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Prowadzone analizy wykazują, że 
w najbliższych latach zapotrzebowanie 
na energię elektryczną w Polsce znacznie 
wzrośnie. Tymczasem prognozy wzrostu 
mocy wytwórczych kraju do 2012 r. mó-
wią o przyroście jedynie o 2000 MW. 

Prace przy budowie nowego bloku 
460 MW w Elektrowni Łagisza dobiegają 
już końca. Nowa jednostka wytwórcza to 
największy na świecie i najnowocześniej-
szy blok z kotłem na węgiel kamienny 
na parametry nadkrytyczne w technolo-
gii fl uidalnej. Budowa nowego bloku nie 
zwiększy jednak zdolności wytwórczych, 
gdyż w momencie oddania do pracy no-
wego bloku, z ruchu zostaną wyłączone 
przestarzałe, ponad trzydziestoletnie blo-
ki, których dalsze użytkowanie ze wzglę-
du na zbyt wysoki poziom emisji i niską 
wydajność nie byłoby opłacalne. 

Odbudowa krajowych mocy wytwór-
czych to długotrwałe i kapitałochłonne 
przedsięwzięcie. W przypadku elektrow-
ni czas, od momentu akceptacji planów 
realizacji do chwili kiedy z nowego bloku 
popłynie pierwszy prąd, wynosi 6-7 lat. 

Wycofywanie z ruchu przestarzałych jed-
nostek i zastępowanie ich nowymi moca-
mi wytwórczymi, a także wprowadzenie 
do krajowego systemu elektroenerge-
tycznego kolejnych MW energii wymaga 
długoletniego planowania i prac przygo-
towawczych.

O tym, że jednostka w Łagiszy jest 
potrzebną i najlepiej wybraną inwesty-
cją, może świadczyć to, że Międzyna-
rodowa Agencja Energetyczna (MAE) 
zwróciła się z prośbą do Południowego 
Koncernu Energetycznego SA o zgodę 
na umieszczenie w publikacji dla przy-
wódców państw G8 informacji na temat 
nowego bloku energetycznego 460 MW. 
Publikacja ta ma za zadanie przedsta-
wienie studium ostatnio oddanych do 
użytku elektrowni o najwyższej spraw-
ności wytwarzania w technologii spala-
nia fl uidalnego i najniższej emisji gazów 
cieplarnianych. 

Zapraszamy do lektury artykułów 
związanych z nowym blokiem w Łagi-
szy.

Dorota Kubek, Mariusz Marchwiak
Projekt okładki: Margomedia Sp. z o.o.
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Prof. Krzysztof Żmĳ ewski, Politechnika Warszawska

Mam coraz większą 
pewność, że o przyszłość 

polskiej energetyki, 
a w konsekwencji polskiej 
gospodarki, zdecyduje poziom 
świadomości klimatyczno-
energetycznej naszego 
społeczeństwa. W każdym 
razie to ten z najważniejszych 
czynników, na który możemy 
mieć jakiś wpływ. Drugim 
istotnym czynnikiem jest 
rzeczywisty kierunek polityki 
europejskiej. Tu nasz wpływ jest 
możliwy, ale niestety znacznie 
mniejszy. Czynnikiem trzecim 
jest konglomerat wszystkich 
uwarunkowań zewnętrznych 
– od geologii zaczynając na 
technologii kończąc. W tym 
przypadku nasz wpływ jest 
znikomy bądź żaden. 
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Oczywiście, czysto hipotetycznie, 
jest możliwe, że właśnie w Polsce 

dokonane zostanie przełomowe od-
krycie naukowe otwierające dostęp do 
bezmiernego morza taniej i ekologicz-
nej energii – np. słonecznej. Możliwe, 
ale wysoce mało prawdopodobne przy 
obecnym poziomie i systemie fi nanso-
wania badań naukowych w Polsce. 

Pozostaje nam zatem uparcie budo-
wać świadomość społeczną, tak aby rzą-
dzący musieli się z nią liczyć - formułując 
cele, tworząc plany i przygotowując ich 
realizację. Sytuację ogromnie utrudnia 
fakt, że w rzeczy samej nie o budowie, 
lecz o przebudowie świadomości należy 
mówić, a jest to zadanie znacznie trud-
niejsze. Dziś znaczna część społeczeń-
stwa, a być może nawet jego większość 
uważa, że poziom rozwoju cywilizacyjne-
go mierzy się zużyciem energii na głowę 
mieszkańca (łącznie z produkcją stali 
i cementu na tę samą głowę). Nie dzi-
wimy się temu zbytnio, bo opinię te po-
dziela wielu ekspertów, koryfeuszy nauki 
i polityków, tak lewicowych jak i prawico-
wych (les extremes se touchent).

Uświadomienie społeczeństwa, że to 
nie poziom produkcji, lecz poziom efek-
tywności decyduje o potędze gospodar-
ki i kraju jest niezwykle trudne. Po pięć-
dziesięciu paru latach socjalizmu mamy 
jego ślady ciągle jeszcze we krwi. Mam 
nadzieję, że nie w genach!

Musimy sobie uświadomić, że jeśli 
naszym celem jest osiągnięcie wysokie-
go poziomu życia EU-15, czyli wysokich 
zarobków – a więc wysokich kosztów 
pracy, to nie możemy jednocześnie utrzy-
mywać niskiej efektywności energetycz-
nej gospodarki (jej niezwykle wysokie-
go kosztu energetycznego mierzonego 
w toe/M€PKB). Ceny technologii i paliw 
stają się światowe, niezależnie od ich 
pochodzenia. Polska nie będzie mogła 
być enklawą niskich cen paliw w Europie. 
Stąd prosty wniosek, że jeśli w najbliż-
szym czasie, tzn. do 2020-2030 roku nie 
poprawimy dramatycznie efektywności 
energetycznej, to po prostu wypadnie-
my z gospodarczego obiegu. W najlep-
szym razie staniemy się mało atrakcyj-
nym skansenem Europy – ze słabą in-

frastrukturą i niską jakością obsługi i ze 
średnią wieku przesuniętą w kierunku 
senioralnym (starałem się użyć jak naj-
delikatniejszego sformułowania). 

Dotychczasowe rządy i produkowa-
ne przez nie Polityki Energetyczne kom-
pletnie ignorowały wpływ energetyki na 
konkurencyjność polskiego przemysłu. 
Najnowsza Polityka Energetyczna do-
konuje w tym aspekcie przełomu. Po-
stawienie na efektywność energetyczną, 
uczynienie z niej najwyższego prioryte-
tu, jest decyzją w takim samym stop-
niu odważną, co konieczną. To prawda, 
że nasz zwrot ku efektywności został 
w dużym stopniu wymuszony unijnym 
Programem 3x20, a w szczególności 
wprowadzeniem na dużą skalę przy-
musu zakupu uprawnień do emisji CO2 
na aukcyjnym rynku pierwotnym. Przy 
spodziewanej cenie 40÷60 €/tCO2 i wy-
sokim stopniu karbonizacji naszej ener-
getyki (ok. 950 kg COz/MWh) po prostu 
nie stać nas będzie na puszczanie pie-
niędzy kominem – tym razem w dosłow-
nym znaczeniu.

Po raz pierwszy Polityka mówi 
o ograniczeniu wzrostu zużycia energii 
i o zmniejszeniu kosztu energetyczne-
go PKB tak, aby w 2030 roku osiągnąć 
poziom EU-15 z roku 2005. Deklaracja 
o dążeniu do zero-energetycznego wzro-

stu ma w polskich warunkach charakter 
rewolucyjny. Nawet, jeśli jest częściowo 
wymuszona przez europejski Pakiet kli-
matyczno-energetyczny.

Czytając moje własne postulaty 
wpisane w priorytety Polityki, własnym 
oczom nie wierzę i nie posiadam się ze 
szczęścia. Niestety moja malkontencka 
natura zmusza mnie do krytycznej anali-
zy tych przełomowych deklaracji przede 
wszystkim pod kątem ich wykonalności. 
Intensywne kontakty z opinią publiczną 
(w ramach działalności Instytutu im. E. 
Kwiatkowskiego i Instytutu na Rzecz 
Ekorozwoju) pozwalają mi stwierdzić, że 
moje obawy nie są odosobnione.

Wedle moich respondentów najwięk-
szym zagrożeniem jest to, że wbrew de-
klaracjom, w „realu” realizowany będzie 
scenariusz Business As Usual, czyli jak 
zwykle bez zmian. Alarmującym sygna-
łem było wycofanie (w ostatniej chwili) ze 
społecznych konsultacji projektu Ustawy 
o Efektywności Energetycznej wymaga-
nej przez Dyrektywę 2006/32/EC EES. 
Co gorsza projekt padł pod zarzutem 
„generowania nieuzasadnionego wzro-
stu kosztów energii”, podczas gdy ge-
nerował jedynie niewielki wzrost cen (do 
max. 3% i to jednorazowo) przy ogrom-
nej obniżce zużycia (a więc i kosztu) 
o 15% do 45% rocznie w perspektywie 

Scenariusze zapotrzebowania na energię elektryczną

Wykres ilustruje dwie możliwe ścieżki rozwoju polskiej elektroenergetyki i polskiej gospodarki. Paczka górna to scena-
riusze rozwoju ekstensywnego – duża produkcja i duże marnotrawstwo. Do 2007 r. były to ofi cjalne ścieżki rozwoju. 
Obecnie służą jako scenariusze odniesienia (Business As Usual). Paczka dolna to scenariusze rozwoju intensywnego 
– energoefektywnego. MG/ARE to ofi cjalny scenariusz rządowy, po raz pierwszy w grupie scenariuszy intensywnych! ZM 
to historycznie pierwszy scenariusz intensywny prof. Z. Maciejewskiego z PRad.1

Maciejewski Z.: „Prognozy a możliwości krajowego systemu elektroenergetycznego”, 1) Polityka Energetyczna t.8, 
Zeszyt Specjalny, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków 2005.
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2030 r. Bilans korzyści do kosztu jest tu 
wyraźnie na rzecz konsumenta - odbior-
cy (1,25÷3,75)2020 i (2,5÷7,5)2030, więc 
bronienie go przed systemem białych 
certyfi katów wydaje się być całkowicie 
absurdalne. A już szczególnie udział w tej 
obronie prezesa URE, którego statuto-
wym obowiązkiem jest promocja efek-
tywności i obrona konsumenta.

W Europie, we Francji, Włoszech, 
Wielkiej Brytanii system białych certyfi -
katów uważany jest za rozwiązanie ryn-
kowe i prorynkowe. W Polsce zarzu-
cono nam biurokratyzm i generowanie 
ogromnych kosztów administracyjnych. 
W modelu, w którym wyeliminowano de-
cyzje urzędnicze, zaproponowano ko-
munikację internetową a koszt admi-
nistracji ograniczono do 3‰ (promili) 
obrotu. Reszta miała iść na wsparcie 
inwestycji.

Zastanowić się trzeba, co się stanie, 
jeśli nie uruchomimy systemu wspierają-

cego inwestycje w efektywność energe-
tyczną. W samej elektroenergetyce po-
trzeba będzie wtedy ok. 75 TWh ener-
gii dodatkowo (scenariusz Business As 
Usual), czyli min. 10 tys. MW, co oznacza 
dodatkowo 0,75 mld €/rok kosztu inwe-
stycji w źródła plus 0,25 mld €/rok kosztu 
inwestycji w sieci. Razem dodatkowo - 
1 mld €/rok, nieubłagalnie i bezzwrotnie. 
Tym samym inwestycja w efektywność 
jest ponad 5 razy bardziej opłacalna dla 
społeczeństwa niż jej brak, bo te dodat-
kowe i całkiem niepotrzebne inwestycje 
porównać trzeba z planowanym kosztem 
białych certyfi katów 0,57 mld €/rok w ca-
łej energetyce, a 0,19 mld €/rok w elek-
troenergetyce. Kosztem, który zostanie 
przecież zwrócony społeczeństwu z na-
wiązką, w wyniku oszczędności. 

Podkreślić trzeba, że i tak, przy pod-
niesionej efektywności, musimy inwesto-
wać na poziomie 3 mld €/rok w źródła 
i 1 mld €/rok w sieci jeśli nie chcemy do-

czekać się blackoutu, gdzieś pomiędzy 
2010 r., a 2020 r. Chyba to oczywiste, 
że lepiej inwestować 4,19 mld €/rok niż 
5 mld €/rok - plus koszt bezsensownie 
marnotrawionej energii.

Niestety problemu realizacji inwe-
stycji niezbędnych w energetyce Polity-
ka nie porusza, zarówno ani w zakresie 
mechanizmów motywacji i fi nansowania, 
ani w zakresie bilansu potencjału inwe-
stycyjnego (którego dla tej skali inwe-
stycji nie mamy), ani również w zakre-
sie koordynacji zadań, tak aby uchronić 
się od kosztownego spiętrzenia prac 
(większość inwestorów chce oddać blo-
ki w 2015 r. !!!).

Powyższa krytyka nie zmienia faktu, 
że jest to najlepsza Polityka Energetycz-
na, jaką do tej pory widziałem. Polityka 
z głową, tyle że chwilowo bez rąk. Miej-
my nadzieję, że chwilowo!

r e k l a m a
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Dorota Kubek, Nowa Energia
Opracowano na podstawie materiałów PKE

BUDOWA 
ŁAGISZY 

We wrześniu 2001 r. Zarząd PKE 
przyjął „Strategię odtworzenia 

mocy wytwórczych PKE SA” i podjął decyzję 
o budowie bloku 460 MW w Elektrowni 
Łagisza. Nie brakowało wtedy głosów krytyki. 
Tylko nieliczni fachowcy potwierdzali słuszność 
podejmowanych przez fi rmę decyzji, które, jak 
okazało się po latach, były celowe i trafne.

Nowy blok o parametrach nadkrytycznych 
275bar (a), 560ºC składa się z kotła 

fl uidalnego opalanego węglem kamiennym 
i mułem węglowym, turbiny parowej 
kondensacyjnej napędzającej generator 
wytwarzający energię elektryczną z układu 
chłodzenia z chłodnią kominową oraz instalacji 
pomocniczych z nim związanych. Prace przy 
największej obecnie inwestycji PKE dobiegają 
już końca. Nowa jednostka wytwórcza to 
największy na świecie i najnowocześniejszy blok 
z kotłem na węgiel kamienny na parametry 
nadkrytyczne w technologii fl uidalnej.

dobiega końca
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Blok ten będzie spalał rocznie około 
1,2 mln ton węgla. Realizacja pro-

jektu trwającego od stycznia 2006 r. 
da koncernowi możliwość produkcji 
czystej energii po konkurencyjnych 
kosztach. Wyprodukowana energia 
mogłaby wystarczyć do zasilenia około 
1 mln 100 tys. średnich gospodarstw 
domowych, czyli mogłaby zaspokoić 
potrzeby mieszkańców Warszawy, Ło-
dzi i Katowic razem wziętych. 

Prowadzone analizy wykazują, że 
w najbliższych latach zapotrzebowa-
nie na energię elektryczną w Polsce 
znacznie wzrośnie. Tymczasem pro-
gnozy wzrostu mocy wytwórczych kraju 
do 2012 r. mówią o przyroście jedynie 
o 2000 MW. Budowa nowego bloku 
460 MW nie zwiększy zdolności wy-
twórczych. Oznacza to, że w momencie 
oddania do pracy nowego bloku, z ru-
chu zostaną wyłączone przestarzałe, 
ponad trzydziestoletnie bloki, których 
dalsze użytkowanie ze względu na zbyt 
wysoki poziom emisji i niską wydajność 
nie byłoby opłacalne. Odbudowa kra-
jowych mocy wytwórczych to długo-
trwałe i kapitałochłonne przedsięwzię-
cie. W przypadku elektrowni czas, od 
momentu akceptacji planów realizacji 
do chwili kiedy z nowego bloku po-
płynie pierwszy prąd, wynosi 6-7 lat. 
Wycofywanie z ruchu przestarzałych 
jednostek i zastępowanie ich nowymi 
mocami wytwórczymi, a także wprowa-
dzenie do krajowego systemu elektro-
energetycznego kolejnych MW ener-
gii wymaga długoletniego planowania 
i prac przygotowawczych.

Finansowanie inwestycji 

Dużym wyzwaniem było zamknięcie 
fi nansowania inwestycji, która kosztuje 
około 2 mld zł. Prace nad tym trwały 
ponad dwa lata. Na skutek braku sys-
temowych mechanizmów wspierają-
cych budowę nowych mocy wytwór-
czych – niezbędnych dla zapewnienia 
bezpieczeństwa energetycznego kraju 
– realizacja tej i podobnych inwestycji 
w Polsce wiązała się z koniecznością 
pokonywania wielu istotnych proble-

Najnowsze technologie

Kiedy postanowiliśmy zbudować nowoczesny blok energetyczny 
w Elektrowni Łagisza, pojawiały się głosy, że Polska ma taki nadmiar 
zainstalowanych mocy i tak dobrą energetykę, że nie ma co sobie za-
wracać głowy tak kosztownymi pomysłami. My jednak już wtedy prze-
widzieliśmy, że za kilka lat wszyscy radykalnie zaczną zmieniać zdanie. 

Wiedzieliśmy, że to co powstanie w Łagiszy musi być w pełni nowocze-
sne, wyprzedzając nawet ówczesne trendy w polskiej energetyce. Dziś, 
kiedy nowy blok jest już na ostatnim etapie przed oddaniem go do ru-
chu, planujemy kolejne inwestycje, sięgamy po nowe technologie. Ma-
my jasno sprecyzowaną wizję rozwoju koncernu na wiele lat.

O tym, że łagiska jednostka jest potrzebną i najlepiej wybraną inwe-
stycją, może świadczyć to, że Międzynarodowa Agencja Energetycz-
na (MAE) zwróciła się z prośbą do Południowego Koncernu Energe-
tycznego SA o zgodę na umieszczenie w publikacji dla przywódców 
państw G8 informacji na temat naszego nowego bloku energetyczne-
go. Owa publikacja ma za zadanie przedstawienie studium ostatnio 
oddanych do użytku elektrowni o najwyższej sprawności wytwarzania 
w technologii spalania fl uidalnego i najniższej emisji gazów cieplarnia-
nych. Elektrowni polecanych jako wzór do naśladowania przez świato-
wą energetykę. 

Budując nowoczesną, rynkową fi rmę, musimy sięgać po to, co najnow-
sze i najnowocześniejsze. Takie technologie pozwolą nam produkować 
energię elektryczną i ciepło stosunkowo tanio, zapewniając przy tym 
spełnianie norm ekologicznych. Jednym słowem sprawią one, że bę-
dziemy konkurencyjni na rynku energii.

Jan Kurp – Prezes Zarządu PKE SA
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mów. By pozyskać niezbędny kapitał, 
w 2005 r. koncern podpisał umowę zle-
cenia z konsorcjum Banku Handlowego 
w Warszawie SA, Banku BPH SA oraz 
BRE Banku SA na przygotowanie i or-
ganizację programu emisji obligacji oraz 
przygotowanie i organizację gwarancji 
objęcia emisji obligacji. Emisja obligacji, 
jak i jej gwarancja opiewała na kwotę 
650 mln złotych. Obligacje emitowane 
były na rynku polskim na okres 10 lat, 
a ich zabezpieczenie stanowi majątek 
spółki. Pozyskane w ten sposób pienią-
dze, wraz ze środkami własnymi, środ-
kami ze źródeł komercyjnych, a także 
ekologicznymi środkami preferencyjny-
mi, zostały przeznaczone na budowę 
bloku w Łagiszy. 

Niestraszne normy UE 

Powstały blok jest najnowocześniej-
szą tego typu jednostką na świecie. 
Z uwagi na wysoką sprawność jed-
nostki, emisja CO2 do atmosfery bę-
dzie aż o 25% niższa niż w jednostkach 
wytwórczych, które obecnie pracują 
w Elektrowni Łagisza. Jednocześnie, 
zarówno dla SO2, jak i NOx, zapew-
niona zostanie emisja nie wyższa niż 
200 mg/Nm3, co odpowiada wymogom 
dyrektyw UE i jest zgodne z zapisami 
Traktatu Akcesyjnego. 

Harmonogram prac 

Większość prac przy budowie po-
stępowała zgodnie z harmonogramem. 
W niektórych pozycjach wystąpiły opóź-
nienia, co przy tak dużej inwestycji jest 
rzeczą normalną. Postęp prac przy bu-
dowie bloku można było obserwować 
on-line za pomocą kamer, z których 
obraz był przekazywany dzięki stronie 
internetowej z bezpośrednią transmi-
sją z kamer obserwujących teren bu-
dowy. Szkolenie przyszłej obsługi ru-
chowej bloku 460 MW trwały już od 
marca 2008 r. Było one prowadzone 
etapami, a najważniejszym z nich było 
uczestnictwo obsługi w pracach rozru-
chowych bloku.

Jedyni reprezentanci Polski

Południowy Koncern Ener-
getyczny wraz z Politechni-
ką Częstochowską znalazł się 
w grupie 13 koncernów ener-
getycznych i uczelni wyższych 
z całej Europy (m.in. Hiszpa-
nii, Portugalii, Finlandii), które 
wezmą udział w VII Ramowym 
Programie Badawczym Unii 
Europejskiej w obszarze Ener-
gia. Projekt „Development of 
High Effi  ciency CFB Technolo-
gy to Provide Flexible Air/Oxy 
Operation for Power Plant with 
CCS”, zgłoszony przez czę-
stochowską uczelnię został 
bardzo wysoko oceniony.

Dotyczy on badań nad nowatorską technologią fl uidalnego spalania 
różnego rodzaju paliw, również poszczególnych gatunków węgla, któ-
ra ma być korzystniejsza dla środowiska. Projekt został przygotowany 
przez zespół pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Wojciecha Nowaka – 
dziekana Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska. Jego budżet opie-
wa na kwotę ponad 11 mld euro. PKE i Politechnika Częstochowska to 
jedyni przedstawiciele naszego kraju biorący udział w programie. 

Próby przemysłowe będą odbywać się w Hiszpanii (Endesa) oraz w Ła-
giszy na największym na świecie kotle przepływowym CFB o mocy 460 
MW (fl uidalnym) na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Łagisza. Do-
stawca kotła, fi rma Foster Wheeler jest również uczestnikiem progra-
mu badawczego. – Jesteśmy dumni jako PKE, że na naszym terenie 
będą odbywać się prace badawcze. Obecnie trwa rozruch bloku. Je-
stem przekonany, że odniesiemy pełny sukces. Dla naszego kraju jest 
on niezbędny, ponieważ 95% energii w Polsce pochodzi z węgla – po-
wiedział Ziemowit Słomczyński – dyrektor ds. technicznych PKE Elek-
trownia Łagisza. Właśnie z tego względu przede wszystkim, projekt ten 
ma tak duże znaczenie nie tylko dla naszego kraju, ale także dla całej 
Europy. Prowadzone prace badawcze mają pokazać, że węgiel można 
spalać w sposób przyjazny dla środowiska.

Zamiast emisji dwutlenku węgla do atmosfery byłby on składowany 
pod ziemią. Trwają właśnie prace nad ustaleniem miejsc do tego prze-
znaczonych. 

Czas realizacji projektu to lata 2009-2011. Jego powodzenie będzie 
miało bardzo duże znaczenie dla całej polskiej energetyki. 
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Ważniejsze daty 

Jednym z istotniejszych wydarzeń 
przy budowie bloku było rozpalenie pal-
ników do prób technologicznych, co na-
stąpiło 5 września 2008 r. Gotowość 
do pracy układu rozpałkowego było 
kluczowym elementem dla dalszych 
prac rozruchowych. Palniki bowiem są 
wykorzystane zarówno do podgrzewa-
nia wody w kotle podczas niektórych 
etapów czyszczenia chemicznego - 
w tym tworzenia ochronnej warstwy 
magnetytowej, jak i do wykonania dmu-
chania kotła. 

Przełomowym momentem budowy 
było również pozytywne przeprowadze-
nie próby wodnej separatorów części 
stałych. Zadanie to zostało wykona-
ne 23 listopada ub. r. Jego sprawny 
przebieg i pozytywny fi nał pozwolił na 
rozpoczęcie budowy wymurówek se-
paratorów kotła.

Jednym z milowych kroków inwe-
stycji było także zabudowanie ważące-
go 288 ton stojana generatora. Jest on 
najcięższym pojedynczym elementem, 
który został zainstalowany na bloku. 
Montaż tego mierzącego 11 m długo-
ści elementu wykonano w październi-
ku ub. r.

13 listopada 2008 r. rozpoczę-
to w Łagiszy proces dmuchania kotła 
bloku 460 MW. Dmuchanie części ci-

śnieniowej kotła przepływowego oraz 
rurociągów parowych miało na celu 
usunięcie nieczystości mechanicznych 
pozostałych po montażu, a także zgo-
rzelin pospawalniczych z wewnętrznych 
powierzchni rurociągów oraz utworze-
nie zabezpieczającej warstwy magne-
tytowej. Celem dmuchania kotła było 
także zmniejszenie niebezpieczeństwa 
związanego z dostaniem się wraz z pa-
rą nieczystości do łopatek turbiny, co 
mogłoby spowodować jej uszkodze-
nie. Proces zakończono na początku 
grudnia. 

15 lutego br. oddano do sieci 
pierwszą energię elektryczną wypro-
dukowaną w bloku 460 MW w PKE SA 
Elektrowni Łagisza. O godzinie 21.09 
zsynchronizowano nowy blok z Krajo-
wą Siecią Przesyłową. Wszystkie pra-
ce przebiegły zgodnie z harmonogra-
mem. 

Koordynacja  
i zarządzanie

Budowa nowego bloku to monu-
mentalne przedsięwzięcie. Nie tylko 
pod względem gabarytów samej jed-
nostki, ale także pod względem orga-
nizacji i zarządzania. W wyniku prze-
targów wyłonieni zostali wykonawcy 
przedsięwzięcia. Część kotłową wyko-
nało konsorcjum Foster Wheeler Ener-

gia Polska, Foster Wheeler Energia OY, 
a część turbinową (z układem chło-
dzenia) fi rma Alstom Power. Za część 
elektryczną odpowiada Elektrobudowa 
Katowice, układy odpopielania i sorben-
tu leżą w gestii konsorcjum Mostostal 
Kraków Centrum i Energo-Eko-System 
Katowice, a układ nawęglania zapew-
niła fi rma Ciepło-Serwis Będzin, Extem 
Łaziska Górne, PURE Jaworzno oraz 
Noma Industry Wyry. Nadrzędny sys-
tem automatyki dostarczyło konsorcjum 
Metso Automation Finlandia, Metso Au-
tomation Polska. W szczytowym okre-
sie realizacji projektu na placu budowy 
pracowało około 1000 osób. 

Serce bloku 

Elementem, który plasuje blok 460 
MW Elektrowni Łagisza wśród najno-
wocześniejszych na świecie konstrukcji 
tego typu, jest niewątpliwie kocioł fl uidal-
ny CFB o mocy cieplnej przekraczającej 
nieznacznie 1000 MWt. Wybór techno-
logii opartej na węglu kamiennym był po-
dyktowany przede wszystkim dostępno-
ścią i bliskością pokładów tego paliwa 
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w kopalniach powiązanych z PKE SA, 
a także względami społecznymi. Nakła-
dy inwestycyjne na budowę kotła CFB 
są o kilkanaście procent mniejsze niż 
wydatki na budowę kotła pyłowego wraz 
z niezbędnymi instalacjami oczyszcza-
nia spalin. W wyniku przeprowadzonych 
analiz optymalizacyjnych parametrów 
pracy bloku przyjęto parametry nadkry-
tyczne pary, jako wielkości występujące 
w nowoczesnych, już sprawdzonych 
eksploatacyjnie jednostkach, umożliwia-
jące osiągnięcie wysokiej sprawności, 
a tym samym obniżkę kosztów oraz uzy-
skanie emisji zanieczyszczeń zgodnych 
z normami europejskimi. Spaliny z kotła 
będą, po uprzednim ich odpyleniu w wy-
soko skutecznym elektrofi ltrze, odpro-
wadzone do atmosfery przez chłodnię 
kominową. Jest ona elementem, który 
robi największe wrażenie. Ma 133,2 m 
wysokości i w porównaniu do pracują-
cych w Łagiszy jednostek jest o 43 m 
wyższa. Chłodnie ze względu na swo-
je rozmiary są zazwyczaj wizytówkami 
elektrowni.

Dlaczego kocioł CFB? 

Wyboru technologii dokonano na 
podstawie wielu niezależnych opinii 
i analiz opracowanych przez ośrodki 
badawczo-naukowe, min.: zespół spe-
cjalistów Centrum Zarządzania PKE, 
zespół specjalistów biura projektowe-
go Energoprojekt Katowice, zespół 
ekspertów w składzie: prof. T. Chmiel-
niak (Politechnika Śląska), prof. W. Ga-
jewski (Politechnika Częstochowska), 
prof. W. Rybak (Politechnika Wrocław-
ska), dr T. Golec (Instytut Energety-

ki) oraz zespół ekspertów w składzie:  
prof. W. Nowak (Politechnika Często-
chowska), dr Z. Bis (Politechnika Czę-
stochowska), dr M. Pronobis (Politech-
nika Śląska) mgr M. Krupa (Politech-
nika Śląska). 

Zgodnie z opinią wszystkich grup 
eksperckich najlepszym rozwiązaniem 
oferowanym przez dostawców kotłów 
dla nowo budowanego bloku w PKE 
Elektrowni Łagisza jest propozycja bu-
dowy kotła z cyrkulacyjnym złożem fl u-
idalnym (CFB) na parametry nadkry-
tyczne.

Porównanie standardów emisji dla dwóch generacji bloków Elektrowni Łagisza

Elektrownia Łagisza Blok 460 MWe Bloki 120 MW 

Sprawność wytwarzania brutto 45% 36,4%

Emisje pyłu 0,09 kg/MWh 0,22 kg/MWh 

Emisje SO2 0,6 kg/MWh 8,51 kg/MWh 

Emisje NOx 0,6 kg/MWh 2,23 kg/MWh 

Emisje CO2 750kg/MWh 950kg/MWh 

F
ot

. N
E



13nr 2(8)/2009

E
LE

K
TR

O
EN

ER
G

ET
YK

A

Zalety kotła CFB dla  
Elektrowni Łagisza 

Nakłady inwestycyjne na budowę 
kotła CFB są ponad 15% niższe niż 
nakłady na budowę kotła pyłowego 
wraz z niezbędną instalacją odsiarcza-
nia spalin. Największymi zaletami jest 
jednak: elastyczność paliwowa,  wyrów-
nany profi l temperatury wzdłuż wysoko-
ści komory paleniskowej, stosunkowo 
niska temperatura w komorze paleni-
skowej, unikatowy system zewnętrzne-
go wymiennika ciepła typu INTREX oraz 
niskie emisje SO2, NOx, pyłu.

Turbozespół 460 MW  
dla Elektrowni Łagisza

Do realizacji bloku w zakresie ma-
szynowni w Elektrowni Łagisza został 
wybrany turbozespół składający się 
z turbiny reakcyjnej 28K460 i genera-
tora 50WT23E-104. Zaletami wybra-
nego rozwiązania jest przede wszyst-
kim zwarta budowa (tylko 5 łożysk no-
śnych), spiralny układ zasilania parą, 
wysokosprawny układ przepływowy 
– zastosowanie łopatek wykonanych 
w technologii 3D, niskie jednostkowe 
zużycie ciepła - < 7500 kJ/kWh oraz 
elektrohydrauliczny (EHR) układ regu-
lacji turbiny wyposażony w układ for-
sowania mocy zgodnie z warunkami 
UCTE.

Imponujące liczby 

Imponujące są liczby przedstawiają-
ce zużycie betonu. Kotłowa część blo-
ku pochłonęła 11600 m3 tego materiału 
budowlanego, natomiast do realizacji 
części turbinowej zużyto 8500 m3, co 
łącznie daje 20100 m3. Dla zobrazo-
wania tych liczb możemy porównać to 
do budowy przeciętnego domu jedno-
rodzinnego – wymaga ona najczęściej 
nie więcej niż 100 m3 tego budulca. Jak 
łatwo przeliczyć, beton, który został wy-
korzystany do budowy bloku, mógłby 
zostać użyty do postawienia sporego, 
składającego się z ponad 200 domów 
jednorodzinnych osiedla. 

Podsumowanie 

Nowy blok będzie osiągał bardzo 
wysoką sprawność taką jak obec-
nie budowane nowoczesne jednostki 

energetyczne. Będzie również speł-
niał wymogi Najlepszych Dostęp-
nych Technologii (BAT). Planowane 
efekty ekologiczne są zgodne z cela-
mi określonymi m.in. w Dyrektywach 
UE: 2001/80 (LCP), 2003/87 (ETS), 
96/01 (IPPC) i innymi. Technologia 
fl uidalna zalecana jest w materiałach 
referencyjnych UE dla dużych źródeł 
spalania, jako spełniająca wymogi BAT, 
wysoce efektywna, czysta ekologicz-
nie oraz racjonalizująca zużycie energii 
i surowców. Zgodnie z opiniami Mini-
sterstwa Środowiska, Ministerstwa 
Gospodarki i Polityki Społecznej, Mi-
nisterstwa Skarbu oraz Urzędu Regu-
lacji Energetyki nowy blok wpisuje się 
w ramy określone w Polityce Energe-
tycznej Polski. Będzie się charaktery-
zował możliwością współspalania mu-
łów oraz biomasy, co wpłynie jeszcze 
na obniżenie poziomu kosztów zmien-
nych wytwarzania. 

Wyprowadzenie mocy nastąpi li-
niami 400kV relacji Łagisza-Tucznawa 
i Łagisza-Rokitnica, przy użyciu trans-
formatora blokowego 570MVA z regu-
lacją napięcia pod obciążeniem.

Podstawowe parametry bloku

Moc bloku 460 MW

Przepływ pary 361.0 kg/s

Ciśnienie pary świeżej na wlocie do turbiny 27.50 MPa

Temperatura pary świeżej na wlocie do turbiny 560 °C

Temperatura pary wtórnej na wlocie do turbiny 580 °C

Emisja SO2 mg/Nm3 < 200

Parametry nowej sprężarkowni

Wydajność 4 200÷23 400 Nm3/h

Ciśnienie robocze 0,6 MPa 

Temperatura ciśnieniowego punktu rosy -40oC

Sprężarki Cameron 2x TA 6000-5X-1, 2x TA 6000-5X-2

Parametry standardowe dostarczanego powietrza będą odpowiadały wg PN-ISO 8573-1 klasie czystości 

Emisja NOx mg/Nm3 <200

Emisja pyłu mg/Nm3 < 30 

Potrzeby własne  
bloku 460 MW

Zasilanie napięciem10,5kV ze  
względu na duże jednostkowe 
moce odbiorów
Zasilanie podstawowe potrzeb  
własnych z transformatora trój-
uzwojeniowego 
Zasilanie rezerwowe potrzeb  
własnych może być realizowa-
ne dwoma drogami:

Ze stacji 110kV poprzez  –
transformator zasilenia re-
zerwowego potrzeb wła-
snych
Z linii blokowej przy otwar- –
tym wyłączniku generatoro-
wym poprzez transformator 
blokowy i transformator trój-
uzwojeniowy.
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inż. Janusz Polak, mgr inż. Rafał Sawiak, Zakłady Remontowe Energetyki Katowice SA

Współczesne wyzwania
w energetyce
W okresie od grudnia 2006 r. do marca 2009 r. 

ZRE Katowice S.A. realizowały kontrakt dla 
fi rmy Foster Wheeler Energia Polska Sp. z o.o. na 
montaż kotła nowego bloku. Zadanie to realizowane 
było w konsorcjum z fi rmą Remak Opole S.A.
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ZRE Katowice S.A. w ramach kontraktu 
zamontowało w sumie ponad 4000 ton urządzeń. 
Ich zróżnicowanie powodowało zaangażowanie 
w realizację kontraktu czterech wydziałów 
produkcyjnych oraz zatrudnienie w szczytowym 
okresie ponad 200 pracowników.
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Zakres montażu  
technologicznego 
instalacji kotłowych 
i przyturbinowych

układ przygotowania węgla w skład,  
którego wchodzą układy kruszenia 
węgla, przesiewania oraz odpylania,
wentylatory powietrza pierwotnego  
i wtórnego, wentylatory spalin oraz 
recyrkulacji,
wodne podgrzewacze powietrza pier- 
wotnego oraz wtórnego zabudowane 
pomiędzy wentylatorami powietrza, 
a obrotowym podgrzewaczem po-
wietrza,
podgrzewacz ECO w kanale obej- 
ściowym,
obrotowy podgrzewacz powietrza  
o wadze prawie 800 ton,
system rozdziału para-woda składa- 
jący się z separatora oraz wodood-
dzielaczy,
palniki rozpałkowe, 
zdmuchiwacze sadzy wraz z oruro- 
waniem,
układ odbioru popiołu dennego skła- 
dający się z dwóch równoległych 
ciągów przenośników zgrzebłowych 
i kubełkowych realizujących transport 
do zbiornika popiołu,
układ recyrkulacji popiołu dennego  
oraz materiału złoża,
układ podawania węgla złożony z po- 
dajników ślimakowych, śrubowych 
wygarniaczy węgla i śrubowych po-
dajników węgla,
układy rurociągów obejmujące:  
układ wody zasilającej, układ paro-
wy z głównymi rurociągami paro-
wymi, część układu ciśnieniowego 
kotła, układ powietrza, układ kondy-
cjonowania spalin, zamknięty układ 
chłodzenia oraz inne pomocnicze in-
stalacje rurociągowe.

Dla projektu „Budowa bloku 460 MW 
na parametry nadkrytyczne w Elektrow-
ni Łagisza”, fi rma ALSTOM Power Sp. 
z o.o. jako główny wykonawca części 
turbinowej, podpisała umowę ze ZRE 
Katowice S.A. na projekt, dostawę 
i montaż rurociągów wysokoprężnych.

Zadanie swym zakresem  
obejmowało systemy:

rurociągi wody zasilającej – rurocią- 
gi tłoczne z turbopompy i elektro-
pompy do wymienników regeneracji 
wysokoprężnej, rurociągi łączące 
między wymiennikami wraz z by-
passem regeneracji WP, 
rurociągi wtrysków średniopręż- 
nych,
odcinek rurociągu zimnej szyny  
od klapy zwrotnej do podłączenia 
z turbiną, 

rurociąg stacji rozruchowej TAL, 
rurociągi stacji zrzutowej z gorącej  
szyny odcinek od zaworu odcinają-
cego do wlotu kondensatora,
rurociągi odwadniające korpusy  
WP i SP turbiny, 
rurociągi zasilające kolektor pary  
pomocniczej parą z zimnej szyny.

Powyższe układy wyposażone są 
w instalacje odwodnień i odpowietrzeń.

Umowa nie obejmowała części 
technologicznej projektu, dostaw urzą-
dzeń i armatury.

Fot.1. Obrotowy podgrzewacz powietrza o wadze prawie 800 ton w trakcie montażu

Fot. 2. Fragment modelu rurociągów - Autopipe
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Dane wejściowe do projektowania 
zawarte w projekcie podstawowym, 
dostarczone zostały w postaci wyge-
nerowanych rysunków izometrycznych 
i modelu PDMS (Plant Design Mana-
gement System).

Obliczenia wytrzymałościowe i spraw-
dzające grubości ścianek wykonane zo-
stały w oparciu o normę PN-EN 13480 
„Rurociągi przemysłowe metalowe”.

System rurociągów został przeliczo-
ny pod kątem samokompensacji, do-
puszczalnych naprężeń i oddziaływań 
układu na króćce przyłączeniowe urzą-
dzeń. Dla samego układu wody zasila-
jącej przeanalizowano 8 stanów pracy 
(konfi guracji), dla których zaprojektowa-
no i dobrano systemy zamocowań wraz 
z konstrukcjami pomocniczymi. Analizę 
przeprowadzono przy użyciu oprogra-
mowania Bentley AutoPIPE+.

Pozytywna weryfikacja jakości 
montażu odbyła sie poprzez wykona-
nie hydraulicznej próby ciśnieniowej 
– przy maksymalnym ciśnieniu próby 
ptest=749[bar].

Ostatnim etapem projektu było prze-
prowadzenie procedury oceny zgodno-
ści z wymaganiami Dyrektywy Europej-
skiej 97/23/WE (PED – tzw. ciśnienio-
wej) wg modułu G oraz certyfi kacja na 
oznakowanie „CE”. 

Zakres montażu  
aparatury kontrolno-
pomiarowej i automatyki

Przy realizacji budowy nowej in-
stalacji energetycznej bloku 460 MW 
w Elektrowni Łagisza uczestniczył rów-
nież Zakład Automatyki ZRE – Kato-
wice S.A.

Prace rozpoczęły się od podpisania 
w czerwcu 2007 r. pierwszej umowy 
z fi rmą Foster Wheeler na wykonanie 
127 sztuk skrzynek przyłączeniowych 
pośrednich różnej wielkości dla insta-
lacji elektrycznych, AKPiA oraz sprężo-
nego powietrza sterowniczego.

W styczniu 2008 r. podpisano z fi r-
mą Foster Wheeler drugą umowę, któ-
ra dotyczyła komplekso-
wego montażu i urucho-
mienia układów AKPiA dla 
instalacji kotłowych. Zakres 
obejmował sprawdzenie 
laboratoryjne wszystkich 
urządzeń pomiarowo-re-
gulacyjnych przed przeka-
zaniem do montażu, wła-
ściwy montaż obiektowy 
wraz z wykonaniem tras 
kablowych pomiędzy urzą-
dzeniami, a skrzynkami po-
średnimi oraz wykonanie 

tras impulsowych ciśnieniowych (rów-
nież dla parametrów nadkrytycznych 
temperatury i ciśnienia). W sumie po-
łożono ok. 100 km kabli sygnałowych 
i ok. 2 km rurek impulsowych. Łącz-
nie wykonano montaż i uruchomiono 
ponad 3000 punktów pomiarowych, 
z czego ok. 1500 pomiarów tempe-
ratur do celów naukowo-badawczych 
dla projektantów i konstruktorów ko-
tła oraz ok. 500 pomiarów temperatur 
eksploatacyjnych, ok. 150 pomiarów 
ciśnień, ok. 80 pomiarów przepływów, 
w tym również pomiar przepływu wo-
dy chłodzącej na rurociągu o średni-
cy 2,8 m, 50 pomiarów izotopowych 
i ok. 700 innych (pomiary poziomów, 
pomiary dwustanowe oraz sygnały re-
gulacyjne).

Realizacja prac montażowych wią-
zała się również z dostarczeniem ma-
teriałów branży AKPiA (stojaki apara-
turowe, elementy tras kablowych, króć-
ce, złączki, zaciski samouszczelniające 
oraz armatura instalacyjna).

W lipcu 2008 r. podpisano z fi r-
mą METSO AUTOMATION Polska 
Sp. z o.o. umowę na dostawę, mon-
taż i uruchomienie aparatury pomia-
rowej do realizacji dodatkowych po-
miarów bilansowych dla nadrzędne-
go systemu automatyki. Przy realizacji 
tej umowy zostały zastosowane rurki 
spiętrzające TWIN-BAR oraz dysze ISA 
produkcji własnej Zakładu Automatyki. 
Realizacja całości prac odbyła się w ter-
minach gwarantowanych w zawartych 
umowach.

Fot. 3 Pomiar przepływu powietrza rurką spiętrzającą TWIN-BAR

Fot. 4 Stojak aparatury AKPiA do pomiaru ciśnień
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Andrzej Winiarski, ALSTOM Power Sp. z o.o.

ALSTOM
DOSTAWCĄ 
MASZYNOWNI

ALSTOM jest 
globalnym 

koncernem 
specjalizującym 
się w dziedzinach 
energetyki i transportu 
oraz światowym 
liderem w energetyce 
wodnej oraz realizacji 
kompletnych elektrowni 
cieplnych. W 70 krajach 
fi rma zatrudnia ponad 
76 tys. pracowników, 
a w roku budżetowym 
2007/2008 portfel 
zamówień koncernu 
wyniósł 23,5 mld euro.
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ALSTOM oferuje swoim klientom pe-
łen zakres systemów i usług obej-

mujących: projektowanie, produkcję, 
rozruch oraz długoterminowy serwis. Po-
siada doświadczenie w dziedzinie inte-
gracji systemów i zarządzania projektami 
„pod klucz”, z wykorzystaniem najnow-
szych własnych technologii i produktów. 

W zakresie energetyki ALSTOM 
oferuje elektrownie parowe i parowo-
gazowe w systemie „pod klucz” lub 
realizację poszczególnych elementów 
elektrowni, jak np. maszynownie, cie-
płownie i elektrociepłownie. W ofercie 
ALSTOM znajduje się również moder-
nizacja lub odtworzenie istniejących 
obiektów energetycznych. 

W oparciu o własne produkty po-
siadane w ramach grupy: turbiny pa-
rowe i gazowe, kotły różnych typów 
oraz wiedzę i doświadczenie w zakresie 
nowoczesnych elektrowni, opracowa-
liśmy szereg modułowych i sprawdzo-
nych rozwiązań dla siłowni parowych 
i gazowo-parowych o mocach również 
powyżej 1000 MW. 

Przyjęta przez nas koncepcja stan-
daryzacji bloków oznacza krótsze cykle 
realizacji oraz zmniejszenie ryzyka in-
westycji. Nasi klienci otrzymują zatem 
rozwiązania, które zapewniają szybki 
zwrot poniesionych nakładów inwe-
stycyjnych. 

Posiadając rozwiązania standardo-
we, modułowe, jesteśmy równocześnie 
w stanie dostosować się do indywidu-
alnych zapotrzebowań i oczekiwań od-
biorców, projektując obiekty spełniające 
indywidualne potrzeby i wymagania.

Realizacja „pod klucz”  
maszynowni w Łagiszy

Nasza spółka zawarła umowę z Po-
łudniowym Koncernem Energetycz-
nym na projektowanie i dostawę ma-
szynowni. 

