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Szanowni
PAŃSTWO

W maju 2006 r. weszła w życie opra-
cowana przez Komisję Europejską Dy-
rektywa 2006/32/WE „W sprawie efek-
tywności końcowego wykorzystania 
energii i usług energetycznych”, która 
nałożyła na Państwa Członkowskie obo-
wiązek podjęcia działań ograniczających 
zużycie energii przez odbiorców końco-
wych o 1% rocznie przez kolejnych dzie-
więć lat, rozpoczynając z dniem 1 stycz-
nia 2008 r. Aby zrealizować ww. cel, 
w Ministerstwie Gospodarki powstał 
projekt Ustawy o Efektywności Energe-
tycznej, której zasadniczym elementem 
ma być System Białych Certyfi katów – 
zbywalnych świadectw potwierdzają-
cych oszczędność energii. 

W lipcu br. odbyła się debata „Bia-
łe Certyfi katy – Mechanizmy rozwoju 
efektywności”. Celem organizatorów 
spotkania było uzasadnienie koniecz-
ności wdrożenia Ustawy o Efektywno-
ści Energetycznej oraz zdobycia dla jej 
założeń, w tym dla Systemu Białych 
Certyfi katów, poparcia wśród przedsta-
wicieli gospodarki i społeczeństwa. Aby 
bowiem osiągnąć cele poprawy efek-

tywności konieczne jest wyjaśnienie 
wszelkich wątpliwości, które pojawiły 
się wokół Systemu Białych Certyfi ka-
tów. Z tego powodu prowadzona była 
dyskusja na temat zasadności wdroże-
nia Systemu i skuteczności jego me-
chanizmów. Dyskusji zostały poddane 
kwestie fi nansowania Białych Certyfi -
katów, zakres kompetencji poszcze-
gólnych instytucji obsługujących Sys-
tem oraz możliwości zastąpienia Bia-
łych Certyfi katów jakimś innym, bardziej 
sprawnym systemem. 

Zapraszamy do zapoznania się 
z obszerną relacją z tego spotkania 
(str. 20) oraz artykułem autorstwa 
prof. Krzysztofa Żmijewskiego – se-
kretarza generalnego Społecznej Ra-
dy Konsultacyjnej Narodowego Pro-
gramu Redukcji Emisji (str. 4). Prezen-
tacje i nagrania z debaty umieszczone 
są również na stronie internetowej: 
www.proinwestycje.pl.

Zapraszamy do lektury i współpra-
cy z naszym wydawnictwem

Dorota Kubek, Mariusz Marchwiak
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prof. Krzysztof Żmĳ ewski, 
Politechnika Warszawska

BIAŁE?
DLACZEGO

Nie chcę straszyć, ale niestety mu-
szę, bo ani sam zdrowy rozsądek, ani 
rachunek ekonomiczny wsparty rosną-
cymi cenami energii nie zmusiły nas do 
istotnego zredukowania marnotrawstwa 
energii. Nota bene, marnotrawstwa do-
brze już udokumentowanego, dzięki pra-
com KAPE, FEWE, Instytutu Kwiatkow-
skiego, Instytutu na Rzecz Ekorozwoju 
i innych „apostołów efektywności”.

Dyrektywa 2006/32/WE o Efektyw-
ności i Usługach Energetycznych (E&ES) 
oczekuje od Państw Członkowskich, że 
podejmą konkretne działania, ale pozwa-

la im na dokonanie ich wyboru. Innymi 
słowy zgodnie z zasadą subsydiarności 
Dyrektywa określa cele (co?), pozosta-
wiając pewną swobodę w wyborze spo-
sobów (jak?).

Przykładowe „środki poprawy efek-
tywności energetycznej” zamieszczone 
zostały w Załączniku III do Dyrektywy, 
a mechanizmy ich stosowania omówio-
ne zostały w Art. 6, a fi nansowania w Art. 
11 (Fundusze).

Działając ciągle w ramach Dyrektywy 
moglibyśmy np. uruchomić:

Fundusz Efektywności Energetycz- 

nej w celu subsydiowania progra-
mów poprawy efektywności ( i innych 
środków poprawy efektywności) (Art. 
11),
środki horyzontalne (Zał. III), takie jak  
tax credits (ulgi podatkowe za zakup 
urządzeń wysoko efektywnych) lub 
podatek węglowy (za emisje CO2),
moglibyśmy też, ciągle pozostając  
w ramach Dyrektywy, przeprowadzić 
gruntowną reformę podatkową, tzw. 
Zieloną, polegającą na zwiększeniu 
opodatkowania elementów użytko-
wania środowiska (energia, emisje, 

Certyfi katy – ma się rozumieć. Nie chcę straszyć unĳ nymi regulacjami, ale 
muszę przyznać, że to dzięki nim nasze wieloletnie werbalne poparcie dla 

idei efektywności energetycznej i poszanowania energii zaczęło przyoblekać się 
w ciało konkretnych działań i rozwiązań prawnych. 

Jak do tej pory jedynym efektywnym stymulatorem efektywności energetycznej 
jest Ustawa o Wspieraniu Przedsięwzięć Termomodernizacyjnych. Niezła, 

skuteczna, ale działająca na wąskim wycinku sektora efektywności.  
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odpady itp.) równocześnie z ekwiwa-
lentnym zredukowaniem opodatko-
wania pracy.

Green Tax Reform 

Green Tax Reform jest neutralna bu-
dżetowo, obniża rynkową cenę siły robo-
czej (wzrost zatrudnienia) i zwiększa ryn-
kową cenę użytkowania środowiska i jego 
zanieczyszczenia (efektywniejsza gospo-
darka). GTR stymuluje innowacyjność i ra-
cjonalność w gospodarce, podnosząc jej 
jakość i konkurencyjność. Niektóre kraje 
UE wprowadziły już elementy GTR, np. 
Niemcy, Dania, Szwecja, Holandia.

Przyznam, że powyższe rozwiązania 
bardzo mi odpowiadają, szczególnie GTR, 
która doprowadziłaby do gruntownej prze-
budowy polskiej gospodarki na bardziej 
zdecentralizowaną (minimalizacja wyso-
kich kosztów transportu), innowacyjną 
i racjonalną. Tyle tylko, że do GTR jeste-
śmy jeszcze niezdolni psychologicznie 
(silne bariery polityczno-społeczne), a do 
pierwszych dwóch jesteśmy niezdolni 
ekonomicznie (potężna bariera defi cytu 
budżetowego i czas kryzysu).

Powiedzmy sobie wyraźnie – efektyw-
ność energetyczna jest opłacalna, szcze-
gólnie w wymiarze makro, tzn. gospodar-
ki narodowej, ale nie da się jej realizować 
bezinwestycyjnie, tzn. bez kosztów, a wo-
bec silnej konkurencji o środki (w bizne-
sie - na marketing i rozwój, w gospodar-
stwach domowych - na konsumpcję) nie 
da się wypromować efektywności bez 
silnej motywacji fi nansowej. Stąd, pro-
mowana przez Unię, koncepcja białych 
certyfi katów.

W unijnych dokumentach białe cer-
tyfi katy traktowane są jako instrument 
rynkowy, także przez Dyrektywę - Art. 6, 
ust. 1 lit b, co dziwnie kontrastuje z kra-
jowymi oskarżeniami certyfi kacji o roz-
budowaną biurokrację, opresyjność itp. 
W tym kontekście warto przytoczyć de-
klarację z Art. 4 ust. 5.: „5. Po dokonaniu 
korekty i sporządzeniu sprawozdania po 
pierwszych trzech latach stosowania ni-
niejszej dyrektywy, Komisja bada zasad-
ność przedstawienia projektu dyrektywy 
mającej na celu dalszy rozwój podej-

ścia rynkowego do poprawy efektyw-
ności energetycznej przy wykorzystaniu 
„białych certyfi katów”.

