach paliwowych do produkcji energii elektrycznej oraz do 
napędu samochodów. Kwas mrówkowy może być materiałem wyjściowym do produkcji całego szeregu pa-
liw, innych surowców chemicznych i polimerów. Technologia wymaga dodawania wodoru (z innych źródeł)

a) katalityczna redukcja CO2 do kwasu mrówkowego (HCO2H)

PERHYDROL (WODA UTLENIONA)
H2O2 produkowane jest współcześnie w oparciu o organiczne rozpuszczalniki z generacją dużej ilości 
odpadów. Nowa technologia proponuje realizację reakcji O2 i H2 w nadkrytycznym CO2

a) synteza O2 i H2 w nadkrytycznym CO2

KATALIZATORY
Naukowcy pracują nad wytworzeniem skutecznych narzędzi umożliwiających zaprojektowanie katalizatorów 
o pożądanych właściwościach

Systemy katalityczne przyszłości będą musiały umożliwić konwersje pomiędzy różnymi rodzajami energii 
produkowanej w okresach szczytowych (optymalnych) ze słońca, wiatru, energii atomowej. Paliwa synte-
tyczne mogłyby wówczas stanowić rodzaj magazynu energii na wielką skalę. W energetyce przyszłości, 
nieopartej na paliwach kopalnych będzie istniała konieczność odwracalnej konwersji między różnymi 
rodzajami paliw i energii elektrycznej przy zastosowaniu tanich katalizatorów.
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Przyszłe zastosowania  �
dwutlenku węgla

Pytanie: co zrobić z CO2, zadawa-
ne jest chemikom i naukowcom całego 
świata. Opinie tych gremiów w zakre-
sie wykorzystania CO2 jako surowca 
dla chemii są optymistyczne. Tym nie-
mniej wszyscy zgodnie wyrażają oba-
wy, że generowanie przez ludzkość tak 
olbrzymich ilości tego gazu sprawi, że 
zagospodarowanie go w całości może 
się nie powieść i w konsekwencji nie 
da się uniknąć, przynajmniej w części, 
jego podziemnego składowania.

W opinii tych gremiów szereg tech-
nologii aktualnie wykorzystywanych 
w przemyśle może zostać zmienio-
nych tak, aby zmniejszyć wydzielanie 
CO2 do atmosfery. 

Tym niemniej w przypadku większo-
ści procesów przemysłowych emisji CO2 
po prostu uniknąć się nie da, a jej wiel-
kość w każdym razie będzie stanowiła 
zagrożenie dla klimatu ziemskiego.

W tej sytuacji przedmiotem najszer-
szego zainteresowania, pochłaniającym 
gros niezbędnych nakładów na pra-
ce badawczo-rozwojowe, są przede 
wszystkim środki i technologie umoż-
liwiające zagospodarowanie przechwy-
conego CO2 na masową skalę. 

W tabeli 2 autorzy uporządkowali 
dostępne informacje w kolejności od 
technologii nakierowanych na zagospo-
darowanie CO2 na masową skalę w kie-
runku technologii nakierowanych na wy-
korzystanie mniejszych ilości CO2.

Podsumowanie �

Końcowe negocjacje Pakietu nie 
rozwiązały problemów wskazanych 
przez Bolesława Jankowskiego: po-
ważnego ryzyka systemowego, zwią-
zanego z konstrukcją Pakietu.

Minimalizacja tego ryzyka oraz 
przekształcenie go w „opportunities” 
wymaga olbrzymiej pracy środowisk 
gospodarczych, rządowych, parlamen-
tarnych, a także eksperckich – tych sa-
mych, które zmobilizowały się przy ne-
gocjacjach nad Pakietem.

Zamierzonym wkładem autorów 
niniejszego opracowania w te działa-
nia jest wskazanie pewnych kierunków, 
które do tej pory pozostawały w cieniu, 
a które – zdaniem autorów – powinny 
znaleźć swoje miejsce w strategiach 
rozwoju energetyki w Polsce. 

Strategie te, powinny uwzględnić 
korelację z poszczególnymi etapami 
możliwego scenariusza/harmonogramu 
redukcji emisji CO2 (pilotowa, półprze-
mysłowa, przemysłowa) pod kątem: 
racjonalnego i optymalnego wykorzy-
stania przyznanych limitów i środków, 
zastosowania nie tylko racjonalnych 
i optymalnych technologii wychwycenia, 
transportu, podziemnego składowania, 
ale zdecydowanego zagospodarowania 
wychwyconego CO2 w skali uwzględ-
niającej projekcję wzrostu przychwyty-
wanego ilości CO

2. 
Z takiego punktu widzenia wnioski 

nasuwające się autorom niniejszego 
opracowania na najbliższą przyszłość 
są następujące:

W najbliższym 20-leciu podstawą 1. 
polskiej energetyki pozostaną blo-
ki opalane węglem. Tylko wysoko-
sprawne bloki o mocach 1000 MW 
i więcej zapewnią dotrzymanie kro-
ku wzrastającym wymaganiom re-
dukcji emisji CO2. W pierwszym 
rzędzie – ponieważ mają wskaźnik 
emisji w granicach 750 g CO2/KWh, 
w drugiej kolejności – ponieważ ich 
wysoka sprawność (47%) zapew-
nia dodatkową energię potrzebną 
dla funkcjonowania przyszłych sys-
temów CCS.
Optymalne wykorzystanie przyzna-2. 
nych Polsce limitów emisyjnych 
wymaga przenoszenia produkcji 
energii elektrycznej do elektrowni 
o niższych wskaźnikach emisyjnych. 
Niedopuszczalne są ograniczenia 
w produkcji elektrowni takich jak np. 
PGE Elektrownia Bełchatów S.A. 
z tytułu wyczerpania rocznego limi-
tu, a pozostawienie w ruchu elek-
trowni o znacznie wyższym pozio-
mie emisji CO2 na KWh. Zapobiec 
takim sytuacjom może np. powoła-

nie wewnętrznego, krajowego usta-
wodawstwa (krajowy system han-
dlu emisjami), które skutkowałoby 
płaceniem przez elektrownie nisko-
emisyjne elektrowniom wysokoemi-
syjnym za nieprodukowanie energii 
przez te ostatnie (i wykonaniu ich 
produkcji przez elektrownię nisko-
emisyjną).
Przebudowa systemu sieciowe-3. 
go powinna uwzględnić przede 
wszystkim obydwa czynniki – jak 
wyżej, a dopiero w następnej kolej-
ności zmiany konieczne dla wpro-
wadzenia energii wiatrowej.
Promocja, powołanie i wspar-4. 
cie pracy jednostek innowacyjno-
-wdrożeniowych nakierowanych na 
zagospodarowanie wychwycone-
go dwutlenku węgla w celu ogra-
niczenia składowania tego gazu 
pod ziemią.

Koszty tych wybranych powyżej 
przedsięwzięć są niebagatelne, tym 
niemniej przedsięwzięcia te zdecydo-
wanie odpowiadają wymaganiom Pa-
kietu w zakresie realizacji przez Polskę 
planu inwestycyjnego o wartości rów-
noważnej wartości udzielonych polskim 
elektrowniom bezpłatnych przydziałów 
kredytów emisyjnych. 

Ich realizacja będzie skutecznie 
chroniła Polskę przed możliwymi nie-
korzystnymi interpretacjami KE mecha-
nizmu czasowej darmowej alokacji dla 
elektrowni.

Trzeba sobie powiedzieć prawdę – 
nie da się ograniczyć wzrostu cen ener-
gii elektrycznej, jednak trzymanie się 
dobrego programu, wyprzedzającego 
bieg wydarzeń, zapewni, że wzrosty te 
będą niższe.

Głos w dyskusji do artykułu 
„Wstępna ocena Pakietu energetycz-

no-klimatycznego po szczycie unijnym”  
autorstwa Bolesława Jankowskiego.
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Adriana Waszak, Climate Corporation Emissions Trading GmbH

ważnym aktywem przedsiębiorstwa
w czasach kryzysu

Zima notorycznie zaskakuje drogowców, a rynek 
emisji raz po raz zaskakuje przedsiębiorców, 

analityków i handlowców. Rynek uprawnień jest dziwny 
i nieprzewidywalny. Terminem często stosowanym 
w analizach jest anglojęzyczne określenie „volatility”, 
czyli zmienność. Zmienność cenowa, nawet w krótkim 
okresie, jest silnie wpisana w zachowania tego rynku. 
W umowach brokerskich często spotykamy zapisy, które 
mają nam uświadomić, iż ceny uprawnień emisyjnych, 
nawet w okresach godzinnych czy dziennych, mogą 
podlegać znacznym wahaniom, czasem w dość 
znacznym przedziale.

Uprawnienia
do emisji CO2



Patrząc na bieżącą sytuację na rynku CO2, obserwujemy 
na przestrzeni ostatnich tygodni 2008 r. i początkowych 

2009 r. ciekawe zjawisko. Ogromny wzrost obrotów na naj-
większej giełdzie spot BlueNext w Paryżu, które po raz pierw-
szy przewyższyły poziom obrotów na rynku terminowym, jest 
wynikiem prostego mechanizmu. Instalacje objęte systemem 
EU ETS sprzedają swoje uprawnienia. Dlaczego? Ponieważ 
właśnie w dobie kryzysu i utrudnionego dostępu do kapita-
łu, właśnie te uprawnienia, do tej pory były postrzegane przez 
część przedsiębiorstw jako zło konieczne, stają się szansą na 
pozyskanie kapitału. Ich natychmiastowe spieniężenie (na gieł-
dzie BlueNext cała transakcja zajmuje zaledwie kilkanaście mi-
nut, za pośrednictwem sprawnego brokera jeden dzień) po-
zwala wykorzystać pozyskane w ten sposób środki na dowolny, 
najpilniejszy w danej sytuacji cel. Zmniejszone zamówienia, 
a więc i zmniejszona produkcja, pozwalają sądzić, iż w przy-
szłości, bez większych wyrzeczeń, możliwe będzie wywiązanie 
się ze zobowiązań EU ETS. 

Ponieważ przemysł otrzymał limity zbliżone do faktyczne-
go zapotrzebowania, stąd przykładowo w przemyśle stalowym, 
gdzie produkcja pod koniec 2008 r. spadła nawet o 30%, nad-
wyżki emisji gotowe do spieniężenia są znaczne. Na dodatek 
euro od jakiegoś czasu się umacnia, czyli przy transakcji sprze-
daży za każde euro, polskie przedsiębiorstwa mogą otrzymać 
więcej złotówek. 

Mechanizm rynkowy zadziałał  �

Być może nieco inaczej, niż miał zadziałać przy założeniu 
niedoborów w skali przedsiębiorstw i w skali całego europejskie-
go systemu handlu. Jednak w wyniku aktywnego zarządzania 
emisjami w przedsiębiorstwie potencjał kapitałowy, jaki mają 
w sobie uprawnienia do emisji, zostaje wykorzystany. Sprawą 
drugorzędną pozostaje kwestia, na co zostaną przeznaczone 
pozyskane środki. Ponieważ ekonomiści przewidują, że kryzys 
potrwa przynajmniej jeszcze przez cały 2009 r., tegoroczne li-
mity również z dużym prawdopodobieństwem okażą się zbyt 
duże. Poza tym za kilka miesięcy sytuacja może wyglądać zu-
pełnie inaczej i wtedy przedsiębiorcy będą podejmować decy-
zje w oparciu o nowe fakty. 

Zwiększona podaż uprawnień na rynku powoduje spadek 
ich ceny, co tym bardziej skłania instalacje do podejmowania 
szybkich decyzji o spieniężeniu tych aktywów. Zwłaszcza, że 
prognozy dotyczące rzeczywistych emisji w skali całego EU ETS, 
które to dane zostaną opublikowane w kwietniu 2009 r., wska-
zują, iż z powodu kryzysu, zakładany przez Komisję Europej-
ską niedobór uprawnień na rynku mający wymusić działania re-
dukcyjne, będzie znacznie mniejszy od oczekiwań. Właściciele 
uprawnień, w wyniku analizy własnej sytuacji, podejmują najlep-
sze – ich zdaniem – decyzje w danym momencie. Jeśli analiza 
wszystkich ryzyk została wykonana poprawnie i decyzja została 
podjęta świadomie, jest to po prostu najzwyklejsze zarządzanie 
aktywami przedsiębiorstwa. Być może konieczny będzie zakup 
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uprawnień w przyszłości, ale w chwili 
obecnej ich sprzedaż może uratować 
finanse firmy, bądź pozwolić na sfinali-
zowanie rozpoczętych inwestycji (nie-
jednokrotnie redukcyjnych). 

To samo dotyczy wszelkich innych 
aktywów na przykład jednostek CER, 
zarówno wtórnych, jak i pierwotnych. 
Wiele firm działających na obszarze 
UE podjęło różnorakie działania zmie-
rzające do pokrycia zapotrzebowania 
na uprawnienia emisyjne w przyszło-
ści. Zgromadzone w ten sposób na 
rachunkach kredyty węglowe mogą 
z powodzeniem zostać upłynnione na 
rynku. Oczywiście cena być może jest 
niższa, niż możliwa do uzyskania jesz-
cze kilka miesięcy temu, ale jest to tzw. 
„szybki pieniądz”.

A w co zainwestować  �
pozyskane środki 
w czasie kryzysu?

Nikt nie jest w stanie w chwili obec-
nej przewidzieć, jak szybko zażegnamy 
spowolnienie gospodarcze. Analitycy 
nie są zgodni w tej kwestii. Zbyt wie-
le mamy znaków zapytania. Nie wie-
my, czy podjęte działania przyniosą po-
żądane efekty? Jednak właśnie teraz, 
w tak trudnym momencie, pojawia się 
(nie tylko w UE, ale również w USA, 

Japonii) temat inwestowania w odna-
wialne źródła energii, w efektywność 
energetyczną, w technologie reduku-
jące emisje i zmniejszające zużycie pa-
liw kopalnych. Obszary postrzegane 
do tej pory jako trudne i zbyt kosztow-
ne, paradoksalnie stają się szansą na 
zaktywizowanie gospodarki światowej. 
Oczywiście nie obędzie się bez wyrze-
czeń i zaciśnięcia pasa, w niejednej fir-
mie będzie potrzebna mała rewolucja 
organizacyjna. 

Jednak obserwując politykę UE 
w zakresie Pakietu energetyczno-kli-
matycznego otrzymujemy jasne sygnały 
odnośnie jej kierunku. Do systemu han-
dlu, dyrektywą 2008/101/WE zostało 
włączone lotnictwo. Styczniowy kryzys 
gazowy uświadomił uzależnienie Euro-
py od rosyjskiego gazu, ale i od innych 
paliw kopalnych. Coraz więcej środków 
planuje się przeznaczyć na prace ba-
dawczo-rozwojowe. I to właśnie teraz, 
w środku kryzysu. 

Biorąc pod uwagę powyższe argu-
menty, podstawowym zadaniem każ-
dego managera jest zmiana sposobu 
myślenia na temat Pakietu energetycz-
no-klimatycznego, a właściwie na te-
mat jego skutków. Po okresie buntu 
i negacji konieczne jest podjęcie próby 
dostrzeżenia możliwości i szans, jakie 
się pojawiają i jakie będą się pojawiały 

w całkiem już niedalekiej przyszłości. 
Umiejętność dostosowania się do no-
wych warunków rynkowych, ogromnie 
utrudniona w czasie recesji, będzie de-
cydowała o „być albo nie być” przed-
siębiorstwa.

A może właśnie na inwestycje 
w całkiem nowe obszary należałoby 
przeznaczyć część „zaoszczędzonych” 
w wyniku kryzysu uprawnień? A mo-
że wspomóc finansowo podejmowa-
ne przedsięwzięcia ze środków unij-
nych? A może podjąć odważną decyzję 
i spróbować swoich sił w krajach roz-
wijających się i redukując emisje tam, 
pozyskać w ramach projektu CDM pier-
wotne jednostki CER? 

Co dalej? �

Kiedy zatem powinniśmy podjąć 
decyzję odnośnie zakupu bądź sprze-
daży uprawnień? Gdy ceny rosną i to 
przez dłuższy czas, a na dodatek na 
rynkach ropy, energii, gazu czy węgla 
nie dzieje się nic niepokojącego, dość 
łatwo stwierdzić, że trend taki powinien 
się utrzymać i takie też były opinie ana-
lityków rynkowych sprzed czasu kryzy-
su finansowego. 

Czynniki takie jak: kryzys finanso-
wy i wszelkie jego implikacje, skutku-
jące spadkiem emisji, zmniejszeniem 
niedoboru w skali UE, a zatem zwięk-
szeniem sprzedaży (strony podażowej) 
spowodowały spadek cen uprawnień. 
Trend ten ulegnie dalszemu wzmocnie-
niu najprawdopodobniej w momencie 
ogłoszenia, w kwietniu 2009 r., danych 
odnośnie rzeczywistych emisji w skali 
UE. Na dodatek wydanie przez Polskę 
uprawnień zwiększa ich ilość w obie-
gu. A już w końcówce lutego kraje EU 
ETS zaczną wydawanie uprawnień na 
2009 r. Zatem, z dużym prawdopo-
dobieństwem można stwierdzić, że 
w najbliższym czasie uprawnień na 
rynku będzie pod dostatkiem. Stąd 
konkluzja, jaka się nasuwa w tym mo-
mencie dla tych, którzy potrzebują ka-
pitału właśnie teraz, brzmi: „im szyb-
ciej, tym lepiej”. 
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Krzysztof Melka, konsultant ds. ochrony środowiska ATMOTERM S.A.

dla dużych źródeł
spalania paliw

Wpływ polityki ekologicznej Unii Europejskiej na polski 
sektor energetyczny jest coraz bardziej widoczny. Obecne 

regulacje prawne oraz nowe projekty zaostrzają wymagania 
emisyjne, szczególnie dla dużych wytwórców energii. W tej sytuacji 
konieczne jest podjęcie zdecydowanych działań w obszarze sektora 
energetycznego celem sprostania tym wymogom.

Do priorytetowych działań w branży energetycznej należy zaliczyć 
wymianę i budowę nowych mocy wytwórczych oraz zapewnienie 
dywersyfikacji paliwowej ze szczególnym uwzględnieniem 
optymalnego wykorzystania krajowego potencjału OZE.

wymogI
ekologIczne
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Sprawnej realizacji tych działań wy-
magają przede wszystkim duże 

źródła spalania (tj. wg aktualnie obo-
wiązującej definicji „źródło=kocioł”, dla 
których moc cieplna wprowadzona 
w paliwie w jednostce czasu przy no-
minalnym obciążeniu jest równa lub 
większa 50 MWt), gdzie nadal nie są 
rozwiązane problemy ekologiczne np. 
niedobór uprawnień do emisji CO2 oraz 
dotrzymanie pułapów SO2 i NOx zapi-
sanych w Traktacie o Przystąpieniu 
Rzeczpospolitej Polskiej do UE (ToP).

W najbliższym czasie będzie się to 
wiązało z istotnymi zagrożeniami dla 
optymalnego kosztowo i niezawodnego 
funkcjonowania sektora energetyczne-
go, wobec konieczności zapewnienia 
wystarczającej mocy i niezawodności 
dostaw energii elektrycznej.

Zobowiązania Polski, w odniesieniu 
do dużych wytwórców energii, wynika-
jące z polityki ekologicznej UE w krótko- 
i średnioterminowym horyzoncie, lokują 
się następująco:

Lata 2008-2012: �
realizacja zobowiązań z Trakta- –
tu o Przystąpieniu Rzeczpospo-
litej Polskiej do Unii Europejskiej 
– pułapy emisji SO

2 i NOx,
realizacja zapisów Dyrektywy  –
2001/80/WE Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 23 październi-
ka 2001 r. w sprawie ograniczenia 
emisji niektórych zanieczyszczeń 
do powietrza z dużych źródeł spa-
lania paliw (Dyrektywa LCP),
rozwiązanie problemu zbyt niskie- –
go przydziału uprawnień do emi-
sji CO2 na II okres rozliczeniowy 
Wspólnotowego Systemu Handlu 
Uprawnieniami do Emisji Gazów 
Cieplarnianych (EU ETS).

Lata 2013-2020: �
realizacja wymagań dotyczących  –
dalszej redukcji emisji gazów 
cieplarnianych, wynikających 
z polityki klimatycznej UE, m. in. 
w ramach Pakietu Klimatyczno-
Energetycznego „3×20” oraz 
systemu handlu uprawnieniami 
w tzw. okresie post-Kioto,

przygotowanie wytwórców energii  –
elektrycznej i ciepła do zaostrzo-
nych standardów emisyjnych 
wynikających z konsultowanego 
projektu dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie 
emisji przemysłowych (Dyrekty-
wa IPPC).

Od 1 stycznia 2008 r. Polska zobo-
wiązana jest do przestrzegania stan-
dardów emisji wynikających z Dyrek-
tywy LCP oraz pułapów zapisanych 
w ToP. Wdrożenie Dyrektywy LCP na-
stąpiło poprzez Rozporządzenie Mi-
nistra Środowiska z dnia 20 grudnia 
2005 r. w sprawie standardów emisji 
z instalacji (Dz. U. Nr 260, poz. 2181 
z późn. zm.).

W przedmiotowym rozporządze-
niu wprowadzono ostrzejsze standardy 
emisji SO2 niż przewiduje to Dyrektywa 
LCP dla źródeł istniejących, opalanych 
węglem kamiennym (przedział mocy 
50-225 MWt).

Ponadto w trakcie negocjacji akce-
syjnych Polska wystąpiła o okresy przej-
ściowe dotyczące wdrożenia postano-
wień Dyrektywy LCP dla wybranych 
instalacji. W efekcie uzyskano zgodę 
na niestosowanie norm Dyrektywy dla 
121 kotłów w zakresie emisji SO

2 i dla 
87 kotłów w zakresie emisji NO

x.
Okazuje się, że pomimo wprowa-

dzenia ostrzejszych standardów dla 

przedziału mocy 50-225 MWt i uzyska-
nia okresów przejściowych, Polska mo-
że nie spełnić zobowiązań traktatowych. 
Wiąże się to z wprowadzeniem restryk-
cyjnych zapisów w ToP o dopuszczal-
nych pułapach emisji dla wszystkich 
źródeł objętych Dyrektywą. Pułapy te 
wynoszą:

dla SO � 2: 454 000 Mg w 2008 r., 
426 000 Mg w 2010 r., 358 Mg 
w 2012 r.,
dla NOx: 254 000 Mg w 2008 r.,  �
251 000 Mg w 2010 r., 239 Mg 
w 2012 r.

Dla SO2, oprócz ustalonych puła-
pów, został także wyznaczony dodat-
kowy cel polegający na ograniczeniu 
emisji do poziomów tj. 400 000 Mg 
w 2010 r. oraz 300 000 Mg w 2012 r.

Zakładając, że wszystkie źródła 
LCP będą dotrzymywały standardów 
emisji z Rozporządzenia M.Ś., to w la-
tach 2008-2012 należy spodziewać się 
emisji SO2 na poziomie ok. 500 tys. Mg, 
a NOx – na poziomie ok. 300 tys. Mg.

Kolejnym wyzwaniem wynikającym 
z kierunków ekologicznych UE jest pro-
jekt nowelizacji Dyrektywy IPPC, któ-
ra zakłada wprowadzenie od 1 stycz-
nia 2016 r. definicji źródła jako „wspólny 
komin”. Ponadto zaostrza ona standar-
dy emisji oraz zmienia odpowiadający 
im zakres mocy. W tabeli 1 przedsta-
wiono proponowane w projekcie Dyrek-

2000

1500

400

0 100 225 500

[mg SO
2
/Nm3]

(225; 1500)

[MWth]

Dyrektywa 2001/80/WE Rozporządzenie M.Ś. z dn. 20.12.2005 r.

Rys. 1. Porównanie obowiązujących standardów emisji zawartych w Dyrektywie 
2001/80/WE i Rozporządzeniu M.Ś. z dn. 20.12.2005 r. w zależności od zainstalowanej 

mocy cieplnej
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tywy przedziały mocy i przypisane im 
wymagania emisyjne dla paliw stałych 
(węgiel kamienny i brunatny).

Tab. 1. Proponowane standardy emisji SO2

Nominalna moc 
cieplna [MWt]

Węgiel kamienny 
i brunatny [mg/Nm3]

50-100 400

100-300 250

>300 200

Wprowadzenie definicji „wspólny ko-
min” spowoduje, że w grupie dużych 
źródeł spalania paliw pojawi się dodat-
kowo ok. 800 kotłów. Zmiany propo-
nowane w Dyrektywie IPPC najbardziej 
będą odczuwalne w sektorze ciepłowni i 
elektrociepłowni zawodowych, gdzie dla 
charakterystycznych przedziałów mocy 
≤50 MWt i 50-225 MWt oraz stosowa-
nych paliw (węgiel kamienny), standar-
dy emisji SO2 wynoszą 
1500 mg/Nm3. Przejście 
w tych przedziałach mo-
cy na stężenia 400 250 
mg/Nm3 SO2, wiąże się 
z zastosowaniem pół-
suchych, ewentualnie 
mokrych instalacji od-
siarczania lub ze zmianą 
paliwa na niskoemisyjne 
(gaz, biomasa). Instala-
cje te dla takich obiek-
tów nie mają uzasad-
nienia ekonomicznego. 
Często też są niemoż-
liwe do zastosowania 
ze względu na wyma-
ganą powierzchnię za-
budowy. Natomiast dy-
wersyfikacja paliwowa 
wymaga, obok odpo-
wiednich nakładów in-
westycyjnych, czasu 
na jej realizację. Dlate-
go też Polska prowadzi 
negocjacje z Komisją 
Europejską w sprawie 
przesunięcia propono-
wanych wymogów na 
lata 2020-2025.

Duże obawy budzi także polityka 
UE w zakresie emisji CO2 (Pakiet kli-
matyczno-energetyczny, limity emisji 
na lata 2008-2012 oraz pozyskiwanie 
uprawnień od 2013 r.). Deficyt upraw-
nień, poza wzrostem cen energii elek-
trycznej, generować będzie dodatkowo 
„bezproduktywne” koszty zakupu tych 
uprawnień. Po grudniowych negocja-
cjach Pakietu klimatyczno-energetycz-
nego wydawało się, że cały sektor wy-
twórców energii elektrycznej będzie od 
2013 r. otrzymywał „darmowe” upraw-
nienia w ilości do 70% zapotrzebowania 
wynikającego z planowanego poziomu 
produkcji, ze stopniową ich redukcją 
(10% na rok) do 2020 r. Jednak nie do 
końca jest to pewne. Okazuje się, że 
odstępstwa te będą dotyczyły insta-
lacji istniejących, wybudowanych do 
31 grudnia 2008 r. i tych, dla których 
proces inwestycyjny został już fizycz-
nie rozpoczęty.

Oznacza to, że plany inwestycyjne, 
oparte głównie na źródłach spalających 
paliwa wysokoemisyjne (węgiel kamien-
ny i brunatny), nie poprawią kondycji 
ekologicznej tego sektora w sposób 
zadowalający.

Wymienione wymogi stawiają ope-
ratorów instalacji przed koniecznością 
podejmowania kosztownych przedsię-
wzięć w najbliższych latach. W celu 
sprostania tym wyzwaniom, wydaje się 
nieuniknione podjęcie prób dostosowa-
nia dużych źródeł spalania do nowych 
uwarunkowań formalnych i rynkowych, 
poprzez m. in. dywersyfikację stoso-
wanych paliw na mniej emisyjne, ze 
szczególnym uwzględnieniem współ-
spalania biomasy.

Biomasa, która w systemie han-
dlu uprawnieniami do emisji została 
uznana jako paliwo bezemisyjne, cha-
rakteryzuje się także praktycznie śla-
dową emisją SO2. Udział tego paliwa 

w całkowitej produk-
cji energii elektrycznej 
w sektorze elektrowni 
zawodowych stopnio-
wo wzrasta i w ostat-
nich latach kształto-
wał się na poziomie od 
0,6% (2005 r.) do 2,2% 
(I połowa 2008 r.).

„Zielona energia”, 
oprócz korzyści wyni-
kających z ograniczenia 
emisji CO2 (oszczędza-
nie uprawnień), przyno-
si także wymierne zyski 
finansowe ze sprzeda-
ży „zielonych certyfika-
tów” (ok. 240 zł/MWh). 
Dodatkowo, przy za-
powiadanym wprowa-
dzeniu handlu upraw-
nieniami do emisji SO2, 
współspalanie bioma-
sy będzie szczególnie 
opłacalne dla operato-
rów dużych źródeł spa-
lania paliw.





Maciej Stryjecki, prezes Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej

10 KROKÓW

Pakiet energetyczno-klimatyczny Unii 
Europejskiej został ostatecznie przyjęty 

przez Parlament Europejski w dniu 17 grudnia 
2008 r. Po wielomiesięcznych, bardzo zaciętych 
negocjacjach, przyjęto cztery akty prawne, 
mające na celu zrealizowanie przez Państwa 
Członkowskie Wspólnoty działań, których efektem 
będzie osiągnięcie w 2020 r.: redukcji emisji CO2 
o 20%, wzrost efektywności wykorzystania energii 
o 20% i wzrost udziału energii z odnawialnych 
źródeł do 20% w bilansie energetycznym UE.

DO WDROŻENIA PAKIETU 
ENERGETYCZNO-KLIMATYCZNEGO

W POLSCE

F
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Polski rząd, wsparty przez koali-
cję przedstawicieli przemysłu 

i energetyki, do ostatniej chwili pro-
wadził batalię o zapisy uwzględnia-
jące specyfikę polskiej, uzależnionej 
w ponad 95% od węgla, gospodar-
ki. W wyniku tych starań przyjęto dwa 
główne rozwiązania, których zasto-
sowanie powinno pozwolić Polsce 
na udźwignięcie zobowiązań wynika-
jących z pakietu. W ramach tzw. pa-
kietu solidarnościowego, Polska mo-
że otrzymać ok. 60 mld zł w latach 
2013-2020 na modernizację sekto-
ra energetycznego. Ponadto udało 
się rozłożyć w czasie wejście w ży-
cie pełnego aukcjoningu w latach 
2013-2020, dzięki czemu w 2013 r. 
elektrownie z nowych państw człon-
kowskich będą kupowały tylko 30% 
praw do emisji CO2. Potem pula dar-
mowych uprawnień będzie maleć, aż 
do zera w 2020 r. Przywilej ten jednak 
będzie dotyczył tylko instalacji istnie-
jących lub takich, których budowa roz-
poczęła się przed 2009 r.

Jak wynika z analiz prof. Krzysztofa 
Żmijewskiego, wynegocjowany kompro-
mis może pozwolić uzyskać dla Pol-
ski w latach 2013-2020 1,7 mld euro 
rocznie dodatkowych środków, z prze-
znaczeniem na modernizację polskiej 
energetyki. Jeśli jednak Polska nie bę-
dzie w stanie mądrze i efektywnie tych 
funduszy wykorzystać, będzie nas to 
kosztowało 2,8 mld euro rocznie do-
datkowych kosztów, związanych z za-
kupem limitów emisji CO2. Nie ulega 
więc wątpliwości, że w najbliższych la-
tach będzie się toczyć walka nie tylko 
o ogromne środki, ale przede wszyst-
kim o modernizację polskiej energetyki 
i przyszłość polskiej gospodarki.

Powstaje oczywiście pytanie: jak tę 
walkę poprowadzić? Co należy zrobić, 
aby w bardzo krótkim okresie, jakim dla 
branży energetycznej jest 11 lat, osią-
gnąć tak ambitne i trudne cele. Jest to 
bez wątpienia, najpoważniejsze wyzwa-
nie gospodarcze, przed jakim stoi nasz 
kraj od blisko 20 lat. 

Najtrudniejszy do osiągnięcia bę-
dzie cel 20% redukcji emisji CO2. Cel 

ten można uzyskać tylko, jeżeli uda się 
zrealizować równolegle dwa kolejne 
zadania, a więc zmniejszenie o 20% 
energochłonności polskiej gospodar-
ki i zwiększenie udziału energii z od-
nawialnych źródeł do 15%. Realiza-
cja tych wyzwań będzie się wiązała 
z inwestycjami o wartości co najmniej 
8-12 mld zł rocznie i koniecznością od-
dawania 800-1000 MW nowych mocy 
w skali każdego roku przez najbliższe 
kilkanaście lat. Front robót będzie przy 
tym niezwykle różnorodny i rozproszony. 
Będzie obejmował wielkie inwestycje 
systemowe, takie jak: budowa nowych 
bloków węglowych, budowa elektrow-
ni jądrowej, budowa linii przesyłowych 
(nawet 4 tys. km!), budowa morskich 
farm wiatrowych czy też budowa sys-
temów wychwytywania i przechowywa-
nia CO2. Jednak nawet te wielkie inwe-
stycje nie rozwiążą całości problemów. 
Niezbędne będą także małe inwestycje, 
realizowane przez indywidualnych pro-
ducentów i odbiorców energii – w małe 
systemy ciepłownicze i kogeneracyj-
ne, inwestycje termomodernizacyjne, 
linie przyłączeniowe i dystrybucyjne. 
Wszystkie te procesy muszą przy tym 
być ze sobą skoordynowane i powiąza-
ne. W innym przypadku, nie należy się 
spodziewać oczekiwanego efektu.