Umowa została zawarta z ALSTOM 
Power Sp. z o.o. i dotyczy realizacji na 
zasadach „pod klucz” kompletnej ma-
szynowni z turbiną na parametry nad-
krytyczne i zewnętrznym układem wody 

chłodzącej, którego istotnym elemen-
tem jest chłodnia kominowa o wyso-
kości 133,2 m. 

Zakres maszynowni obejmuje za-
projektowanie, dostawę, montaż, uru-
chomienie i oddanie do eksploatacji 
turbozespołu 28K460 MW z genera-
torem 50WT23E-104 wraz z układami: 
regulacji, sterowania i zabezpieczeń, 
wzbudzenia oraz z instalacjami pomoc-
niczymi i układami technologicznymi 
wraz z urządzeniami. 

Zakres budowlany obejmuje kom-
pletny budynek maszynowni, budynek 
elektryczny wraz z nastawnią, budynek 
pompowni wody chłodzącej, rurociągi 
wody chłodzącej i chłodnię kominową 
wraz z wyprowadzeniem spalin. 

Kontrakt na dostawę maszynowni 
uwzględnia wydanie założeń projekto-
wych dla branży elektrycznej i systemu 
sterowania DCS oraz uzgodnienie da-
nych na styku z kotłownią.

Kontrakt na budowę części turbi-
nowej bloku 460 MW w Elektrowni Ła-
gisza pomiędzy ALSTOM i PKE zo-
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stał zawarty w grudniu 2002 r. Orga-
nizacja fi nansowania przez inwestora 
umożliwiła nam wejście na plac budo-
wy w 2006 r. Finałem rozpoczętej trzy 
lata temu budowy jest trwający proces 
rozruchu bloku 460 MW.

Pierwsza synchronizacja bloku od-
była się 15 lutego 2009 r., natomiast 
pełna moc bloku 460 MW, została osią-
gnięta 10 marca 2009 r. 

Dostarczane 
przez ALSTOM do 
bloku w Łagiszy 
urządzenia 
dostosowane 
są do bloku 
o planowanej 
przez PKE 
sprawności 
wynoszącej 46%

Dla ALSTOM w wymiarze global-
nym udział w budowie nowego bloku 
był kolejnym przedsięwzięciem, jakich 
fi rma zrealizowała już wiele. Jednak dla 
ALSTOM Power Sp. z o.o. udział w tej 
inwestycji miał bardzo duże znacze-
nie lokalne. Maszynownia w Łagiszy 
oparta również na doświadczeniach 
z bloku 464 MW - Pątnów II, jest dla 
ALSTOM Power kolejnym obiektem 
referencyjnym, zrealizowanym w pełni 
przez krajowych projektantów, polski 
zespół zakupowy oraz polski zespół 
zarządzający projektem. W Łagiszy po-
wstał drugi w Polsce blok energetycz-
ny na parametry nadkrytyczne, czwarty 
co do wielkości w krajowym systemie 
energetycznym.

Dostarczane przez ALSTOM do 
bloku w Łagiszy urządzenia dostoso-
wane są do bloku o planowanej przez 
PKE sprawności wynoszącej 46%:

Parametry projektowe:
para świeża – ciśnienie 27,5 MPa,  
temperatura 560°C, 
para wtórnego przegrzewu – ci- 
śnienie 5,0 MPa, temperatura 

580°C,  spełniają wyma-
gania niezbędne do uzy-
skania bloku o zamierzonej 
sprawności i jednocześnie 
są ważnym czynnikiem 
wpływającym na ograni-
czenie emisji CO2.

Udział ALSTOM  
w budowie bloku 
858 MW

Obecnie ALSTOM w Pol-
sce bierze też udział w bu-
dowie nadkrytycznego blo-
ku energetycznego 858 MW 
w PGE Elektrowni Bełchatów. 

W Elektrowni Bełchatów zakres prac 
ALSTOM jest znacznie większy i obejmu-
je projektowanie, dostawę, montaż i roz-
ruch kompletnego bloku energetycznego 
o mocy 858 MW, a więc maszynowni, ko-
tłowni, chłodni kominowej, układu nawę-
glania oraz układów pomocniczych. 

Przy budowie bloku wykorzystane 
zostaną najnowocześniejsze techno-
logie i doświadczenia światowe w za-
kresie realizacji i wyposażenia dużych 
jednostek energetycznych. Nowy blok 
postawiony zostanie z zastosowaniem 
najlepszych dostępnych technologii 
i technik. Będzie spełniał wymagania 
wynikające z dyrektywy Unii Europej-
skiej w zakresie emisji zanieczyszczeń 
do atmosfery. Zbudowany zostanie przy 
użyciu technologii i rozwiązań stosowa-
nych i sprawdzonych w Europie. 

Moc znamionowa bloku brutto wy-
niesie 858 MW, a sprawność brutto 
w warunkach nominalnych – powy-
żej 45,5%. 

W swojej konstrukcji blok wyróżnia 
się  brakiem komina – spaliny po oczysz-
czeniu kierowane będą w instalacjach 
odsiarczania do chłodni kominowej.

Należy dodać, że ALSTOM zaanga-
żowany jest w proces przystosowania 
bloku 858 MW do dalszego obniżenia 
emisji CO2, poprzez zabudowę instalacji 
wychwytu CO2 ze spalin. Prace te są 
obecnie na etapie opracowań studial-
nych. Środki fi nansowe w znacznej czę-
ści mają pochodzić z funduszy UE.

Wyzwania stojące przed  
polską energetyką

Polska energetyka stoi dzisiaj przed 
bardzo dużym wyzwaniem jakim jest 
odtworzenie mocy wytwórczych. 

Większość bloków jest przestarza-
ła, ma niską sprawność wytwarzania 
i zbyt małą dyspozycyjność. 

Budowę nowych jednostek wytwór-
czych w miejsce istniejących nakazują 
również nowe regulacje i ograniczenia 
środowiskowe. Redukcja emisji CO2, 
NOX i SO2 od 2008 r. i w dalszym za-
kresie od 2020 r., wymusza wyłączanie 
z eksploatacji starych jednostek, które 
muszą zostać zastąpione przez nowe 
bloki energetyczne, spełniające wyma-
gania emisji. 

ALSTOM oferuje swój potencjał 
w procesie modernizacji polskiej ener-
getyki – zgłoszone do końca 2008 roz-
poczęcie znacznej ilości nowych inwe-
stycji umożliwi odnowę polskich mocy 
wytwórczych. 

Nie budzi więc wątpliwości stwier-
dzenie, że najbliższe lata będą w ro-
dzimej energetyce bardzo pracowite 
zarówno dla fi rm takich jak ALSTOM, 
dostarczających bloki energetyczne, 
jak też dla elektrowni, które – by utrzy-
mać swoje pozycje na rynku – muszą 
inwestować w nowe jednostki wytwór-
cze. I to znacznie więcej niż w latach 
ubiegłych.
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Rozmowa z Anną Gerymską, 
dyrektorem Centrum Certyfi kacji i Oceny Zgodności UDT-CERT

Energetyczne korzenie 
i przyszłość UDT
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UDT sprawuje dozór nad urządze-
niami technicznymi, stojąc na straży 
bezpieczeństwa ich eksploatacji już 
od blisko 100 lat. Czy certyfi kacja pro-
wadzona przez UDT-CERT też ma tak 
długą tradycję i jaki ma ona związek 
z działaniami dozorowymi?

Rzeczywiście już wkrótce dozór 
techniczny będzie obchodził 100-le-
cie swojego istnienia na ziemiach pol-
skich. Najstarszy znany nam dokument 
wydany przez Towarzystwo Nadzoru 
Kotłów Parowych pochodzi z początku 
ubiegłego wieku i nosi nazwę „Certyfi -
kat”. W dokumencie tym zezwala się na 
eksploatację kotła parowego w związku 
z pomyślnymi wynikami przeprowadzo-
nych prób i badań. 

Certyfi kacja także w dzisiejszym 
tego słowa znaczeniu to potwierdze-
nie przez trzecią, niezależną stronę, że 
wyrób, proces lub osoba spełnia okre-
ślone kryteria, zawarte w dokumentach 
odniesienia.

UDT jako kontynuator tradycji To-
warzystwa Nadzoru Kotłów Parowych 
od wielu lat prowadzi badania urządzeń 
technicznych, które są objęte ustawą 
o dozorze technicznym, przyczyniając 
się do zwiększania ich bezpieczeństwa 
na etapie eksploatacji. 

Wydzielona część Urzędu Dozoru 
Technicznego, zwana UDT-CERT pro-
wadzi działania jako jednostka notyfi ko-
wana w zakresie 11 dyrektyw nowego 
podejścia, jak również jako jednostka 
certyfi kująca systemy zarządzania, wy-
roby i osoby.

Z jednej strony mamy więc ustawo-
we działania inspektorów UDT w ob-
szarze eksploatacji, a z drugiej strony 
ofertę rynkową UDT-CERT, wpisującą 
się w naszą misję wspomagania przed-
siębiorstw w procesie zapewnienia bez-
pieczeństwa urządzeń technicznych.

Certyfi kacja zatem zmieniła niejako 
swoje miejsce w działaniach dozoru 
technicznego?

Tak, już od dawna prace związane 
z ustawowo regulowanym dozorem okre-
śla się jako badania techniczne, w wyniku 
których dopuszcza się urządzenie do dal-

szej eksploatacji i nie wydaje się certyfi ka-
tu, lecz decyzję administracyjną.

Słowo „certyfi kacja” rezerwujemy 
dla obszaru działań rynkowych.

W celu wyraźnego rozdzielenia tych 
dwóch zakresów naszej działalności 
powstał UDT-CERT. Jest to jednostka 
działająca na zasadach rynkowych, 
zajmująca się nie tylko certyfi kacją, ale 
również – od czasu wejścia Polski do 
UE - oceną zgodności z dyrektywami 
nowego podejścia, w rozumieniu usta-
wy o systemie oceny zgodności. Pro-
ducenci wyrobów objętych dyrektywa-
mi nowego podejścia mają obowiązek 
dokonać oceny zgodności, ale mogą 
wybrać jednostkę notyfi kowaną. 

W jakich obszarach działa jednostka 
notyfi kowana UDT-CERT?

Historia dozoru technicznego zwią-
zała nas ściśle z energetyką. Problem 
bezpieczeństwa  kotłów parowych, od 
którego zaczynają się nasze dzieje, to 
w znacznej mierze problem instalacji 
energetycznych. W zasadzie odkąd ist-
nieje energetyka, towarzyszy jej trzecia 
strona oceniająca stan bezpieczeństwa 
urządzeń – dozór techniczny. Mamy 
w tej branży ogromne doświadczenie 
i wielu specjalistów, co pozwoliło nam 
uzyskać odpowiednie notyfi kacje już 
z dniem wstąpienia Polski do UE.

Stąd energetyka jest najszerszym 
polem naszych działań jako jednost-
ki notyfi kowanej. UDT-CERT uczest-
niczy w ocenie zgodności wszystkich 
powstających w Polsce nowych bloków 
energetycznych. Przykładem mogą być 
jednostki w Pątnowie, Łagiszy czy Beł-
chatowie. Również modernizacja blo-
ków energetycznych wymaga udziału 
trzeciej strony w ocenie instalacji. UDT-
CERT również w tym zakresie wspiera 
swoich klientów.

Tak duże i stwarzające potencjal-
ne zagrożenia instalacje wymaga-
ją szczególnej staranności przy ich 
projektowaniu…

Udział w ocenie zgodności takich 
instalacji jest dużym wyzwaniem dla 
jednostki notyfi kowanej. Już na etapie 
projektowania rozstrzyga się poziom 
bezpieczeństwa, jakiemu będzie odpo-
wiadać instalacja. Dobrą i powszechnie 
stosowaną metodą identyfi kacji po-
tencjalnych zagrożeń występujących 
w procesach przemysłowych jest ana-
liza zagrożeń i zdolności operacyjnych 
(HAZOP). W trakcie analizy dokonuje 
się systematycznego przeglądu zało-
żeń projektowych i procesu techno-
logicznego pod kątem mogących się 
pojawić odchyleń parametrów. 

Celem jest określenie prawdopo-
dobnych zdarzeń niebezpiecznych, 
czyli takich, które stwarzają zagroże-
nia dla bezpieczeństwa technicznego 
instalacji lub życia ludzkiego czy dla 
środowiska naturalnego. 

Jakie są nowe wyzwania dla Urzędu 
Dozoru Technicznego?

Jest to zdecydowanie energetyka 
jądrowa.                                          

UDT w liczbach:
Eksperci Jednostki Notyfi kowanej – 300 
Eksperci działający w zakresie energetyki – 100 
Liczba certyfi katów wydanych przez Jednostkę Notyfi kowaną  
UDT-CERT – 31690.



22 nr 2(8)/2009
E

LE
K

TR
O

EN
ER

G
ET

YK
A

Certy  kacja systemów zarz dzania
certy  kacja w ponad 30 bran ach przemys u i us ug

110 w asnych auditorów na terenie ca ej Polski

mo liwo  jednoczesnego uzyskania uprawnie  UDT do napraw
i modernizacji urz dze  technicznych

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

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

Ocena zgodno ci - oznakowanie CE
najwi ksza jednostka noty  kowana w Polsce (nr 1433)
ponad 25000 wystawionych certy  katów

noty  kacja do 11 dyrektyw 
320 ekspertów na terenie ca ej Polski 

Akademia UDT
20 000 osób przeszkolonych w zakresie norm i przepisów 
prawnych, w tym dyrektyw europejskich, systemów zarz dzania 
jako ci , bezpiecznej eksploatacji urz dze  technicznych

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

Certy  kacja osób
najszersza oferta w Polsce w zakresie certy  kacji  personelu
bada  nieniszcz cych

o rodki egzaminacyjne na terenie ca ej Polski

Program Certy  kacji Personelu Bada  Nieniszcz cych
uznany przez Europejsk  Federacj  Bada  Nieniszcz cych EFNDT

certy  kacja spawaczy, zgrzewaczy metali i tworzyw sztucznych

certy  kacja osób obs uguj cych i konserwuj cych urz dzenia techniczne

Certy  kacja wyrobów
certy  kacja  wyrobów na zgodno  z dokumentami okre lonymi
przez klienta

certy  kacja wyrobów UDT-CERT ceniona w szczególno ci w bran y: 
energetycznej, paliwowej, maszynowej, elektrotechnicznej i chemicznej

mo liwo  znakowania wyrobów znakiem
„UDT-CERT - wyrób certy  kowany”
doskonale wyposa one laboratorium badawcze

Badania i ekspertyzy techniczne
szeroki zakres bada

730 rzeczoznawców na terenie ca ej Polski

laboratorium CLDT
wery  kacja maszyn pod wzgl dem zgodno ci z minimalnymi
wymaganiami bezpiecze stwa zawartymi w dyrektywie 89/655/EWG
wiadectwa energetyczne budynków

Centrum Certy  kacji i Oceny Zgodno ci

UDT-CERT
tel. 022 57 22 110

e-mail: cert@udt.gov.pl
www.udt-cert.pl
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Prof. Jacek Malko, 
Politechnika Wrocławska

RESTRUKTURYZACJA 
ELEKTROENERGETYKI: 
» oczekiwania i fakty

Wydarzenia niedawnych miesięcy, znamienne 
zapaścią systemu fi nansowego w wymiarze 

globalnym i recesją gospodarczą czołowych 
ekonomik świata, sprowadzają się w poszukiwaniu 
remediów – do redefi nicji roli konkurencyjności 
rynkowej i interwencjonizmu państwa. Symbolicznym 
hasłem tych zmian mentalności jest przejawiające 
się w licznych dyskusjach stwierdzenie, że 
„bezpieczeństwo jest tam, gdzie państwo”, będące 
w istocie odwrotem od szeroko rozumianego 
liberalizmu ekonomicznego. To przewartościowanie 
poglądów nie omĳ a również ważnego sektora 
infrastrukturalnego, jakim jest elektroenergetyka. 

F
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Narodowe problemy Polski w dzia-
łaniach dostosowawczych do no-

wej europejskiej polityki energetycznej 
nie są zjawiskiem specyfi cznym ani 
odosobnionym. Literatura światowa 
(głównie anglojęzyczna) od dłuższe-
go już czasu wiele uwagi poświęca re-
trospekcji, poszukując odpowiedzi na 
pytanie fundamentalne: czy charakte-
rystyczne dla ostatnich dwóch dekad 
procesy deregulacji i liberalizacji speł-
niły deklarowane oczekiwania? War-
tym zrelacjonowania jest tu obszerna 
analiza źródeł bibliografi cznych, prze-
prowadzona w ubiegłorocznej edycji 
dwujęzycznego periodyka Journal of 
Energy – Energija przez wybitny auto-
rytet – i wnikliwego obserwatora fak-
tów – Ivana Tominova [1], dokona-
na z pozycji operatora systemu. 45. 
stronicowa objętość tego przeglądu, 
oparta na cytowanych 38 pozycjach 
literatury skłania do przedstawienia 
czytelnikowi „NE” przynajmniej zasad-
niczych tez tej istotnej publikacji.

Cel reform sektora  
elektroenergetyki

Podstawowym deklarowanym ce-
lem reform sektora elektroenergetyki 
(określanej jako deregulacja i liberali-
zacja rynku energii elektrycznej) było 
i pozostało podnoszenie efektywności 
przemysłu elektroenergetycznego za-
sadniczo na drodze zwiększania konku-
rencyjności ekonomicznej. Oczekuje się 
zatem obniżenia ceny energii elektrycz-
nej, poprawy poziomu świadczonych 
usług, ograniczenia różnic cen energii 
pomiędzy krajami, możliwości wybo-
ru dostawcy przez konsumenta oraz 
zwiększenia efektywności sektora, pro-
wadzące do ograniczenia potrzeb w za-
kresie budowy i utrzymywania zdolności 
wytwórczych i przesyłowych.

Artykuł [1] prezentuje wyniki badań 
i analiz stopnia, w jakim te cele libera-
lizacji zostały osiągnięte lub też są do 
osiągnięcia oraz jak skuteczna okaza-
ła się ewolucja od monopolistycznej 
struktury organizacyjnej do struktury 
konkurencyjnej, tj. czy liberalizacja elek-

troenergetyki osiągnęła oczekiwane 
rezultaty. W oparciu o ocenę wskaźni-
ka koszt/efekt w warunkach rynku zli-
beralizowanego można stwierdzić, że 
restrukturyzacja nie osiągnęła najważ-
niejszego z zakładanych celów, tj. re-
dukcji cen energii elektrycznej [2]. Nie 
osiągnięto również celu ujednolicenia 
cen, ponieważ nadal występują znacz-
ne różnice pomiędzy poszczególnymi 
krajami. Nie wystąpiła istotna zmiana 
struktury sektora od monopolistycz-
nej do konkurencyjnej. Uzyskano nato-
miast odczuwalny postęp w podnosze-
niu poziomu jakości usług, zwiększeniu 
efektywności sektora (skutkujące obni-
żeniem potrzeb inwestycyjnych) oraz 
w zakresie sformalizowanych procedur 
działania rynku.

Koszt energii  
elektrycznej

Energia elektryczna jest nośnikiem 
energii wszędzie obecnym i niemal nie-
substytuowalnym oraz spełniającym 
wiele potrzeb, przy czym niektóre z nich 
nie mają alternatyw i występują w wielu 
dziedzinach życia. Koszt energii elek-
trycznej stanowi integralną część kosz-
tów wytwarzania wszystkich produktów 
i usług, jak również kosztów utrzymania 
gospodarstw domowych. Oznacza to, 
że koszt energii elektrycznej w sposób 
bezpośredni i pośredni określa standard 
życia: poprzez opłaty za zużytą ener-
gię i poprzez ceny produktów i usług, 
wytworzonych z wykorzystaniem elek-
tryczności jako nośnika energii. Cena 
energii elektrycznej w znacznej mie-
rze jest uzależniona od efektywności 
funkcjonowania sektora elektroener-
getycznego, a polepszenie tej efek-
tywności stało się siłą napędową re-
form i restrukturyzacji sektora w skali 
globalnej [3,4].

Tradycyjnie sektor energii elektrycz-
nej był domeną struktur monopolistycz-
nych i zintegrowanych pionowo, a stan 
taki był utrzymywany do lat 90. ubie-
głego stulecia, także w wielu innych 
sektorach infrastrukturalnych (teleko-
munikacja, transport …).

Celem dalszych rozważań jest pró-
ba oceny zakresu, w jakim deklarowane 
cele restrukturyzacji zostały w istocie 
osiągnięte i jak dalece skuteczne oka-
zało się zreformowanie struktury orga-
nizacyjnej od monopolu po konkuren-
cyjność. Oceniać się zatem będzie, czy 
liberalizacja rynku energii elektrycznej 
spełniła oczekiwania.

Teoretyczne aspekty  
liberalizacji rynku 
energii elektrycznej

Procesy makroekonomiczne pro-
wadzą do poszukiwania stanów rów-
nowagi i optymalnych zachowań pro-
ducenckich i konsumenckich z uwagi 
na efektywność ekonomiczną. Nie ist-
nieje jednak gwarancja, że struktury 
wolnego rynku prowadzą do efektyw-
ności, natomiast nieefektywne rynki 
i mechanizmy regulacyjne generują 
straty w wymiarze społecznym. Wy-
raźnie zauważyć można zróżnicowa-
ne wzorce rynku, zależne od liczby 
uczestników po stronie popytowej 
i podażowej oraz ich interakcji. W 
przypadku doskonałej konkurencyj-
ności interakcje pomiędzy wieloma 
producentami i konsumentami pro-
wadzą do ukształtowania ceny ryn-
kowej, równej krańcowemu koszto-
wi wytwarzania ostatniej sprzedanej 
jednostki, co jest rozwiązaniem efek-
tywnym ekonomicznie. W przypad-
ku monopolu jedyny dostawca może 
zaoferować niższy poziom pokrycia 
potrzeb, wymuszając zarazem ce-
nę przekraczającą koszt produkcji. 
Tradycyjnie sektor energii elektrycz-
nej był zdominowany przez monopol 
państwowy bądź lokalny („publiczne” 
struktury właścicielskie), a zachowa-
nia proefektywnościowe wymuszano 
na drodze regulowania cen. 

Mechanizm rynkowy,  
a aukcje

Mechanizm rynkowy najprościej in-
terpretować zakładając istnienie aukcji. 
Uczestnik aukcji:
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oznajmia swoje oczekiwania ce- 
nowe nabywcom i dostawcom, 
wymagając od uczestników rynku 
ujawnienia ilości energii przygo-
towanej do zakupu/sprzedaży po 
każdej zróżnicowanej cenie takiej 
transakcji, oraz
określa cenę, równoważącą zapo- 
trzebowanie nabywcy i ofertę do-
stawcy.
Większość rynku funkcjonuje bez 

wyspecyfi kowanego aukcjonariusza, 
a w wielu systemach o rozdzielonych 
obszarach działalności (wytwarzanie, 
przesył, dystrybucja, obrót) w roli ak-
cjonariusza występuje niezależny ope-
rator [5,6].

Zmiany poziomu zapotrzebowania 
są skutkiem zarówno zmian cen, jak 
i zmian w procesie użytkowania energii, 
przy czym quasisezonowość występu-
je w zakresie dobowym, tygodniowym 
i rocznym. Ceny ustalane przez rynek 
i wolumen sprzedanej energii pozostają 
w równowadze wówczas, gdy są sa-
tysfakcjonujące zarówno dla dostawcy, 
jak i nabywcy.

Regulacja:  
cele i zadania

Mimo specyfi ki narodowych i sek-
torowych celów regulacji, można sfor-
mułować cel ogólny tych działań jako 
ochronę krótko- i długoterminowych in-
teresów konsumenta na drodze zwięk-
szenia efektywności ekonomicznej. W 
sektorze elektroenergetyki podstawo-
wym celem regulacji krótkoterminowej 
jest skonstruowanie struktury taryfowej, 
umożliwiającej regulowanemu podmio-
towi uzyskanie niezbędnych dochodów 
dla pokrycia kosztów eksploatacyjnych 
i osiągnięcia zadowalającej stopy zy-
sku. Podstawowym celem długoter-
minowym regulatora sektora elektro-
energetyki jest stworzenie zachęt do 
utrzymywania i rozbudowy mocy zain-
stalowanych w wytwarzaniu, przesyle 
i dystrybucji w celu pokrycia pełnego 
zapotrzebowania.

Jeżeli podmiot regulowany uzyskuje 
zadowalające dochody z inwestycji, to 

istnieje odpowiednia zachęta dla inwe-
stowania, jednak gdy rata zwrotu jest 
wyższa od przyjętej za normalną, sta-
nowi to powód do przeinwestowania. 
Oddziaływanie regulatora może pole-
gać na wydawaniu zezwoleń na nowe 
inwestycje, spełniające zasadę opty-
malizacji w planowaniu zintegrowanym 
(IRP). Uzyskana na tej drodze zrówno-
ważona struktura obiektów systemu 
uwzględnia również działania po stro-
nie popytowej (DSM). Prowadzi to do 
zwiększenia kosztów regulacji, a ich za-
sadność wynikać winna z analizy koszt/
korzyść [7].

Zadaniem regulacji jest stymulowa-
nie procesów inwestycyjnych do pozio-
mu odpowiedniego dla pokrycia popytu 
klienta i uzyskania zadowalającej dla in-
westora stopy zwrotu z inwestycji. Dla 
zrestrukturyzowanego sektora energii 
elektrycznej zadaniem regulatora staje 
się zidentyfi kowanie reguł rynkowych, 
prowadzących do warunków konku-
rowania, możliwie bliskich konkurencji 
idealnej w stanowieniu ceny i wolumenu 
sprzedaży energii elektrycznej. Ekono-
miczna regulacja działalności sieciowej 
odnosi się do ograniczeń dla operato-
rów sieci odnośnie do cen, przychodów, 
zwrotów oraz kosztów eksploatacyjnych 
i inwestycyjnych. Regulator napotyka na 
problem poszukiwania równowagi po-
między optymalnym wykorzystaniem 
istniejących mocy wytwórczych, a opty-
malnym programem ich rozbudowy. Jed-
nym z podstawowych uwarunkowań 
ustanowienia konkurencyjności na ryn-
ku energii elektrycznej jest określenie 
transparentnych opłat za użytkowanie 
sieci, opartych na formule kosztowej [8]. 
Problemem samym w sobie jest dualizm 
zachowań podmiotów rynku, na któ-
rym współdziałają mechanizmy regulacji 
i konkurencyjności. Jeżeli struktura ta-
ryf za użytkowanie sieci nie oddaje wa-
runków ekonomicznych tej działalności, 
powoduje to nieefektywność i zakłóce-
nia w rozwoju podsektorów przesyłu 
i dystrybucji.

Zasadniczym warunkiem wstępnym 
wprowadzenia spójnej i przejrzystej me-
todologii stanowienia taryf, jest wprowa-

dzenie zasady rozdzielenia obszarów 
działalności (unbundling) zgodnie z Dy-
rektywą „elektryczną” 2003/54/WE. 
Bez spełnienia tego warunku regulator 
nie jest w stanie zapobiec subsydiowa-
niu skrośnemu podmiotów, tworzących 
struktury zintegrowane pionowo.

Ważnym zadaniem regulacji jest 
kontrola procesów wchodzenia i wy-
chodzenia do/z systemu zgodnie z re-
gułami dostępu. Przy konkurencji rzeczy-
wiste lub potencjalne wejście konkuren-
cyjnego oferenta ogranicza siłę rynkową 
przedsiębiorstw sektora. Ponadto istnie-
je efekt generacji wymuszonej względa-
mi technologicznymi (koprodukcja), gdy 
niewykorzystanie takiego źródła jest nie-
efektywne społecznie. Stąd też regulator 
musi decydować o tym, kto sprzedaje 
energię do wyspecyfi kowanego dystry-
butora i po jakiej cenie. Wyjście z rynku 
jest dla elektroenergetyki specyfi czne: 
jeśli zachodzi bankructwo spółki tego 
sektora, zadaniem regulatora jest zna-
lezienie nowego właściciela dla realiza-
cji koncesji.

Problemy regulatora  

Problemem regulatora specyfi cznej 
działalności sektora jest zapewnienie 
niezawodnego funkcjonowania wy-
dzielonych struktur. Regulowane i zin-
tegrowane pionowo przedsiębiorstwa 
współpracują na zasadach dobrowol-
ności dla ułatwienia niezawodnego 
działania na drodze koordynacji zaso-
bów sąsiadujących obszarów z zapew-
nieniem, że regulowane taryfy zdolne 
są do pokrycia wspólnych kosztów. W 
strukturach zderegulowanych operator 
systemu jest odpowiedzialny za jego 
niezawodność, wykorzystując zróżni-
cowane usługi systemowe, nabywane 
od producentów i użytkowników ener-
gii. Wymaga to precyzyjnego określe-
nia uprawnień operatora, zwłaszcza 
gdy nie jest on właścicielem sieci prze-
syłowej. Szczególnie ten przypadek 
wymaga zdefi niowania odpowiedzial-
ności za przesył i rozdzielenie tej od-
powiedzialności pomiędzy operatorem 
i podmiotem właścicielskim, co wyma-
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ga zrewidowania procedur planistycz-
nych. Co więcej, w systemach bory-
kających się z ograniczeniami prze-
syłowymi, stosowane są lokalne ceny 
jako mechanizm, za pomocą którego 
uczestnicy rynku przekazują niezakłó-
cone sygnały ekonomiczne. Umożliwia 
to stymulowanie inwestycji sieciowych 
zgodnie z ocenami ich wartości.

Wiarygodność  
zobowiązań

Przy regulacji określającej zwrot 
z inwestycji w długim okresie, wiary-
godność zobowiązań ze strony regula-
tora odgrywa rolę szczególnie istotną. 
Przed określeniem zakresu inwesto-
wania inwestor musi być przekonany, 
że regulator zapewni w przyszłości 
stopę zwrotu, gwarantującą opłacal-
ność. Jednocześnie regulator musi 
mieć na uwadze krótkoterminowe in-
teresy klienta odnośnie do usług, gwa-
rantujących wymagane parametry ja-
kości energii po akceptowalnych ce-
nach oraz interesy długoterminowe 
w zakresie bezpiecznej i niezawodnej 
dostawy energii elektrycznej w przy-
szłości.

Wprowadzenie konkurencyjności 
łącznie na rynkach hurtowych i deta-
licznych wymaga znacząco większej 
regulacji wszystkich działań w okre-
ślonym horyzoncie czasowym, zarów-
no z uwagi na zapewnienie niezbęd-
nych warunków wstępnych funkcjo-
nowania mechanizmów rynkowych, jak 
i dla ochrony konsumenta w katego-
riach jakości i długoterminowego bez-
pieczeństwa dostaw energii. Tak więc 
określenie „deregulacja” lepiej zastąpić 
bardziej adekwatnym terminem „nowa 
regulacja”.

Można przypuszczać, że ekonomi-
ka monopoli naturalnych, rynków jak 
i regulacji nie jest wystarczająca dla 
odwzorowania złożoności niezbędnych 
procesów regulacyjnych. Występują za-
sadnicze problemy natury praktycznej, 
które najdogodniej analizować rozwa-
żając „case studies” jako konkretne re-
alizacje możliwych podejść.

Problemy i efekty  
liberalizacji rynku 
energii

Specyfi ka energii elektrycznej, pole-
gająca na praktycznie jednoczesności 
produkcji i wytwarzania, prowadzi do 
nie mającego odpowiednika „rynku cza-
su rzeczywistego”. Ta fi zykalna właści-
wość prowadzi do specyfi cznego pro-
duktu o szybkiej zmienności fi nalnych 
kosztów wytwarzania, co odbija się tak-
że na kosztach dostarczania.

Proces liberalizacji sektora energii 
elektrycznej napotyka na podstawowe 
trudności, które opisać można jako:

złożoność techniczna systemu  
energii elektrycznej,
silnie zróżnicowana siła rynkowa  
podmiotów,
słabości strony popytowej rynku,  
przejawiające się brakami w dostę-
pie do informacji pomiarowej i bi-
lingowej odnośnie do bieżącego 
zużycia energii,
trudności w sterowaniu bieżącym  
zapotrzebowaniem odbiorców koń-
cowych.

Oczywiste jest, 
iż liberalizacja 
jest forsowana 
wówczas, gdy 
liczy się na 
pochodzące z niej 
korzyści

Złożoność może być opanowana 
na drodze odpowiedniego doboru me-
chanizmów rynku, lecz problem siły 
rynkowej wymaga narzędzi interwen-
cjonizmu na poziomie państwa. Istnie-
ją przykłady pomyślnego rozwiązania 
tego problemu, na przykład na dro-
dze przyznawania pewnym źródłom 
statusu generacji wymuszonej („must 
run”) z uwagi na ich rolę w systemie, 
na przykład jako źródeł mocy  biernej. 
Jednakże zakres odstępstw od kon-
kurencyjności na rzecz regulacji silnie 

zakłóca funkcjonowanie rzeczywistego 
rynku energii elektrycznej, zwłaszcza 
gdy regulowanie cen dotyka większo-
ści wytwórców [9,10].

 
Systemy monitorowania  
zużycia energii 

Pomyślnie zainicjowane w latach 
80. systemy bieżącego monitorowania 
zużycia, utraciły swą dynamikę w ob-
szarze odbiorców z grupy gospodarstw 
domowych. Skutkiem jest niewielka 
skala reakcji tych odbiorców na zmia-
ny kosztów (i cen) dostarczanej energii. 
Niewielka skuteczność środków DSM 
przejawia się niską elastycznością ce-
nową zapotrzebowania.

Mimo tych słabości, rynek może 
działać w zgodzie z zasadami ekonomi-
ki, ale po stronie popytowej ujawnia się 
inna niekorzystna cecha – pobór z sieci 
bez uprzednich uzgodnień z dostawcą. 
Celowe wydaje się zatem wprowadze-
nie kontraktów bilateralnych z sankcją 
odłączenia od sieci w przypadku ich na-
ruszenia, co zbliży realia rynku energii 
do warunków pełnej konkurencyjności. 
Wyjątkowość rynku energii elektrycznej 
sprawia, że można zagwarantować fi -
zykalną implementację kontraktowania 
dwustronnego w oparciu o zmiany cen 
w czasie. W określonym przedziale cza-
sowym operator systemu może mieć  
cechy dostawcy, działającego z opóź-
nieniem [10].

Z uwagi na niewielką elastyczność 
cenową procesu zapotrzebowania, mo-
że zdarzyć się, że krzywe podaży i po-
pytu nie przetną się. Przypadek ten nie 
jest dotychczas poddany analizie przez 
ekonomistów, co prowadzi do sytu-
acji, w której operator jest zmuszony 
do określenia ceny nawet wówczas, 
gdy w systemie występuje defi cyt mo-
cy wytwórczej.

Przytoczone ograniczenia w realiach 
funkcjonowania rynku energii elektrycz-
nej rodzą nie tylko problemy teoretycz-
ne, lecz prowadzić mogą także do skraj-
nie nieakceptowanych zależności po-
między kosztami produkcji a cenami 
na rynku. Przypadek amerykański dla 
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czterech funkcjonujących tam rynków 
energii z ustalaniem pułapów cenowych 
(„price caps”) i brakiem elastyczności ce-
nowej, generuje skrajne wysokie ceny. 
Stwarzane są przy tym warunki wzrostu 
siły rynkowej podmiotów, co prowadzi 
do dalszego podwyższania cen [11]. 
Podobnie przypadek brytyjski ujawnił 
po dziesięcioleciu eksperymentów ko-
nieczność gruntownej zmiany regulacji 
w ciągu jednego roku.

Bezpieczeństwo dostaw  
energii

W procesie tworzenia warunków dla 
konkurowania na rynku energii, coraz 
większą wagę przypisuje się aspek-
tom bezpieczeństwa dostaw, ochro-
ny środowiska i specyfi ki odbiorców 
wrażliwych. Stanowi to kolejny czynnik 
ograniczenia wolnego rynku, zwłaszcza 
w obrocie detalicznym. Jest to szcze-
gólnie odczuwalne w tworzeniu we-
wnętrznego rynku energii elektrycznej 
w UE. Interesujące spostrzeżenia wy-
nikają z porównań ewolucji dyrektywy 
„elektrycznej” w latach 1996-2003 oraz 
dokumentów, zawartych w tzw. pakie-
cie liberalizacyjnym.

Najpoważniejszymi (i zarazem najbar-
dziej kosztownymi w ich usuwaniu) pro-
blemami dla nowych rynków energii elek-
trycznej są te związane ze strukturą rynku. 
Odpowiednie rozwiązania muszą zapew-
nić przezwyciężenie zaobserwowanych 
słabości, również w obszarze zarządzania 
popytem, jak też dotyczących siły rynko-
wej i infrastruktury przesyłowej.

Koszt/korzyść  
w procesie liberalizacji

Szeroka analiza stosunku nakładów 
do efektów [1] w procesie liberalizacji ryn-
ków energii elektrycznej doprowadziła 
do ważnych konkluzji, że liberalizacja nie 
osiągnęła swych podstawowych celów, 
dla których została zainicjowana: obni-
żenia cen energii elektrycznej. Efekt ten 
nastąpił jedynie we wczesnej fazie pro-
cesu w niektórych krajach UE i trwał aż 
do wyczerpania nadmiaru taniej energii 

w Zachodniej Europie, tj. w przedziale lat 
1998-2002. Jednak po 2003 r. ceny eu-
ropejskie wykazały tendencję wzrosto-
wą i wiadomo już, że niższe ceny energii 
elektrycznej są mrzonką.

Zwiększenie 
globalnej 
efektywności 
funkcjonowania 
sektora energii 
elektrycznej 
będzie bardziej 
skuteczne, jeżeli 
reformy będą 
przeprowadzane 
z większym 
niż dotychczas 
uwzględnieniem 
roli czynnika 
ekonomicznego

Znając fakty można sformułować py-
tanie: dlaczego pomimo pojawiających 
się wątpliwości i na ogół nieskutecznych 
prób liberalizacji rynków energii elektrycz-
nej, proces był kontynuowany z pełną de-
terminacją? Wydaje się, że odpowiedzi 
szukać należy w oczekiwaniach wielu 
podmiotów rynku, które wbrew realiom 
spodziewały się dobrych wyników fi nan-
sowych. Przewidywano, że poza „własną 
częścią tortu”, uzyskają one dostęp do 
wielu innych źródeł zysków, wynikają-
cych z globalnych korzyści liberalizacji. 
Co więcej, wystąpiła możliwość działań 
spekulacyjnych, gdzie znów korzystna 
była siła rynkowa dużych podmiotów. Po-
nieważ można było liczyć na wsparcie ze 
strony krajów macierzystych (należących 
z reguły do czołówki gospodarczej), ma-
łe kraje znalazły się na pozycji wybitnie 
niekorzystnej.

 
Ryzyka w obszarze  
bezpieczeństwa dostaw

Jeżeli więzy regulacyjne zostają po-
luzowane, pojawiają się niekorzystne 

zjawiska w obszarze jakości energii 
i bezpieczeństwa jej dostaw. Dosko-
nałą ilustracją tej tezy jawi się sytuacja 
w Kalifornii lat 2000/2001 [11]. Jeżeli do-
tkliwy kryzys dotknął najbardziej rozwi-
nięty stan czołowej potęgi ekonomicz-
nej świata, to jest to sygnał skłaniający 
do szczególnej ostrożności w procesie 
reformowania sektora energii elektrycz-
nej. Równie pouczające są katastrofal-
ne awarie („blackouty”) w wielu krajach, 
zwłaszcza nękające Europę. Może to 
oznaczać, iż zbytnie tempo deregulacji 
i niedostatecznie kontrolowana libera-
lizacja, nałożone na tło braku długo-
okresowej strategii rozwoju, powodują 
powracającą falę konsekwencji dłu-
goterminowych. Ryzyka w obszarze 
bezpieczeństwa dostaw, wiążące się 
z negatywnymi skutkami liberalizacji, 
są ważnym ostrzeżeniem i przestrogą 
przed pojawieniem się takich zjawisk, 
jak: przerwy w zasilaniu i opóźnienia 
w uruchamianiu mechanizmów kon-
kurencyjnych. Lata ostatnie zmieniły 
hierarchię zadań: wzrastającą uwagę 
poświęca się bezpieczeństwu energe-
tycznemu i ochronie środowiska, a do-
piero w dalszej kolejności – liberaliza-
cji. Oczywiste jest, iż liberalizacja jest 
forsowana wówczas, gdy liczy się na 
pochodzące z niej korzyści.

Cel ujednolicenia cen nie został 
również osiągnięty z uwagi na nadal 
występujące wielkie różnice cen ener-
gii elektrycznej (zarówno dla przemysłu, 
jak i gospodarstw domowych) w po-
szczególnych krajach.

Proces przechodzenia od monopo-
lu państwowego do prywatnego, które-
go intensywność ulega wyraźnie zwięk-
szeniu, nie wydaje się skutkować zmia-
nami strukturalnymi, prowadzącymi do 
zwiększenia konkurencyjności.

Zwiększona  
efektywność sektora

Pozytywne skutki zaobserwowa-
no jednak w podniesieniu jakości usług 
energetycznych i zwiększeniu efektyw-
ności sektora, co wynikało z ogranicze-
nia kosztów inwestowania i obsługi nad-
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miernych mocy wytwórczych i przesy-
łowych w pierwszej fazie transformacji 
sektora. Część z tych korzyści przypi-
sać należy zrealizowaniu zasady wyboru 
dostawcy na drodze pełnego otwarcia 
wielu rynków. Jednak prawo wyboru 
pozostaje często formalnością z uwa-
gi na niedostatecznie rozwinięte rynki, 
utrudniające konsumentowi skorzystanie 
z szansy w sposób efektywny.

Generalnie biorąc z przeprowadzo-
nych rozważań wynika stwierdzenie, że 
zasadnicze cele liberalizacji rynku ener-
gii elektrycznej nie zostały osiągnięte. 
Oznacza to, że oczekiwania nie zostały 
spełnione; co więcej – analiza aktualne-
go stanu reform i tendencji tego procesu 
prowadzą do wniosku, że założenia for-
mułowane na początku restrukturyzacji 
sektora nie są wręcz osiągalne.

Wpływ globalizacji na  
przemiany sektora

Na przemiany sektora energii elek-
trycznej wielki wpływ ma zjawisko glo-
balizacji, będące w skali całego świata 
procesem zmieniającym zastane regu-
ły gry we wszystkich obszarach życia 
i działalności. Dla elektroenergetyki glo-
balizacja początkowo była utożsamia-
na z restrukturyzacją, poprzedzającą 
otwarcie rynków energii elektrycznej 
i prywatyzację. Aczkolwiek tym glo-
balnym procesom towarzyszą istotne 
problemy i kontrowersje, to nawet gdy 
założone cele i końcowe rozwiązania 
nie zostały osiągnięte oraz przy wielu 
wątpliwościach i nowych problemach, 
procesy zmian zachodzą nadal w więk-
szości krajów świata. Dominująca jest 
wola osiągnięcia ogólnie akceptowa-
nych standardów i struktur organizowa-
nia sektora i rynku energii elektrycznej, 
wyznaczających powszechne trendy 
w skali regionalnej i światowej. Różni-
ca w sposobach realizacji wyznaczo-
nych zadań wynika ze sposobów orga-
nizowania rynkowych i regulacyjnych 
aspektów działalności i dynamiki usług 
publicznych. Powstała sytuacja wynika 
z wysokiego skomplikowania zacho-
dzących procesów i wymagań. Stąd 

też wszystkie kraje doświadczają zróż-
nicowanych typów problemów i realizu-
ją własne ścieżki osiągania założonych 
celów. Przyjęte rozwiązania regulacyj-
ne i plany działań dostosowawczych 
do nowych struktur organizacyjnych 
w znaczącej mierze wynikają z odmien-
ności stanu wyjściowego oraz specyfi ki 
politycznych i instytucjonalnych uwa-
runkowań każdego kraju.

Jak się wydaje, deregulacja i liberali-
zacja z uwagi na ich stopień złożoności, 
bezprecedensowość przyjmowanych 
ścieżek rozwojowych oraz wysoką ka-
pitałochłonność sektora, nie pozwalają 
w istocie na zrealizowanie założonych 
efektów restrukturyzacji. Teza ta znajduje 
potwierdzenie w licznych dotychczaso-
wych przypadkach, dla których nie tyl-
ko nie osiągnięto celów deklarowanych 
i oczekiwanych, ale wręcz uzyskano ich 
zaprzeczenie. Na ogół pierwsza faza re-
konstrukcji daje pozytywne efekty eko-
nomiczne, które następnie kasowane 
są przez znaczące dodatkowe nakłady 
związane z regulacją i ponoszone dla 
stworzenia infrastruktury rynku. Ważną 
rolę odgrywa również brak należytej kon-
troli nad nowymi podmiotami prywatny-
mi, dążącymi do maksymalizacji zysku 
krótkoterminowego i powodującymi za-
grożenie bezpieczeństwa dostaw energii 
elektrycznej dla jej użytkowników.

Względnie krótka historia procesu 
reformowania elektroenergetyki wska-
zuje na to, iż wiele problemów nadal 
wymaga zdefi niowania i rozwiązania. 
Znajduje to potwierdzenie w fakcie, że 
we wszystkich krajach, realizujących 
restrukturyzację swoich sektorów ener-
gii elektrycznej, podejmowane są nie-
ustannie wysiłki w celu znaczących re-
wizji przyjętych regulacji. W szczególno-
ści proces ten zaobserwować można 
w UE, jako całości i w poszczególnych 
jej krajach członkowskich.

Konieczność dalszych  
działań

Pomimo to istnieje zgodność co do 
konieczności dalszych działań w dwóch 
zasadniczych obszarach:

wprowadzenia konkurencyjności na  
rynkach hurtowych i detalicznych 
poprzez deregulację w podsekto-
rze wytwórczym i otwarcie rynku 
detalicznego,
doskonalenie regulacji działalności  
sieciowej.