Komu system  
przeszkadza?

Warto by się zastanowić, komu sys-
tem białych certyfi katów naprawdę prze-
szkadza i dlaczego? Partnerskie rozmowy 
z przedstawicielami organizacji przemy-
słowych (m.in. Forum Odbiorców Energii, 
KPP i KPP Lewiatan) wskazują, że za-
strzeżenia artykułowane przez tę cześć 
energetycznej sceny nie mają charakte-
ru fundamentalnego, lecz odnoszą się 
do szczegółów o charakterze operacyj-
nym – przyznaję, że szczegółów niezwy-
kle ważnych:

proporcji środków alokowanych na  
podsektory: odbiorców końcowych, 
dystrybucji i wytwarzania. Zdaniem 
autorów założeń do Ustawy odbior-
com końcowym winno być ich przy-
dzielone min. 80%, pozostałym nie 
więcej niż po 10%. Należy podkre-
ślić, że te 10% to wsparcie działów 
eksploatacji (tu się poprawia efek-
tywność), a nie środki na nowe in-
westycje,
udziału fi rm typu ESCO (Usług Ener- 
getycznych), o których Dyrektywa 
mówi wielokrotnie, w przedsięwzię-
ciach poprawiających efektyw-
ność energetyczną u odbiorców 
końcowych, szczególnie drobnych 
i rozproszonych (głownie MiŚP i go-
spodarstwa domowe),
uwzględnienia wykorzystania energii  
odpadowej jako czynnika poprawy 
efektywności energetycznej proce-
sów technologicznych (np. ciepła ni-
skotemperaturowego).
Jednoznacznie rozstrzygnąć moż-

na, podnoszoną przez kilku adwersa-
rzy, kwestię wysokich kosztów systemu 
i jego ewentualnej (nie) efektywności. 
Ogromna większość środków wygene-
rowanych przez system (98,5%) prze-
znaczona będzie bezpośrednio na opła-
calne inwestycje proefektywnościowe, 
zaledwie 1,5% to koszty administracyj-
ne Systemu. Białe Certyfi katy zwiększą 

rachunki za energię (prąd, gaz i ciepło) 
zaledwie o 1-2%, a więc praktycznie nie-
zauważalnie. W skali makro będzie to ok. 
1,5 mld zł/rok, podczas gdy wartość 
oszczędności to średnio 6,5 mld zł/rok 
(w okresie do 2016 r.).

Jedyne możliwe  
rozwiązanie?

Należy jednak podkreślić, że Sys-
tem Białych Certyfi katów przy wszystkich 
swoich zaletach nie powinien i nie może 
być panaceum – jedynym możliwym roz-
wiązaniem. Jego „twarde” działania win-
ny być wspierane „miękkimi” działaniami 
NFOŚiGW z Funduszu zasilanego przez 
systemowe opłaty zastępcze. Środki te 
winny być przeznaczone na informację, 
edukację oraz na dofi nansowywanie au-
dytów energetycznych. W dalszym ciągu 
winien działać Fundusz Termomoderniza-
cji w BGK S.A. Powinien też być powo-
łany Fundusz Efektywności Energetycz-
nej (o którym mowa w Dyrektywie). Tym 
bardziej, że środki na ten fundusz mamy 
prawo przetransferować z Systemu Han-
dlu Emisjami wprowadzanego nowelizacją 
Dyrektywy EU-ETS.

Byłoby wielkim polskim sukcesem, 
gdyby udało się nam przekuć trudne eu-
ropejskie regulacje na sprawne narzędzia 
poprawy konkurencyjności naszej gospo-
darki. Mamy taką szansę i mam nadzieję, 
że z niej skorzystamy.

Im prędzej zrozumiemy, że nie ma-
my innego wyjścia, tym lepiej, ponieważ: 
musimy implementować Dyrektywę 
E&ES 2006/32/WE; zgodnie z Dyrekty-
wą EU-ETS 2009/29/WE musimy do 30 
IX 2011 r. przedstawić Komisji do zatwier-
dzenia konkretny Program Redukcji Emi-
sji; musimy zrealizować Program „3x20” 
i poprawić efektywność energetyczną 
Polski o 20%. Jeżeli tego wszystkiego nie 
zrobimy, to utracimy prawa do derogacji 
(czyli jakieś 4,2 mld €/rok).

Najistotniejszym argumentem winien 
być argument zdrowego rozsądku, ale ten 
niestety jest w moim kraju przedziwnie 
zdewaluowany. Może z Unii i Opatrzno-
ści pomocą uda się przywrócić mu war-
tość? Oby! 
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Mariusz Ruszel, doktorant Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego

Polska perspektywa

Pakiet energetyczno-klimatyczny 
przyjęty podczas unĳ nego szczytu 

odbywającego się w dniach 11-12 
grudnia 2008 r. odebrany został przez 
wielu w kraju jako sukces polskiego 
Rządu. Warto spojrzeć z perspektywy 
czasu raz jeszcze na niektóre 
z postanowień unĳ nego szczytu 
i zastanowić się jakie współczesne 
wyzwania stawia przed polską polityką 
energetyczną. 

pakietu energetyczno-
klimatycznego

F
ot

. N
E



7nr 4(10)/2009

E
LE

K
TR

O
EN

ER
G

ET
YK

A

Ambitne cele klimatyczne Unii Eu-
ropejskiej dotyczące walki z globalnym 
ociepleniem zakładają realizację przyję-
tych przez Radę Europejską 8-9 mar-
ca 2007 r. celów Pakietu „3x20”, czyli 
redukcję o 20% gazów cieplarnianych, 
zwiększenie efektywności energetycz-
nej o 20% oraz 20% udział odnawial-
nych źródeł energii (OZE) w ogólnym 
bilansie energetycznym. Wszystkie te 
cele ilościowe państwa Wspólnoty ma-
ją osiągnąć do 2020 r. [1]. Dodatkowo 
Komisja Europejska zarekomendowała 
zwiększenie do 10% udziału biopaliw 
w ogólnym zużyciu paliw w transporcie 
na terenie UE. 

Cele klimatyczne Wspólnoty zosta-
ną najprawdopodobniej w najbliższych 
latach rozszerzone, co sugerować mo-
że m.in. przyjęte w lutym 2009 r. na fo-
rum Parlamentu Europejskiego spra-
wozdanie francuskiej posłanki Anne 
Laperrouze w sprawie wspólnej polityki 
energetycznej UE. Zakłada ono m.in. 
nowe klimatyczne wspólnoty sięga-
jące 80% redukcji gazów cieplarnia-
nych, udziału energii ze źródeł odna-
wialnych na poziomie 60% oraz efek-
tywności energetycznej na poziomie 
35%. Wszystkie te cele UE chciałaby 
osiągnąć do 2050 r. 

Niewykluczone, że UE może zobo-
wiązać się do 30% redukcji gazów cie-
plarnianych do 2020 r. pod warunkiem, 
że „inne kraje rozwinięte zobowiążą się 
do porównywalnych ograniczeń, a kraje 
rozwijające się przyczynią się do reduk-
cji stosownie do swojej odpowiedzial-
ności i swoich zdolności” [2]. 