Krok 1��
Tak potężny, szeroki i różnorodny pa-

kiet działań musi mieć swojego gospo-
darza. Dlatego też, pierwszym zada-
niem rządu jest określenie podmiotów 
odpowiedzialnych za wdrażanie Pakietu. 
Wszystkie działania wdrażające będą 
rodzić szereg oddziaływań gospodar-
czych, społecznych i środowiskowych. 
Muszą one więc być dobrze zaplanowa-
ne i sprawnie zarządzane przez ściśle 
określony i wyposażony w odpowiednie 
narzędzia organ. W przeciwnym razie 
dojdzie do rozmycia odpowiedzialno-
ści za wyniki podejmowanych działań. 
System zarządzania wdrażaniem pa-
kietu powinien być dwustopniowy. Od-
powiedzialność polityczna, koordyna-
cja i zarządzanie Pakietem na szczeblu 
rządowym powinna zostać powierzona 

pełnomocnikowi rządu ds. wdrażania 
Pakietu energetyczno-klimatycznego. 
Odpowiedzialność wykonawcza oraz 
koordynacja i zarządzanie rozproszony-
mi procesami inwestycyjnymi powinna 
zostać powierzona instytucji zewnętrz-
nej, wyposażonej w narzędzia sprawne-
go i niezależnego działania. Wydaje się, 
że celowym byłoby powielenie spraw-
dzającego się modelu zarządzania pro-
cesem przygotowań do mistrzostw Eu-
ropy w piłce nożnej, poprzez powołaną 
przez Rząd spółkę Pl.2012. Wydaje się, 
że tylko tego typu instytucja, nieobar-
czona i nieskrępowana urzędniczymi 
procedurami i biurokracją, jest w stanie 
zapewnić koordynację setek inwestycji 
realizowanych na różnych szczeblach, 
przez różnego typu podmioty i mające-
go różnoraki charakter.

Krok 2��
Wdrażanie pakietu nie może odby-

wać się w sposób niespójny. Wszystkie 
3 cele uzupełniają się bowiem komple-
mentarnie i wszelkie działania wykonaw-
cze, muszą wynikać z potrzeby osiągnię-
cia wszystkich celów pakietu. Dlatego 
niezbędne jest pilne opracowanie stra-
tegii wdrażania Pakietu przez zespół 
ekspertów, kierowany przez pełnomoc-
nika oraz przedstawicieli branży ener-
getycznej, przemysłu, rządu, eksper-
tów UE organizacji społecznych. Zespół 
mógłby stanowić organ doradczo-na-
dzorczy instytucji zewnętrznej odpowie-
dzialnej za realizację strategii wdraża-
nia Pakietu. Strategia powinna opierać 
się na 5 głównych programach działań, 
stanowiących jednocześnie działania 
wykonawcze dla Polityki Energetycznej 
Polski do 2030 r.:

Program Oszczędności i Efektyw- �
ności Energetycznej,
Program Modernizacji i Rozwoju  �
Krajowego Sytemu Elektroenerge-
tycznego,
Program Rozwoju Energetyki Od- �
nawialnej,
Program Rozwoju Energetyki Ją- �
drowej,
Program Rozwoju Technologii Czy- �
stego Węgla i redukcji emisji CO2.
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Krok 3��
Wszystkie inwestycje określone 

w strategii wdrażania pakietu należy 
realizować szybko. Patrząc na pol-
skie realia nie będzie to możliwe bez 
wdrożenia pakietu zmian legislacyjnych 
udrażniających procesy inwestycyjne 
w energetyce. Dlatego też kolejnym kro-
kiem, musi być likwidacja barier utrud-
niających realizację inwestycji określo-
nych w poszczególnych programach 
wykonawczych. Niezbędny jest pakiet 
specustaw zwłaszcza w zakresie usta-
lania lokalizacji oraz uzyskiwania decyzji 
budowlanych dla inwestycji wpisanych 
w programy. Nie ma bowiem szansy na 
osiągnięcie założonych celów w kilka-
naście lat, jeśli nie skrócimy procesów 
inwestycyjnych w energetyce z obec-
nych 7-12 lat, do 3-4 lat.

Krok 4 ��
Jest sprawą oczywistą, że dla tak 

ogromnego frontu inwestycyjnego nie-
zbędne jest zapewnienie finansowania. 
Zwłaszcza w dobie kryzysu gospodar-
czo-finansowego ten element wdraża-
nia pakietu będzie kluczowym „wąskim 
gardłem”. Dlatego też, kolejnym działa-
niem musi być określenie systemów fi-
nansowania inwestycji przewidzianych 
w strategii. Niezbędna wydaje się we-
ryfikacja programów operacyjnych dla 
funduszy UE, w celu poszukiwania do-
datkowych środków na inwestycje ener-
getyczne. Niezbędna jest także zmiana 
priorytetów i zasad przyznawania fundu-
szy UE, tak aby zwiększyć ich dostęp-
ność dla najistotniejszych projektów. 
Niezbędne jest także nowe określenie 
zadań i mechanizmów dla krajowych 
funduszy celowych, stworzenie systemu 
gwarancji państwowych dla kredytów 
bankowych udzielanych na inwestycje 
w energetyce. Kluczowym zadaniem 
jest także aktywne kreowanie nowych 
mechanizmów finansowych UE w per-
spektywie 2013-2020, tak aby sprzyjały 
one wdrażaniu pakietu w Polsce.

Krok 5��
Wdrażanie pakietu może udać się 

tylko wtedy, jeśli całe społeczeństwo 

zaangażuje się w działania wykonaw-
cze. Trudno będzie bowiem osiągnąć 
cele dotyczące energooszczędności 
bez zmiany nawyków całego społe-
czeństwa. Trudno także będzie zwięk-
szyć w wystarczającym stopniu udział 
energii z OZE, jeżeli nie zaczną one być 
masowo wykorzystywane w indywidual-
nych instalacjach, zwłaszcza cieplnych. 
Bez zgody lokalnych społeczności nie 
będzie możliwe przeprowadzenie wie-
lu inwestycji, takich jak farmy wiatro-
we, linie przesyłowe, nie wspomina-
jąc o elektrowni jądrowej. Dlatego też, 
przed przystąpieniem do intensywnych 
działań inwestycyjnych konieczne jest 
przeprowadzenie kampanii edukacyjno-
-promocyjnej skierowanej do wszelkich 
grup społecznych i zawodowych zwią-
zanych z wdrażaniem pakietu. W sa-

mej energetyce brak jest dzisiaj zrozu-
mienia dla konieczności wielu działań 
modernizacyjnych. Także szeroko ro-
zumiany przemysł musi przystosować 
się do wielu ograniczeń wynikających 
z wdrażania pakietu. Dlatego inwesto-
wanie w edukację i promocję może się 
okazać niezwykle istotne dla osiągnię-
cia ostatecznego sukcesu.

Krok 6 ��
Kolejne pięć kroków wdrażania 

pakietu 3x20 to realizacja programów 
wykonawczych określonych w strate-
gii przygotowanej przez pełnomocnika 
rządu ds. Pakietu. Powinny one być re-
alizowane równolegle i wzajemnie się 

uzupełniać. Pierwszy program to Pro-
gramu Oszczędności i Efektywności 
Energetycznej. Zadania ilościowe w za-
kresie wykorzystania OZE oraz redukcji 
CO2, będą w dużej mierze uzależnione 
od poziomu uzyskanej redukcji zużycia 
energii. Program ten powinien obejmo-
wać działania zmierzające do:

oszczędności ciepła (inwestycje  �
systemowe i indywidualne w ter-
momodernizację, promocję rozwią-
zań energooszczędnych w nowym 
budownictwie),
oszczędności energii elektrycznej  �
(poczynając od promocji energo-
oszczędnych sprzętów domowych 
i żarówek, aż do zmniejszania ener-
gochłonności przemysłu),
rozwój technologii zwiększających  �
efektywność energetyczną.

Krok 7��
Najpoważniejszym czynnikiem 

ograniczającym możliwości inwe-
stowania w nowe moce wytwórcze 
w Polsce jest stan Krajowego Sys-
temu Elektroenergetycznego. Słaba 
sieć linii przesyłowych, przestarzały 
system dystrybucyjny, brak połączeń 
transgranicznych i brak korelacji po-
między lokalizacją odnawialnych źró-
deł, a istniejącą infrastrukturą sieciową, 
to kluczowe bolączki KSE. Dlatego też 
jednym z najistotniejszych programów 
realizacyjnych musi być Program Mo-
dernizacji i Rozwoju Krajowego Syte-
mu Elektroenergetycznego. Powinien 
on obejmować:
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rozwój sieci przesyłowych, zwłasz- �
cza w północnej części Polski, w celu 
umożliwienia przyłączania generacji 
wiatrowej na lądzie i morzu,
rozwój sieci dystrybucyjnych i ge- �
neracji rozproszonej, niezbędnej 
dla możliwości rozwoju energety-
ki odnawialnej opartej na biomasie 
i biogazie,
rozwój połączeń transgranicznych  �
i morskich, kluczowy dla zwiększe-
nie bezpieczeństwa energetyczne-
go kraju i zwiększenia możliwości 
regulowania dostaw energii.

Krok 8��
Oddzielny program musi dotyczyć 

rozwoju Energetyki Odnawialnej. Pro-
gram ten powinien być jednocześnie 
Action Planem wdrażającym dyrekty-

wę ws. promocji wykorzystania odna-
wialnych źródeł energii. Powinien on 
określać plany rozwojowe dla poszcze-
gólnych rynków OZE (ciepła i chłodu, 
energii elektrycznej i biopaliw). Powinien 
opierać się na analizach krajowego po-
tencjału OZE z uwzględnieniem barier 
środowiskowych, społecznych i ekono-
micznych wykorzystania poszczegól-
nych źródeł. W energetyce elektrycz-
nej kluczowe znaczenie będzie miała 
energetyka wiatrowa lądowa i morska. 
Zwłaszcza ta druga, do tej pory niedo-
ceniana, może przyczynić się w znaczą-
cym stopniu do osiągnięcia założonych 
celów. Niezbędny jest tu jednak odręb-
ny plan rozwoju tej branży. Elementem 

składowym tego programu powinien 
być program rozwoju agroenergetyki, a 
więc tej wykorzystującej substraty ener-
getyczne pochodzenia rolniczego. Roz-
wój biogazowni i generacji kogeneracyj-
nej opartej na biomasie z upraw rolnych 
i produkcja biopaliw, może być niezwy-
kle istotnym czynnikiem wpływającym 
na ostateczne osiągnięcie celów okre-
ślonych w dyrektywie.

Krok 9��
Odrębnym zadaniem, wymagają-

cym kompleksowego podejścia, jest 
wdrożenie Programu Rozwoju Energe-
tyki Jądrowej. Co prawda wpływ tego 
programu na osiągnięcie celów okre-
ślonych w pakiecie na 2020 r. będzie 
znikomy, gdyż nie ma szans na budowę 
elektrowni jądrowej w Polsce w ciągu 

11 lat, jednak w latach kolejnych wpro-
wadzenie do systemu energetycznego 
dużych, stabilnych nieemisyjnych źró-
deł energii elektrycznej może być bar-
dzo istotne. Tworzenie zaplecza dla 
elektrowni jądrowej, wybór lokalizacji 
i stworzenie systemu finansowania sa-
mej inwestycji jest zadaniem niezwykle 
długotrwałym i trudnym. Dlatego też 
wymagać będzie spójnej koordynacji, 
także z innymi programami wdraża-
nia pakietu.

Krok 10��
Ostatnim zadaniem inwestycyjnym, 

wymagającym indywidualnego podej-
ścia jest Program Rozwoju Technologii 

Czystego Węgla i redukcji emisji CO2. 
Polska energetyka jest skazana w prze-
widywalnym horyzoncie czasowym na 
wykorzystanie węgla, jako głównego 
nośnika energii. Biorąc pod uwagę ce-
le pakietu, niezbędne wydaje się więc 
dążenie do rozwoju i wdrażania tech-
nologii ograniczających emisję zanie-
czyszczeń z elektrowni i ciepłowni wę-
glowych. Duże nadzieje pokłada się 
w tzw. technologiach czystego węgla 
i w możliwości wyłapywania i magazy-
nowania CO2. UE zamierza przezna-
czyć na rozwój tego typu technologii 
znaczące środki finansowe, a Polska 
może się stać ich głównym beneficjen-
tem. Jest to ogromna szansa dla pol-
skich ośrodków naukowych, a także 
krajowego przemysłu, gdyż opraco-
wanie i wdrożenie na skalę przemysło-
wą tego typu technologii mogłoby być 
wykorzystywane jako niezwykle cenny, 
polski towar eksportowy.

Podsumowanie��
Przygotowanie i wprowadzenie 

w życie, przedstawionych pokrótce 
10 kroków, jest zadaniem bardzo sze-
rokim, ale dość kompleksowo obejmu-
jącym wyzwania czekające polską ener-
getykę. Trzymając się ulubionej przez 
premiera sportowej terminologii, można 
przyrównać czekające nas zadanie do 
zawodów w biegu na orientację. Po-
wyższy bieg, ku osiągnięciu wyzwań 
określonych w Pakiecie energetycz-
no-klimatycznym UE, musi zostać roz-
poczęty przez Rząd RP bezzwłocznie. 
Powinien to być bieg bardzo zdyscy-
plinowany i prowadzony w niezwykle 
szybkim tempie, w dobrze określonym 
i ściśle przestrzeganym kierunku. Punk-
tem docelowym jest bowiem stworze-
nie stabilnych warunków rozwoju go-
spodarczego Polski na kolejne kilka 
dekad. Pobłądzenie po drodze, zbytnia 
opieszałość, bądź zbyt słaba kondycja, 
może zakończyć się bolesną kontuzją, 
która wyłączy polską gospodarkę z roz-
grywek w I lidze na wiele sezonów, a te-
go społeczeństwo trenerom i zawodni-
kom na długo nie wybaczy. 
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Piotr Ciżkowicz, menadżer w Ernst & Young

Społeczno-ekonomiczne

SKUTKI PAKIETU
ENERGETYCZNO-KLIMATYCZNEGO

W grudniu ub. r. Parlament Europejski uchwalił Pakiet energetyczno-
klimatyczny, będący zbiorem dyrektyw zmieniających dotychczasowe 

zasady unijnej polityki ochrony klimatu. W pakiecie tym sformułowano 
główny cel tej polityki jako redukcję emisji CO2 na obszarze Unii Europejskiej 
o co najmniej 20% do 2020 r. Spełnienie tego celu będzie się wiązać 
z koniecznością głębokich zmian w strukturze współczesnych gospodarek 
państw członkowskich prowadzących do ich przesunięcia w kierunku modelu 
gospodarki niskoemisyjnej (low-carbon economy).

Głównym bodźcem wymuszającym 
te zmiany jest wzrost kosztów 

produkcji (w tym cen energii) kształto-
wany przez koszt pozwolenia na emisję 
CO2. Zmodyfikowany przez rozwiąza-
nia zawarte w pakiecie system handlu 
emisjami ma za zadanie ukształtować 
cenę pozwolenia na takim poziomie, 
aby mogła ona sygnalizować zarów-
no stronie podażowej, jak i popytowej 
rynku rzeczywiste koszty związane 
z emisją CO

2. Rozwiązanie tego ty-
pu pozwala wykorzystać mechanizmy 
rynkowe zamiast regulacji i interwencji 
państwa. Koszt pozwolenia na emisję 
stanowi bodziec zachęcający zarówno 
konsumentów, jak i producentów do 
zwiększenia efektywności użytkowa-
nia energii oraz ograniczający rozwój 
tych gałęzi produkcji, które charakte-
ryzują się największą emisyjnością, jak 

np. produkcja stali i cementu. System 
bodźców bazujący na cenie pozwo-
lenia na emisję CO

2 prowadzi jednak 
do powstania pewnych bardziej złożo-
nych zależności i skutków pośrednich, 
które trzeba brać pod uwagę przy oce-
nie rozwiązań pakietu. 

Pierwsza z takich zależności to 
wzajemna relacja między ceną po-
zwoleń na emisję a decyzjami inwe-
stycyjnymi podmiotów gospodarczych. 
Jeśli koszt pozwolenia ma stanowić bo-
dziec zachęcający do podejmowania 
inwestycji ograniczających emisję, to 
jego poziom powinien być przewidy-
walny w stosunkowo długim okresie 
czasu tak, aby pozwalał ocenić opła-
calność inwestycji. Im większa niepew-
ność co do przyszłej ceny uprawnień, 
tym trudniej określić, które inwestycje 
będą opłacalne, a które nie. W efekcie, 

niepewność odnośnie ceny uprawnień 
może skłonić podmioty gospodarcze 
do odłożenia inwestycji w czasie lub 
też spowodować, że podjęte przez nie 
decyzje inwestycyjne okażą się błędne. 
W obu przypadkach będzie to ozna-
czać wzrost kosztów dla całej gospo-
darki. Dodatkową komplikację stanowi 
fakt, iż o ile w krótkim okresie cena po-
zwoleń zależy jedynie od relacji popy-
tu i podaży (kształtowanej przez takie 
czynniki jak: emisja z istniejących insta-
lacji, ceny surowców, a nawet warun-
ki pogodowe), o tyle w długim okresie 
decydujące znaczenie mają podjęte 
decyzje inwestycyjne, gdyż to one bę-
dą kształtować poziom emisji w przy-
szłości, a więc i popyt na pozwolenia. 
W efekcie, cena w danym momencie 
w przyszłości będzie odzwierciedlać 
punkt równowagi osiągnięty przez bar-
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dzo skomplikowany układ powiązanych 
w czasie zależności. System handlu 
emisjami powinien więc zostać ukształ-
towany w taki sposób, aby maksymal-
nie zwiększyć przewidywalność ceny 
pozwoleń, a tym samym zminimalizo-
wać koszty związane z wpływem nie-
pewności odnośnie tej ceny na decy-
zje inwestycyjne po stronie popytowej 
i podażowej rynku. Uproszczony me-
chanizm współzależności w tym sys-
temie przedstawia rysunek.

Drugi z obszarów pośrednich skut-
ków to wpływ systemu pozwoleń na 
emisję na międzynarodową konku-
rencyjność przedsiębiorstw. System 
bodźców do redukcji CO2 oparty jest 
na produkcji, a nie konsumpcji dwutlen-
ku węgla, co oznacza, że nakładane w 
nim ograniczenia dotyczą ilości emisji 
CO2 w granicach danego kraju, a nie 
uwzględniają emisji CO2 potrzebnej do 
wyprodukowania i przetransportowa-
nia towarów, które są konsumowane 
przez jego mieszkańców. W systemie 
nie uwzględnia się więc faktu, że ogra-
niczenia dotyczące emisji CO

2 można 
„obchodzić” kupując towary, których 
produkcja wymaga znacznych emisji 
CO2 w krajach o mniej restrykcyjnej 
polityce komatycznej. Efektem jest tzw. 
wyciek CO2 (carbon leakage), czyli sy-
tuacja, w której polityka mająca na ce-
lu redukcję emisji CO2 w skali global-
nej powoduje jedynie zmianę miejsca 
jego emisji. 

Trzeci obszar skutków pośrednich 
to wpływ pakietu na sytuację społecz-
no-ekonomiczną gospodarstw domo-
wych, który będzie się ujawniał poprzez 
główne mechanizmy:

po pierwsze, nastąpi zmiana po- �
ziomu i struktury zatrudnienia wy-
nikająca ze spadku zatrudnienia 
w energochłonnych gałęziach prze-
mysłu (w wyniku spadku między-
narodowej konkurencyjności tych 
gałęzi) oraz wzrost zatrudnienia 
w niektórych wyspecjalizowanych 
podsektorach związanych z pro-
dukcją energii odnawialnej (np. 
w rolnictwie przy uprawie roślin 
energetycznych),

po drugie, zmieni się poziom obcią- �
żeń budżetów gospodarstw domo-
wych kosztami energii (elektrycznej 
i cieplnej). Zmiana ta będzie wy-
padkową szybszego wzrostu cen 
energii, a w związku z tym wolniej-
szego wzrostu popytu na energię 
oraz wolniejszego wzrostu docho-
dów do dyspozycji (w reakcji na 
wolniejszy wzrost PKB), 
po trzecie, nastąpi wzrost cen in- �
nych dóbr konsumpcyjnych wyni-
kający ze wzrostu kosztu energii 
wykorzystywanej do ich produkcji. 

Dotkliwość tych skutków będzie 
zróżnicowana w zależności od typu go-
spodarstw domowych (rolnicze, eme-
rytów i rencistów itp.) oraz poziomu ich 
dochodów.

Czwarty z obszarów skutków wiąże 
się ze sposobem wykorzystania docho-
dów z aukcji pozwoleń na emisję CO2 
przez budżet państwa. Bardzo istotny 
z punktu widzenia efektów makroekono-
micznych dla całej gospodarki, a w szcze-
gólności dla sytuacji gospodarstw do-
mowych jest sposób wykorzystania tych 
środków. Istnieje tu kilka możliwości:

obniżenie podatków pośrednich na- �
kładanych np. na produkcję i sprze-
daż energii elektrycznej i cieplnej 
(VAT, akcyza),
obniżenie podatków bezpośrednich  �
nakładanych na pracę lub zyski 
przedsiębiorstw (PIT, CIT, składki 
na ubezpieczenie społeczne itp.),

przekazanie uzyskanych środków  �
w formie transferów socjalnych 
lub celowych ulg podatkowych 
do gospodarstw domowych, które 
w największym stopniu doświad-
czyły negatywnych skutków wpro-
wadzenia instrumentów zawartych 
w pakiecie,
inwestycje (np. infrastrukturalne)  �
mające na celu wsparcie tworze-
nia nowych miejsc pracy o wysokiej 
wartości dodanej,
inwestycje mające na celu poprawę  �
efektywności wykorzystania ener-
gii (np. ocieplanie budynków) lub 
zmniejszenie emisji CO2 na jednost-
kę produkcji energii (np. technolo-
gie czystego węgla).

Możliwa jest również kombinacja 
powyższych podejść. Zmiana struktu-
ry alokacji środków z aukcji spowoduje 
zmianę skutków makroekonomicznych, 
np. transfery socjalne ograniczą skutki 
spadku konsumpcji gospodarstw do-
mowych, zaś obniżenie podatków na-
kładanych na pracę zmniejszy skalę 
spadku zatrudnienia. Brak jednoznacz-
nie zdefiniowanych zasad redystrybucji 
środków zgromadzonych z aukcji może 
jednak prowadzić do ekspansji wydat-
ków publicznych na cele niezwiązane 
z ograniczaniem efektów makroeko-
nomicznych Pakietu energetyczno-kli-
matycznego. W takiej sytuacji redystry-
bucja środków mogłaby nie tylko nie 
ograniczyć, ale wręcz nasilić negatyw-

CENA RYNKOWA CO2
długi okres

POPYT I PODAŻ

relacja ceny węgla i gazu, istniejąca infrastruktura itp.

decyzje inwestycyjne

SEKTOR PRZEDSIĘBIORSTW

Schemat współzależności pomiędzy ceną CO2 a równowagą w gospodarce

Źródło: „CO2 market price logic in 2020”, Kris Voorspools, Fortis Bank, marzec 2008
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ne konsekwencje dla długofalowego 
tempa wzrostu PKB, a tym samym dla 
dobrobytu gospodarstw domowych. 
Ponadto, nawet gdyby całość środków 
uzyskanych z aukcji pozwoleń była wy-
dawana na instrumenty, których celem 
byłoby ograniczanie negatywnych skut-
ków Pakietu energetyczno-klimatyczne-
go dla gospodarstw domowych, istnie-
je ryzyko, że niektóre z nich mogłyby 
wypaczać mechanizmy funkcjonowania 
wolnego rynku. Przykładem tego typu 
rozwiązań mogą być transfery socjal-
ne zależne od poziomu dochodu, które 
zniechęcają do poszukiwania legalne-
go zatrudnienia. 

Ze względu na fakt, iż ostateczna 
wersja pakietu uchwalona przez Parla-
ment Europejski została znacznie zmie-
niona w stosunku do projektu zapropo-
nowanego przez Komisję Europejską, 

a dostępne analizy ilościowe skutków 
wprowadzenia pakietu odnoszą się wła-
śnie do tej wyjściowej wersji, trudno w tej 
chwili podać rzetelne oszacowania ilo-
ściowe skutków wprowadzenia pakietu w 
każdym z omówionych obszarów. Skalę 
dostosowań, jaką wywoła pakiet można 
jednak ocenić przez pryzmat szacunków 
zmian zachowań producentów i konsu-
mentów koniecznych do ograniczenia 
emisji CO2 w perspektywie 2050 r. w skali 
przewidzianej w tzw. raporcie Sterna, tj. 
o 75%. Taka redukcja emisji CO2 ozna-
cza, iż budżet emisji na osobę w 2050 r. 
wyniesie 6 kg CO

2 dziennie, co według 
dzisiejszych technologii i stylu życia jest 
równoznaczne z wyborem między: 

przejazdem samochodem dystan- �
su 20-40 km,
10-20 godzin działania klimatyza- �
cji w domu,

kupnem dwóch koszulek, �
dwoma posiłkami dziennie (300 g  �
mięsa, 200 g frytek i woda z kranu).

Osiągnięcie takiego ograniczenia 
emisji przy jednoczesnym utrzyma-
niu relatywnie szybkiego tempa wzro-
stu globalnej gospodarki (3% rocznie) 
oznacza konieczność zwiększenia wy-
dajności emisyjnej (rozumianej jako war-
tość PKB wytworzoną na tonę emisji 
CO2) z 740 USD dzisiaj do 7300 USD 
w 2050 r. Taką skalę wzrostu wydajno-
ści, w odniesieniu do wydajności pracy, 
obserwowaliśmy wcześniej – podczas 
rewolucji przemysłowej. Jednak w po-
równaniu z rewolucją przemysłową, re-
wolucja klimatyczna musi przebiegać 
trzy razy szybciej, co jest olbrzymim 
wyzwaniem dla świata.
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Prof. Andrzej Gardzilewicz, kierownik Zakładu Aerodynamiki Turbin  
w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN im. R. Szewalskiego w Gdańsku

Czy Polska może spełnić
WYMAGANIA ENERGETYCZNE UE?
W ostatnim czasie jesteśmy informowani o zbliżającym się kryzysie 

energetycznym. Środki masowego przekazu ostrzegają o inwestycyjnej 
zapaści polskich elektrowni, wyczerpaniu się paliw kopalnianych oraz 
o wzrastających zagrożeniach ekologicznych środowiska. Taki stan rzeczy 
powoduje w społeczeństwie niepokój, który wynika z niejasnych, często 
przeciwstawnych opinii dotyczących naszej przyszłości.

Swe racje przedstawiają nie tylko 
dotychczasowi monopoliści opar-

tej na węglu energetyki, ale też zwo-
lennicy nowych, czystych technologii, 
którzy są popierani przez środowiska 
ekologiczne. Wreszcie swoje propo-
zycje i ograniczenia formułują mię-
dzynarodowe organizacje. W efekcie 
końcowym coraz częściej do publicz-
nej wiadomości przebijają się jak naj-
bardziej słuszne przesłanki, traktujące 
o potrzebie zrównoważonego rozwoju 
produkcji energii. Do końca jednak nie 
wiadomo, na czym ten rozwój będzie 
się w przyszłości opierał.

Potrzebna jest dyskusja �

Aktualnie swe zamierzenia formułu-
je rząd. Gra idzie o olbrzymie pieniądze, 
dziesiątki miliardów euro. „Energetyka” 
stanowi o naszym bezpieczeństwie, 
gdyż od niej zależy komfort i wygoda 
życia wszystkich mieszkańców. Po-
trzebna jest zatem wyjaśniająca, ogól-
nonarodowa dyskusja, która powinna 
odpowiedzieć na pytania dotyczące 

perspektyw i możliwości rozwoju kra-
jowej energetyki. Dyskusję najlepiej zre-
alizować w oparciu o przygotowane 
przez specjalistów rzetelnie sformuło-
wane dane i istniejące – niestety – co-
raz większe ograniczenia. Otrzymane 
podpowiedzi nie zadowolą wszystkich. 
Nie zwolnią też rządu i decydentów od 
odpowiedzialności podjęcia stosownej 
polityki na najbliższe 20-30 lat. Powinny 
za to z prognoz wyeliminować mrzonki 
i półprawdy.

Pozycją wyjściową w dyskusji mu-
si być ocena produkcji energii w Pol-
sce, co dotyczy zapotrzebowania na 
energię elektryczną i cieplną. Ich su-
maryczna ocena jest trudna, bo energia 
cieplna, która stanowi o większości, nie 
jest w Polsce liczona szczegółowo. Dla 
przykładu: wiele domów ogrzewanych 
w kraju przez niskosprawne piece, nie 
ujmuje się w żadnych statystykach. 

W rozważaniach niniejszych ogra-
niczono się zatem do perspektyw roz-
woju energii elektrycznej, której zużycie 
wpływa w głównej mierze na poziom 
życia ludzi. Można ją przy tym precy-

zyjnie określić, gdyż jest dokładnie bi-
lansowana.

Obecne zużycie energii �

Obecnie zużycie energii elektrycz-
nej w Polsce przekracza 150 TWh 
rocznie, przy zainstalowanej mocy na 
poziomie 34 000 MW. W ciągu najbliż-
szych 10-20 lat, jak wynika to z różnych 
prognoz, ma ona osiągnąć poziom 
220-250 TWh. Będzie to odpowiadać 
aktualnemu poziomowi zużycia prądu 
elektrycznego „biedniejszych krajów” 
Europy Zachodniej. Kryzys ekonomicz-
ny może te plany skorygować. Tak czy 
inaczej, przekłada się to na potrzebną 
moc polskiego systemu elektrycznego, 
już w 2020 r. na poziomie przekracza-
jącym 50 000 MW. 

Struktura wytwarzania  �
energii elektrycznej

Do tej pory w zdecydowanej więk-
szości, sięgającej 95%, energia elek-
tryczna wytwarzana jest w siłowniach 
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turbin parowych ze spalania węgla 
brunatnego i kamiennego. Aby uzmy-
słowić sobie skalę i skutki tej produk-
cji, trzeba zanotować, że wytwarza-
jąca w Polsce niemal 20% tej energii 
Elektrownia w Bełchatowie, to gmach 
o długości prawie 1 km i wysokości 
w części kotłowej 130 m. Zainstalowa-
no tam 12 turbozespołów, każdy o mo-
cy 370 MW. Elektrownia spala dziennie 
prawie 3 000 wagonów węgla brunat-
nego. Jest to cyfra umowna, bo węgiel 
dostarczany jest do kotła taśmociąga-
mi bezpośrednio z kopalni odkrywko-
wej. Doły po eksploatowanej odkrywce 
zajmują powierzchnię wielu kilometrów 
kwadratowych, a hałdy popiołów i żuż-
lu tworzą wzniesienia, na których po 
ostatnio przeprowadzonej rekultywacji, 
zjeżdżają narciarze. Elektrowni udało 
się też zainstalować urządzenia do od-
siarczania i przy prawie 90% redukcji 
SO2 otrzymuje się tam użyteczne gip-
sy. A jeszcze kilka lat temu uchodziło 
w powietrze niemal 30 wagonów siar-
ki dziennie. Te cyfry warto zapamiętać, 
bo wielu ludziom trudno sobie wyobra-
zić, co znaczy spalanie 30 mln t wę-
gla brunatnego wydobywanego stale 
w Bełchatowie.

Niecałe 2% energii elektrycznej po-
chodzi w Polsce z turbin wodnych. Naj-
większa elektrownia na Wiśle we Wło-
cławku ma moc jedynie 160 MW, ale 
inne spełniające pozytywną rolę w go-
spodarce wodnej kraju, to siłownie mniej-
sze, czasami kilkuset kilowatowe. Trze-
ba zauważyć, że do bilansu nie wchodzą 
elektrownie szczytowo-pompowe, bo 
one per saldo pobierają prąd.

Pozostała reszta energii jest wy-
twarzana w nielicznych siłowniach tur-
bin gazowych, i w dopiero startujących 
na większą skalę siłowniach wiatro-
wych. Ostatnio do produkcji prądu wy-
korzystuje się też biomasę, najczęściej 
współspalaną w kotłach z węglem w si-
łowniach konwencjonalnych.

Taka struktura wytwarzania energii 
elektrycznej utrwaliła się przez lata, bo 
dla kraju była korzystna i bezpieczna. 
W Polsce węgiel stale jest najtańszy i co 
najważniejsze niezależny od importu. 