Uprawnione wydaje się stwierdze-
nie, iż we współczesnym sektorze ener-
gii elektrycznej dokonano znaczącego 
postępu w kierunku wolnego rynku, ja-
ko najlepszego z istniejących mechani-
zmów alokacji i gwarancji efektywności 
długookresowej. Nadal jednak istnieją 
różnice pomiędzy rzeczywistymi rezul-
tatami, a oczekiwaniem oraz w ocenach 
tendencji przyszłościowych. Reformy 
ujawniły wagę konkurencyjności i swo-
body wyboru, aczkolwiek nadal w mo-
cy pozostaje zasada efektu skali jako 
istotnej siły napędowej postępu tech-
nologicznego. Co więcej, należy mieć 
na uwadze, że deregulacja nie jest toż-
sama z doskonałą konkurencyjnością, 
której specyfi ka jest cechą sektora elek-
troenergetycznego. Konkurencja rynko-
wa nie występuje w sposób jakościowy, 
gdyż po stronie podażowej wykazuje 
ona znaczne ograniczenia. Dostawa 
energii często z trudnością nadąża za 
zapotrzebowaniem lub jest wręcz niedo-
stateczna. Co więcej – potencjał mocy 
wytwórczych i sieci przesyłowych nie za-
pewnia mobilności dostaw w żądanym 
miejscu i czasie mimo ogólnego zbilan-
sowania potencjału podaży i popytu.

Rynek jest pożyteczny i  niezbęd-
ny dla uzyskania większej efektywności 
ekonomicznej, jednakże nie zapewnia 
samoczynnie tych samych rezultatów 
we wszystkich sektorach gospodarki. 
Właśnie z tego powodu nadzór i stałe 
korygowanie mechanizmów rynku są 
niezbędne dla minimalizacji efektów 
negatywnych.

Wnioski 

Podsumowując przedstawione roz-
ważania, można stwierdzić, że wysoce 
prawdopodobna jest niemożność stwo-
rzenia efektywnego rynku energii elek-
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trycznej z uwagi na istnienie wielu prze-
szkód. Niektóre z nich nie są nawet do 
przezwyciężenia, co odnosi się zwłasz-
cza do rynku hurtowego. Jednakże nie 
oznacza to konieczności poniechania li-
beralizacji, chociażby z uwagi na zakres 
sił i środków, zainwestowanych w pro-
ces przekształceń sektora. W kolejnych 
działaniach konieczne jest dalsze sty-
mulowanie konkurencyjności w stop-
niu, zapewniającym dodatnie efekty 
społeczne i globalne [12,13].

Zwiększenie globalnej efektywności 
funkcjonowania sektora energii elek-
trycznej będzie bardziej skuteczne, jeżeli 
reformy będą przeprowadzane z więk-
szym niż dotychczas uwzględnieniem 
roli czynnika ekonomicznego. Można 
stwierdzić także, że dla zwiększenia 
ogólnej efektywności działań w prze-
myśle elektroenergetycznym większą 

rolę niż forsowanie liberalizacji odegrać 
może dostępność nowych technologii 
nie ograniczona tylko do wielkich kon-
cernów energetycznych lub zaawanso-
wanych cywilizacyjnie krajów świata.
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Zintegrowana ocena  
skutków Pakietu 
energetyczno– 
klimatycznego

6.1. Ocena skutków  
w poszczególnych obszarach 
systemu społeczno– 
gospodarczego kraju
Poniżej dokonano zestawienia wyni-

ków obliczeń modelowych obrazujących 
skutki nowej polityki UE dla Polski w róż-

nych częściach systemu społeczno–go-
spodarczego.

6.1.1. Ocena z perspektywy polity-
ki klimatycznej oraz społeczno–go-
spodarczej

W tab. 19 przedstawiono w sposób 
jakościowy zestawienie kosztów i korzy-
ści z wdrożenia Pakietu energetyczno–
klimatycznego wraz z ich przypisaniem 
do odpowiedniej polityki społeczno–go-
spodarczej.

Powyższe zestawienie, choć niekom-
pletne, pokazuje jednak dość wyraźnie 
istotną cechę propozycji KE z polskiej 
perspektywy. Propozycja ta prowadzi 
do uzyskania efektów redukcji emisji, co 
jest celem polityki klimatycznej UE, jed-
nak ma zdecydowanie negatywne skutki 
w obszarze polityki energetycznej, gospo-
darczej i społecznej. Najważniejsze z tych 
skutków są omówione poniżej wraz z po-
daniem konkretnych ocen liczbowych.

Tab. 18. Zbiorcze zestawienie ilościowych skutków wdrożenia Pakietu energetyczno–klimatycznego w Polsce

Najważniejsze 
badane skutki

Scenariusz Odniesienia (ODN)
(bez Pakietu 2008)

Scenariusz EU-MIX
(z Pakietem 2008)

A. System elektroenergetyczny

1. Wymagana skala rozbudowy mocy produkcyjnych
Docelowo w latach 2020, 2030: 48-58 GW
W tym nowe źródła o mocach: 18-35 GW

Docelowo w latach 2020, 2030: 53-66 GW
W tym nowe źródła o mocach: 25-44 GW

2. Nakłady inwestycyjne na ich budowę w okresie 
2006-2030

235,8 mld zł, w tym:
• 186,4 mld zł – elektrownie cieplne

• 49,4 mld zł – elektrownie OZE

293,6 mld zł, w tym:
• 180,8 mld zł – elektrownie cieplne
• 112,8 mld zł – elektrownie OZE

3. Zmiany technologii produkcji wymuszane zmianą 
warunków działania

• Rozwój energetyki jądrowej od 2030 r.
• Rozwój energetyki wiatrowej do poziomu 

ok. 5000 MW

• Rozwój energetyki jądrowej od 2020 r.
 • Rozwój energetyki wiatrowej do poziomu 

ok. 15000 MW
• Technologie węglowe z CCS od roku 2030

4. Średnie koszty wytwarzania energii elektrycznej 
(113 zł/MWh w roku 2005)

Wzrost do 155 zł/MWh w 2010 r. i 197-241 zł/MWh 
w latach 2020 - 2030

Wzrost do 155 zł/MWh w 2010 r. i 326-343 zł/MWh 
w latach 2020 - 2030

5. Marginalne koszty produkcji energii elektrycznej – 
ceny rynkowe

Wzrost z poziomu 65 zł/MWh w 2005 r. do 266 zł/
MWh w 2010 r. oraz 271-315 zł/MWh w latach 

2020-2030

Wzrost do 266 zł/MWh w 2010 r. oraz 355-366 zł/
MWh w latach 2020-2030

6. Spadek popytu na energię elektryczną, wynikający 
ze wzrostu cen energii

Znacznie niższy spadek popytu ze względu na 
niższe ceny energii elektrycznej (brak szczegółowych 

obliczeń)

Spadek popytu od roku 2015 o (-8,4%) pogłębiający 
się do (-9,9%) w roku 2030

B. System energetyczny kraju

7. Wzrost kosztów zaspokojenia potrzeb 
energetycznych

Dodatkowe roczne koszty wynoszą ok. 90 mln zł/a 
w 2010 r. i rosną do 480 mln zł w 2025 r. i 4 mld zł 

w 2030 r.

Dodatkowe roczne koszty wynoszą ok. 2,1 mld zł/a 
w 2010 r. i rosną do 8-12 mld zł w latach 2020-2030 

i są w latach 2020-2030 8-12 mld zł/a wyższe niż 
w scenariuszu ODN.

8. Poziom i struktura zapotrzebowania na paliwa, 
szczególnie węgiel krajowy

Wzrost zapotrzebowania na węgiel kamienny z ok. 
1600 PJ w 2005 do ok. 1700-1800 PJ w latach 

2020-2030
Wzrost zużycia gazu ziemnego do poziomu 

820-1020 PJ w latach 2020-2030

Spadek zapotrzebowania na węgiel kamienny do ok. 
1200-1400 PJ w latach 2020-2030

Wzrost zużycia gazu ziemnego do poziomu 
840-1040 PJ w latach 2020-2030

9. Zmiana uzależnienia od importu węglowodorów
Rosnący import paliw ciekłych i gazowych podobnej skali w obu scenariuszach:

• niewielki wzrost importu gazu w scenariuszu EU-MIX w stosunku do scenariusza ODN
• niewielki spadek importu paliw ciekłych w scenariuszu EU-MIX w stosunku do scenariusza ODN

10. Wymagania odnośnie rozwoju systemów 
infrastrukturalnych

• Rozwój infrastruktury niezbędnej do budowy i eks-
ploatacji elektrowni jądrowej od roku 2030

• Relatywnie niewielkie wymagane inwestycje związa-
ne z rozwojem energetyki wiatrowej (5000 MW)

• Znacznie szybszy rozwój infrastruktury 
energetyki jądrowej

• Znaczne inwestycje w rozwój sieci elektroenerge-
tycznej w celu umożliwienia współpracy z elektrownia-

mi wiatrowymi o mocy 15000 MW

C. Gospodarka krajowa

11. Skala wzrostu cen energii elektrycznej

W scenariuszu EU_MIX ok. 15-30% wyższe ceny energii elektrycznej u producenta na bazie kosztów marginal-
nych niż w scenariuszu ODN

W przypadku efektywnej regulacji zapewniającej kształtowanie cen na bazie średnich kosztów wytwarzania 
ceny producenta w scenariuszu EU-MIX będą wyższe o 40-80% w stosunku do scenariusza ODN
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Bezpośrednie koszty i efekty
Najważniejszym wskaźnikiem efek-

tywności Pakietu energetyczno–klima-
tycznego z perspektywy polityki klima-
tycznej są jednostkowe koszty redukcji 
emisji CO2. Wyniki obliczeń odnoszące 
się do efektów i bezpośrednich kosz-
tów redukcji emisji CO2 przedstawione 
są szczegółowo w rozdz. 3.1.3. W tab. 
20 podano jednostkowe koszty redukcji 
emisji w odniesieniu osobno do każdego 
z głównych komponentów polityki ener-
getyczno–klimatycznej.

Uzyskane wyniki wskazują rosną-
ce koszty uzyskiwanych redukcji emisji 
w kolejnych etapach wdrażania polityki 
energetyczno–klimatycznej. Oznacza to 
z perspektywy polityki klimatycznej szyb-
ki spadek efektywności kolejnych dzia-
łań. Szczególnie wysokie koszty redukcji 
związane są z rozwojem OZE do poziomu 
15% udziału w zużyciu fi nalnym. Koszty 
redukcji emisji osiągane w ten sposób 
są znacznie wyższe od cen uprawnień 
emisyjnych w zmodyfi kowanym systemie 
EU ETS, które wg obliczeń KE powinny 
kształtować się na poziomie 30-39 Eu-
ro/t (czyli ok. 120-160 zł/t). Przedstawio-
ne wyniki wskazują na brak uzasadnie-

Tab. 19. Syntetyczna ocena kosztów i korzyści z wdrożenia Pakietu 
energetyczno–klimatycznego z perspektywy różnych polityk 

Perspektywa oceny Korzyści Koszty

Polityka środowiskowa 
i klimatyczna

Redukcje emisji CO• 2

Nie do końca poznane skutki ingerencji • 
w struktury wodne w przypadku składo-
wania CO2 na dużą skalę w instalacjach 
CCS

Polityka energetyczna niezauważalne• 
Wyższe nakłady inwestycyjne i koszty • 
produkcji
wyższe ryzyko inwestycyjne i operacyjne• 

Polityka gospodarcza niezauważalne• 

Spadek PKB• 
Wzrost infl acji• 
Pogorszenie salda HZ• 
Osłabienie rozwoju energochłonnych • 
branż przemysłowych

Polityka społeczna
niewielkie (m.in. wzrost za-• 
trudnienia w rolnictwie przy 
produkcji energetycznej)

Niższe dochody rozporządzalne• 
Wyższe obciążenia budżetów domo-• 
wych kosztami energii

Tab. 20. Koszty redukcji emisji CO2 w wyniku wdrażania kolejnych instrumentów
polityki energetyczno–klimatycznej KE

Instrument 2010 2015 2020 2025 2030

System EU ETS (20 Euro/t) 12 13 13 22 69

Modyfi kacja EU ETS (40 Euro/t + aukcja) 117 165 132 115 153

Nowe cele RES (15%) – 205 288 278 238

Cały pakiet KE z 2008 r. (por do ODN) 149 191 243 220 210

12. Tempo wzrostu PKB
Mniejsze negatywne skutki ze względu na niższy 

impuls cenowy (brak szczegółowych analiz makroeko-
nomicznych dla tego scenariusza)

Spadek tempa wzrostu PKB o 0,3-1,3 pkt pro-
centowego w latach 2010-2030 w porównaniu do 

scenariusza BAU bez polityki klimatycznej

13. Utrata PKB j.w.

Niższy poziom PKB w porównaniu do scenariusza bez 
polityki klimatycznej (BAU) o 7,5% 

w roku 2020 i o 15% w 2030
W wart. bezwzgl. – utrata 154 mld zł/a w 2020 r. 

i 503 mld zł/a w 2030

14. Infl acja j.w.
Wzrost infl acji w stosunku do scenariusza BAU po 

roku 2015 o 0,2-0,6 pkt procentowego

15. Saldo wymiany zagranicznej j.w.

Negatywny wpływ na saldo handlu zagraniczne-
go ujemne saldo w całym badanym okresie 

w porównaniu do dodatniego salda od roku 2020 
w scenariuszu BAU

16. Wpływ na produkcję energochłonnych branż 
przemysłowych

j.w.
Spadek ok. 20% dla przemysłów energochłonnych 
(hutnictwo stali, przemysł chemiczny) w porównaniu 

do scenariusza BAU

D. Gospodarstwa domowe

17. Obciążenie budżetów gospodarstw domowych 
kosztami energii

Mniejsze negatywne skutki ze względu na niższy 
impuls cenowy (brak szczegółowych analiz budżetów 

gospodarstw domowych dla tego scenariusza)

Wzrost udziału kosztów energii w budżetach domo-
wych z 11% w 2005 r. do 14,1% w 2020 i 14,4% 

w roku 2030

18. W tym: obciążenie kosztami energii elektrycznej j.w.
Wzrost udziału kosztów energii elektrycznej w budże-
tach domowych z 3,7% w 2005 r. do 5,2% w 2020 

i 6,2% w roku 2030

19. Dochód rozporządzalny w gospodarstwach 
domowych

j.w.
Spadek w stosunku do scenariusza bez polityki 

klimatycznej (BAU) o ok. 10,5%
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nia proponowanych celów rozwoju OZE 
wyłącznie w ramach polityki klimatycznej. 
Inne korzyści rozwoju OZE podkreślane 
przez KE – ograniczenie zależności im-
portowej – nie występują w Polsce ze 
względu na oparcie polskiej elektroener-
getyki na węglu krajowym.

W wartościach bezwzględnych po-
lityka klimatyczna UE kosztować będzie 
Polskę ok. 2 mld zł/a od roku 2010, ro-
snące do poziomu 8-12 mld zł/a w la-
tach 2020-2030.

Pośrednie koszty i efekty
Bezpośrednie koszty wdrożenia 

Pakietu energetyczno–klimatycznego 
uwzględnione przy wyliczeniu kosz-
tów redukcji obciążają głównie sektor 
energetyczny i wynoszą 8-12 mld zł 
a całej polityki klimatycznej 8-14 mld 
zł rocznie w okresie 2020-2030 (por 
tabl. 3.1).

Koszty pośrednie związane są z wpły-
wem impulsu cen energii elektrycznej na 
gospodarkę i powstaniem negatywnych 
pośrednich skutków w postaci spowol-
nienia wzrostu gospodarczego, zmniej-
szenia dochodów rozporządzalnych go-
spodarstw domowych oraz wzrostem 
udziału kosztów energii w budżetach 
domowych. Na podstawie przeprowa-
dzonych obliczeń do najważniejszych 
negatywnych skutków gospodarczych 
i społecznych wdrożenia w Polsce polityki 
klimatycznej UE powiązanej z rozwojem 
OZE zaliczono:

Utratę PKB w wysokości 1. 154 mld 
zł rocznie od 2020 r. do 503 mld zł 
rocznie w 2030 r.;
Spadek dochodów rozporządzal-2. 
nych gospodarstw domowych w roku 
2030 z poziomu 1800 zł/os/m-c do 
poziomu 1610 zł/os/m-c;
Wzrost udziału energii w budże-3. 
tach domowych z poziomu 11% 
w 2005 r. do poziomu 14,1-14,4% 
w latach 2020-2030 w porównaniu 
z 12,7-12,9% bez polityki klimatycz-
nej (oraz odpowiednio 6,6-6,2% 
w porównaniu do 5,9-5,6% w przy-
padku energii elektrycznej);
Utrzymywanie się średnich 4. obcią-
żeń budżetów domowych koszta-

mi energii w całym okresie badania 
znacznie powyżej poziomu 10%, 
którego przekroczenie w niektórych 
krajach UE uznawane jest za kryte-
rium ubóstwa energetycznego.

Na podstawie uzyskanych wyników 
można oczekiwać, że koszty pośred-
nie w postaci utraty PKB będą ponad 
dziesięciokrotnie wyższe niż koszty 
bezpośrednie, co nawet jeśli uwzględ-
nić niepewność związaną z tego typu 
oszacowaniami wskazuje na ogromne 
pośrednie koszty propozycji KE dla ca-
łej polskiej gospodarki.

Podsumowując ocenę efek-
tywności Pakietu energe-
tyczno–klimatycznego, na-
leży podkreślić ogromne 
koszty bezpośrednie, po-
średnie i społeczne wdro-
żenia Pakietu w Polsce przy 
bardzo niepewnych korzy-
ściach dla państwa (nie-
pewność dotyczy zarówno 
ewentualnego złagodzenia 
groźby zmian klimatu, jak 
i faktycznych korzyści z tego 
tytułu dla Polski).

6.2. Ocena jakościowa  
skutków wdrożenia Pakietu 
energetyczno–klimatycznego

Ze względu na złożoność syste-
mów społecznych i gospodarczych nie 
zawsze jest możliwa ocena skutków 
określonych działań w sposób ilościo-
wy. W takich przypadkach przydatna 
może być analiza jakościowa, która 
określa skutki poprzez wskazanie kie-
runków zmian jakich można oczekiwać 
w wyniku określonych zdarzeń.

Poniżej podjęto próbę ukazania ja-
kościowych skutków wdrożenia Pakietu 
energetyczno–klimatycznego dla wy-
branych analizowanych podsystemów 
społeczno–gospodarczych.

1. System elektroenergetyczny
Zmiany struktur technologicznych  
i paliwowych wymuszane wdroże-
niem Pakietu stanowić będą bardzo 
poważne wyzwanie dla elektro-
energetyki krajowej. Szersze wyko-
rzystanie gazu, budowa elektrowni 
jądrowych, budowa ok. 15 000 MW 
w elektrowniach wiatrowych, bu-
dowa elektrociepłowni na biomasę 
a w perspektywie roku 2030 budowa 
elektrowni węglowych z instalacjami 
CCS stanowić będą ogromne wy-
zwanie dla elektroenergetyki. Powo-
dzenie tych działań zależeć będzie 
m.in. od prowadzenia jasnej, konse-
kwentnej i skutecznej polityki ener-
getycznej.
Rozwój energetyki jądrowej od roku  
2020/2025 wymaga podjęcia prak-
tycznie natychmiastowych działań 
tworzących odpowiednie warunki dla 
takich inwestycji. Konieczne będzie 
szybkie stworzenie lub uzupełnienie 
infrastruktury prawnej, instytucjonal-
nej, infrastrukturalnej zapewniającej 
odpowiednią gospodarkę paliwem 
jądrowym i odpadami radioaktywny-
mi. Konieczne będzie podjęcie odpo-
wiedniej kampanii informacyjnej oraz 
działań prowadzących do wyboru lo-
kalizacji dla elektrowni jądrowej. Ze 
względu na skalę i ryzyko inwestycji 
w budowę elektrowni jądrowych po-
trzebne mogą się okazać gwarancje 
rządowe.
Wyznaczony celami OZE dynamicz- 
ny wzrost wykorzystania energetyki 
wiatrowej wymagać będzie poważ-
nych inwestycji mających na celu 
wzmocnienie systemu przesyłowe-
go i dostosowanie go do współpracy 
z elektrowniami wiatrowymi, charak-
teryzującymi się dużą zmiennością 
generacji zależną od warunków wia-
trowych przy równoczesnym zapew-
nieniu wymaganych przez prawo UE 
zdolności wymiany transgranicznej 
na poziomie 10% zużycia krajowego. 
Potrzebne będzie także zapewnienie 
dla elektrowni wiatrowych wysokiego 
poziomu rezerwy mocy, które mogą 
być szybko uruchomione w przypad-
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ku gwałtownych spadków generacji 
z elektrowni wiatrowych, a których 
obecnie nie ma w systemie.
Nastąpi ogromny wzrost ryzyka dzia- 
łalności operacyjnej i inwestycyjnej, 
które będzie wynikało z niepewno-
ści co do determinacji rządów kra-
jowych i UE odnośnie utrzymania 
w dłuższym okresie aktywnej polityki 
ochrony klimatu i rozwoju OZE, z ry-
zyka technologicznego związanego 
z nowymi tzw. zeroemisyjnymi tech-
nologiami węglowymi, z ryzyka gene-
rowanego ze strony systemu handlu 
emisjami, z rosnących problemów 
lokalizacyjnych a także z prawdo-
podobnej niskiej skuteczności i ja-
kości działań prawno–regulacyjnych 
w Polsce.

2. System prawno–regulacyjny
Ze względu na ogromną skalę no- 
wych wyzwań konieczne stanie się 
przygotowanie efektywnych me-
chanizmów regulacji działalności 
energetyki w niezwykle złożonych 
przyszłych uwarunkowaniach, wy-
pracowanie skutecznych mechani-
zmów zapewnienia bezpieczeństwa 
energetycznego w sytuacji kumulo-
wania się rożnego rodzaju ryzyk.
Konieczna będzie skokowa poprawa  
jakości regulacji prawnych i stoso-
wanych procedur administracyjno–
prawnych w celu ograniczenia i tak 
ogromnego ryzyka dla przedsię-
biorstw energetycznych, jakie bę-
dzie związane z produkcją energii 
elektrycznej w nowych uwarunko-
waniach.
Ze względu na znaczny wzrost cen  
energii prawdopodobnie konieczne 
stanie się uruchomienie efektyw-
nych mechanizmów wsparcia dla 
gospodarstw domowych szczegól-
nie obciążonych z tytułu wzrostu cen 
energii.

3. Gospodarka krajowa
W przypadku braku aktywnej poli- 
tyki energetycznej ze strony rządu 
i braku skoordynowanych działań 
po stronie fi rm z różnych branż ener-

getycznych może dojść do skumu-
lowania problemów energetycznych, 
wysokich cen energii z równocze-
snym pogorszeniem się jakości 
usług i bezpieczeństwa dostaw. 
W takiej sytuacji rozwój gospodar-
ki może być limitowany czynnikami 
energetycznymi.
Wysoki poziom cen energii w Polsce  
- szczególnie jeśli będzie związany 
z kiepską jakością usług energetycz-
nych wywołaną przedwczesnym wy-
łączaniem jednostek wytwórczych 
i brakiem wystarczających inwesty-
cji w źródła oraz zakłóceniami pracy 
sieci na skutek nowej polityki ener-
getycznej UE - może mieć negatyw-
ny wpływ na opłacalność produkcji 
w wielu sektorach gospodarczych, 
nie tylko tych energochłonnych, ale 
także tych, które wymagają odpo-
wiedniej pewności i wysokiej jakości 
zasilania energetycznego.
Masowe inwestycje w elektrownie  
wiatrowe generować będą głównie 
zamówienia na import urządzeń, nie 
pobudzając gospodarki krajowej, 
pogłębiając natomiast ujemne sal-
do wymiany zagranicznej.

4. System społeczny
Znacząco spotęguje się zjawisko  
ubóstwa energetycznego na skutek 
silnego wzrostu cen energii, w tym 
energii elektrycznej.
Pojawić się mogą konfl ikty społecz- 
ne na tle lokalizacji nowych obiek-
tów energetycznych (farmy wiatrowe, 
elektrownie jądrowe, instalacje CCS 
i sieci przesyłu skroplonego CO2).
Rozwój produkcji biomasy energe- 
tycznej oraz rozwój produkcji biopa-
liw spowoduje wzrost zatrudnienia 
w rolnictwie i sektorach obsługują-
cych rolnictwo.
Wyższa produkcja biomasy spo- 
woduje jednak jako efekt uboczny 
wzrost cen żywności, co w powiąza-
niu ze wzrostem cen energii i innych 
usług infrastrukturalnych (woda, ka-
nalizacja, utylizacja śmieci) będzie 
potęgowało presję ekonomiczną na 
gospodarstwa domowe. Będzie ona 

szczególnie dotkliwa dla najuboż-
szych (w tym dla  emerytów i ren-
cistów).

Przedstawione oceny ilościowe by-
ły wykonane przy założeniu realizacji po 
stronie Polski wszystkich działań pozwa-
lających na minimalizację skutków kosz-
towych wdrożenia nowej polityki UE. Wy-
konane oceny jakościowe wskazują na 
ryzyko niedostatecznych działań po stro-
nie rządu i przedsiębiorstw energetycz-
nych w tym niedostatecznych działań ba-
dawczo–rozwojowych. Urzeczywistnienie 
się wymienionych ryzyk oznaczać będzie 
pojawienie się znacznie wyższych bezpo-
średnich i pośrednich kosztów wdrożenia 
nowej polityki UE w Polsce.

7. Podsumowanie 

Przeprowadzone analizy ilościowe 
i jakościowe wykazały, że wdrożenie 
w Polsce Pakietu energetyczno–klima-
tycznego zgodnie z propozycją KE z 23 
stycznia 2008 spowoduje szereg nega-
tywnych skutków dla systemu energe-
tycznego, gospodarki krajowej i sytuacji 
bytowej gospodarstw domowych.

Najważniejsze ilościowe skutki wdro-
żenia Pakietu 2008 wyliczone przy po-
mocy zestawu modeli obliczeniowych 
są następujące:

Bezpośrednie koszty związane z do-1. 
pasowaniem struktur technologicz-
nych i paliwowych do nowej polityki 
UE 8-12 mld zł rocznie w okresie 
2020-2030;
Wzrost cen energii elektrycznej ku-2. 
powanej od producenta o ok. 60% 
w stosunku do scenariusza bez po-
lityki klimatycznej;
Pośrednie koszty liczone utratą PKB 3. 
wynoszą 154 mld zł rocznie w roku 
2020 r. i rosną do poziomu 503 mld 
zł rocznie w 2030 r.
Spadek dochodów rozporządzal-4. 
nych gospodarstw domowych ok. 
10% w roku 2030 - w wyniku wymie-
nionego spadku PKB;
Wzrost udziału energii w budże-5. 
tach domowych z poziomu 11% 
w 2005 r. do poziomu 14,1-14,4% 
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w latach 2020-2030 w porównaniu 
z 12,7-12,9% bez polityki klimatycz-
nej (przy założeniu zasilenia gospo-
darstw domowych przychodami z au-
kcji).

Efekty redukcji emisji CO2 uzyski-
wane w wyniku wdrożenia nowej po-
lityki unijnej są uzyskiwane po bardzo 
wysokich kosztach, znacząco wyż-
szych od przewidywanej dla systemu 
EU ETS cen uprawnień emisyjnych po 
roku 2013.

Niezależnie od wymienionych ilo-
ściowo oszacowanych efektów należy 
podkreślić następujące skutki, których 
wymierne efekty są trudne do oszaco-
wania:

Bardzo poważny wzrost ryzyka pro-1. 
wadzenia działalności produkcyjnej 
i inwestycyjnej w sektorze elektro-
energetycznym, który wynika z wie-
lości celów politycznych, niepewno-
ści przyszłych warunków działania, 
w tym odnośnie determinacji w utrzy-
maniu raz przyjętej polityki przez długi 
okres czasu, niepewności warunków 
na rynkach paliwowych, niepewnych 
warunków zakupu uprawnień emi-
syjnych, niepewności odnośnie do-

stępności i własności tzw. czystych 
technologii węglowych.
Wielość celów politycznych oraz 2. 
wielość stosowanych instrumentów 
ich realizacji (system EU ETS, poli-
tyka redukcji emisji w sektorze Non 
ETS, wymagany rozwój OZE, roz-
wój kogeneracji, kolejne nowelizacje 
dot. dyrektywy IPPC, dyrektyw LCP 
i tzw. dyrektyw sufi towych) stwarza-
ją niezwykle wysokie wymagania dla 
jakości działań administracji rządo-
wej. W takim gąszczu regulacji, ce-
lów i instrumentów łatwo o całkowite 
sparaliżowanie działalności sektora 
energetycznego, co pośrednio ude-
rzy w możliwości rozwoju całej go-
spodarki krajowej.

Wymienione w podsumowaniu jedy-
nie najważniejsze bezpośrednie i pośred-
nie skutki dla Polski uzasadniają tezę, że 
wdrożenie Pakietu energetyczno–klima-
tycznego w Polsce stanowić będzie po-
ważne zagrożenie dla bezpieczeństwa 
energetycznego, szybkiego wzrostu go-
spodarczego oraz poprawy jakości życia 
mieszkańców.

Zagrożenie bezpieczeństwa energe-
tycznego leży głównie w kolejnym kom-

plikowaniu warunków działania energe-
tyki, opóźniającym podejmowanie decy-
zji o budowie nowych mocy w systemie 
elektroenergetycznym, w niezwykle kosz-
townych inwestycyjnie celach dotyczą-
cych rozwoju produkcji energii z OZE 
a także w silnym wzroście cen energii, 
które znacznie ograniczą możliwości 
zaspokajania potrzeb energetycznych 
przez biedniejsze gospodarstwa domo-
we. Istotne znaczenie ma także koniecz-
ność znaczących inwestycji w dostoso-
wanie sieci przesyłowych do współpracy 
z farmami wiatrowymi o łącznej mocy do 
15000 MW.

Zagrożenie szybkiego wzrostu go-
spodarczego i awansu cywilizacyjnego 
wynika z przewidywanego w warunkach 
Polskich wysokiego wzrostu cen energii 
elektrycznej i negatywnym ich wpływem 
na tempo rozwoju gospodarczego. W 
efekcie tych zmian udział kosztów ener-
gii w budżetach domowych znacząco 
wzrośnie z obecnego poziomu ok. 11% 
do ponad 14%, przekraczając znaczą-
co poziom 10% uważany w niektórych 
krajach UE za próg tzw. ubóstwa ener-
getycznego.

r e k l a m a
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Gabriela Kaczmarek, Środkowo-Zachodni Oddział Terenowy URE z siedzibą w Łodzi 

z zakresu 
energetyki 

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne1 
zawiera tzw. słowniczek, dzięki któremu ujednolicono 

znaczenie wielu pojęć, zastosowanych we wspomnianym 
akcie prawnym (jak też w przepisach wydanych z jego 
delegacji), a potocznie różnie rozumianych. Dzięki defi nicji 
takich pojęć, jak: energia, ciepło, sieci, przedsiębiorstwo 
energetyczne, odbiorca, nielegalne pobieranie paliw 
lub energii, sprzedawca z urzędu, usługa kompleksowa, 
uczestnicy rynku energii rozumieją to samo. Niestety 
ustawodawca nie pokusił się o zdefi niowanie pojęcia 
spraw spornych, i w ogóle niewiele miejsca poświęcił ich 
rozstrzyganiu, mimo złożoności i ważności tej problematyki. 

ROZSTRZYGANIE SPRAW SPORNYCH
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Pojęcie spraw spornych  
z zakresu energetyki

Zgodnie z art. 8 ust. 1 cyt. ustawy, 
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki 
rozstrzyga - na wniosek strony - w spra-
wach spornych dotyczących:

odmowy zawarcia umowy o przy- 
łączenie do sieci,
odmowy zawarcia umowy sprze- 
daży,
odmowy zawarcia umowy o świad- 
czenie usług przesyłania lub dystry-
bucji paliw lub energii,
odmowy zawarcia umowy o świad- 
czenie usług transportu gazu ziem-
nego,
odmowy zawarcia umowy o świad- 
czenie usługi magazynowania paliw 
gazowych,
odmowy zawarcia umowy, o której  
mowa w art. 4c ust. 3, tj. umowy 
o udostępnienie przez przedsiębior-
stwo zajmujące się magazynowa-
niem paliw gazowych, operatorowi 
systemu przesyłowego, części in-
stalacji używanej do magazynowa-
nia paliw gazowych,
odmowy zawarcia umowy o świad- 
czenie usługi skraplania gazu 

ziemnego oraz umowy komplek-
sowej,
w przypadku nieuzasadnionego  
wstrzymania dostarczania paliw 
gazowych lub energii.

Sprawa sporna ma w swej istocie 
spór, czyli sytuację prawną, charakte-
ryzującą się istnieniem stosunku praw-
nego określającego prawa i obowiązki 
stron tego stosunku, któremu towarzy-
szy żądanie jednej z nich określenia 
treści stosunku prawnego. Żądanie to 
nazywane jest roszczeniem, które uza-
sadnione jest przez naruszenie, nie-
dopełnienie, a co najmniej zagrożenie 
niedopełnienia w określonym stanie 
faktycznym przysługujących stronie 
uprawnień2. 

Warto podkreślić w tym miejscu, 
że sprawy sporne kojarzą się głównie 
ze sferą prawa cywilnego3, i taki wła-
śnie charakter mają również na gruncie 
Prawa energetycznego, mimo, że jest 
to gałąź prawa publicznego (admini-
stracyjnego)4. 

W ustawie Prawo energetyczne, 
dla określenia tego samego zachowa-
nia, polegającego na prezentowaniu 
odmiennych stanowisk w kontekście 

usług energetycznych, użyto różnych 
sformułowań. W art. 8 ust. 1 wskazuje 
na pojęcie „spraw spornych”, a w art. 
23 ust. 2 pkt. 12 posługuje się termi-
nem odnoszącym się do rozstrzyga-
nia5 „sporów”.

Ustawodawca (przygotowując wy-
kaz spraw delegowanych do załatwie-
nia w trybie ustawy – Prawo energe-
tyczne), wykazał się słuszną ostroż-
nością, bowiem rozstrzyganie sporów 
w zakresie samego nielegalnego pobie-
rania paliw lub energii (bez wstrzymania 
dostawy), rozliczeń na tle dostarczania 
paliw lub energii, bądź odszkodowań 
z tym związanych, ustalania stosunków 
własnościowych czy skarg na działal-
ność przedsiębiorstw energetycznych, 
pozostawił sądownictwu powszechne-
mu (jako sprawy stricte cywilne na tle 
majątkowym)6. 

Od chwili wejścia w życie ustawy 
– Prawo energetyczne7, do nowelizacji 
tego aktu prawnego w zakresie wyzna-
czonym treścią art. 8 (obowiązującej 
od 20 września 2006 r., a dokonanej 
ustawą z dnia 21 lipca 2006 r. o zmia-
nie ustawy – Prawo energetyczne – Dz. 
U. z 2006 r. Nr 158, poz. 1123), uję-
cie, zakres i nazwanie spraw spornych, 

Por. art. 3 ustawy – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późniejszymi zmianami).1) 

M. Czarnecka, T. Ogłódek, Prawo energetyczne. Komentarz, Wyd. Branta, Bydgoszcz-Katowice 2007, s. 161; Por. też: Z. Kmieciak: Mediacja i koncyliacja w prawie administra-2) 
cyjnym, Wyd. Zakamycze 2004, s. 15, gdzie wskazano, że pojęcie sporu prawnego utożsamiane jest ogólnie z sytuacją, w której jedna ze stron występuje z roszczeniem, skargą, 
żądaniem lub prawnie relewantnym twierdzeniem, które druga strona kwestionuje. Określenie to zakłada istnienie ukształtowanego przez prawo lub tylko poddanego odpowiednim 
rygorom prawnym sposobu (trybu) rozważenia racji każdej ze stron. Rozstrzyganie tak rozumianych sporów uważane jest powszechnie za domenę wymiaru sprawiedliwości sprawo-
wanego przez sądy.

Sprawami cywilnymi - w rozumieniu art. 1 K.p.c. - są sprawy wynikające ze stosunków z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, prawa pracy, prawa ubezpieczeń 3) 
społecznych oraz inne spawy, do których przepisy K.p.c. stosuje się z mocy ustaw szczególnych. Metoda cywilistyczna charakteryzuje się  równorzędnością (autonomicznością) 
podmiotów stosunku prawnego i brakiem bezpośredniego przymusu ze strony organów państwa. Metoda administracyjna różni się od cywilistycznej przede wszystkim brakiem 
równorzędności podmiotów. W prawie cywilnym, inaczej niż w prawie administracyjnym, powstanie i ustanie stosunku prawnego często następuje z woli samych stron, przy czym 
chodzi o stosunek prawny rozumiany jako stosunek społeczny regulowany przez normę prawną i usankcjonowany przez państwo  – por. Kodeks cywilny. Komentarz, t. I, wyd. 2, pod 
red. K. Pietrzykowskiego, s. 30-31. Teoretycznie rozstrzyganie sporów, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, można było powierzyć sądom powszechnym 
(tak koncepcja była zresztą rozważana w czasie procesu legislacyjnego). Zgodzić się należy – jak pokazała praktyka – ze stanowiskiem wyrażonym przez J. Baera i E. Stawickiego 
w komentarzu do Prawa energetycznego: Prawo energetyczne. Komentarz, Warszawa 1999 r., Wyd. MUNICIPIUM SA & FUNDUSZ WSPÓŁPRACY, s. 55, że przyznanie jednak sto-
sownej kompetencji w tym zakresie Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki było rozwiązaniem słusznym. Organ ten posiada zespół specjalistów posiadających wąską, specjalistyczną 
wiedzę, bez której sądom powszechnym trudno byłoby podejmować właściwe rozstrzygnięcia. Rozstrzyganie sporów przez jeden organ regulacyjny zapewnia poza tym jednolite 
orzecznictwo w skali kraju. W praktyce takie rozstrzyganie spraw spornych z zakresu energetyki następuje szybciej, niż gdyby takie postępowanie toczyło się przed sądem. Por. też 
M. Czarnecka. T. Ogłódek, Prawo energetyczne. Komentarz, Wyd. Branta, Bydgoszcz-Katowice 2007, s. 162, gdzie wskazano, iż Prezes URE jest od stron niezależny, nie jest jednak 
organem wymiaru sprawiedliwości.

Por. art. 30 ust. 1 i  ust. 3 ustawy – Prawo energetyczne, który stanowi, że do postępowania przed Prezesem URE stosuje się, z zastrzeżeniem ust. 2-4, przepisy Kodeksu postępo-4) 
wania administracyjnego. Postępowanie w sprawach odwołania od decyzji Prezesa URE toczy się według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego w sprawach gospodarczych.

Rozstrzyganie  spraw o charakterze spornym uważane jest powszechnie za domenę wymiaru sprawiedliwości sprawowanego przez sądy. W toku rozwoju społeczno-kulturalnego 5) 
doszło jednak do wyodrębnienia innych, pozasądowych lub powiązanych z instytucjami sądownictwa, mechanizmów rozwiązywania sporów. Już samo użycie słowa „rozwiązywanie”, 
a nie „rozstrzyganie”, wskazuje, że typ władczego orzekania przez kompetentny podmiot nie jest jedyną, znaną nam formą zakończenia sporu. Co więcej, zestawienie ze sobą tych 
dwóch terminów odsłania – jeśli uwzględnić  przypisywany im potocznie zakres znaczeń – subtelną, lecz uchwytną różnicę między zachowaniami kończącymi spór w sensie formalnym 
i rzeczywistym – por. Z. Kmieciak, Mediacja i koncyliacja w prawie administracyjnym, Wyd. Zakamycze 2004, s. 15.

Por. wyrok SN z dnia 4 marca 2004 r., sygn. akt III SK 8/2004, zawierający tezę, iż celem postępowania, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, jest roz-6) 
strzygnięcie sporu co do tego, czy wstrzymanie dostaw energii elektrycznej było uzasadnione, a nie sporu co do wysokości wzajemnych wierzytelności stron umowy o dostarczanie 
energii elektrycznej (OSNP 2005/1/14). Por. też R. Walaszczyk, Rozwiązywanie problemów dotyczących dostarczania energii – pozytywny odbiór argumentacji regulatora, Biuletyn 
URE Nr 6/2007, z dnia 2 listopada 2007 r., s. 19.

Zgodnie z art. 72, ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, weszła w życie z dniem 5 grudnia 1997 r., czyli po upływie 6 miesięcy od dnia jej ogłoszenia (z 7) 
wyjątkiem art. 21).
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przekazanych do rozstrzygania Preze-
sowi Regulacji Energetyki, różniło się 
nieco od tego, co dziś jest przedmiotem 
postępowań administracyjnych przed 
Regulatorem i obejmowało wyłącznie 
sprawy dotyczące:

ustalania warunków świadczenia  
usług, o których mowa w art. 4 ust. 
2, czyli usług polegających na prze-
syłaniu paliw lub energii wydoby-
wanych lub wytwarzanych w kraju, 
z uwzględnieniem warunków tech-
nicznych i ekonomicznych,
odmowy przyłączenia do sieci, 
odmowy zawarcia umowy sprzeda- 
ży energii elektrycznej, paliw gazo-
wych lub ciepła,
nieuzasadnionego wstrzymania do- 
staw energii elektrycznej, paliw ga-
zowych lub ciepła.

W praktyce, przedmiotem rozstrzy-
gania są przede wszystkim sprawy do-
tyczące wstrzymania dostaw energii 
elektrycznej, bądź odmowy zawarcia 
umów o przyłączenie do sieci elektro-
energetycznych i sieci gazowych.

Konstrukcja  
postępowania 
w sprawach spornych 
z zakresu energetyki 

Zgodnie z dyspozycją art. 30 ust. 1 
ustawy – Prawo energetyczne, do postę-
powania przed Prezesem URE, stosuje 
się przepisy K.p.a., z wyjątkiem postępo-
wania odwoławczego od decyzji, które 
toczy się według przepisów K.p.c.

Formą rozstrzygnięcia sporu przez 
Prezesa URE  jest decyzja8.

Wniosek o wszczęcie postępowa-
nia administracyjnego podlega wstęp-
nej weryfi kacji  miejscowej, rzeczowej 
oraz formalno-prawnej. Jeśli okaże się, 
że zasadne jest przeprowadzenie po-
stępowania wyjaśniającego, to przed 
wszczęciem postępowania administra-
cyjnego9, dokonywane są stosowne 
czynności tzw. wyjaśniająco-gabine-
towo-sprawdzające10. 

Wniosek musi spełniać wymagania 
prawem przepisane, tzn. musi być opła-
cony11 oraz musi zawierać co najmniej 
wskazanie osoby, od której pochodzi, 
adres, żądanie, podpis wnoszącego.

Po wstępnych czynnościach pro-
ceduralnych, ma miejsce szczegółowa 
analiza wniosku przez organ działają-
cy w imieniu Prezesa URE, pod ką-
tem poznania stanu prawnego, wyszu-
kania stosownej normy prawnej i do-
konania subsumcji. Gromadzony jest 
materiał dowodowy (strony12 wzywa-
ne są przez organ prowadzący postę-
powanie do przedstawiania wyjaśnień 
istotnych z punktu widzenia rozstrzy-
gnięcia). Przez cały czas trwania po-
stępowania strony mają prawo zapo-
znawać się z dokumentami zgromadzo-
nymi w aktach sprawy oraz sporządzać 
z nich odpisy i zgłaszać uwagi. Mogą 
działać osobiście lub przez pełnomoc-
ników13.

Jeśli sprawa rokuje rozwiązanie 
konfl iktu w sposób ugodowy, to – zgod-
nie z art. 13 K.p.a. – organ proponuje 
taką formę załatwienia sprawy.

Prezes URE wyznaczy i przepro-
wadzi rozprawę w każdym przypadku, 
gdy uzna, że może się to przyczynić do 
zapewnia przyspieszenia lub uprosz-
czenia procedury.

 Nie budzi już wątpliwości (w świe-
tle praktyki i literatury przedmiotu), że 
w trakcie postępowania administracyj-
nego, a nie przed jego wszczęciem, 
może być wydane – na wniosek strony 
– postanowienie dotyczące wznowie-
nia lub kontynuowania dostawy paliw 
bądź energii14.

Zdarza się, iż w trakcie czynności 
administracyjnych oraz w wyniku me-
diacyjnych zabiegów organu rozstrzy-
gającego, strony dojdą do porozumienia 
i zasadne stanie się umorzenie postępo-
wania (jako bezprzedmiotowego), bądź 
to z urzędu bądź to na wniosek15.

Postępowanie powinno być za-
kończone bez zbędnej zwłoki, a więc 
w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie 
skomplikowanej nie później niż w ciągu 
2 miesięcy od dnia wszczęcia postępo-
wania16 (datą wszczęcia postępowania 
na żądanie strony jest dzień doręczenia 
żądania organowi administracji). W prak-
tyce prawie jest to niemożliwe. Zazwy-
czaj postępowanie trwa 3-6 miesięcy. 

Po zgromadzeniu przez organ pro-
wadzący postępowanie, materiału do-
wodowego dającego podstawy do roz-
strzygnięcia sporu, strony zawiada-
miane są o zamknięciu postępowania 
dowodowego, możliwości zapoznania 
się z aktami sprawy oraz o przygoto-
wywaniu przez organ decyzji admini-
stracyjnej17.

Por. A. Walaszek-Pyzioł, W. Pyzioł, Prawo energetyczne. Komentarz, Wyd. Prawnicze PWN, Warszawa 1999, s.46.8) 

Por. art. 61 § 4 K.p.a.9) 

Por. B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Wyd. C.H. BECK, Warszawa 1998, s. 287.10) 

Por. art. 261 § 1 K.p.a. w zw. z art. 1 ust. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 635 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem 11) 
Ministra Finansów z dnia 27 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330).

Zgodnie z art. 28 K.p.a., stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności ze względu na swój interes prawny lub 12) 
obowiązek.

Zgodnie z art. 33 § 1 K.p.a., pełnomocnikiem strony - w postępowaniu administracyjnym, inaczej niż w postępowaniu cywilnym czy karnym - może być osoba fi zyczna posiadająca 13) 
zdolność do czynności prawnych.