Cele klimatyczne UE zostały po-
szerzone o pakiet energetyczno-kli-
matyczny, który został zaprezentowa-
ny 23 stycznia 2008 r. przez Komisję 
Europejską w postaci projektów pięciu 
dyrektyw dotyczących: promocji wyko-
rzystania odnawialnych źródeł energii, 
redukcji emisji gazów cieplarnianych, 
udoskonalenia i rozszerzenia systemu 
handlu uprawnieniami do emisji gazów 
cieplarnianych, geologicznego magazy-
nowania dwutlenku węgla (CO2) oraz 
pomocy państwa w zakresie udzielania 

pomocy publicznej dotyczącej ochrony 
środowiska. Komisarz ds. polityki ener-
getycznej Andris Piebalgs komentując 
zaprezentowany pakiet energetyczno-
klimatyczny powiedział, że:

„Jeśli podejmiemy ten wysiłek teraz, 
Europa stanie się liderem w wyścigu do 
stworzenia gospodarki charakteryzują-
cej się niskimi emisjami dwutlenku wę-
gla, której tak bardzo potrzebuje nasza 
planeta.” [3].

Wiele wątpliwości wzbudziła w Pol-
sce propozycja „rewizji europejskiego 
systemu handlu emisjami (ETS), z któ-
rej głównym założeniem, tj. likwidacją, 
począwszy od 2013 r., dystrybucji dar-
mowych przydziałów emisji dla sekto-
ra energetycznego, nie zgadzała się 
grupa państw członkowskich, w tym 
Polska opowiadając się za stopnio-
wym wprowadzaniem odpłatnej dys-
trybucji uprawnień do emisji dla sek-
tora produkcji energii elektrycznej” [4]. 
Wynika to z faktu, że w Polsce ponad 
95% energii elektrycznej wytwarzamy 
z węgla, który niesie za sobą emisję ga-
zów cieplarnianych oraz pyłów. Nasza 
energetyka charakteryzuje się wysokim 
stopniem karbonizacji (blisko 950 kg 
CO2/MWh), co przy szacowanej cenie 
40-60 euro za 1 tonę CO2 sprawia, że 
koszty wytwarzanej energii rosną [5]. 
Polska negocjując założenia pakietu 
zbudowała koalicję wokół swojego sta-
nowiska złożoną m.in. z państw Grupy 
Wyszehradzkiej oraz krajów bałtyckich 
[6]. Ostateczne postanowienia unijne-
go szczytu z grudnia 2008 r. odebrano 
w Polsce jako sukces negocjacyjny. 

Zakup uprawnień  

Istotne z polskiego punktu widze-
nia ustalenia dotyczyły m.in. stopniowo 
wprowadzanego (w latach 2013-2020) 
obowiązku pełnego zakupu uprawnień 
na aukcji przez elektrownie. Zapis sło-
wa „stopniowo” sprawia, że do 2018 r. 
przykładowo polskie elektrownie będą 
mogły mieć 64% uprawnień darmo-
wych [7]. Jednocześnie stosownie do 

słów Marcina Korolca – wiceministra 
gospodarki – zabronione ma być w Pol-
sce, aby elektrownie handlowały dar-
mowymi zezwoleniami na emisję CO2 
uzyskując w ten sposób "windfall pro-
fi ts" [8]. Otrzymanie darmowych upraw-
nień wiąże się ze spełnieniem szeregu 
kryteriów, a sam przydział będzie z puli 
uprawnień, które Polska otrzymała do 
sprzedaży na aukcji [9]. Ponadto bez-
płatne uprawnienia nie będą przydzie-
lane elektrowniom, które powstaną po 
2008 r. Zapis ten spowodował, że do 
31 grudnia 2008 r. zostały zgłoszo-
ne „fi zycznie rozpoczęte” projekty in-
westycyjne o łącznej mocy 25-40 tys. 
MW [10]. Wiele podmiotów zgłosiło 
inwestycje „na wszelki wypadek” tym 
bardziej, że niektóre z nich wyklucza-
ją się pod względem lokalizacji. Nale-
ży określić na jakich zasadach upraw-
nienia będą przydzielane w Polsce, 
a także stworzyć listę podmiotów, któ-
ra je otrzyma. Pełny zakup uprawnień 
do emisji ma nastąpić w 2020 r., lecz 
w 2018 r. Polska może złożyć wniosek 
do Komisji Europejskiej o przedłużenie 
okresu przejściowego. Środki z zaku-
pu uprawnień do 2020 r. trafi ą do pol-
skiego budżetu z przeznaczeniem na 
modernizację i rozbudowę polskiego 
sektora energetyki. Rocznie może to 
być nawet 6 miliardów euro, jak twier-
dził podczas wizyty w Polsce komisarz 
UE ds. środowiska Stavros Dimas [11], 
lecz kwota ta nie współgra z wylicze-
niami polskich ekspertów [12]. Polska 
nie otrzymała żadnych gwarancji, że 
środki z zakupu uprawnień do emisji 
na aukcji po 2020 r. trafi ą do budżetu 
krajowego, co może sugerować, że UE 
będzie dążyła, aby trafi ały do unijne-
go budżetu. Przypuszczalnie środki te 
mogą być wydatkowane na poziomie 
unijnym na walkę z klimatem w krajach 
rozwijających się. Wspólnota aprobuje 
rozwinięcie mechanizmów i instrumen-
tów fi nansowych, które pomogą w wal-
ce z globalnym ociepleniem w tych kra-
jach poprzez sprawiedliwe rozłożenie 
fi nansowania na wszystkie kraje, za 
wyjątkiem najsłabiej rozwiniętych [13]. 
Ważnym postanowieniem szczytu było 
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przyznanie 60 mld zł [14], jakie Polska 
może otrzymać w ramach funduszu so-
lidarnościowego w latach 2013-2020. 
Ogólnikowe wyliczenia oraz prawdo-
podobieństwo przeszacowania [15] 
sprawiają, że niewykluczone, że Polska 
uzyska mniejszą kwotę niż podawana 
jako sukces negocjacyjny kwota 60 
mld zł. Nie udało się nam przekonać 
do zastosowania metody wskaźniko-
wo-aukcyjnej zamiast aukcjoningu oraz 
wprowadzenia mechanizmu kontroli 
cen uprawnień emisyjnych [16].

Wyzwania 

Wynegocjowany pakiet energetycz-
no-klimatyczny niesie za sobą szereg 
wyzwań oraz wymaga od nas konkret-
nych kroków, które przyczynią się do 
implementacji dyrektyw. Niektóre z po-
stanowień, jak chociażby określenie 
sektorów narażonych na carbon le-
akage [17] muszą być zrealizowane do 
grudnia 2009 r., na pozostałe niezbęd-
ne kroki, tj. określenia ilości uprawnień 
w 2013 r. czy też określenia kryteriów 
systemu aukcyjnego mamy czas do 
połowy 2010 r. [18]. Inne ważne dzia-
łania [19] muszą być zrealizowane do 
końca 2010 r., a zatem czasu mamy 
niewiele. 