Pakiet „3x20” �

Teraz to się musi zmienić, gdyż spa-
lanie węgla, to nie tylko energia, ale też 
odpady i wyziewy, stanowiące o degra-
dacji najbliższego środowiska. Jak po-
daje coraz więcej źródeł to także gazy 
cieplarniane, które grożą niekorzystnym 
wpływem na klimat na świecie. Te fakty 
są powodem, że kraje UE zdecydowa-
ły się przyjąć do 2020 r. pakiet zwany 
„3x20”, który dotyczy:

20% ograniczenia produkcji energii  �
pierwotnej przez zmniejszenie zu-
życia paliw kopalnych,
20 % wzrostu udziału w produkcji  �
energii ze źródeł odnawialnych,
20% obniżenia emisji gazów cie- �
plarnianych.

Te trzy punkty stanowią obecnie naj-
istotniejsze ograniczenia w rozwoju pol-
skiej energetyki.

20% zmniejszenie zużycia energii 
pierwotnej, to równowartość produkcji 
wcześniej wymienionego Bełchatowa. 
Najłatwiej jest zrealizować to zmniej-
szenie przez wzrost sprawności ist-
niejących i dalej budowanych siłowni 
węglowych. Tego typu przedsięwzięcia 
wymagają zastosowania coraz nowo-
cześniejszych rozwiązań kotłów, turbin, 
urządzeń pomocniczych. W takim kie-
runku prowadzona jest sukcesywnie, 
najtańsza inwestycyjnie, modernizacja 
w polskich elektrowniach, co ważne, 
przy wykorzystaniu potencjału krajo-
wego przemysłu. Z tego tytułu można 
liczyć na podniesienie 33% sprawno-
ści dotychczasowych siłowni parowych 
o co najwyżej 6-9% i dotyczy to elek-
trowni, które w najbliższym okresie nie 
będą skasowane. 

Dość istotne znaczenie przypisać 
tu trzeba stosowanej od lat w Polsce 
regule łącznego wytwarzania energii 
elektrycznej i cieplnej w siłowniach tur-
bin parowych. W sposób zdecydowa-
ny zwiększa to termiczną efektywność 
przetwarzania energii, bo wyższa z defi-
nicji jest sprawność pozyskiwania ener-
gii cieplnej niż elektrycznej. Takie układy 
kogeneracyjne, a także powstające już 

trójgeneracyjne (dla produkcji chłodu) 
są na preferencyjnej liście przedsię-
wzięć UE, chociaż bezpośrednie ujęcie 
tego w dyrektywach UE jest niejasne.

Dlatego też ostateczne spełnienie 
wymagań Unii w tym punkcie poprawić 
może przede wszystkim budowa wę-
glowych bloków nadkrytycznych lub 
bloków parowo-gazowych. Sprawności 
tych, powszechnie stosowanych już na 
świecie siłowni, przekraczają 50%, co 
w zupełności zapewni żądane ograni-
czenie zużycia energii pierwotnej. Nowe 
siłownie wymagają zastosowania no-
wych technologii i materiałów, które są 
w naszej dyspozycji. W Polsce pracu-
je już na parametrach nadkrytycznych 
blok 460 MW w Pątnowie, na ukoń-
czeniu jest podobny w Łagiszy, a naj-
większy prawie 900 MW będzie ukoń-
czony w Bełchatowie w 2010 r. Warto 
zaznaczyć, że trzeba było na świecie 
czekać na rozpowszechnienie siłowni 
nadkrytycznych prawie 50 lat, prof. R. 
Szewalski patentował takie turbozespo-
ły w Polsce jeszcze w latach 60. 

Potrzeby inwestycyjne �

I chociaż ceny inwestycyjne takich 
elektrowni nie są wysokie (1500 euro 
za 1 kW mocy zainstalowanej), to wy-
daje się, że przy ich zainstalowaniu nie 
unikniemy pomocy kapitału zagranicz-
nego. Dla spełnienia żądań unijnych 
oraz wypełnienia luki po wysłużonych, 
zbudowanych w latach 60. i 70., siłowni 
parowych trzeba odtworzyć w systemie 
około 20 000 MW, co jest już planowa-
ne, ale to będzie kosztować 30 mld eu-
ro. Mimo spodziewanych protestów, 
budowa tych nowoczesnych siłowni 
węglowych jest uzasadniona. Według 
– nawet niepomyślnych prognoz, ta-
niego węgla w Polsce wystarczy na 
co najmniej 100 lat. Duże nadzieje na 
jego pozyskanie stanowią możliwości 
wykorzystania największych w Europie 
pokładów węgla brunatnego koło Le-
gnicy, gdzie do niedawna przebywało 
wojsko radzieckie. 

W tym kontekście, zbudowane 
w kraju wysokosprawne siłownie pa-
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rowo-gazowe o mocy przekraczającej 
100 MW we Wrotkowie i Zielonej Gó-
rze, trzeba traktować jako uzupełnienie. 
Nie można przewidywać ich radykalne-
go zwiększenia z uwagi na dostępność 
i ceny gazu w Polsce. Gaz jest zresztą 
bardziej potrzebny w Polsce do celów 
komunalnych i w przemyśle.

Energetyka wodna �

20% udział energii ze źródeł odna-
wialnych, który stanowi o kolejnej dyrek-
tywie UE w najbliższym okresie, będzie 
w Polsce trudniejszy w realizacji. Naj-
bardziej przyjazna środowisku energia 
z turbin wodnych ma u nas naturalne 
ograniczenia. W kraju nizinnym, przy 
średniej wysokości ok. 150 m i przy 
niewielkich opadach rocznych rzędu 
600 mm/m2, możliwości pozyskania 
energii elektrycznej z wody są nieduże. 
Prof. A. Hoffman, określił je dawno te-
mu na ekonomicznie uzasadnionym po-
ziomie 8-10 TWh. Z prostych wyliczeń 
widać, że z tego tytułu można obecnie 
w bilansie liczyć co najwyżej na 3-4% 
całkowitego zapotrzebowania ener-
getycznego. I to przy sporych nakła-
dach, nie tyle na urządzenia elektrowni, 
co na towarzyszącą budowę: kanałów, 
zapór, itd. Po ostatnich powodziach 
jakie notuje się na uregulowanych rze-
kach Europy Zachodniej, nie wydaje się, 
aby znów można było odtworzyć plany 
wielkich elektrowni na Wiśle. Pozosta-
je zatem do 2020 r. budowa i racjonal-
ne wykorzystanie małych turbin, tak-
że niskospadowych, nawet o mocach 
20 kW oraz zabezpieczenie stopnia 
wodnego we Włocławku.

Siłownie wiatrowe �

Podobnie nie załatwią w Polsce 
problemu czystej energii siłownie wia-
trowe, budowane w ostatnim okresie 
tak powszechnie w Europie Zachod-
niej. Ich dyspozycyjność w miejscach, 
gdzie wieją wiatry ledwie przekracza 
30%, wobec 90% siłowni parowych i to 
po odliczeniu remontów. Znaczy to, że 
użyteczna, energetycznie moc wiatra-

ków stanowi jedynie 1/3 mocy instalo-
wanej. W takim przypadku dla eliminacji 
zagrożenia wyłączeń prądu w czasie ci-
szy, budować trzeba równolegle drogie 
w eksploatacji siłownie gazowe, które 
muszą być gotowe do natychmiasto-
wego uruchomienia. Jest to bezpośred-
nim powodem, że energia z tego typu 
elektrowni jest obecnie najdroższa. Mi-
mo preferencyjnych dopłat jej cena jest 
stale 2-3 razy wyższa w stosunku do 
cen z elektrowni węglowych. Na wiel-
ką energię wiatrową, póki co, decydują 
się zatem bogate kraje. Niemcy, z tego 
powodu, chcą budować rurociąg na 
dnie Bałtyku, aby wyeliminować „per-
turbacje” w dostawie koniecznego ga-
zu. Amerykanie zaś energię z wiatru 
próbują wykorzystać do produkcji wo-
doru do napędu aut nowej generacji. 
Warto zauważyć, że kraje Europy Płd. 
energię elektryczną z wiatraków najczę-
ściej używają, w wydzielonej sieci, do 
napędu pomp dla pozyskiwania wody 
i nawadniania pól uprawnych. 

W związku z tym, planowaną w Pol-
sce w najbliższym okresie, budowę 
2000-3000 nowych wiatraków o mocy 
rzędu 2-3 MW trzeba uznać za wygó-
rowaną, tym bardziej że nikt nie zasta-
nawia się nad instalacją koniecznych 
– w takim przypadku – dodatkowych si-
łowni gazowych. A taka ilość wiatraków 
do 2020 r. zaspokoić może jedynie 4-6% 
zapotrzebowania energetycznego Polski. 
Zaskakujące, że i te budowy odbywają 
się przy sprzeciwie społecznym. 

Źródła geotermalne �

Uzupełnienie elektrycznej energii ze 
źródeł geotermalnych jest także niere-
alne. Gorąca woda, której temperatu-
ra nie przekracza 60-100°C znajduje 
się w Polsce na głębokości 1-3 km. Dla 
wyprodukowania energii elektrycznej 
potrzeba tę wodę wyprowadzić na po-
wierzchnię i z powrotem wtłoczyć do zie-
mi, by mogła zasilić wymienniki dla od-
parowania niskowrzących czynników np. 
freonów, które dopiero wówczas mogły-
by napędzać turbiny i prądnice. Nawet 
laikom, którzy kiedykolwiek zetknęli się z 

termodynamiką, wiadomo, że sprawno-
ści takich urządzeń to tylko 6-9%, a więc 
są one niższe kilka razy od elektrowni 
konwencjonalnych. Moce takich elek-
trowni przy średnicach rurociągów do-
prowadzających wodę nawet o średnicy 
500 mm, mogą przekroczyć co najwyżej 
kilka megawatów. A ich rozpowszech-
nianie pogarsza fakt, że woda z geoter-
mii jest niezwykle agresywna chemicznie 
i niszczy nawet stal nierdzewną. Przy 
rozpatrywaniu pojęcia użytecznej ener-
gii musi się brać pod uwagę nie tylko jej 
ilość, ale też jakość nośnika utrudniają-
cego długotrwałą eksploatację.

Źródła geotermalne, te najbardziej 
dostępne, można zatem w perspekty-
wie wykorzystać raczej do ogrzewania, 
ale jak wykazują racjonalne wyliczenia, 
nie są to obecnie metody najbardziej 
opłacalne, nawet przy zastosowaniu 
technologii pomp ciepła.

Energetyka rozproszona �

W tym względzie większe nadzieje 
budzą ostatnie propozycje wykorzysta-
nia w Polsce tak zwanej „energii zielo-
nej”. Najbardziej praktyczni Ameryka-
nie, a także Niemcy zrozumieli ten fakt 
już dawno i budują oparte na biogazie 
i biomasie małe siłownie różnych ty-
pów. Wykorzystują one gaz z fermen-
tacji odchodów zwierzęcych, kiszonek 
oraz ciepło ze spalania roślin energe-
tycznych, wytwarzając użyteczne cie-
pło i prąd elektryczny. Te mikrosiłow-
nie o mocy nie przekraczającej 1 MW 
są coraz bardziej efektywne. Spełniają 
ostre wymagania ekologiczne i stano-
wią o bezpieczeństwie wielu gospo-
darstw, całych wsi i regionów rolniczych. 
Zaspakajają ich potrzeby energetycz-
ne nawet w 50%. Są to jednak przed-
sięwzięcia trudne organizacyjne, wy-
magające nie tylko kupna stosownych 
urządzeń, ale pozyskania wielkich ilości 
metanu z odchodów zwierzęcych, ze-
brania z pól biomasy, którą trzeba od-
powiednio przetworzyć i zutylizować. 
Jest bardzo ważne, że produkcję ener-
gii z biogazu i biomasy, można łączyć 
ze spalaniem odpadów.



34 nr 1(7)/2009
E

le
k

tr
o

en
er

g
et

yk
a

Dobrze zatem, że w Polsce zaczę-
to na większą skalę prowadzić pra-
ce w dziedzinie „zielonej energetyki”. 
I w tym przypadku konieczna jest nie 
tyle akceptacja społeczna, co pienią-
dze. Koszty zarówno inwestycji, jak 
i wytwarzania są wysokie. Największe 
szanse budowy mikrosiłowni są szcze-
gólnie w Polsce północno-wschodniej. 
Jest tam duża produkcja roślinno-zwie-
rzęca, znajduje się sporo nieużytków 
oraz co też jest istotne – wielu ludzi 
gotowych do pracy. Powszechnie an-
gażują się w te zielone przedsięwzię-
cia nie tylko władze samorządowe, ale 
także prywatni inwestorzy. Z pomocą 
w rozwiązywaniu konkretnych proble-
mów przychodzą liczne uczelnie i in-
stytuty naukowe, które już zdobywa-
ją na to środki finansowe z UE. Dla 
przykładu, aktualnie opracowywane 
są mikroturbogeneratory z możliwością 
połączenia ich z centralną siecią ener-
getyczną, wypracowuje się różne meto-
dyki współspalania drewna, odpadów, 
uwzględniające procesy „bezpiecznego 
rozkładu związków trujących. Wydaje 
się zatem, że rozproszona energetyka 
na biomasę i biogaz powinna w najbliż-
szej przyszłości dopełnić bilans ener-
gii z odnawialnych źródeł. Bez zachęty 
w postaci dodatkowego dofinanso-
wania w/w programy są nieopłacalne. 
W Polsce, póki co, stale nierozstrzy-
gnięte są dopłaty do produkcji roślin 
energetycznych. Nasuwa się przy tym 
pytanie: czy sadząc lasy pochłaniające 
wielkie ilości CO2, nawet bez spalania, 
nie powinno się dostawać dodatko-
wych beneficji UE?

Biomasą nie zastąpimy  �
węgla…

Biomasą nie zastąpimy jednak 
w przyszłości węgla w produkcji ener-
gii. Łatwo to sobie uzmysłowić porów-
nując ilości wagonów potrzebnych dla 
równoważnego energetycznie spalenia 
obu paliw. Dla wyeliminowania Bełcha-
towa, trzeba dla przykładu w małych, 
z natury niskosprawnych siłowniach 
zużyć prawie 6000 wagonów dzien-

nie palet wierzby energetycznej, dla 
produkcji której musi się przeznaczyć 
prawie 1mln ha ziemi ornej. 

Nie uda się też zastąpić Bełchato-
wa biogazem z fermentacji odchodów 
świńskich, jak onegdaj podała Gazeta 
Wyborcza. Profesor, który taką teore-
tyczną ideę zaprezentował, pomylił się 
w niestarannych kalkulacjach o ponad 
rząd wielkości. Dla zastąpienia w syste-
mie mocy 5 000 MW potrzeba bowiem 
przetworzyć rocznie odchody 250 mln 
świń, lub jak kto woli, 4 mld kurcząt (wg 
danych raportu J. Ongena w „Energy 
for future”).

Ograniczenie emisji  �
gazów cieplarnianych

Ostatni warunek UE dotyczący 
ograniczenia emisji gazów cieplarnia-
nych wydaje się być do 2020 r. najtrud-
niejszy do spełnienia. Wielkim wysiłkiem 
polskie elektrownie węglowe wyelimi-
nowały ze spalin pyły; sprawności ich 
usuwania przekraczają 99%. Praktycz-
nie też ginie problem emisji związków 
siarki, będących źródłem kwaśnych 
deszczów. Lasy Gór Izerskich już to 
odczuły. Wkrótce zazielenią się też Kar-
konosze, a dzieje się to po moderniza-
cji kotłów w Turowie. Przez umiejętne 
spalanie ograniczono emisje rakotwór-
czych tlenków azotu, a w perspektywie 
przy separacji tlenu z powietrza moż-
liwe jest ich całkowite usunięcie (takie 
siłownie w USA już pracują).

Niestety nierozwiązany pozosta-
je proces usunięcia CO2 – gazu cie-
plarnianego, który emitują w wielkich 
ilościach elektrownie węglowe. Racjo-
nalizacja spalania w dotychczasowym 
systemie doprowadziła nasz kraj już do 
30% zmniejszenia tej szkodliwej emi-
sji, ale są to w dalszym ciągu ograni-
czenia niewystarczające dla Brukseli. 
A warto zauważyć, że aktualnie przy-
gotowywana na świecie technologia 
całkowitej likwidacji dwutlenku węgla 
CCS (Carbon, Capture, Storage) jest 
nie do końca sprawdzona i bardzo dro-
ga. W żaden sposób nie zastępuje ona 
procesu fotosyntezy w roślinach. Trze-

ba bowiem olbrzymie ilości dwutlenku 
płynącego w kominach oddzielić od 
azotu i skroplić, a następnie przetrans-
portować do nisz po kopalniach lub do 
oceanów. Ilość tego skroplonego czyn-
nika (odnosząc się znów do produkcji 
Elektrowni Bełchatów) to co najmniej 
6 000 wysokociśnieniowych cystern 
kolejowych dziennie. A w odniesieniu 
do wszystkich „trucicieli” unicestwić 
trzeba 10 razy większe ilości. Obecnie 
w Polsce wyprowadza się do atmosfe-
ry 300 mln t CO

2.

Co dalej? �

Stąd niezwykle aktywna postawa 
rządu, który wywalczył w Brukseli pro-
longaty czasowe, dotyczące przesunię-
cia do 2020 r. obniżenia progów szkodli-
wej emisji dwutlenku węgla. Osiągnięty 
w UE kompromis trzeba uznać za spory 
sukces, ale już teraz trzeba się zasta-
nowić co robić dalej? 

Jak podano wcześniej, energia od-
nawialna na wielką skalę, to na razie 
pobożne życzenia skrajnych ekologów. 
Problemu nie załatwią też najnowocze-
śniejsze technologie opracowywane 
jeszcze w XX w. Wysokosprawne zga-
zowanie węgla to rozwiązania – w chwi-
li obecnej – na poziomie urządzeń pi-
lotażowych. Podobnie ma się sprawa 
z wykorzystaniem ogniw paliwowych, 
do których potrzeba dostarczyć wo-
doru, paliwa nieistniejącego w stanie 
naturalnym na ziemi. Na razie też, na 
skalę przemysłową, nie można liczyć 
u nas na energię elektryczną pozyska-
ną bezpośrednio ze słońca. Wzmianki, 
że energię elektryczną można uzyskać 
z ogniw słonecznych na Saharze są 
ciekawe, ale to melodia dalekiej przy-
szłości. Dla eliminacji wymienianego 
Bełchatowa potrzeba zainstalować 
1 000 km2 specjalnie wytworzonych 
płytek, których wartość przekracza ce-
ny blachy ze srebra, a do tego wytwo-
rzoną energię trzeba przesłać do Polski. 
Nie załatwią też produkcji energii elek-
trycznej do 2020 r., a nawet do 2030 r. 
reaktory termojądrowe, bo ich po pro-
stu jeszcze nie ma. 
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Elektrownie atomowe �

I tu póki co dla Polski, nie ma in-
nych możliwości, niż budowa elektrow-
ni atomowych. Elektrownie atomowe 
przeżywają w ostatnim okresie swój 
renesans. Są coraz bezpieczniejsze 
i sprawne, stale wzrastają możliwości 
większego „wypalania” uranu. Płaci 
się za to większymi kosztami inwesty-
cyjnymi, ale paliwo uranowe jest nie-
drogie i jest go na świecie sporo. To 
jest powodem, że nawet przy ponad 
2-krotnie wyższych kosztach inwestycji, 
energia elektryczna pozyskana tą dro-
gą wychodzi najtaniej. Dostęp do ura-
nu, dla Polski znajdującej się w NATO, 
nie powinien napotkać na poważniej-
sze ograniczenia związane z rozprze-
strzenianiem broni atomowej. Nie jest 
to co prawda energia stricte odnawial-
na, ale w tym przypadku emisja gazów 
cieplarnianych jest praktycznie zerowa. 
Paliwo w skali roku, a nie jednego dnia, 
dla elektrowni wielkości Bełchatowa 
można zmieścić w kilku wagonach!!! 
Coraz bezpieczniejsze są przy tym me-
tody składowania – w sumie niewielkich 
ilościowo – radioaktywnych odpadów. 
Obecnie to składowanie jest pomijalnie 
małe, w porównaniu z „kosmicznymi" 
kosztami utylizacji dwutlenku węgla.

Zostało mało czasu �

Dla wykorzystania w Polsce techno-
logii atomowej w programie 3x20 jest 
jednak niewiele czasu. Przygotowanie 
i zbudowanie pierwszej elektrowni to 
skomplikowany proces, co najmniej 
10 lat. Wybrać trzeba nie tylko technolo-
gie, ale wiarygodnych partnerów budo-
wy, a także pozyskać inwestorów. Przy 
innych realizowanych w kraju inwesty-
cjach, budowa już jednej elektrowni 
atomowej powinna ograniczyć emisje 
dwutlenku węgla do żądanego w UE 
poziomu. Ale w przyszłości dla istot-
nej eliminacji węgla, z naszego rynku 
energetycznego, trzeba przewidywać 
budowę nie jednej, a kilku elektrow-
ni o mocy sumarycznej, co najmniej 
10 000 MW. 

Zapewne pierwsze siłownie atomo-
we zacznie się budować w Polsce pół-
nocnej, gdzie panuje największy defi-
cyt energii elektrycznej. Taka realizacja 
dodatkowo powinna odciążyć zdekapi-
talizowane tu sieci elektryczne. Dobra 
jest lokalizacja w pobliżu Żarnowca, 
gdzie wiele lat temu dokładnie rozezna-
no możliwości i częściowo przygotowa-
no infrastrukturę takiej budowy. Ta si-
łownia zasilałaby bezpośrednio pompy 
elektrowni szczytowej o mocy 600 MW, 
do której prąd doprowadzony jest te-
raz, przy sporych stratach na przesył, 
z elektrowni w Dolnej Odrze. 

Co ciekawe, w przyszłości na bu-
dowę atomówki liczy też elektrownia w 
Bełchatowie, gdzie po 60 latach pra-
cy, po 2030 r. mają się wyczerpać zło-
ża węgla.

Siłownie atomowe w rozwoju kra-
jowej energetyki akceptował poprzedni 
i przewiduje obecny Rząd Rzeczypo-
spolitej. Teraz trzeba natychmiast do ta-
kich planów przekonać społeczeństwo 
przestraszone onegdaj awarią w Czar-
nobylu. Stosowne konsultacje i rozmowy 
wyjaśniające na ten temat prowadzone 
są od pewnego czasu przez samorząd 
pomorski. Wbrew opiniom malkonten-
tów gotowy jest do tego polski przemysł, 
na pewno wiele urządzeń będzie realizo-
wanych w elbląskim i wrocławskim AL-
STOMIE i raciborskim RAFAKO.

Technika nuklearna to dla Polski 
wprowadzenie najwyższego poziomu 
technicznego, stanowi to zatem wy-
zwanie nie tylko dla przemysłu, ale tak-
że dla nauki. Trzeba szybko odtworzyć 
zaniechane kształcenie wysokiej kla-
sy specjalistów, potrzebnych zapew-
ne w przyszłości w obsłudze jeszcze 
nowocześniejszych siłowni opartych o 
reakcje syntezy termojądrowej, na które 
świat stale liczy. Konieczne jest już teraz 
otwarcie się w pracach naukowych na 
współpracę z zagranicznymi specjalista-
mi. Francja najbardziej zaawansowana 
w Europie już zgłasza swój akces. Do-
świadczenia praktyczne można będzie 
zdobywać w modernizowanej Elektrowni 
Atomowej na Litwie w Ignalinie, w której 
Polska negocjuje kupno udziałów. 

Podsumowanie �

W zakończeniu można stwierdzić, 
że perspektywy wytwarzania energii 
elektrycznej w Polsce na najbliższe lata 
wydają się być optymistyczne. Spełnie-
nie w/w żądań UE jest jak najbardziej 
realne. Dla szczegółowych realizacji 
musi być opracowany ramowy plan 
działania ze skorygowanym wskutek 
kryzysu kosztorysem inwestycji, z usta-
leniem zakresu przeprowadzenia ko-
niecznych prywatyzacji w całym sek-
torze. W tym planie, obok rozważenia 
podanych powyżej możliwości budo-
wy różnych typów elektrowni, należy 
uwzględnić modernizacje sieci przesy-
łowych, a także coraz większe możliwo-
ści racjonalnego oszczędzania energii. 
W oszczędności bowiem znajdują się 
stale niewykorzystane rezerwy! Dla te-
go celu, a także dla zmniejszenia przy-
szłych napięć społecznych, w szcze-
gólności dotyczących budowy siłowni 
atomowych trzeba (wzorem Stanów 
Zjednoczonych), zaznajamiać szcze-
gólnie młode pokolenia z problematy-
ką energetyczną już w szkole, na uni-
wersytetach. 

Trzeba zacząć działać szybko. Waż-
ne jest planowanie zwykle samofinan-
sujących się elektrowni. Rozwój no-
woczesnej energetyki jest dla Polski 
szansą na otwarcie wielkiego, pozy-
tywnego programu na „tak”. I chociaż 
jest to zadanie trudne, wymaga zorga-
nizowanej pracy, na pewno zmobilizuje 
społeczeństwo do wysiłku. Wyprodu-
kowana, racjonalnie użytkowana ener-
gia, to wyższy poziom życia wszystkich 
obywateli. 

Prof. Andrzej Gardzilewicz, kierownik 
Zakładu Aerodynamiki Turbin w Insty-

tucie Maszyn Przepływowych PAN im. 
R. Szewalskiego w Gdańsku, długolet-
ni konsultant Fabryki Turbin w Elblągu 

(obecnie ALSTOM Power), autor wielu 
patentów i programów wdrożonych 

w elektrowniach, były doradca rządu 
Meksyku z ramienia ONZ (UNIDO), 

w dziedzinie energetyki. 
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Prof. Jan Popczyk, Politechnika Śląska

O DYSTRYBUCJI
jako nadziei (potencjalnej)
na bezpieczeństwo dostaw energii

– w perspektywie do 2020 r.

Nie można mieć na początku 2009 r. złudzeń, że w Polsce rząd, o liberalnej 
orientacji, w każdym razie w sferze hasłowej, chce konkurencji na rynku 

energii elektrycznej i potrafi ją wyegzekwować. W końcu 2007 r., kiedy 
następowała zmiana rządu, antyreforma (konsolidacja) elektroenergetyki była 
w końcowej fazie, ale tylko formalnie. Rzeczywista konsolidacja wytwarzania 
w PGE i w Tauronie nastąpiła w 2008 r. (i ciągle jeszcze postępuje). Rząd 
i parlament nie mają wyobrażenia o skali tej konsolidacji i o jej negatywnych 
skutkach. Świadczy o tym choćby poselski projekt ustawy o obrocie giełdowym 
(projekt posłów z rządzącej koalicji). Jest to projekt, który mógł się zrodzić tylko 
w obszarze całkowitej niekompetencji i pełnego braku informacji o poziomie 
realizowanej konsolidacji wytwarzania.
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Skutki wielkoskalowej centralizacji 
elektroenergetyki 

Na tle nieskuteczności rządu, zna-
komitą skutecznością wykazują się za-
rządy przedsiębiorstw konsolidujących 
wytwarzanie. Oczywiście zarządy nie 
są odpowiedzialne za konkurencję. Są 
one odpowiedzialne za budowę potę-
gi przedsiębiorstw, a tę najłatwiej się 
osiąga monopolizując rynek. Nie jest 
to trudne. Kodeks Spółek Handlowych, 
przy rządowej niewydolności regulacji 
na rzecz konkurencji (Ministerstwo Go-
spodarki, URE), pozwala wdrażać za-
rządom struktury organizacyjne, które 
pod względem centralizacji dadzą się 
porównać tylko z XIX-wiecznymi (British 
Coal jest tu dobrym przykładem) oraz 
z socjalistycznymi (przy tym, trzeba to 
podkreślić, Wspólnota Energetyki i Wę-
gla Brunatnego w Polsce, którą trze-
ba było zlikwidować specjalną ustawą 
w 1990 r., nie szła, zwłaszcza pod ko-
niec istnienia, tak daleko z centralizacją, 
jak dzieje się to obecnie). Centralizacja 
wielkoskalowej elektroenergetyki wę-
glowej już wkrótce stanie się wielkim 
problemem rządu, bo zacznie obniżać 
jego „słupki” popularności. Jednocze-
śnie będzie za późno nawet na hasła 
prokonkurencyjne ze strony rządu, bo 
ten stanie się całkowicie zakładnikiem 
scentralizowanego wytwarzania.

Negatywne skutki centralizacji wy-
twarzania może osłabić (z punku widze-
nia interesów rządu, odbiorców i całej 
gospodarki) drugi systemowy błąd po-
wodujący to, że zamiast reformy zreali-
zowana została antyreforma. Chodzi o to, 
że wielka asymetria struktur wytwórczo-
-dystrybucyjnych po raz pierwszy w hi-
storii polskiej elektroenergetyki spowo-
dowała pojawienie się przedsiębiorstw 
o przeciwstawnych interesach. Mianowi-
cie, diametralnie inny jest interes ENERGI, 
która praktycznie nie ma wielkoskalowe-
go wytwarzania (za wyjątkiem Ostrołęki), 
a inny PGE, które ma 40% wytwarzania 
i tylko 25% rynku odbiorców.

Jak wykorzystać rok 2009 na zmia-
ny w polskiej elektroenergetyce?

Sama asymetria nie byłaby wystar-

czającym powodem do optymistycz-
nych spekulacji na temat przyszłego 
rozwoju sytuacji. Powiązana natomiast 
ze strukturalnymi zmianami w energe-
tyce światowej, znacznie przyspieszo-
nymi przez kryzys gospodarczy, jest 
takim powodem. Dlatego 2009 r. po-
winien być w Polsce wykorzystany na 
zmiany elektroenergetyki w taki sposób, 
aby zwiększyć szanse na jej innowacyj-
ny rozwój zgodny z projektem dyrek-
tywy dotyczącej wykorzystania ener-
gii odnawialnej (innowacyjnej). Z tego 
punktu widzenia kluczowe znaczenie 
ma ukształtowanie operatorów dystry-
bucyjnych. Jest to jedno z bardzo waż-
nych zadań. Jednak dyskusja odnośnie 
tego, jak powinni być ukształtowani 
operatorzy dystrybucyjni, uwzględniają-
ca istniejące zastrzeżenia Komisji Euro-
pejskiej w tym zakresie, niestety w Pol-
sce jeszcze się nie rozpoczęła.

Rynkowe trendy zarządzania eks-
ploatacją sieci elektroenergetycz-
nych 

Eksploatację (dawne utrzymanie) 
sieci elektroenergetycznych określa się 
jako obszar o bardzo dużym rynkowym 
potencjale innowacyjności. Niestety zu-
pełnie niedocenianym obecnie w Pol-
sce z punktu widzenia bezpieczeństwa 
elektroenergetycznego. W planowaniu 
i realizacji procesów eksploatacyjnych 
niedostateczne jest wykorzystanie opi-
su tych procesów za pomocą języka 
modeli statystyczno-probabilistycznych 
(chodzi o modelowanie losowych uwa-
runkowań procesów eksploatacyjnych, 
którego celem jest wyznaczenie proce-
dur diagnostycznych, działań remonto-
wych oraz modernizacyjnych, w tym 
np. ich zakresów oraz odstępów cza-
su między nimi). Niedostateczne jest 
wykorzystanie nowych technologii, na 
przykład GIS, nowej organizacji usług 
(planowych), na przykład takiej jak out-
sourcing, nowej organizacji likwidacji 
awarii, na przykład z użyciem przewoź-
nych odcinków linii zapasowych (głów-
nie w przypadku sieci rozdzielczych, ale 
również w przy padku linii przesyłowych, 
nawet 400 kV).

Kolejną priorytetową sprawą w nad-
chodzących latach jest intensyfikacja 
wykorzystania sieci elektroenergetycz-
nych. Bowiem doniesienia o rewolucji 
technologicznej, nadchodzące z USA, 
dotyczą nie tylko wytwarzania i użytko-
wania energii elektrycznej. Obejmują one 
coraz częściej obszar, który był omija-
ny przez jakościowy postęp techniczny, 
czyli obszar sieciowy. Spektakularnym 
przykładem takiego potencjalnego po-
stępu technicznego są koncepcje prze-
kształcania linii prądu przemiennego (na 
wszystkich poziomach napięciowych) 
w linie prądu stałego za pomocą prze-
kształtników tyrystorowych. Ale trzeba 
podkreślić, że uzyskany za pomocą ta-
kiego przekształcenia wzrost zdolności 
przesyłowych linii, staje się tylko jednym 
z wielu dodatkowych rozwiązań inno-
wacyjnych, umożliwiających przezwy-
ciężanie ograniczeń i wykorzystywanie 
pojawiających się nowych szans. 