Na postanowienie nie służy zażalenie. Postanowienie to obowiązuje zasadniczo do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sporu. Przez takie rozstrzygnięcie rozumieć należy upra-14) 
womocnienie się decyzji Prezesa URE lub wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dawniej Sąd Antymonopolowy – nową nazwę SOKiK 
ustalono ustawą z dnia 5 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konku-
rencji – Dz. U. z 2002 r. Nr 129, poz. 1102). Por. też:  S. Gronowski, Prawo energetyczne. Wprowadzenie. Przepisy wykonawcze, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1999, s. 23.

Por. art. 105 § 1 i 2 K.p.a.15) 

Por. art. 35 K.p.a. i art. 61 § 3 K.p.a.16) 

Por. art. 9, 10, 73 K.p.a. oraz art. 104 K.p.a.17) 
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Wszczęcie  
postępowania - wstępne 
czynności wyjaśniające

W praktyce do Prezesa URE wpły-
wają podania, z których niewielka tylko 
część (nawet mniej niż 10%), może być 
zakwalifi kowana jako wniosek o wsz-
częcie postępowania administracyjnego 
w zakresie wyznaczonym treścią usta-
wy – Prawo energetyczne. 

Organ administracji rządowej, jakim 
jest Prezes URE, związany jest nor-
mami powszechnie obowiązującymi18, 
w tym zasadami wyrażonym w K.p.a.19, 
a także zakresem żądania (w postaci 
roszczenia prawnego), pochodzące-
go od strony, zwanej potocznie Wnio-
skodawcą.

Postępowanie administracyjne na 
podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy – Pra-
wo energetyczne, wszczynane jest za-
wsze na wniosek, o czym decyduje 
literalne brzmienie tego przepisu. Or-
gan, do którego trafi a wniosek, obo-
wiązany jest zbadać - z urzędu - swą 
właściwość (rzeczową i miejscową20). 
Zdarza się, że wniosek pozostawiany 
jest bez rozpoznania21 (co nie wymaga 
formy decyzji, wbrew niektórym głosom 
prezentowanym w literaturze)22.

Datą wszczęcia postępowania jest 
dzień doręczenia organowi żądania stro-
ny, a o wszczęciu tym strony postępo-
wania są dodatkowo zawiadamiane. 

Niekiedy, przed wszczęciem postę-
powania administracyjnego, zasadne 
jest przeprowadzenie tzw. wyjaśniające-
go, którego wynik ostatecznie wskazu-
je na stan faktyczny i materiał dowodo-
wy pod kątem podejmowania dalszych 
czynności albo zakończenia sprawy na 
etapie pouczenia stron o prawach oraz 
obowiązkach.

Przepisy K.p.a. nie regulują formy 
wszczęcia postępowania, więc w prak-
tyce przyjęto, że wysyłane jest tzw. za-
wiadomienie o wszczęciu postępowa-
nia (z przywołaniem art. 64 § 4 K.p.a.), 
w którym najczęściej formułowane są 
już pierwsze pytania do stron, w zakre-
sie zarzutu zawartego we wniosku jak 
i okoliczności na poparcie żądania. 

Przez cały czas trwania postępowa-
nia (w tym także po wydaniu decyzji ad-
ministracyjnej) organ umożliwia stronom 
(na tych samych zasadach) przegląda-
nie akt oraz sporządzanie z nich nota-
tek i odpisów, co w praktyce oznacza 
udostępnienie stronom akt do przejrze-
nia oraz wydanie kserokopii żądanych 
przez strony dokumentów23.

Udostępniając stronom akta do 
przeglądania i sporządzania z nich 
notatek, pracownik prowadzący spra-
wę zawsze ma na uwadze aktualną 
regulację prawną, normującą zagad-
nienia obowiązku przestrzegania ta-
jemnicy służbowej i tajemnicy przed-
siębiorstwa24.

Przebieg i formy  
postępowania 
wyjaśniającego 
- środki dowodowe 

Jednym z zasadniczych elemen-
tów procesu stosowania normy pra-
wa materialnego jest uznanie faktu za 
udowodniony na podstawie określo-
nego materiału zebranego w sprawie 
przez organ, zgodnie z przyjętą teorią 
dowodową i opisanie tego faktu w ję-
zyku prawnym25.

Organ administracji ma obowiązek 
zebrać oraz rozpatrzyć cały materiał do-
wodowy26 (por. art. 7 i  77 K.p.a.) i zro-
bić wszystko, by stworzyć podstawę 
do trafnego orzekania27.

Dowodem w sprawie z zakresu 
sporu energetycznego są twierdze-
nia stron, a także może być każdy do-
kument lub udokumentowana czyn-
ność, opinia eksperta czy biegłego, 
które przyczynią się do wyjaśnienia 
i rozstrzygnięcia lub rozwiązania kon-
fl iktu. Dowody mogą być bezpośrednie 
(przesłuchanie świadka bezpośrednio 
uczestniczącego w spornej czynno-
ści, analiza spornej umowy, itp.) albo 
pośrednie (przesłuchanie świadka ze 
słyszenia).

Dowody mają równą moc, niezależ-
nie od tego, od której ze stron pocho-
dzą28 oraz niezależnie od tego czy uzy-
skały swój status z inicjatywy organu. 

Normy materialne (w tym przypadku art. 8 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne - przyp. wł.), wyznaczają  przedmiot postępowania administracyjnego, a zarazem treść decyzji 18) 
stosowania prawa, a grupa norm formalnych (w tym przypadku K.p.a. oraz K.p.c. – przyp. wł.), określa reguły podejmowania decyzji stosowania prawa - por. B. Adamiak, J. Borkowski, 
Polskie postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne, Wydanie II, Wyd. PWN, Warszawa 1993, s. 94.

Zasada praworządności – art. 6 K.p.a., jako odzwierciedlenie art. 7 Konstytucji, zasada kontroli i nadzoru nad przestrzeganiem prawa w postępowaniu, zasada prawdy obiek-19) 
tywnej, zasada uwzględnienia interesu społecznego i słusznego interesu obywateli – art. 7 K.p.a., zasada pogłębiania zaufania obywateli do organów Państwa, zasada oddziaływania 
organów Państwa na świadomość i kulturę prawną obywateli – art. 8 K.p.a., zasada obowiązku organów udzielenia informacji faktycznej i prawnej – art. 9 K.p.a., zasada czynnego 
udziału strony w postępowaniu i zasad wyjaśnienia przesłanek, którymi organ się kierował przy załatwianiu sprawy, zwana zasadą przekonywania  – art. 10 i 11 K.p.a., zasada szybkości 
postępowania – art. 12 K.p.a., zasada pisemności – art. 14 K.p.a., zasada ugodowego załatwiania spraw administracyjnych – art. 13 K.p.a., zasada dwuinstancyjności – art. 15 K.p.a. 
w zw. z art. 30 ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne, zasada trwałości ostatecznych decyzji administracyjnych – art. 16 K.p.a.

Jeżeli organ, do którego podanie wniesiono, jest niewłaściwy w sprawie, powinien on niezwłocznie przekazać je do organu właściwego, zawiadamiając o tym wnoszącego 20) 
podanie (art. 65 K.p.a.).

Zgodnie z art. 64  K.p.a., jeżeli w podaniu nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możliwości ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, podanie pozostawia się 21) 
bez rozpoznania. Jeżeli podanie nie czyni zadość innym wymaganiom ustalonym, w przepisach prawa, należy wezwać wnoszącego do usunięcia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, 
że nieusunięci tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania. Por. też art. 261 K.p.a.

Por. B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Wyd. C.H. BECK, Warszawa 1998, s. 379-380.22) 

Por. art. 73 K.p.a.23) 

Por. ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.), ustawę z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji 24) 
niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631, z późn. zm.), ustawę z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. 
zm.), oraz art. 265 i 266 K.k.

B. Adamiak, J. Borkowski, Polskie postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne, Wydanie II, Wyd. PWN, Warszawa 1993, s. 130.25) 

Materiał dowodowy, to ogół dowodów, których zebranie determinuje poznanie stanu faktycznego rozstrzygnięcie sprawy.26) 

Prawidłowo przeprowadzone postępowanie dowodowe pozwala dopiero na ocenę, czy w sprawie zostały właściwie zastosowane odpowiednie przepisy prawa materialnego – por. 27) 
B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Wyd. C.H. BECK, Warszawa 1998, s. 404.
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Często Prezes URE, w swej pracy 
przy rozstrzyganiu sporów, korzysta 
z instytucji tzw. faktów notoryjnych, czyli 
informacji znanych organowi z urzędu 
(nie wymagających dowodu).

Organ ocenia na podstawie całego 
materiału dowodowego, czy dana oko-
liczność została udowodniona.

Postępowanie  
wyjaśniające 
gabinetowe

Postępowanie wyjaśniające (o któ-
rym literatura wspomina jako o postę-
powaniu o charakterze reliktowym29 
bądź łączy je z czynnościami w ramach 
postępowania administracyjnego, takimi 
jak choćby rozprawa30) ma specyfi czne 
i szerokie zastosowanie na gruncie Pra-
wa energetycznego przy rozstrzyganiu 
spraw mieszczących się w katalogu 
zagadnień energetyczno-administra-
cyjno-cywilnych. W pracy Regulatora 
postępowanie takie oznacza zespół 
wstępnych czynności (także w formie 
pisemnej) podejmowanych przez organ 
w celu przygotowania postępowania 
administracyjnego bądź też załatwie-
nia sprawy bez potrzeby sięgania do 
decyzji z wszelkimi tego konsekwen-
cjami (przypisywanymi indywidualnemu 
aktowi administracyjnemu).  

Postępowanie wyjaśniające nie 
kończy się w żaden sformalizowany 
sposób. Nie jest przewidziana forma 
decyzji, lecz przygotowywane jest przez 
organ pismo kończące sprawę (po-
dające informacje o dotychczasowym 
lub możliwym w przyszłości sposobie 
postępowania, według reguł prawem 
przepisanych).

Rozprawa  

Inicjatorem zorganizowania rozpra-
wy administracyjnej może być zarówno 
każda ze stron, jak i organ prowadzący 
postępowanie, jeśli z okoliczności wyni-
ka, że zachodzi potrzeba uzgodnienia 
interesów stron.

Wstępną fazą przygotowania roz-
prawy31 jest rozpoznanie możliwości 
stron co do terminu spotkania, akcepto-
wanego przez wszystkie strony i ewen-
tualnie innych uczestników (np. organi-
zacje społeczne, biorące udział w po-
stępowaniu na prawach strony). 

Następnie, organ przygotowuje dla 
stron wezwanie na rozprawę, i - po-
wołując się na unormowanie zawar-
te w art. 89, 90 § 1 i 2 oraz art. 91 
K.p.a. - informuje o terminie oraz miej-
scu rozprawy, podstawie materialno-
prawnej swego działania, celu wyzna-
czenia rozprawy. 

Prowadzący sprawę wzywa strony 
do stawienia się na rozprawę (osobiście 
lub przez przedstawicieli albo pełno-
mocników), a także do przygotowania 
wyjaśnień, które pozwolą określić przy-
czyny i przebieg sporu. 

Nieobecność stron należycie we-
zwanych na rozprawę nie stanowi prze-
szkody do jej przeprowadzenia (art. 94 
§ 1 i 2 K.p.a.), jednak kierujący rozpra-
wą może ją odroczyć, jeżeli niestawie-
nie się strony zostało spowodowane 
przeszkodą trudną do przezwyciężenia, 
a także z innej ważnej przyczyny. 

W pouczeniu (w wezwaniu na roz-
prawę), oprócz powyższej informacji, 
zamieszcza się wskazanie, iż na rozpra-
wie strony mogą składać wyjaśnienia, 
zgłaszać żądania, propozycje i zarzuty 

oraz przedstawiać dowody na ich po-
parcie, a także wypowiadać się co do 
wyników postępowania dowodowego 
(art. 95 K.p.a.).

Przepisy proceduralne powszech-
nie obowiązujące, ani też regulamin 
organizacyjny jednostki, przed którą 
odbywa się rozprawa, nie przewidu-
ją wskazówek co do szczegółowego 
przebiegu tego etapu postępowania 
administracyjnego. Kierujący rozprawą 
pracownik Urzędu Regulacji Energetyki 
(którym z reguły jest dyrektor jednostki) 
określa na bieżąco obowiązującą pro-
cedurę, kierując się praktyką zawodową 
oraz dba o utrzymanie porządku w ra-
mach czynności procesowych.

Jeśli, w wyniku woli stron wyrażonej 
w ramach rozprawy, uda się stronom 
osiągnąć konsensus (a w praktyce za-
zwyczaj tak bywa), to dochodzi do za-
warcia ugody administracyjnej32 bądź 
złożenia wniosku o umorzenie postę-
powania w trybie art. 105 § 2 K.p.a., 
jako bezprzedmiotowego.

Z rozprawy administracyjnej spisy-
wany jest protokół, w którym: 

przywołana jest podstawa podejmo- 
wanych czynności, tj. art. 67 § 1 i 2 
pkt. 4 K.p.a., art. 68 K.p.a. w związ-
ku z art. 89 i art. 13 K.p.a.,
określone jest miejsce i czas roz- 
prawy w sprawie spornej, wsz-
czętej na wniosek jednej ze stron 
postępowania,
oznaczone są podmioty biorące  
udział w rozprawie (z określeniem ich 
identyfi kacji, statusu i stanowisk),
zawarta jest uwaga o niestwierdze- 
niu nieprawidłowości w wezwaniu 
stron na rozprawę,

Zgodnie z 78 K.p.a., żądanie strony dotyczące przeprowadzenia dowodu należy uwzględnić, jeżeli przedmiotem dowodu jest okoliczność mająca znaczenie dla sprawy. Organ 28) 
prowadzący postępowanie może nie uwzględnić żądania w zakresie przeprowadzenia dowodu, jeżeli żądanie to dotyczy okoliczności stwierdzonych już innymi dowodami, chyba, że 
mają one znaczenie dla sprawy.

Por. B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Wyd. C.H. BECK, Warszawa 1998, s. 287.29) 

Por. B. Adamiak, J. Borkowski, Polskie postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne, Wydanie II, Wyd. PWN, Warszawa 1993, s. 153, s. 158.30) 

Rozprawa pozwala na urzeczywistnienie zasady kontradyktoryjności, koncentracji dowodów, bezpośredniości, szybkości, prostoty, oszczędności, jedności i celowości wszystkich 31) 
czynności składających się na proces administracyjny. Celem rozprawy w przypadku konieczności uzgodnienia interesów stron jest doprowadzenie do konfrontacji stron, która umożliwi 
organowi wyważenie słusznych interesów stron w danej sprawie – por. B. Adamiak, J. Borkowski, Polskie postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne, Wydanie II, Wyd. 
PWN, Warszawa 1993, s. 153 i s. 155.

Zgodnie z art. 13 K.p.a., sprawy, w których uczestniczą strony o spornych interesach, mogą być załatwiane w drodze ugody sporządzonej przed organem administracji (ugoda 32) 
administracyjna). Zgodnie z art. 116 K.p.a., organ odroczy wydanie decyzji i wyznaczy stronom termin do zawarcia ugody, jeżeli złożą one zgodne oświadczenie o zamiarze jej zawarcia. 
W przypadku odstąpienia przez jedną ze stron od zamiaru zawarcia ugody, organ administracji rozstrzyga sprawę w formie decyzji. Sprawy sporne, jakie trafi ają do Prezesa URE w trybie 
art. 8 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, zawsze spełniają tę przesłankę. Prezes URE, przed którym toczy się sporne postępowanie, powinien podejmować (i robi to), czynności 
skłaniające strony do zawarcia ugody, oraz wydaje postanowienie zatwierdzające ugodę.
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wskazuje się, że za przeprowadze- 
niem rozprawy przemawia potrzeba 
uzgodnienia interesów stron, a tak-
że przyspieszenie i uproszczenie 
postępowania,
zapewniono, że przed rozprawą  
organ prowadzący postępowanie 
podjął wszelkie czynności niezbęd-
ne do jej przeprowadzenia,
znajdują odzwierciedlenia wyjaśnie- 
nia i stanowiska stron. 

Protokół z rozprawy podpisują – po 
jego odczytaniu – wszystkie osoby bio-
rące udział w rozprawie. 

Zakończenie  
postępowania 
i postanowienie Prezesa 
URE w przedmiocie 
tymczasowych 
warunków dostaw 

W toku postępowania administra-
cyjnego (a nie - jak niekiedy żądają pod-
mioty składające podanie do URE - 
przed formalnym jeszcze uruchomie-
niem procedury administracyjnej, np. 
determinowanym uiszczeniem opła-
ty skarbowej, złożeniem podpisu pod 
wnioskiem o wszczęcie postępowania 
administracyjnego) Prezes URE wyda-
je przywołane już wyżej postanowienie, 
będące zarządzeniem tymczasowym 
w przedmiocie określenia warunków 
podjęcia bądź kontynuowania dostaw 
paliw i energii do czasu ostatecznego33  
rozstrzygnięcia sporu, ale nierozstrzy-
gające o istocie sprawy spornej.

Od tego postanowienia, wydane-
go na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy 
– Prawo energetyczne, nie przysługują 

żadne środki odwoławcze. Może być 
ono zaskarżone w odwołaniu od decy-
zji rozstrzygającej spór. 

Postanowienie obowiązuje do cza-
su uprawomocnienia się decyzji Pre-
zesa URE albo wyroku Sądu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów34.

Omawiana tu instytucja zawiera da-
lej idącą regulację, niż art. 731 K.p.c.35 , 
zgodnie z którym zabezpieczenie tym-
czasowe nie może zmierzać do zaspo-
kojenia roszczenia, chyba że ustawa 
stanowi inaczej36.

Decyzja Prezesa Urzędu  
Regulacji Energetyki 

Dla każdego, kto zetknął się z po-
stępowaniem administracyjnym - w tym 

z postępowaniem przed Prezesem URE 
-  oczywistym jest, że ukoronowaniem 
czynności procesowych jest decyzja 
administracyjna, rozstrzygająca co do 
istoty albo w inny sposób kończąca 
sprawę w danej instancji.

Prezes URE rozstrzyga sprawy 
sporne, o jakich tu mowa w formie de-
cyzji administracyjnej, która może do-
tyczyć rynku energii elektrycznej, ciepła 
lub gazu - biorąc pod uwagę rodzaj pa-
liw i energii bądź na jednym z tych ryn-
ków odmowy zawarcia umowy o przy-
łączenie do sieci37, odmowy zawarcia 
umowy sprzedaży, odmowy zawarcia 
umowy o świadczenie usług przesyła-
nia lub dystrybucji, odmowy zawarcia 
umowy o świadczenie usług transpor-
tu gazu ziemnego, odmowy zawarcia 

Prawomocność decyzji rozstrzygającej spór, a nie tylko zakończenie postępowania przed Prezesem URE.33) 

J. Baer, E. Stawicki, Prawo energetyczne. Komentarz, Wyd. MUNICIPIUM, Warszawa 1999, s. 57.34) 

W świetle tego przepisu zarządzenie tymczasowe sądu nie może zasadniczo zmierzać do zaspokojenia roszczenia. Na gruncie art. 8 ust. 2 ustawy Prawo energetyczne, mamy 35) 
zatem do czynienia ze swego rodzaju zabezpieczeniem owacyjnym, ukierunkowanym na tymczasowe uregulowanie nowej sytuacji prawnej. Generalnym warunkiem podjęcia zabez-
pieczenia owacyjnego jest wysoki stopień prawdopodobieństwa istnienia określonego prawa – por. S. Gronowski, Prawo energetyczne. Wprowadzenie. Przepisy wykonawcze, Dom 
Wydawniczy ABC, Warszawa 1999, s. 23.

Por. też Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. II pod red. K. Piaseckiego, Wyd. B.H. BECK, Warszawa 1997, s. 591 i nast.36) 

Wówczas – jeśli strony nie dojdą do porozumienia – decyzja Prezesa URE nie zastępuj oświadczenia woli stron, lecz z mocy prawa kształtuje stosunki umowne w zakresie objętym 37) 
wnioskiem (nie ma tu zastosowania art. 64 K.c. – por. Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 23 listopada 2007 r., sygn. akt XVII AmE 80/07). Kształtując umowę, 
Prezes URE bierze pod uwagę warunki techniczne przyłączenia określone przez przedsiębiorstwo energetyczne na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. 
w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania sieci elektroenergetycznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623), rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. 
w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92), rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 6 
kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 105, poz. 1113).
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Zgodnie z art. 3 pkt. 30 ustawy – Prawo energetyczne, usługa kompleksowa, to usługa świadczona na podstawie umowy zawierającej postanowienia umowy sprzedaży i umowy 38) 
o świadczenie usługi przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii albo umowy sprzedaży, umowy o świadczenie usługi przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych i umowy 
o świadczenie usługi magazynowania paliw gazowych.

Por. też B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Wyd. C.H. BECK, Warszawa 1998, s. 497 i s. 505.39) 

Zaznaczyć należy, że ukształtowanie treści umowy następuje dopiero z chwilą uprawomocnienia się decyzji. Zatem przyjąć należy, że w momencie orzekania przez Sąd Ochrony 40) 
Konkurencji i Konsumentów stosunek cywilnoprawny, objęty treścią decyzji administracyjnej, nie był jeszcze nawiązany. W konsekwencji, do tego momentu – po stronie przedsiębiorstwa 
energetycznego – nie istniało zobowiązanie do świadczenia – por. wyrok SOKiK z dnia 23 listopada 2007 r., sygn. Akt XVII Ame 80/07.

Uzasadnienie faktyczne decyzji powinno w szczególności zawierać: 41) 
- wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, 
- wskazanie dowodów na których się oparł, jak też wyjaśnienie powodów odmówienia wiarygodności oraz mocy dowodowej innym dowodom.

Uzasadnienie prawne powinno zawierać: 42) 
- wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji,
- przytoczenie stosownych przepisów prawa.

umowy o świadczenie usługi magazy-
nowania paliw gazowych, odmowy za-
warcia umowy o udostępnienie instala-
cji, która jest używana do magazynowa-
nia paliw gazowych i jest niezbędna do 
realizacji zadań przez operatora syste-
mu przesyłowego gazowego, odmowy 
zawarcia umowy o świadczenie usługi 
skraplania gazu ziemnego, odmowy 
zawarcia umowy kompleksowej38, nie-
uzasadnionego wstrzymania dostarcza-
nia paliw gazowych lub energii - biorąc 
pod uwagę kryterium przedmiotu roz-
strzygania.

Prawo administracyjne i procedu-
ra obowiązująca na gruncie tej gałęzi 
prawa, przesądza, iż władcze działanie 
Prezesa URE - w formie decyzji admini-
stracyjnej -  nakierowane jest na wywo-
łanie konkretnych, indywidualnie ozna-
czonych skutków prawnych39, i stanowi 
przejaw woli organu administracji rzą-
dowej urzeczywistniony na podstawie 
oraz w granicach obowiązującego pra-
wa. Podejmując akt administracyjny in-
dywidualny, organ rozstrzygający doko-
nuje konkretyzacji prawa, które inaczej 
nie mogłoby stanowić podstawy do ko-
rzystania przez jednostkę z należnych 
jej praw lub wykonywania obowiązków, 
takich jak np. korzystanie z energii elek-
trycznej w sposób niezakłócony.

Niezwykle istotne znaczenie w pro-
cesie rozstrzygania w formie decyzji, 
mają poszczególne elementy tego aktu 
oraz układ prezentowania stanowiska 
organu rozstrzygającego. A zatem, de-
cyzja powinna zawierać (zgodnie z art. 
107 K.p.a.):

oznaczenie organu, czyli w tym  
przypadku Prezesa URE,
datę wydania decyzji, 

oznaczenie stron stosunku praw- 
nego, czyli wskazanie podmiotu żą-
dającego wszczęcia postępowania 
spornego oraz wskazanie przed-
siębiorstwa energetycznego. Tylko 
w jednym przypadku - w ciągu 10 
lat działania Środkowo-Zachodniego 
Oddziału Terenowego URE z siedzi-
bą w Łodzi - zdarzyło się, że przed-
siębiorstwo energetyczne wystąpiło 
z wnioskiem o zawarcie przez odbior-
cę ciepła umowy sprzedaży ciepła, 
lecz w ramach czynności postępo-
wania, strony doszły do porozumie-
nia, i tym samym postępowanie stało 
się bezprzedmiotowe),
 wskazanie podstawy prawnej roz- 
strzygnięcia, czyli w tym przypad-
ku przywołanie art. 8 ust. 1 ustawy 
– Prawo energetyczne w zw. z art. 
30 ust. 1 tej ustawy oraz w zw. z  
art. 104 K.p.a. albo 105 § 1 lub 2 
K.p.a.,
rozstrzygnięcie, czyli w tym przy- 
padku np. orzeczenie, że wstrzy-
manie dostawy energii elektrycznej 
do nieruchomości odbiorcy, przez 
przedsiębiorstwo energetycz-
ne, było (nie było) uzasadnione; 
ukształtowanie treści umowy40 
o przyłączenie do sieci bądź orze-
czenie, że na przedsiębiorstwie 
gazowniczym nie ciąży obowiązek 
takiego przyłączenia),
uzasadnienie faktyczne 41 jak też 
uzasadnienie prawne42, czyli w tym, 
przypadku opisanie stanu faktyczne-
go, wskazanie dowodów i przywo-
łanie norm prawnych regulujących 
rozstrzyganą sprawę (dokonywana 
w części „ustalił) oraz subsumcja 
(dokonywana w części „zważył”),

pouczenie, czy i w jakim trybie  
służy odwołanie od przedmioto-
wej decyzji, czyli w tym przypadku 
wskazanie, że od decyzji przysłu-
guje stronom odwołanie do Sądu 
Okręgowego w Warszawie – Sądy 
Ochrony Konkurencji i Konsumen-
tów, za pośrednictwem organu, 
który wydał decyzję, w terminie 
dwutygodniowym od dnia doręcze-
nia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy – Pra-
wo energetyczne oraz art. 479 46 
pkt. 1 i art. 47947 § 1 K.p.c.). Od-
wołanie należy kierować do orga-
nu, który wydał zaskarżaną decyzję 
z upoważnienia Prezesa URE (tj. 
np. do Środkowo-zachodniego Od-
działu Terenowego URE z siedzibą 
w Łodzi, jeśli ta jednostka była miej-
scowo właściwa rozpatrywać spra-
wę). Odwołanie od decyzji powinno 
czynić zadość wymaganiom prze-
pisanym dla pisma procesowego 
oraz zawierać oznaczenie zaskar-
żonej decyzji i wartości przedmiotu 
sporu, przytoczenie zarzutów, zwię-
złe ich uzasadnienie, wskazanie 
dowodów, a także zawierać wnio-
sek o uchylenie lub zmianę decy-
zji w całości lub w części (art. 479 
49 K.p.c.),
informację o uiszczeniu opłaty skar- 
bowej od wniosku zawierającego 
żądanie, czyli w tym przypadku po-
wołanie ustawy o opłacie skarbo-
wej,
podpis z podaniem imienia i nazwi- 
ska oraz stanowiska służbowego 
osoby upoważnionej do wydania 
decyzji.
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EUROWATER Spółka z o.o.  EUROWATER Spółka z o.o.
Ul. Izabelińska 113, Lipków  ul. Mydlana 1

PL 05-080 Izabelin (Warszawa)  PL 51-502 Wrocław

Tel.: +48/22/722-80-25   Tel.: +48/71/345-01-15

info@eurowater.pl    

www.eurowater.pl

Woda ciepłownicza to nie 
znaczy jedynie woda podgrzana

Oprócz tego, że ma wyższą temperaturę, woda ciepłownicza powinna 

być także odsolona, odtleniona, wolna od zanieczyszczeń mechanicz-

nych oraz odpowiednio skorygowana chemicznie.  Uzdatnianie wody 

od 1936. Eurowater posiada wiedzę, doświadczenie oraz technologię 

do zaprojektowania i wykonania optymalnego systemu przygotowa-

nia wody w ciepłownictwie.



44 nr 2(8)/2009
E

LE
K

TR
O

EN
ER

G
ET

YK
A

dr Leszek Karski, kierownik Zakładu Prawa Ochrony Środowiska UKSW

Międzynarodowy handel 
uprawnieniami do emisji 
– TRANSFER JEDNOSTEK KYOTOWSKICH
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To powoduje, iż ludzkość poszu-
kuje instrumentów, za pomocą których 
można by zmniejszyć presję człowieka 
na środowisko. Wydaje się, iż najistot-
niejszym instrumentem prawa klima-
tycznego na poziomie globalnym jest 
międzynarodowy handel jednostkami 
kyotowskimi.

Międzynarodowe  
prawo klimatyczne

Podstawową umową międzynarodo-
wą, poświęconą omawianemu zagad-
nieniu, jest Ramowa Konwencja Naro-
dów Zjednoczonych w sprawie Zmian 
Klimatu. Tworzy ona fundament dla sys-
temu prawa klimatycznego. Konwen-
cja Klimatyczna została przyjęta 9 maja 
1992 r. w Nowym Yorku, przedstawiono 
ją do podpisu w czerwcu 1992 r. w trak-
cie Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro. Na 
Konferencji Środowisko i Rozwój pod-
pisało ją 154 państwa oraz Wspólnota 
Europejska. Konwencja weszła w życie 
po jej ratyfi kowaniu przez 50 państw 21 

marca 1994 r. Celem ostatecznym jest 
stabilizacja koncentracji gazów cieplar-
nianych w atmosferze na poziomie, któ-
ry zapobiegłby niebezpiecznej ingerencji 
człowieka w system klimatyczny. Możli-
we to jest poprzez dwa obszary działań: 
ograniczenie stężenia gazów cieplarnia-
nych w atmosferze oraz adaptację do 
zmian klimatu.

Państwa Strony Konwencji już na 
pierwszej Konferencji Stron uznały, że 
zobowiązania państw rozwiniętych są 
nieadekwatne do ich odpowiedzialno-
ści za emisję. W 1996 r. ukazał się dru-
gi Raport IPPC, który istotnie wpłynął 
na przyjęcie w 1997 r. na trzeciej kon-
ferencji Stron Protokołu z Kyoto. Zo-
stał on sporządzony 11 grudnia 1997 r. 
i wszedł w życie 16 lutego 2005 r. Akt 
ten uszczegółowił postanowienia Kon-
wencji oraz określił wiążące zobowią-
zania państw rozwiniętych w zakresie 
redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Średnio państwa zobowiązane po-
winny w okresie zobowiązaniowym, 
czyli w latach 2008-2012, obniżyć emi-

sje o 5,2%1 w stosunku do 1990 r. (roz-
rzut indywidualnych zobowiązań  po-
szczególnych stron wyniósł od wzrostu 
emisji o 10% dla Islandii do jej redukcji 
o 8% dla krajów starej piętnastki UE)2. 
Obniżenie emisji gazów cieplarnianych 
powinno się odbyć poprzez szereg in-
strumentów, które można podzielić na 
dwie grupy. Pierwsza odnosi się do po-
ziomu krajowego i obejmuje wdrażanie 
oraz dalsze rozwijanie polityki i środ-
ków takich jak: wzrost efektywności 
energetycznej, ochrona i zwiększanie 
pochłaniaczy i rezerwuarów gazów 
cieplarnianych, promocja zrównowa-
żonego zarządzania lasami, propago-
wanie zrównoważonych form rolnictwa, 
prowadzenie badań, promocja, rozwój 
i wzrost wykorzystania nowych i odna-
wialnych źródeł energii, oraz w zakresie 
pochłaniania i składowania dwutlenku 
węgla i zawansowanych, innowacyj-
nych środowiskowych technologii, za-
stosowanie instrumentów rynkowych, 
rezygnacja z instrumentów ekonomicz-
nych, których efekty są niezgodne z ce-
lami Konwencji, zachęcenie do odpo-
wiednich reform w odpowiednich sek-
torach, wdrożenie środków mających 
na celu ograniczanie lub redukcję emi-
sji w transporcie, odpowiednią gospo-
darkę odpadami. Druga odnosi się do 
poziomu międzynarodowego w zakre-
sie współpracy stron, poprzez dzie-
lenie się doświadczeniem i wymianę 
informacji.

Szczególne znaczenie posiada wy-
korzystanie na poziomie globalnym in-
strumentu w postaci instrumentu rynko-
wego. Postanowienia Protokołu z Kyoto 
zezwalają państwom zobowiązanym 
na dodawanie oraz odejmowanie jed-
nostek z przyznanej im kwoty, co wiąże 
się z umożliwieniem zarządzania emi-
sjami. Odbywa się to poprzez obrót 
jednostkami kyotowskimi, często na-
zywany międzynarodowym handlem 
uprawnieniami do emisji. 

Liczone z USA, które jednak nie są Stroną Protokołu. 1) 

Zgodnie z postanowieniami Protokołu z Kyoto Kraje starej piętnastki UE mają odrębne zobowiązanie emisyjne, od nowych Państw Członkowskich, które mają samodzielne cele 2) 
redukcyjne.

Zmianom klimatu poświęcono wiele 
międzynarodowych konferencji i publikacji. 

Na poziomie międzynarodowym ochrona klimatu 
stała się główną przyczyną najbardziej restrykcyjnych 
gospodarczo aktów prawa międzynarodowego 
w postaci Konwencji Klimatycznej i Protokołu 
z Kyoto. Organizacja Narodów Zjednoczonych 
podjęła znaczące wysiłki zmierzające do 
rozpoznania zagadnienia. Utworzono specjalne 
ciała zajmujące się omawianą tematyką. 
Powodów takiego stanu rzeczy jest niezmiernie wiele, 
aczkolwiek jeden jest najważniejszy. Zmiany klimatu 
wydają się być największym wspólnym wyzwaniem 
dla ludzkości w najbliższych dziesięcioleciach.
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Istota  
międzynarodowego 
handlu

Zgodnie z postanowieniami Pro-
tokołu państwa otrzymały w rzeczy-
wistości cele krótkoterminowe, które 
mają przygotować je do  przestawie-
nia na tory niskoemisyjnego rozwoju. 
Osiągniecie tych celów dla niektórych 
stron może być niezwykle kosztowne 
ekonomicznie i społecznie. Protokół 
z Kyoto zaprojektowano w ten sposób, 
aby dążył do osiągnięcia celu Konwen-
cji w jak najbardziej ekonomiczny spo-
sób. Stąd pojawił się pomysł wykorzy-
stania instrumentu, który umożliwi ogra-
niczenie i redukcję emisji tam, gdzie jest 
to najtańsze. Przydzielenie poszcze-
gólnym państwom „waluty węglowej” 
oraz umożliwienie transferu tej waluty 
musiało mieć skutek w postaci stwo-
rzenia globalnego rynku uprawnień do 
emisji. Tak też powstały podwaliny pod 
międzynarodowy obrót jednostkami ky-
otowskimi, który związany jest z: 

mechanizmem „czystego” handlu, 
systemem zielonych inwestycji –  
GIS,
mechanizmem wspólnych wdro- 
żeń – JI, 
mechanizmem czystego rozwoju  
– CDM.

Przy czym należy zauważyć, iż ob-
rót jednostkami wewnątrz państwa nie-
koniecznie musi być związany z me-
chanizmami. Natomiast w przypadku 
transferu międzynarodowego będzie 
oparty na mechanizmach.

System międzynarodowego handlu 
jest specyfi cznie skonstruowany. Pro-
totypem był system amerykański doty-
czący SOX i NOX, który został wdrożony 
w latach 70. ubiegłego wieku zgodnie 
ze zmianami do Aktu o czystym powie-
trzu3. Jednak nigdy dotąd na taką skalę, 

wśród tak wielu zróżnicowanych pod-
miotów stosunków międzynarodowych, 
nie zastosowano konstrukcji, opartej na 
regułach konkurencji. Ponadto warto 
zauważyć, iż system amerykański był 
znacznie prostszym systemem, ani-
żeli omawiany międzynarodowy. Zo-
stał stworzony znacznie bardziej wyra-
fi nowany model zawierający chociażby 
obok czystego handlu, również inne 
elementy. Ponadto ujednolicenie pod-
staw obrotu na arenie globalnej wyma-
ga znacznie większych zabezpieczeń, 
które zarazem nie stwarzają zagrożenia 
dla suwerenności państw.  Dodatkowo 
system globalny stanowi połączenie 
systemu pułapowego4 i systemu opar-
tego na linii bazowej5. Art. 17 zezwala 
na handel zasadniczo w ramach puła-
pu określonego dla państw zobowiąza-
nych. Jednak nie dotyczy on wyłącznie 
handlu AAUs – czyli jednostkami przy-
znanej emisji zgodnie z załącznikiem I 
do Protokołu. Zarazem wprowadzono 
mechanizmy, które są oparte na linii ba-
zowej, czyli JI i CDM w wyniku których 
powstają jednostki podlegające również 
obrotowi. O ile ERUs są zawarte w pu-
łapie, o tyle CERs i RMUs są jednostka-
mi, które się dodaje do wyznaczonego 
przez Protokół pułapu.

Podstawowe  
elementy handlu

Podstawowymi elementami han-
dlu są:

prawo do emitowania, 
określony gaz, 
określona ilość, 
określone źródła i pochłaniacze -  
określony obszar aktywności, z któ-
rego pochodzi emisja lub w którym 
odbywa się pochłanianie,
ustalony okres handlu, 
rodzaj jednostki oraz aktywność  
związana z transferem jednostek,

dodatkowość do działań wewnętrz- 
nych,
wartość ekonomiczna, 
i zobowiązania, o których się naj- 
częściej zapomina w literaturze,
podmioty upoważnione, 
transfer, 
rezerwa, 
zgodność i sankcja. 

Wybrane elementy  
systemu handlu

Prawodawca międzynarodowy two-
rzy podlegające obrotowi tytuły do emi-
towania. Jednostki kyotowskie zawiera-
ją zbywalne prawa do emitowania pew-
nej ilości gazów cieplarnianych. 

Protokół z Kyoto dotyczy sześciu 
gazów cieplarnianych. Zatem tytuł do 
emisji dotyczy tylko tych gazów cieplar-
nianych. Są to: ditlenek węgla, metan, 
podtlenek azotu, fl uorowęglowodory, 
perfl uorowęglowodory, sześciofl uorek 
siarki. Jednostką przeliczeniową jest 
1 tona CO2, która umożliwia porów-
nywalność. Dla potrzeb pierwszego 
okresu rozliczeniowego potencjał glo-
balnego ocieplenia dla poszczególnych 
gazów wynosi ditlenek węgla - 1, me-
tan - 21, podtlenek azotu - 310, fl u-
orowęglowodory do 11700, perfl uoro-
węglowodory do 9200, sześciofl uorek 
siarki 239006.

Posiadana kwota jednostek emi-
sji upoważnia do określonej wielkości 
emisji. Jedna jednostka stanowi tytuł do 
emitowania 1 tony ekwiwalentu CO2. 
Państwa Strony Protokołu wymienione 
w Załączniku I do Konwencji otrzyma-
ły pułapy emisyjne. Zatem zasadniczo 
ilość jednostek na rynku jest określona. 
Należy jednak pamiętać, iż dodatkowy 
dopływ jednostek pochodzi z mecha-
nizmu czystego rozwoju.

System zobowiązań emisyjnych po-
siada swoje granice, które zakreślają 

The Clean Air Act (42 U.S.C. 7401–7626) consists of Public Law 159 (July 14, 1955; 69 Stat. 322) and the amendments made by subsequent enactments; http://epw.senate.3) 
gov/envlaws/cleanair.pdf - na dzień 27.03.09.

ang. cap and trade. 4) 

ang. baseline and credit system. 5) 

Eighth session New Delhi, 23 October – 1 November 2002 Review of the implementation of commitments and of other provisions of the Convention. National communications: 6) 
greenhouse gas inventories from parties included in Annex I to the Convention. UNFCCC Guidelines on reporting and review – kompilacja dwóch decyzji 18/CP.8 and 19/CP.8, tabela 
1, s. 15.

Ust. 9 art. 2 Protokołu.7) 
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ramy uprawnień do emitowania wyni-
kających z jednostek. Zatem z handlem 
wiąże się określony obszar aktywności, 
z którego pochodzi emisja lub w którym 
odbywa się pochłanianie. 

System zobowiązań emisyjnych od-
nosi się do ściśle określonych przedzia-
łów czasowych, w których można emi-
tować. Dlatego też rozliczenie jedno-
stek oraz zasadniczo obrót jednostkami 
może odbywać się w ściśle określonym 
przedziale czasowym. Należy jednak 
pamiętać o bankingu, czyli możliwości 
przeniesienia niewykorzystanych jed-
nostek na kolejny okres rozliczeniowy. 
Zgodnie z koncepcją Protokołu pierw-
szy okres jest zawarty w tekście oma-
wianego aktu, natomiast kolejne okre-
sy zobowiązaniowe powinny być okre-
ślane w zmianach do załącznika B do 
Protokołu7. Pierwszy przedział czasowy, 
w którym następuje rozliczenie zobo-
wiązań emisyjnych trwa od 1 stycznia 
2008 do 31 grudnia 2012. 

Obrót jednostkami może odbywać 
się przed i w trakcie danego okresu zo-
bowiązań. AAUs , ERMs i ERUs mogą 
powstać tylko w okresie zobowiąza-
niowym. CERs mogą powstać przed 
okresem zobowiązaniowym. Natomiast 
transfer jednostek kyotowskich może 
się odbywać tylko w danym okresie 
zobowiązaniowym. 

Zgodnie z decyzją 18/CP.7 wszyst-
kie jednostki emisyjne podlegają transfe-
rowi.  W konsekwencji międzynarodowy 
obrót może dotyczyć czterech rodzajów 
jednostek AAUs, ERMs i ERUs oraz 

CERs. Podstawą obrotu są mechanizmy 
elastyczne. W rezultacie na ważność ob-
rotu ma wpływ zgodność danego pro-
jektu mechanizmu elastycznego z reżi-
mem międzynarodowym oraz postano-
wieniami umowy wiążącej strony. Obrót 
połączony z odpowiednim zapisem na 
rachunku państwa nie będzie ważny 
jeżeli okaże się, iż projekt mechanizmu 
czystego rozwoju nie przyniósł odpo-
wiedniej redukcji emisji. W przypadku 
umów dotyczących GIS, jeżeli strona 
goszcząca nie przeznaczy uzyskanych 
środków na odpowiednie przedsięwzię-
cia, może się to wiązać z obowiązkiem 
zwrotu wzajemnych świadczeń. 

Obrót może być dotknięty wadą 
nieważności również w innych sytu-
acjach. Przykładowo transfer nie mo-
że być dokonany w sytuacji, w której 
państwo przekazujące przekroczyłoby 
swoją rezerwę jednostek.  

Jednostki uzyskane dzięki mecha-
nizmom elastycznym powinny być uzu-
pełnieniem działań wewnętrznych podej-
mowanych przez państwa zobowiąza-
ne. Charakter dodatkowości nie został 
ściśle sprecyzowany przez strony. Czyli 
trudno jest określić, czy ilość jednostek 
uzyskanych dzięki handlowi nie może 
przekroczyć 10, 20, a może 30% emi-
sji danego państwa. Dodatkowość jest 
zwrotem niedookreślonym. Oznacza, to 
iż zasadniczo nie można zarzucić pań-
stwom zobowiązanym, iż przesadzają 
z mechanizmami elastycznymi. 

Jednostka emisyjna staje się czyn-
nikiem produkcji, bez którego w danym 

państwie zobowiązanym nie można 
prowadzić działalności, która wiąże się 
z emisją określonych gazów. Jest oczy-
wiste, iż w takim przypadku jednost-
ce kyotowskiej zostaje nadana pewna 
wartość ekonomiczna. W teorii cena 
odzwierciedla rzadkość występowa-
nia danego zasobu. W praktyce war-
tość jednostki jest tym wyższa, im jest 
rzadszy zasób w postaci dostępnych, 
niewykorzystanych jednostek. Bez war-
tości ekonomicznej jednostek nie by-
łoby potrzeby obrotu. Wartość ekono-
miczna oznacza, iż pewne państwa 
mają wyższe potrzeby emisyjne, aniżeli 
posiadane jednostki i kształtują popyt. 
Natomiast inne mają nadmiar jednostek 
i określają wysokość podaży.

Zakończenie 

Celem ogólnym Protokołu z Kyoto 
jest zmniejszenie presji na środowisko, 
w szczególności na klimat. Z tego też 
względu zmniejszenie emisji może się 
odbywać w dowolnym miejscu świata. 
Uznano, iż zgodnie z zasadą efektyw-
ności ekonomicznej pozwoli się pań-
stwom na pewną elastyczność w reali-
zacji ich zobowiązań emisyjnych. Ramy 
tej elastyczności określają mechanizmy 
elastyczne, czyli „czysty handel”, me-
chanizm wspólnych wdrożeń, mecha-
nizm czystego rozwoju oraz system 
zielonych przedsięwzięć. Dzięki nim 
odbywa się obrót jednostkami emisyj-
nymi. Jednak, aby można było obra-
cać jednostkami kyotowskimi, należy 
zdawać sobie sprawę z tego czym jest 
handel, jakiemu celowi ma służyć, jaki 
charakter ma transakcja i w jaki sposób 
się odbywa, oraz jakie się z nią wiążą 
zarówno prawa jak i obowiązki. 