Pakiet energetyczno-klimatyczny 
wymusza na Polsce wzrost nakładów 
inwestycyjnych na modernizację sekto-
ra energetyki, budowę elektrowni OZE 
oraz szybszy rozwój sieci elektroener-
getycznych umożliwiających współpra-
cę m.in. z elektrowniami wiatrowymi. 
Udział energetyki odnawialnej w ogól-
nym bilansie energetycznym w Polsce 
stosownie do celów UE powinien osią-
gnąć 15% do 2020 r. Coraz ostrzejsze 
normy środowiskowe sprawiają, że pol-
ska gospodarka stanie przed koniecz-
nością inwestycji przez zakłady prze-
mysłowe w dodatkowe instalacje, któ-
re pomogą w redukcji dwutlenku siarki 
i tlenków azotu do poziomu zgodne-
go z zapisami dyrektywy IPPC, która 
ma być przyjęta w 2016 r. Dotknie to 
przede wszystkim przemysł chemiczny 
i rafi neryjny, gdyż ograniczy możliwość 

spalania pozostałości z przerobu ropy 
naftowej stanowiącej dotychczas pali-
wo rafi neryjne. 

Dyrektywa CAFE 

Osobny szereg wyzwań przed pol-
ską energetyką stanowią zapisy dyrek-
tywy CAFE (czyste powietrze dla Eu-
ropy), rozporządzenia REACH, ustawy 
o odpadach wydobywczych, ustawy 
o szkodach środowiskowych oraz wdra-
żania programu „Natura 2000”. Polska 
zgodnie z traktatem akcesyjnym uzy-
skała okresy przejściowe dla dyrektywy 
2001/80/WE w sprawie ograniczenia 
emisji niektórych zanieczyszczeń do 
powietrza z dużych obiektów energe-
tycznego spalania. Okresy przejściowe 
obejmują dwutlenek siarki do 31 grud-
nia 2015 r., tlenki azotu do 31 grudnia 
2017 r., emisję pyłów do 31 grudnia 
2017 r. Oznacza to, że z każdym ro-
kiem Polska będzie musiała zmniejszać 
emisję gazów cieplarnianych. Przykła-
dowo emisja dwutlenku siarki nie mo-
że przekroczyć 426 tys. ton do 2010 r., 
a do 2012 r. 358 tys. ton, co stanowi 
wyzwanie wobec bieżącej emisji sięga-
jącej 700 tys. ton. Jak łatwo zauważyć 
spalenie w elektrowni konwencjonalnej 
1 mln ton węgla kamiennego powodu-
je emisję 2 mln ton dwutlenku węgla, 
35 tys. ton dwutlenku siarki, 6 tys. ton 
tlenków azotu oraz 20 tys. ton pyłów, 
a także skutkuje wywiezieniem na wy-
sypiska 300 tys. ton popiołów. Dlatego 
nowe elektrownie, które będą powsta-
wać w Polsce powinny być wyposażone 
w bloki energetyczne nowej generacji 
z zastosowaniem technologii na para-
metry nadkrytyczne, co może zwiększyć 
sprawność bloków z 35% netto do 45% 
oraz zmniejszyć emisyjność dwutlenku 
węgla o blisko 22-23%.

Efektywność  
energetyczna

Pakiet energetyczno-klimatyczny 
przyczyni się do wzrostu udziału odna-
wialnych źródeł energii w ogólnym bi-
lansie energetycznym, a nade wszystko 

do większej efektywności energetycz-
nej. W zaprezentowanej strategii „Po-
lityka energetyczna Polski do 2030 r.” 
wzrost efektywności energetycznej zna-
lazł się na pierwszym miejscu, jako naj-
ważniejszy z priorytetów. Rząd powinien 
podjąć zdecydowane działania mające 
na celu zwiększenie świadomości oby-
wateli dotyczące oszczędzania ener-
gii i traktowania jej jako dobro wspól-
ne. Polska powinna wdrażać techno-
logie i rozwiązania przyczyniające się 
do zmniejszenia emisyjności, poprawy 
efektywności i nade wszystko tworzenia 
nowych miejsc pracy. Kryzys fi nansowy, 
jaki dotknął większość państw europej-
skich zmniejszył także wzrost gospo-
darczy w Polsce, który zdaniem rządu 
wyniesie 0,2% PKB. Zdaniem OECD 
polski PKB spadnie w tym roku o 0,4%, 
a w 2010 r. wzrośnie o 0,6% [20]. Takie 
spowolnienie gospodarcze niesie za so-
bą także zmniejszenie energochłonno-
ści, a także przyczyniło się do spadku 
cen ropy naftowej, które skorelowane 
są w cenami gazu ziemnego. Stagna-
cja gospodarcza z pewnością przyczyni 
się do wzrostu bezrobocia  w Polsce. 
Rozwój produkcji biomasy spowoduje 
wzrost cen żywności. 

„Ratowanie planety nie jest jak drink 
po kolacji, który bierzesz albo nie. Zmia-
ny klimatyczne nie znikną z powodu 
kryzysu fi nansowego.” [21]. 

W ten sposób argumentował ko-
nieczność przyjęcia pakietu przewodni-
czący Komisji Europejskiej Jose Barro-
so jednoznacznie stwierdzając, że kry-
zys fi nansowy nie wpłynie negatywnie 
na decyzję dotyczącą jego przyjęcia. 
Wzrost cen energii i ogólny wzrost in-
fl acji będzie w coraz mniejszym stop-
niu akceptowalny przez społeczeństwo. 
Polska musi podjąć działania zmierzają-
ce do ochrony tzw. „odbiorcy wrażliwe-
go” na rynku energii elektrycznej oraz 
rynku gazu, który powinien być jasno 
zdefi niowany. Obowiązek zajęcia się 
tą kwestią nakłada na Polskę dyrekty-
wa elektroenergetyczna (2003/54/WE) 
oraz dyrektywa gazowa (2003/55/WE). 
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Wyższe ceny energii skutkować będą wyższą infl acją, spad-
kiem tempa PKB oraz zmniejszeniem konkurencyjności prze-
mysłu energochłonnego. Może to doprowadzić do pogorsze-
nia salda handlu zagranicznego i osłabić sektor chemiczny, 
budowlany oraz hutnictwo stali. 

Zaległości inwestycyjne 

Postanowienia unijnego szczytu z grudnia 2008 r. przy-
śpieszyły rządową uchwałę z 13 stycznia 2009 r. dotyczącą 
budowy w Polsce elektrowni jądrowej [22]. Oprócz przyję-
tej uchwały Premier RP zapowiedział powstanie co najmniej 
jednej elektrowni jądrowej (o mocy 3 tys. MW) do 2020-
2023 r., za realizacje której będzie odpowiadać Polska Grupa 
Energetyczna. Polska podjęła także decyzję dotyczącą wy-
budowania gazoportu w Świnoujściu do końca 2013 r. oraz 
zakontraktowała dostawy 1 mln ton rocznie skroplonego ga-
zu ziemnego LNG [23] (j. ang. Liquefi ed Natural Gas) w la-
tach 2014-2034 z Kataru. 

Przyznane Polsce środki z Europejskiego Planu Odbu-
dowy Gospodarczej UE m.in. na: dofi nansowanie budo-
wy gazoportu w Świnoujściu, modernizację gazociągów, 
łącznik między systemami gazowymi między Polską i Sło-
wacją, instalację CCS (j. ang. Carbon Capture & Storage) 
z wychwytywaniem i składowaniem CO2 w Elektrowni Beł-
chatów, park wiatrowy na Bałtyku, powinny być impulsem 
do skutecznych inwestycji i realizacji projektów. Polska stoi 
obecnie przed wyjątkową szansą rozpoczęcia nadrabiania 
zaległości inwestycyjnych z ostatnich dziesięcioleci w sek-
torze energetyki. 