Mianowicie, wymienione rozwiąza-
nie i jemu podobne, trzeba rozpatrywać 
w kontekście integracji energetyki roz-
proszonej (wytwórczej) z rozdzielczymi 
sieciami elektroener ge tycznymi, a także 
w kontekście budowy nowej struktury 
bezpieczeństwa elektroener ge tycznego: 
lokalnego (miast, gmin wiejskich) oraz 
indywidualnego odbiorców końcowych 
(przedsiębiorców i ludności). W nowej 
strukturze jest miejsce na biogazownie 
zintegrowane technologicznie ze źródła-
mi kogeneracyjnymi, stanowiące drugi 
filar bezpieczeństwa elektroenergetycz-
nego gminy wiejskiej, a dla operatora 
dystrybucyjnego jednocześnie źródło 
usługi zastępowalności inwestycji sie-
ciowych. To oznacza, że innowacyjna 
energetyka nie tylko stwarza w Polsce 
warunki do nowoczesnej reelektryfikacji 
wsi, ale ponadto umożliwia jej elastycz-
ne zarządzanie. Bardzo spektakularnym 
przykładem integracji uniwersalizujących 
się technologii energetycznych z roz-
dzielczymi sieciami elektroenergetyczny-
mi jest przyszła sytuacja indywidualne-
go odbiorcy posiadającego samochód 
elektryczny. Właśnie samochód elek-
tryczny (hybrydowy), wykorzystany jako 
źródło awaryjnego zasilania, przy bra-
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ku zasilania z sieci, może się stać dru-
gim filarem indywidualnego (odbiorcy) 
bezpieczeństwa elektroenergetyczne-
go. Ale potrzebne będzie zbudowanie 
sieci publicznych i indywidualnych (pry-
watnych) stacji ładowania samocho-
dów elektrycznych, z wykorzystaniem 
do tego celu elektroenergetycznych sieci 
rozdzielczych. Będzie to możliwe tylko 
wtedy, gdy intensyfikacja ich wykorzy-
stania, w porównaniu z obecnym, sta-
nie się faktem. 

Dwie zasygnalizowane sytuacje 
(biogazownia, samochód) pokazują, 
że tracą na zna czeniu technologie de-
dykowane tylko bezpieczeństwu elek-
troenergetycznemu (awaryjne agregaty 
prądotwórcze, redundantne linie elek-
troenergetyczne, transformatory oraz 
inne urządzenia rozdzielczo-sieciowe). 
Zyskują na znaczeniu technologie in-
tegrujące w sobie zdol ność do pracy 
podstawowej z użytecznością w sta-
nach awaryjnych. Źródło kogenera-
cyjne zasilane z biogazowni, mające 
dyspozycyjność ponad 8000 godz./rok, 
jest pod względem niezawodności po-
równywalne z zasilaniem z wiejskiej 
sieci elektroenergetycznej nN. Z ko-
lei samochód elektryczny jest dobrym 
źródłem zasilania w wyjątkowych sy-
tuacjach – wtedy, gdy odbiorcy jest 
to najbardziej potrzebne, np. w cza-
sie blackout-u. Koszty takiej struktury 
bez pieczeństwa łatwo minimalizować, 
na poziomie wynikającym z „przeciw-
bieżnych” działań (nie ma natomiast 
podobnej możliwości w przypadku, 
gdy jesteśmy skazani na podwyższa-
nie niezawodność zasilania wyłącznie 
z tradycyjnego systemu elektroenerge-
tycznego, bo wów czas krzywa kosztu 
wzrostu niezawodności jest monoto-
nicznie rosnąca, w obszarze wysokich 
niezawodności bardzo silnie).

Wykorzystajmy szansę związa-
ną z potrzebą całkowicie nowego 
ukształtowania operatorstwa dys-
trybucyjnego

Nowy system operatorstwa w elek-
troenergetyce kształtuje się w Polsce 
pod wpływem dyrektywy WE/54/2004. 

Zgodnie z dyrektywą 1 lipca 2004 r. for-
malnie został wydzielony operator sys-
temu przesyłowego (OSP) w postaci 
spółki PSE-Operator. Na proces rze-
czywistego kształtowania się polskiego 
OSP wpływ miały dwa główne czynni-
ki: rządowa reforma elektroenergetyki 
ogłoszona w marcu 2006 r. oraz bu-
dowa siedziby (infrastruktury operator-
skiej) w Konstancinie-Bielawie. Chociaż 
proces nie jest jeszcze (koniec 2008 r.) 
w pełni zakończony, to jednak główna 
jego część została zrealizowana. Mia-
nowicie, zakończony został niezwykle 
trudny transfer majątku sieci przesyłowej 
z Polskiej Grupy Energetycznej do PSE-
Operator (początek 2008 r.) oraz odda-
na została do użytku w połowie 2008 r. 
nowa siedziba PSE-Operator (budowa 
pełnej infrastruktury operatorskiej w no-
wej siedzibie ciągle jeszcze trwa).

Operatorzy dystrybucyjni (OSD) zo-
stali wydzieleni, zgodnie z dyrektywą, 
1 lipca 2007 r. Jednak w tym obszarze 
sytuacja jest jeszcze całkowicie nie-
stabilna. Mianowicie wydzielenie ope-
ratorów OSD, w ostatnim terminie do-
puszczonym przez dyrektywę, odbyło 
się w Polsce w ramach procesu prze-
kształceń, których głównym celem była 
konsolidacja przedsiębiorstw (zgodnie 
z reformą z marca 2006 r.). W rezultacie 
wydzielenie to miało formalny charakter 
i nie stworzyło warunków do popraw-
nego funkcjonowania operatorów OSD. 
Dlatego właściwe ich ukształtowanie 
jest sprawą otwartą. 

Dwa aspekty są przy tym ważne. 
Pierwszym jest wydzielenie własno-
ściowe operatorów dystrybucyjnych ze 
skonsolidowanych grup energetycz-
nych: PGE (Polska Grupa Energetycz-
na), Tauron, ENEA i ENERGA. Podkreśla 
się, że operatorzy dystrybucyjni (OSD) 
w połowie 2007 r. zostali wydzieleni ze 
skonsolidowanych grup dwoma sposo-
bami. Część operatorów OSD powsta-
ła przez wydzielenie dystrybucji, część 
przez wydzielenie obrotu. Tylko w spółce 
dystrybucyjnej GZE wydzielone zostały 
dystrybucja w postaci spółki Vattenfall 
Distribution Poland oraz obrót w postaci 
spółki Vattenfall Sales Poland. 

Drugi aspekt jest związany z seg-
mentem operatorstwa dystrybucyjne-
go, który zaczyna się kształtować po-
za elektroenergetyką korporacyjną, tzn. 
w energetyce przemysłowej (w daw-
nych kombinatach, które w ostatnich 
kilkunastu latach podlegają intensyw-
nej restrukturyzacji) i w infrastrukturze 
(na przykład na kolei). W tym segmen-
cie bardzo ważny jest przypadek infra-
strukturalnej spółki PKP Energetyka, 
która działalność operatorską rozpo-
częła w marcu 2008 r. Można przyjąć, 
że spółka ta tworzy obecnie najbardziej 
rynkowe środowisko do rozwoju opera-
torstwa dystrybucyjnego i stąd wynika 
duże praktyczne znaczenie przypad-
ku. (Na dotychczasowym etapie funk-
cja operatora dystrybucyjnego w PKP 
Energetyka nie została wydzielona do 
postaci odrębnego podmiotu. Takie 
rozwiązanie było możliwe, mimo ener-
gii elektrycznej pobieranej z sieci PKP 
Energetyka wynoszącej prawie 4 TWh, 
przy wartości kryterialnej 3 TWh, bo 
liczba przyłączonych odbiorców do sie-
ci wynosi około 40 tys., przy wartości 
kryterialnej wynoszącej 100 tys.).

Kształtowanie operatorstwa dys-
trybucyjnego, w kontekście bezpie-
czeństwa elektroenergetycznego i po-
budzenia konkurencji na rynku energii 
elektrycznej, będzie w najbliższych la-
tach powiązane ze zmianami w szero-
kim otoczeniu, przede wszystkim z ma-
lejącą rolą URE, ale także z rosnącym 
zakresem odpowiedzialności gmin. 
Wpływ URE na bezpieczeństwo elek-
troenergetyczne zmieniał się w czasie 
od powołania tego urzędu (od wejścia 
w życie ustawy Prawo energetyczne). 
Generalnie rola ta malała, aż do bardzo 
silnego osłabienia, kiedy URE zosta-
ło wyłączone z właściwości premiera 
RP i włączone do kompetencji mini-
stra gospodarki. Obecnie główna ro-
la URE polega na zatwierdzaniu taryf 
przesyłowych operatora przesyłowego 
i operatorów dystrybucyjnych w oparciu 
o formułę kosztu uzasadnionego (zgod-
nie z zapisami ustawy Prawo energe-
tyczne). Formuła ta budzi jednak od 
początku praktyki regulacyjnej stoso-
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wanej przez URE zasadnicze wątpliwo-
ści (nawet obecnie, kiedy włączono już 
do kosztu uzasadnionego koszt wyna-
grodzenia kapitału potrzebnego na in-
westycje sieciowe). Trzeba podkreślić, 
że konflikty między URE i operatorami 
szybko będą narastać, w miarę usa-
modzielniania się operatorów (będzie 
gwałtownie zmniejszać się przestrzeń 
do stosowania subsydiowania skro-
śnego między operatorami i firmami 
handlowymi działającymi w segmencie 
odbiorców uprawnionych, jak również 
korzystających z zasady TPA). 

Drugi obszar wpływu URE na bez-
pieczeństwo elektroenergetyczne, zwią-
zany z monitorowaniem funkcjonowa-
nia systemu elektroenergetycznego, 
ma coraz bardziej tylko formalny cha-
rakter. W obszar tego monitorowania 
wchodzą: (1°) monitorowanie zasad 
zarządzania przepustowością połączeń 
systemowych (transgranicznych), (2°) 
monitorowanie mechanizmów bilanso-
wania systemu elektroenergetycznego 
i zarządzania ograniczeniami w sys-
temie krajowym, (3°) monitorowanie 
warunków przyłączania podmiotów 
do sieci i ich realizacji oraz dokonywa-
nia napraw sieci, (4°) monitorowanie 
wypełniania obowiązku publikowania 
przez operatorów przesyłowych i dys-
trybucyjnych informacji dotyczących 
połączeń transgranicznych, sieci prze-
syłowej i sieci dystrybucyjnych, (5°) mo-
nitorowanie bezpieczeństwa elektro-
energetycznego, (6°) monitorowanie 
wypełniania przez operatora przesyło-
wego i operatorów dystrybucyjnych za-
dań nałożonych na nich w koncesjach, 
(7°) monitorowanie wypełniania przez 
operatora przesyłowego i operatorów 
dystrybucyjnych obowiązków dotyczą-
cych ewidencji księgowej.

Ustawa o zarządzaniu kryzysowym 
z dnia 1 kwietnia 2007 r. (Dz. U. nr 89 
z dnia 1 kwiet nia 2007 r.) powoduje 
z kolei wzrost znaczenia gmin w ob-
szarze bezpieczeństwa elektroenerge-
tycznego. Mianowicie czyni ona gminy 
współodpowiedzialnymi za zasilanie 
w energię elektryczną w czasie kryzy-
sów (zasilanie w energię elektryczną ma 

najwyższy priorytet na liście działań kry-
zysowych, a środki służące do realizacji 
tego priorytetu wchodzą w skład tzw. 
infrastruktury krytycznej obejmującej 
funkcjonowanie policji, telekomunikacji, 
służby zdrowia, systemów przeciwpo-
wodziowych, systemów przeciwpoża-
rowych, urzędów gminnych, szkół itp.). 
Ważne jest, że gminy są zobowiązane 
do realizacji inwestycji zapewniających 
prawidłowe funkcjonowanie infrastruk-
tury krytycznej. To jest bez wątpienia 
początek drogi, na której operatorzy 
będą coraz silniej poddawani mecha-
nizmom ekonomicznym, a gminy będą 
realizować inwestycje uznawane do-
tychczas za typowe w obszarze bez-
pieczeństwa elektroenergetycznego 
(mniej poddające się rachunkowi eko-
nomicznemu). Zarazem jest to począ-
tek budowy „przeciwbieżnego” systemu 
bezpieczeństwa elektroenergetycznego, 
równocześnie: od strony systemu elek-
troenergetycznego i od strony gminnej 
infrastruktury krytycznej. Awarie, które 
w 2008 r. dotknęły miasta (np. Szcze-
cin), a także obszary gmin wiejskich 
(np. Warmię i Mazury), pokazują już 
ewidentnie, że samorządy przystępują 
do działań na rzecz budowy własnego 
bezpieczeństwa elektroenergetyczne-
go. Pomaga im w tym globalna sytu-
acja (inteligentna energetyka zaczyna 
być postrzegana w gminach jako bar-
dzo silny czynnik ich pobudzenia go-
spodarczego).

Kierunek praktyki regulacyjnej ba-
zującej na kosztach uzasadnionych 
i monitorowaniu systemu elektroener-
getycznego będzie coraz mniej sku-
teczny. Raport URE z monitorowania 
rynku energii elektrycznej za pierwsze 
półrocze 2008 r. dotyczącego stanu 
konkurencji na rynku energii elektrycz-
nej najwyraźniej na to już wskazuje. Ra-
port ten nie spełnia obowiązujących 
standardów i nie uwzględnia wielu za-
sadniczych rzeczy. Jedyną wyraźną 
propozycją zawartą w raporcie jest 
powierzenie URE większej władzy, co 
oczywiście nie jest dobre. Raport nie 
zawiera rozwiązań dotyczących energe-
tyki rozproszonej. To oznacza, że URE 

nie widzi tego segmentu jako istotnej 
części wytwarzania, a także sposobu 
na pobudzenie konkurencji na rynku 
energii elektrycznej, wreszcie sposo-
bu na budowę oddolnego filaru bezpie-
czeństwa dostaw energii elektrycznej 
dla odbiorców.

Regulacja bazująca na kosztach 
uzasadnionych będzie coraz mniej sku-
teczna, na przykład w odniesieniu do 
operatorów dystrybucyjnych, dlatego 
między innymi, że kierunki integracji 
dystrybucji w skonsolidowanych przed-
siębiorstwach są bardzo zróżnicowane 
i ograniczą siłę bunchmarkingu jako na-
rzędzia regulacji. Zgodnie z przeprowa-
dzonymi w 2008 r. przekształceniami 
(mającymi na celu likwidację sytuacji, 
w której spółki obrotu mogły być wła-
ścicielami operatorów dystrybucyjnych), 
sytuacja organizacyjna w segmencie 
operatorskim jest następująca. W ENEI 
jest jeden operator – ENEA Operator. 
Również w ENERDZE jest jeden ope-
rator – ENERGA Operator. W Tauro-
nie jest natomiast Obszar Dystrybucji, 
w którym są dwaj operatorzy: Enion 
GT oraz EnergiaPro GT. W PGE jest 
Linia Biznesowa Dystrybucja, w której 
funkcje strategiczne (charakterystyczne 
na poziomie Linii Biznesowej) realizu-
je PGE Energia, a funkcje operacyjne 
należą do ośmiu operatorów dystrybu-
cyjnych, będących podmiotami prawa 
handlowego (ZE Białystok, ZE Lublin, 
Zamojska Korporacja Energetyczna, 
ZE Rzeszów, ZE Warszawa-Teren, ZE 
Łódź-Miasto, ZE Łódź-Teren, ZE Okrę-
gu Radomsko-Kieleckiego).

Restrukturyzacja operatorów dys-
trybucyjnych

Nowoczesne operatorstwo dys-
trybucyjne zrodzi się w gruncie rzeczy 
w procesie restrukturyzacji byłych za-
kładów energetycznych. Restruktury-
zacja ta powinna zapewnić dwa efek-
ty. Są to:

Rozwój nowoczesnej lokalnej ener-1. 
getyki, z jednej strony ukierunkowa-
nej na konwergencję trzech rynków 
końcowych energii (energii elek-
trycznej, ciepła i paliw transporto-
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wych), z drugiej natomiast zdolnej 
do przejęcia (przez operatorów dys-
trybucyjnych) odpowiedzialności 
za lokalne bezpieczeństwo elek-
troenergetyczne.
Wyjście na szeroki rynek usług ope-2. 
ratorskich w segmencie OSD, któ-
rych obecnie jeszcze nie ma. Wy-
korzystanie posiadanych przez 
operatorów dystrybucyjnych środ-
ków (pozyskiwanych z opłat za 
usługi przesyłowe, świadczone za 
pomocą sieci rozdzielczych) w naj-
bardziej efektywny sposób, między 
innymi na finansowanie usługi zastę-
powalności sieci rozdzielczej za po-
mocą lokalnych źródeł wytwórczych 
(np. biogazowni zintegrowanych ze 
źródłami kogeneracyjnymi).

Jeśli elektroenergetyka nie włączy 
się pilnie w realizację unijnej strategii 
energetycznej, to okaże się w kolejnych 
latach największym przegranym. Bene-
ficjentem strategii okaże się natomiast 
głównie ciepłownictwo. Oczywiście, włą-
czenie się elektroenergetyki w innowa-
cyjną strategię wymaga zmiany regulacji 
prawnych. Poniżej przedstawia się trzy 
najważniejsze kierunki zmian. Są to:

Zapoczątkowanie przenoszenia 1. 
regulacji z końca (z odbiorcy) na 
początek (na inwestora), w tym 
szybkie wzmocnienie sygnałów 
lokalizacyjnych, np. w postaci cen 
węzłowych. Jest to sposób na wy-
kreowanie segmentu niezależnych 
(licznych) inwestorów, otwartych na 
konkurencję! 
Wprowadzenie kosztów referencyj-2. 
nych, uwzględniających koszty ze-
wnętrzne środowiska (w produkcji 
energii elektrycznej i ciepła), a tak-
że potencjalne koszty osierocone 
sieciowe i nadzatrudnienia. Jest to 
sposób na częściowe przynajmniej 
zablokowanie subsydiowania skro-
śnego między technologiami ener-
getycznymi/elektroenergetyczny-
mi w skonsolidowanych grupach 
i uniknięcie nowych kosztów osie-
roconych! (Zablokowanie tego sub-
sydiowania jest nie mniej ważne niż 

zablokowanie subsydiowania skro-
śnego miedzy grupami odbiorców, 
którego dokonano na początku re-
formy 1990-1995).
Modernizacja regulacji w obszarze 3. 
działania operatorów dystrybucyj-
nych (w obszarze intensywnego 
rozwoju rozproszonej energetyki 
odnawialnej i kreowania nowych 
usług systemowych). 

Wstępne uwagi w sprawie przejścia 
od „kultury” dostarczania energii 
elektrycznej odbiorcom do „kultury” 
dostarczania usług dla partnerów

Punktem wyjścia powinno być wy-
konanie przez operatorów OSD audy-
tu zdolności przesyłowych sieci 110 kV, 
SN, nN. Audyt może posłużyć do zde-
finiowania nowych (potencjalnych) pro-
duktów. Produktami do sprzedaży ofe-
rowanymi przez OSD mogą się wkrótce 
stać: deficyt zdolności przesyłowych (dla 
inwestorów w obszarze energetyki roz-
proszonej wytwórczej), redukcja zuży-
cia energii elektrycznej przez odbiorców 
(dla istniejących odbiorców masowych), 
nadwyżka zdolności przesyłowych (dla 
nowych odbiorców, zainteresowanych 
przyłączeniem się do sieci). Pierwszy 
produkt może być skierowany na ry-
nek do inwestorów w obszarze ener-
getyki rozproszonej wytwórczej (Hipo-
teza 1: tylko 10% „węzłów” sieciowych 
ma charakter deficytowy – brakuje zdol-
ności przesyłowych do „bezinwestycyj-
nego” przyłączenia odbiorców, którzy 
złożyli wnioski o przyłączenie). Drugi 
produkt, umożliwiający wyprzedzające 
uniknięcie inwestycji sieciowych, może 
być skierowany na rynek do istnieją-
cych masowych odbiorców (Hipoteza 
2: w przypadku 50% „węzłów” siecio-
wych zdolności przesyłowe są adekwat-
ne do obecnych potrzeb/obciążeń, ale 
zabraknie tych zdolności, jeśli złożone 
zostaną przez odbiorców nowe wnioski 
o przyłączenie). Trzeci produkt może 
być skierowany na rynek do nowych 
odbiorców (przedsiębiorców), którzy są 
zainteresowani przyłączeniem do sieci 
(Hipoteza 3: w przypadku 40% „węzłów” 
sieciowych występuje nadwyżka zdol-

ności przesyłowych, które powinny być 
zaoferowane przez OSD na rynku opłat 
przesyłowych).

Wstępne kierunki restrukturyzacji 
i innowacyjnych projektów/działań 
w obszarze operatorstwa dystrybu-
cyjnego

Poniżej przedstawia się, tylko ce-
lem zasygnalizowania, cztery kierunki. 
Pierwszy to intensyfikacja wykorzysta-
nia sieci rozdzielczych (wprowadzenie 
obciążalności dynamicznej przewodów 
– sieci 110 kV, wprowadzenie do praktyki 
przewodów wysokotemperaturowych – 
sieci 110 kV, wprowadzenie do praktyki 
przewodów izolowanych – sieci nN, ŚN). 
Drugi to restrukturyzacja organizacyjno- 
-zarządcza (poprzez wejście w dodatko-
we aktywności, a nie poprzez redukcję 
zatrudnienia). Do tego kierunku należą: 
(i) rozwinięcie współdziałania z gminami 
(w obszarze planów zaopatrzenia gmin 
w energię elektryczną, ale także w ciepło 
i gaz), (ii) restrukturyzacja przez wyjście 
rejonów energetycznych (tam, gdzie nie 
zostały one jeszcze zrestrukturyzowane) 
na rynki usług operatorskich, np. po-
wiązanych z energetyką rozproszoną, 
(iii) utworzenie Niezależnego Operato-
ra Systemów Pomiarowych (budowa 
systemu pomiarowo-rozliczeniowego 
o szerokiej funkcjonalności, użytecznej 
dla szeroko rozumianych potrzeb OSD). 
Trzeci kierunek to integracja energety-
ki rozproszonej z siecią rozdzielczą. Do 
tego kierunku należą: (i) racjonalizacja 
ekspertyz przyłączeniowych, (ii) nowe 
zasady kształtowania sieci: ŚN oraz nN, 
(iii) wdrożenie do praktyki usługi zastępo-
walności inwestycji sieciowych lokalnymi 
źródłami. Czwarty to uczestnictwo w bu-
dowie szeroko rozumianej „Inteligentnej 
Energetyki”, przekładające się w ujęciu 
praktycznym na budowę zintegrowane-
go rynku podażowo-popytowego, obej-
mującego: tradycyjne inwestycje siecio-
we, rozproszone źródła wytwórcze oraz 
inteligentną sieć, czyli usługi odbiorców 
w redukcję zapotrzebowania (budowa 
przez operatora OSD nowoczesnego 
systemu do zarządzania RS/DSM).
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Maja Czarzasty, dyrektor Departamentu Energetycznego Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Dyrektywa
w sprawie promowania
i stosowania energii z OZE

Konsekwencje zmian klimatycznych, zwiększająca się zależność 
od paliw kopalnianych oraz rosnące ceny energii powodują, że 

wprowadzenie kompleksowej oraz ambitnej polityki energetycznej 
łączącej w sobie działania na szczeblu europejskim, jest dla Unii 
Europejskiej coraz ważniejszą kwestią. Nie ma zatem wątpliwości, 
że energia odnawialna stanowi podstawowy element przyszłości 
energetycznej, co wiąże się z koniecznością wzmocnienia 
i rozszerzenia istniejących unijnych regulacji.



43nr 1(7)/2009

P
al

iw
a 

d
la

 e
n

er
g

et
yk

i

Dyrektywa wchodzi w skład pa-
kietu legislacyjnego, który nałoży 

na wszystkie państwa członkowskie 
obowiązki dotyczące gazów cieplar-
nianych i energii odnawialnej. Znajdu-
je się tam także rozporządzenie uak-
tualniające krajowe cele emisji gazów 
cieplarnianych oraz dyrektywa mającą 
na celu ulepszenie i rozszerzenie unij-
nego systemu handlu uprawnieniami 
do emisji (EU ETS). 

Nowe ramy prawne dotyczące 
wspierania i wykorzystania odnawial-
nych źródeł energii mają na celu zwięk-
szenie bezpieczeństwa dostaw energii, 
wsparcie rozwoju technologicznego, 
a także stworzenie możliwości zatrud-
nienia i możliwości rozwoju regional-
nego, zwłaszcza na obszarach wiej-
skich.

Cele nowej Dyrektywy �

Celem Dyrektywy jest ustanowienie 
wspólnych ram dla promowania energii 
ze źródeł odnawialnych, których udział 
w ogólnym zużyciu energii powinien wy-
nosić 20%. Minimalne wykorzystanie 
biopaliw w transporcie ma natomiast 
wynosić 10%. Założenia te mają zo-
stać osiągnięte przez wszystkie pań-
stwa członkowskie do 2020 r. Ponadto 
Dyrektywa ustanawia zasady związane 
z gwarancjami pochodzenia, procedu-
rami administracyjnymi i przyłączenia-
mi do sieci energetycznej oraz określa 
kryteria zrównoważonego rozwoju śro-
dowiska dla biopaliw.

Wyliczanie udziału  �
energii z OZE 
oraz krajowe plany 
działania

W celu osiągnięcia powyższych 
planów państwo członkowskie powin-
no stworzyć krajowy plan działania. 
Zostaną w nim określone ostateczne 
udziały energii z odnawialnych źródeł 
w 2020 r. dla sektora transportowego, 
energii elektrycznej oraz ogrzewania 
i chłodzenia.

Gwarancje pochodzenia  �
energii i ich rejestracja

Zmniejszenie kosztów osiągnięcia 
celów powinno nastąpić poprzez uła-
twienie korzystania innym państwom 
z energii wyprodukowanej w danym 
kraju członkowskim pochodzącej ze 
źródeł odnawialnych. Należy więc przy-
jąć zharmonizowane przepisy dotyczą-
ce sporządzania i przekazywania gwa-
rancji pochodzenia.

Obowiązek wydawania gwarancji 
pochodzenia z odnawialnych źródeł 
energii elektrycznej oraz energii sto-
sowanej w celu ogrzewania lub chło-
dzenia, powinien być ograniczony do 
obiektów o mocy co najmniej 5 MWh. 
Państwa członkowskie umożliwiają wy-
danie gwarancji pochodzenia w odpo-
wiedzi na wniosek producenta energii 
z odnawialnych źródeł, najpóźniej do 
3 miesięcy po zakończeniu roku ka-
lendarzowego. Jest ona wystawiana 
dla 1 MWh.

Gwarancje pochodzenia wydaje się, 
przekazuje i unieważnia drogą elektro-
niczną. Jednocześnie państwa powin-
ny mieć możliwość stworzenia systemu 
wcześniejszej autoryzacji przekazywa-
nia gwarancji między sobą, o którym 
powiadomią Komisję. Taki system po-
winien być ograniczony do koniecznych 
i proporcjonalnych zasad w celu zapew-
nienia bezpiecznych i zrównoważonych 
dostaw energii. 

Uproszczenie procedur  �
administracyjnych 
w związku 
z inwestycjami 
w energetykę 
odnawialną

Brak przepisów i współpracy po-
między poszczególnymi organami wy-
dającymi zezwolenia znacznie utrudnia 
rozwój energetyki odnawialnej. Prio-
rytetem dla państw UE powinno więc 
być dokonanie przeglądu procedur ad-
ministracyjnych stosowanych przy wy-
dawaniu zezwoleń na budowę i eksplo-
atację obiektów produkujących energię 

elektryczną z OZE. W szczególności, 
należy wyraźnie określić obowiązki 
administracyjne organów krajowych, 
regionalnych i lokalnych w zakresie 
procedur autoryzacji, certyfikacji i li-
cencjonowania. Nie można zapomnieć 
o określeniu dokładnych terminów za-
twierdzania wniosków dotyczących 
planowania i budowy. Krajowe sys-
temy certyfikacji powinny opierać się 
na minimalnych, ujednoliconych zasa-
dach, uwzględniających europejskie 
normy technologiczne oraz istniejące 
systemy szkoleń i kwalifikacji zawodo-
wych dla instalatorów urządzeń wyko-
rzystujących OZE. 

Państwo powinno zacząć wyma-
gać od lokalnych oraz regionalnych 
organów administracyjnych, aby pod-
czas planowania, projektowania, bu-
dowy oraz remontów obszarów prze-
mysłowych lub mieszkalnych brały pod 
uwagę instalację urządzeń i systemów 
grzewczych, chłodzących i elektrycz-
nych wykorzystujących OZE. Działania 
te powinny być wspierane odpowied-
nimi regulacjami w przepisach budow-
lanych.

Dostęp do sieci  �
energetycznej

Operatorzy systemów przesyło-
wych i systemów dystrybucji powinni 
stworzyć obiektywne, przejrzyste oraz 
niedyskryminujące zasady ponoszenia 
i podziałów kosztów dostosowań tech-
nicznych (czyli przyłączenia do sieci 
potrzebne do podłączenia nowych pro-
ducentów energii z OZE). Podział ten 
powinien być egzekwowany za pomo-
cą mechanizmu opartego o obiektyw-
ne kryteria przy uwzględnieniu korzyści 
ponoszonych przez przyłączanych pro-
ducentów oraz operatorów. 

Opłaty nakładane przez operatorów 
za przesył oraz dystrybucję energii elek-
trycznej z elektrowni wykorzystujących 
OZE, powinny odpowiadać korzyściom 
finansowym płynącym z przyłączenia 
takich elektrowni.
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Rozmowa z Dariuszem Stolarczykiem, wiceprezesem Zarządu, dyrektorem ds. zarządzania i komunikacji Tauron Polska Energia SA

Jakie założenia zostały ujęte w no-
wej strategii Grupy Tauron w zakre-
sie rozwoju OZE?

Strategia korporacyjna na lata 
2008-2012, z perspektywą do 2020 r., 
uwzględnia postulaty Pakietu klima-
tyczno-energetycznego „3x20” Komi-
sji Europejskiej. Oznacza to przede 

wszystkim promocję obniżania emisji 
CO2, podnoszenie sprawności jedno-
stek wytwórczych oraz wzrost produk-
cji energii elektrycznej pochodzącej ze 
źródeł odnawialnych. Grupa poprzez in-
westycje w OZE, a w tym w farmy wia-
trowe, planuje zwiększać poziom pro-
dukcji energii odnawialnej, aby zbliżyć 
się do docelowego poziomu wynikają-
cego z polityki Unii Europejskiej. Tauron 
zainteresowany jest także innymi rodza-
jami energetyki odnawialnej. Mam tutaj 
na myśli biogazownie. 

Nakłady przewidziane na rozwój in-
westycji w OZE to …

Główne założenia zawarte w stra-
tegii w obszarze energetyki odna-

wialnej to przede wszystkim rozwój, 
integracja i poprawa efektywności ope-
racyjnej w obszarze OZE. Przewiduje-
my budowę nowych mocy w energety-
ce wiatrowej na poziomie 440 MW do 
2020 r., ale również dalsze zwiększa-
nie udziału biomasy we współspalaniu 
w elektrowniach węglowych. Nakłady 
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na budowę farm wiatrowych kształtują 
się w wysokości 1,4-1,8 mln euro/MW 
mocy zainstalowanej, w zależności od 
lokalizacji farmy i innych warunków 
wynikających m.in. z przyłączenia do 
sieci elektroenergetycznej. Przewidzia-
ne nakłady na inwestycje w Grupie 
Tauron w latach 2009-2012 sięgną 
ok. 13 mld zł (w tym na wydobycie, 
wytwarzanie i odnawialne źródła ener-
gii – 8,6 mld zł), natomiast w latach 
2013-2020 ich wysokość ma prze-
kroczyć 20 mld zł. 

W jaki sposób Tauron zamierza zre-
alizować te inwestycje?

Grupa zamierza realizować nowe 
moce wytwórcze w obszarze energety-
ki wiatrowej poprzez nabycie gotowych 
projektów lub udziałów w spółkach ce-
lowych powołanych dla ich realizacji, 
włączenie się w rozwój projektów już 
rozpoczętych o różnym stopniu za-
awansowania oraz przygotowanie pro-
jektów od stadium początkowego.

Jednocześnie planujemy moderni-
zację istniejących elektrowni wodnych, 
podnosząc w ten sposób sprawność 
urządzeń wytwórczych i efektywność 
produkcji energii elektrycznej wytwa-
rzanej w tych elektrowniach. Zamierze-
nia rozwojowe dotyczą także budowy 
nowych elektrowni wodnych, a także 
akwizycji w tym obszarze.

Jakie bariery napotyka inwestycja?
Podstawowe bariery to przede 

wszystkim ograniczenia wynikające 
z bezpieczeństwa Krajowego Syste-
mu Elektroenergetycznego oraz moż-
liwości przesyłowe istniejących sieci 
elektroenergetycznej, a także możliwo-
ści ich rozbudowy. Pewne ograniczenia 
wynikają również z dostępności tere-
nów i lokalizacji elektrowni wiatrowych 
na terenie Polski, co wynika z istnienia 
sieci ekologicznej NATURA 2000. War-
to wspomnieć również o trudnościach 
związanych z uzyskaniem akceptacji 
lokalnych społeczności dla energetyki 
wiatrowej oraz ograniczeniach wynika-
jących z pozyskania nowych lokalizacji 
pod budowę elektrowni wodnych.