Z pewnością obrót międzynarodo-
wy, to istotna szansa dla takich państw 
jak Polska. Szansa na uzyskanie do-
datkowych środków ze sprzedaży nad-
wyżki uprawnień i przeznaczenie ich na 
transfer nowych technologii oraz przej-
ście z gospodarki wysokoemisyjnej na 
niskoemisyjną. Jednak tę szansę trze-
ba chcieć wykorzystać…
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Już w styczniu 2008 r. zostały zawar-
te dwa pierwsze kontrakty z wyko-

rzystaniem ofert pochodzących z EEX. 
Po załamaniu rynku uprawnień do emi-
sji CO2 na koniec I okresu rozliczenio-
wego i z powodu wymiany aplikacji 
handlowej EEX, handel uprawnienia-
mi na poee był chwilowo zawieszony. 
Wraz z podłączeniem do systemu gieł-
dy Nord Pool pod koniec ub. r. i wzno-
wieniem połączenia z EEX na począt-
ku br. wolumen obrotu uprawnień do 
emisji CO2 systematycznie wzrasta 
i obserwujemy wzrost zainteresowania 
handlem na tym rynku. Na platformie 
poee widoczne są oferty spotowe po-

chodzące z giełd EEX i Nord Pool oraz 
oferty forward Nord Pool, umożliwiają-
ce uczestnikom rynku zabezpieczenie 
dostawy uprawnień w przyszłości. W 
najbliższym czasie planowane jest roz-
szerzenie o oferty rynku terminowego 
CO2 pochodzące z EEX, a w dalszej 
przyszłości dołączanie kolejnych giełd. 
Uczestnicy, którzy podpisali ze spółką 
ELBIS, będącą właścicielem i operato-
rem poee, ramową umowę uczestnic-
twa w rynku CO2 mogą składać własne 
oferty i zawierać kontrakty, wykorzystu-
jąc nie tylko oferty z rynku polskiego, ale 
również z giełd EEX i Nord Pool. Współ-
praca z tymi giełdami jest wdrażaniem 

Zespół poee

Uprawnieniami do 
Emisji CO2 na poee

Dzięki połączeniu 
systemów 

handlowych Internetowej 
Platformy Obrotu 
Energią Elektryczną poee 
z systemami Europejskiej 
Giełdy Energii (EEX) 
oraz skandynawskiej 
giełdy Nord Pool otwarte 
zostało połączenie 
rynku spot i forward 
platformy z europejskim 
rynkiem uprawnień do 
emisji CO2 w ramach 
Europejskiego Sytemu 
Handlu Uprawnieniami 
do Emisji (EU ETS). 

Handel 

Rys. 1. Aktualny wygląd strony handlowej Rynku Uprawnień do Emisji CO2 (RUEC- poee)
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idei połączenia platformy poee z ryn-
kiem europejskim poprzez stworzenie 
sieci powiązań handlowych z podmio-
tami z UE. Umożliwia to uczestnikom 
poee dostęp poprzez polską platformę 
do rozwiązań i produktów notowanych 
na współpracujących z poee giełdach. 
Stworzone przez poee rozwiązania 
i udogodnienia w dostępie do rynku 
europejskiego dla polskich podmiotów 
umożliwiają zawieranie najbardziej ko-
rzystnych w danym momencie trans-
akcji na rynku i pozwalają w elastyczny 
sposób korzystać z możliwości wybo-
ru oferty. Jest to szczególnie ważne dla 
aktywnych uczestników rynku emisji, 
którzy chcą w pełni korzystać z możli-
wości, jakie daje równoczesny dostęp 
poprzez poee do kilku parkietów.

Rozwój tego rynku odbywa się rów-
nież w zakresie produktów i tak, jak to 
ma miejsce na giełdach europejskich, 
obok uprawnień EUA pojawiają się po-
zostałe produkty związane z rynkiem 
emisji, czyli jednostki poświadczonej 
redukcji emisji CER i sukcesywnie bę-
dą dodawane kolejne produkty będą-
ce następstwem rozwoju tego rynku 
w Europie i na świecie. 

Na platformie możliwe jest również 
zawieranie transakcji bilateralnych oraz 
dedykowanych dla wskazanego, inne-
go uczestnika platformy. Odbywa się to 
z wykorzystaniem systemu zabezpie-
czeń i rozliczeń poee oraz obowiązu-
jących wzorów umów. Oprócz umów 
uczestnictwa proponowanych przez 
ELBIS, możliwe jest również skorzy-
stanie ze standardu EFET i jego Allo-
wances Appendix.

Proste procedury uczestnictwa 
w platformie i niskie koszty transakcyj-
ne, konkurencyjne wobec prowizji ofe-
rowanych przez brokerów, stanowią 
dalsze atuty, które pozwalają naszym 
obecnym uczestnikom na swobodne 
poruszanie się w systemie handlowym 
poee oraz zdejmują z uczestnika ciężar 
skomplikowanych rozliczeń zawartych 
kontraktów. To Operator poee jest od-
powiedzialny za terminowe oraz prawi-
dłowe przeprowadzenie oraz rozliczenie 
każdej transakcji. Ważne jest to zwłasz-

cza w kontekście tego, iż rozliczenie 
fi nansowe zawartych kontraktów oraz 
rozliczenie uprawnień do emisji nastę-
puje natychmiast po zawarciu kontraktu 
przez uczestnika. Reasumując można 
powiedzieć, że dzięki poee dostęp do 
europejskiego rynku emisji jest tani, ła-
twy i przyjemny. 

Model rynku, jaki oferuje platfor-
ma poee jest użyteczny nie tylko dla 
samych podmiotów podejmujących 
działania handlowe w celu wypełnienia 
swoich zobowiązań wynikających z ob-
ligatoryjnego uczestnictwa w systemie 
handlu emisjami. Platforma poee staje 
się idealnym miejscem dla pośredni-
ków, brokerów, banków, instytucji fi nan-
sowych działających na rzecz swoich 
klientów, ale również próbujących wy-
generować zyski na działalności czysto 
handlowej. Dostęp do całego europej-
skiego rynku emisji w jednym miejscu, 
możliwość bieżącego porównywania 
ofert różnych podmiotów oraz natych-
miastowego zawierania transakcji z do-
wolną ofertą z dowolnego rynku to cał-
kowita nowość – w szczególności dla 
polskiego rynku. Wdrożenie tego pio-
nierskiego rozwiązania jest ważnym 
krokiem dla stworzenia jednego, uni-
kalnego rynku CO2 w Europie.

Instrumenty udostępnione na plat-
formie, tzn. możliwość zawierania trans-
akcji sprzedaży i późniejszego odkupu 
uprawnień mogą stać się formą po-
zyskiwania atrakcyjnego fi nansowa-
nia. Podmioty posiadające uprawnienia 
i spieniężające je na rynku spotowym, 
a następnie zapewniające sobie ich od-
kup po z góry ustalonej cenie na rynku 
forward uzyskują tym samym kredyt, 
którego „oprocentowanie” może być 
atrakcyjniejsze, niż oferują banki i ła-
twiejsze do pozyskania.

System handlu na platformie jest 
bardzo prosty i intuicyjny. Zawarcie kon-
traktu przez uczestnika wymaga jedy-
nie wprowadzenia preferowanej ilości 
uprawnień i ceny oraz zdefi niowanie 
warunków dodatkowych, jeżeli chce-
my zawierać transakcje w pakietach 
po 1000 ton (uprawnień) lub realizować 
transakcję wyłącznie w całości lub nie 

realizować wcale. W związku z euro-
pejskim charakterem rynku uprawnień 
do emisji handel na platformie, tak jak 
na innych parkietach europejskich, od-
bywa się w euro. 

Ważnym elementem rynku RUEC- 
poee jest depozyt uprawnień. Depozyt 
złożony na poee umożliwia korzystanie 
w elastyczny sposób z wyboru najko-
rzystniejszej w danym momencie oferty 
zakupu/sprzedaży na rynku do wyso-
kości złożonego depozytu, na dowolnej 
giełdzie współpracującej z poee. Roz-
wiązania stosowane na wielu różnych 
giełdach/platformach handlowych wy-
magają zdeponowania uprawnień na 
wyznaczonym rachunku. W przypadku 
chęci zmiany oferty, przy pojawieniu się 
bardziej korzystnej opcji na innym ryn-
ku, konieczne jest wycofanie uprawnień 
z rachunku tej giełdy. Procedura ta jest 
czasochłonna i w efekcie handel możli-
wy jest jedynie w ramach jednej giełdy/
platformy. Rozwiązanie zastosowane 
na poee umożliwia zawieranie na rynku 
najlepszej cenowo w danym momencie 
transakcji i korzystanie przez to w ela-
styczny sposób z możliwości wyboru 
ofert spośród ofert z rynku polskiego 
i ofert współpracujących z poee giełd 
i platform.

Wśród dostępnych na rynku roz-
wiązań (transakcje zawierane poprzez 
brokerów, na giełdach czy w transak-
cjach dwustronnych) platforma poee 
łączy w sobie zalety, eliminując jedno-
cześnie ich wady. Umożliwia dostęp po-
przez polską platformę do giełd z UE, 
co wymaga jedynie podpisania prostej 
umowy uczestnictwa. Handel i rozlicze-
nia oparte są o nieskomplikowane pro-
cedury, nie ma konieczności zakładania 
rachunków w bankach rozliczających 
poszczególne giełdy, nie ma żadnych 
opłat za łącza do transmisji danych i ko-
rzystanie z nich, nie ma dużych opłat 
stałych np. rocznych i miesięcznych za 
uczestnictwo. Depozyt uprawnień znaj-
duje się w jednym miejscu dla wszyst-
kich podmiotów, a kontrakty są zawie-
rane po cenach rynkowych przy niewiel-
kich kosztach transakcyjnych.
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Katarzyna Feldo, menedżer w dziale doradztwa podatkowego, 
Agnieszka Kietlińska, konsultant w dziale doradztwa podatkowego - PricewaterhouseCoopers

Wybrane aspekty systemu
opodatkowania akcyzą 
energii elektrycznej w świetle 
NOWYCH PRZEPISÓW

Obowiązujące 
od 1 marca 

2009 r. przepisy Ustawy 
z dnia 6 grudnia 
2008 r. o podatku 
akcyzowym (Dz. U. 
Nr 3, poz. 11; „Ustawa 
o podatku akcyzowym”) 
wprowadzają zasadnicze 
zmiany w systemie 
opodatkowania 
energii elektrycznej. 
Zmiany te odnoszą się 
przede wszystkim do 
określenia katalogu 
podatników podatku 
akcyzowego i ciążących 
na nich obowiązkach 
ewidencyjnych. Zmienia 
się też sposób rozliczania 
tego podatku.

Harmonizacja polskich  
przepisów z prawem 
wspólnotowym

Nowe uregulowania w zakresie opo-
datkowania akcyzą energii elektrycznej 
spowodowane były koniecznością har-
monizacji polskiego prawa z prawem 
wspólnotowym. Do dnia 1 stycznia 
2006 r. Polska zobowiązana była do do-
stosowania swojego systemu opodat-
kowania energii elektrycznej do przepi-
sów Dyrektywy Rady 2003/96/WE z 27 
października 2003 r. w sprawie restruk-
turyzacji wspólnotowych przepisów ra-
mowych dotyczących opodatkowania 
produktów energetycznych i energii 
elektrycznej. W świetle dotychczaso-
wych przepisów (tj. obowiązujących do 
28 lutego 2009 r.) za rozliczenie i za-
płatę podatku akcyzowego od ener-
gii elektrycznej odpowiadał producent, 
niezależnie od tego, czy dokonywał 
sprzedaży energii na rzecz dystrybuto-
ra, czy ostatecznego nabywcy. Polski 
ustawodawca nie wprowadził bowiem 
regulacji prawnych, które wskazywa-
łyby, iż obowiązek podatkowy w tym 
zakresie powstaje z chwilą wydania 
energii elektrycznej przez dystrybuto-
ra/redystrybutora ostatecznemu na-
bywcy. Niezgodność polskich uregu-
lowań w tym przedmiocie została po-
twierdzona przez Europejski Trybunał 

Sprawiedliwości w wyroku z dnia 12 
lutego 2009 r. (sprawa C- 475/07), jak 
również w wyrokach wydanych przez 
polskie sądy administracyjne. W konse-
kwencji producenci energii elektrycznej, 
którzy w okresie od 1 stycznia 2006 r. 
do 28 lutego 2009 r. opodatkowywali 
akcyzą jej sprzedaż na rzecz dystry-
butorów, są uprawnieni do ubiegania 
się o jej zwrot.

Rozszerzenie katalogu  
podatników 

Nowe przepisy akcyzowe zasadni-
czo poszerzają krąg podatników w za-
kresie opodatkowania akcyzą energii 
elektrycznej. Podatnikami są już nie 
tylko producenci energii elektrycznej 
w przypadku zużywania jej do własnych 
potrzeb (niezwiązanych jednak z pro-
dukcją energii elektrycznej), ale także 
dystrybutorzy dokonujący jej sprzeda-
ży na rzecz nabywcy końcowego. Na-
bywcą końcowym jest z kolei podmiot, 
który nabywa energię elektryczną i jed-
nocześnie nie posiada koncesji na jej 
wytwarzanie, obrót, przesyłanie, dys-
trybucję. W praktyce oznacza to, że 
sprzedaż energii na rzecz podmiotu, 
który posiada którąkolwiek z czterech 
wymienionych koncesji, skutkuje bra-
kiem obowiązku opodatkowania akcy-
zą tej transakcji (bez względu na fakt, 
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czy podmiot ten prowadzi działalność 
z wykorzystaniem posiadanej koncesji, 
czy też nie). 

Biorąc powyższe pod uwagę, należy 
stwierdzić, że zarówno producenci ener-
gii, jak i jej dystrybutorzy powinni podjąć 
odpowiednie działania w celu zidentyfi -
kowania statusu wszystkich kontrahen-
tów nabywających od nich energię elek-
tryczną celem określenia właściwego jej 
traktowania dla potrzeb akcyzy. 

Obowiązek podatkowy,  
płatność akcyzy, 
składanie deklaracji 

Nowe przepisy wprowadzają, co do 
zasady, pewnego rodzaju „oderwanie” 
momentu powstania obowiązku po-
datkowego w przypadku wykonywania 
czynności dotyczących energii elek-
trycznej od terminu obliczania i wpłaca-
nia podatku oraz od terminu składania 
deklaracji podatkowych. W przypadku 
sprzedaży energii na terytorium kraju 
nabywcy końcowemu obowiązek po-
datkowy powstaje z chwilą jej wydania, 
podczas gdy termin płatności akcyzy, 
składania deklaracji uzależniony jest od 
momentu upływu terminu płatności wy-
nikającego odpowiednio z umowy albo 
z faktury. Jeśli natomiast termin płatno-
ści nie został określony, należy dokonać 
zapłaty akcyzy oraz złożyć deklarację 
do 25 dnia po miesiącu, w którym wy-
stawiono fakturę. 

Już na tym etapie warto podkre-
ślić, iż podatnicy muszą uważać, aby 
terminy płatności na fakturze nie były 
inne niż te określone w umowach. Ta-
kie bowiem przypadki w sytuacjach, 
kiedy faktury nie będzie można uznać 
za zmianę umowy, mogą prowadzić do 
zaległości podatkowych.

Warto także wskazać, że jeśli da-
ny podmiot rozlicza się z nabywcami 
energii za okres dłuższy niż dwa miesią-
ce, będzie musiał co miesiąc wpłacać 
zaliczki na podatek akcyzowy. Stanie 
się tak wówczas, gdy zgodnie z umo-
wą odbiorcy energii zobowiązani są do 
uregulowania płatności np. co czte-
ry miesiące. Akcyza w takich wypad-

kach będzie rozliczana w dwóch eta-
pach. Najpierw sprzedawcy energii bę-
dą wstępnie rozliczać ją na podstawie 
wskazań liczników odbiorców. Ma to 
następować do 25 dnia miesiąca po 
miesiącu powstania obowiązku podat-
kowego (np. za marzec do 25 kwiet-
nia). W drugim etapie nastąpi ostatecz-
ne rozliczenie akcyzy w deklaracji na 
podstawie wystawionych faktur, tj. do 
25 dnia miesiąca po upływie terminu 
płatności. Jeśli faktura obejmuje okres 
rozliczeniowy, którym jest np. marzec-
maj i termin płatności wypada do końca 
maja, to deklarację będzie się składać 
do 25 czerwca. W ostatecznym rozli-
czeniu będzie się uwzględniać podatek 
wpłacony wstępnie za okresy miesięcz-
ne, ewentualna nadwyżka rozliczana 
będzie w kolejnej deklaracji.

Ewidencja energii  
elektrycznej

Nowe przepisy nakładają na podat-
ników akcyzy obowiązek prowadzenia 
ilościowej ewidencji energii elektrycz-
nej na podstawie wskazań urządzeń 
pomiarowo-rozliczeniowych, a w przy-
padku braku urządzeń pomiarowych 
na podstawie współczynnikowo okre-
ślonego poziomu poboru energii przez 
poszczególne urządzenia, wskazanego 
w prowadzonej dokumentacji. Dane za-
warte w ewidencji uzależnione są od te-
go, jakiego rodzaju czynność opodatko-
wana akcyzą jest wykonywana, tj. czy 
opodatkowywana jest sprzedaż energii 
elektrycznej, czy jej zużycie na własne 
potrzeby. Wpisy do ewidencji należy 
dokonywać z dokładnością do 0,001M 
Wh. Ewidencja może być prowadzona 
w formie papierowej lub elektronicznej, 
po uprzednim pisemnym poinformowa-
niu właściwego naczelnika urzędu cel-
nego o formie jej prowadzenia. 

W przypadku, gdy ewidencja pro-
wadzona jest w formie papierowej, 
przed rozpoczęciem jej prowadzenia, 
karty ewidencji powinny zostać prze-
szyte, a strony ponumerowane, parafo-
wane i opatrzone pieczęcią podatnika. 
Właściwy dla podatnika naczelnik urzę-

du celnego powinien opatrzyć przeszy-
cie ewidencji plombą, a na ostatniej jej 
stronie powinien wpisać ich liczbę. Wpi-
sów do ewidencji należy dokonywać 
w sposób trwały i wyraźny. Zmian i po-
prawek w ewidencji dokonuje się w taki 
sposób, aby przekreślony tekst pierwot-
ny pozostał czytelny. Każdą zmianę lub 
poprawkę należy potwierdzić podpisem 
osoby dokonującej zmiany lub popraw-
ki z podaniem daty ich wprowadzenia, 
a w razie potrzeby opisać również w ru-
bryce „uwagi”. 

Nowe przepisy 
akcyzowe 
zasadniczo 
poszerzają krąg 
podatników 
w zakresie 
opodatkowania 
akcyzą energii 
elektrycznej

Jeżeli natomiast ewidencja pro-
wadzona jest w formie elektronicznej, 
wówczas powinna ona być prowadzo-
na zgodnie z pisemną instrukcją obsługi 
programu komputerowego wykorzysty-
wanego do prowadzenia tej ewidencji 
i w taki sposób, aby m.in. umożliwiała 
wgląd w treść dokonywanych wpisów 
oraz ochronę przechowywanych da-
nych przed zniekształceniem lub utra-
tą, umożliwiała dokonywanie korekty 
danych opatrzonej adnotacją osoby 
dokonującej tej korekty oraz daty jej 
dokonania, pozwalała na drukowanie 
wpisów w porządku chronologicznym, 
uniemożliwiała usuwanie wpisów. War-
to wskazać, że ewidencja ta musi być 
prowadzona przy użyciu specjalnie do-
stosowanych do tego programów in-
formatycznych, aby zapewniały one 
spełnienie wyżej wskazanych wymo-
gów. Przykładowo, nie może być ona 
prowadzona z wykorzystaniem aplikacji 
popularnego arkusza kalkulacyjnego, 
gdyż nie zapewnia on nienaruszalności 
wpisanych do niego danych. 

”
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Anna Stachura, doradca podatkowy, menedżer ds. podatków pośrednich,  
Radosław Pietrzak, doradca podatkowy, menedżer ds. podatków pośrednich - Deloitte

Dlaczego 
zasady opodatkowania 
akcyzą energii elektrycznej 
musiały się zmienić?

Od 1 marca 2009 r. 
obowiązują nowe 

przepisy w zakresie 
podatku akcyzowego, 
które zupełnie zmieniły 
zasady opodatkowania 
tym podatkiem energię 
elektryczną. Dlaczego 
system opodatkowania 
musiał się zmienić, 
skoro ten obowiązujący 
po 1 maja 2004 r. 
był łatwy i przejrzysty 
zarówno dla podatników, 
jak i organów 
podatkowych?

Zasady opodatkowania  
energii elektrycznej 
do 1 marca 2009 r.

W myśl ustawy o podatku akcyzo-
wym z dnia 23 stycznia 2004 r. energia 
elektryczna była wyrobem akcyzowym 
niezharmonizowanym. Zatem energia 
elektryczna była wyrobem, który podle-
gał opodatkowaniu energią elektryczną, 
ale system jego opodatkowania nie był 
zharmonizowany z przepisami obowią-
zującymi w UE. Ówcześnie obowiązu-
jące przepisy wprowadzały generalną 
zasadę opodatkowania energii elek-
trycznej, co do zasady, na pierwszym 
etapie obrotu. W konsekwencji czyn-
nością opodatkowaną była pierwsza 
sprzedaż na terytorium kraju energii 
elektrycznej przez jej producenta do 
kolejnego podmiotu w łańcuchu obrotu 
oraz zużycie energii elektrycznej przez 
producenta energii elektrycznej. Opo-
datkowaniu podlegały również transak-
cje międzynarodowe, których skutkiem 
było wprowadzenie energii elektrycznej 
na polski rynek, tj. wewnątrzwspólno-
towe nabycie oraz import energii elek-
trycznej. 

W przepisach również w sposób 
niebudzący wątpliwości była wyrażona 
reguła jednofazowości naliczania po-
datku akcyzowego. Energia elektrycz-
na z zapłaconą akcyzą nie podlegała 
opodatkowaniu na kolejnych etapach 
obrotu. Regulacje również przewidy-
wały możliwość zwrotu akcyzy zapła-
conej od energii elektrycznej, jeżeli ta 
następnie była przedmiotem wewnątrz-
wspólnotowej dostawy towarów bądź 
też eksportu. Stosunkowo mała liczba 
podatników, łatwa w stosowaniu kon-
strukcja poboru podatku akcyzowego 
– te zalety powodowały, iż system ten 
był prosty zarówno dla podatników, 
jak i organów podatkowych. W prakty-
ce problemy pojawiały się zasadniczo 
jedynie w zakresie stosowania zwol-
nień przewidzianych dla energii elek-
trycznej oraz odzyskiwania uiszczonej 
akcyzy w przypadku wewnątrzwspól-
notowej dostawy lub eksportu energii 
elektrycznej.

Przyczyny zmian 

Polska przystępując do Wspólnoty 
Europejskiej, zobowiązała się do gwa-
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rantowania obywatelom swobodnego 
przepływu towarów, swobody świad-
czenia usług oraz swobody przedsię-
biorczości. Realizacja tych celów jest 
możliwa tylko w warunkach otwarte-
go rynku, który pozwala odbiorcom na 
swobodny wybór ich dostawców, a do-
stawcom swobodę w zaopatrywaniu 
swoich odbiorów. Państwa należące 
do Wspólnoty zauważyły, iż jest wiele 
przeszkód dla budowania wspólnego 
wewnętrznego rynku obrotu energią 
elektryczną, jak na przykład dostęp do 
sieci przesyłowych i dystrybucyjnych 
lub problem taryfi kacji. 

Z tymi przeszkodami Wspólno-
ta zmierzyła się poprzez Dyrektywę 
2003/54/WE. Dyrektywa ta zobowią-
zała Państwa Członkowskie do przyj-
mowania niedyskryminacyjnych ta-
ryf przemysłowych i dystrybucyjnych, 
umożliwienie nowym podmiotom do-
stępu do sieci i wprowadzenia obo-
wiązku odrębności prawnej operatorów 
systemów przesyłowych i dystrybucyj-
nych. Okazało się jednak, iż również 
system opodatkowania akcyzą jest jed-
ną z przeszkód swobodnego przepły-
wu energii elektrycznej pomiędzy Pań-
stwami Członkowskimi. W konsekwen-
cji uchwalono Dyrektywę 2003/96/WE 
tzw. Dyrektywę energetyczną, która 
między innymi wprowadziła zasadę, 
iż w każdym Państwie Członkowskim 
energia elektryczna powinna podlegać 
opodatkowaniu na ostatnim etapie ob-
rotu. Zgodnie z art. 21 ust. 5 tej Dyrek-
tywy energia elektryczna bowiem pod-
lega opodatkowaniu podatkiem, który 
staje się wymagalny w momencie do-
stawy przez dystrybutora i redystrybu-
tora. Jednostka produkująca energię 
elektryczną na swoje własne potrzeby 
jest uważana również za dystrybuto-
ra. Zatem, zgodnie z Dyrektywą ener-
getyczną system opodatkowania we 
wszystkich państwach członkowskich 
od 1 stycznia 2004 r. powinien zapew-
niać swobodny przepływ energii elek-
trycznej (bez obowiązku zapłaty po-
datku), aż do momentu, w którym do-
stawa będzie odbywać się do odbiorcy 
końcowego. 

Projekt ustawy o akcyzie w momen-
cie uchwalenia Dyrektywy energetycz-
nej był już przygotowany. Nie przewi-
dywał on jednak zapewnienia pełnej 
swobody przepływu energii  z Polski do 
innych krajów UE. Projekt co prawda 
przewidywał, że akcyza zapłacona od 
energii elektrycznej na terytorium kraju 
może być odzyskana przez podmiot, 
który tę energię dostarczał do innego 
kraju, ale procedura zwrotu była dodat-
kowym obciążeniem administracyjnym 
dla podmiotów. Ponadto, pojawiały się 
w praktyce wątpliwości do sytuacji, kie-
dy to podmiot nabył częściowo energię 
elektryczną ze zwolnieniem, częściowo 
z zapłaconą akcyzą, a następnie jedynie 
część z niej dostarczył do innego kra-
ju Czy była to część, od której została 
zapłacona akcyza, czy która była zwol-
niona z tego podatku, a w konsekwen-
cji, czy zwrot się należy, czy też nie? W 
rezultacie Polska wynegocjowała okres 
przejściowy na implementację założeń 
Dyrektywy energetycznej do 1 stycz-
nia 2006 r.

(…) również 
system 
opodatkowania 
akcyzą jest jedną 
z przeszkód 
swobodnego 
przepływu energii 
elektrycznej 
pomiędzy 
Państwami 
Członkowskimi

Zasady opodatkowania  
energii elektrycznej 
po 1 marca 2009 r.

Pomimo, iż okres przejściowy był 
wprowadzony do 1 stycznia 2006 r., to 
dopiero zmiany systemu opodatkowania 
energii elektrycznej wprowadzone nową 
ustawą o podatku akcyzowym z dnia 6 
grudnia 2008 r., wcielają cel Dyrektywy 

energetycznej. Zasadniczo obecnie opo-
datkowaniu akcyzą podlega ostatni etap 
obrotu energią elektryczną. Wyrażone 
to zostało przez polskiego ustawodaw-
cę poprzez defi niowanie za czynność 
opodatkowaną sprzedaży na terytorium 
kraju do nabywcy końcowego, wewnątrz-
wspólnotowego nabycie oraz importu 
przez nabywcę końcowego. Przy czym 
ustawodawca wprowadził defi nicję na-
bywcy końcowego. Zgodnie z tą defi ni-
cją, co do zasady istotne jest czy pod-
miot nabywający posiada jedną z czte-
rech koncesji przewidzianych w Prawie 
energetycznym – na przesył, dystrybucję, 
wytwarzanie lub obrót energią elektrycz-
ną. Zatem nie jest ważne jak w rzeczywi-
stości kontrahent wykorzystuje energię 
elektryczną zakupioną – czy ją zużywa, 
czy też dalej odsprzedaje. Istotne jest 
czy posiada przynajmniej jedną z ww. 
koncesji. Taka konstrukcja nie powodu-
je wątpliwości interpretacyjnych, jednak-
że z perspektywy dostawcy powoduje 
wiele praktycznych problemów, przede 
wszystkim wynikających z tego, iż jego 
zobowiązanie w podatku akcyzowym za-
leży od statusu nabywcy, na który nie ma 
wpływu. Co więcej brak jest formalnych 
instrumentów pozwalających na weryfi -
kację przez dostawcę tego statusu. 

Dodatkowo czynnością opodatko-
waną jest zużycie energii elektrycznej 
przez podmioty, które co do zasady ma-
ją ww. koncesje. Można zastanawiać 
się, czy taki system realizuje w pełni 
zasadę, iż opodatkowaniu powinien 
podlegać ostatni etap obrotu energią 
elektryczną. System ten rodzi wiele wąt-
pliwości: zwłaszcza w sytuacji, kiedy 
nabywca końcowy w rozumieniu no-
wej ustawy o akcyzie odsprzedaje dalej 
energię elektryczną podmiotowi, który 
faktycznie konsumuje tę energię; czy 
taka dostawa również podlega opo-
datkowaniu akcyzą czy też nie? Nowy 
system jest dużo bardziej skomplikowa-
ny – więcej podmiotów staje się podat-
nikami energii elektrycznej, trudniejszy 
jest mechanizm obliczania i poboru ak-
cyzy. Niemniej jednak podatnicy muszą 
się z tym zmierzyć. 

”
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Marcin Grygielski, dyrektor regionalny na rynek Europy Środkowej i Wschodniej, Interactive Intelligence

Efektywna obsługa klienta

Konkurencja na rynku dostawców energii 
sprawia, że fi rmy z tego sektora coraz aktywniej 

walczą o klienta. A jego potrzeby i przyzwyczajenia 
wymagają stosowania wyrafi nowanych narzędzi. 
„Rozpieszczeni” przez rynek konsumenci nie 
chcą być zmuszani do osobistego odwiedzania 
punktów obsługi. Domagają się szybkiej 
i kompleksowej informacji, możliwości załatwiania 
spraw telefonicznie lub za pomocą internetu. 
Przedsiębiorcy, którzy tych wymagań nie spełnią, 
szybko zaczną odnotowywać straty fi nansowe.

– CALL CENTER, 
KTÓRE DZIAŁA 
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Wiele fi rm z sektora energetyczne-
go uświadomiło sobie ten trend 

i inwestuje w narzędzia zapewniają-
ce sprawną obsługę klientów w mul-
timedialnych centrach kontaktowych. 
Zatrudnieni w nich agenci obsługują, 
oprócz rozmów telefonicznych, rów-
nież zapytania e-mailowe, formula-
rze internetowe, faksy, a nawet sms-y. 
Równocześnie dostawcy rozwiązań 
komunikacyjnych prześcigają się w re-
klamowaniu „rewolucyjnych” techno-
logii, które nieodmiennie zapewniają 
pełen sukces i pwyprzedzenie konku-
rencji.

Jaki zbudować efektywne call cen-
ter? Jakie pytania zadawać dostaw-
com technologii, aby nie kupić syste-
mu, z którym będziemy się męczyć 
przez kolejne lata? Poniżej przynajmniej 
częściowo odpowiemy na powyższe 
pytania.

Rozwiązanie szyte  
na miarę

Głównym wyzwaniem dla fi rmy, któ-
ra planuje budowę nowego call center, 
jest wybór technologii – oprogramowa-
nia, za pomocą którego agenci będą 
komunikować się z klientami. Obecnie 
większość rozwiązań jest opartych na 
protokole IP (Internet Protocol). To pod-
stawa; nie warto inwestować w trady-
cyjną telefonię, która w ciągu najbliż-
szych lat prawdopodobnie całkowicie 
wyjdzie z użytku.

System dla call center musi uła-
twiać agentowi rozwiązywanie pro-
blemów klienta, ich specyfi ka zaś jest 
inna w każdej fi rmie. Dlatego nie ist-
nieje idealny system „pudełkowy” dla 
call center. W banku agent musi mieć 
możliwość blokowania i wydawania 
kart płatniczych, co wymaga dostępu 
do systemów bazodanowych i trans-
akcyjnych. W przedsiębiorstwie bu-
dowlanym w zakres jego obowiązków 
wchodzi udzielanie konsultacji w za-
kresie warunków zakupu mieszkania 
lub przyjmowanie i odpowiadanie na 
reklamacje. 

Jakie są wymogi fi rmy  
energetycznej?

Efektywna aplikacja komunikacyjna 
powinna udostępniać agentowi wszyst-
kie niezbędne funkcjonalności w poje-
dynczym interface. Ciężko oczekiwać 
wydajnej pracy nawet od najlepiej prze-
szkolonego pracownika w chwili, gdy 
każdy bardziej skomplikowany problem 
musi rozwiązywać korzystając z kilku 
odrębnych systemów. Jeżeli klienci 
często kontaktują się z fi rmą poprzez 
e-mail czy faks, warto zainwestować 
w rozwiązanie, które integruje te kanały 
kontaktu i pozwala łatwo przekazywać 
i odbierać wiadomości pomiędzy róż-
nymi mediami. Dla przykładu, systemy 
tego typu pozwalają odbierać rozmowę 
telefoniczną na komputerze lub pocztę 
e-mail przez komórkę. 

Jednak kluczową cechą dobrego 
rozwiązania jest możliwość integra-
cji z innymi wykorzystywanymi przez 
przedsiębiorstwo systemami. Dla fi rmy 
energetycznej są to przede wszystkim 
systemy bilingowe i bazodanowe. Klien-
ci najczęściej dzwonią przecież po to, 
aby sprawdzić swój stan konta – do-
wiedzieć się, jakie rachunki nie są za-
płacone lub z czego wynika taka, a nie 
inna kwota na fakturze. Jeśli pracownik 
call center nie będzie w stanie szybko 
odpowiedzieć na te pytania, jeżeli nie 
będzie miał dostępu w jednej aplikacji 
agenckiej do wszystkich niezbędnych 
danych – klient odejdzie niezadowolo-
ny, być może już na dobre. 

Automatyzacja funkcji 

Jeszcze lepszym rozwiązaniem jest 
automatyzacja typowych funkcji, która 
pozwala na rozwiązanie problemu klien-
ta bez zaangażowania agenta. Umoż-
liwia to moduł IVR (Interactive Voice 
Response), czyli system wyboru opcji 
przed połączeniem z konsultantem. 
Wielu z nas takie menu dostępowe ko-
jarzy jedynie z napadami irytacji, które 
przeżywamy, próbując pokonać labirynt 
niepotrzebnych możliwości, ale wła-
ściwie zaprojektowany IVR znacząco 

usprawnia pracę agenta. Odciąża go 
od standardowych zapytań i prostych 
czynności, które klient może wykonać 
samodzielnie. W dobrze zbudowanym 
IVR system może zidentyfi kować dzwo-
niącego, a następnie, dzięki integracji 
z bazą danych, podać automatycznie 
takie dane jak kwota niezapłaconych 
faktur, lokalizacja najbliższego punktu 
obsługi klienta lub opisać procedurę 
podpisywania nowej umowy. Klient nie 
czeka na połączenie, a agent skupia się 
tylko na nietypowych problemach, wy-
magających wiedzy merytorycznej. 

W branży energetycznej zawsze 
istniał problem ze ściągalnością należ-
ności, a należy się spodziewać, że spo-
wolnienie gospodarcze i wzrost bezro-
bocia tylko to zjawisko nasilą. W tym 
wypadku system dla call center musi 
zapewniać narzędzia umożliwiające 
efektywne prowadzenie kampanii wy-
chodzących, np. windykacyjnych. Służy 
to tego aplikacja zwana dialerem, która 
samodzielnie wybiera numer klienta, na-
wiązuje połączenie z odbiorcą i dopie-
ro po udanym połączeniu przekazuje 
rozmowę agentowi. Dzięki temu agent 
nie traci czasu na połączenia zajęte lub 
nieodebrane. System bada również sta-
tystyki kampanii, mierzy ilość udanych 
połączeń i nawiązuje z wyprzedzeniem 
odpowiednią ilość połączeń, aby mak-
symalnie zwiększyć efektywność pra-
cy centrum kontaktowego. Oczywiście 
kluczowa jest tutaj również możliwość 
łatwej integracji systemu dla call center 
z oprogramowaniem windykacyjnym, 
używanym przez fi rmę.

Awaria – spokojnie,  
to się zdarza

Call center w fi rmach energetycz-
nych mają bardzo specyfi czną charak-
terystykę pracy. Najczęściej poziom 
ruchu, czyli ilość połączeń przycho-
dzących, jest w miarę stały w czasie, 
jednak w chwili awarii mamy do czynie-
nia z bardzo gwałtownymi szczytami 
- gdy w jednej chwili do fi rmy próbuje 
dodzwonić się kilka tysięcy osób. Oczy-
wiście łatwo można przewidzieć rezultat 
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– kompletnie zablokowany numer i brak 
możliwości uzyskania informacji o roz-
miarach i czasie trwania awarii. Czy 
można temu zapobiec? Przecież żadna 
fi rma nie będzie zatrudniać nadmiaro-
wych agentów tylko po to, aby w razie 
sytuacji awaryjnej, która zdarza się naj-
częściej kilka razy do roku, umożliwili 
sprawną obsługę klienta... 

Rozwiązaniem jest zbudowanie od-
rębnej, automatycznej infolinii. Specjal-
ny numer telefonu, wykorzystywany 
przez klientów tylko w razie awarii, mo-
że kierować połączenia do rozbudowa-
nego i zaawansowanego technologicz-
nie IVR. Menu dostępowe, wykorzystu-
jące mechanizm text2speech (TTS), 
przetwarza dane tekstowe z bazy na 
wypowiedź głosową, która zostanie od-
tworzona automatycznie osobie dzwo-
niącej. Klienci automatycznie otrzyma-
ją informację o przyczynach awarii, lo-
kalizacjach, które obejmuje przerwa 
w dostawie prądu, a także przewidy-
wanym czasie, w którym dostawy zo-
staną wznowione. IVR zdecydowanie 
powiększa możliwości call center i po-
zwala w sytuacjach kryzysowych ob-
służyć kilkukrotnie większą liczbę po-
łączeń.  

Błędy, których można  
uniknąć

Dostawcy systemów dla call cen-
ter prześcigają się w zapewnieniach 
o korzyściach wynikających z zastoso-
wania ich produktów. Bez dogłębnego 
rozpoznania rynku łatwo jednak zain-
westować w system, który co praw-
da usprawnia pracę agentów i zapew-
nia pośredni zwrot z inwestycji, jednak 
tylko pod warunkiem nabycia pełnej 
gamy pomocniczych komponentów 
sprzętowych i programowych danego 
producenta. Każda modyfi kacja syste-
mu, rozwój poprzez np. dodawanie ko-
lejnych użytkowników, wymaga w tym 
wypadku zaawansowanych prac pro-
gramistycznych, które oczywiście mogą 
zostać wykonane jedynie przez specja-
listów dostawcy. Integracja kolejnych 
urządzeń staje się administracyjnym 

koszmarem, przeciągającym się w nie-
skończoność i powodującym nieprze-
widziane straty fi nansowe.

Jak uniknąć takiego  
scenariusza? 

Technologie Voice over IP (VoIP) 
i standardy branżowe takie jak SIP po-
jawiły się po to, aby zapewnić maksy-
malną wolność wyboru tak oprogra-
mowania, jak i sprzętu, na którym je 
chcemy zainstalować. Jak na ironię, 
wieloproduktowe podejście do syste-
mów komunikacyjnych działa zupełnie 
przeciwnie do tego, co miały zapewnić 
te standardy. 

Oprogramowanie dla call center 
musi stanowić część ściśle zintegrowa-
nej, zarządzanej centralnie architektury 
VoIP, a nie rezultat luźnego połączenia 
wielu zdecentralizowanych produktów. 
Na rysunku 1 i 2 przedstawiono róż-
nice pomiędzy licencjonowanymi, za-
mkniętym rozwiązaniami wielopunkto-
wymi, a zunifi kowanym systemem typu 
wszystko-w-jednym („all-in-one”).

W badaniach, przeprowadzonych 
przez BenchmarkPortal, porównano od-
powiedzi managerów call center opar-
tych na obu typach systemów. Okaza-
ło się, że rozwiązania wielopunktowe 

generują dodatkowe koszty, które by-
wają dość wysokie. Wymagają cztery 
razy więcej (!) administratorów, a w do-
datku wiedza jest rozproszona między 
tymi osobami. Ankieta wykazała rów-
nież, że dodawanie nowych technolo-
gii jest o wiele łatwiejsze w przypadku 
rozwiązań zintegrowanych. A w dzisiej-
szych czasach, gdy najnowocześniej-
sze rozwiązanie staje się przestarzałe 
w przeciągu kilku lat, możliwość rozwo-
ju i aktualizacji jest niezwykle ważnym 
parametrem. 

Jak wdrażać? 

Jak w przypadku każdej inwestycji, 
kluczowym argumentem dla przedsię-
biorcy jest wartość ROI – zwrotu z in-
westycji. Podczas kalkulacji na pew-
no warto wziąć pod uwagę „miękkie” 
rezultaty wprowadzenia komunikacji 
zunifi kowanej, takie jak lepsza obsłu-
ga klienta i większa efektywność pra-
cowników. Jednak podstawę powinny 
stanowić „twarde” oszczędności, wy-
generowane przez obniżenie kosztów 
połączeń dalekiego zasięgu i admini-
stracji PXB, niższe koszty telefonów 
IP oraz zmian i rozwoju sieci i inne. Do 
każdej kalkulacji ROI wykonanej przez 
dostawcę systemu warto podejść kry-

Rys. 1. Rozwiązanie wielopunktowe centrum kontaktowego, składające się z różnych 
systemów i mające wiele punktów integracji i zarządzania
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tycznie. Czy kalkulacja uwzględnia daną ilość użytkowników, 
lokalizacje, pracowników mobilnych? Czy wydatki związane 
np. ze zmianami i rozwojem sieci lub szkoleniami użytkowni-
ków zostały uwzględnione? Często kalkulacje dostawców są 
zbyt ogólne i skrótowe, dogłębna analiza przed wdrożeniem 
pozwoli uniknąć późniejszych nieporozumień.

Niechęć i bierny opór pracowników może przyczynić się 
do totalnej klęski każdej wdrażanej technologii, nawet najbar-
dziej innowacyjnej i przyjaznej dla przedsiębiorstwa. Szkolenia 
dla pracowników są niezbędnym etapem wdrożenia. Powinny 
być prowadzone przez wykwalifi kowanych trenerów przed uru-
chomieniem rozwiązania. Zakres oraz długość kursu zależy od 
roli, jaką użytkownik będzie pełnił w nowym systemie. 

Często bardziej opłacalne jest oddanie administracji sys-
temem fi rmie zewnętrznej - w tym wypadku najczęściej jest 
to fi rma wdrożeniowa. Posiada ona wyspecjalizowany per-
sonel, zaś parametry SLA zapisane w umowie zapewniają 
szybką reakcję w przypadku problemów lub przerw w dzia-
łalności systemu. 

Rys. 2. Rozwiązanie typu „wszystko w jednym” składa się 
z oprogramowania wdrożonego na standardowym sprzęcie, 

bez zastrzeżonych urządzeń ani zamkniętego oprogramowania. 
Jego ogólna architektura jest przez to mniej skomplikowana
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Prof. dr hab. inż. Tadeusz Skoczkowski, mgr. Joanna Ogrodniczuk, 
Krajowy Punkt Kontaktowy Programu Inteligentna Energia – Europa, Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Fundusze

Jednym z najważniejszych celów polityki energetycznej Unii Europejskiej jest 
redukcja zużycia energii w stosunku do planowanego o 20% do 2020 r. 

na projekty nieinwestycyjne w energetyce 

Nowym mottem, które przyświeca działaniom 
prowadzonym w Europie, jest hasło: „Korzystaj 

rozważnie, by zużywać mniej”. Najbardziej 
energochłonnymi sektorami są wciąż transport, 
przemysł i budownictwo. To właśnie budownictwo 
zostało wymienione w „Planie działania na rzecz 
efektywności energetycznej”, przygotowanym przez 
Komisję Europejską, jako sektor priorytetowy jeżeli 
chodzi o działania prooszczędnościowe, 
gdyż to właśnie w tym sektorze zużywa się 
około 40% energii.
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Myśląc o działaniach prooszczęd-
nościowych, sięgamy najczę-

ściej do działań inwestycyjnych, bo 
tu oszczędności są znaczne. Do ta-
kich przedsięwzięć zaliczamy między 
innymi: renowację budynków, mo-
dernizację procesów produkcyjnych 
czy wprowadzanie nowych urządzeń 
i technologii. Czasami zapominamy jak 
ważna jest zmiana sposobu myślenia 
o energii, sposobach jej uzyskiwania 
i wykorzystywania. Nie bez znaczenia 
pozostaje potencjał, jaki tkwi w działa-
niach nieinwestycyjnych, czyli takich, 
które zmieniają świadomość, wiedzę 
i nawyki użytkowników energii. UE sta-
ra się wspierać takie działania. 

Inteligentna Energia -  
Program dla Europy

W 2003 r. został uruchomiony pro-
gram Inteligentna Energia – Program 
dla Europy (IEE), promujący efektyw-
ność energetyczną i odnawialne źródła 
energii. W 2007 r., w nowym okresie 
programowania, UE zdecydowała się 
kontynuować program, włączając go do 
Programu Ramowego na Rzecz Kon-
kurencyjności i Innowacji CIP. Celem 
prowadzonych działań ma być przede 
wszystkim zwiększenie konkurencyjno-
ści przedsiębiorstw (w szczególności 
małych i średnich – MŚP), promowanie 
wszelkich form innowacji (w tym inno-
wacji ekologicznych), przyspieszenie 
tworzenia trwałego, konkurencyjnego 
i innowacyjnego społeczeństwa infor-
macyjnego oraz promowanie efektyw-
ności energetycznej i OZE we wszyst-
kich sektorach gospodarki.

Program CIP składa się  
z trzech podprogramów:

Programu na Rzecz Przedsiębior- 
czości i Innowacji włącznie z inno-
wacyjnością ekologiczną, który ma 
ułatwić MŚP dostęp do środków 
fi nansowych, lepszą integrację ist-
niejących sieci usług wsparcia 
przedsiębiorczości (EuroInfoCentre 
oraz Ośrodki Przekazu Innowacji) 

oraz zapewnić wspierające dzia-
łania innowacyjne (INNOVA, Pro-
Inno, itp.). 
Programu Wsparcia Rozwoju In- 
formatyki i Telekomunikacji, który 
ma wpłynąć na konkurencyjność, 
rozwój oraz tworzenie miejsc pra-
cy poprzez stymulację szerszego 
przyjmowania, bardziej efektyw-
nego nabywania oraz lepszego 
wykorzystania technologii infor-
macyjno-komunikacyjnych (ICT). 
Program w szczególności wspiera 
działania pilotażowe wykorzystują-
ce innowacyjne usługi o znaczeniu 
publicznym oparte na ICT, rozwój 
zawartości cyfrowej i działania słu-
żące zwiększeniu bezpieczeństwa 
i zaufania do ICT oraz ich aplika-
cji.
Programu Inteligentna Energia  
– Program dla Europy, który ma 
wspierać efektywność energe-
tyczną, nowe i odnawialne źró-
dła energii (OZE) oraz rozwiązania 
technologiczne zmierzające do po-
prawy efektywności energetycznej 
i wykorzystania paliw alternatyw-
nych transporcie. 