Podsumowanie 

W interesie Polski jest podjęcie zdecydowanych inwe-
stycji zwiększających polskie bezpieczeństwo energetycz-
ne. Konieczne są nakłady fi nansowe, partnerzy zagraniczni, 
inwestorzy oraz konsekwentnie realizowana polityka ener-
getyczna kraju. Polska powinna zwiększyć środki na rozwój 
badań i technologii, a także rozsądnie współkreować decy-
zje na forum unijnym. Aktywne uczestnictwo w spotkaniach 
grupy roboczej Rady UE dotyczącej strategii rozwoju regio-
nu Morza Bałtyckiego, która ma być przyjęta w październiku 
2009 r., a także odpowiednie przygotowanie negocjacyjne 
do konferencji klimatycznej (COP 15), to niektóre z wyzwań, 
w których nie możemy sobie pozwolić na zaniechania lub 
błędy. Konieczne jest tworzenie na bieżąco regulacji praw-
nych gwarantujących stabilność inwestycyjną oraz wycho-
dzących naprzeciw nowym wyzwaniom i oczekiwaniom 
energetyczno-klimatycznym. 
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Kamil Szymik, Grupa Energetyczna PricewaterhouseCoopers 

NOWY SYSTEM

w Wielkiej Brytanii 
Wielka Brytania była już niejednokrotnie kolebką zmian i prawnych 

nowinek w sektorze energetycznym, które później unĳ ni urzędnicy 
przekładali na prawo obowiązujące w całej Unii Europejskiej. Pomysły 
z zakresu regulacji energetycznych i środowiskowo-klimatycznych, które zostaną 
skutecznie wdrożone w tym kraju, mają szanse w dłuższej perspektywie zostać 
przeniesione na grunt całej UE. Dlatego warto z perspektywy Polski, jako kraju 
członkowskiego UE, uważnie obserwować zmiany zachodzące właśnie na 
Wyspach Brytyjskich.
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Od kwietnia 2010 r. w Wielkiej Bry-
tanii ma zacząć obowiązywać nowy 
system handlu emisjami CO2 – Car-
bon Reduction Commitment (CRC). 
Decyzja o wdrożeniu nowego syste-
mu została ogłoszona w opublikowa-
nej przez rząd brytyjski w 2007 r. Ener-
getycznej Białej Księdze. Obecnie fi -
nalizowane są konsultacje społeczne 
projektu ustawy wprowadzającej ten 
system w życie. Celem systemu CRC 
jest ograniczenie poziomu emisji CO2, 
generowanych przez dużych odbior-
ców energii o niskiej wrażliwości ener-
getycznej o 1,2 miliona ton rocznie do 
2020 r. Ponieważ odbiorcy ci nie są 
emitentami CO2, ograniczenie emisji 
ma nastąpić poprzez zmniejszenie zu-
życia energii oraz wzrost efektywności 
energetycznej.

Uczestnicy 

Uczestnictwo w systemie CRC bę-
dzie obowiązkowe dla podmiotów zu-
żywających powyżej 6 000 MWh ener-
gii elektrycznej rocznie, posiadających 
liczniki umożliwiające pomiar zużycia 
energii w okresach półgodzinnych (hal-
f-hourly metered electricity). O udziale 
poszczególnych podmiotów w syste-
mie będzie decydowało zużycie ener-
gii elektrycznej w okresie od stycznia 
do grudnia 2008 r.

Systemem zostaną objęte zarów-
no podmioty publiczne, jak i prywatne. 
Szacuje się, że będzie to łącznie około 
5 000 fi rm w całej Wielkiej Brytanii.

Jako podmiot objęty systemem 
CRC defi niuje się spółkę znajdującą 
się najwyżej w strukturze własnościo-
wej grupy, spółka taka działa w ramach 

systemu w imieniu własnym oraz swo-
ich podmiotów zależnych.

Etapy 

System CRC będzie wprowadzany 
w życie dwuetapowo:

pierwszy etap będzie trwał od  
kwietnia 2010 r. do marca 2013 r.,
drugi etap rozpocznie się w kwiet- 
niu 2013 r.

W pierwszym etapie uczestnicy bę-
dą musieli kupować uprawnienia do 
emisji każdej wyemitowanej tony CO2 
po stałej cenie. W drugim etapie liczba 
dostępnych uprawnień do emisji będzie 
określana przez Rząd. Cena zakupu 
będzie determinowana w wyniku au-
kcji. Ze względu na ograniczoną liczbę 
uprawnień na rynku w drugim etapie 
zakłada się powstanie rynku wtórne-
go uprawnień.

Zasady działania 

Wielkość emisji będzie kalkulowana 
na podstawie wielkości zużycia ener-
gii oraz przyjętych w ramach systemu 
współczynników emisyjności zużywa-
nej energii fi nalnej (choć o kwalifi kacji 
do systemu decyduje wielkość zużycia 
energii elektrycznej, emisja podmiotu 
będzie kalkulowana na podstawie zuży-
cia całości energii nie wykorzystywanej 
do celów transportowych, m.in. energii 
elektrycznej, gazu ziemnego, ropy naf-
towej). Wszystkie podmioty obowiązy-

wać będą takie same współczynniki, 
niezależnie od pochodzenia zużywanej 
energii. System CRC zakłada, że za 
kalkulację i raportowanie wielkości emi-
sji w cyklach rocznych odpowiedzialni 
są uczestnicy. Raportowane wielkości 
emisji będą podlegały stopniowej we-
ryfi kacji w kolejnych latach. Każdego 
roku audytowi będzie podlegało 20% 
uczestników systemu.

Po określeniu swojej rocznej emisji 
CO2 podmioty uczestniczące w syste-
mie CRC będą musiały nabyć upraw-
nienia do emisji (Carbon Reduction 
Commitment Allowances – CRCA). 
Podczas pierwszego trzyletniego eta-
pu jednostki CRCA będą kupowane 
po stałej cenie £12 za tonę. Pierwsze 
uprawnienia w ramach systemu zo-
staną sprzedane dopiero rok od roz-
poczęcia jego funkcjonowania, czyli 
w kwietniu 2011 r. 

Uczestnicy będą mogli kupić wów-
czas uprawnienia na pokrycie zarów-
no przeszłych, jak i przyszłych emisji. 
Będą oni mogli nabywać uprawnienia 
bez ograniczeń ilościowych i zachować 
je na kolejne lata, ale tylko w ramach 
pierwszego etapu działania systemu.

Od kwietnia 2013 r., wraz z rozpo-
częciem drugiego etapu funkcjonowa-
nia CRC, zacznie działać aukcyjny me-
chanizm sprzedaży uprawnień.

Środki uzyskane ze sprzedaży jed-
nostek CRCA będą w corocznych cy-
klach wprowadzane z powrotem do sys-
temu. Będą one zwracane uczestnikom 
systemu powiększone o premie lub po-
mniejszane o kary w zależności od wyni-
ków poszczególnych uczestników.

Wyżej wymienione premie i kary zo-
stały zaimplementowane do systemu 
CRC jako bodziec zachęcający uczest-
ników do ograniczania swojego pozio-
mu emisji. Ich wysokość będzie zależeć 
od pozycji danego uczestnika w tabeli 
rankingowej systemu CRC, szeregu-
jącej podmioty uczestniczące na po-
stawie skuteczności, z jaką ograniczyli 
swoje emisje w danym roku.