W Grupie Tauron znajdują się obec-
nie dwa podmioty, których działal-
ność podstawowa w całości obej-
muje wytwarzanie z odnawialnych 
źródeł energii. Proszę przybliżyć 
ich działalność.

Te podmioty to spółki: Jeleniogór-
skie Elektrownie Wodne (JEW) oraz 
Zespół Elektrowni Wodnych Rożnów 
(ZEWR), które mają łącznie 35 elek-
trowni wodnych. Rożnowska spółka 
eksploatuje majątek należący do Enio-
nu Energii, a zespół tworzą cztery elek-
trownie wodne: Rożnów, Czchów, Dą-
bie i Przewóz. Dwie pierwsze piętrzą 
wody Dunajca, a pozostałe Wisły. Łącz-
na ich moc osiągalna to 71 MW, z cze-
go największa rożnowska elektrownia 
ma 56 MW. Elektrownie te rocznie ge-
nerują około 200 000 MWh energii elek-
trycznej. Zespół ma charakter interwen-
cyjno-szczytowy z możliwością wejścia 
w krajowy system elektroenergetyczny 
w ciągu 50 sekund, dzięki pełnej auto-
matyzacji sterowania turbozespołami.

Spółka JEW jest wiodącym pro-
ducentem energii odnawialnej, wytwa-
rzanej w 29 elektrowniach wodnych, 
w tym 9 zbiornikowych i 20 przepływo-
wych, o łącznej mocy zainstalowanej 
59,779 MW. JEW powstała w 2004 r. 
poprzez wydzielenie majątku 13 elek-
trowni wodnych z Zakładu Energe-
tycznego w Jeleniej Górze. Natomiast 

w 2005 r. jej majątek powiększył się 
o kolejne elektrownie, które organiza-
cyjnie podlegały oddziałom Koncer-
nu Energetycznego EnergiaPro S.A. 
w Opolu, Wałbrzychu i Wrocławiu. War-
to wspomnieć, że większość elektrow-
ni wodnych to cenne zabytki techniki 
i architektury. Turyści chętnie zwiedzają 
monumentalną (62 m wys.) zaporę na 
zbiorniku przy elektrowni wodnej Pilcho-
wice I oraz budowlę uważaną za jedną 
z najstarszych i najpiękniejszych w kra-
ju – stopień wodny Leśna. 

Zasadniczym celem działań w ob-
szarze OZE jest uzyskanie produk-
cji zielonej energii na poziomie zbli-
żonym do założeń polityki UE. Jak 
spółki Grupy radzą sobie z obo-
wiązkiem zapewnienia obowiązko-
wego udziału energii odnawialnej?

W 2009 r. ekologiczny wsad ma 
stanowić 8,7% wykonanej całkowitej 
rocznej sprzedaży. Aktualnie Grupa 
Tauron dysponuje własnym zapleczem 
wytwórczym pokrywającym jedną trze-
cią tej wielkości. Ponad połowę tworzą 
własne elektrownie wodne. Pozosta-
ła część pochodzi ze współspalania 
biomasy. Udział zielonego obowiązku 
wzrośnie do 10,4% od 2010 r. 

Rozmawiali:
Dorota Kubek, Mariusz Marchwiak
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Jerzy Podlewski, project manager, PLANSYS

Rynek
BIOMASY STAŁEJ

w Polsce
Osiągnięcie ambitnych celów produkcyjnych energii 

z biomasy do 2020 r. będzie możliwe jedynie dzięki 
dobrze rozwiniętemu rynkowi biomasy stałej w Polsce. 

Truizmem jest stwierdzenie, że rynek to zespół mechanizmów wzajemnego 
oddziaływania nabywców i sprzedawców dobra, prowadzący do określenia 
jego ceny i ilości. Definicja ta powinna jednak pomóc w realistycznej 
ocenie rynku biomasy w Polsce i perspektyw jego rozwoju. 

Magiczne słowo  �
potencjał

W dyskusji na temat wykorzystania 
biomasy na cele energetyczne wyjątko-
wo często pada słowo potencjał. Pro-
gnozuje się realizację projektów, które 
będą biomasę konsumować. Z dru-
giej strony kalkuluje się olbrzymi po-
tencjał biomasy, w dużym uproszcze-
niu według formuły powierzchnia razy 
wydajność przy założeniach, które nie 
wytrzymują próby empirycznej weryfi-
kacji w terenie. Co więc można dzisiaj 
powiedzieć o istniejącym rynku bioma-
sy stałej w Polsce? 

Odbiorcy biomasy �

Według szacunku Polskiej Izby Bio-
masy w 2007 r. popyt zgłaszany na bio-
masę sięgał nawet 3 mln t, a w 2010 r. 
ma już wynosić 6 mln i ciągle rosnąć. 
Wzrost popytu będą bez wątpienia napę-
dzać duże zakłady energetyki zawodowej, 
których zużycie biomasy wynosi nawet 
do kilkuset tysięcy ton (np. EC Białystok 

– 230 tys. t, Rybnik – 350 tys. t). 
Zarówno więksi jak i mniejsi gracze 

na rynku wykorzystują przede wszyst-
kim odpady drzewne w procesie współ-
spalania. Już dziś najwięksi odbiorcy, 
wykorzystując swoją siłę finansową, 

zaczynają „wysysać” biomasę z bliż-
szej i dalszej okolicy, zatrudniając wy-
specjalizowane firmy logistyczne. Małe 
ciepłownie są zdane głównie na rozpro-
szone, często sezonowe źródła dostaw, 
takie jak lokalne tartaki, czy firmy zajmu-
jące się „czyszczeniem lasów” i zieleni 
miejskiej. Wydaje się, że mniejsi odbior-
cy będą musieli w najbliższym czasie 
zwiększyć swoje wysiłki w zakresie po-
zyskiwania biomasy, biorąc pod uwagę 
rosnącą konkurencję dużych zakładów, 
która będzie przejmować najbardziej 
wartościowy surowiec. 

Rośnie również popyt na biomasę 
rolną (przede wszystkim słomę), która 
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w przyszłości ma być podstawowym źró-
dłem zielonej energii. Przesądza o tym 
rozporządzenie ministra Waldemara 
Pawlaka z ubiegłego roku, które ma spo-
wodować, że do 2015 r. podstawowym 
rodzajem biomasy dla zakładów o mo-
cy powyżej 5 MW ma się stać biomasa 
rolnicza. Aktualnie słomę kupują głównie 
ciepłownie, wykorzystując zautomatyzo-
wane procesy spalania. W Polsce dzia-
łają co najmniej 24 kotłownie opalane 
słomą i ponad 150 kotłów – o łącznej 
mocy przekraczającej 60 MW. 

Według ministerstwa rolnictwa, popyt 
zgłaszany przez energetykę na bioma-
sę rolną w 2008 r. wynosił ok. 300 tys. t 
i ma rosnąć o milion ton rocznie. 

Dostawcy biomasy  �
drzewnej

Obecnie krajowa energetyka od-
nawialna wykorzystuje przede wszyst-
kim biomasę leśną, zwykle w procesie 
współspalania. 

Największym źródłem biomasy są 
Lasy Państwowe, które w rzeczywistości 
decydują o ilości surowca dostępnego 
dla energetyki. Dotyczy to również wy-
specjalizowanych dostawców biomasy 
pozyskujących ją bezpośrednio w LP 
i sprzedających po przetworzeniu do od-
biorców zawodowych i prywatnych.

Polityka LP zmienną jest. Stąd 
wszelkie kalkulacje dotyczące ilości 
dostępnej biomasy oparte na danych 
statystycznych należy traktować z du-
żą ostrożnością. Generalna Dyrekcja 
LP szacuje, że potencjał drzewa do 
wykorzystania na cele energetyczne 
wynosi około 6,1 mln m3, co odpowiada 
wartości energetycznej 41,6 PJ rocz-
nie. Odpadów z przemysłu drzewnego 
(wg. Instytutu Technologii Drewna) jest 
ponad 8 mln m3 (81 PJ). 

Dla inwestora planującego budowę 
lokalnej ciepłowni są to wielkości o tyle 
imponujące, co abstrakcyjne. W rzeczy-
wistości, w przypadku każdego projektu, 
konieczna jest analiza dostępności bio-
masy uwzględniająca zasoby pobliskich 
nadleśnictw, potencjalnych dostawców, 
konkurencję i kwestie logistyczne. 

Nie należy zapominać również 
o innym źródle biomasy, którym może 
być zieleń miejska i sadownictwo (po-
nad 50 PJ). 

Uprawy energetyczne �

W rezultacie wejścia w życie przy-
wołanego wcześniej rozporządzenia 
premiera Waldemara Pawlaka, pojawia-
ją się przesłanki do reanimacji upraw 
roślin energetycznych. W 2007 r. było 
w kraju 5700 ha upraw (głównie wierz-
by) oraz 1600 ha innych roślin energe-
tycznych. Powiększenie areału upraw 
energetycznych będzie niezbędne dla 
rozwoju energetyki zawodowej, któ-
ra obecnie w większości wykorzystu-
je odpady leśne. Biorąc pod uwagę 
niepewną opłacalność uprawy roślin 
energetycznych, wydaje się jednak, że 
producenci energii będą musieli sami 
podjąć trud organizacji i być może sfi-
nansowania nowych plantacji.

Dostawcy biomasy  �
rolnej

Znacznie większym wyzwaniem – 
niż w przypadku biomasy leśnej – jest 
charakterystyka dostawców biomasy 
rolnej, głównie słomy. Roczne nadwyż-
ki słomy szacuje się na ponad 11 mln t 
(195 PJ). Ale już szacunki bilansu sło-
my w poszczególnych regionach ujaw-
niają istotne zróżnicowanie. Pokazują 
one, że w części województw słomy 
do wykorzystania na cele energetycz-
ne po prostu nie ma, ponieważ rolnicy 
wykorzystują ją na własne potrzeby 
(pasza, ściółka, przyoranie). Wykorzy-
stanie słomy sprawia również bardzo 
duże problemy logistyczne związane 
z transportem i składowaniem surowca 
o dużej objętości. Stąd właściwe jest 
raczej mówienie o lokalnych rynkach 
biomasy rolnej, o stosunkowo ograni-
czonym zasięgu.

Niezwykle istotnym czynnikiem, 
a trudno uchwytnym i być może dlate-
go pomijanym, jest – mówiąc oględnie 
– bardzo wstrzemięźliwe nastawienie 
producentów rolnych do tematu bioma-

sy. Badania terenowe ujawniają często 
zaskakujące lokalne uwarunkowania. 
Można zaryzykować twierdzenie, że 
jeżeli potencjalny producent zielonej 
energii chce korzystać z dobrodziejstw 
lokalnego rynku biomasy rolnej, to bę-
dzie musiał go sam sobie najpierw zor-
ganizować. 

Ceny biomasy �

Rosnący popyt na biomasę przy 
ograniczonych istniejących zasobach 
prowadzi w oczywisty sposób do wzro-
stu cen. Cena zależy przede wszystkim 
od wartości energetycznej surowca, na 
którą wpływa jego wilgotność oraz sto-
pień zanieczyszczenia. I tak na przykład 
za metr przestrzenny czystych zrębków 
trzeba już zapłacić ponad 40 zł, ale tro-
ciny z tartaku można było jeszcze nie-
dawno kupić za 20 zł. Wyceny biomasy 
drzewnej coraz częściej dokonuje się 
również w GJ, co ułatwia jej odniesie-
nie do ceny miału węglowego.

W przypadku biomasy rolnej, ce-
na słomy przekracza już 150 zł za to-
nę, choć indagowani rolnicy często są 
gotowi do sprzedaży za cenę znacznie 
różniącą się od wspomnianej. 

Nadwyżki słomy są zwykle wyko-
rzystywane na własne potrzeby, a ryn-
ki słomy mają lokalny charakter. Stąd 
wydaje się, że o ile energetycy mogą 
wyliczyć stosunkowo precyzyjnie ce-
nę słomy w odniesieniu do jej wartości 
opałowej, to potencjalni dostawcy są 
w stanie podać jej cenę dopiero w ob-
liczu pojawienia się realnej perspektywy 
sprzedaży posiadanych nadwyżek.

Rynek potencjalny,  �
rynek realny

Wiele już wiadomo na temat poten-
cjału biomasy w kraju. Znane są cele 
produkcji zielonej energii. Rysuje się 
więc powstanie olbrzymiego rynku bio-
masy. Nie powinno to jednak zacierać 
obrazu realnego rynku biomasy w Pol-
sce, wraz z jego istniejącymi ogranicze-
niami i możliwościami.
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Dorota Kubek, NE

Energetyka odnawialna i rozproszona zajmuje kluczowe miejsce w polityce 
inwestycyjnej Grupy ENERGA. Stanowi jeden z pięciu filarów strategii rozwoju 

w latach 2009-2015. W ramach tego działania ENERGA będzie wspierać 
budowę elektrowni biogazowych, elektrowni opalanych biomasą czy lokalnych 
elektrowni wodnych. 

energetyka odnawialna

w ENERDZE

Rozproszenie źródeł wytwarzania 
podniesie stabilność pracy sieci 

dystrybucyjnej i pozytywnie wpłynie 
na poziom jakości energii dostarcza-
nej klientom. Generacja rozproszona 
posiada bowiem niepodważalne atu-
ty: obniża koszty prowadzenia działal-
ności, zmniejsza liczbę pośredników 
w dostarczeniu produktu do finalne-
go odbiorcy, pozwala na zmniejsze-
nie strat sieciowych i osiągnięcie mak-
symalnych sprawności termicznych 
w połączeniu z ogrzewaniem, zwięk-
sza pewność zasilania, a także zmniej-
sza emisję gazów cieplarnianych i za-
nieczyszczeń. 

Inwestycje zapisane  �
w projekcie

ENERGA planuje prowadzić zarów-
no własne inwestycje w tym zakresie, 
jak również wspierać lokalne inicjatywy. 
Chce odgrywać rolę centrum kompe-

tencyjnego udostępniającego zarówno 
wiedzę technologiczną, jak i pomoc 
w realizacji inwestycji czy ich współfi-
nansowanie. Tym samym Grupa odcho-
dzi od konieczności posiadania 100% 
własności w inwestycji na rzecz szero-
kiego promowania programu z udzia-
łem partnerów. 

W północnej i środkowej Polsce 
ENERGA planuje budowę kilkaset bio-
gazowni. Opracowany przez Radę Na-
ukowo-Techniczną Grupy ENERGA 
pod przewodnictwem prof. Jana Po-
pczyka projekt zakłada, że w oparciu 
o sieć Rejonów Energetycznych i Po-
sterunków Energetycznych na tere-
nie działania spółki Energa-Operator 
prawie w każdej rolniczej gminie po-
wstanie biogazownia. Będą one wyko-
rzystywać biomasę odpadową w pro-
dukcji rolnej oraz jednoroczne uprawy 
energetyczne, głównie kukurydzę zie-
loną i buraki pastewne, zgazowywane 
biologicznie.

Współpraca  �
z inwestorami

Lokalni inwestorzy będą mogli 
uczestniczyć w finansowaniu przedsię-
wzięcia, zaś ENERGA udostępni wiedzę 
technologiczną, pełniąc równocześnie 
rolę podmiotu organizującego strukturę 
finansowania. Program, który ma służyć 
przede wszystkim społecznościom lo-
kalnym, zakłada indywidualizację projek-
tów inwestycyjnych, dopasowanie ich 
do lokalnych uwarunkowań w gminach 
oraz do oczekiwań inwestorów. Pierw-
sze biogazownie zbudowane na obsza-
rze działania Grupy ENERGA wejdą do 
eksploatacji prawdopodobnie w końcu 
2010 r. Ich jednostkowe moce elektrycz-
ne będą się kształtować w przedziale 
0,5 do 2 MW elektrycznych.

– Biogazownie traktujemy jako uzu-
pełnienie sieci dystrybucyjnej i drugi fi-
lar bezpieczeństwa energetycznego na 
poziomie gminy. Nie mamy ambicji ich 
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samodzielnego budowania – szukamy 
raczej partnerów biznesowych w tej 
dziedzinie – mówi Mirosław Bieliński, 
prezes ENERGA SA. 

Otwarcie na  innowacyjną ener-
getykę rozproszoną, jak też odnawial-
ną i gazową, pozwoli Grupie ENER-
GA zrealizować co najmniej dwa cele. 
Po pierwsze zmniejszy deficyt mocy 
wytwórczych, a po drugie – pozwoli 
realizować dyrektywę unijną w zakre-
sie źródeł odnawialnych, co oznacza 
wzmocnienie pozycji ENERGI jako gra-
cza na rynku zielonych certyfikatów. 

Zalety rozproszonych  �
źródeł energii

ENERGA ma mało energii własnej 
produkcji. Dlatego budując strategię, 
musiała starać się zminimalizować 

wpływ tej sytuacji na firmę. Stąd na-
cisk na małe źródła mocy, bo buduje 
się je szybciej niż duże, konwencjonal-
ne elektrownie, a to oznacza zwiększe-
nie samodzielności Grupy.

Ponadto odnawialne, rozproszone 
źródła energii mogą być w wielu przypad-
kach substytutem inwestycji sieciowych. 
Zamiast budować kosztowne, dwustron-
ne zasilanie do oddalonych miejscowo-
ści, lepiej zbudować w nich małe źródła 
wytwarzania, które w razie awarii linii, bę-
dą mogły samodzielnie zasilać taką miej-
scowość. Ponadto takie lokalne źródła 
eliminują straty przesyłowe, a dodatkowo 
generują zielone certyfikaty. Takie źródło 
sprawia również, że pieniądze pozostają 
w lokalnej społeczności, która zamiast 
kupować energię – stanie się jej produ-
centem, stworzy nowe miejsca pracy, 
a także rynek zbytu dla rolników. 

Rezultatem realizacji budowy bioga-
zowni będzie stworzenie dwóch filarów 
bezpieczeństwa energetycznego każ-
dej gminy rolniczej: jednego w posta-
ci lokalnego źródła wytwórczego oraz 
drugiego w postaci zasilania z sieci dys-
trybucyjnej ENERGI. Ze względu na 
związek z bezpieczeństwem energe-
tycznym w realizację programu włączy 
się ENERGA-Operator, który przyłączy 
biogazownie do sieci.

– Poprzez przystąpienie do projek-
tu, ENERGA-Operator poprawi warunki 
pracy sieci dystrybucyjnej, co pozytyw-
nie wpłynie na jakość energii dostar-
czanej klientom. Rozproszone źródła 
wytwórcze nie tylko zwiększą podaż 
energii na obszarze działania ENER-
GI-Operatora, ale pozwolą zmniejszyć 
straty sieciowe, poprawić pewność za-
silania oraz redukcję emisji gazów cie-
plarnianych i zanieczyszczeń – ocenia 
prof. Jan Popczyk.

Budowa biogazowni byłaby finan-
sowana ze środków własnych Grupy 
ENERGA funduszy unijnych, a także 
z kredytów bankowych oraz przez in-
westorów finansowych i niezależnych 
inwestorów branżowych.

Sposób na  �
złagodzenie kryzysu 
energetycznego?

Inną zaletą rozproszonych, odna-
wialno-gazowych źródeł energii jest 
ich stosunkowo krótki termin realizacji. 
Pierwsze biogazownie powstaną praw-
dopodobnie już w 2010 r. 

– To czas, kiedy Polsce będzie bar-
dzo dokuczał deficyt mocy. Zużycie 
energii będzie rosło, a nie powstaną 
jeszcze, poza Bełchatowem i Łagiszą, 
nowe elektrownie węglowe. Energe-
tyka rozproszona wydaje się więc być 
doskonałym sposobem na złagodzenie 
kryzysu energetycznego. ENERGA ma 
nie tylko wiedzę i kapitał, ale przede 
wszystkim infrastrukturę niezbędną 
do zrealizowania tego typu programu 

– podsumowuje prof. Popczyk.



Centrum Badawczo-Rozwojowe ENERGA Sp. z o.o. wraz z Radą Na-
ukowo-Techniczną zorganizowało 21 stycznia br. seminarium z cyklu 
„Innowacyjna Energetyka”. Jego głównym tematem było wykorzystanie 
innowacyjnych rozwiązań technologicznych z zakresu energetyki roz-
proszonej dla realizacji strategii Grupy ENERGA w latach 2009-2015. 
Wygłoszone referaty to m.in.: „Technologie kogeneracyjne w energe-
tyce rozproszonej na tle strategii Grupy ENERGA – Potencjał Makro-
regionu Polski Północnej” (prof. J. Kiciński – IMP PAN Gdańsk), „Bio-
gazownie rolnicze. Plantacje energetyczne i systemy zabezpieczające 
dostawy surowca” (Prof. J. Gołaszewski – Centrum Energii Odnawial-
nej przy UWM w Olsztynie), „Budowa rynku pojazdów elektrycznych 
i infrastruktury ich ładowania jako podstawa bezpieczeństwa energe-
tycznego – Waldemar Sadowski – Konsorcjum Green Stream. Spotka-
nie zakończyło się dyskusją poprowadzoną przez prof. J. Popczyka, 
przewodniczącego Rady Naukowo-Technicznej.
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Kamil Baj, konsultant Ernst & Young Business Advisory

INWESTYCJA W OZE
NA PRZYKŁADZIE  ENERGETYKI WIATROWEJ

– czy naprawdę
się opłaca?

W popularność inwestycji w energetykę wiatrową nie wątpi nikt, kto choć 
w małym stopniu interesuje się rynkiem energii i obserwuje trwający od 

co najmniej kilku lat w całej Europie wysyp projektów farm wiatrowych. Co 
powoduje tak duże zainteresowanie inwestorów, którymi są zarówno osoby 
prywatne, firmy spoza sektora elektroenergetycznego, jak i duże zagraniczne 
koncerny energetyczne? Odpowiedź jest prosta: obiecujące perspektywy 
dużych zysków. Dotyczy to zarówno deweloperów, jak i właścicieli i operatorów 
funkcjonujących instalacji, produkujących energię ze źródeł odnawialnych. 

W niniejszym artykule w sposób syntetyczny 
przedstawiono główne elementy wpływające na 
efektywność ekonomiczną produkcji energii w dużych 
elektrowniach wiatrowych, przyłączonych do sieci 
dystrybucyjnych lub przesyłowych.



51nr 1(7)/2009

P
al

iw
a 

d
la

 e
n

er
g

et
yk

i

Cena wejścia �

Gdyby przyjąć perspektywę inwe-
stora, należałoby założyć, że najpraw-
dopodobniej przed podjęciem znaczą-
cych działań inwestycyjnych, zada on 
sobie pytanie: jaka musiałaby być cena 
wejścia1, aby opłacało się zainwesto-
wać w elektrownię wiatrową? Starając 
się odpowiedzieć na to pytanie, rozwa-
żyć można przykładową nową inwe-
stycję w farmę wiatrową. Podstawo-
we założenia dotyczące tej inwestycji 
przedstawione zostały w tabeli 1.

Tab. 1. Podstawowe założenia dotyczące 
nowej przykładowej inwestycji 
w elektrownię wiatrową

Podstawowe założenia

Moc pojedynczej turbiny MW 2,5

Ilość turbin - 20

Średnioroczne wykorzystanie 
mocy

% 20

Okres funkcjonowania lat 25

Średnioważony koszt kapitału 
(WACC)

% 8

Kurs euro/zł euro/zł 4,3

Źródło: Analizy własne Ernst & Young Bu-

siness Advisory

Przeprowadzenie uproszczonych ob-
liczeń wskazuje, iż cena wejścia powinna 
wynieść około 382 zł/MWh. Oznacza to, 
że inwestor ponoszący koszty inwesty-
cyjne oraz operacyjne chciałby uzyskać 
około 382 zł za każdą MWh wyprodu-
kowanej energii, przy założeniu, iż rocz-
na produkcja wyniesie blisko 87,5 GWh, 
a średnioważony koszt kapitału to 8%.

Kluczowe czynniki wpływające na 
ekonomikę projektu farmy wiatrowej to:

parametry techniczne turbin (moc  �
nominalna, wysokość piasty, śred-
nica łopat, krzywa mocy), 

warunki wietrzności (średnia pręd- �
kość wiatru w danej lokalizacji, 
gęstość powietrza, prawdopodo-
bieństwo wystąpienia wiatrów o sile 
x w ciągu roku),
cena uzyskiwana ze sprzedaży  �
energii elektrycznej, zielonych cer-
tyfikatów i ewentualnie jednostek 
redukcji emisji (ERU), 
koszt kapitału, jaki charakteryzuje  �
dane przedsięwzięcie,
skala przedsięwzięcia i wpływ  �
efektu skali na wysokość kosz-
tów krańcowych (skala rozumiana 
jako wielkość mocy zainstalowa-
nej w pojedynczej turbinie). Ponie-
waż skala przychodów zależy od 
wolumenu wyprodukowanej ener-
gii, w przypadku nowej inwestycji 
warto jest rozważyć posadowienie 
turbiny o możliwie największej mo-
cy. W pewnych warunkach koszty 
mniejszego średnioważonego wy-
korzystania mocy i większych na-
kładów inwestycyjnych mogą być 
później zrekompensowane większą 
skalą produkcji i w konsekwencji 
większymi przychodami. Oczywi-
ście w każdym przypadku należy 
mieć na uwadze specyficzne ogra-
niczenia, tj. warunki wietrzności, 
warunki zagospodarowania tere-
nu, cechy terenu, warunki geolo-
giczne, itd.).

W zakładanej inwestycji na terenie 
Polski przychody ze sprzedaży ener-
gii elektrycznej będzie się uzyskiwać 
w złotówkach, a dużą część nakładów 
inwestycyjnych i ewentualnie spłaty 
kredytów ponosić będzie się w euro. 
W związku z tym opłacalność inwe-
stycji będzie również zależała od kur-
su wymiany tych walut. Deprecjacja 
złotówki znacząco zwiększa koszty 
inwestycyjne oraz koszty operacyjne, 
gdyż przykładowo umowy na serwi-
sowanie turbin są najczęściej deno-
minowane w euro. Użyty przy wyżej 
przedstawionym rachunku ceny wej-
ścia kurs euro (1 euro = 4,3 zł) zna-
cząco podraża nakłady inwestycyjne 
oraz koszt kapitału w przypadku, gdy 

zaciągnięty został kredyt w walucie 
obcej. Wysoki kurs euro wpływa także 
na wysokość kosztów operacyjnych. 
Gdyby kurs euro kształtował się na 
poziomie 3,4 zł to cena wejścia mo-
głaby obniżyć się z 382 zł/MWh do 
około 310 zł/MWh.

Kolejnym istotnym elementem jest 
wrażliwość ceny wejścia na pozostałe 
kluczowe czynniki wpływające na opła-
calność projektu, jakimi są koszt kapi-
tału oraz współczynnik wykorzystania 
mocy. W tym celu należy odpowiedzieć 
na następujące pytanie: jakiego rzędu 
przychody z 1 MWh wyprodukowanej 
energii musiałby uzyskać inwestor, je-
śli średnioroczne wykorzystanie mocy 
lub koszt kapitału kształtowałyby się na 
różnym poziomie? Poglądowe wyniki 
przedstawia poniższa tabela.

Tab. 2. Cena wejścia w kilku 
scenariuszach (zł/MWh)

Średnioroczne wykorzystanie mocy

W
AC

C

15% 18% 20% 23% 25%

8% 509 436 382 339 305

10% 592 508 444 395 355

12% 680 583 510 453 408

Źródło: Analizy własne Ernst & Young Bu-

siness Advisory

Średnioroczne wykorzystanie mo-
cy jest kluczowe dla każdej z lokaliza-
cji projektowanej farmy wiatrowej. Pa-
rametry wietrzności w istotny sposób 
decydują o poziomie zyskowności roz-
patrywanego projektu. Powyższa tabela 
pokazuje jak zmienia się cena wejścia 
dla poszczególnych wariantów wyso-
kości kosztu kapitału przy zmianie pa-
rametru wykorzystania mocy.

Kolejnym pytaniem, na jakie nale-
żałoby poszukiwać odpowiedzi będzie: 
czy przy obecnej sytuacji na rynku elek-
troenergetycznym właściciel farmy wia-
trowej ma szansę na uzyskanie przy-
chodów w wysokości gwarantującej 
opłacalność inwestycji?

Na potrzeby niniejszego artykułu przyjęto pojęcie 1) 
„ceny wejścia”. Cena wejścia oznacza przychód z 1 MWh 
wyprodukowanej energii elektrycznej, który pozwoli wy-
twórcy energii na pokrycie kosztów stałych i zmiennych, 
przy założonej wysokości zwrotu z kapitału i uwzględnie-
niu amortyzacji środków trwałych.
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Elementy przychodów �

Wytwórca energii odnawialnej uzy-
skiwać może przychody z następują-
cych źródeł:

przychody ze sprzedaży energii  �
elektrycznej,
przychód ze sprzedaży świadectw  �
pochodzenia (tak zwane „zielone 
certyfikaty”),
przychody ze sprzedaży jednostek  �
redukcji emisji (ERU)2. 

Praktyką rynkową obserwowaną 
w Polsce jest zawieranie długotermi-
nowych umów sprzedaży zarówno na 
sprzedaż energii elektrycznej jak i świa-
dectw pochodzenia (zielonych certyfika-
tów). Umowy takie mogą obowiązywać 
przez kilkanaście lat (co zwykle odpo-
wiada okresowi kredytowania inwestycji i 
jest kluczowym elementem decydującym 
o możliwości pozyskania finansowania 
zewnętrznego). Dlatego do celów niniej-
szego przykładu nie wydaje się wskaza-
ne bazować na danych pochodzących z 
giełdowych notowań ciągłych, a raczej 
z wyników pozasesyjnych od kwietnia 
2008 r. Średnia ważona pozasesyjnych 
transakcji praw majątkowych w okresie 
od kwietnia do listopada 2008 r. wyno-
siła około 226 zł/MWh3. Cena ta stano-
wi podstawę wyliczenia prognozowanej 
ceny sprzedaży w 2009 r.

Tab. 3. Potencjalne przychody 
właściciela farmy wiatrowej

Sprzedaż energii zł/MWh 165

Sprzedaż certyfikatów zł/MWh 230-235

Razem zł/MWh 395-400

Sprzedaż ERU* zł/MWh 25-30

Razem (uwzględniając ERU)* zł/MWh 420-430

*możliwa tylko w kilkuletniej perspektywie

Źródło: Analizy własne Ernst & Young Bu-

siness Advisory

W przypadku ceny energii elektrycz-
nej można założyć, że za energię elek-
tryczną wprowadzoną do sieci inwestor 
dostanie od 165 zł/MWh. Jest to cena 
energii elektrycznej sugerowana przez 
URE w kontraktach na 2009 r.4

Przeprowadzona analiza wskazu-
je, iż minimalne możliwe do uzyskania 
przychody wynoszą około 395 zł/MWh 
(bez uwzględnienia ERU). Jeśli obliczo-
na cena wejścia będzie wynosiła rzeczy-
wiście około 382 zł/MWh, oznaczać to 
będzie, że inwestor będzie mógł pokryć 
koszty stałe, zmienne i uzyskać założo-
ny zwrot z kapitału z uwzględnieniem 
amortyzacji środków trwałych. Jeśli 
jednak koszt kapitału będzie większy 
lub średnioroczne wykorzystanie mocy 
mniejsze, potencjalne przychody mogą 
nie wystarczyć do pokrycia wszystkich 
kosztów oraz do zapewnienia pożąda-
nego poziomu zwrotu z kapitału. Tabela 
4 wyróżnia szarym kolorem scenariusze, 
przy których zakładane przychody na 
minimalnym poziomie wyrażone w zł/
MWh, nie będą większe niż skalkulo-
wana cena wejścia.

Tab. 4. Cena wejścia przekraczająca 
potencjalne przychody (zł/MWh)

Średnioroczne wykorzystanie mocy

W
AC

C

15% 18% 20% 23% 25%

8% 509 436 382 339 305

10% 592 508 444 395 355

12% 680 583 510 453 408

Źródło: Analizy własne Ernst & Young Bu-

siness Advisory

Ocena opłacalności  �
inwestycji 
z uwzględnieniem 
potencjalnych 
przychodów i kosztów

Jako wielkości charakteryzujące 
efektywność ekonomiczną inwesty-

cji standardowo używa się wskaźnika 
wartości bieżącej netto (NPV – Net 
Present Value) oraz wskaźnika we-
wnętrznej stopy zwrotu (IRR – Internal 
Rate of Return). Dla celów niniejsze-
go artykułu dokonano przykładowego 
wyliczenia i analizy obu powyższych 
wskaźników. Posiłkując się modelem 
obliczeniowym, uzyskano wartości 
zgodnie z tabelą 5.