Program IEE II składa się z trzech 
podprogramów, których głównymi 
celami są:

poprawa efektywności energetycz- 
nej oraz racjonalne wykorzystanie 
zasobów energetycznych (SAVE),

promowanie nowych i odnawial- 
nych źródeł energii oraz wspiera-
nie dywersyfi kacji źródeł energii 
(ALTENER),
promowanie efektywności ener- 
getycznej oraz zastosowanie no-
wych i odnawialnych źródeł energii 
w transporcie (STEER).

Oprócz tych trzech działań przewi-
dziane są również działania zintegrowa-
ne obejmujące łączenie różnych instru-
mentów, narzędzi i podmiotów. 

W ramach przedstawionych po-
wyżej obszarów można wyodrębnić 
zagadnienia tematyczne dotyczące 
budownictwa, przemysłu, produktów 
i urządzeń, odnawialnych źródeł ener-
gii, ogrzewania i chłodzenia oraz bio-
paliw. 

Podstawowe działania kluczowe 
wymienione są na rysunkach. 

Planowany budżet Programu na 
Rzecz Konkurencyjności i Innowacji 
na lata 2007-2013 wynosi 3 631 mln 
euro, zaś całkowity budżet przewidzia-
ny na realizację projektów w ramach 
Programu Inteligentna Energia – Pro-
gram dla Europy II (IEE II) wynosi 727 
mln euro.

W ramach IEE II dofi nansowanie 
mogą otrzymać projekty służące pro-
mocji i rozpowszechnianiu działań zwią-
zanych z OZE i efektywnością energe-
tyczną oraz projekty dotyczące upo-
wszechniania najlepszych technik, 

Umożliwienie 
działań 

politycznych

Transformacja 
rynku

Zmiana 
zachowań SzkoleniaDostęp do 

kapitału

ALTENER

STEER

SAVE

Działania kluczowe Programu IEE II

 efektywność energetyczna budynków  doskonalenie energetyczne w przemyśle
 promocja urządzeń energooszczędnych

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

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

 biopaliwa
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procesów, produktów i praktyk z tych 
dwóch obszarów. IEE II nie jest progra-
mem inwestycyjnym, chociaż Komisja 
Europejska przewiduje wspieranie tzw. 
projektów powielania rynkowego, ma-
jących pomóc w przygotowaniu i oce-
nie inwestycji, które będą mogły być 
fi nansowane z Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego. 

W ramach wymienionych działań 
Komisja Europejska corocznie publi-
kuje Program Roboczy IEE II, w którym 
określone są priorytety, budżet, zasa-
dy fi nansowania, kryteria wyboru oraz 
procedury obowiązujące w danym roku. 
Również każdego roku ogłaszany jest 
konkurs (wezwanie do składania wnio-
sków) oraz przetargi na projekty zamó-
wione przez Komisję Europejską.

Wnioski, w odpowiedzi na ogłoszo-
ny konkurs są przygotowywane przez 
międzynarodowe konsorcja i składane 
bezpośrednio w Agencji Wykonawczej 
Programu CIP w Brukseli. 

Dofinansowanie w ramach pro-
gramu IEE II wynosi do 75% kosztów 
kwalifi kowanych, przy czym koszty po-
średnie fi nansowane są w 60% (w od-
niesieniu do bezpośrednich kosztów 
personalnych).

Finansowanie projektów w ramach 
programu IEE II kieruje się następu-
jącymi zasadami:

projekty muszą mieć charakter  
współpracy międzynarodowej (mi-
nimum 3 partnerów w konsorcjum 
pochodzących z różnych krajów),
nie są dofi nansowywane działania  

jednorazowe realizowane lokalnie 
bez wyraźnego elementu współpra-
cy, ale działania realizowane wspól-
nie, które dają efekt na poziomie 
całej Unii,
ponadtechnologiczny charakter  
programu ma rozwiązywać poza-
technologiczne bariery i stymulo-
wać rozwój rynku w UE,
nie są dofi nansowywane koszty in- 
westycyjne oraz projekty badaw-
cze,
czas trwania jednego projektu nie  
może przekroczyć 3 lat,
benefi cjentami pomocy mogą być  
prywatne i publiczne osoby praw-
ne – osoby fi zyczne nie mogą być 
partnerem w projekcie.

W przypadku tworzenia lokalnej lub 
regionalnej agencji energetycznej zasa-
dy fi nansowania są bardzo podobne, 
przy czym obowiązuje tu zasada: „je-
den wniosek – jedna agencja". Wnio-
sek składają jednostki lokalnych lub re-
gionalnych władz publicznych. Agencje 
podpisują umowy na dofi nansowanie 
na 36 miesięcy oraz zobowiązują się do 
prowadzenia działalności przez kolejne 
5 lat po zakończeniu trzyletniego okresu 
dofi nansowania. Możliwe fi nansowanie 
sięga 75% kosztów kwalifi kowanych, 
ale nie więcej niż 250 tys. euro.

W ramach wezwania do składa-
nia wniosków w 2008 r. wpłynęły 342 
propozycje, o 22% mniej niż w 2007 r. 
Łączna kwota o jaką wnioskowano wy-
niosła 300 mln euro, co dało średnio 

943 tys. euro na projekt. Ocena złożo-
nych wniosków, trwająca od września 
do listopada 2008 r., została przepro-
wadzona przez 83 niezależnych eks-
pertów. W jej wyniku do dofi nansowa-
nia zostały rekomendowane 44 projek-
ty (5 dodatkowych projektów znalazło 
się na liście rezerwowej) oraz 10 wnio-
sków o utworzenie agencji energetycz-
nej (1 dodatkowy znalazł się na liście 
rezerwowej). Łączna kwota dofi nanso-
wania wyniesie 52 mln euro, co stanowi 
17% kwoty, o którą wnioskowano.

W ramach programu szczegółowe-
go SAVE otrzymano 97 wniosków, co 
stanowiło 28% wszystkich otrzymanych 
i odpowiadało liczbie zgłoszonych pro-
pozycji w 2007 r. W ramach programu 
ALTENER otrzymano również 97 wnio-
sków, co stanowiło 28% wszystkich 
otrzymanych, jednak w porównaniu 
z 2007 r. odnotowano wzrost zainte-
resowania. W ramach programu STEER 
otrzymano 26 wniosków, co stanowi-
ło 8% wszystkich otrzymanych i w po-
równaniu z 2007 r. odnotowano wzrost 
zainteresowania. W ramach działań 
zintegrowanych złożono 88 wniosków 
o dofi nansowanie projektów i 34 na do-
fi nansowanie agencji energetycznych. 
Stanowiło to 36% wszystkich otrzyma-
nych wniosków, jednak było to mniej 
niż w 2007 r. 

W 2008 r. o fundusze w ramach 
programu IEE II ubiegało się łącznie 
2637 podmiotów.

W ramach programu SAVE do 
dofi nansowania rekomendowano 11 
projektów, ALTENER – 18, STEER 
– 6, działań zintegrowanych 11 oraz 
10 wniosków o dofi nansowanie agencji 
energetycznych. Realizacja zarekomen-
dowanych do fi nansowania wniosków 
będzie prowadzona przez 492 pod-
mioty z 27 krajów, aż 392 (80%) bierze 
udział tylko w jednym projekcie.

31 marca 2009 r. Komisja Europej-
ska otworzyła kolejny konkurs w ra-
mach programu. Termin nadsyłania 
wniosków upływa 25 czerwca 2009 r. 
Benefi cjenci mogą się ubiegać o 65 mln 
euro dofi nansowania na prowadzone 
działania. Najważniejszą informacją dla 

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

Działania lokalne

Działania specjalne Działania związane z bio-biznesem
Inicjatywy usług energetycznych
Działania związane z edukacją energetyczną
Inicjatywy związane z kogeneracją
Działanie wspólne związane z dyrektywą budowlaną
Działanie wspólne związane z dyrektywą o usługach 
energetycznych

Działania zintegrowane Programu IEE II



potencjalnych benefi cjentów jest zamknięcie trzech priory-
tetów. Jednego w obszarze SAVE – dotyczącego efektyw-
ności energetycznej w przemyśle, dwóch w ramach działań 
zintegrowanych – dotyczących tworzenia lokalnych i regio-
nalnych agencji energetycznych oraz specjalnych inicjatyw 
związanych z kogeneracją. Tych wszystkich, którzy rozważali 
możliwość składania wniosków właśnie w tych działaniach 
pragniemy zapewnić, że z dużym prawdopodobieństwem 
zostaną one otwarte już w następnym konkursie. 

Jeżeli macie Państwo pomysł, który wydaje się innowa-
cyjny i pasujący do priorytetów programu, powinniście przed 
przystąpieniem do pisania wniosku zajrzeć na stronę pro-
gramu i sprawdzić czy podobne działania nie zostały, bądź 
nie są realizowane. Komisja Europejska przygotowała bazę 
projektów, które są lub zostały zrealizowane w poszczegól-
nych obszarach. Jeżeli znajdą Państwo taki projekt, proszę 
dokładnie sprawdzić co zostało w jego ramach przeprowa-
dzone. Znalezienie podobnego projektu nie wyklucza jeszcze 
składania wniosku, jeżeli wykażecie Państwo wartość dodaną 
waszych działań i nawiążecie w swoim wniosku do działań 
już prowadzonych w ramach tych innych projektów.

Aby zachęcić wszystkich potencjalnych benefi cjentów 
do składania wniosków w ramach ogłaszanych konkursów, 
pragniemy podkreślić, że biorąc pod uwagę liczbę projektów 
rekomendowanych do dofi nansowania z udziałem podmio-
tów z danego kraju w konkursie w 2008 r., Polska znalazła 
się na 5 miejscu wśród 27 krajów UE. W 5,5% projektów, 
które zostały skierowane do negocjacji, brały udział polskie 
organizacje.

Zachęcamy Państwa do kontaktu z Krajowym Punk-
tem Kontaktowym IEE II prowadzonym przez Krajową 
Agencję Poszanowania Energii S.A. Nasi eksperci w ra-
mach konsultacji telefonicznych i osobistych udzielą 
wszystkich niezbędnych informacji, pomogą w znalezie-
niu partnerów i przygotowaniu wniosków. Na stronach 
internetowych www.cip.gov.pl oraz www.kape.gov.pl 
znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne dokumenty, 
jak również przykłady zrealizowanych projektów.

Krajowy Punkt Kontaktowy IEE II
ul. Mokotowska 35
00-560 Warszawa
tel. (22) 626 09 10

kpk_iee@kape.gov.pl
www.cip.gov.pl

Artykuł sfi nansowany 
został ze środków 

Ministerstwa Gospodarki.

UKŁADY CENTRALNEGO SMAROWANIA
MASZYN, URZĄDZEŃ, POJAZDÓW,

LINII PRODUKCYJNYCH I TECHNOLOGICZNYCH

obniża koszty i ułatwia obsługę
zmniejsza zużycie powierzchni trących
minimalizuje ryzyko wystąpienia awarii
zwiększa niezawodność urządzeń
poprawia efektywność smarowania
optymalizuje zużycie środków smarnych

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

DYSTRYBUTOR LINCOLNA W POLSCE

DORADZTWO * PROJEKTOWANIE * SPRZEDAŻ * MONTAŻ * SERWIS

e-mail: jutech@jutech.pl,  www.jutech.com.pl

50-110 Wrocław, ul. Kiełbaśnicza 24, tel. (071) 341 85 25, fax (071) 341 84 76
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Rozmowa z Adamem Bartoszukiem, dyrektorem ds. technicznych CERSANIT III S.A. w Wałbrzychu

CEL:
mniej płacić 
za energię
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Jakie oczekiwania macie Państwo 
jeśli chodzi o system pomiarowo-
-rozliczeniowy? 

Wzrost kosztów energii w 2008 r. 
zmobilizował nas do szukania rozwią-
zań umożliwiających pozyskiwanie tań-
szej energii. Postanowiliśmy kupować 
energię elektryczną na zasadach TPA. 
Musieliśmy w związku z tym dostoso-
wać się do wymogów jakie stawia TPA, 
zarówno co do układów pomiarowo-ro-
zliczeniowych, jak i do tego, że trzeba 
codziennie na każdą godzinę doby pro-
gnozować zużycie energii. W tym celu 
niezbędne okazało się poszukiwanie 
wsparcia informatycznego. W podsta-
wowych założeniach system taki musiał 
umożliwiać: zautomatyzowanie proce-
su pozyskiwania danych pomiarowych, 
umożliwiać generowanie raportów nie-
zbędnych w procesie rozliczeniowym 
oraz zapewnić swoją niezawodnością 
ciągłość pracy.

Kolejnym wymaganiem była moż-
liwość rozbudowy systemu w sposób 
umożliwiający w przyszłości obsługę 
naszej grupy kapitałowej, do której na-
leży kilkanaście fabryk rozproszonych 
w Polsce i w Europie.

Oczekiwania te spełniała oferta fi r-
my INNSOFT. Oczywiście wybór doko-
nany został nie tylko w oparciu o pre-
zentację produktu, ale w głównej mierze 
w oparciu o referencje wdrożeń w in-
nych zakładach przemysłowych. 

Jakimi kryteriami kierował się ze-
spół wybierający rozwiązanie infor-
matyczne fi rmy INNSOFT?

Po zapoznaniu się z produktami 
rynkowymi do złożenia ofert zaprosili-
śmy trzy fi rmy, które naszym zdaniem 
spełniały nasze podstawowe wymaga-
nia. Spośród złożonych ofert w wyniku 
procesu negocjacyjnego, którego jed-
nym z ważnych elementów było zapo-
znanie się z referencjami, wybraliśmy 
ofertę wspomnianej fi rmy INNSOFT. 

System ten spełniał wszystkie na-
sze wymagania, zarówno związane 
z procesem pozyskiwania i przetwa-
rzania danych, jak również bezpieczeń-
stwa danych i ciągłości pracy. Zbierane 

dane umieszczone są 
w profesjonalnej ba-
zie danych na naszym 
serwerze. Dlatego nie 
martwimy się, że mo-
żemy je stracić.

Kolejnym ważnym 
elementem były szko-
lenia operatorów sys-
temu. Doświadczenia 
naszych pracowników 
wsparte możliwościa-
mi systemu, dały nam 
w efekcie oczekiwane 
oszczędności związa-
ne z kosztami zaku-
pu i zużyciem energii 
elektrycznej.

Jakiego rzędu oszczędności udało 
się Państwu wygospodarować dzięki 
odpowiedniemu narzędziu informa-
tycznemu oraz możliwości dokony-
wania zakupów energii elektrycznej 
na wolnym rynku?

Od lutego br., kiedy to zakończyło 
się wdrożenie systemu, dzięki możliwo-
ści kupowania energii na zasadach TPA, 
oszczędzamy miesięcznie ok. 10%. O tyle 
płacilibyśmy więcej, gdybyśmy kupowali 
energię zgodnie z taryfą naszego lokal-
nego dostawcy. Oczywiście kupowanie 
energii nie było by możliwe bez sprawnie 
działającego systemu pomiarowo-rozli-
czeniowego oraz modułów analitycznych. 
Zdajemy sobie sprawę, że same dane 
wpływające do systemu to za mało. Waż-
ne jest, aby można było na podstawie ana-
lizy danych podejmować, dobre decyzje. 
Do tego właśnie służą moduły analityczne, 
które wdrożony system posiada. 

W tej chwili uzyskujecie Państwo 
konkretne oszczędności związane 
z kosztami energii elektrycznej. Czy 
myślicie również o monitorowaniu 
zużycia innych mediów?

Wybierając system informatyczny, 
braliśmy również pod uwagę to, czy 
system, który wdrożymy będzie przy-
gotowany do akwizycji danych z urzą-
dzeń pomiarowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem takiego medium, ja-
kim jest gaz.

Ponieważ wdrożony przez nas sys-
tem nie tylko posiada takie możliwości 
rozwoju, ale posiada referencje z tego 
typu wdrożeń multimedialnych, myśli-
my, że w najbliższym czasie będzie-
my rozwijać system również i w tym 
kierunku.

Rozmawiała: 
Dorota Kubek

Cersanit S.A. jest jednym z największych i najdynamiczniej rozwijają-
cych się przedsiębiorstw w Polsce, będącym krajowym liderem w zakre-
sie kompleksowego wyposażenia łazienek, intensywnie rozszerzającym 
skalę swojej działalności eksportowej (udział eksportu w przychodach 
ze sprzedaży fi rmy przekracza już 40%).  
Spółka prowadzi działalność w ramach grupy kapitałowej. Przedmio-
tem działalności Grupy Cersanit jest produkcja i sprzedaż wyrobów ce-
ramiki sanitarnej, płytek ceramicznych, kabin prysznicowych, wanien 
i brodzików akrylowych, mebli łazienkowych oraz innych artykułów słu-
żących do wyposażenia łazienek.
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Emerson Process Management Power & Water Solutions

EMERSON 
ZAUTOMATYZUJE ELEKTROWNIĘ SŁONECZNĄ

Termoelektryczna elektrownia sło-
neczna Puertollano o mocy 50 MW 

wykorzystuje olej grzewczy do wytwa-
rzania pary zasilającej turbinę. Olej ten 
podgrzewany jest za pomocą 352 pa-
rabolicznych kolektorów słonecznych. 
W zakresie kontraktu jest uczestnictwo 
fi rmy Emerson w całym cyklu projek-
towania elektrowni, co umożliwi fi rmie 
Iberdrola skorzystanie już na etapie pro-
jektowania z najnowszych rozwiązań 
w automatyce przemysłowej. 

W zadaniu zastosowany zostanie 
system sterowania OVATION, zaprojekto-
wany przez Emerson pod kątem specjal-
nych wymagań energetyki. Decyzja pod-
jęta przez Iberdrola Renewable świadczy 
o uznaniu dla doświadczenia fi rmy Emer-
son w dziedzinie automatyzacji tego ty-
pu elektrowni. Zakres tych doświadczeń 
sięga od elektrowni Kramer SEGS zbu-
dowanej w latach 80. w Kalifornii, aż po 

nowoczesną elektrownię 64 MW w sta-
nie Newada, która oddana została do 
eksploatacji w zeszłym roku. 

Iberdrola Renewable wzięła rów-
nież pod uwagę doświadczenia swo-
jej spółki-córki Iberinco ze współpracy 
z fi rmą Emerson przy realizacji innych 
obiektów, jak choćby nowy wybudowa-
ny w Rydze na Łotwie blok parowo-ga-
zowy o mocy 400 MW. 

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z te-
go projektu. Umożliwia on nam w Hisz-
panii uczestnictwo od samego począt-
ku w procesie budowy elektrowni sło-
necznych nowej generacji”, powiedział 
Antonio Martinez Cañavate, dyrektor 
hiszpańskiego oddziału Emerson. Za-
znaczył również, że „nasza struktura 
globalnej fi rmy inżynieryjnej umożliwia 
nam przeniesienie w każde miejsce na 
świecie doświadczeń zdobytych na po-
przednich projektach”. 

Emerson otrzymał od spółki Iberdrola kontrakt na automatyzację elektrowni 
słonecznej w Puertollano. Emerson ma tam zaprojektować, dostarczyć 

i uruchomić swój system sterowania OVATION. Solar Iberdrola Energy De 
Puertollano, spółka zajmująca się energetyką na bazie źródeł odnawialnych 
w ramach grupy Iberdrola, wybrała Emerson Process 
Management jako dostawcę systemu automatyki dla 
Planta Termosolar de Puertollano. 

System OVATION został za-
projektowany specjalnie dla 
potrzeb energetyki i został już 
sprawdzony w praktyce w ty-
siącach instalacji na całym 
świecie. System OVATION, 
będący kluczowym kompo-
nentem architektury obiekto-
wej PlantWeb, wykorzystuje 
dostępne na rynku platformy 
sprzętowe, systemy opera-
cyjne i architektury sieciowe 
w celu optymalnego stero-
wania procesem technolo-
gicznym, wykorzystując przy 
tym m.in. zaawansowane al-
gorytmy sieci neuronowych. 
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Maciej Stryjecki, prezes Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej

z uwzględnieniem 
perspektywy roku 2030

Ministerstwo Gospodarki prowadzi intensywne 
prace nad kluczowym dla polskiej energetyki 

dokumentem strategicznym – „Polityką energetyczną 
Polski do roku 2030”. Dokument ten powinien 
określić nie tylko cele i kierunki rozwoju krajowego 
sektora energetycznego, ale także mechanizmy 
i działania wykonawcze, które powinny doprowadzić 
do ich osiągnięcia. Wyzwania stojące przed 
polską energetyką, zwłaszcza w kontekście polityki 
energetyczno-klimatycznej UE, są olbrzymie. 
Znacząca ich część dotyczy energetyki odnawialnej. 
Najwyższy więc czas poważnie zastanowić się, w jaki 
sposób w 2020 r. osiągnąć 15% udziału energii 
z OZE w bilansie energii fi nalnej. Dla energetyki 
odnawialnej ten cel oznacza bowiem istną 
rewolucję. Nie wystarczy powiedzieć, że chcemy 
osiągnąć taki, a nie inny poziom wykorzystania 
odnawialnych źródeł. Te 15% trzeba rozłożyć 
na czynniki pierwsze i to w sposób wiarygodny, 
oparty na analizach zasobów i możliwości ich 
wykorzystania. 

PROGNOZA ROZWOJU RYNKU 
ODNAWIALNEJ ENERGETYKI 
ELEKTRYCZNEJ DO 2020
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Trzeba się zastanowić, ile jesteśmy 
w stanie i ile potrzebujemy zielone-

go ciepła, a ile potrzebujemy i możemy 
wytworzyć zielonej energii elektrycznej. 
Na razie wiemy tylko, że w 2020 r. ma-
my mieć 10% udziału biopaliw. Pozo-
stałe elementy energii fi nalnej  z OZE 
możemy rozłożyć dowolnie, oby tylko 
było jej w sumie nie mniej niż 15%. A to 
wcale nie będzie takie proste. Oczywi-
ście papier zniesie wszystko i zapisać 
można na nim dowolną wolę politycz-
ną. Jeśli wśród piszących będzie prze-
waga zwolenników energii z biomasy, 
to zapiszą, że podstawowym źródłem 
odnawialnym będzie biomasa, wyko-
rzystywana do produkcji ciepła i ener-
gii elektrycznej. Zwolennicy wiatraków, 
chcieliby zapisać, że nasze zobowią-
zania wypełnimy dzięki energii wia-
tru. Jak jednak, takie niepoparte ana-
lizą faktycznych możliwości plany się 
spełniają, można ocenić, patrząc, jak 
nam idzie realizacja założeń z Polity-
ki energetycznej z 2005 r. Miało być 
2000 MW z wiatru i 40% produkcji zie-
lonej energii elektrycznej z biomasy 
w 2010 r., a w połowie 2009 r. mamy 
450 MW w wietrze i 19% energii z bio-
masy.  Aby do podobnych rozbieżno-
ści nie doszło w 2020 r., wszelkie anali-
zy i prognozy rozwoju poszczególnych 
podsektorów energetyki odnawialnej 
muszą opierać się nie tylko na woli po-
litycznej i z grubsza oszacowanych za-
sobach potencjalnych poszczególnych 
OZE, ale także na rzeczywistych moż-
liwościach, w tym rynkowych, ekono-
micznych i organizacyjnych realizacji 
konkretnych inwestycji. Nie będzie bo-
wiem zielonej energii, jeśli nie zostaną 
zrealizowane konkretne przedsięwzię-
cia inwestycyjne.

Celem niniejszego artykułu, jest 
wskazanie potencjalnej ścieżki roz-
woju wykorzystania poszczególnych 
odnawialnych źródeł energii w naj-
bliższych 10-20 latach na potrze-
by wytwarzania energii elektrycznej. 
Podstawą do określenia realnego po-
tencjału  dla poszczególnych źródeł 
było uwzględnienie następujących 
czynników:

dostępność zasobów poszczegól- 
nych OZE,
plany inwestycyjne inwestorów  
branżowych,
uwarunkowania technologicz- 
ne, fi nansowe, organizacyjne, lo-
gistyczne realizacji przedsięwzięć 
inwestycyjnych w poszczególnych 
sektorach OZE,
dostępność technologii, 
uwarunkowania środowiskowe  
i społeczne wykorzystania po-
szczególnych OZE.

Podczas wykonania analizy były 
wykorzystywane dane zawarte w do-
stępnych opracowaniach na temat po-
wyższych uwarunkowań, autorstwa 
m.in.: URE, ARE, KAPE, IEO ECE-
BREC, EnergSys, IUNG, prof. Popczyk, 
prof. Żmijewski, InRE, AT Kerney, SEO, 
S Konsulting. Jednak wszelkie wnioski 
i w ich konsekwencji wyniki niniejszej 
analizy są autorstwa Fundacji na rzecz 
Energetyki Zrównoważonej.

Cele ilościowe dla  
odnawialnej energetyki 
elektrycznej

Na potrzeby poniższych analiz zało-
żono, że wypełnienie zobowiązań wyni-
kających z Pakietu energetyczno-klima-
tycznego UE, a zwłaszcza z Ramowej 
Dyrektywy ws. Promocji wykorzysta-
nia odnawialnych źródeł energii, przy 
uwzględnieniu uwarunkowań polskie-
go sektora energetycznego, wymaga 
osiągnięcia w 2020 r. 25-30% udziału 
mocy zainstalowanej w instalacjach 
zasilanych OZE, co pozwoliłoby na ok. 
20% udział energii wytworzonej z OZE 
w bilansie energii elektrycznej w 2020 r. 
Przy założeniu, że w 2020 r. produkcja 
energii elektrycznej odbywać się będzie 
w ok. 41-42 GW mocy zainstalowanej 
i wyniesie ok. 170-180 TWh, to wiel-
kości te w stosunku do OZE powinny 
wynieść ok.: 10-12 GW wytwarzają-
cych ok. 35 TWh energii. Taki udział 
energii elektrycznej z OZE, jest z jednej 
strony realny do osiągnięcia, a z dru-
giej przy założeniu 10% udziału biopa-

liw i ok. 15% udziału OZE w bilansie 
ciepła i chłodu, powinien pozwolić na 
osiągnięcie 15% udziału OZE w bilan-
sie energii fi nalnej w 2020 r.

Biomasa  

Największe nadzieje w zakresie 
wykorzystania poszczególnych OZE, 
większość polityków i część eksper-
tów upatruje w odniesieniu do ener-
getycznego wykorzystania biomasy. 
Głównym argumentem przemawiają-
cym za tym źródłem jest możliwość 
pozytywnego oddziaływania społecz-
nego. Rozwój aeroenergetyki ma się 
bowiem przyczyniać do tworzenia no-
wych miejsc pracy oraz zwiększenia 
dochodowości rolników, którzy zdecy-
dowaliby się przestawić produkcję rol-
ną z produkcji żywności na produkcję 
paliw. Niestety, te założenia, choć bez 
wątpienia słuszne, kolidują z realizacją 
polityki żywnościowej kraju. Jak wynika 
ze stanowiska Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, a także większości ana-
liz eksperckich (IUNG, PIB), pod rolnic-
two energetyczne można przeznaczyć 
w Polsce ok. 1500-1700 tys. ha (ok. 
10% areału krajowego), nie powodując 
większego uszczerbku w gospodarce 
żywnościowej kraju. Z tego ok. 1 mln ha 
należy jednak przeznaczyć na uprawy 
produktów niezbędnych do produkcji 
biopaliw (ok. 0,6 mln ha pod bioetanol 
i ok. 0,4 mln ha pod biodiesel). Tutaj 
cel 10% udziału biopaliw jest, zgodnie 
z dyrektywą OZE, celem sztywnym. 
Pozostaje więc ok. 500-700 tys. ha na 
uprawy substratów energetycznych dla 
energetyki cieplnej i elektrycznej. Przy-
najmniej tak długo, jak długo nie zmie-
nią się priorytety polityki rolnej. Trzeba 
się zastanowić, na jakie moce i w ja-
kich technologiach można najbardziej 
efektywnie wykorzystać ten potencjał. 
Przyjmując założenie, że na potrze-
by zapewnienia dostaw biomasy dla 
1 MWe  potrzeba biomasy z ok. 500 ha, 
można stwierdzić, że powyższy are-
ał pozwoli na zasilenie ok. 1-1,4 GW1  
(elektorciepłowni na czystą biomasę 
lub biogazowni).  
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Jeśli natomiast spojrzymy na po-
tencjalne zasoby paliwa biomasowe-
go, to przy założeniu średniego plonu 
biomasy energetycznej na poziomie ok. 
15 t/ha,  to dostępność biomasy ener-
getycznej z upraw rolniczych możemy 
oszacować na poziomie 10,5 mln ton.  
Do tego należy doliczyć zasoby słomy 
do wykorzystania energetycznego - ok. 
4,5 mln ton i ok. 3,5 mln ton biomasy 
pochodzenia leśnego.  Jeśli założymy, 
że potrzebujemy ok. 2,5 ton biomasy na 
wytworzenie 1 MWh energii elektrycz-
nej, to posiadając takie zasoby jeste-
śmy w stanie z nich wytworzyć  ok. 7,4 
TWh. Są to jednak wciąż zasoby bar-
dziej teoretyczne niż praktyczne, a więc 
takie które pozwalają na planowanie 
inwestycji w źródła biomasowe. Trze-
ba je bowiem pomniejszyć o faktyczne 
możliwości uzyskania ich na potrzeby 
energetyki. Podstawowe ograniczenia 
to kwestie logistyki i transportu (barie-
ra: 50-80 km od pola do elektrowni) 
oraz nieopłacalność upraw energetycz-
nych na areałach mniejszych niż 30-50 
ha. Biorąc pod uwagę to, że tylko 30% 
polskich gospodarstw rolnych posia-
da areały uprawowe powyżej 20 ha, 
z czego większość na terenach wo-
jewództw o stosunkowo małym ener-
getycznym potencjalne wytwórczym, 
za to bogatych w obszary chronione, 
które będą wyłączone z upraw wielko-
obszarowych (dolnośląskie, lubuskie, 
warmińsko-mazurskie, pomorskie, za-
chodniopomorskie), realne szanse na 
organizację efektywnych rynków bio-
masy z posiadanych zasobów grun-
tów ornych spadają o co najmniej 20%, 
a więc do ok  560 tys. ha. 

O te zasoby będą walczyć różne 
technologie. Należy założyć, że w per-
spektywie 2010 r. większość starych 
elektrociepłowni zawodowych węglo-
wych będzie wprowadzać współspala-
nie na poziomie średnim 10%. Oznacza 
to, że to właśnie te obiekty będą głów-
nym odbiorcą biomasy energetycznej 
z upraw wielkoobszarowych. Zwłaszcza, 

że od 2014 r. 100% biomasy współspa-
lanej w takich obiektach musi pochodzić 
z rolnictwa, a z doświadczeń wynika, że 
tylko duże obiekty będą miały odpowied-
ni potencjał fi nansowy i organizacyjny, 
pozwalający na inicjowanie agroenerge-
tyki wielkoskalowej.  Pozostałe obiekty 
energetyczne (małe i średnie jednostki 
kogeneracyjne i ciepłownie na biomasę) 
będą zagospodarowywać  zasoby bio-
masy leśnej, ogrodniczej, słomę i inne. 
Poważnym graczem na rynku biomaso-
wym będą także biogazownie rolnicze, 
które będą pozyskiwać zarówno odpa-
dy energetyczne z przemysłu rolno-spo-
żywczego, jak i produkty z upraw roślin 
energetycznych (kukurydza, burak, in-
ne). Na potrzeby biogazowi potrzebne są 
mniejsze areały upraw, niż w przypadku 
energetycznych upraw wieloletnich, ale 
i tu należy pamiętać, że na potrzeby bio-
gazowi o mocy 0,5 MW potrzeba łącz-
nie ok. 250 ha upraw. Biorąc powyższe 
czynniki pod uwagę, można prognozo-
wać, że ok. 60% dostępnej w 2020 r. bio-
masy z upraw zostanie wchłonięte przez 
duże obiekty energetyczne (z areału ok. 
360 tys. ha), a 40% biogazownie rolnicze 
(z areału 224 tys. ha). Słomę i odpady 
drzewne w większości zagospodaruje 
rozproszona energetyka cieplna i czę-
ściowo kogeneracyjna (20-30%) opiera-
jąca się na nowych, mniejszych mocach, 
a więc o stosunkowo mniejszych zapo-
trzebowaniach na zabezpieczenie źródła 
paliw. Gdyby przedstawione założenia się 
potwierdziły, a dotychczasowe doświad-
czenia z rozwoju rynku biogazowego nie 
wskazują, że miałoby być inaczej, mak-
symalne moce, które w 2020 r. będzie-
my w stanie zaopatrzyć w biomasę to ok. 
800 MW mocy elektrycznych bazujących 
na czystej biomasie i ok. 450 MW w bio-
gazowniach. Dodatkowo można liczyć na 
wzrost wykorzystania biogazu wysypisko-
wago do wytwarzania energii elektrycz-
nej, ale w ogólnych wyliczeniach mocy 
ilości te będą się równoważyć z bioga-
zem rolniczym wprowadzanym do sieci 
gazowych.

Biogazownie rolnicze  

Należy zaznaczyć, że powyższe 
wielkości są stanowczo mniejsze od za-
łożeń politycznych. Zwłaszcza w odnie-
sieniu do biogazowni rolniczych, których 
rozwój zakładany jest w rządowym pro-
gramie „Innowacyjna gospodarka. Rol-
nictwo energetyczne” na poziomie jed-
nej biogazowni w każdej gminie, a więc 
ok. 2000 biogazowni o łącznej mocy od 
1 do 1,5 GW. W przypadku biogazowni 
rolniczych występują jednak liczne do-
datkowe  ograniczenia, które dopiero 
widziane kompleksowo pozwalają na 
oszacowanie właściwego potencjału 
tej technologii. Aby biogazownia była 
wystarczająco wydajna energetycznie, 
a więc i fi nansowo, niezbędne jest po-
siadanie wystarczających zasobów nie 
tylko gnojowicy, która jest podstawowym 
wkładem substancji fermentacyjnej, i ki-
szonki z roślin uprawowych (kukurydza 
lub inna zielonka bogata w węglowoda-
ny), co wiąże się z omówioną wcześniej 
dostępnością areału gruntów rolnych. 
Ponadto, niezbędne są także wysoko 
energetyczne odpady z przemysłu rol-
no-spożywczego, najlepiej przetwórstwa 
mięsnego. Zapewnienie wiarygodnych 
w długoletniej perspektywie, na ogół roz-
proszonych źródeł substratów i logisty-
ki ich dostaw, nie jest łatwym przedsię-
wzięciem i będzie znacząco wpływać na 
możliwości lokalizacyjne dla biogazowi. 
Ponadto, każdy z substratów stanowi 
koszt zmienny inwestycji, co przy trud-
nościach z oszacowaniem ich długo-
falowych cen stanowi istotny element 
ryzyka przy sporządzaniu biznesplanu 
i studium wykonalności. 

Równie nieciekawie jest po stronie 
produktów. Aby osiągnąć oczekiwaną 
efektywność ekonomiczną inwestycji, 
trzeba zagwarantować odbiór pełnej ilo-
ści energii tak elektrycznej, jak i ciepła. 
Zwłaszcza zagospodarowanie ciepła 
może okazać się problematyczne, jeśli 
inwestycja nie jest zlokalizowana w po-
bliżu obiektów potrzebujących ciepła 

W analizie, w odniesieniu do biomasy szacowana moc podawana jest w przeliczeniu na pełną moc urządzeń zasilanych biomasą, tak więc 1 MW mocy biomasowej oznacza 1) 
technologię wykorzystującą w 100% wyłącznie biomasę. W przypadku współspalania należy powiększyć podaną moc w zależności od procentowego udziału biomasy. 
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przez cały rok. Rozwiązaniem mogą być 
zakłady przemysłowe, zwłaszcza w sek-
torach, które mogą jednocześnie zapew-
niać dostawy substratów do biogazowni. 
Trudno bowiem sobie wyobrazić zgodę 
lokalnej społeczności na budowę bioga-
zowni w pobliżu osiedli ludzkich, których 
sieć ciepłownicza miałaby być odbior-
cą zielonego ciepła z instalacji. Nie ma 
bowiem co ukrywać, że uzupełnianie 

i opróżnianie komór fermentacyjnych bę-
dzie generować nieprzyjemne zapachy, 
choć w nie tak dużym jakby się mogło 
wydawać stężeniu. Inne czynniki ograni-
czające opłacalność inwestycji biogazo-
wych to konieczność uzyskania pakietu 
certyfi katów za wytwarzanie energii elek-
trycznej z OZE i wysokosprawnej koge-
neracji gazowej, co do dziś jest trudne 
ze względu na stanowisko URE. Istot-

ne jest też zmniejszenie kosztów inwe-
stycyjnych poprzez uzyskanie dotacji. 
Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe 
uwarunkowania, można stwierdzić, że 
tylko wyjątkowo zdeterminowani i do-
świadczeni inwestorzy, bądź tacy dla 
których biogazownie są tylko uzupełnie-
niem prowadzonej działalności w sek-
torze rolno-spożywczym, są w stanie 
szybko i dynamicznie podjąć się wdra-
żania rządowych planów. Jednak na-
wet oni zderzą się na razie z licznymi 
barierami prawnymi oraz trudnościami 
w dostępie do usług, kredytów, tech-
nologii i dobrych praktyk. Dla oddania 
do użytku więcej niż 50 MW rocznie, 
niezbędnych jest zrealizowanie ok. 100 
inwestycji, co oznacza że ze względu 
na konieczność nauki oraz zwiększania 
dostępności technologii, musi upłynąć 
7-8 lat, aby takie przyrosty roczne były 
możliwe. Gdybyśmy chcieli zrealizować 
plany rządowe, już od przyszłego roku 
trzeba by oddawać rocznie ponad 200 
biogazowni rolniczych rocznie, a to nie 
wydaje się możliwe. 

Wiatr na lądzie 

Pomimo stosunkowo dużych zaso-
bów (11-14 GW) w energetyce wiatro-
wej do 2020 r. trudno spodziewać się 
większej mocy zainstalowanej niż 7500 
MW. Główną barierą w wykorzystaniu 
pełnego potencjału w perspektywie naj-
bliższych 10 lat są realne możliwości 
oddawania nowych mocy w ciągu ko-
lejnych lat. Osiągnięcie poziomu powy-
żej 10 GW w 2020 r. oznacza koniecz-
ność oddawania co roku, poczynając od 
2010, nie mniej niż 1000 MW. Oczywi-
ście, nie są to wielkości przekraczające 
możliwości kraju wielkości Polski (Hisz-
pania oddaje od 2 do 3 GW rocznie i na-
wet mała Portugalia potrafi  zainstalować 
w ciągu roku 1,5 GW), ale od teorii do 
praktyki jak zwykle droga jest daleka. 
Tutaj podstawowymi czynnikami ogra-
niczającymi rozwój są wciąż zbyt dłu-
gie procedury przygotowania inwestycji 
(zwłaszcza procedury przyłączenia do 
sieci oraz decyzje lokalizacyjne i środo-
wiskowe). Zmiany prawne, te które we-

Tab. 1.  Rozkład mocy poszczególnych technologii w 2020 r. z perspektywą na 2030

Źródło odnawialne Rok 2008 [MW] Rok 2020 [MW] Rok 2030 [MW]

Biogaz 60,8 450 850

Biomasa 231,9 800 1250

Woda 940,8 958 970

Wiatr na lądzie 463 6500 11500

Wiatr na morzu 0 3000 5500

Suma 1696,5 11708 20070

Tab. 2. Osiągnięcie takich poziomów udziału poszczególnych OZE w 2020 r. wymagać 
będzie osiągnięcia przyrostów rocznych nowych mocy zainstalowanych

Lata Woda Wiatr ląd Biomasa Biogaz
Wiatr 
morze

Suma 
w roku

Przyrost 
roczny

2006 934 153 239 37 0 1363

2007 935 288 255 48 0 1526 163

2008 938 442 260 52 0 1692 166

2009 938,5 650 280 55 0 1923,5 231,5

2010 939 1050 330 67 0 2386 462,5

2011 941,5 1450 380 82 0 2853,5 467,5

2012 943 1850 440 107 0 3340 486,5

2013 944,5 2350 520 132 0 3946,5 606,5

2014 946 2950 620 172 200 4888 941,5

2015 948 3650 740 202 500 6040 1152

2016 950 4450 860 242 800 7302 1262

2017 952 5350 910 292 1400 8904 1602

2018 954 5950 960 370 2000 10234 1330

2019 956 6450 1010 440 2500 11356 1122

2020 958 7000 1060 500 3000 12518 1162
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szły w życie w zakresie procedur oddzia-
ływania na środowisko, jak i te planowa-
ne w zakresie uzyskiwania warunków 
przyłączania do sieci, zamiast uspraw-
niać procesy inwestycyjne, przyczyniają 
się do ich wydłużania. Wciąż kluczową 
barierą dla nowych źródeł są problemy 
z przyłączeniem do sieci. Bez intensyw-
nych inwestycji w nowe linie przesyłowe 
i dystrybucyjne oddawanie większych 
mocy będzie niemożliwe. A takie inwe-
stycje również ciągną się w nieskończo-
ność. Zmiany legislacyjne w tym zakre-
sie, choć docelowo powinny poprawić 
sytuację, to w latach 2009-2011 będą 

powodować  opóźnienie w przygotowa-
niu inwestycji. Wciąż postępujący pro-
ces nauki przygotowania i realizacji in-
westycji wiatrowych wymaga też czasu. 
Wiele projektów przygotowywanych do 
tej pory, ze względu na błędy nie zosta-
nie zrealizowanych lub ich realizacja się 
znacząco opóźni. Dodatkowo sytuację 
utrudnia kryzys fi nansowy powodujący 
mniejsze możliwości pozyskiwania fi nan-
sowania na inwestycje oraz wycofywa-
nie się wielu inwestorów, a to powoduje 
problemy własnościowe wielu fi rm de-
veloperskich. Bez precedensu jest też 
wyjątkowo nieprzychylne podejście do 

farm wiatrowych administracji ochrony 
środowiska. Polska jest chyba jedynym 
krajem, w którym ten rodzaj ekologicznej 
jak by nie było działalności, jest postrze-
gany jako jeden z podstawowych zagro-
żeń dla przyrody. Istotnym czynnikiem 
ograniczającym dynamikę rozwoju bran-
ży jest kolizja pomiędzy planowanymi in-
westycjami drogowymi (m.in. tzw. sche-
tynówki) i inwestycjami pod infrastruktu-
rę Euro 2012. Zderzenie tych wielkich 
programów inwestycyjnych będzie po-
wodować ograniczenia w możliwościach 
transportowych, a więc w przewożeniu 
ponadgabarytowych elementów wiatra-
ków oraz konkurencja w dostępności siły 
roboczej i materiałów budowlanych. No 
a jak już przezwycięży się te powyższe 
trudności, po 2017 r. będzie następować 
wyczerpywanie się łatwych lokalizacji, 
wzrastać będzie presja społeczna oraz 
problemy z kumulacją oddziaływań śro-
dowiskowych. I znów rozwinięcie skrzy-
deł będzie znacząco ograniczone. Trud-
no więc spodziewać się większych mocy 
niż 400 MW oddawanych rocznie w naj-
bliższym czasie i większych niż 800-900 
MW w  najbardziej perspektywicznych 
latach 2013-2017.

Wiatr na morzu 

Najbardziej niedocenianą obecnie 
w Polsce technologią wykorzystania 
OZE jest energia wiatru na morzu. Dzie-
je się tak z powodu ogromnych wyzwań 
technologicznych i gigantycznych kosz-
tów związanych z realizacją inwestycji 
na morzu. Dziś najważniejszymi barie-
rami są: niedostosowane prawo morskie 
i problemy przyłączeniem tak dużych 
obiektów do sieci. W ostatnich miesią-
cach, z inicjatywy największego koncer-
nu energetycznego w kraju, prowadzone 
są jednak bardzo intensywne prace nad 
zmianą tej sytuacji. Przychylność rządu 
daje nadzieję, że w najbliższych 10 la-
tach powstanie kilka farm wiatrowych na 
polskich obszarach morskich, a ich mo-
ce mogą osiągnąć nawet 3 GW. Średni 
czas przygotowania projektu morskiej 
farmy wiatrowej to ok. 3-4 lata, a bu-
dowa farmy o mocy 500 MW do 4 lat. 

Rys. 2. Nakłady inwestycyjne, niezbędne dla osiągnięcia powyższej struktury mocy OZE, 
wyniosą ok. 19 mld euro

Rys. 1. Zmiany struktury mocy zainstalowanej w OZE w latach 2008, 2020 i 2030
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Ze względu na konieczność dokonania 
zmian prawnych oraz stworzenia zaple-
cza dla rozwoju MFW w Polsce, moż-
na się spodziewać że pierwsze projek-
ty będą gotowe do realizacji w 2012 r. 
(ok. 4 000 MW). Realizacja inwestycji 
będzie następować etapowo, a tempo 
będzie w dużej mierze uzależnione od 
możliwości przyłączeniowych oraz do-
stępności zaplecza budowlanego, usłu-
gowego i logistycznego. Pierwsze 200 
MW ma szanse być oddane do użytku 
na koniec 2014 r. Dostępność terenów 
nadających się pod MFW (brak koli-
zji z innymi formami zagospodarowa-
nia obszarów morskich oraz z ochroną 
przyrody) oraz aktualne zainteresowa-
nie inwestorów pozwalają sądzić że do 
2020 r. możliwe jest oddanie do użytku 
ok. 3000 MW, a przez kolejne 10 lat  na-
stępne 2500 MW. 

Woda 

Potencjał energetyczny krajowych 
zasobów wodnych jest właściwie wy-
czerpany, o ile nie podejmie się decy-
zji o budowie dużej elektrowni wodnej 
na Wiśle. Możliwe są oczywiście małe 
elektrownie wodne o mocy do 0,5 MW 
oraz średnie do mocy 2 MW, ale ogólne 
przyrosty mocy nie będą raczej większe 
niż 10 MW do roku 2020 i 20 w 2030, 
należy przy tym brać pod uwagę moż-
liwość zmniejszenia się ogólnej mocy 
w elektrowniach wodnych ze względu 
na zużycie się obecnych instalacji. 