Premie i kary będą wynosić w po-
szczególnych latach obowiązywania 
systemu:

Od kwietnia 2010 r. 
w Wielkiej Brytanii ma 
zacząć obowiązywać 
nowy system handlu 
emisjami CO2 – 
Carbon Reduction 
Commitment (CRC)

”

Po określeniu 
swojej rocznej 
emisji CO2 podmioty 
uczestniczące 
w systemie CRC 
będą musiały nabyć 
uprawnienia do emisji 
(Carbon Reduction 
Commitment 
Allowances – CRCA)

”
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w pierwszym roku – maksymal- 
nie 10% kosztu zakupu jednostek 
CRCA,
w drugim roku – maksymalnie 20%  
kosztu zakupu jednostek CRCA,
w trzecim roku – maksymalnie 30%  
kosztu zakupu jednostek CRCA,
w czwartym roku – maksymal- 
nie 40% kosztu zakupu jednostek 
CRCA,
w piątym roku – maksymalnie 50%  
kosztu zakupu jednostek CRCA.

Wysokość premii i kar w dalszych 
latach funkcjonowania systemu nie zo-
stała jeszcze ustalona.

Korzyści i koszty 

Twórcy systemu CRC podają sze-
reg korzyści, jakie niesie on uczestni-
kom. Są to m. in.:

możliwość otrzymania premii w za- 

mian za podjęte działania proefek-
tywnościowe, ograniczające emisje,
pozytywny wpływ na wizerunek fi r- 
my, wynikający z ogłaszania osią-
gnięć poszczególnych uczestników 
w tabeli rankingowej,
długoterminowe ograniczenie kosz- 
tów energii elektrycznej w wyniku 
zmniejszenia poziomu zużycia.

Uczestnictwo w systemie będzie 
również generowało koszty. Można do 
nich zaliczyć:

wzrost wydatków administracyj- 
nych, ponoszonych w związku 
z udziałem w systemie oraz ko-
niecznością spełniania formalnych 
wymogów uczestnictwa,
koszty doradztwa prawnego i biz- 
nesowo-regulacyjnego,
ewentualna konieczność przypisa- 
nia personelu wyłącznie do spraw 
związanych z systemem CRC,

zakup i wdrożenie nowych narzę- 
dzi IT,
kary ponoszone w ramach syste- 
mu,
negatywny wpływ na wizerunek fi r- 
my, wynikający z ogłaszania osią-
gnięć poszczególnych uczestników 
w tabeli rankingowej.

Choć brytyjski system nie zaczął jesz-
cze działać, przedstawiciele niektórych 
fi rm objętych jego funkcjonowaniem, wy-
rażali już na jego temat krytyczne opinie, 
argumentując, że oznacza on kolejne ob-
ciążenie dla brytyjskich fi rm w wystarcza-
jąco trudnym czasie kryzysu.

Wydaje się jednak, że na jedno-
znaczne oceny systemu CRC i jego 
skuteczności jest jeszcze za wcześnie, 
a zarówno krytycy, jak i zwolennicy po-
winni wypracować wzajemnie satysfak-
cjonujące rozwiązania. 

Bez nazwy-1   1 2009-08-11   10:22:21
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Gabriela Kaczmarek, Środkowozachodni 
Oddział Terenowy URE z siedzibą w Łodzi

STREFA 
ODBIORCY
Pod hasłem „strefa odbiorcy”, realizowany 

jest przez Urząd Regulacji Energetyki 
projekt, którego celem jest równoważenie 
interesów odbiorców energii i przedsiębiorstw 
energetycznych, określenie korzyści dla 
odbiorców energii i znalezienie rozwiązań 
dla powszechnych problemów związanych 
z dostarczaniem paliw i energii oraz podjęcie 
działań na rzecz propagowania wśród odbiorców 
wiedzy o otwartym rynku energii.

F
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Ogólne zasady  
organizacji sektora 
w świetle Dyrektywy 
2003/54/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady 
z dnia 26 czerwca 
2003 r.

art. 3 ust. 3 

Państwa Członkowskie zapewniają 
wszystkim odbiorcom, będącym gospo-
darstwami domowymi, a także, gdzie 
Państwa Członkowskie uznają to za 
stosowne, małym przedsiębiorstwom 
(zatrudniającym mniej niż 50 osób i ma-
jącym obrót roczny lub bilans nieprze-
kraczający 10 milionów euro), prawo 
do korzystania z usługi powszech-
nej, tzn. z prawa do dostaw energii 
elektrycznej o określonej jakości na 
ich terytorium w rozsądnych cenach, 
łatwo i wyraźnie porównywalnych 
i przejrzystych. 

Dla zapewnienia usługi powszech-
nej, Państwa Członkowskie mogą wy-
znaczyć dostawcę awaryjnego. 

Państwa Członkowskie nakłada-
ją na spółki dystrybucyjne obowiązek 
przyłączania odbiorców do ich sieci na 
warunkach i według taryf ustalonych 
zgodnie z procedurą. Żadne przepi-
sy niniejszej dyrektywy nie stanowią 
przeszkody w działalnych Państw 
Członkowskich zmierzających do 
wzmocnienia pozycji rynkowej ma-
łych i średnich krajowych odbiorców 
poprzez wspieranie możliwości do-
browolnego łączenia reprezentacji 
tej klasy odbiorców.

art. 3 ust. 4 
W przypadku występowania re-

kompensat fi nansowych lub innych 
form rekompensat i praw wyłącz-
nych, które Państwo Członkowskie 

zagwarantowało za wypełnienie zo-
bowiązań (dot. obowiązku świadczenia 
usługi publicznej, bezpieczeństwa do-
staw, regularności dostaw, jakości i ce-
ny dostaw, ochrony środowiska łącznie 
z wydajnością energetyczną i ochrona 
klimatu), działania te należy przepro-
wadzić w sposób niedyskryminacyj-
ny i przejrzysty.

art. 3 ust. 5 
Państwa Członkowskie podejmują 

właściwe środki dla ochrony odbior-
ców końcowych, w szczególności za-
pewniają wprowadzenie odpowied-
nich zabezpieczeń chroniących sła-
bych odbiorców, łącznie ze środkami 
pomagającymi tym odbiorcom unik-
nąć odłączenia od sieci. 

Państwa Członkowskie zapew-
niają wysoki poziom ochrony odbior-
ców, w szczególności w odniesieniu 
do przejrzystości warunków umów, 
informacji ogólnych i mechanizmów 
rozstrzygania sporów. 

Państwa Członkowskie zapew-
niają uprawnionym odbiorcom moż-
liwość przełączenia się do nowego 
dostawcy1. 

Bez uszczerbku dla reguł wspól-
notowych dotyczących ochrony kon-
sumentów działania (określone w art. 
3) mają zapewnić odbiorcy:

prawo zawarcia z dostawcą  
umowy2 określającej: nazwę i ad-
res dostawcy, zapewnienie usłu-
gi i poziom jakości oferowanych 
usług, czas pierwszego podłącze-
nia, typ oferowanych usług kon-
serwacyjnych (jeśli są oferowane), 
czas obowiązywania umowy, wa-
runki odnowienia i zakończenia 
świadczenia usług oraz wyga-
śnięcie umowy, istnienie praw do 
odstąpienia od umowy, ustaleń do-

tyczących rekompensat i zwrotów 
opłat obowiązujących w przy-
padku niedotrzymania pozio-
mu jakości usług określonych 
w umowie, metody uruchamiania 
procedury rozstrzygania sporów3,
otrzymanie stosownego powia- 
domienia o wszelkich zmianach 
warunków umownych, o prawie 
odstąpienia od umowy, o podwyż-
kach cen (ze stosownym wyprze-
dzeniem, nie później jednak, niż 
jeden okres rozliczeniowy),
swobodę odstąpienia od umów,  
jeżeli odbiorcy nie akceptują no-
wych warunków, o jakich za-
wiadomił ich dostawca energii 
elektrycznej,
otrzymanie przejrzystych infor- 
macji o obowiązujących cenach 
i taryfach, standardowych warun-
kach w odniesieniu do dostępu 
i korzystania z usług związanych 
z energią elektryczną,
otrzymanie oferty zawierającej  
szeroki wybór metod płatności 
(na ogólnych uczciwych i przejrzy-
stych warunkach, zapisanych ja-
snym i zrozumiałym językiem, bez 
zastosowania nieuczciwych i mylą-
cych metod sprzedaży),
dostęp do usługi powszech- 
nej i informacje w tym zakresie, 
zgodnie z przepisami przyjętymi 
przez Państwa Członkowskie.