Tab. 5. Wskaźniki efektywności 
ekonomicznej inwestycji

Założenia dodatkowe

Dług (Dług+Kapitał własny) % 70

Spłata kredytu lat 15

Czas otrzymywania przychodów* lat 25

Inflacja % 2

Podatek dochodowy % 19

Wyniki

NPV mln zł 36,8

IRR (uwzględniający podatek) % 11,0

Zwrot z inwestycjo lat 9,7

*nie uwzględniono przychodów z ERU

Źródło: Analizy własne Ernst & Young Bu-

siness Advisory

Obliczenia ujęte w tabeli 5 bazują 
na wielu uproszczeniach i w związku 
z tym powinny służyć jedynie jako da-
ne poglądowe. W powyższym przykła-
dzie projekt może być oceniony jako 
opłacalny, jeśli przyjąć, że wszystkie 
założenia były słuszne i pominie się 
ocenę ryzyka projektu. Ponieważ oko-
ło 80% kosztów inwestycyjnych oraz 
część kosztów operacyjnych ponoszo-
na jest w walucie obcej, do analizy ry-
zyka niezbędne jest włączenie ryzyka 
walutowego.

Ponadto, oprócz prezentacji ogól-
nej oceny opłacalności inwestycji z per-
spektywy samego inwestora, warto po-
ruszyć kwestię opłacalności inwestycji 
w źródła wiatrowe w kontekście „opła-

Jeśli dany projekt został zakwalifikowany do programu 2) 
Joint Implementation w danym okresie rozliczeniowym.

Analizy własne Ernst & Young Business Advisory na 3) 
podstawie raportów Towarowej Giełdy Energii z Rynku 
Praw Majątkowych OZE.

Komunikat Prezesa URE (nr 38/2008) w sprawie 4) 
uzasadnionych warunków kalkulacji taryf dla energii elek-
trycznej na rok 2009.



calności” rozumianej nie tylko w kategoriach oceny inwestycji. 
Czy z uwagi na ogłaszane przez operatorów sieci możliwe ogra-
niczenia w dostawach energii spowodowanych m.in. spadającą 
mocą dostępną oraz wysokim zapotrzebowaniem szczytowym w 
okresie upałów, nowe moce w elektrowniach wiatrowych, których 
na pewno będzie w Polsce przybywać, stanowią uzupełnienie 
mocy dostępnych w krajowym systemie? Niezupełnie. Należy 
zwrócić uwagę na fakt, iż średnio tylko około 25-35% produkcji 
rocznej farm wiatrowych w Polsce następuje latem, czyli wte-
dy, kiedy panuje duże zapotrzebowanie na energię elektrycz-
ną w systemie. Kolejna istotna kwestia wynika z faktu, iż wiatr 
to źródło bardzo zmienne i nie jest możliwe zagwarantowanie 
planowanej produkcji. W związku z tym, z perspektywy całego 
systemu istnieją dodatkowe koszty inwestycji w źródła wiatro-
we. Składają się na nie:

koszty budowy/utrzymania rezerwowych źródeł mocy, �
koszty dodatkowe bilansowania systemu i zarządzania ru- �
chem w sieci.5

Trzeba jednak podkreślić, iż obecna penetracja sieci w Pol-
sce przez źródła wiatrowe jest w skali kraju nieznaczna, a pro-
dukcja w elektrowniach wiatrowych to ułamek procenta produk-
cji krajowej brutto. W związku z tym koszty dodatkowe również 
są raczej nieistotne w skali całego systemu. Niewykluczone 
jednak, że przy istniejącej dynamice rozwoju elektroenergetyki 
wiatrowej obecna sytuacja ulegnie zmianie. Być może ograni-
czeniem ponoszonych kosztów dodatkowych przy dużym na-
syceniu sieci farmami wiatrowymi będzie umożliwienie operato-
rom sieci ograniczenia pracy lub wyłączenia farm wiatrowych w 
przypadku braku możliwości przyjęcia produkowanej energii do 
sieci ze względu na koszty alternatywne (koszty regulacji pracy 
innych źródeł mocy).6 Ograniczenia takie miałyby sens, jeśli re-
gulacyjne usługi elektrowni cieplnych byłyby droższe niż koszty 
ograniczenia produkcji energii w elektrowniach wiatrowych. Nie 
powinno to jednak wpływać na opłacalność działania elektrow-
ni wiatrowej dla inwestora, jeśli skutki ograniczenia pracy elek-
trowni wiatrowych byłyby rekompensowane.

Za pomoc w przygotowaniu artykułu 
dziękuję następującym osobom:

Jarosław Wajer
dyrektor Ernst & Young Business Advisory,

Przemysław Krysicki
senior Manager Ernst & Young Business Advisory,

Maciej Przybylski
konsultant Ernst & Young Business Advisory.

REPA, Wind Power Development: Opportunities & Challenges, 2008, s. 305) 

REPA, Wind Power Development: Opportunities & Challenges, 2008, s. 396) 
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Rafał Pesta

Ekonomiczne czynniki

determinujące
opłacalność
inwestowania w OZE

Sektor energetyczny związany z inwestycjami bazującymi na 
pozyskaniu energii ze źródeł odnawialnych, podobnie jak 

inne sektory gospodarki, w sposób dynamiczny zareagował 
na aktualną sytuację finansową. Początek 2009 r. jest 
charakterystyczny ze względu na pojawiające się oficjalnie 
informacje o korektach planów rozwojowych i założeń 
inwestycyjnych przedsiębiorców również w Polsce.

Inwestorzy, którzy w 2007 r. oraz 2008 r. prognozowali rozwój 
w tym sektorze, a co za tym idzie przychody w latach kolejnych, 
zmuszeni zostali do skorygowania planów ekspansji. Umacniający 
się przez wiele miesięcy złoty bezpośrednio przed III kwartałem 
2008 r., a następnie gwałtowny spadek jego kursu, ma istotny 
wpływ na okres zwrotu z potencjalnej inwestycji, a co za tym idzie 
na decyzję o jej uruchomieniu.
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Potencjalny inwestor uwzględnia-
jąc jak najwięcej czynników mogą-

cych wystąpić w procesie inwestycyj-
nym zwiększa prawdopodobieństwo 
uczynienia go efektywnym. Doświad-
czenie potencjalnego inwestora z za-
kresu inwestycji w sektorze ener-
getycznym jest jednym z głównych 
czynników mających wpływ na efek-
tywność prowadzonej inwestycji.

Proces projektowy, którego łączne 
koszty stanowią ok. 3% wartości inwe-
stycji, jest bardzo często najmniejszym 
kosztem jaki mógł inwestor ponieść 
przy projekcie, którego realizowanie 
nie byłoby efektywne z ekonomiczne-
go punktu widzenia.

Zabezpieczenie  �
środków finansowych

Instytucje finansowe, podobnie 
jak na rynku developerskim, oczekują 
w 2009 r. zmiany wysokości zaanga-
żowania kapitału własnego. Prawdo-
podobnie zostaną zaostrzone kryteria 
przyznawania wsparcia finansowe-
go. Nie jest to czynnik mogący popra-
wić opłacalność inwestowania m.in. 
w farmy wiatrowe. Uznaje się, że na 
każdy projekt typu greenfield powinny 
być zabezpieczone środki finansowe 
na poziomie 1 mln zł w pierwszych 
dwóch latach od rozpoczęcia projek-
tu. Przeznaczone są na potrzeby za-
bezpieczenia praw do gruntów pod 
rozwijane inwestycje oraz wykonanie 
kompleksowych pomiarów z progno-
zą produkcji energii elektrycznej oraz 
cieplnej.

System świadectw  �
pochodzenia

W ramach wsparcia produkcji ener-
gii z wysokosprawnej kogeneracji, wpro-
wadzono w Polsce system świadectw 
pochodzenia (czerwone certyfikaty, żół-
te certyfikaty). System świadectw po-
chodzenia energii z wysokosprawnej 
kogeneracji działa na tych samych za-
sadach co system świadectw pocho-
dzenia z energii odnawialnej. 

Ustawodawca wprowadził dwa ro-
dzaje certyfikatów: certyfikaty żółte dla 
energii elektrycznej wytworzonej w jed-
nostce opalanej paliwami gazowymi lub 
z jednostki o łącznej zainstalowanej 
mocy elektrycznej poniżej 1 MW oraz 
certyfikaty czerwone z pozostałych jed-
nostek, tj. między innymi z jednostek 
węglowych.

Stabilna polityka 
cenowa poparta 
regulacjami 
prawnymi, 
w istotny sposób 
może wpłynąć 
na poprawienie 
efektywności 
procesów 
inwestycyjnych 
związanych 
z odnawialnymi 
źródłami energii

Podmioty gospodarcze prowadzą-
ce działalność w zakresie wytwarzania 
i dystrybucji energii odnawialnej w Pol-
sce, podobnie jak w przypadku pro-
dukcji w skojarzeniu energii elektrycz-
nej i ciepła (kogeneracja), wytwarzają 
dwa produkty: energię elektryczną oraz 
świadectwa pochodzenia energii. Ge-
nerowane świadectwa pochodzenia 
energii (zwane potocznie „zielonymi 
certyfikatami”) są przedmiotem reje-
stracji i obrotu na Towarowej Giełdzie 
Energii. Obrót energią elektryczną, bę-
dący działalnością koncesjonowaną, 
odbywa się na tych samych zasadach 
niezależnie od źródła tej energii.

Przedsiębiorca dostarczający energię 
elektryczną odbiorcom końcowym jest 
zobowiązany w swoim portfelu posiadać 
odpowiedni udział energii pochodzącej z 
odnawialnych źródeł energii. Świadectwa 
pochodzenia energii zobowiązany jest 
uzyskać i przedstawić do umorzenia.

W przypadku, gdy nie zostanie 
spełniony ten warunek, przedsiębior-

ca może uiścić opłatę zastępczą w od-
powiedniej wysokości.

Opłata zastępcza �

Opłata zastępcza wyznacza mak-
symalny poziom ceny za świadectwo 
pochodzenia. Wysokość opłaty zastęp-
czej jest ustalana oddzielnie dla obu ro-
dzajów certyfikatów i ogłaszana w biu-
letynie Urzędu Regulacji Energetyki

Koncesje �

Producenci i dystrybutorzy ciepła 
o mocy cieplnej źródła większej od 
5 MW zobowiązani są uzyskać koncesję 
na prowadzenie takiej działalności. Kon-
cesje wydawane są przez URE i wiążą 
się z obowiązkiem przedkładania przez 
przedsiębiorcę do zatwierdzania taryf 
dla ciepła. Ustalana jest średnia cena 
wytwarzania i przesyłania ciepła wyni-
kająca z zatwierdzonych taryf, w Polsce 
w 2008 r. wynosiła w zależności od wo-
jewództwa od 27,00 do 38,00 zł/GJ. 

Wnioski �

Bardzo ważnym czynnikiem kształtu-
jącym poziom opłacalności inwestowa-
nia w odnawialne źródła energii jest jed-
noznaczna prognoza wzrostu cen energii. 
Stabilna polityka cenowa poparta regula-
cjami prawnymi w istotny sposób może 
wpłynąć na poprawienie efektywności 
procesów inwestycyjnych związanych 
z odnawialnymi źródłami energii. 

Rynkowe zapotrzebowanie na świa-
dectwa pochodzenia generowane jest 
przez obowiązek nałożony na przed-
siębiorstwa energetyczne sprzedające 
energię elektryczną odbiorcom końco-
wym. Przedsiębiorstwa te zobowiązane 
są do przedstawienia dla potrzeb umo-
rzenia świadectwa pochodzenia ener-
gii elektrycznej odnawialnej w ilości od-
powiadającej danemu procentowemu 
udziałowi w sprzedaży odbiorcom koń-
cowym lub uiścić opłatę zastępczą. 

Jest to jeden z głównych czynników, 
który powinien determinować kolejne 
kroki do inwestowania w rozproszone 

”
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odnawialne źródła energii o małej mo-
cy. Taka strategia powinna pozwolić na 
wypełnienie przedsiębiorstwom energe-
tycznym zajmującym się wytwarzaniem 
lub obrotem energią przyjętych zobowią-
zań dotyczących uzyskania i przedsta-
wienia do umorzenia świadectw pocho-
dzenia energii elektrycznej z OZE.

Przykładowo, polski przedsiębiorca 
rozważający inwestycję w farmę wiatro-
wą otrzymuje prognozę całkowitych na-
kładów inwestycyjnych w przeliczeniu 
na zainstalowany 1 MW farmy wiatro-
wej o mocy 40 MW w kwocie 6,5 mln zł. 
Rozważając koszty jednostkowe turbiny 
wiatrowej w przeliczeniu na 1 MW to 5,6 
mln zł (kurs euro: 4,30 zł), koszty reali-
zacji infrastruktury – ok. 1 mln zł/1 MW, 
prace projektowe – ok. 200 tys. zł/MW. 
Nakłady te zwiększyły się o ponad 20% 
w stosunku do analogicznego okresu 

w 2008 r., głównie z powodu osłabienia 
złotówki w stosunku do euro. 

(...)koszty 
jednostkowe 
turbiny wiatrowej 
w przeliczeniu na 
1 MW to 5,6 mln zł 
(kurs euro: 4,30 zł), 
koszty realizacji 
infrastruktury: 
ok. 1 mln zł/1 MW, 
a prace projektowe: 
ok. 200 tys. zł/MW

Struktura dofinansowania przedsię-
wzięć z zakresu wysokosprawnej koge-

neracji i odnawialnych źródeł energii jest 
przedstawiona w Priorytecie IX Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
na lata 2007-2013. Program ten w istotny 
sposób przysporzy korzyści przedsiębior-
com, którzy zechcą zainwestować w ma-
łe jednostki kogeneracyjne zasilane bio-
masą oraz biogazownie rolnicze.

System małych jednostek produku-
jących energię lub energię i ciepło, mo-
że być również jedynym rozwiązaniem, 
które w przeważającej części nie będzie 
uzależnione od rozwoju sieci systemu 
przesyłowego. Kilkumegawatowe jed-
nostki kogeneracyjne powinny znaleźć 
swoje miejsce w obszarach, które nie 
zostały zagospodarowane na potrzeby 
farm wiatrowych, a w których istnieją 
techniczne warunki przyłączenia źródła 
energii do systemu energetycznego.
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Gouri Kumar, analityk rynku energii odnawialnej Frost & Sullivan

WIATROWA,

Wydawać by się mogło, że żaden 
przemysł nie jest już odporny na 

rozprzestrzeniający się kryzys światowy. 
Jednak pewne branże są z pewnością 
w lepszej pozycji, aby zmierzyć się 
z obecnymi wyzwaniami, pokonać 
bariery i wykorzystać nowe możliwości. 
Sektor energii wiatrowej zdaje się być 
w takiej uprzywilejowanej sytuacji.

Energia
a globalne spowolnIenIe gospodarcze
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Czynniki finansowe,  �
a perspektywa 
krótkoterminowa

Przemysł wiatrowy z całą pewno-
ścią doświadczy wielu zmian w każdym 
segmencie swojego łańcucha wartości 
dodanej, łącznie z pojawieniem się no-
wych graczy na wysokich pozycjach. 
Co więcej, wiele aktywów tego sekto-
ra będzie w niedługim czasie zmieniać 
właścicieli. 

Wśród kilku najważniejszych, wza-
jemnie powiązanych, czynników fi-
nansowych mających wpływ na po-
dejmowane decyzje w perspektywie 
krótko- i średniookresowej można wy-
mienić następujące: 

zdolność finansowa, harmonogram  �
zapadalności długu, dostępność 
opcji finansowych,
dostępność środków pieniężnych, �
oprocentowanie kredytów i stopy  �
procentowe. 

W sektorze energii wiatrowej zapo-
trzebowanie na środki finansowe różni 
się znacząco w całym łańcuchu warto-
ści dodanej. Producenci sprzętu mogą 
uzyskać korzystne warunki płatności 
od dostawców półfabrykatów czy su-
rowców. W niektórych nawet przypad-
kach wytwórcy mogą otrzymać zado-
walające wstępne warunki płatności 
dla turbin wiatrowych. To oczywiście 
zmniejsza potrzebę pozyskiwania ze-
wnętrznych form finansowania, aby po-
większyć swoje zdolności produkcyjne 
czy dokonać fuzji i przejęć. 

Firmy zaangażowane w budowę 
samej farmy wiatrowej wykazują dużo 
większe zapotrzebowanie na środki fi-
nansowe, gdyż mogą minąć nawet trzy 
lata, zanim zainwestowane aktywa za-
czną generować energię elektryczną, 
a co za tym idzie, przepływy pieniężne. 
Zazwyczaj farmy wiatrowe są finanso-
wane w 30% z kapitału własnego oraz 
w 70% z kapitału zewnętrznego, nara-
żając firmy, w szczególności w górnym 
segmencie łańcucha wartości, na więk-
sze zagrożenia związane z ogranicze-
niami finansowymi. 

Niezależni inwestorzy oraz firmy zaj-
mujące się budową farm wiatrowych 
z wysokim poziomem zobowiązań oraz 
niską dostępnością środków pienięż-
nych, mogą stać się pierwszymi ofia-
rami kryzysu. Finansowanie projektów 
czy pozyskanie środków finansowych 
będą coraz bardziej kosztowne i coraz 
trudniejsze. 

Mimo, iż niektóre firmy powinny 
brać pod uwagę raczej sprzedaż niż 
potencjalne zakupy, to istnieje inna ka-
tegoria, która daje możliwość korzy-
stania z aktualnej sytuacji na rynkach. 
Dostawcy posiadający duże środki pie-
niężne nie muszą zwracać się bezpo-
średnio do banków lub innych instytucji 
finansowych. Mogą raczej sfinansować 
projekty ze swojego bilansu. Jeśli jed-
nak wolą zwrócić się do rynków finan-
sowych, często są w stanie uzyskać 
niższe oprocentowanie niż te oferowa-
ne innym podmiotom gospodarczym. 
Niektóre firmy skupiają się głównie na 
swojej strategii rozwoju, jednak inne 
podmioty są zajęte przede wszystkim 
zwiększaniem obecności na rynku. 

Pozycjonowania  �
długoterminowe

Energia odnawialna, w tym energia 
wiatru jako najbardziej dojrzała techno-
logia, będzie się nadal rozwijać. Ponad-
to, może stać się jednym z głównych 

czynników napędu wzrostu gospodar-
czego i wyjścia z recesji poprzez two-
rzenie nowych miejsc pracy we wszyst-
kich segmentach łańcucha wartości 
dodanej: produkcji urządzeń, konstruk-
cji i instalacji oraz usług. 

Dyrektywa UE w sprawie odnawial-
nych źródeł energii, która została jed-
nogłośnie przyjęta przez 27 państw 
członkowskich w grudniu 2008 r., dała 
wyraźny sygnał światu, że UE traktuje 
swoje zobowiązania klimatyczne bar-
dzo poważnie i będzie aktywnie działać 
na rzecz osiągnięcia ambitnych celów 
w sprawie energii odnawialnej. Nie tyl-
ko skupi się na osiągnięciu 20% pozy-
skiwania energii elektrycznej z odna-
wialnych źródeł, ale również zajmie się 
szerzej innymi zagadnieniami, takimi jak 
problemy z sieciami przesyłowymi.

Co więcej, Kongres Stanów Zjedno-
czonych zaproponował pakiet stymulu-
jący o wartości od 30 do 50 mld dola-
rów przeznaczony dla sektora energii 
odnawialnej w dziedzinach takich jak: 
inwestycje w rozbudowę sieci prze-
syłowych, gwarancje kredytowe oraz 
efektywność energetyczna. 

W związku z tym, wsparcie rządo-
we – jeden z najważniejszych czynni-
ków dla przemysłu – pozostaje silne, 
mimo słabych wyników ekonomicznych. 
Wzmocni to oczywiście zaufanie wśród 
uczestników tego rynku oraz potencjal-
nych inwestorów.

O Frost & Sullivan

Frost & Sullivan, globalna firma doradcza, świadczy usługi Partner-
stwa na Rzecz Wzrostu, współpracując z klientami w celu osiągnię-
cia ich najlepszej pozycji rynkowej pod względem rozwoju, innowa-
cyjności oraz przywództwa. Program firmy – Growth Partnership 
Service – dostarcza dokładne badania rynkowe i modele najlepszych 
praktyk, aby wspomóc generowanie, ewaluację i wdrożenie skutecz-
nych strategii wzrostu. Frost & Sullivan ma 45-letnie doświadczenie 
we współpracy z firmami z listy Global 1000, przedsiębiorstwami roz-
wijającymi się oraz społecznościami inwestorskimi. Posiada 31 biur 
działających na 6 kontynentach. Więcej informacji na temat Partner-
stwa na Rzecz Wzrostu firmy Frost & Sullivan znajdą Państwo pod 
adresem http://www.frost.com. 
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Sytuacja w Polsce �

Jest za wcześnie, aby przewidywać, 
jaki będzie efekt kryzysu na polskim ryn-
ku energii wiatrowej. Recesja powoli do-
ciera także do Polski, ale wygląda na 
to, że nasz sektor wiatrowy jest w re-
latywnie dobrej sytuacji. W listopadzie 
2008 r. moc zainstalowana wynosiła 
442 MW i uczestnicy rynku są przeko-
nani, że roczne założenia zostaną na tym 
polu osiągnięte, jak również obrany cel 
12 GW w 2012 r. Zainteresowanie inwe-
stowaniem na polskim rynku jest ciągle 
silne, co potwierdza wejście do Polski ta-
kich firm jak Nordex w lutym 2008 r. 

Czy spowolnienie  �
gospodarcze ma 
pozytywne strony?

Przede wszystkim, ceny półfabry-
kantów z pewnością dogonią ceny 
surowych materiałów. Te ostatnie dra-
stycznie spadły w okresie od września 
do listopada 2008 r. Ceny stali, po osią-
gnięciu maksymalnego pułapu pomię-
dzy czerwcem a wrześniem 2008 r., 
spadły do poziomu z grudnia 2007 r. 
w czasie krótszym niż 3 miesiące.

Kolejnym czynnikiem, który wpływa 
na spadek cen, jest rosnący poziom 
rywalizacji w całym łańcuchu warto-
ści dodanej. To z kolei uruchomi więk-
szą konkurencję pomiędzy dostawcami, 
dając możliwości wzrostu tym, którzy 
są w stanie szybciej redukować kosz-
ty i ceny. 

Ponadto czas dostarczenia i kon-
strukcji wyraźnie się zmniejszy, co w re-
zultacie skróci cykl życia projektu i po-
zwoli na szybsze zamówienia i krótsze 
oczekiwanie na przychód z projektu.

I w końcu, szacowanie aktywów, 
które ostatnio wymknęło się spod kon-
troli, powróci do rozsądnego poziomu. 
Firmy, które zechcą powiększać swoje 
portfolio o energię wiatrową, będą miały 
szansę nabyć istniejące i nowe projekty 
za rozsądną cenę. 

Podsumowanie �

Jakkolwiek wskaźniki wzrostu 
sektora energii wiatrowej zmaleją, nie 
oznacza to, że ten przemysł stanie 
w miejscu. Spowolnienie ekonomicz-
ne, dla niektórych bardzo niefortunne, 
będzie sprzyjało rozwojowi innych gra-
czy na rynku.

Tańsze wyposażenie, dostępne 
w krótszym czasie dla nowych insta-
lacji, a także szerszy wachlarz specja-
listycznych usług konstrukcyjnych oraz 
większa konkurencja wśród każdego 
segmentu łańcucha wartości, wymuszą 
obniżkę kosztów całościowych projek-
tów. Jak tylko perspektywa ekonomicz-
na się poprawi, niższe koszty projektów 
prawdopodobnie uczynią inwestycje 
w energię wiatrową bardziej atrakcyjny-
mi dla wielu krajów i wielu inwestorów.

W ciągu następnych kilku lat ten 
przemysł będzie miał szansę na od-
dech: na naprawienie pozostałych 
technicznych i operacyjnych niedocią-
gnięć oraz lepsze wyszkolenie perso-
nelu technicznego, co pozwoli na wej-
ście w nową fazę rozwoju ze świetnym 
przygotowaniem oraz na falę wzrostu, 
która z pewnością nadejdzie.

Gouri Kumar jest analitykiem rynku 
energii odnawialnej we Frost & Sullivan. 

Więcej informacji na temat Partnerstwa 
na rzecz Wzrostu firmy Frost & Sullivan 
udzieli Państwu Joanna Lewandowska  

(joanna.lewandowska@frost.com).

Energia wiatrowa – Potrzeby zasobów �nansowych  

Niezależni właściciele farm wiatrowych

Dostawcy energii elektrycznej

Niezależne �rmy projektowe

Producenci 
komponentów

Dostawcy usług
(MRO)

Kluczowa 
aktywność

Rozszerzony 
zakres 
działań

Potrzeby
�nansowe

Produkcja
sprzętu

Budowa
sprzętu

Przekazania
do eksploatacji

Użytkowanie  Fazy projektu

Legenda

kilka miesięcy – 
– do roku

1-2 lata 1-2 miesiące 20-25 lat

Energia wiatrowa – potrzeby zasobów finansowych

Źródło: Frost & Sullivan



Instytut Energetyki Odnawialnej (EC BREC IEO), Polska 
Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej oraz MTP ser-
decznie zapraszają do udziału w drugiej edycji FORUM 
PRZEMYSŁU ENERGETYKI SŁONECZNEJ, które odbę-
dzie się 21 maja br. podczas targów GREENPOWER. 

Forum odbywa się pod patronatem honorowym ministra 
środowiska pana Macieja Nowickiego

Spotkanie adresowane jest do czołowych producentów 
kolektorów słonecznych, dystrybutorów, przedstawicieli han-
dlowych, instalatorów systemów słonecznych oraz wszystkich 
zainteresowanych energetyką słoneczną cieplną. 

Tematyka dotyczyć będzie m.in. rozwoju i organizacji pol-
skiego rynku kolektorów słonecznych oraz współpracy nauko-
wo-technicznej i transferu technologii. Zaproszeni goście za-
prezentują przykłady możliwości zacieśnienia współpracy m.in.: 
European Solar Thermal Technology Platforom czy też Euro-
pean Solar Thermal Industry Federation. Poza tym, omówione 
zostaną dwa największe rynki energetyki słonecznej w Europie: 
niemiecki i austriacki, ich organizacja i zasady finansowania in-
westycji słonecznych. 

Uczestnicy Forum poinformowani zostaną również o moż-
liwościach finansowania inwestycji słonecznych: nowe, szcze-
gółowe zasady wsparcia zakupu instalacji słonecznych przez 
NFOŚiGW, przegląd regionalnych programów wsparcia ener-
getyki słonecznej. 

Na zakończenie Forum przewidziany jest panel dyskusyjny 
na temat określenia znaczącej roli energetyki słonecznej w Kra-
jowym planie działań na rzecz rozwoju energetyki odnawialnej 
do 2020 r. (tzw. "Action plan") oraz wprowadzenia dodatkowych 
i skutecznych instrumentów wsparcia. Wydarzeniami towarzy-
szącymi Forum będą: Europejski Dzień Słoneczny – ogólnoeu-
ropejska kampania na rzecz promocji wykorzystania energetyki 
słonecznej oraz spotkanie członków Sekcji Słonecznej PIGEO 
oraz osób i organizacji zainteresowanych współpracą.

Szczegółowy program FORUM dostępny jest na stronie interne-
towej organizatora: www.ieo.pl/solarforum, rejestrację uczest-
ników Forum prowadzi współorganizator FORUM – PIGEO 
www.pigeo.org.pl.
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Rittal Sp. z o.o. 
ul. Królewska 6
05-825 Grodzisk Mazowiecki 
tel.: (0 22) 724 27 84 
fax: (0 22) 724 08 52
e-mail: rittal@rittal.pl
www.rittal.pl

Tech Info 0 801 380 320

Zgodne z PN-EN 60439-1

• Maksymalne bezpieczeństwo dzięki wewnętrznemu 
   podziałowi (Typ 2-4)
• Bezpieczna konserwacja i rozbudowa rozwiązania
• Kompatybilność ze wszystkimi typowymi urządzeniami 
   sterującymi
• Elastyczność dzięki modułowej konstrukcji 
• Nowość: system szyn zbiorczych do 4 000 A

Rozdział mocy najwyższej klasy:
Rittal Ri4Power
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Przemysław W. Czyżewski, Verkis Energia Sp. z o.o.

Przetwarzanie energii wód geotermalnych nie jest w Polsce nowością 
(najstarszy zakład –- Geotermia Podhalańska działa już od ponad 15 lat), 

jednak liczba obiektów bazujących na tym odnawialnym źródle jest niewielka. 
Jakkolwiek, w obliczu drożejących importowanych surowców energetycznych 
o nieraz utrudnionej dostępności, duży potencjał energii tkwiący w gorących 
wodach, zalegających kilka tysięcy metrów pod znaczną częścią terytorium 
naszego kraju, zaczyna być poważnie brany pod uwagę pod kątem eksploatacji. 
Tym bardziej, że energia geotermalna jest uznana za czystą ekologicznie 
i odnawialną, co w perspektywie roku 2020 i przewidzianego minimum dla 
energii pochodzących z OZE w UE, ma ogromne znaczenie.

ENERGII
GEOTERMALNEJ
W POLSCE
dziś i w niedalekiej przyszłości

F
ot
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Energia geotermalna  �
i jej potencjał

Energię geotermalną (będącą czę-
ścią energii geotermicznej Ziemi, zawar-
tą w wodzie) dzieli się na płytką oraz 
głęboką. Geotermia płytka to zasoby 
energii pochodzenia geotermicznego, 
zakamuflowane w wodach znajdują-
cych się na stosunkowo niewielkich głę-
bokościach i zarazem o temperaturach 
na tyle niskich, że ich bezpośrednie wy-
korzystanie do celów energetycznych 
jest niemożliwe (aczkolwiek można je 
efektywnie eksploatować w sposób 
pośredni, np. przy użyciu pomp cie-
pła). Można przyjąć, że graniczną tem-
peraturą jest w tym przypadku poziom 
20°C. Geotermia głęboka zaś, to ener-
gia zawarta w wodach znajdujących się 
na znacznych głębokościach (2, 3 km 
i więcej), głównie w postaci naturalnych 
zbiorników, o temperaturach powyżej 
20°C. W warunkach istniejących w Pol-
sce, na takich głębokościach tempera-
tury wód geotermalnych sięgają 80°C 
do 90°C, a w pewnych szczególnych 
lokalizacjach, mogą przekraczać na-
wet 100°C. Geotermia głęboka może 
być utylizowana w sposób bezpośred-
ni, a poziom temperatur rzędu 60°C do 
80°C predestynuje ją do pozyskiwania 
energii do celów ciepłowniczych na 
szeroką skalę. W takim też celu wznie-
siono wszystkie istniejące w Polsce 
obiekty przetwarzające ten typ energii. 
Sposób utylizacji energii w zależności 
od temperatury można prześledzić na 
rysunku 1.

Potencjał geotermii w Polsce jest 
szacowany nawet na 110 mld t pali-
wa umownego, czyli aż 15 tysięcy razy 
więcej, niż wynosi roczne zapotrzebo-
wanie energetyczne całego kraju. Licz-
ba ta dotyczy zasobów osiągalnych, 
czyli skumulowanych na głębokościach 
do 3 km. Zakładając, że możliwości 
techniczne pozwoliłyby na racjonalne 
wykorzystanie choć 1% tego olbrzy-
miego potencjału, energia wód geo-
termalnych mogłaby stanowić solidny 
fundament dla bezpieczeństwa ener-
getycznego Polski.

Obiekty istniejące �

Na chwilę obecną, w Polsce dzia-
ła kilka czynnych obiektów przetwa-
rzających energię geotermalną. Są to 
ciepłownie w systemach biwalentnych, 
w których poza sezonem grzewczym 
ciepło użytkowe pochodzi wyłącznie ze 
źródła geotermalnego, natomiast w se-
zonie, w okresie szczytu zapotrzebowa-
nia na energię, uruchamia się dodatko-
wo wspierające źródło konwencjonalne 
(zwykle są to kotły gazowe). Wybra-
nym ciepłowniom towarzyszą dodatko-
we obiekty, wykorzystujące ciepło wód 
geotermalnych. Przykładowo, w Unie-
jowie i Mszczonowie działają kąpieliska 
termalne, w Uniejowie dodatkowo ośro-
dek balneologiczny typu „SPA”.