Wnioski 

Biorąc pod uwagę wszystkie opisane 
powyżej uwarunkowania rozwoju energe-
tyki elektrycznej opartej na odnawialnych 
źródłach w Polsce, można oszacować 
rozkład mocy poszczególnych technologii 
w 2020 r. z perspektywą na 2030, który 
ujęty został w tabeli 1.

Osiągnięcie takich poziomów udziału 
poszczególnych OZE w 2020 r. wymagać 
będzie osiągnięcia przyrostów rocznych 
nowych mocy zainstalowanych, które 
przedstawione zostały w tabeli 2.

Targi Kielce Sp. z o.o.

Spotkanie z energią 
na Targach Kielce

240 wystawców z całego świata, kilkanaście konferen-
cji, cztery imprezy branżowe przyciągnęły do Kielc na 

XII Międzynarodowe Targi Energetyki ENEX oraz VII Targi Odna-
wialnych Źródeł Energii ENEX - Nowa Energia blisko pięć tysięcy 
zwiedzających. 

Jednym z ważniejszych wydarzeń podczas targów ENEX była 
Krajowa Konferencja Renesans Energetyki Jądrowej 2009 „Dla-
czego energetyka jądrowa?”, która odbyła się pod patronatem Mi-
nisterstwa Gospodarki. 

XII Międzynarodowe Targi Energetyki ENEX oraz VII Targi Od-
nawialnych Źródeł Energii ENEX - Nowa Energia to nic innego 
jak miejsce, gdzie każdego roku spotykają się zarówno wytwórcy 
energii konwencjonalnej, jak również fi rmy zajmujące się produkcją 
energii ze źródeł odnawialnych. Blisko 240 wystawców z Polski, 
Wielkiej Brytanii i Włoch zaprezentowało najnowsze urządzenia 
oraz technologie energetyczne i elektroenergetyczne, maszyny 
opalane biomasą i na biopaliwa. Stoiska targowe wypełnił najno-
wocześniejszy sprzęt związany z odnawialnymi 
źródłami energii - jej wytwarzaniem, przesyła-
niem i dystrybucją. 

Wystawcy jubileuszowych X Targów Ekolo-
gicznych, Komunalnych, Surowców Wtórnych, 
Utylizacji i Recyklingu EKOTECH zaprezentowali 
natomiast wszystko to, co związane jest z gospo-
darką odpadami od ich segregacji, poprzez trans-
port, aż po utylizację, a nawet rekultywację terenów 
zdegradowanych. 

Targi Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów i Ste-
rowań PNEUMATICON to nieocenione źródło 
wiedzy między innymi o elementach oraz sys-
temach pneumatycznych i hydraulicznych, sys-
temach automatycznego sterowania procesa-
mi z udziałem pneumatycznych i hydraulicznych 
elementów wykonawczych, robotach przemysło-
wych i manipulatorach, technikach pomiarowych 
i laboratoryjnych. Swoje stoiska podczas drugiej 
edycji zaprezentowało 80 wystawców ze Stanów 
Zjednoczonych, Włoch, Niemiec, Austrii, Francji, 
Czech, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Japonii, Ko-
rei oraz Polski. 
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dr inż. Mariusz Matyka, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

PRODUKCJA BIOMASY ZE ŹRÓDEŁ ROLNICZYCH

Pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych jest 
w ostatnim czasie zagadnieniem, które budzi duże 

zainteresowanie w szerokich i zróżnicowanych gremiach. 
Problematyką tą zajmują się zarówno władze na 
szczeblu centralnym i samorządowym, przemysł, jak 
również przedsiębiorcy i rolnicy. Bardzo duże ożywienie 
w zgłębianiu tej tematyki, na różnych szczeblach, widoczne 
jest również w wielu ośrodkach naukowych. Owocuje 
to propagowaniem różnych sposobów pozyskiwania 
energii odnawialnej, które miałyby bazować na energii 
wiatrowej, słonecznej, wodnej, reakcjach chemicznych, 
pozostałościach organicznych lub surowcach pochodzenia 
rolniczego. Każda z tych opcji posiada swoich 
zwolenników i przeciwników, którzy wytaczają argumenty 
propagujące lub negujące dany kierunek rozwoju OZE. 

– szanse 
i zagrożenia
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Również w Instytucie Uprawy Na-
wożenia i Gleboznawstwa - Pań-

stwowym Instytucie Badawczym 
w Puławach prowadzone są od kilku 
lat prace badawcze dotyczące moż-
liwości produkcji surowców na cele 
energetyczne w polskim rolnictwie. 
Zakres prowadzonych prac jest bar-
dzo szeroki i obejmuje rozpoznanie 
przydatności wybranych gatunków do 
uprawy na cele energetyczne, opraco-
wanie technologii produkcji, określenie 
aspektów ekonomicznych i środowi-
skowych tych upraw. Zdobyte w efek-
cie tych prac doświadczenie prede-
stynuje do formułowania pewnych tez 
dotyczących szans i zagrożeń rozwoju 
tej gałęzi produkcji rolniczej.

Szanse rozwoju  
produkcji na cele 
energetyczne

Podstawowym elementem, który 
może wspomóc rozwój produkcji bio-
masy jest ciągła rozbudowa sektora 
„know-how”, służącego wsparciu za-
równo rolników, jak i przedsiębiorców 
operujących na tym rynku. Należy sobie 
zdawać sprawę z tego, iż dostarcze-
nie gotowych rozwiązań technicznych 
i technologicznych opartych na wyni-
kach doświadczeń jest zasadniczym 
elementem, który może skłonić poten-
cjalnych zainteresowanych do rozwoju 
tego typu działalności. 

Paradoksalnie również zawirowania 
na rynku „typowych” płodów rolnych 
oraz spadek opłacalności ich produk-
cji, może być czynnikiem stymulują-
cym rozwój produkcji surowców ener-
getycznych. Aby jednak miało to miej-
sce, rolnicy mający zająć się produkcją 
na cele energetyczne, powinni zostać 
związani z odbiorcami surowca dłu-
goletnimi umowami kontraktacyjnymi, 
które w jasny sposób precyzują wa-
runki i cenę sprzedaży, gwarantujące 
opłacalność. 

Zasadniczym elementem, który de-
cyduje o zaangażowaniu w jakąkolwiek 
działalność, jest możliwość generowa-
nia potencjalnych zysków. Dotyczy to 

również rynku biomasy rolniczej, który 
jest jak na razie bardzo płytki, a ceny 
uzyskiwane przez rolników są nierzadko 
dalekie od zadowalających. W związku 
z tym należy wziąć pod uwagę to, że 
ze względu na konieczność realizacji 
prawodawstwa UE i krajowego cena 
uzyskiwana przez rolników za bioma-
sę wzrośnie.

Koszty związane  
z produkcją roślin

Ze względu na swoją specyfi kę, 
zasadniczy koszt związany z prowa-
dzeniem plantacji roślin energetycz-
nych związany jest z jej założeniem. Ze 
względu na małą podaż, szczególnie 
w przypadku miskanta, sadzonek ich 
cena jest bardzo wysoka i zniechęca 
rolników do zakładania plantacji. Taki 
układ podażowo-cenowy jest charakte-
rystyczny dla wszystkich rynków, które 
znajdują się we wstępnej fazie rozwoju. 
W związku z tym należy domniemywać, 
że za zwiększonym popytem podąży 
zwiększona podaż, co zaowocuje obni-
żeniem cen materiału rozmnożeniowe-
go roślin na cele energetyczne. Na tej 
samej zasadzie należy oczekiwać rów-
nież obniżenia kosztów usług specjali-
stycznych związanych z prowadzaniem 
plantacji roślin energetycznych.

Produkcja roślin na cele energe-
tyczne podlega takim samym zasa-

dom ekonomiki produkcji rolniczej jak 
inne działy. W związku z tym wzrost 
efektywności ekonomicznej jest uzależ-
niony, oprócz wzrostu cen produktów 
i obniżeniu kosztów, od wzrostu wydaj-
ności produkcji wyrażonej większym 
plonem. Należy tutaj zwrócić uwagę, 
że wiele roślin, które są rozpatrywane 
jako potencjalne źródło biomasy, jest 
w większości formami pierwotnymi, i nie 
prowadzono nad nimi do tej pory prac 
hodowlanych. W związku z tym można 
domniemywać, że istnieje znaczny po-
tencjał pozwalający wyselekcjonować 
lepiej plonujące klony roślin uprawia-
nych na cele energetyczne.

Jednym z głównych elementów, 
który może stanowić czynnik w znacz-
ny sposób stymulujący rozwój produk-
cji biomasy jest dążenie do zwiększe-
nia bezpieczeństwa energetycznego 
i wzrostu uniezależnienia od importu su-
rowców energetycznych z „zewnątrz”. 
Taki scenariusz musi zaowocować 
wdrożeniem odpowiedniego prawo-
dawstwa, które poprzez zachęty fi nan-
sowe, wyrażone wzrostem subwencjo-
nowania, będzie w sztuczny sposób 
stymulować rozwój produkcji biomasy 
ze źródeł rolniczych. 

Zagrożenia rozwoju  
produkcji na cele 
energetyczne

Jak już wcześniej wspomniano, 
czynnikiem, który w ostateczny sposób 
warunkuje sukces danego przedsięwzię-
cia jest wynik ekonomiczny, co dotyczy 
również upraw na cele energetyczne. 
Problemem, który w ostatnim czasie 
w bardzo dotkliwy sposób odbija się 
na rolnictwie jest wzrost kosztów prze-
mysłowych środków produkcji (nawozy, 
środki ochrony roślin) i kosztów użycia 
maszyn i narzędzi. Czynnik ten może 
również w znaczący sposób ograniczyć 
rozwój produkcji na cele energetyczne, 
która będzie funkcjonować dokładnie 
w takich samych uwarunkowaniach jak 
produkcja na cele żywnościowe. 

Kolejnym czynnikiem limitującym 
rozwój omawianej gałęzi produkcji 

”Należy 
zauważyć, że 
zainteresowanie 
energią 
pozyskiwaną 
z biomasy jest 
w znacznym 
stopniu 
uzależnione 
od pewnych 
czynników 
polityczno-
-koniunkturalnych
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mogą być ograniczone i coraz droż-
sze zasoby siły roboczej. Odpływ ludzi 
z rolnictwa, pomimo wielu aspektów 
pozytywnych, rodzi znaczne proble-
my jeśli chodzi o możliwość pozyska-
nia pracowników. Dynamika przemian 
społeczno-gospodarczych, również na 
terenach wiejskich, jest na tyle duża, 
że jeszcze nie tak dawno tanie i po-
wszechnie dostępne zasoby siły robo-
czej, z różnych przyczyn, ulegają szyb-
kiemu wyczerpaniu.

Należy zauważyć, że zainteresowa-
nie energią pozyskiwaną z biomasy jest 
w znacznym stopniu uzależnione od pew-
nych czynników polityczno-koniunktural-
nych, które jak wskazuje doświadczenie 
są raczej mało stabilne. Dodatkowo po-
jawiające się w ostatnim czasie doniesie-
nia poddające w wątpliwość efektywność 
energetyczną produkcji biomasy oraz jej 
prośrodowiskowe aspekty mogą spowo-
dować osłabienie zainteresowania ener-
gią z biomasy. 

Również poprawa koniunktury na 
rynku płodów rolnych może spowodo-
wać, że rolnicy będą mniej skłonni do 
poszukiwania alternatywnych źródeł do-
chodu, jeśli dotychczasowa produkcja 
będzie w pełni zabezpieczać byt ich ro-
dzin. W takim świetle rozwój produkcji na 
cele energetyczne może być postrzegany 

przez rolników jako zupełnie zbędne ry-
zyko. W myśl tej zasady rozwój produk-
cji energii z roślin rolniczych uprawianych 
tradycyjnie (rzepak, kukurydza), których 
technologia produkcji jest dobrze rozpo-
znana, może być także czynnikiem ogra-
niczającym produkcję biomasy.

Hamulce rozwoju  
produkcji rolniczej

Analizując potencjalne hamulce 
rozwoju produkcji rolniczej na cele 
energetyczne, nie sposób nie wska-
zać na pewne bariery mentalnościowo-
psychologiczne charakterystyczne dla 
polskich rolników. Przez wiele wieków 
rolnik w naszym kraju podlegał różnym 
szykanom i nierzadko był w sposób 
bezwzględny oszukiwany i wykorzysta-
ny. Doprowadziło to na drodze swoisty 
w ewolucji, do wykształcenia charakte-
rystycznych mechanizmów obronno-
ściowych, polegających na wrodzonej 
nieufności i podejrzliwości w stosunku 
do nowych przedsięwzięć. Dlatego na-
leży jednoznacznie stwierdzić, że przy 
braku klarownych zasad współpracy na 
styku rolnik - odbiorca, produkcja bio-
masy nie może się rozwinąć.

Produkcja rolnicza w Polsce funk-
cjonuje w ścisłym uzależnieniu od uwa-

runkowań globalnych. W związku z tym 
należy zwrócić uwagę na fakt, że więk-
szość prognoz długookresowych wska-
zuje na wzrost liczebności populacji 
ludzkiej oraz dążenie krajów biedniej-
szych do zmiany modelu konsumpcji 
na kształt krajów rozwiniętych, gdzie 
głównym elementem diety jest białko 
zwierzęce, a nie roślinne. Wszystkie 
te czynniki powinny przełożyć się na 
wzrost popytu na żywność, co przy 
kurczących się zasobach ziemi rolniczej 
może powodować znaczną presję na 
ograniczenie lub wyeliminowanie pro-
dukcji na cele energetyczne.

Wnioski  

W chwili obecnej trudno jest jedno-
znacznie wskazać, która z grup czynni-
ków będzie miała większe oddziaływa-
nie na potencjalny rozwój tego, nowego 
działu produkcji rolniczej. Wydaje się 
jednak, że w chwili obecnej znacznie 
silniejsze jest oddziaływanie czynni-
ków sprzyjających rozwojowi produk-
cji biomasy ze źródeł rolniczych. Na-
leży więc mieć nadzieję, że tendencja 
ta utrzyma się i produkcja energii ze 
źródeł rolniczych rozwinie się do opty-
malnego poziomu.
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Anna Żyła, główny ekolog, Bank Ochrony Środowiska S.A.

Możliwości 
FINANSOWANIA 
INWESTYCJI OZE 

Projekt „Polityki energetycznej Polski 
do 2030 roku” wymienia wśród 

podstawowych kierunków m.in. ograniczenie 
oddziaływania energetyki na środowisko 
i rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii. Ciężar fi nansowania inwestycji 
niezbędnych do osiągnięcia tych celów 
będzie – w głównej mierze – spoczywał na 
samych inwestorach. Według danych GUS za 
2007 r. nakłady na środki trwałe w ochronie 
środowiska fi nansowane były w blisko 48% 
przez właścicieli inwestycji. W nakładach 
na odnawialne źródła energii było to 
ponad 65%. Jednak, biorąc pod uwagę 
fakt, że ok. 10% środków wydatkowanych 
na inwestycje ochrony środowiska i blisko 
7,5% środków przeznaczonych w 2007 r. 
na odnawialne źródła energii pochodziło 
z kredytów i pożyczek krajowych, w tym 
bankowych, śmiało można stwierdzić, że bez 
udziału banków część inwestycji nie mogłaby 
powstać. 

Instrumentów, które mogą być wyko-
rzystywane przez banki do fi nanso-

wania inwestycji, w tym zadań związa-
nych z ochroną środowiska, jest wiele. 
Są to przede wszystkim kredyty inwe-
stycyjne, także te, które służą fi nanso-
waniu przedsięwzięć realizowanych 
w formule trzeciej strony lub partner-
stwa publiczno-prywatnego. Podob-
ną możliwość stwarza emisja obliga-
cji (komunalnych i korporacyjnych), 
które są elastycznym instrumentem, 
umożliwiającym szybki dostęp do źró-
deł fi nansowych, dostosowanie fi nan-
sowania do potrzeb inwestycyjnych, 
a także dającym możliwość pozy-
skania środków stanowiących wkład 
własny w projekty współfi nansowane 
w ramach programów pomocowych 
wspieranych przez UE. 
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Kredyty preferencyjne 

Szczególnym instrumentem fi nan-
sowym są kredyty preferencyjne, łą-
czące środki pochodzące z rynku pie-
niężnego (bankowe) ze środkami do-
natorów, dysponujących funduszami 
przeznaczonymi na konkretny cel, 
w tym przypadku na ochronę środo-
wiska. Takie połączenie stwarza ro-
dzaj dźwigni fi nansowej, pomnażają-
cej dostępne fundusze i spełniającej 
jednocześnie rolę stymulatora rynku 
inwestycji proekologicznych. Kredyty 
preferencyjne charakteryzują się niż-
szym w stosunku do rynkowego opro-
centowaniem, możliwością uzyskania 
karencji w spłacie kapitału, dostoso-
waniem warunków kredytu do specyfi ki 
inwestycji. Bank Ochrony Środowiska 
SA wyróżnia się na rynku proekologicz-
nych kredytów preferencyjnych. BOŚ 
tego rodzaju fi nansowanie traktuje jako 
realizację swojej misji, związanej z wy-
pełnianiem polityki państwa w zakresie 
ochrony środowiska i wspierania rozwo-
ju regionalnego, m.in. poprzez banko-
wą obsługę przedsięwzięć służących 
ochronie środowiska. 

W ciągu 18 lat istnienia BOŚ S.A. 
udzielił ponad 44 tys. kredytów na fi -
nansowanie działań proekologicznych 
w łącznej kwocie blisko 8,5 mld zł. 
Klientami banku są osoby prywatne, 
przedsiębiorcy, jednostki samorządu 
terytorialnego. Do końca 2008 r. w BOŚ 
udzielono ponad 2 tys. kredytów na 
zadania związane z wykorzystaniem 
odnawialnych źródeł energii, w łącz-
nej kwocie sięgającej prawie 750 mln 
zł. Finansowane były różne inwesty-
cje. Zarówno te, które służą produkcji 
ciepła, jak i energii elektrycznej – ko-
lektory słoneczne, pompy ciepła, ko-
tły opalane biomasą, małe elektrownie 
wodne, elektrownie wiatrowe, produk-
cja biopaliw, wykorzystanie biogazu, 
a także geotermia wraz z przyłączami. 
Również skala kredytowanych zadań 
jest bardzo szeroka – od małych źró-
deł, służących zaopatrzeniu w ciepło 
pojedynczych gospodarstw, po duże 
farmy wiatrowe.

Współpraca z WFOŚiGW  

Jako przykład kredytów preferen-
cyjnych mogą posłużyć udzielane przez 
BOŚ kredyty wynikające ze współpracy 
z Wojewódzkimi Funduszami Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Udzielane są one w oparciu o umowy 
zawierane pomiędzy Bankiem, a po-
szczególnymi WFOŚiGW. Oferta jest 
zróżnicowana i w każdym wojewódz-
twie może dotyczyć innego rodzaju in-
westycji. Ponadto w poszczególnych 
województwach warunki kredytowania 
są odmienne, a różnice dotyczą zarów-
no zakresu zadań, maksymalnej kwoty 
kredytu, długości okresu kredytowania, 
jak i – przede wszystkim – wysokości 
oprocentowania. Szczegółowe infor-
macje dostępne są na stronie interne-
towej Banku: www.bosbank.pl. i w pla-
cówkach BOŚ.  

BOŚ to pierwsza 
instytucja 
fi nansowa 
w Polsce, 
która poddała 
się audytowi 
badającemu 
wpływ na stan 
klimatu

Duże inwestycje, wykraczające ska-
lą techniczną lub fi nansową poza wa-
runki określone w umowach z WFO-
ŚiGW (np. farmy wiatrowe), kredyto-
wane są przez BOŚ na warunkach 
indywidualnych, niekiedy również z wy-
korzystaniem środków „zmiękczają-
cych” warunki. 

Kredyty dla  
małych i średnich 
przedsiębiorstw

Bankowe środki krajowe uzupeł-
niane są dopływem środków zagra-
nicznych, kierowanych w formie linii 
kredytowych na cele, które również 

mogą być związane z ochroną środo-
wiska. Przykładem jest funkcjonują-
ca aktualnie w BOŚ linia niemieckiego 
banku Kreditanstalt für Wiederaufbau. 
Na mocy umowy z KfW, BOŚ udziela 
na określonych warunkach kredytów 
wspomagających realizację inwesty-
cji podejmowanych przez małe i śred-
nie przedsiębiorstwa. Istotną cechą 
tych kredytów jest możliwość uzyska-
nia długiego (do 2 lat) okresu karencji 
w spłacie kapitału. Środki mogą być 
przeznaczone na zadania inwestycyjne 
o charakterze proekologicznym, w tym 
na odnawialne źródła energii.

Doradztwo ekologiczne 

BOŚ wyróżniają także usługi do-
radztwa ekologicznego, realizowane 
przez Ekologów Oddziałów - osoby 
będące specjalistami z zakresu inży-
nierii środowiska, posiadające równo-
cześnie doświadczenie bankowe. Jest 
to kadra, której zadaniem jest m.in. po-
moc inwestorowi w znalezieniu najbar-
dziej korzystnych i najlepiej przysto-
sowanych do realizowanej inwestycji 
produktów bankowych. Mogą oni też 
podpowiedzieć, jakie są inne możliwo-
ści uzyskania środków na realizowane 
przedsięwzięcie, a nawet pomóc we 
właściwym przygotowaniu inwestycji 
od strony formalno-prawnej. To niewąt-
pliwy atut Banku. 

Warto także dodać, że BOŚ iden-
tyfi kuje się z ekologią nie tylko w sferze 
działań biznesowych. BOŚ to pierwsza 
instytucja fi nansowa w Polsce, która pod-
dała się (w czerwcu 2008 r.) audytowi 
badającemu wpływ na stan klimatu. Na 
bazie danych z 2007 r. obliczono wiel-
kość emisji gazów cieplarnianych związa-
nych z działalnością Banku, uwzględnia-
jąc zarówno funkcjonowanie centrali, jak 
i wszystkich 109. placówek Banku. Kolej-
nym krokiem będzie podjęcie działań re-
kompensujących emisję zanieczyszczeń 
przeliczonych na dwutlenek węgla i po-
szukiwanie możliwości dalszych oszczęd-
ności w zużyciu energii i zmniejszenia 
oddziaływania na środowisko.

”
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Tomasz S. Kiercel, ekspert z Departamentu Ochrony Środowiska, Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Biogaz żąda 
zasłużonego prawa

W Polsce planuje się znaczny wzrost liczby 
biogazowni. Ma to pomóc w zwiększeniu 

procentowego udziału technologii bazujących 
na odnawialnych źródłach w wytwarzaniu energii 
cieplnej oraz elektrycznej w naszym kraju. 
Realizacja planu zwiększenia liczby biogazowni 
wymaga odpowiednich zmian w prawie. Jak do tej 
pory następują one powoli i niekonsekwentnie. 
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Dopiero w 2003 r. biogaz uzna-
no za odnawialne źródło energii 

(OZE). Prawo energetyczne przyjęło 
jednak zawężoną defi nicję biogazo-
wego źródła energii, gdyż zaliczyło do 
niego wyłącznie biogaz wysypiskowy, 
ściekowy oraz szczątkowy z rolnictwa. 
Nie uwzględniono tzw. biogazu rolni-
czego, czyli pochodzącego z produk-
cji rolniczej (produkty uboczne lub 
pozostałości z rolnictwa lub przemy-
słu rolno-spożywczego, czy odchody 
zwierzęce). Wykluczenie biogazu po-
chodzącego z produkcji rolnej z kata-
logu odnawialnych źródeł energii, nie 
ma uzasadnienia pod względem tech-
nicznym, a także zgodności defi nicji 
OZE z prawem wspólnotowym. 

Biogaz odnawialnym  
źródłem energii?

Zgodnie z dyrektywą 2001/77/WE 
biogaz (w tym rolniczy) jest odnawial-
nym źródłem energii. Podobnie klasyfi -
kuje go nowy projekt dyrektywy w spra-
wie promowania stosowania energii ze 
źródeł odnawialnych. Z tej też racji ko-
lejna nowelizacja Prawa energetyczne-
go powinna jak najszybciej uznać ener-
gię wytworzoną z biogazu rolniczego 
jako w pełni odpowiadającą odnawial-

nemu źródłu energii. Zaprezentowany 
przez resort gospodarki projekt zmiany 
prawa energetycznego zawiera defi ni-
cję biogazu rolniczego, według której 
nie stanowi on odnawialnego źródła 
energii. Biogazownie rolnicze zostały 
uznane jedynie za producenta bioga-
zu (biopaliwa), a przecież mogą one 
produkować z niego również energię. 
Ważne jest, aby biogazownie przetwa-
rzające biogaz na energię lub jedynie go 
produkujące miały takie same prawa jak 
OZE. W innym wypadku będziemy mie-
li do czynienia z regulacją odnoszącą 
się do biogazowni rolniczych będących 
w gorszej pozycji niż OZE. 

To przeoczenie może mieć daleko 
idące negatywne skutki. Przykładowo, 
środki pomocowe z funduszy krajowych 
(np.: NFOŚiGW), czy wspólnotowych 
są przeznaczane głównie na realizację 
przedsięwzięć zaliczonych do odnawial-
nych źródeł energii (mają one charakter 
priorytetowy). Także przedsiębiorstwa 
energetyczne wytwarzające energię 
elektryczną w odnawialnych źródłach 
energii o mocy nieprzekraczającej 5 
MW są zwolnione z opłaty koncesyj-
nej. Niezakwalifi kowanie biogazowni 
rolniczych do OZE, pozbawi ich posia-
daczy tego prawa, a także innych przy-
znanych odnawialnym źródłom energii. 

Rozwiązania prawne różnicujące bio-
gazownie wytwarzające energię i OZE 
stawiają zasadne pytanie o równość 
wobec prawa podmiotów w podob-
nej sytuacji. 

Możliwości rozwoju  
biogazownictwa

Pod rozwagę należałoby wziąć 
wprowadzenie do Prawa energetycz-
nego defi nicji biogazowni, która ujęłaby 
w sposób jak najbardziej szeroki insta-
lacje bazujące na technologii wytwarza-
jącej biogaz (nie tylko rolniczy) z moż-
liwością przetworzenia go na energię. 
W planowanej przez Ministerstwo Go-
spodarki noweli Prawa energetycznego 
biogaz rolniczy jest zaliczony do paliwa 
gazowego. Powstaje zatem pytanie, 
czy biogaz „pozarolniczy” jest paliwem 
gazowym? Obecna defi nicja paliwa ga-
zowego ściśle określa, jaki gaz możemy 
uznać za paliwo gazowe (gaz ziemny, 
propan-butan). Umożliwienie dostar-
czania gazu za pomocą sieci gazowej, 
ostatecznie zalicza go do tego rodzaju 
paliwa. Projekt noweli Prawa energe-
tycznego daje biogazowi rolniczemu 
dostęp do sieci gazowej, nie odnosząc 
się do innych rodzajów biogazu. Podłą-
czenie do sieci gazowej to nieodzowny 

F
ot

. P
ol

da
no

r



80 nr 2(8)/2009
P

AL
IW

A 
D

LA
 E

N
ER

G
ET

YK
I

warunek rozwoju biogazownictwa. Ta 
zmiana w konsekwencji wywoła okre-
ślenie warunków przyłączy biogazowni 
do sieci. Nastąpi to w drodze nowego 
rozporządzenia lub zmiany rozporzą-
dzenia z dnia 6 kwietnia 2004 r. w spra-
wie szczegółowych warunków przyłą-
czenia podmiotów do sieci gazowych, 
ruchu i eksploatacji tych sieci. Planowa-
na modyfi kacja Prawa energetycznego 
przewiduje także obowiązek operatora 
systemu dystrybucji gazu, w ramach 
swojego obszaru działania, do odbioru 
biogazu rolniczego. Producent uzyska 
tym samym gwarancje możliwości wy-
wiązania się z umów. 

Świadectwa  
pochodzenia biogazu

Omawiana nowela wprowadzi rów-
nież do Prawa energetycznego świa-
dectwa pochodzenia biogazu. Wyda-
wane przez Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki jako prawa majątkowe bę-
dą one zbywalne oraz staną się towa-
rem giełdowym w rozumieniu ustawy 
o giełdach towarowych. Dzięki wprowa-
dzeniu tych świadectw wzrośnie liczba 
biogazowni rolniczych i ich rentowność 
będzie miała większe gwarancje. Świa-
dectwa pochodzenia mają zawierać 
w szczególności dane dotyczące ilości 
wytworzonego biogazu oraz odpowia-
dającą mu ekwiwalentną ilość energii 
elektrycznej. Potraktowano je więc jak 
świadectwa z OZE. Jeżeli w tym wypad-
ku zrównano biogaz z OZE, powinno 
to nastąpić także w odniesieniu do in-

nych przywilejów OZE. Tym bardziej, że 
zgodnie z prawem unijnym biogazownie 
są odnawialnym źródłem energii. Pod 
rozwagę trzeba także poddać podnie-
sienie udziału procentowego umarzania 
świadectw pochodzenia w odniesieniu 
do sprzedanej przez przedsiębiorstwa 
energetyczne energii. 

Czy przyjęty,  
dotychczasowy wzrost 
udziału świadectw 
pochodzenia jest 
wystarczająco 
mobilizujący? 

Promowanie biogazu rolniczego wy-
nika przede wszystkim z tego, że w kra-
ju mamy zaledwie kilka biogazowni rol-
niczych (Niemcy mają ich kilka tysięcy) 
oraz że są to źródła o charakterze roz-

proszonym. Już to pokazuje nam, że do-
tychczasowa polityka krajowa zaniedby-
wała rozwój produkcji biogazu, nie wspo-
minając o jego przetwarzaniu w energię. 
Planowana nowela Prawa energetycz-
nego de facto po raz pierwszy wprowa-
dzi do prawa biogazownie rolnicze. Bez 
regulacji ustawowych w Prawie ener-
getycznym, plany i strategie rozwoju 
biogazownictwa są nic niewarte, gdyż 
dokumenty te mają znaczenie  dekla-
ratoryjne bez wiążących obowiązków 
i praw dla podmiotów. Nadszedł więc 
czas konkretnych i szybkich działań le-
gislacyjnych w Prawie energetycznym, 
zgodnych z prawem unijnym. W dalszej 
kolejności państwo powinno wesprzeć 
inwestycje w biogazownie rolnicze, po-
przez dofi nansowanie oraz wprowadze-
nie korzyści natury podatkowej. 

(…) 
dotychczasowa 
polityka krajowa 
zaniedbywała 
rozwój produkcji 
biogazu, nie 
wspominając 
o jego 
przetwarzaniu 
w energię

”

Ruszyła nowa biogazownia 

W połowie kwietnia br. w miejsco-
wości Koczała, w województwie 
pomorskim, odbyło się uroczyste 
otwarcie nowej biogazowni rolni-
czej, która jest czwartą inwesty-
cją spółki Poldanor SA. Wyposa-
żona została w dwa silniki gazowe 
o łącznej mocy 2,1 MWe. Energia 
elektryczna produkowana jest tu-
taj z odchodów zwierzęcych (gnojowicy) oraz z kiszonki z kukurydzy w 
ilości odpowiadającej średniemu zapotrzebowaniu energetycznemu dla 
około 5000 gospodarstw domowych. Energia z elektrowni w Kocza-
le zostanie przede wszystkim zużyta na zaspokojenie energetycznych 
potrzeb pobliskiej fermy trzody chlewnej oraz wytwórni pasz, natomiast 
nadwyżka będzie sprzedawana do sieci. Jednocześnie w biogazowni 
jest wytwarzana energia cieplna, którą spółka wykorzystuje na potrze-
by technologiczne biogazowni oraz do ogrzewania własnych budyn-
ków produkcyjnych.

Podstawowe dane techniczne biogazowni w Koczale: wsad gnojowi-
zny: 56 tys. ton/rok, wsad kiszonki kukurydzianej: 25 tys. ton/rok, wsad 
gliceryny: 10 tys. ton/rok, łączna pojemność komór fermentacyjnych: 9 
300m3, dwa moduły prądowo-cieplne o mocy elektrycznej 2126 kW, 
kocioł gazowy o mocy cieplnej 1900 kW, roczna produkcja biogazowni: 
biogaz ok. 7 mln 800 tys. m3, energia elektryczna ok. 18 mln kWh/rok, 
energia cieplna ok. 19,5 mln kWh/rok.
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TERMOWIZJA JEST WSZĘDZIE
ZOBACZ WSZYSTKO DZIĘKI PROFESJONALNYM KAMEROM TERMOWIZYJNYM FLIR

Przedstawicielstwo FLIR SYSTEMS AB

ul. Zimowa 13/18, Nowa Iwiczna, 05-509 Piaseczno

tel.: +48(22)7033630 do 32, fax: +48(22)7033634

e-mail: rutkowski@flir.com.pl, www.flir.com.pl

FLIR SC620
Rozdzielczość 640 x 480 pikseli

Wysoka czułość 0,06oC

Wizjer okularowy

Lampa do oświetlania ciemnych miejsc

Komentarze głosowe

Wbudowany wyświetlacz LCD 5,6 ‘‘

Wydajny akumulator

ponad 3 godziny pracy

x 480 pikseli

06oC

nia ciemnych miejsc

we

etlacz LCD 5,6 ‘‘

or

racy

Do kamery FLIR SC620 dołączamy najnowsze oprogramowanie analityczne 

Researcher 620.

Zapraszamy do dystrybutorów FLIR na terenie całego kraju. 
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Rozmowa z Grzegorzem Wiśniewskim, prezesem zarządu Instytutu Energetyki Odnawialnej (EC BREC IEO)

Polska
coraz bliżej słońca
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Kiedy zaczął się rozwój energetyki 
słonecznej?

Energetyka słoneczna to sektor, 
który funkcjonuje w Polsce prawie już 
od 20 lat. Najstarsze i znane obecnie 
fi rmy, takie jak Hewalex, Aparel tworzo-
ne były już na początku lat 90. i można 
powiedzieć, że ten sektor jest oparty 
na ich wieloletnich doświadczeniach. 
Warto dodać, że energetyka słoneczna 
miała również to szczęście, że rozwijała 
się we współpracy z krajowymi ośrod-
kami badawczo-rozwojowymi. 

Co było głównym motorem rozwoju 
tego sektora?

Do 2005 roku, kiedy to weszliśmy 
w pełni w struktury UE, głównym mo-
torem rozwoju sektora były krajowe 
fundusze ekologiczne. Nie do przece-
nienia w tym wszystkim była rola Fun-
dacji EkoFundusz, który od samego 
początku postawił na energetykę sło-
neczną. Wspierał dotacjami instalacje 
średnio i wielkowymiarowe, zazwyczaj 
powyżej 50 m2 w sposób przejrzysty 
i przyjazny dla wszystkich tych, którzy 
się o to starali. 

Jakie instytucje udzielały jeszcze 
wsparcia?

Poza EkoFunduszem dużą ak-
tywność wykazywały również Woje-
wódzkie Fundusze Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej. Było to 
wsparcie z naciskiem na inwestorów 
publicznych, ale nie tylko. Stosunkowo 
niewielka i niekosztowna dla budżetu 
państwa, ale stabilna pomoc udzielana 
była pomimo braku w tym zakresie bez-
pośrednich zobowiązań zewnętrznych 
czy przymusu ustawowego, także po 
2004 r., kiedy UE dyrektywami wymu-
siła także w Polsce wsparcie zielonej 
energii elektrycznej i biopaliw w jakiś 
sposób szczególny wspierała ten sek-
tor. Można powiedzieć, że sektor rozwi-
jał się w sposób bardzo stabilny. 

Co się zmieniło po wejściu naszego 
kraju do UE?

Po 2005 r. pojawiły się dwa do-
datkowe źródła napędzające rozwój 

energetyki solarnej. Pojawiły się przede 
wszystkim możliwości eksportu, głów-
nie na rynek niemiecki, ale również i do 
innych krajów UE i poza jej granice. Co-
raz chętniej kolektory słoneczne i całe 
systemy słoneczne do swoich ofert na 
rynku krajowym, wprowadzały fi rmy za-
graniczne działające w Polsce. Polskie 
fi rmy powstały, aby głównie rozwijać 
energetykę słoneczną, przyjmując to 
zadanie jako nowy i zasadniczy kie-
runek działania. Natomiast fi rmy za-
graniczne działające na rynku instala-
cyjnym zazwyczaj dodawały kolektory 
słoneczne do swojej już bogatej oferty, 
związanej zazwyczaj z kotłami, wymien-
nikami czy też pompami ciepła. Zaczęła 
się tworzyć naturalna konkurencja, co 
miało bardzo dobry wpływ na rozwój tej 
branży. Dość wcześnie wprowadzono 
wymogi jakościowe poprzez wymaga-
ne certyfi katy kolektorów słonecznych. 
Zaczęła się poprawiać jakość nie tylko 
ze względu na pojawiającą się konku-
rencję na rynku, ale również ze względu 
na pewne ustalenia prawne i początko-
wo dobrowolne zobowiązania.

Trzeba dodać, że energetyka odna-
wialna nie wykorzystała w pełni pierw-
szego okresu fi nansowania z funduszy 
strukturalnych UE (2004-2006). Bra-
kowało odpowiedniego rozporządze-
nia związanego z pomocą publiczną. 
Pewną rolę odegrał jednak program 
SAPARD, gdyż po jego uruchomieniu 
gminy wiejskie po raz pierwszy zainwe-
stowały w energetykę słoneczną. 

Jak ocenia Pan aktywność samo-
rządów w pozyskiwaniu środków na 
tego typu inwestycje?

Po 2006 r. można było zaobserwo-
wać większą aktywność samorządów 
terytorialnych, głównie miast w pozyski-
waniu środków publicznych – jako trzecia 
strona, w celu wsparcia inwestycji i sa-
mych odbiorców indywidualnych. Tego 
typu przedsięwzięcia udały się w przy-
padku funduszu norweskiego. Szereg 
gmin pozyskało środki dla swoich miesz-
kańców. Potem rozpoczęły się również 
przedsięwzięcia z wykorzystaniem środ-
ków Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej. Obec-
nie również samorządy, także przy wspar-
ciu WFOŚiGW oraz Regionalnych Pro-
gramów Operacyjnych, próbują tworzyć 
całe pakiety dla tego typu większych pro-
jektów czy programów inwestycyjnych. 
Trzeba bowiem pokonać barierę 10-20 
mln zł, która jest minimalną granicą pro-
jektu fi nansowanego z funduszy central-
nych, a w szczególności funduszy spój-
ności UE – Programu Operacyjnego In-
frastruktura i Środowisko. 

Z czego wynikają te działania sa-
morządów?

Działania wynikają zapewne z po-
czucia odpowiedzialności za tzw. ni-
ską emisję oraz z odpowiedzialności 
za zaopatrzenie w ciepło. W przypadku 
energii elektrycznej, odpowiedzialność 
samorządów nie jest jeszcze aż tak bar-
dzo wyraźnie  zdefi niowana. 

Wymogi prawne idą w parze z ce-
lami politycznymi. Można powiedzieć, 
że wytworzyła się sytuacja dość nie-
typowa przy podaży środków publicz-
nych na rynku. Paradoksalnie, jeżeli 
zarząd czy rada miasta nie pozyskują 
środków zewnętrznych, czyli tych któ-
re są dostępne poza granicami gminy, 
pojawia się podejrzenie niegospodar-
ności. Tam, gdzie decydentami są po-
litycy, tego typu programy mikrofi nan-
sowania z pośrednictwem samorządu 
- jako tzw. trzeciej strony, która wybiera 
sobie operatora rozdysponowującego 
te środki, dostrzegalny jest duży efekt 
społeczny oraz polityczny. Widać tutaj 
dużą skuteczność w działaniu.

W jakim tempie rozwija się obecnie 
energetyka słoneczna?

Obserwując lata 2005-2007, należy 
stwierdzić, że tempo wzrostu sektora 
energetyki słonecznej było cały czas na 
poziomie 30-60%. Z całej energetyki 
odnawialnej był to sektor, który rozwi-
jał się najszybciej. 

Według naszych obecnych danych, 
jeśli chodzi o instalacje na rynku kra-
jowym, tempo przyrostu nowych po-
wierzchni zainstalowanych kolektorów 
słonecznych w 2008 r. w stosunku do 
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analogicznych danych za 2007 r., mo-
że sięgać 90%. Ten wskaźnik pokazuje, 
że sektor bardzo dynamicznie się roz-
wija, niezależnie od globalnego kryzy-
su fi nansowego. Obecnie, wg naszych 
wstępnych badań rynku kolektorów 
słonecznych, całkowita powierzchnia 
zainstalowana w 2008 r. w Polsce wy-
niosła 365 tys m2. 

Co nas czeka w najbliższej perspek-
tywie?

Koniec obecnej dekady zbiega się 
z nowymi celami rozwoju energetyki 
odnawialnej na 2020 r., widokami na jej 
nowe instrumenty, ale też z zakończe-
niem funkcjonowania EkoFunduszu, co 
niewątpliwe stanowić może przejściowy 
problem dla sektora.  

Jakie są zatem nowe możliwe źródła 
fi nansowania?

Pewnym zaskoczeniem jest dla nas 
nowy program fi nansowania odnawial-
nych źródeł energii uruchomiony przez 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej na lata 2009-
2011. W programie fi nansowania spo-
śród wszystkich rodzajów OZE tylko 
energetyka słoneczna nie została fak-
tycznie uwzględniona, gdyż wsparcie 
uzyskają  projekty o wartości poniżej 
10 mln zł. Narodowy Fundusz zamierza 
co prawda dofi nansować wojewódzkie 
fundusze, które mogą rozdysponować 
środki na lokalne inwestycje, właśnie 
poniżej 10 mln zł, ale tu zasady udzie-
lenia pomocy nie są jeszcze znane. Na 

razie nie wiadomo, jaki będzie klucz roz-
dysponowania tych środków. Niewiado-
mą jest również aktywność jaką będą 
wykazywać poszczególne wojewódzkie 
fundusze w tym obszarze. 

Pojawią się dodatkowo kredyty pre-
ferencyjne na poziomie regionalnym, 
które wspierane są przez narodowy 
fundusz.

Do 2013 r. dostępne również będą 
fundusze spójności i fundusze struk-
turalne. 16 regionalnych programów 
operacyjnych postawiło na energetykę 
odnawialną i energetyka słoneczna jest 
tam bardziej widoczna i znacząca niż 
na poziomie funduszy spójności (PO In-
frastruktura i Środowisko). Na szczeblu 
RPO przeważa w dalszym ciągu wspar-
cie dla instytucji publicznych. Instytucje 
prywatne, które są równie ważne dla 
energetyki słonecznej, nie zostały nie-
stety tam szeroko ujęte. 

Wyzwania tworzą się przy apliko-
waniu funduszu spójności, szczegól-
nie przy działaniu 9.4, gdzie brane są 
pod uwagę projekty powyżej 20 mln 
zł. Projektów tych nie da się właściwie 

zrealizować bez łączenia energetyki 
słonecznej z innymi źródłami energetyki 
odnawialnej na dużą skalę lub z wcze-
śniej wspomnianymi już pakietami pro-
jektów, które oferowane są przez sa-
morządy. 

System fi nansowania znacząco się 
zmienia?

Tak, system fi nansowania ulega fak-
tycznie dużej zmianie. Nie można po-
wiedzieć, że będzie on gorszy, ale na 
pewno można powiedzieć, że będzie 
inny od dotychczasowego. Środki za-
równo UE jak funduszy ekologicznych 
na rozwój projektów do 2014 r. będą na 
pewno dostępne. Obserwując założe-
nia do dalszych planów budżetowych 
UE, z dużym prawdopodobieństwem 
można założyć, że w kolejnym okresie 
programowania funduszy UE praktycz-
nie do 2020 r. taka pomoc będzie da-
lej dostępna.

Jakie zmiany w rozwoju energety-
ki słonecznej nastąpią po przyjęciu 
w grudniu przez Parlament Euro-
pejski Pakietu energetyczno-klima-
tycznego?

W wyniku z przyjęcia 11 grudnia ub. 
roku Pakietu energetyczno-klimatyczne-
go i nowej dyrektywy o promocji stoso-
wania odnawialnych źródeł energii, po 
raz pierwszy wsparcia uzyskuje „zielone 
ciepło”, zarówno geotermalne, bioma-
sowe, jak i słoneczne, ale też „zielony 
chłód”. Do tej pory wspierane były tyl-
ko rynki paliw transportowych, biopa-
liw  oraz zielonej energii elektrycznej. 
Obecnie cel jest odniesiony do zużycia 
energii fi nalnej, gdzie te trzy wymienione 
rynki muszą być uwzględnione. Według 
naszych analiz najdroższym rozwiąza-
niem dla konsumenta energii i paliw, po-
datnika oraz budżetu państwa byłoby 
osiąganie wyznaczonego celu poprzez 
szybki rozwój biopaliw transportowych. 
Powstają wówczas najmniejsze efekty 
środowiskowe.

Drogim rozwiązaniem jest również 
uzyskiwanie energii elektrycznej ze źró-
deł odnawialnych. Wynika to z kosztów 
oraz systemów wsparcia, jakie w Pol-

Energetyka 
solarna będzie się 
rozwijać w taki 
sposób, że będzie 
przynosić bardzo 
szybko efekty

”
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sce mamy na „zieloną” energię elek-
tryczną. Problemem jest szukanie sub-
stytutów jeśli chodzi o pokrycie kra-
jowego zapotrzebowania na energię 
elektryczną. Część obecnych źródeł 
węglowych wypadnie z powodu „pode-
szłego” wieku i zużytej lub też z przy-
czyn dodatkowych, po 2013 r., kosztów 
emisji CO2. Na pewno nie spodziewamy 
się spadku zapotrzebowania na ener-
gię elektryczną. Dlatego nawet jeżeli 
energia elektryczna jest obecnie droż-
sza z OZE, wypełnia to pewną bardzo 
ważną lukę i musimy przyjąć to z tymi 
właśnie kosztami.