Trzeci Pakiet  
Energetyczny i prawo 
ochrony konsumentów

Wzmocnienie praw konsumen-
tów i ochrona odbiorców wrażli-
wych4, a także wzmocnienie pozycji 
i niezależności Regulatora, oddzielenie 
działalności obrotowej i wytwórczej od 

Zgodnie z art. 4 Ustawy Prawo energetyczne, odbiorcy paliw gazowych lub energii mają prawo zakupu tych paliw lub energii od wybranego przez siebie sprzedawcy.1) 

Warunki są uczciwe i znane z wyprzedzeniem. W każdym przypadku informacje dotyczące umowy powinny być dostarczane przed zawarciem lub potwierdzeniem umowy. Jeżeli 2) 
umowy są zawierane przez pośredników, to stosowna informacja także jest dostarczana przed zawarciem umowy.

Rozstrzyganie sporów winno się odbywać z wykorzystaniem przejrzystych, prostych i niedrogich procedur rozpatrywania skarg, w sposób zmierzający do szybkiego i uczciwego 3) 
załatwienia sprawy (jeśli to możliwe, to procedury powinny być zgodne z zasadami wymienionymi w zaleceniu Komisji 98/257/WE).

Obowiązek świadczenia pomocy odbiorcom, których nie stać na opłacanie rachunków za energię elektryczną (z grupy gospodarstw domowych oraz małych i średnich przedsię-4) 
biorców, zatrudniających mniej niż 50 pracowników i wykazujących obrót poniżej 10 mln euro). Badania dotyczące skali ubóstwa energetycznego (2006 r. jako bazowy) wskazują, 
że wzrost kosztów zakupu energii o ok. 10% sprawia, że grupa zagrożona ubóstwem energetycznym rośnie do miliona gospodarstw domowych, a wzrost o ok. 30% sprawia, że 
grupa tych gospodarstw rośnie do ponad 1,5 miliona, co stanowi 17% gospodarstw domowych w Polsce.
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przesyłowej (unbunding OSP) oraz in-
teligentne systemy pomiarowe (smart 
metering), to główne zagadnienia w ra-
mach kolejnego kroku w budowie libe-
ralnego, europejskiego rynku energii 
elektrycznej.

Odnosząc się szczegółowo do kwe-
stii wzmocnienia pozycji konsumen-
tów, w tym odbiorców wrażliwych 
(słabych społecznie5), podkreślić na-
leży gwarancje w zakresie:

możliwości zmiany sprzedawcy  
energii elektrycznej w ciągu trzech 
tygodni bez konieczności pono-
szenia przez odbiorcę jakichkol-
wiek opłat,
prawa odbiorcy do otrzymania  
rozliczenia końcowego z dotych-
czasowym sprzedawcą energii 
elektrycznej najpóźniej sześć ty-
godni po dokonaniu zmiany,
możliwości uzyskania przez odbior- 
cę energii wyjaśnień istotnych z je-
go punktu widzenia, a dotyczących 
danych o zużyciu energii i rozli-
czeniach na tym tle oraz praw mu 
przysługujących (poprzez zamiesz-
czanie stosownych informacji na 
rachunkach za energię elektryczną 
oraz dostępność internetową),
przysługującego odbiorcy  prawa 
do rekompensaty6 w przypadku, 

gdy poziom świadczonych przez 
przedsiębiorstwo energetyczne 
usług nie spełnia określonych stan-
dardów (por. taryfy dla energii elek-
trycznej),
możliwość korzystania przez od- 
biorcę z niezależnego mechanizmu 
rozpatrywania skarg i rozstrzyga-
nia sporów na drodze pozasą-
dowej.

Ochrona odbiorców  
przed nieuzasadnionym 
wstrzymaniem dostawy 
energii elektrycznej 
(art. 8 Ustawy Prawo 
energetyczne)

Jedną z form ochrony odbiorców 
energii elektrycznej i paliw, w ramach 
obowiązującego już porządku prawa 
krajowego, jest zapewnienie im możli-
wości poddania się pozasądowej (pro-
fesjonalnej, szybkiej i taniej) procedurze 
rozstrzygnięcia spraw spornych na tle 
np. odmowy zawarcia umowy przyłą-
czenie do sieci, odmowy zawarcia umo-
wy sprzedaży paliw lub energii elek-
trycznej, czy też na tle wstrzymania do-
stawy energii elektrycznej lub paliw. 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Ustawy 
Prawo energetyczne, sprawy sporne 

dotyczące odmowy zawarcia umowy 
o przyłączenie do sieci, umowy sprze-
daży, umowy o świadczenie usług prze-
syłania lub dystrybucji paliw lub energii, 
umowy o świadczenie usług transportu 
gazu ziemnego, umowy o świadcze-
nie usługi magazynowania paliw gazo-
wych, umowy o której mowa w art. 4c 
ust. 3, umowy kompleksowej7, a tak-
że w przypadku nieuzasadnionego 
wstrzymania dostarczania paliw ga-
zowych lub energii rozstrzyga Prezes 
Urzędu Regulacji Energetyki na wnio-
sek strony.

Ponadto, w sprawach o jakich tu 
mowa, Prezes URE może wydać na 
wniosek jednej ze stron tzw. zarządze-
nie tymczasowe (zaskarżalne w odwo-
łaniu od decyzji), czyli postanowie-
nie, w którym określa warunki pod-
jęcia bądź kontynuowania dostaw 
do czasu ostatecznego rozstrzygnię-
cia sporu.

Mając na uwadze regulację zawartą 
w art. 6 ust. 3 Ustawy Prawo energe-
tyczne, podkreślić należy, że przedsię-
biorstwo energetyczne może wstrzy-
mać dostarczanie paliw gazowych, 
energii elektrycznej lub ciepła, jeśli 
w wyniku przeprowadzonej kontroli8 
stwierdzono, że:

instalacja znajdująca się u od- 

Por. ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728, z późn. zm.). Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mająca 5) 
na celu umożliwienie osobom i ich rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia i możliwości. 
Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, 
kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fi zycznymi i prawnymi. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych 
potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek 
celowy i specjalny zasiłek celowy, itd.) przysługuje osobom i ich rodzinom, kwalifi kowanym według kryterium dochodu oraz kryterium ubóstwa, sieroctwa niepełnosprawności, 
trudności w przystosowaniu do życia, klęski żywiołowej lub ekologicznej i innych).