Jak już wspomniano wcześniej, za-
soby energii zawartej w wodach geo-
termalnych są olbrzymie, przy czym 
obszar, na którym występują wody 

o temperaturach umożliwiających ra-
cjonalną eksploatację, jest również roz-
legły, obejmujący większą część tery-
torium Polski. Coraz więcej jednostek 
samorządu terytorialnego w kraju roz-
poczyna prace mające ocenić możliwo-
ści eksploatacji tych źródeł. Przykłado-
wo, w województwie łódzkim, bardzo 
zaawansowane prace nad ciepłownią 
i ośrodkiem balneologicznym prowa-
dzone są w Poddębicach, a wstęp-
ne badania lub analizy prowadzone 
są m.in. w Łodzi, Łowiczu, Radomsku 
i Skierniewicach. W przypadku Unie-
jowa, gdzie poprzez budowę kąpieli-
ska zamknięto następną fazę rozbu-
dowy ośrodka geotermalnego, trwają 
przygotowania do kolejnej, mającej na 
celu ocenę wykonalności elektrowni 
geotermalnej, przyłączonej do sieci 
elektroenergetycznej. Byłby to pierw-
szy w Polsce takiego typu obiekt i je-
den z nielicznych w Europie.
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Rys. 1. Diagram ilustrujący praktyczne wykorzystanie wód geotermalnych w zależności 
od temperatury (opracowany przez islandzkiego specjalistę inż. Baldura Lindala, 1973)



64 nr 1(7)/2009
P

al
iw

a 
d

la
 e

n
er

g
et

yk
i

Możliwości budowy  �
nowych obiektów

Jedną z podstaw rozwoju projek-
tów wykorzystania wód geotermalnych 
jest dobre rozpoznanie warunków geo-
termicznych. W Polsce wynika ono 
z przeprowadzonych w latach minio-
nych (głównie 70. i 80.) licznych odwier-
tów poszukiwawczych ropy naftowej 
i gazu. Na ich podstawie sporządzono 
wiarygodne mapy rozkładu gradientu 
geotermicznego, co więcej, w wielu 
przypadkach rozpoznano parametry 
jakościowe wody. Tak też istnieje du-
ża baza danych, na podstawie której 
specjaliści (geolodzy, inżynierowie) mo-
gą z dużą trafnością określić istnienie 
i przydatność źródeł geotermalnych do 
celów energetycznych. Bardzo duży 
potencjał energetyczny geotermii, ko-
nieczność budowy nowych obiektów 
bazujących na OZE oraz doświadcze-
nie wyniesione z dłuższej eksploatacji 
kilku obiektów, z pewnością otworzą 
drogę kolejnym inwestycjom.

Jak wspomniano wcześniej, tempe-
ratury wód geotermalnych występują-
cych w Polsce na dostępnych głęboko-
ściach nie przekraczają w najlepszym 
razie 100°C. Ogranicza to racjonalną 
eksploatację w zasadzie tylko do celów 
ciepłowniczych. Wytwarzanie prądu 
elektrycznego wymaga źródeł geoter-
malnych o bardzo wysokich tempera-
turach (200°C i więcej) dla wydajnej 
produkcji. W temperaturach osiągal-
nych u nas, wytwarzanie prądu możli-
we byłoby przy użyciu nowoczesnych, 
binarnych systemów bazujących na 
zamkniętych obiegach z czynnikami 
niskowrzącymi, jednak byłyby to sys-
temy niewielkich mocy, o lokalnym zna-
czeniu. Instalacja takiego typu obiektu 
jest planowana w Uniejowie.

Szacuje się, że istniejących otwo-
rów poszukiwawczych ropy i gazu jest 
na terenie Polski kilkadziesiąt tysięcy. 
Nie jest wykluczone, że w niektórych 
miejscach będą podejmowane próby 
ich udrażniania, jeśli rozpoznane wcze-
śniej warunki rokowałyby pozytywnie na 
ewentualną eksploatację energetyczną. 

W sprzyjających okolicznościach (na 
pewno potwierdzonych badaniami do-
świadczonych specjalistów) takie dzia-
łania mają sens i pozwolą na wykona-
nie obiektu niższym kosztem lub wręcz 
w ogóle pozwolą na jego powstanie. 
Należy jednak mieć świadomość, że 
wiele spośród dawnych wierceń było 
wykonane w zupełnie innym celu, niż 
czerpanie wód geotermalnych, i ich 
wykorzystanie musiałyby poprzedzić 
stosowne analizy wykonalności.

Zagrożenia dla rozwoju  �
głębokiej geotermii

Studiując ogólnodostępne artykuły, 
czy prezentacje, można napotkać na 
informacje, że niektóre spośród działa-
jących ośrodków geotermalnych w Pol-
sce miały bądź mają problemy z rentow-
nością. Taki stan rzeczy wynika przede 
wszystkim z bardzo wysokich nakładów 
finansowych poniesionych na wykona-
nie obiektu. Szczególnie drogi jest pod-
stawowy element, na którym bazuje 
każdy zakład geotermalny, czyli odwiert 
bądź kilka odwiertów. Sama eksploata-
cja jest również kosztowna, bowiem 
w zdecydowanej większości przypad-
ków, silnie zmineralizowane wody geo-
termalne, muszą być zatłaczane z po-
wrotem w głąb ziemi, aby nie zakłócić 
stanu wód powierzchniowych. Tak też 
poprzez wysokie nakłady początkowe 
i wysokie koszty utrzymania, opłacal-
ność budowy zakładu geotermalnego 
w porównaniu do konwencjonalnego 
(np. ciepłowni węglowej) jest raczej ma-
ła. Podwyższenie cen energii pocho-

dzących z takiego zakładu raczej nie 
wchodzi w grę, trudno bowiem sobie 
wyobrazić, aby społeczność odbierają-
ca energię cieplną godziła się na wyż-
sze ceny tylko ze względu na jej „czy-
ste” i ekologiczne źródło. Rozwiązaniem 
mogłyby być świadectwa pochodzenia 
energii (jak w przypadku wytwarzania 
prądu elektrycznego z OZE), których 
odsprzedaż podwyższyłaby rentowność 
zakładów geotermalnych.

Podsumowanie �

Największym atutem energii zaku-
mulowanej w wodach geotermalnych 
jest jej dostępność na miejscu, w kra-
ju, na większej części terytorium. Za-
soby są rozpoznane, w kilku miejscach 
w różnych częściach Polski podjęto, 
z powodzeniem, próby ich przetwa-
rzania. Jest wielce prawdopodobne, że 
chociażby ze względu na wypełnienie 
zobowiązań względem UE do 2020 r., 
geotermia może być dla ciepłownictwa 
tym, czym stają się obecnie turbiny wia-
trowe dla elektroenergetyki – dość trud-
nym do okiełznania, ale powszechnie 
stosowanym źródłem.
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Tab. 1. Zakłady geotermalne w Polsce

Zakład geotermalny
Moc obiektu [MWt] 

(w nawiasie udział geotermii)
Rok uruchomienia

Podhale 125 (60) 1993

Pyrzyce 34,8 (14,8) 1997

Mszczonów 7,5 (1,05) 1999

Uniejów 5,6 (3,2) 2001

Słomniki 1,8 (0,32) 2002

Stargard Szczeciński 130 (14) 2005



mtp_Expopower09_210x290_Nowa Ene2   2 1/26/09   4:58:12 PM



66 nr 1(7)/2009
C

ie
pł

o
w

n
ic

tw
o

Tomasz Głuski, prezes zarządu Logica Poland Sp. z o.o., Paweł Malinowski, Politechnika Wrocławska

Informatyka
W CIEPŁOWNICTWIE
Ciepłownictwo czy jak obecnie się mówi ciepło sieciowe, to branża zaliczająca 

się do usług komunalnych i powszechnych. Cechą specyficzną tych branż 
jest konieczność zaspokajania potrzeb szerokiego kręgu odbiorców, zarówno 
klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorstw. W tym przypadku potrzebą jest 
dostawa ciepła na potrzeby grzewcze oraz często do przygotowania ciepłej wody 
użytkowej lub też ewentualnie na cele produkcji przemysłowej. Analiza potrzeb 
informatycznych przedsiębiorstw ciepłowniczych musi zatem wyjść od podstawowej 
cechy, czyli dostawy ciepła do dużej grupy odbiorców.

Potrzeby funkcjonalne  �
przedsiębiorstw 
ciepłowniczych

Zacznijmy od analizy funkcjonal-
nej przedsiębiorstwa ciepłowniczego. 
Z punktu widzenia biznesowego „clue” 
działalności biznesowej to sprzedaż cie-
pła. Funkcjonalnie motorem napędowym 
każdego przedsiębiorstwa ciepłownicze-
go jest sprzedaż ciepła i rozliczenie tejże 
sprzedaży. Sprzedaż ciepła opiera się 
o dość skomplikowany – w porównaniu 
do innych form sprzedaży – proces rozli-
czenia. Proces rozpoczyna się od odczy-
tu stanu liczników, poprzez dokonanie 
przeliczeń zużycia ciepła dla poszcze-
gólnych odbiorców korzystających ze 

wspólnego licznika, przeliczeń dla cha-
rakteru odbioru (ogrzewanie, podgrza-
nie wody, wentylacja, etc.). Krokiem na-
stępnym jest kompletacja pozycji faktury. 
Ważnym jest tutaj uwzględnienie, zgod-
nie z Prawem energetycznym, rozdzie-
lenie procesu produkcji ciepła i jego do-
stawy – w szczególności jeżeli produkcję 
ciepła prowadzi inny podmiot gospodar-
czy niż jego dystrybucję. Poszczególne 
pozycje faktury są funkcją dwóch wiel-
kości fizycznych – mocy i ciepła. Usługi 
ciepłownicze zależne są od tzw. mocy 
zamówionej przez odbiorców – jest to 
tzw. opłata za gotowość. A towar – czy-
li ciepło – od bezpośredniego zużycia. 
Usługi i towar, jak w każdym procesie 
handlowym, muszą być opisane i wyce-

nione na podstawie umowy, kontraktu 
handlowego. Szczegółowe warunki wy-
ceny, dostawy, jakości towaru, procedur 
odwoławczych, rozwiązywania spraw 
spornych, itd., winny być ustalone w wy-
niku procesu negocjacyjnego między do-
stawcą (producentem, dystrybutorem), 
a odbiorcą. Dla fachowców z branży jest 
to elementarz. Dla osób spoza branży 
– zwykle niezrozumiały żargon. Nie ma 
sprzedaży i rozliczania bez możliwości 
reklamacji lub odwołań.

Aby sprzedaż ciepła mogła nastą-
pić, musi istnieć odpowiednia infrastruk-
tura. Jest to charakterystyczne dla całej 
branży komunalnej i energetycznej Do-
stawa i sprzedaż ciepła oraz usług cie-
płowniczych opiera się o fakt istnienia 
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specyficznej infrastruktury. Bez tej infra-
struktury branża nie jest w stanie funk-
cjonować. Budowa, utrzymanie i rozwój 
tej infrastruktury to kluczowe kompe-
tencje przedsiębiorstwa. W obszarze 
tychże kompetencji może zachodzić 
największa specjalizacja pracowników 
i doskonalenie funkcjonalne przedsię-
biorstwa. Zagadnienia eksploatacji sys-
temu ciepłowniczego to zarówno za-
gadnienia z obszaru wiedzy technicznej 
(eksploatacja i obsługa automatyki, hy-
drauliki systemu, parametrów urządzeń 
wytwórczych, itd.), jak i wiedzy finan-
sowo-księgowej (ewidencja środków 
trwałych, amortyzacja, inwestycje, pla-
nowanie finansowe, itd.).

Dwa powyższe obszary funkcjonal-
ne, będące specyficzne dla branży cie-
płowniczej, muszą zostać uzupełnione 
przez trzeci, powszechny dla podmio-
tów gospodarczych obszar – działal-
ność sprawozdawczo-zarządczą. Każde 
przedsiębiorstwo funkcjonuje w okre-
ślonej przestrzeni gospodarczej, podle-
ga przepisom podatkowym, socjalnym, 
technicznym. Ten obszar funkcjonalny, 
z jednej strony dość zestandaryzowany, 
z drugiej jednak w każdym przedsiębior-

stwie zawsze jakoś zindywidualizowany 
to fundament osobowości prawnej każ-
dej firmy. Jeżeli te potrzeby funkcjonal-
ne zbierzemy w całość i uporządkujemy, 
wykorzystując do tego nowoczesną ter-
minologię, otrzymamy schemat przed-
stawiony na rysunku 1. Przedstawia on 
trzy obszary funkcjonalne: Front Office 
(biuro obsługi klienta), Back Office (ad-
ministracja) i Operations (eksploatacja 
systemu technicznego). W pewnych ob-
szarach zakresy funkcjonalne zachodzą 
na siebie, co podkreśla że jest to jeden 
spójny organizm gospodarczy. 

Potrzeby informacyjne  �
przedsiębiorstw 
ciepłowniczych

Przedstawiony opis funkcjonalny 
przedsiębiorstw ciepłowniczych moż-
na „przetłumaczyć” na język narzędzi 
informatycznych. W czasach szybkie-
go rozwoju informatyki oraz mnogości 
wprowadzanych pojęć marketingowych, 
można często czuć się zagubionym jak 
przejść od „potrzeb funkcjonalnych” do 
sposobów „informatycznego” ich za-
spokajania. Zacznijmy od „informatycz-

nego elementarza”, czyli zdefiniowania 
potrzeb informacyjnych i narzędzi do-
starczających tychże informacji. 

Przeprowadzenie wcześniej omó-
wionego rozliczenia za pomocą narzędzi 
informatycznych wymaga odpowiednich 
narzędzi funkcjonalnych. Po pierwsze – 
kartoteki urządzeń pomiarowych wraz 
z ich przypisaniem do odbiorców – czy-
li kartoteki klientów. Kartoteka klientów 
musi wiązać się z kartoteką umów, aby 
możliwe było dotrzymanie warunków 
umownych dotyczących przypisania ta-
ryf, terminów (rys. 1). Po drugie – narzę-
dzi umożliwiających zbieranie, weryfi-
kowanie, kontrolowanie i sprawdzanie 
wartości odczytów liczników zużycia 
ciepła. Tym narzędziem może być za-
równo kartka papieru i ołówek (w naj-
prostszym przypadku), jak i system 
zdalnego odczytu poprzez łącza GSM/
GPRS w najnowocześniejszych zasto-
sowaniach. Po trzecie – niezawodnego 
i wydajnego „motoru obliczeniowego” 
umożliwiającego sprawne przeprowa-
dzenie obliczeń i masowe naliczenie 
faktur, z uwzględnieniem procedur kon-
trolnych. Po czwarte – sprawnego sys-
temu masowego wydruku i dystrybucji 

Rys. 1. Potrzeby informacyjne – podział funkcjonalny
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naliczonych faktur. Po piąte – czytelne-
go i „szczelnego” systemu rozliczenio-
wego. Kontrola i windykacja płatności 
w przypadku procesów masowej sprze-
daży, to podstawa sukcesu finansowego. 
Dalsze narzędzia, dodatkowo wspoma-
gające proces rozliczeń i sprzedaży, to 
narzędzie umożliwiające sprawną ewi-
dencję i obsługę zdarzeń typu: reklama-
cje, zmiany/zamiany klientów-odbiorców, 
ustalenia z odbiorcami, błędy i sprawy 
nietypowe. Ostatnim narzędziem będzie 
system umożliwiający rejestrację funk-
cjonowania przedsiębiorstwa w katego-
riach podatkowo-finansowych oraz so-
cjalnych. Tym sposobem zgromadziliśmy 
„informatyczny niezbędnik funkcjonalny” 
każdego przedsiębiorstwa ciepłownicze-
go, co schematycznie przedstawiono na 
rysunku 2. Wprowadzając nowoczesną 
terminologię wyróżnić można: „narzę-
dzie” billingowe do masowego fakturo-
wania i rozliczeń-windykacji (z ang. „bill” 
– rachunek lub wystawiać rachunek), na-
stępnie „narzędzie” odczytu liczników 
(z ang. MR – Meter Reading – odczyty 
liczników lub ostatnio częściej AMR – 

Automated Meter Reading – automa-
tyczne odczyty liczników), „narzędzie” 
wspomagające obsługę klienta czy-
li CRM (z ang. – Customer Realtions 
Management – zarządzanie relacjami 
z klientami), „narzędzie” wspomagające 
obieg dokumentów czyli EDE (z ang. – 
Electronic Document Exchange – elek-
troniczny obieg dokumentów) oraz „na-
rzędzie” sprawozdawczości księgowej 
(z ang. ERP – Enterprise Resource Plan-
ning – zarządzanie zasobami przedsię-
biorstwa). Centralnym narzędziem in-
formacyjnym jest to co jest czynnikiem 
podstawowym biznesu ciepłowniczego 
– system sprzedaży i rozliczeń sprzeda-
ży ciepła przechowujący i dostarczający 
informacji o klientach, dostawie towaru 
i zrealizowanych usługach. Pozostałe 
„narzędzia” pełnią rolę wspomagającą. 

Architektura systemów  �
informatycznych 

Po rozważeniu obszarów funkcjo-
nalnych i potrzeb informacyjnych typo-
wego przedsiębiorstwa ciepłowniczego, 

możemy wkroczyć na teren informaty-
ki. Jest to obszar dość niezrozumiały 
dla większości osób nie będących in-
formatykami. Aczkolwiek jeżeli przed-
stawić go w sposób uporządkowany, 
nie jest wcale taki skomplikowany jak 
się powszechnie sądzi. Zapoznajmy 
się na początek z ogólną architekturą 
typowego systemu informatycznego, 
przedstawionego na rysunku 3. 

Każdy system informatyczny, aby 
funkcjonować potrzebuje platformy sie-
ciowo-sprzętowej (tzw. hardware). Bez 
komputerów, serwerów, sieci kompu-
terowej, nie będzie istniał. Cała ta plat-
forma sprzętowa nie zadziała bez sys-
temu operacyjnego, który potrafi się 
komunikować i zarządzać pracą tejże 
infrastruktury. Te dwie pierwsze war-
stwy stanowią grunt pod fundament 
o nazwie baza danych. Relacyjna baza 
danych, to coś co zdecydowało o moż-
liwości zastosowań informatyki w zarzą-
dzaniu. Dopóki nie było relacyjnych baz 
danych, informatyka stanowiła domenę 
inżynierów i naukowców i służyła głów-
nie do przeprowadzania obliczeń. Mniej 
lub bardziej skomplikowanych symu-
lacji, szybszych lub wolniejszych obli-
czeń. W momencie pojawienia się baz 
danych informatyka wkroczyła w ob-
szar gromadzenia, analizowania i udo-
stępniania danych i informacji. I to dało 
podstawę do jej masowych zastoso-
wań. Z punktu widzenia sprawności 
obsługi, zmniejszenia kosztów, unikania 
błędów i zwiększenia szybkości korzy-
stania z danych, korzystnie jest jeżeli 
liczba baz danych zmierza ku jedności, 
czyli jednej wspólnej dla wszystkich 
bazy danych. Nie zawsze jest to z po-
wodów technicznych, organizacyjnych 
czy finansowych wykonalne, ale raczej 
zawsze jest pożądane. 

Na tym fundamencie bazodano-
wym możemy postawić „pierwszą kon-
dygnację” systemu informatycznego 
– aplikacje. Z danych przechowywa-
nych w bazach korzystają aplikacje – 
programy komputerowe, które można 
z grubsza podzielić na tzw. systemy 
transakcyjne – służące do gromadzenia 
i obróbki danych oraz aplikacje proble-

Rys. 2. Schemat przedstawiający „narzędzia” informatyczne przedsiębiorstwa
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mowe – czyli dawne programy oblicze-
niowe. Wraz ze wzrostem ilości prze-
chowywanych danych oraz rozwojem 
sposobów wykorzystania gromadzo-
nych informacji, pojawiło się następne 
„piętro”, czyli aplikacje typu: hurtownie 
danych, systemy CRM, systemy inte-
ligentnego wspierania decyzji, itd. Bez 
wchodzenia w szczegóły można po-
wiedzieć, że dzisiaj jest to najszybciej 
rozwijający się obszar zastosowań in-
formatyki i jednolita terminologia, która 
nie została do końca wypracowana (ze 
względu na masowy „szum marketin-
gowy”). Oczywiście cała ta architektura 

w dobie internetu została rozbudowana 
na potrzeby pracy grupowej (czyli intra-
netu), jak i możliwości pracy w global-
nej sieci internetowej z uwzględnieniem 
różnego poziomu zabezpieczeń.

Systemy informatyczne  �
dla przedsiębiorstw 
ciepłowniczych

System informatyczny służy do 
zaspokojenia potrzeb informacyjnych 
i funkcjonalnych przedsiębiorstwa cie-
płowniczego. Nakładając na typową ar-
chitekturę systemu informatycznego „na-

rzędzia” służące zaspokojeniu potrzeb 
typowego przedsiębiorstwa ciepłowni-
czego, otrzymamy schemat jak na ry-
sunku 4. Należy zauważyć, że specyfika 
branżowa na tymże schemacie ujawniła 
się tylko na poziomie aplikacji. Warstwa 
sprzętowo-sieciowa i bazodanowa jest 
standardowa. Różnice pojawiają się na 
poziomie funkcjonalnym, czyli tam gdzie 
pojawiają się specyficzne dla branży pro-
blemy. Poziom aplikacyjny to w zasadzie 
jedyna warstwa, gdzie należy uwzględ-
nić odrębność branży. Dotyczy to głów-
nie zasad prowadzenia odczytów i nali-
czeń pozycji faktur. Pozostałe działania 
są już typowe dla przedsiębiorstw ob-
sługujących duże ilości klientów, a więc 
i energetycznych, telekomunikacyjnych, 
wodociągowych i nawet oczyszczania 
miasta. Zagadnienia fizycznej lokaliza-
cji aktywów (systemy map cyfrowych 
i GIS), zagadnienia logicznej organizacji 
usług, zagadnienia zarządzania relacja-
mi z klientem, zaawansowane analizy 
rentowności usług i obsługi infrastruktu-
ry to problematyka wspólna dla wszyst-
kich branż infrastrukturalnych i warto tu 
skorzystać z istniejących i sprawdzo-
nych rozwiązań. 

Podsumowanie �

Podsumowując należy stwierdzić, 
iż ciepłownictwo i jego potrzeby infor-
matyczne wpisuje się bardzo dobrze 
w generalne standardy informatyczne 
oraz rozwiązania opracowane dla branż 
infrastrukturalnych. Nie należy się oba-
wiać zarządzania tym obszarem, lecz 
skorzystać ze sprawdzonych wzorców. 
Są to wzorce uniwersalne, jeżeli chodzi 
o podstawy infrastruktury systemów 
informatycznych (warstwa sprzętowo-
sieciowa i bazodanowa) oraz aplikacji 
zarządczych i finansowo-księgowych. 
W zakresie potrzeb branżowych ta-
kich jak: sprzedaż, windykacje, czy 
też zarządzanie infrastrukturą warto 
sięgnąć po rozwiązania dedykowane, 
a równocześnie sprawdzone w prak-
tyce, aby móc wykorzystać stworzone 
już standardy.



Rys. 3. Architektura Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Rys. 4. Zintegrowany System Informatyczny dla ciepłownictwa
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Budowa sieci  �
ciepłowniczych

Rozwój budownictwa w Bełchato-
wie w okresie ostatnich 10 lat to głównie 
domy jednorodzinne i pawilony handlo-
we. Każdy powstający budynek to dla 
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej 
okazja do pozyskania nowego odbiorcy. 
Podstawowym warunkiem jest położe-
nie nowego obiektu w pobliżu istnieją-
cej sieci ciepłowniczej. Większe obiekty 
przyłączane są indywidualnie. Natomiast 
budownictwo jednorodzinne powstaje 
na obrzeżach miasta. Niektóre rejony 
takiej zabudowy znajdują się w pobliżu 
istniejącej sieci, ale mieliśmy też rejon 
przeznaczony na ok. 700 budynków 
oddalony ponad kilometr od możliwego 
miejsca zasilania takiego rejonu. Istnieją 
również na terenie miasta rejony ze star-

szą zabudową, które nie były wcześniej 
objęte zasilaniem z m.s.c.

Jeżeli analiza ekonomiczna potwier-
dzała opłacalność realizacji inwestycji 
polegających na budowie sieci rozdziel-
czych zasilających takie rejony z budow-
nictwem jednorodzinnym, przystępo-
waliśmy do projektowania i następnie 
realizacji budowy.

Projektowanie, a szczególnie reali-
zacja sieci i przyłączy cieplnych, wy-
konywana jest, gdy budynki  są już 
praktycznie zakończone. Wcześniej za-
rezerwowane zostają grunty z przezna-
czeniem na pasy drogowe, realizowana 
jest sieć elektroenergetyczna, wodna, 
kanalizacyjna. Wynika to z „naturalnego” 
monopolu tych mediów, akceptowalne-
go przez wszystkich. 

Ciepło natomiast, mimo braku po-
twierdzania przez URE i klientów, za-

wsze było i jest traktowane jako medium 
na rynku konkurencyjnym, bo istniały 
i istnieją zawsze inne alternatywne – 
konkurencyjne sposoby zaopatrzenia 
w ciepło. Najlepszym dowodem na to 
jest sytuacja, gdy faktycznie zabraknie 
miejsca i możliwości na umieszczenie 
wszystkich elementów infrastruktury i in-
westorzy muszą podjąć decyzję o rezy-

Waldemar Szulc, prezes Zarządu, Tomasz Sawicki, kierownik Działu Inwestycji i Rozwoju PEC Sp. z o.o. w Bełchatowie

Nowa współpraca
w Bełchatowie
W ostatnich kilku latach w Bełchatowie przy budowie sieci ciepłowniczych, 

podobnie jak w wielu innych przedsiębiorstwach ciepłowniczych, spotykało 
nas wiele trudności. Mimo istniejących na różnym poziomie kolizji i utrudnień, 
udało nam się w Bełchatowie zrealizować sieci rozdzielcze z przyłączami do 
kilkuset domków jednorodzinnych. Zawsze jednak zazdrościliśmy projektantom 
pozostałych sieci „wygody” i względnej swobody przy projektowaniu swoich 
instalacji na „względnie czystym terenie”. Stąd powstał pomysł wspólnego 
projektowania infrastruktury miejskiej.

Fot. 1. Miejsce ekstremalnych kolizji
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gnacji z jednego z elementów. Wybór 
zawsze pada niestety na ciepło..

A jeżeli nawet wystarczy jeszcze 
trochę miejsca na sieć ciepłowniczą, to 
wymagania właścicieli terenów, kolizje 
z innymi elementami infrastruktury po-
wodują trudności w optymalnym pro-
jektowaniu, podnoszą koszty realizacji, 
a czasami wręcz uniemożliwiają przyłą-
czenie niektórych budynków.

Mimo istniejących na różnym pozio-
mie takich trudności, udało się nam w 
Bełchatowie zrealizować sieci rozdziel-
cze z przyłączami do kilkuset domków 
jednorodzinnych. Choć zawsze zazdro-
ściliśmy projektantom pozostałych sieci 
„wygody” i względnej swobody przy pro-
jektowaniu swoich instalacji na „względ-
nie czystym terenie”.

Miasto zaprasza  �
do współpracy

Mając na uwadze wskazywane 
trudności, gmina Bełchatów jako koor-
dynator całego przedsięwzięcia, podję-
ła decyzję o wspólnym zaprojektowaniu 
równocześnie dla całego obszaru osie-
dla Ludwików w Bełchatowie (130 ha), 
całej infrastruktury. Zaproszeni zostali 
wszyscy gestorzy sieci zainteresowani 
zaopatrzeniem tego obszaru w swoją 
infrastrukturę. Zaproponowano podję-
cie działań zmierzających do stworze-
nia wspólnego projektu budowlanego 
z podziałem na poszczególne branże. 
W tym celu każda ze stron złożyła nie-
zbędne wytyczne i warunki do projek-
towania poszczególnych sieci. Zosta-
ną one uwzględnione w przetargu na 
wybór wykonawcy kompleksowego 
projektu budowlanego ogłoszonego 
przez gminę Bełchatów, wskazanego 
jako lidera konsorcjum wszystkich za-
interesowanych podmiotów. Po wyko-
naniu kompleksowego projektu z uzy-
skaniem decyzji zezwolenia na budowę, 
każdy z uczestników tego przedsię-
wzięcia pokryje koszt wykonania swo-
jej, branżowej części. Również realiza-
cja poszczególnych sieci spoczywać 
będzie na każdym z branżowych ge-
storów sieci.

Korzyści �

Korzyści płynących z tego pomy-
słu jest wiele. Mając na celu komfort 
i wygodę przyszłych odbiorców, obszar 
przeznaczony pod zabudowę jednoro-
dzinną będzie kompleksowo zaopatrzo-
ny w drogi, wodę, kanalizację sanitarną 
i deszczową, prąd, ciepło i multimedia. 
Możliwe będzie również zagospodaro-
wanie działki i terenu wokół budynku, 
uwzględniając przy tym przebieg po-
szczególnych mediów. Same uzgod-
nienia dotyczące terenu, na którym ma 
się znajdować sieć, również stają się 
łatwiejsze. Prowadzone są na wcze-
snym etapie, kiedy to właściciel pose-
sji nie ma w pełni zagospodarowanego 
i urządzonego terenu na swojej działce. 
Od początku więc, każdy z inwesto-
rów będzie miał wyjątkową okazję do 
przyłączenia się do poszczególnych 
sieci w momencie przez siebie wybra-
nym, a nie „wywalczonym”, jak to za-
zwyczaj bywało.

Ze względu na specyfikę pracy 
i sposób realizacji inwestycji, sieć cie-
płownicza może być budowana wtedy, 
kiedy wiadomo, gdzie znajduje się po-
mieszczenie techniczne przeznaczo-
ne na węzeł cieplny. Samo przyłącze 

wprowadzane jest do istniejącego już 
budynku. Mimo to wykonany projekt 
będzie uwzględniał „szkielet” sieci prze-
biegający w gruntach i pasach drogo-
wych, uwzględniający potrzeby obec-
nych i przyszłych odbiorców, natomiast 
same przyłącza będą sukcesywnie re-
alizowane. Łatwiej jest przecież zapro-
jektować samo przyłącze, niż sieć na 
terenie już uzbrojonym.

Przykład  �
do naśladowania

Nie tylko gestorzy sieci i właścicie-
le gruntów odnoszą korzyści z takiego 
„wspólnego” projektu, ale też wykonaw-
cy tego projektu, czyli projektanci. Unik-
ną zbędnych wydatków na dodatkowe 
mapy do celów projektowych, które 
na tak dużym obszarze są kosztowne 
oraz problemów z kolizjami i kolejnymi 
uzgodnieniami prowadzonymi z właści-
cielami gruntów. Uzgodnienia z gesto-
rami sieci też stają się łatwiejsze, gdyż 
prowadzone są na wczesnym etapie 
i w dużej mierze wykluczają przesu-
nięcia i przebudowy sieci ze względu 
na występowanie kolizji. Łatwiej jest 
wtedy wywiązać się z terminu realizacji 
takiego projektu. Projektant nie boryka 
się nieprzewidzianym wcześniej proble-
mem kolizji, którą można rozwiązać na 
etapie projektowania.

Obecnie jesteśmy w trakcie usta-
lania szczegółowych warunków prze-
targowych. Planowany termin wyboru 
firmy projektowej to I połowa 2009 r. 



Fot. 2. Głębokość wykopu ok. 3 m, 
spowodowana występującymi kolizjami

Rys. 1. Zakres inwestycji na tle systemu 
ciepłowniczego miasta Bełchatowa 

(zaznaczenie)
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mgr inż. Daniel Sławiński, Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Ośrodek Termomechaniki Płynów, Zakład Konwersji Energii

Analiza
tarczy
kierowniczej

– przed i po modernizacji

Ciągły rozwój branży energetycznej oraz poszukiwanie coraz to 
doskonalszych rozwiązań technicznych zmusza nas do czerpania wzorców 

z Przemysłu, o większym stopniu zaawansowania technologicznego.

Tak też stało się z zaszczepieniem pomysłu na stosowanie uszczelnień typu 
„plaster miodu” w turbinach parowych starszego typu. Technologia ta została 
przeniesiona z przemysłu lotniczego, gdzie jest powszechnie stosowana jako 
uszczelnienia tarcz turbin gazowych. 

Zastosowanie „nowej” technologii wymaga często ingerencji w konstrukcje 
tarczy kierowniczej, powodując jej podcięcie. Zdecydowanie się na to 
rozwiązanie, wymaga zastosowania precyzyjnego narzędzia, które jest w stanie 
określić, jakiej wielkości naprężenia powoduje wykonywany zabieg. 

Dotychczasowe metody obliczeniowe nie są w stanie podać poprawnej wielkości 
naprężeń i ugięcia tarczy lub robią to, stosując różnego rodzaju uproszczenia, 
często z dużym błędem.
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Podział tarcz  �
kierowniczych

Podział tarcz kierowniczych w turbi-
nach parowych można przeprowadzić 
w identyczny sposób jak podział turbin. 
Dzielimy je na:

tarcze kierownicze turbin akcyj- �
nych,
tarcze kierownicze turbin reakcyj- �
nych.

Pierwszy typ tarcz, z uwagi na cał-
kowitą konwersję spadku entalpii w tar-
czy kierowniczej na energię kinetyczną 
(a co za tym idzie - występującej różnicy 
ciśnień), posiada znacznie masywniej-
szą budowę od tarcz reakcyjnych, gdzie 
całkowity spadek entalpii rozkłada się 
(w zależności od reakcyjności stopnia) 
na tarcze kierownicze i wirnikowe.

Kolejny podział można przeprowa-
dzić na:

tarcze dzielone w płaszczyźnie sy- �
metrii,
tarcze jednolite. �

Pierwszy typ tarcz z uwagi na ła-
twość montażu, bardzo często wypie-
ra stosowanie odpowiedników jedno-
litych.

Uwzględniając temperaturę pary 
można dokonać podziału na:

tarcze pracujące powyżej 510°C.  �
Wykonuje się je z stali 13 HM,
tarcze pracujące powyżej 450°C.  �
Wykonuje się je z stali konstrukcyj-
nej węglowej poddanej kuciu lub 
staliwnych odpowiedników,
tarcze pracujące poniżej 200°C.  �
Wykonuje się je z żeliwa szarego. 