Natomiast najtaniej według naszych 
analiz byłoby wypełniać przez Polskę 
założony 15% cel, poprzez produkcję 
„zielonego ciepła” i drugiego w kolejno-
ści „zielonego chłodu. 

Na czołówkę wysuwa się tutaj ener-
getyka słoneczna w systemach przy-
gotowania ciepłej wody użytkowej, ale 
też jeśli chodzi o ogrzewanie pomiesz-
czeń, zarówno w systemach aktyw-
nych, jak i w systemach pasywnych. 
W drugiej kolejności są systemy na bio-
masę, w trzeciej – ciepłownie geoter-
malne, usytuowane na obszarze kil-
kudziesięciu dobrze zlokalizowanych 
i starannie wybranych przedsiębiorstw 
ciepłowniczych. 

Zgodnie z zapisami dyrektyw za-

cznie się jednak liczyć efektywność sys-
temów zielonego ciepła i nie wystarczą 
już tylko certyfi katy samych przetworni-
ków (np. kolektorów słonecznych), ale 
całych systemów. Przemysł energety-
ki słonecznej musi być zatem wsparty 
przez dobrze przygotowanych i prze-
szkolonych instalatorów i świadomych 
klientów oraz użytkowników.

Jakie są zalety energetyki słonecz-
nej?

Energetyka słoneczna ma bardzo 
ważną zaletę w porównaniu z pozo-
stałymi źródłami energii. Pomimo te-
go, że pakiet klimatyczny oraz nowa 
dyrektywa wspiera całą energetykę od-
nawialną, jest to „najlepszy kawałek” 
legislacji unijnej, z jakim się spotka-
łem w ciągu ostatnich 10 lat. Uważam, 
że jest to bardzo dobrze przygotowa-
ny dokument. Poprawki, które Parla-
ment Europejski wprowadził w grud-
niu ub. r. wzmacniają ten dokument, 
a także wpływają na redukcję ryzyka 
ze wszystkich stron, ze strony sektora 
i odbiorców energii. Razem z dyrekty-
wą zaostrzają się przepisy lokalizacyj-
ne w przypadku większych inwestycji. 
Problemem jest to, że wszystkie inne 
źródła, takie jak wiatr, geotermia czy 
biogaz, wymagają dużo czasu na przy-
gotowanie projektów oraz uwzględnie-

nia szeregu stref wykluczeń ze wzglę-
dów środowiskowych, przestrzennych 
oraz infrastrukturalnych. Energetyka 
słoneczna jest najmniej inwazyjną, co 
jest jej bardzo dużą zaletą. Nie posia-
da tego typu barier oraz ograniczeń. Na 
podstawie zeszłorocznych badań opinii 
publicznej można powiedzieć, że ma 
dobry odbiór, jeśli chodzi o akceptację 
społeczeństwa. 

Nie ma żadnych wątpliwości, że 
energetyka solarna będzie się da-
lej rozwijać?

Energetyka solarna będzie się roz-
wijać w taki sposób, że będzie przy-
nosić bardzo szybko efekty. Jeśli cho-
dzi o implementację nowej dyrektywy 
w Polsce w zakresie „zielonego ciepła”, 
zapowiadane jest wprowadzenie ulg 
podatkowych w podatku CIT oraz PIT 
dla inwestorów indywidualnych oraz dla 
małych i średnich przedsiębiorstw, któ-
re obecnie aktywnie starają się ograni-
czyć zużycie energii elektrycznej oraz 
paliw płynnych. 

Poza aktywnymi samorządami, 
które starają się być liderami na ryn-
ku energetyki słonecznej, zwłaszcza 
samorządami miejskimi, dostępne in-
strumenty będą mogły wesprzeć przed-
siębiorstwa przemysłowe oraz klientów 
indywidualnych, którzy do tej pory mieli 
ograniczone możliwości skorzystania 
bezpośrednio ze wsparcia. Również 
przedsiębiorstwa ciepłownicze będą 
mogły inwestować w energetykę so-
larną, tak aby latem, w tym trudnym 
dla nich okresie, pokryć zapotrzebowa-
nie na ciepłą wodę. PEC Wołomin jest 
tutaj dobrym przykładem. Moim zda-
niem, w całym tym systemie przycho-
dzi dobry czas w całej UE na energe-
tykę słoneczną. Uważam, że jest duża 
szansa dla naszego przemysłu, który 
może zapewnić pokrycie krajowego 
zapotrzebowania na urządzenia i do-
datkowo, w oparciu o rynek krajowy,  
rozwiać w kierunku eksportu. 

Rozmawiali: 
Dorota Kubek, Mariusz Marchwiak
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Rafał Pesta

WYSOKOSPRAWNE UKŁADY 
KOGENERACYJNE (CHP) DLA POTRZEB 
INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH

Obserwując kogeneracyjny sektor rynku 
energii w krajach Morza Bałtyckiego, 

ciężko nie oprzeć się wrażeniu, że biegnące 
lata ciągle działają na niekorzyść Polski. Kraje 
takie jak Dania, Szwecja, Norwegia w sposób 
bardzo sprecyzowany i konsekwentny realizują 
programy wsparcia dla wysokosprawnej 
kogeneracji (CHP). Począwszy od wsparcia 
przy inwestycji w odnawialne źródła energii 
i bezpośrednie dokapitalizowanie tego typu 
przedsięwzięć, po szereg działań pomocowych. 
Nie brakuje również bardzo jasno określonych 
systemów wsparcia w trakcie eksploatacji 
takiego źródła. 

Regulacje prawne 

Wielokrotny opis i przytaczanie zo-
bowiązań,jakie przyjęła Polska, doty-
czące sektora energetycznego i udziału 
energii pochodzącej z OZE, wygłasza-
nie prelekcji oraz publikacje artykułów 
z tego zakresu, nie wpływają w żadnym 
stopniu na przyspieszenie prac związa-
nych z regulacjami prawnymi. 

Osoby będące przedstawicielami 
zarówno przedsiębiorstw komercyj-
nych, jak i agencji rządowych krajów 
basenu Morza Bałtyckiego, wskazują, 
że najważniejszą rzeczą jest stworze-
nie bazy prawnej dla przedsięwzięć 
związanych ze źródłami odnawialnymi, 
w tym kogeneracją. Przypominają, że 
na początku lat 90. to właśnie groźba 
kryzysu energetycznego była jednym 
z istotnych czynników, które wpłynę-
ły na rządy niektórych państw, m.in. 
basenu Morza Bałtyckiego i wygene-

– EKONOMICZNE I TECHNICZNE 
MOŻLIWOŚCI INWESTOWANIA
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rowały szybkie wdrożenie przepisów 
przysparzających korzyści inwestorom 
i eksploatatorom OZE. 

Szwecja, Norwegia, czy Dania po-
siadające kilka razy mniej ludności niż 
Polska, rozproszonej w innej skali na 1 
km kwadratowy powierzchni, potrafi ły 
zaimplementować rozwiązania lokalne 
wykorzystujące źródła kogeneracyjne. 
Dystrybucja ciepła, traktowana w na-
szym kraju jako suplement do energii 
elektrycznej, pochodząca ze źródła ko-
generacyjnego, znajduje tam wykorzy-
stanie w indywidualnych i lokalnych po-
trzebach. Proste rozwiązania takie jak: 
pomoc fi nansowa przy likwidacji pieca 
węglowego czy ulgi podatkowe, aż po 
wieloletnie gwarantowane ceny energii 
wytworzonej przez określony rodzaj tur-
bin, wspierają kogenerację. 

Kogeneracja dla  
gospodarstw domowych

Rozważając układy kogeneracyj-
ne dla gospodarstw domowych, moż-
na uznać, że w Polsce mamy bardzo 
mocno rozwinięte badania naukowe 
nad tego typu układami. Posiadamy już 
spore doświadczenia w ich tworzeniu. 
Istnieją instalacje pilotażowe na różnych 
poziomach zaawansowania oraz bada-
nia modelowe. Dodatkowo trwają też 
prace nad układami poligeneracyjnymi, 
czyli produkującymi dodatkowo chłód. 
Mogą one stać się równie atrakcyjne 
i stworzyć konkurencję dla agregatów 
produkujących wodę lodową. 

Potencjalny użytkownik, który mo-
że otrzymać ciepło oraz prąd z układu 
zainstalowanego w domu jednorodzin-
nym lub też w pomieszczeniu gospo-
darczym, powinien działać już w dobrze 
przygotowanych regulacjach prawnych 
i systemach wsparcia fi nansowego.

Brak rozwiązań komercyjnych, które 
pozwalałyby w sposób modułowy za-
pewnić potencjalne potrzeby rynkowe, 
jest po części doskonałą wymówką dla 
instytucji pracujących nad rozwiązania-
mi prawnymi dla wsparcia kogeneracji 
na potrzeby lokalne lub gospodarstw 
domowych. 

Niewyjaśnione kwestie 

W Polsce nie posiadamy regulacji 
prawnych przysparzających korzyści 
z zastosowania lokalnych (inwestor  in-
dywidualny) układów kogeneracyjnych. 
Trwają co prawda prace nad zapisami 
w Ustawie Prawo energetyczne, jedno-
znacznie pozwalające na przedstawie-
nie do umorzenia zarówno świadectw 
pochodzenia z produkcji w jednym źró-
dle, zarówno energii elektrycznej, jak 
i ciepła. Możliwości otrzymania kon-
cesji na produkcję ciepła i przepisy re-
gulujące jego zakup, to kolejna nie-
rozwiązana kwestia istotna zarówno 
dla inwestorów instytucjonalnych, jak 
i indywidualnych. Brak jest ofi cjalnych 
informacji o pracach nad zwolnieniem 
takich inwestycji z podatku, chociażby 
tylko częściowo. Obecnie w Polsce do-
fi nansowanie bezpośrednie to szereg 
programów wsparcia fi nansowego, któ-
re prowadzone jest przez różne wyzna-
czone do tego instytucje.  

Strategia dla rozwiązań  
kogeneracyjnych

Wymieniając się informacjami 
z przedstawicielami z krajów, gdzie ko-
generacja ma silne wsparcie, doszedłem 
do wniosku, że wszystkie zauważone 
aspekty powinny rozwijać się równolegle 
i nie czekać na siebie wzajemnie. Aby te 
działania powiązać, niezbędna jest strate-
gia dla rozwiązań kogeneracyjnych.

Otóż, gdyby modelowane układy 
kogeneracyjne szybko „opuściły” sta-
nowiska laboratoryjne oraz stałyby się 
sprawne technicznie i technologicznie 
do zastosowania w gospodarstwach 
domowych, potencjalny inwestor nie 
miałby dzisiaj tylko jednego źródła in-
formacji, przedstawiającego mu co się 
wiąże z posiadaniem takiego źródła 
energii i jakie z tego tytułu uzyskuje 
korzyści.

 
Gąszcz przepisów 

Zainstalowany układ musiałby praw-
dopodobnie przejść cały cykl procesu 

budowlanego, włącznie z uzyskaniem 
pozwolenia na budowę. A w kolejno-
ści, wszystkie odbiory od służb odpo-
wiedzialnych za poszczególne aspekty 
w świetle Ustawy Prawo Budowlane. 
Zapewne Urząd Dozoru Technicznego 
musiałby takie urządzenie dopuścić do 
ruchu, a następnie inwestor zobligowa-
ny byłby do uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie. 

Te „operacje” to tylko część bu-
dowlana. Kolejna odsłona to ustawa 
Prawo energetyczne, a w jej świetle:  
warunki przyłączenia, umowa przy-
łączeniowa, umowa dystrybucyjna, 
koncesja na obrót i sprzedaż (poten-
cjalnie ciepła i energii). Inwestor zain-
teresowany uruchomieniem takiego 
źródła, już na tym etapie może po-
czuć się zdezorientowanym i zagu-
bionym w gąszczu przepisów. Poten-
cjalne korzyści jakie miałyby zrekom-
pensować ten trud, muszą być zatem 
jasno określone.

Inwestor indywidualny powinien 
mieć stworzone możliwie uproszczone 
warunki do zainstalowania układu, który 
pozwoli mu na wyprodukowanie ener-
gii, ciepła i chłodu na własne potrzeby. 
Zadeklarowane nadwyżki wszystkich 
trzech rodzajów mediów powinny być 
odpowiednio wcześniej zbilansowane 
i odkupione. Zakup i instalacja urzą-
dzeń powinna być sprowadzona do 
czynności wykonywanych przy zaku-
pie sprzętu AGD. 

Przewodnik dla  
inwestorów

Zostały już rozpowszechnione infor-
macje o przygotowywanym przez Mini-
sterstwo Gospodarki  przewodniku dla 
inwestorów chcących zainwestować 
w biogazownie. Podobny dla kogene-
racji, byłby zapewne pierwszym kro-
kiem pozwalającym zorientować się we 
wszystkich aspektach przedsięwzięcia, 
jakim jest instalacja wysokosprawnego 
układu kogeneracyjnego u inwestora 
indywidualnego. 
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Rozmowa z Janem Blachurą, z-cą dyrektora ds. technicznych Zespołu Elektrociepłowni Bielsko-Biała

Ciepło i energia 
dla Bielska-Białej

Wszystkie elektrofi ltry będą rozebrane, a w ich 
miejsce zabudowane nowe urządzenia 

i podłączone do istniejącego komina. Zniknie też 
galeria nawęglania z taśmociągiem węgla
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Na jakim etapie jest obecnie inwe-
stycja w EC1 w Bielsku-Białej?

Wszelkie postępowania związane 
z przygotowaniem inwestycji odbywają 
się zgodnie z obowiązującymi w PKE 
SA zasadami doboru wykonawców 
i zlecania usług. Są to procedury we-
wnętrzne, a w przypadku prac o znacz-
nych wartościach muszą być realizowa-
ne zgodnie z ustawą o zamówieniach 
publicznych. Zarówno jedne, jak i dru-
gie przepisy jednoznacznie określają 
tok postępowania i niestety wymagają 
określonego czasu realizacji.

W chwili obecnej mamy opracowa-
ne studium wykonalności, projekty pod-
stawowe części zasadniczej oraz pro-
jekty podstawowe instalacji urządzeń 
pomocniczych. Mamy już rozstrzygnięty 
przetarg i podpisaną umowę na wyko-
nanie projektu budowlanego. Prace te 
wykonuje Energoprojekt Katowice.

Przypomnijmy naszym czytelnikom, 
co kryje się pod pojęciem „części 
zasadniczej”?

Część zasadnicza obejmuje: kocioł 
fl uidalny, turbinę przeciwprężną z gene-
ratorem i wyprowadzeniem mocy, kotły 
szczytowo-rezerwowe opalane olejem 
lub gazem, akumulator ciepła. Stano-
wi to ogólnie rzecz biorąc około 80% 
całego przedsięwzięcia. Postępowanie 
odbywa się zgodnie z ustawą o zamó-
wieniach publicznych, w trybie nego-
cjacji z ogłoszeniem. W tej chwili mo-
gę jedynie zdradzić, że o ten właśnie 
kontrakt ubiegają się 4 fi rmy. Podstawą 
tworzenia ofert jest sporządzona przez 
nas Specyfi kacja Istotnych Warunków 
Zamówienia. Obecnie oczekujemy na 
oferty wstępne i ewentualne zapyta-
nia zainteresowanych. Oferty wstępne 
będą zawierały wszelkie rozwiązania 
techniczne, jakie powinien zastosować 
w Bielsku-Białej potencjalny wykonaw-
ca. Do jego zadań należy: opracowanie 
dokumentacji wykonawczej, dostawa 
wszelkich elementów – m.in. dostawa 
wspomnianego już kotła, turbiny i po-
zostałych urządzeń – w tym transfor-
matorów. Budowa i montaż całości na 
naszym terenie.

Kiedy można liczyć na rozstrzygnię-
cie tego decydującego dla nowego 
bloku w EC1 przetargu?

Jest to bardzo duże przedsięwzię-
cie, więc zakładamy optymistycznie, 
że powinno to nastąpić do końca lipca. 
Spodziewamy się jednak, że ze strony 
potencjalnych wykonawców będą wy-
stąpienia o przedłużenie terminu skła-
dania ofert. W takim przypadku osta-
teczny wykonawca powinien być zna-
ny do jesieni.

Wróćmy więc na razie do kwestii 
projektu budowlanego…

Jak już wspomniałem jego wyko-
nawcą jest katowicki Energoprojekt 
i prace nad nim trwają już od paru ty-
godni. To zadanie zostało podzielone 
na 3 tematy: projekt wyburzeń, rozbió-
rek, przekładek oraz budowa drogi; pro-
jekt budowlany obejmujący część za-
sadniczą inwestycji oraz trzecia część 
– instalacje i urządzenia pomocnicze 
obejmujące m.in.: gospodarkę paliwo-

wą, gospodarkę sorbentem, gospo-
darkę wodną i gospodarkę odpadami 
paleniskowymi.

Elektrociepłownia EC1 jest zlokalizo-
wana niemal w centrum Bielska-Bia-
łej, wśród gęstej zabudowy miesz-
kaniowej. Powoduje to większe wy-
mogi i ograniczenia, niż spotykamy 
na placach budów w pozostałych 
elektrowniach koncernu: walka z ha-
łasem i rygorystyczne przestrzega-
nie innych norm.

Lokalizacja naszego zakładu rzeczy-
wiście wymusza specyfi czne rozwiąza-
nia. Nawet teraz jest to widoczne: paliwo 
- czyli węgiel kamienny – możemy odbie-
rać wyłącznie podczas pierwszej i dru-
giej zmiany i to tylko w dni robocze. Pro-
blem hałasu nowego bloku został dość 
szczegółowo ujęty w raporcie oddzia-
ływania na środowisko, gdzie zostały 
określone wymagania, jakie muszą speł-
niać urządzenia przyszłego bloku. Ten 
raport jest podstawą uzyskania decyzji 

Miejsce, gdzie powstanie budynek nowego bloku elektroenergetycznego 
(główny plac przyszłej budowy), a dalej posadowiony będzie akumulator ciepła

F
ot

. P
K

E



90 nr 2(8)/2009
C

IE
PŁ

O
W

N
IC

TW
O

o uwarunkowaniach środowiskowych 
inwestycji. Obecnie jesteśmy na etapie 
występowania do Urzędu Miejskiego 
o uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach 
środowiskowych. Wiadomo więc, że 
wszelkie sprawy związane z potencjal-
ną uciążliwością naszej inwestycji dla 
okolicznych mieszkańców muszą być 
uwzględnione zarówno w projektach 
budowlanych, jak i projektach wykonaw-
czych podstawowych i pomocniczych 
urządzeń nowego bloku.

A więc nowy zakład będzie przyja-
zny dla środowiska?

Jeśli chodzi o hałas, spodziewamy 
się, że jego emisja będzie znacznie niż-
sza, niż jest obecnie. Również zdecydo-
wanie niższe będą emisje pyłu, tlenków 
siarki i tlenków azotu. Będziemy w tym 
względzie zgodni z ostrymi normami 
europejskimi.

Mówimy cały czas o uzgodnieniach, 
przetargach, projektach. A co z waż-
nych spraw już zostało wykonane?

Mamy już zakończone badania geo-
logiczne terenu. Okazuje się, że nie ma 
zdecydowanych przeszkód, które by 
mogły utrudniać pracę projektantów. 
Grunt jest dosyć stabilny, w niektórych 
jedynie miejscach będą wymagane kilku-

metrowe wykopy. Dokumentacja ta jest 
już zatwierdzona przez Urząd Miejski.

Kiedy więc możemy się spodziewać 
wbicia pierwszej łopaty w ziemię?

Trudno to dziś w sposób jedno-
znaczny określić. Niemniej jednak jeśli 
nic nieprzewidzianego nie nastąpi i zo-
stanie domknięta kwestia fi nansowania 
inwestycji, pierwsze prace przygoto-
wawcze powinny już nastąpić jesienią 
tego roku.

A kiedy popłynie pierwsze ciepło 
i pierwszy prąd?

Realizacja inwestycji jest zaplano-
wana na około 42 miesiące od chwili 
podpisania kontraktu. Liczymy więc, że 
nastąpi to w 2013 roku.

Rozmawiał: 
Andrzej Cygielski

Składowisko węgla  zostanie całkowicie przebudowane, a wraz z nim bocznica kolejowa

”Po bloku 460 
MW w Elektrowni 
Łagisza, kolejną 
inwestycją w toku 
jest budowa 
nowego bloku 
ciepłowniczego 
w bielskiej EC1
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Rozmowa z Izabelą Chińską, 
specjalistą ds. taryf ciepła 
w Przedsiębiorstwie Energo System 

BRANŻY CIEPŁOWNICZEJ 
Problemy
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Rentowność branży ciepłowniczej jest 
cały czas na pograniczu zera. Inwe-
stycje fi rm ciepłowniczych, zmierzają-
ce do obniżenia kosztów, automatycz-
nie powodują obniżanie przychodów 
z kolejnej taryfy, co ma bezpośredni 
wpływ na ich rentowność.  Jak roz-
wiązać ten problem?

Problem rentowności przedsiębiorstw 
ciepłowniczych jest spowodowany głów-
nie dwoma czynnikami: przyjętym mode-
lem regulacji wynikającym bezpośrednio 
z rozporządzenia Ministra Gospodarki 
z dnia 9 października 2006 r. w spra-
wie szczegółowych zasad kształtowa-
nia i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytu-
łu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2006 
r. Nr 193 poz. 1423) oraz podejściem 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do 
sposobu weryfi kacji i akceptacji kosztów 
uzasadnionych, stanowiących podstawę 
kalkulacji cen i stawek opłat. Obecnie 
funkcjonujący model kształtowania taryf 
dla ciepła oparty jest o kalkulację koszto-
wą. W ten sposób działania zmierzające 
do obniżenia kosztów - czy to w okresie 
obowiązywania taryfy, czy w założonych 
planach stanowiących podstawę kalku-
lacji nowej taryfy - skutkują obniżeniem 
cen i stawek opłat, a tym samym przy-
chodów przedsiębiorstwa. Zachodzi za-
tem kuriozalna sytuacja, kiedy to efektem 
starań przedsiębiorstwa zmierzających 
do obniżenia kosztów nie jest zysk w ko-
lejnych okresach taryfowych, a obniżenie 
cen i stawek opłat skutkujących mniej-
szymi przychodami w kolejnych taryfach. 
W takim modelu regulacji nierozsądnym 
jest więc podejmowanie przez zarządy 
przedsiębiorstw działań ograniczających 
koszty działalności regulowanej. Wysokie 
koszty zapewniają bowiem odpowiednią 
wysokość cen i stawek opłat, a tym sa-
mym - odpowiedni poziom przychodów 
z działalności regulowanej. Zmuszone są 
one jednocześnie do kreowanie innych 
centrów zysku. 

Jakie proponuje Pani zmiany?
O ile pierwszy z czynników wymaga 

zmiany aktu prawnego jakim jest rozpo-
rządzenie i gruntownej zmiany sposo-
bu regulacji branży ciepłowniczej, o tyle 

drugi ze wskazanych czynników wyma-
ga jedynie zmiany podejścia do swoich 
obowiązków przez Prezesa URE i repre-
zentujących go pracowników Urzędu Re-
gulacji Energetyki. Regulacja rynku cie-
płowniczego powinna być regulacją sys-
temową. Poprzez regulację systemową 
rozumiem takie rozwiązania i zasady, któ-
re będą jednakowe dla wszystkich przed-
siębiorstw. Zasady takie powinny być na 
tyle ogólne, aby obejmowały większość 
regulowanych przedsiębiorstw. Powin-
ny być także jednakowe dla wszystkich 
pracowników Urzędu i jednakowo przez 
nich stosowane. Obecnie stosowany 
sposób regulacji, w których pracownicy 
Urzędu decydują nie tylko o poziomie 
cen i stawek opłat ale także o pozio-
mie wielkości poszczególnych pozycji 
kosztowych (w skrajnych przypadkach 
decydują np. o wielkości zużycia i ce-
nach zakupu poszczególnych materia-
łów). Niejednokrotnie zdarza się, że za 
koszty uzasadnione do kalkulacji taryfy 
nie zostają uznane obliczone zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa ta-
kie pozycje kosztowe jak podatki czy 
amortyzacją od eksploatowanego ma-
jątku. Przyjęte, w zdecydowanej więk-
szości przypadków, kryterium wzrostu 
poszczególnych pozycji kosztowych na 
poziomie infl acji sprawia, że cały proces 
regulacji sprowadza się de facto do takiej 
korekty kosztów, aby wypełnić ten waru-
nek. Odrzucane są także takie  planowa-
ne koszty jak remonty czy wynagrodze-
nia, mimo iż wynikają one bezpośrednio 
z przyjętych planów (potrzeb) remonto-
wych i modernizacyjnych czy porozu-
mień społecznych.

Co to oznacza?
Dochodzi do sytuacji, że Prezes URE, 

poprzez swoich pracowników i zatwier-
dzane taryfy, wchodzi w kompetencje za-
rządów regulowanych przedsiębiorstw, 
decydując o poziomie nakładów na re-
monty, poziomie zatrudnienia czy kosz-
tów materiałów, nie ponosząc żadnej 
odpowiedzialności za skutki takich de-
cyzji. Mało tego, realizując swoje upraw-
nienia, wymaga wypełnienia wszystkich 
nałożonych w koncesjach obowiązków 

nie zapewniając jednocześnie, poprzez 
swoje decyzje taryfowe, środków na ich 
wypełnienie.

Osobnym problemem jest sposób 
uznawania zysku przez Prezesa URE 
w kalkulacji cen i stawek. Zysk, jako pod-
stawowy cel prowadzenia działalności 
gospodarczej, został uznany przez usta-
wodawcę, autora rozporządzenia oraz 
regulatora, jako zło konieczne. Już sama 
defi nicja zawarta w ustawie nie nazywa 
zysku zyskiem, a jedynie zwrotem z za-
angażowanego kapitału. Przesłanie za-
warte w tej defi nicji jednoznacznie wska-
zuje, że prowadzona działalność ciepłow-
nicza nie powinna służyć wypracowaniu 
zysku - który mógłby być przeznaczony 
na wypłatę dywidendy właścicielowi, ale 
również na modernizację i rozwój przed-
siębiorstwa - a jedynie zapewnić zwrot 
z zaangażowanego kapitału. Szczegól-
nego znaczenia nabiera to w przypadku, 
gdy nawet ten zagwarantowany w usta-
wie zwrot z zaangażowanego kapitału 
nie jest akceptowany przez prezesa URE 
w zatwierdzanych taryfach dla ciepła. W 
takiej sytuacji uzasadnionym jest pytanie 
o sens angażowania środków fi nanso-
wych w działalności i inwestycje w bran-
ży ciepłowniczej. 

Ciepłownictwo w Polsce zaczyna być 
określane mianem „Ciepłownictwa 
Systemowego”. Ma ono szereg cech 
charakterystycznych, do których na 
pewno można zaliczyć lokalny cha-
rakter. Czy ciepłownictwo systemo-
we jest najbardziej racjonalnym spo-
sobem zaopatrywania konsumentów 
indywidualnych i instytucjonalnych 
– uwzględniając przede wszystkim 
efekt ekologiczny oraz cenę ciepła?  

Zaopatrzenie odbiorców w ciepło, 
wytwarzane w dużych rejonowych ko-
tłowniach opalanych węglem i przesy-
łanym rozbudowanymi systemami cie-
płowniczymi, nie jest obecnie najracjo-
nalniejszym sposobem zaopatrywania 
konsumentów w ciepło. Okazuje się, 
że ciepło z takich przedsiębiorstw cie-
płowniczych nie jest już tak atrakcyjne 
cenowo w porównaniu do mniejszych, 
lokalnych źródeł ciepła, nawet w porów-
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naniu do źródeł wytwarzających ciepło 
z innych nośników energii, np. gazowych. 
Składają się na to wysokie kosztów pali-
wa, jego transportu oraz wzrost kosztów 
usług obcych. Nakładają się na to „grze-
chy przeszłości” w postaci przewymia-
rowanych źródeł i sieci przesyłowych, 
mających średnio po 30 lat i wymagają-
cych natychmiastowej modernizacji. Nie-
dopasowanie źródeł i sieci do obecnego 
zapotrzebowania na ciepło wynika także 
z poczynionych przez odbiorców termo-
modernizacji, czy zainstalowanych ukła-
dów regulacyjnych i automatyki pogodo-
wej. Jednakże wspomniana wcześniej 
regulacja, całkowicie pozbawiona przez 
ostatnie 10 lat innych celów strategicz-
nych poza ograniczaniem wzrostu płat-
ności za ciepło do poziomu nieprzekra-
czającego poziomu infl acji i oderwana od 
realiów funkcjonowania przedsiębiorstw 
ciepłowniczych oraz ich potrzeb, sku-
tecznie ograniczyła proces modernizacyj-
ny i inwestycyjny w ciepłownictwie. 

Jakie zatem jest najlepsze rozwią-
zanie?

Obecnie ekonomicznie uzasadnione 
są systemy ciepłownicze oparte o ciepło 
wytwarzane w skojarzeniu z wytwarza-
niem energii elektrycznej. Niska cena 
wytworzonego w ten sposób ciepła re-
kompensuje odbiorcom koszty jego dys-
trybucji i czynią je ekonomicznie atrak-
cyjne i konkurencyjne w stosunku do 
ciepła wytwarzanego w indywidualnych 
źródłach – także opartych o inne pali-
wa takie jak: gaz ziemny, LPG czy olej 
opałowy. Niestety, nie ciepło wytwarza-
ne w skojarzeniu jest dostępne jedy-
nie dla niewielkiej części odbiorców. W 
pozostałych przypadkach, najlepszym 
rozwiązaniem dla małych odbiorców są 
źródła ciepła w budynkach oraz lokal-
ne kotłownie zlokalizowane w bezpo-
średnim sąsiedztwie obiektów i budyn-
ków. Bezobsługowe źródła  wyposażone 
w układy pełnej automatyki nie wyma-
gają rozbudowanej infrastruktury prze-
syłowej, a tym samym, unikamy zwią-
zanych z tym kosztów. W działaniach 
polegających na budowie i eksploatacji 
indywidualnych źródeł ciepła zlokalizo-

wanych bezpośrednio w obiektach od-
biorcy lub lokalnych źródeł zasilających 
kilka obiektów położonych w ich bezpo-
średnim sąsiedztwie, widzę właśnie przy-
szłość przedsiębiorstw ciepłowniczych 
nieposiadających ciepła wytwarzanego 
w skojarzeniu. 

Natomiast dla klientów instytucjonal-
nych zdecydowanie lepszym rozwiąza-
niem staje się posiadanie własnego źró-
dła ciepła wytwarzanego w skojarzeniu 
z wytwarzaniem energii elektrycznej. Je-
żeli tylko odbiory ciepła umożliwiają bu-
dowę takiego źródła, to uwzględniając 
wszystkie dostępne systemy wsparcia 
- od środków na inwestycje pochodzą-
ce ze środków unijnych po przyznanie 
świadectw pochodzenia - nie znajdzie-
my bardziej ekonomicznie uzasadnione-
go rozwiązania. 

Jakie są główne problemy branży?
Mianem problemów w branży cie-

płowniczej przede wszystkim możemy 
określić kurczący się rynek ciepła - sys-
tematyczny spadek sprzedaży ciepła 
przy jednoczesnym obniżaniu mocy za-
mówionej przez Odbiorców - oraz wspo-
mniany już wcześniej spadek nakładów 
na inwestycje i modernizacje. Jednakże 
w ostatnim czasie istotnym problemem 
były także drastyczne wzrosty kosztów 
zakupu paliw - zwłaszcza węgla - oraz 
wzrosty cen i stawek za energię elek-
tryczną, na które przedsiębiorstw ener-
getyczne nie miały bezpośrednio wpły-
wu. W ubiegłym roku,  reprezentując 
przedsiębiorstwa energetyczne nawet 
trzykrotnie występowaliśmy z wnioskiem 
do Prezesa URE o zmiany obowiązu-
jących taryf dla ciepła ze względu na 
zmiany cen paliw. Niestety, znaczny od-
setek przedsiębiorstw ciepłowniczych 
nadal nie wie, że ma możliwość zmia-
ny taryfy dla ciepła w przypadku istot-
nych zmian w prowadzeniu działalno-
ści gospodarczej, a zmiana ceny węgla 
czy gazu do takich zdarzeń na pewno 
można zaliczyć. Pracownicy Przedsię-
biorstwa Energo System wielokrotnie 
wspomagało zarządy fi rm ciepłowni-
czych w takich przypadkach, czego do-
wodem były sprawnie przeprowadzone 

postępowania dotyczące zmiany taryfy 
dla ciepła. 

Problemem branży ciepłowniczej, 
któremu prawie wszystkie przedsiębior-
stwa ciepłownicze muszą stawić czoła, 
to także podejście Prezesa URE do prze-
biegu postępowania administracyjnego 
dotyczącego zatwierdzania taryf dla cie-
pła, bądź zmian taryf dla ciepła aktualnie 
obowiązujących. Przejawia się to w bra-
ku jednolitości procedur oceny wniosków 
taryfowych (poza kryterium wzrostu in-
fl acyjnego). Brak jednoznacznych kryte-
riów kwalifi kacji kasztów uzasadnionych, 
dowolność interpretacji, niejasne zasady 
oceny, długie i bezzasadnie przewlekane 
postępowania i często brak znajomości 
zasad funkcjonowania i potrzeb przed-
siębiorstw ciepłowniczych to główne ce-
chy postępowań taryfowych. Ponadto 
zbyt duża szczegółowość analizy wnio-
sków taryfowych przy jednoczesnym 
pominięciu głównych potrzeb przedsię-
biorstw i ich celów strategicznych. 

Jak powinien wyglądać nowy model 
kalkulacji taryf?

Na podstawie prawie dziesięciolet-
niego doświadczenia, widzimy kilka ob-
szarów, które należałoby zmienić w kal-
kulacji taryf. Mając na względzie fakt, 
że koszty zmienne stanowią od 70 do 
95% kosztów całkowitych jego wytwa-
rzania, proponuję, aby ceny ciepła były 
jednoczłonowe i odnosiły się wyłącz-
nie do jednostki energii (GJ). Rozwią-
zanie to wprowadzi prosty i przejrzysty 
system rozliczeń za dostarczone ciepło 
oraz umożliwi porównywalność różnych 
źródeł ciepła, niezależnie od zastosowa-
nego paliwa. Obecny system cen, na 
który składa się cena za ciepło oraz za 
moc zamówioną, mając na względzie 
różne wykorzystanie mocy, praktycz-
nie uniemożliwia jakiekolwiek porówna-
nia czy oceny. Uwzględniając sezono-
wość sprzedaży ciepła, koniecznym jest 
jednak zapewnienie przedsiębiorstwu 
równomiernych przychodów w okresie 
wszystkich 12 miesięcy. Rozwiązaniem 
takim jest wprowadzenie systemu rat 
planowych – zaliczek. Raty takie, usta-
lane np. na podstawie sprzedaży cie-
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pła w poprzednim okre-
sie rozliczeniowym, rozli-
czane byłyby raz lub dwa 
razy w roku. Ich zastoso-
wanie nie wypatrzyłoby 
ceny ciepła oraz wielko-
ści płatności za dostar-
czone ciepło a zastąpiło 
jakże kontrowersyjne ce-
ny za moc. 

Uwzględniając nato-
miast charakter kosztów 
działalności związanej 
z dystrybucją ciepła, ra-
cjonalnym rozwiązaniem 
byłoby wdrożenie kalku-
lacji stawek opłat ustalo-
nych jedynie w odniesie-
niu do mocy. I w tym miej-
scy pragnę podkreślić, że 

kalkulacja stawek opłat powinna odnosić 
się, nie jak obecnie do mocy zamówio-
nej, lecz w stosunku do mocy przyłącze-
niowej. Przedsiębiorstwo ciepłownicze, 
realizując wydane na wniosek odbiorcy 
warunki przyłączenia, ponosi określone 
nakłady inwestycyjne na budowę sieci 
i przyłącza, a także w późniejszym okre-
sie ponosi koszty związane z ich eks-
ploatacją. Przecież oczywistym jest, że 
zmiana mocy zamówionej nie ma jakiego-
kolwiek wpływu na wzrost lub obniżenie 
wskazanych kosztów. Dlatego odbiorca 
powinien ponosić pełne koszty związa-
ne z budową i eksploatacją majątku sie-
ciowego, który powstał dla jego potrzeb. 
Nieuzasadnionym jest przenoszenie ta-
kich kosztów na pozostałych odbiorców 
lub na przedsiębiorstwo ciepłownicze 
w przypadku, gdy odbiorca zmieni moc 
zamówioną.  Zaproponowane rozwiąza-
nie spowoduje sprawiedliwą dystrybucję 
kosztów funkcjonowania systemów cie-
płowniczych na ich użytkowników. Wpro-
wadza również wspomnianą wcześniej 
porównywalność stawek opłat i przej-
rzystość rozliczeń oraz zapewnia prze-
widywalny stały przychód gwarantujący 
stabilność fi nansową przedsiębiorstwom 
dystrybucyjnym oraz umożliwiający pla-
nowanie i realizację inwestycji.

Jest to model znacznie uproszczony, 
w którym mamy jedną cenę ciepła oraz 

jedną stawkę opłaty dystrybucyjnej. Za-
stosowanie takie lub podobnego mode-
lu kalkulacji cen i stawek opłat umożliwi 
jednocześnie wprowadzenie regulacji 
opartej o ceny i stawki pułapowe lub 
parytetowe, bezpośrednio powiązane 
z ceną nośnika energii.

Czy uzasadnione byłoby również 
zmienienie sposobu zatwierdzania 
taryf?

Proponuję, aby Prezes URE miał na 
rozpatrzenie wniosku taryfowego ściśle 
określony czas, np. 60 dni. W tym czasie 
może wnioskować o uzupełnienie bądź 
poprawienie przedłożonego wniosku. Naj-
później w 60 dniu postępowania wydaje 
decyzję zatwierdzającą, bądź odmawia-
jącą zatwierdzenia taryfy. W przypadku 
decyzji odmawiającej, przedsiębiorstwo 
może wnieść odwołanie do sądu. Mo-
że także wdrożyć zaskarżoną taryfę do 
stosowania na własne ryzyko informując 
jednocześnie o tym swoich odbiorców. W 
przypadku nieuznania odwołania przez 
sąd, przedsiębiorstwo będzie zmuszo-
ne zwrócić odbiorcom nieuzasadnione 
przychody oraz zapłacić stosowna karę. 
W przypadku braku jakiejkolwiek decyzji 
Prezesa URE, automatycznie wniosko-
wana taryfa w 75 dni od daty jej złożenia 
do zatwierdzenia, mogłaby być stosowa-
na przez Przedsiębiorstwo. W ten sposób 
odpowiedzialność za poprawność taryfy, 
w znacznej części zostanie zdjęta z Pre-
zesa URE i przesunięta na przedsiębior-
stwo ciepłownicze. 

Jak najbardziej uzasadnione jest tak-
że wdrożenie do taryf mechanizmu auto-
matycznego uwzględniania wszystkich 
zmian cen i stawek opłat sprzedawców 
ciepła oraz dostawców usług przesy-
łowych. Możliwe to byłby poprzez sto-
sowne zapisy w tekście taryfy odnoszą-
ce się do taryf innych sprzedawców lub 

dostawców ciepła. Każdorazowa zmia-
na taryfy sprzedawcy ciepła nie wyma-
gałaby wszczynania dodatkowego po-
stępowania administracyjnego lecz tylko 
stosownego powiadomienia odbiorców 
(przecież taryfa tegoż sprzedawcy będzie 
zatwierdzona przez Prezesa URE). 

Przedstawione wybrane propozycje 
zmian regulacji nadal zapewnią pełną 
kontrolę Prezesowi URE na sposobem 
kalkulacji taryf przedsiębiorstw ciepłow-
niczych, a jednocześnie uczynią pro-
ces ten znacznie prostszym szybszym 
i transparentnym. 

Ponadto uważam, że konieczna jest 
zmiana w sposobie rozpatrywania wnio-
sków o zmianę taryfy dla ciepła ze wzglę-
du na zmianę cen paliw. Rozpatrzenie 
takiego wniosku przez Prezesa URE nie 
powinno być dłuższe niż powiedzmy 7 
dni, gdyż biorąc pod uwagę czas pu-
blikacji taryfy bądź jej zmiany, przedsię-
biorstwa przez okres ok. 1,5 miesiąca 
stosują ceny i stawki opłat nie uwzględ-
niających nowych cen paliw. Straty fi -
nansowe ponoszone z tytułu zwiększo-
nych kosztów zakupu paliwa w okresie 
pomiędzy wejściem w życie nowej ceny 
paliwa a wprowadzeniem zmiany taryfy 
dla ciepła są nie możliwe do odrobienia. 
Należy tu zwrócić uwagę na fakt, iż za-
zwyczaj zmiany ceny paliw dokonywane 
są w okresie grzewczym. Należałoby się 
także zastanowić na dalszym funkcjono-
waniem obowiązku publikacji taryf dla 
ciepła. Uwzględniając fakt, że Przedsię-
biorstwo jest zobowiązane powiadomić 
każdego swoje odbiorcę o jakichkolwiek 
zmianach w taryfi e, obowiązek ten nic nie 
wnosi a jedynie wpływa na wydłużenie 
czasu wdrożenia nowej taryfy lub zmiany 
obowiązującej taryfy.

Rozmawiali: 
Dorota Kubek, Mariusz Marchwiak

Przedsiębiorstwo Energo System specjalizuje się w doradztwie w za-
kresie prowadzonej przez przedsiębiorstwa koncesjonowanej działal-
ności energetycznej obejmującym koncesje i taryfy dla energii elek-
trycznej, ciepła i gazu oraz działania zmierzające do obniżenia kosztów 
zakupu i zmniejszenia zużycia energii. Obecnie współpracuje z prze-
szło 120 przedsiębiorstwami (www.energosystem.com.pl).
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SEW-EURODRIVE

MOVIGEAR® 
– ekonomiczna wydajność 

Większa sprawność energetycz-
na pozwala ograniczyć zużycie 

energii i koszty operacyjne 
Oszczędzanie energii stanowi nie 

tylko ważny wkład w ochronę środo-
wiska. Jest także opłacalne fi nansowo. 
W wielu branżach, takich jak przemysł 
samochodowy, spożywczy i związany 
z napojami, logistyka na lotniskach oraz 
ogólna logistyka transportowa, kwestia 
„Całkowitego kosztu posiadania” (Total 
Cost Of Ownership – TCO) staje się co-
raz ważniejsza.  Zastosowana techni-
ka napędowa oraz jej sprawność cał-
kowita odgrywają obecnie ważną rolę. 
Centralny Związek Przemysłu Elektro-
technicznego i Elektrycznego (ZVEI) 
w Niemczech przeprowadził szczegó-
łową analizę. W jej wyniku potwierdzo-
na została teza, iż  systemy zasilane 
elektrycznie są odpowiedzialne za po-
nad dwie trzecie zużycia energii elek-
trycznej przez przemysł. 

Z tego względu coraz więcej fi rm 
inwestuje w najnowsze rozwiązania. 
Mechatroniczny system napędowy MO-
VIGEAR® fi rmy SEW-EURORDRIVE 

stanowi dla nich nie tylko inwestycję 
w przyszłościową i inteligentną tech-
nikę napędową, lecz pomaga również 
w natychmiastowym obniżeniu kosz-
tów energii. 

Jako przykład może służyć spraw-
ność silnika MOVIGEAR®, który już 
dziś znacznie przewyższa wymogi kla-
sy sprawności IE4 (silniki o najwyższej 
sprawności – Super Premium Effi  cien-
cy). Klasa ta jest obecnie rozważana ja-
ko projekt  przez Międzynarodową Ko-
misję Elektrotechniczną (IEC). Całkowi-
ta sprawność urządzenia MOVIGEAR® 
(przekładni, silnika i elektroniki napędu) 
jest z tego względu znacznie większa 
niż w przypadku konwencjonalnych 
rozwiązań napędowych i ma znaczny 
wkład w zmniejszenie strat energii pod-
czas eksploatacji systemu. 

MOVIGEAR® jest inteligentnym, 
zdecentralizowanym, mechatronicz-
nym układem napędowym łączącym 
przekładnię z silnikiem i sterowaniem. 
Cechy produktu: duża niezawodność 
i żywotność, kompaktowa konstruk-
cja, zredukowane warianty umożliwia-

jące standaryzację i obniżenie kosztów 
magazynowania, funkcjonalne opro-
gramowanie, energooszczędność, ni-
ska emisja hałasu, powierzchnie przy-
stosowane do wymogów sanitarnych, 
okablowanie tylko jednym przewodem 
(zasilanie+komunikacja).

MOVIGEAR® łączy w sobie per-
fekcyjnie dopasowane do siebie ele-
menty techniki napędowej składającej 
się z motoreduktorów, elektroniki napę-
dowej oraz opcji sterowania.  Charak-
teryzuje się bardzo wysoką sprawno-
ścią całkowitą, co wpływa na znaczne 
obniżenie kosztów energii. 

Za opracowanie systemu MOVIGE-
AR® fi rma SEW-EURODRIVE otrzyma-
ła nagrodę Frost and Sullivan Award 
2007 w kategorii: „Najbardziej inno-
wacyjny produkt roku na europejskim 
rynku napędów elektrycznych”.

Aby zapoznać Państwa z najbardziej 
skutecznymi rozwiązaniami stworzo-
na została strona internetowa: 
www.sew-energooszczednosc.pl. 

Energia jako czynnik 
ekonomiczny

Energooszczędne 
rozwiązania fi rmy 
SEW-EURODRIVE 

w zakresie automatyki 
przemysłowej

Przyszłość należy do produktów specjalnie 
zaprojektowanych w celu realizacji konkretnych 

zadań, w tym energooszczędności. 
SEW-EURODRIVE jako lider na światowym rynku 
automatyki przemysłowej inwestuje w rozwój nowych 
technologii. Wynikiem takich badań jest urządzenie 
MOVIGEAR® - mechatroniczny system napędowy.
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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?

www.EmersonProcess-PowerWater.com/600GW
+48 22 458 9100
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