Łopatki kierownicze pracujące 
w temperaturze do 450°C wykonuje 
się ze stali nierdzewnej o zawartości 
od 0,1 do 0,2% węgla i 13% chromu. 
Dla wyższych temperatur pracy łopatki 
wykonuje się z dodatkiem najczęściej 
2% molibdenu. Poszczególne elemen-
ty tarczy spawa się elektrodami ze sta-
li wysokostopowej o zawartości 18% 
chromu i 8% niklu [1].

Przyczyną największej liczby awa-
rii jest zatarcie koła wirnikowego o tar-
cze kierownicze. Spowodowane jest to 
nadmiernym ugięciem tarczy kierow-
niczej wynikającej z nagłego wzrostu 
obciążenia turbiny, przeciążenia turbi-
ny powyżej mocy maksymalnej, a tak-
że w skutek rozrostu żeliwa, uderzenia 
wodnego czy błędnego zaprojektowa-
nia samej tarczy [1]. 

Najintensywniejszy rozrost żeliwa 
obserwuje się w temperaturze 400°C. 
Aby zapobiec nadmiernemu zjawisku, 
ogranicza się stosowanie tarcz żeliw-
nych do 300°C nagrzewania się ka-
dłuba. Zalecenie to podyktowane jest 
badaniami doświadczalnymi. Innym 
sposobem jest pozostawianie luzu po-
między tarczą kierowniczą, a ścianką 
kadłuba. Szczelina ta zostaje wypeł-
niana stopniowo przez rozrastającą się 
tarczę żeliwną.

Drugim najczęstszym powodem 
awarii tarcz kierowniczych jest nagłe 
przeciążenie turbiny [2], mogące być 
spowodowane niedociążeniem turbi-
ny równolegle pracującej z rozpatry-
waną i pobierającej parę z jednego ko-
tła. Zjawisko to przedstawione jest na 
rysunku 1. 

Każda tarcza zaprojektowana jest 
na pracę przy obciążeniu różnicą ci-
śnień odpowiadającą maksymalnej mo-
cy stopnia. Zmiana ciśnienia przed i za 
tarczą przebiega po linii prostej (rys.1). 

Dalsze zwiększanie ciśnienia spowo-
dowane przeciążeniem tarczy powodu-

je zwiększenie ciśnienia zarówno przed, 
jak i za tarczą. Zjawisko podlega takie-
mu samemu prawu jak przy uzyskiwaniu 
mocy maksymalnej przez stopień. 

Występująca podczas przeciąże-
nia znacznie większa różnica ciśnień 
może być przyczyną nadmiernego wy-
gięcia tarczy lub w sytuacjach skraj-
nych nawet rozerwania obydwu po-
lówek tarcz.

Przegląd metod  �
obliczeniowych

Pierwszą z użytych metod obli-
czeniowych była metoda Moisiejewa. 
Oblicza zarówno naprężenia w tarczy, 
jak i w łopatce kierowniczej, której to 
ze względu na niewystępowanie w in-
nych metodach nie bierzemy pod uwa-
gę w porównaniu. 

Model tarczy odwzorowuje jej 
kształt nie upraszczając geometrii, do 
dysku, czy jednowymiarowej belki. Me-
toda odnosi się do tarcz: składanych, 
składano-spawanych (ten typ w dalszej 
części będziemy porównywać) oraz 
posiada osobny schemat obliczenio-
wy, dla tarcz odlewanych. 

Model obliczanej tarczy przedsta-

wiono na rysunku 2. Metoda oblicza na-
prężenia maksymalne w tarczy, umiesz-
czone w przekroju, jak przy obliczaniu 
płyt kołowych. Strzałka ugięcia, jest rów-
nież wyliczana jako maksymalna i przy 
mocowaniu tarczy w górnej części, po-
dawana na średnicy wewnętrznej. 

Rys. 1. Schemat rozkładu ciśnienia w tarczy kierowniczej
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Wyniki są poprawne, jeżeli trakto-
wać tarczę, jako płytę o jednakowym 
przekroju. Przy zmianie geometrii 
w przekroju rzeczywistej tarczy, me-
toda nie jest w stanie podać naprężeń. 
Nie liczy również naprężeń w razie pod-
cięcia górnej części, w celu mocowania 
uszczelnień typu „plaster miodu”. 

Drugą z analizowanych, jest me-
toda Traupla. Metoda odnosi się do 
podziału, jaki przeprowadził Stodola 
w Bernie w 1922 r. Zaproponował mia-
nowicie, aby obliczenia tarcz kierowni-
czych podzielić na dwa typy, tj. [3]:

dla modeli liczonych jako jednoli- �
te krążki,
dla modeli liczonych jako połówki,  �
dzielone w osi symetrii. 
Zaproponowany sposób podziału ja-

ko metodę obliczeniową wdrożył Trau-
pel [4]. Pomimo niewątpliwej łatwości 
obliczeń posiada on wadę, a mianowi-
cie: tarcze dzielone w osi symetrii mimo 
łatwiejszego wykonania i późniejszego 
montażu, posiadają naprężenia do 1.6 
razy większe od tarcz jednolitych. Prze-
kłada się to bezpośrednio na wartość 
strzałki ugięcia, ponad dwukrotnie więk-
szej w tarczach dzielonych. 

Według literatury różnica ta osiąga 
wartość do 2.4 raza. Spostrzeżenia te 
przekładają się bezpośrednio na war-
tości współczynników dobieranych dla 
przeprowadzenia obliczeń. Na rysunku 
3 przedstawiono schemat obliczania 
tarcz kierowniczych, dzielonych w osi 
symetrii. Zaznaczone są, także miejsca 
występowania największych naprężeń, 
przekrój A-B oraz miejsce obliczania 
strzałki ugięcia, punkt C. Metoda za-
kłada tarczę o stałej grubości na ca-
łym przekroju. Ewentualna możliwość 
uwzględnienia zmiany wymiaru h, po-
lega na przyjęciu do obliczeń płaskiego 
dysku, o grubości na całym przekroju, 
jak zmieniony wymiar h. Sposób ten 
upraszcza geometrię i powoduje często 
przewymiarowanie konstrukcji. Określa-
nie współczynników na podstawie od-
niesionego promienia wewnętrznego rw, 
do promienia rz, ogranicza stosowanie 
metody do zakresu z jakiego odczytuje 
się na wykresie dany współczynnik. Pró-
ba linearyzacji współczynnika, w celu 
odczytania wartości wykraczającej poza 
zakres wykresu, często mija się z rze-
czywistością, podając w konsekwencji 
nieprawdziwe wartości naprężeń i ugię-
cia tarczy. Dlatego też metoda nie jest 
w stanie podać poprawnych wartości 
naprężeń w miejscach wykonania pod-
cięcia, pod zamocowanie uszczelnień 
oraz w konsekwencji zwiększenia się 
ugięcia tarczy. 

Kolejną, była metoda zaprezento-
wana w książce J. Lipki [5]. Odnosi się, 
do obliczeń wytrzymałościowych różne-

go typu tarcz mających zastosowanie 
w maszynach wirnikowych. 

Zastosowany model obliczenio-
wy, traktuje tarczę jako płytę kołową 
z otworem w środku, podpartą prze-
gubowo na zewnętrznym brzegu. Ob-
ciążenie stanowi ciśnienie statyczne 
rozłożone równomiernie na całej po-
wierzchni. 

Schemat obliczeniowy jest iden-
tyczny jak na rys. 3. Natomiast do sa-
mych obliczeń użyto bardziej skompli-
kowany aparat matematyczny. 

Metoda pozwala obliczyć napręże-
nia i strzałkę ugięcia po podcięciu.

Jakkolwiek naprężenia liczone 
w przekroju A-B na rysunku 3, mają 
pokrycie w rzeczywistości, tak wynik 
strzałki ugięcia jest ponad czterokrotnie 
większy. Spowodowane jest to licze-
niem tarczy jako całości, gdzie w rze-
czywistości składa się ona z dwóch 
połówek, dzielonych w osi symetrii. 
W innych metodach obliczających wy-
trzymałość tarcz kierowniczych, pro-
blem ten rozwiązywano za pomocą 
współczynnika korygującego niedo-
kładności przyjętego modelu. 

Próba ta nie przyniosła jednoznacz-
nego potwierdzenia w pomiarach do-
świadczalnych [6]. Jeżeli możliwe było 
uzyskanie współczynnika korygującego 
błędy w sposób dostateczny, to odno-
sił się do jednego typu tarcz. Zmiana 
geometrii tarczy powodowała, że wy-
niki ponownie znacznie różniły się od 
rzeczywistości. 

Przedostatnią analizowaną metodą 
była opisana w książce M. E. Niezgo-
dzińskiego [7]. Odnosi się do oblicza-
nia cienkich płyt kołowosymetrycznych, 
w których spełnione są następujące 
warunki: 

grubość płyty jest mniejsza lub rów- �
na promieniowi zewnętrznemu tar-
czy podzielonemu przez 5,
ugięcie maksymalne płyty, jest  �
mniejsze lub równe połowie gru-
bości.

Model zakładał, jak poprzednio, pły-
tę z otworem w środku poddaną obcią-
żeniu w postaci ciśnienia rozłożonego 

Rys. 2. Schemat obliczania tarcz 
kierowniczych metodą Moisiejewa. 

Oznaczenia: 1 – korpus turbiny, 2 – górna 
część tarczy, 3 – łopatki, 4 – dolna część 

tarczy

Rys. 3. Schemat obliczania tarcz, 
dzielonych w osi symetrii, według Traupla
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równomiernie na całej powierzchni (rys. 
3). W zależności od miejsca podparcia, 
wyniki naprężeń, jak i strzałki ugięcia 
należało przemnożyć przez odpowied-
ni współczynnik. 

Metoda, przy zastosowaniu duże-
go uproszczenia modelu, umożliwia 
obliczenie naprężeń i ugięcia po pod-
cięciu tarczy. 

Ostatnią analizowaną metodą, do 
wyniku której odniesiono pozostałe, by-
ło CSD1. Obliczenia przeprowadzono na 
modelu trójwymiarowym, uwzględnia-
jącym zmianę, przekroju geometrii oraz 
szczegóły konstrukcyjne (rys. 4 i 5).

W dyskretyzacji wykorzystano 
siatkę strukturalną do odwzorowania 
kształtu górnej i dolnej części tarczy 
oraz tetrahedralną – dla łopatek. Tar-
czę obciążono ciśnieniem statycznym, 
rozłożonym równomiernie na całej po-
wierzchni. Podparto ją przegubowo na 
końcach. 

W obliczeniach uwzględniono dwa 
rodzaje materiałów z jakich wykonano 
tarczę i łopatki oraz przeprowadzono je 
dla połowy tarczy, zgodnie z podziałem 
w rzeczywistej turbinie. Własności ma-
teriałowe odpowiadają odkształceniom 
sprężystym, przebiegającym według 
uogólnionego prawa Hooke`a. 

Ze względu na to, że łopatki połączo-
no z pierścieniami tarczy przez spawa-
nie, istniała możliwość uwzględnienia w 
analizie początkowych naprężeń reszt-
kowych (residualnych) oraz odkształceń 
pochodzenia temperaturowego. 

Jeżeli element wykonany jest z lite-
go materiału, gdzie układ naprężeń po-
czątkowych jest zrównoważony, wów-
czas siły po scałkowaniu są równe zeru. 
Natomiast, gdy wykonuje się część, 
w której np. w wyniku spawania po-
wstają naprężenia początkowe, pomi-
nięcie ich jest błędem [8]. 

Dodatkowo także nieuwzględnia-
nie szczegółów takich jak zamocowa-
nie łopatek, traktując je jako obustron-
nie sztywno zamocowane, ma istotny 
wpływ na wielkości uzyskiwanych wy-
ników [6]. 

Rys. 4. Geometria tarczy przed 
modernizacją

Rys. 5. Geometria tarczy po modernizacji

Analiza wykonanych  �
obliczeń

Na rysunku 6 i 7 pokazano siatki 
wykorzystane do obliczeń CSD.

Rys. 6. Siatki dla tarczy przed 
modernizacją

Rys. 7. Siatka po modernizacji 

Rysunek 6 pokazuje odwzorowanie 
kształtu tarczy przed modernizacją. Po 
prawej stronie, widoczny jest wystają-
cy element, do którego zamocowane 
było dotychczasowe uszczelnienie nad 
łopatką wirnika. Na rysunku 7, w miej-
scu tym jest wycięcie, w którym plano-
wano zamontować uszczelnienia „no-
wego typu”. 

Jak widać na pierwszy rzut, geome-
tria jest dość skomplikowana, zatem 
przyrównanie do płaskiego dysku, musi 
powodować rozbieżności w wynikach. 

Wartości obliczeń zaprezentowa-
no w tabeli 1.

Tab. 1. Wyniki obliczeń poszczególnymi 
metodami

Naprężenia 
i strzałka 
ugięcia 

wg metody:

Przed 
moderni-

zacją 
[mm], [MPa]

Po 
modernizacji 
[mm], [MPa]

Moisiejewa
∆Tmax = 0,305 
smax = 49,362

Brak możliwo-
ści obliczenia

Traupla
∆Tmax = 0,092 
smax = 35,395

Brak możliwo-
ści obliczenia

Niezgodziń-
skiego

∆Tmax = 0,13 
smax = 22,563

∆Tmax = 0,296 
smax = 38,491

Lipki
∆Tmax = 0,667 
smax = 54,856

∆Tmax = 1,142 
smax = 93,582

CSD
∆Tmax = 0,14 

smax = 78
∆Tmax = 0,21 
smax = 111,5

Za najbardziej wiarygodne przyjęli-
śmy obliczenia CSD. Pozostałe metody, 
ze względu na znaczne uproszczenia 
geometrii, mogą jedynie posłużyć jako 
metody wstępnych obliczeń. Jak widać 
w tabeli 1, metody analityczne mają 
tendencje do zaniżania wyników. Jest 
to niebezpieczne zjawisko, przy okazji 
decydowania się na podcięcie tarczy na 
bardzo dużym promieniu. Praktycznie 
oznacza to, że osłabiamy materiał zaraz 
obok miejsca podparcia. W tym przy-
padku podcięcie wynosiło około 50% 
grubości tarczy w danym miejscu.

Taki stan rzeczy, prowadzi do sy-
tuacji, w której przestają obowiązywać 
równania przeznaczone dla zginania płyt, 
a mamy do czynienia ze ścinaniem po-
łączonym ze zginaniem, ze względu na 
brak podparcia płyty z drugiej strony. CSD – Computational Solid Dynamics1) 
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Jak zaznaczono na rysunku 3, naj-
większe naprężenia liczone są w prze-
kroju A-B. 

Rysunek 7 pokazuje, że największe 
naprężenia koncentrują się na obrze-
żach tarczy. Podobna sytuacja jest w tar-
czy po wykonaniu podcięcia (rys. 8). 

Niepokojącą rzeczą jest to, że na-
prężenia z jednej strony tarczy łączą się 
z naprężeniami występującymi z drugiej 
strony. Zjawisko to występuje zarówno 
przed, jak i po podcięciu. Nie jest moż-
liwe do wychwycenia przez analityczne 
metody, a w tym przypadku, zdecydo-
wało o niezamontowaniu tarczy w tur-
binie. Ze względu na innowacyjność 
zabiegu (podcięcie tarczy na wysokim 
promieniu) oraz wymagany długi czas 
bezawaryjnej pracy (odstępy pomię-
dzy remontami to 4 do 5 lat), nie moż-
na było w całą pewnością stwierdzić, 
że tarcza tyle wytrzyma. Dodatkową 
kwestią jest to, że ewentualna awaria 
tarczy powodowałaby straty w turbinie 
znacznie przekraczające korzyści, jakie 
niesie wymiana uszczelnienia. 

Rys. 8. Naprężenia zredukowane dla 
tarczy przed podcięciem

Rys. 9. Naprężenia zredukowane po 
podcięciu

Wnioski �

Wspierając się opracowaniami w li-
teraturze fachowej, a także obserwu-
jąc jak wahają się naprężenia i strzałka 
ugięcia po przeliczeniu tarczy przed i po 
modernizacji, dochodzi się do następu-
jącego wniosku: brak jest jednoznacz-
nych dowodów uznających, że dana 
metoda analityczna poprawnie określa 
naprężenia maksymalne i ugięcie tarczy 
przy danych parametrach pracy i zasto-
sowaniu dowolnego typu tarcz. 

Spowodowane jest to zastosowa-
niem zbyt uproszczonego modelu fi-
zycznego, nie uwzględniającego wielu 
szczegółów mających istotny wpływ 
na wielkość uzyskiwanych wyników [6]. 
Sytuacja ta, ma miejsce przy określaniu 
zamocowania łopatek, traktując je jak 
element obustronnie sztywno utwier-
dzony lub zupełnym pomijaniu pióra, 
traktując tarczę, jak jednolitą bryłę. Pró-
ba określenia ogólnego współczynnika, 
który równoważyłby niedokładności 
przyjętego modelu, nie przyniosła jed-
noznacznego potwierdzenia w pomia-
rach doświadczalnych [6]. 

Konieczność oszczędzania mate-
riałów konstrukcyjnych oraz budowa 
coraz sprawniejszych urządzeń, zmu-
sza nas do coraz dokładniejszego po-
znania własności reologicznych ma-
teriałów oraz zjawisk zachodzących 
w maszynach. 

O ile w konstrukcjach prętowych 
dajemy sobie radę, tak konstrukcje po-
wierzchniowe czy bryłowe przysparzają 
niespotykane trudności. Zmuszają in-
żyniera do zastosowania uproszczeń, 
które czasami idą tak dalece, że sens 
fizyczny danego zjawiska staje się wąt-
pliwy [8]. 

Trudno jest też, chcąc poprawnie 
ocenić naprężenia w elemencie, nie 
uwzględniać takich czynników jak: 
naprężenia spawalnicze, cieplne czy 
szczątkowe, będące wynikiem długo-
trwałej pracy elementu pod dużym ob-
ciążeniem.

Obciążenia te, niebędące uwzględ-
nianymi w najczęściej używanych wzo-
rach analitycznych, mają często pierw-

szoplanowe znaczenie, decydujące 
o dopuszczeniu elementu do pracy. 

Zasadniczym spostrzeżeniem wy-
nikającym z powyższej analizy jest 
wniosek o konieczności przeprowa-
dzenia porównawczych obliczeń CSD2 
w modelu trójwymiarowym, zarówno 
dla tarczy przed dokonaniem podcię-
cia oraz w celu sprawdzenia tarczy po 
podcięciu. 

Dążenie do ciągłego podwyższania 
sprawności niesie za sobą konieczność 
sięgania po coraz to nowe rozwiązania. 
Zamontowanie wymaga często ingeren-
cji w konstrukcje elementów, narusza-
jąc kształt i wymiary określone przez 
konstruktora. Projektowane, przypo-
minają najczęściej belki, płyty lub tar-
cze, dające się w stosunkowo prosty 
sposób policzyć. 

To, co dało się zaprojektować uży-
wając narzędzi 1D lub 2D, po zmia-
nie kształtu, nie będzie można spraw-
dzić, nie wchodząc w trójwymiarowy 
stan naprężeń i wykorzystując do tego 
znacznie dokładniejszego narzędzia 3D. 
Lekkomyślne naruszanie zaprojekto-
wanego wcześniej kształtu, wiąże się 
z groźbą poważnej awarii, lub znisz-
czenia maszyny. 
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CSD – Computational Solid Dynamice, analog CFD 2) 
w płynach



Kwestia energooszczędności, a dzięki temu redukcji 
kosztów energii, będzie w przyszłości odgrywać coraz waż-
niejszą rolę. Obecne dyskusje na temat światowej emisji 
CO2 oraz badania w zakresie globalnego ocieplenia wska-
zują na to, jak istotne jest odpowiedzialne obchodzenie się 
z zasobami energii. Każda forma oszczędzania energii sta-
nowi więc nie tylko ważny wkład w ekologię, lecz przede 
wszystkim pozwala zredukować koszty.

Od początku roku trwają dyskusje pomiędzy Urzędem Re-
gulacji Eneregtyki, a dostawcami energii. URE uwolnił ceny prą-
du dla przedsiębiorców od 1 stycznia 2008 r. W zeszłym roku 
energia dla firm podrożała o 25-30%. Biznes, na którego po-
trzeby przeznaczone jest ok. 75% zużywanej w Polsce energii, 
zniósł tę podwyżkę bez protestów. Ale w 2009 r. dostawcy ener-
gii podnieśli ponownie ceny i domagają się, aby firmy zapłaciły 
od 40 do 90% więcej. Przedstawiciele najbardziej „energożer-
nych” branż: hut, papierni, przemysłu drzewnego i chemicznego, 
podjęli dyskusję z prezesem URE komunikując, iż przy takich 
podwyżkach cen energii, firmy będą zmuszone do ograniczenia 
produkcji oraz zwalniania pracowników.

Jak przygotować się na nieuniknione zmiany związane z ro-
snącymi cenami energii oraz wdrażaniem światowej polityki ogra-
niczającej emisję CO2 (zgodnie z unijną dyrektywą 2006/32/WE 
w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług 
energetycznych)?

Jedynym rozwiązaniem dla firm produkcyjnych jest określe-
nie potencjału energooszczędności już istniejących rozwiązań 
i wyeliminowanie ich deficytów bądź też inwestycja i wdrożenie 
rozwiązań energooszczędnych. Na całkowity koszt posiadania 
(TCO – Total Cost Ownership) składają się koszty inwestycji 
w 20% oraz koszty eksploatacji w 80%. Analizy potwierdzają, 
że aż 90% kosztów eksploatacji to koszty energii. Oznacza to, 
że zoptymalizowanie sprawności energetycznej każdego poje-
dynczego komponentu systemu oraz wybranie odpowiedniej 
techniki napędowej dla danej aplikacji umożliwia osiągnięcie 
znacznych korzyści ekonomicznych.

Odpowiedzią firmy SEW-EURODRIVE na pytanie: jaki po-
tencjał ograniczenia zużycia energii tkwi w unowocześnieniu fa-
bryki lub nowych inwestycjach, są modułowe energooszczędne 
rozwiązania napędowe. Poszczególne komponenty napędowe, 
które cechują się wysoką sprawnością energetyczną, łączo-
ne są ze sobą w taki sposób, aby dla danej aplikacji stworzyć 
optymalne rozwiązanie napędowe o najlepszej możliwej ener-
gooszczędności. 

Aby zapoznać Państwa z najbardziej skutecznymi rozwiąza-
niami, zapraszamy na: www.sew-energooszczednosc.pl. 
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Marianna Gordzielik, TERMOIZOLACJA SA

izolacja
przemysłowa
– z korzyścią dla środowiska

Stanisław Juda, prezes zarządu 
TERMOIZOLACJI S.A., 

z przedsiębiorstwem związany 
od ponad 20 lat

Dobra izolacja pozwala zaoszczędzić cenną 
energię, a wskaźniki efektywności zużycia 

energii stanowią jedną z głównych wartości, 
które przemawiają do świadomości inwestorów. 
Energooszczędność nie jest już fikcją, ale 
autentyczną inwestycją w przyszłość. Rola izolacji 
wzrasta szczególnie w przemyśle.

Stosując izolacje,  �
chronimy środowisko 
i oszczędzamy

Zanieczyszczenie środowiska ga-
zami cieplarnianymi, limity emisji CO2, 
wzrost cen energii i wyczerpywanie 
się zasobów energetycznych, zmu-
szają nas do poszukiwania możliwo-
ści zmniejszenia zużycia energii.

Korzystnym rozwiązaniem – zarów-
no dla producentów, jak i odbiorców 
energii – jest stosowanie izolacji prze-
mysłowych. Pierwsi, dzięki nowocze-
snym izolacjom, mogą sprzedać wię-
cej ciepła, spalając mniej paliwa. Wiąże 
się to również ze zmniejszeniem emi-
sji CO2 i tym samym możliwością do-
stosowania się do obowiązujących li-
mitów oraz znacznym ograniczeniem 
zanieczyszczenia środowiska. Dla tych 

drugich dobrze zaizolowane urządze-
nia oznaczają możliwość zakupienia 
mniejszych ilości ciepła, czyli również 
oszczędność. Średnio szacuje się, że 
1 m2 izolacji na bloku energetycznym, to 
oszczędność paliwa rzędu co najmniej 
4 t węgla w skali roku. Warto więc in-
westować w izolacje najwyższej jako-
ści, tym bardziej, że koszt wykonania 
izolacji jest znacznie niższy niż wartość 
utraconego z jej braku ciepła.

Najlepsi izolują najlepiej  �
– terminowość i jakość 
na światowym poziomie

Największą w Polsce firmą specjali-
zującą się w wykonawstwie izolacji prze-
mysłowych jest TERMOIZOLACJA S.A. 
Przedsiębiorstwo prowadzi prace budow-
lane i remontowe dla przemysłu energe-

tycznego, chemicznego, petrochemicz-
nego, spożywczego i budowlanego. 

Firma od kilku lat wchodzi w struk-
tury Grupy KAEFER, światowego gigan-
ta w dziedzinie izolacji przemysłowych. 
Jej sprawne funkcjonowanie w kraju 
i za granicą to efekt ponad 60 lat cięż-
kiej pracy. – Nasze działania w Europie 
wymagały zatrudnienia dodatkowych, 
młodych, zdolnych, znających języki 
ludzi, którzy w kooperacji ze starszy-
mi, doświadczonymi kolegami utwo-
rzyli zupełnie nowy, osiągający sukcesy 
zespół – mówi Stanisław Juda, pre-
zes zarządu TERMOIZOLACJI S.A. 
– Nasi ludzie umożliwili funkcjonowanie 
przedsiębiorstwa w ośmiu krajach euro-
pejskich, które stanowią osiem odręb-
nych obszarów prawnych i podatko-
wych. Mamy dziś ogromne możliwości. 
Posiadamy dobrze przeszkoloną kadrę, 
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cieszymy się również uznaniem naszych 
dotychczasowych klientów. W 2008 r. 
wykonaliśmy m.in. izolacje i elewacje 
nowego bloku w Elektrowni Łagisza, 
izolacje w Elektrowni Połaniec, Elek-
trowni Jaworzno III, Elektrowni Ska-
wina, Moneypoint w Irlandii, Uddeval-
la i Borlange w Szwecji, South Houk 
w Anglii, prace w CH Pogoria w Dą-
browie Górniczej i wiele innych. Dzię-
ki dotychczasowym dobrym relacjom 
z klientami możemy uczestniczyć w pro-
jekcie HITACHI, który jest ważnym ele-
mentem w programie modernizacji nie-
mieckiej energetyki i obejmuje izolację 
pięciu kotłów: w elektrowniach Walsum, 
Boxberg, Datteln, Moorburg w Niem-
czech oraz Massvlakte w Holandii. Re-
alizujemy również prace przy potężnym 
projekcie Adriatic LNG we Włoszech. 
W ubiegłym roku podpisaliśmy też kon-

trakt z firmą ALSTOM na izolację blo-
ku 13 w Elektrowni Bełchatów, który 
będzie największym tego typu blokiem 
w Polsce. Dzięki wieloletniej obecności 
za granicą, TERMOIZOLACJA posiada 
bogate doświadczenie w realizacji róż-
norodnych projektów, z których wiele 
dopiero teraz jest planowanych w Pol-
sce. Myślę tu o elektrowni atomowej, 
czy instalacjach LNG – stwierdza Sta-
nisław Juda.

Udział w projektach  �
proekologicznych

TERMOIZOLACJA wykonuje izo-
lacje urządzeń, które wywierają istotny 
wpływ na środowisko, np. elektrofiltrów, 
instalacji IOS, urządzeń w oczyszczal-
niach ścieków i spalarniach śmieci. Jako 
przedsiębiorstwo o międzynarodowym 

zasięgu ma doświadczenie m.in. w wy-
konywaniu izolacji kotłów do spalania 
odpadów komunalnych i biomasy. – Re-
alizowaliśmy wiele takich projektów np. 
Uppsala w Szwecji i Baruth w Niem-
czech. Liczymy bardzo, że nasze do-
świadczenie w tym obszarze uda nam 
się wykorzystać również na rynku pol-
skim – mówi Stanisław Juda.

We wszystkich projektach proeko-
logicznych bardzo ważną rolę odgry-
wa jakość izolacji przemysłowych, od 
których w dużej mierze zależy przyszłe 
funkcjonowanie nowoczesnych obiek-
tów. Prace izolacyjne warto powierzyć 
najlepszym, którzy znają europejskie 
standardy jakości, posiadają ogromne 
doświadczenie, możliwości i niezbęd-
ne zasoby, aby realizować najbardziej 
wymagające prace.

www.termoizolacja.com

TERMOIZOLACJA S.A. – lider izolacji przemysłowych 
z ponad 60-letnim doświadczeniem na rynkach 

Europy, Azji Środkowej i Afryki.

Member of the KAEFER Group 

Izolując, oszczędzasz energię
i zmniejszasz wydatki!

Firma wchodzi w skład Grupy 
KAEFER – światowego koncernu 
technologicznego, reprezentowane-
go w ponad 40 krajach, dzięki czemu 
może jednocześnie bezpiecznie 
i terminowo realizować wiele 
istotnych projektów.

Oferujemy:
- izolacje ciepłochronne, zimno-
chronne, akustyczne, ogniochronne 

- obmurza kotłów
- prace z zakresu HVAC
- roboty fasadowe i rusztowaniowe

TERMOIZOLACJA S.A.
ul. Padlewskiego 6
41- 800 Zabrze
Tel. +48 32 277 75 20
Fax: +48 32 271 38 38
info@termoizolacja.com 
www.termoizolacja.com
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Zakład Armatury „CHEMAR” Sp. z o.o. 
uruchomił produkcję nowoczesne-

go zaworu regulacyjno-schładzające-
go (typ ZRS), stanowiącego główny 
element stacji rozruchowo-zrzutowej. 
Zawór ten spełnia wszystkie wymaga-
nia użytkownika instalacji, zapewnia-
jąc wysoką sprawność urządzenia, jak 
również niezawodność jego działania. 
Zawór wyposażony jest w elektrycz-
ny napęd dwubiegowy, umożliwiający 
przesterowanie organu zamykające-
go na pełny skok w ciągu 
40 sekund w trybie pracy 
regulacyjnej oraz w ciągu 
10 sekund podczas awa-
ryjnego zrzutu obciążenia.

Korpus zaworu wyko-
nany ze stali kutej posiada 
specjalne króćce pozwalają-
ce na zainstalowanie układu 
grzania stacji, co eliminuje 
do minimum zjawisko szo-
ków termicznych, występu-
jące w chwili uruchomienia 
stacji podczas odstawienia 
bloku. Ukształtowanie ka-

nału przepływowego w maksymalnym 
stopniu zmniejsza skutki występowania 
zjawiska kawitacji i erozji materiałowej. 
Zapewnia również poziom emisji dźwię-
ku zgodny z wymaganiami. Specjalna 
dysza wtryskowa umożliwia dobre roz-
pylenie i w efekcie szybkie odparowanie 
wody schładzającej.

Pierwsze egzemplarze zaworów 
ZRS zostały zamontowane w Elektrow-
ni Połaniec i z wynikiem pozytywnym 
przeszły cykl badań eksploatacyjnych. 

Kolejne egzemplarze tych 
zaworów są już wykonane 
i oczekują montażu w ko-
lejnych instalacjach ener-
getycznych.

Zakład Armatury
„CHEMAR” Sp. z o.o.

ul. Olszewskiego 6
25-953 Kielce

tel.: +48 41 367 56 26
faks: +48 41 367 56 29

office@armatura-chemar.pl
www.armatura-chemar.pl

Nowa stacja
ROZRUCHOWO-ZRZUTOWA

z Chemaru
Jednym z ważniejszych urządzeń każdej elektrowni zawodowej 

jest stacja rozruchowo-zrzutowa. Jej rolą jest umożliwienie 
w sposób najbardziej optymalny gospodarowanie parą zarówno 
podczas uruchamiania bloku energetycznego, jak również w trakcie 
odstawiania kotła parowego po wypadnięciu turbiny z pracy.

Zakład Armatury „CHEMAR” Sp. z o.o.
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Your customers need power 24 hours a day.  
Every day. Everywhere.

So who do owners responsible for 600 GW trust  
as their automation partner?

Meeting generation demand for reliable and affordable power is a daily challenge.  
You can count on Emerson. Our world class automation solutions support 600 GW 
of the world’s capacity. Our global experience is centred on the Ovation® expert 
control system, specifically designed for the power industry worldwide. 

Answering the unique demands of fossil, hydro or renewable applications, Ovation forms 
a key part of Emerson’s proven PlantWeb® digital plant architecture. This includes Smart 
Wireless self-organising field networks and predictive intelligence that can maximise plant 
profitability. Learn more at www.EmersonProcess-PowerWater.com/600GW or contact our 
Warsaw office at +48 22 458 9100. 
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