Rekompensata (recompensatio) to odszkodowanie, wyrównanie, wynagrodzenie strat, szkód, trudów itp. W obowiązujących taryfach dla energii elektrycznej (np. taryfa OSD na 6) 
2009 r. PGE Dystrybucja Łódź Spółka z o.o.) przewidziane są tzw. bonifi katy za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców i parametrów jakościowych energii, 
wskazujące odpowiedzialność cywilną przedsiębiorstwa energetycznego, wobec odbiorcy energii elektrycznej, z tytułu np. przedłużenia czternastodniowego terminu rozpatrzenia 
wniosku lub reklamacji odbiorcy w sprawie zasad rozliczeń i udzielenia odpowiedzi (za każdy dzień zwłoki w określonej wysokości); z tytułu nieudzielania, na żądanie odbiorcy, 
informacji w sprawie zasad rozliczeń oraz aktualnych taryf; z tytułu nieuzasadnionej zwłoki w usuwaniu zakłóceń w dostarczaniu energii, spowodowanych nieprawidłową pracą 
sieci; z tytułu nieprzyjęcia zgłoszenia lub reklamacji od odbiorcy.

Por. art. 5 ust. 3 stanowiący, że umowa kompleksowa  zawiera postanowienia umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji paliw lub energii. Sprze-7) 
dawca z urzędu (por. art. 3 pkt. 29 Ustawy Prawo energetyczne), to przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesje na obrót paliwami gazowymi lub energią elektryczną, 
świadczące usługi kompleksowe odbiorcom paliw gazowych lub energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, niekorzystającym z prawa wyboru sprzedawcy. Zgodnie z art. 5a 
ust. 1 – Prawo energetyczne, sprzedawca z urzędu jest obowiązany do świadczenia usługi kompleksowej i do zawarcia umowy kompleksowej, na zasadach równoprawnego trak-
towania, z odbiorcą paliw gazowych lub energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, niekorzystającym z prawa wyboru sprzedawcy i przyłączonym do sieci przedsiębiorstwa 
energetycznego wskazanego w koncesji sprzedawcy z urzędu. Por. też art. 3 pkt. 30 usługa kompleksowa - usługa świadczona na podstawie umowy zawierającej postanowienia 
umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usługi przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii albo umowy sprzedaży, umowy o świadczenie usługi przesyłania lub 
dystrybucji paliw gazowych umowy o świadczenie usługi magazynowania paliw gazowych.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo energetyczne, upoważnieni przedstawiciele przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się przesyłaniem lub dystrybucją paliw 8) 
gazowych lub energii wykonują kontrole układów pomiarowych, zawartych umów i prawidłowości rozliczeń. Mają oni prawo wstępu na teren nieruchomości, gdzie przeprowa-
dzana jest kontrola; przeprowadzania niezbędnych przeglądów urządzeń będących własnością przedsiębiorstwa energetycznego a także prac związanych z ich eksploatacją lub 
naprawą oraz dokonywania badań i pomiarów; zbierania i zabezpieczania dowodów naruszenia przez odbiorcę warunków używania układów pomiarowo-rozliczeniowych oraz 
warunków umowy zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym (Por. też rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez 
przedsiębiorstwa energetyczne (Dz. U. Nr 75, poz. 866).

Zgodnie z art. 3 pkt. 18 Ustawy Prawo energetyczne, nielegalne pobieranie paliw lub energii, to pobieranie paliw lub energii bez zawarcia umowy, z całkowitym albo częściowym 9) 
pominięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego lub poprzez ingerencję w ten układ mającą wpływ na zafałszowanie pomiarów dokonywanych przez układ pomiarowo-rozlicze-
niowy.
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grożenie dla życia, zdrowia albo 
środowiska,
nastąpił nielegalny pobór 9 paliw 
gazowych, energii elektrycznej 
lub ciepła.

Przyczyną sporu, podlegające-
go rozstrzyganiu przez Prezesa URE 
na wniosek strony może być nie tylko 
stwierdzenie pobierania przez odbiorcę 
paliw lub energii elektrycznej nielegalnie 
bądź w sposób zagrażający życiu, zdro-
wiu czy środowisku, ale też zaniecha-
nie albo zwłoka w zapłacie za pobrane 
paliwa czy energię elektryczną.

Ustawa Prawo energetyczne prze-
widuje w art. 6 ust. 3a, że przedsię-
biorstwa energetyczne mogą wstrzy-
mać dostarczanie paliw gazowych, 
energii elektrycznej lub ciepła w przy-
padku, gdy odbiorca zwleka z zapła-
tą za pobrane paliwo gazowe, ener-

gię elektryczną lub ciepło albo świad-
czone usługi co najmniej miesiąc po 
upływie terminu płatności, pomi-
mo uprzedniego powiadomienia na 
piśmie o zamiarze wypowiedzenia 
umowy i wyznaczenia dodatkowe-
go, dwutygodniowego terminu do 
zapłaty zaległych i bieżących na-
leżności. 

Wywołanie skutków, o jakich mowa 
w przywołanym tu przepisie, uzależnio-
ne jest od skutecznego doręczenia po-
wiadomienia za zwrotnym potwierdze-
niem odbioru (por. wyrok Sądu Ochro-
ny Konkurencji i Konsumentów z dnia 
11 stycznia 2007 r., sygn. akt XVII Ame 
63/06).

Przedsiębiorstwo energetyczne 
jest obowiązane do bezzwłoczne-
go wznowienia dostarczania paliw 
gazowych, energii elektrycznej lub 
ciepła, z powodu, o jakim mowa w art. 
6 ust. 3a Ustawy Prawo energetyczne, 
jeżeli ustaną przyczyny uzasadniające 
wstrzymanie ich dostarczania.

Licznik przedpłatowy 

Przedsiębiorstwo energetyczne mo-
że zainstalować przedpłatowy układ 
pomiarowo-rozliczeniowy, służący do 
rozliczeń za dostarczane paliwa ga-
zowe, energię elektryczną lub ciepło, 
jeżeli odbiorca: 

co najmniej dwukrotnie w ciągu ko- 
lejnych 12 miesięcy zwlekał z za-
płatą za pobrane paliwo gazowe, 
energię elektryczną lub ciepło albo 
świadczone usługi przez okres co 
najmniej jednego miesiąca, 
nie ma tytułu prawnego do nieru- 
chomości, obiektu lub lokalu, do 
którego są dostarczane paliwa ga-
zowe, energia elektryczna lub cie-
pło, 
użytkuje nieruchomość, lokal lub  
obiekt w sposób uniemożliwiający 
cykliczne sprawdzanie stanu ukła-
du pomiarowo-rozliczeniowego.

Koszty zainstalowania układu po-
miarowo-rozliczeniowego ponosi przed-
siębiorstwo energetyczne. W razie bra-
ku zgody odbiorcy na zainstalowanie 
licznika przedpłatowego, przedsiębior-
stwo energetyczne może wstrzymać 
dostarczanie energii elektrycznej lub 
rozwiązać umowę sprzedaży energii.

Co dalej z III pakietem? 

Proponowany legislacyjny pakiet 
budzi kontrowersje Państw Członkow-
skich UE, więc o wspólne stanowisko 
nie będzie łatwo. Linie podziału zary-
sowują się nie tylko między grupami 
politycznymi, ale też rysują się między 
delegacjami krajowymi.

Obowiązek świadczenia pomocy odbiorcom, których nie stać na opłacanie rachunków za energię elektryczną (z grupy gospodarstw domowych oraz małych i średnich przed-10) 
siębiorców, zatrudniających mniej niż 50 pracowników i wykazujących obrót poniżej 10 milionów euro). Badania dotyczące skali ubóstwa energetycznego (2006 r. jako bazowy) 
wskazują, że wzrost kosztów zakupu energii o ok. 10% sprawia, że grupa zagrożona ubóstwem energetycznym rośnie do miliona gospodarstw domowych, a wzrost o ok. 30% 
sprawia, że grupa tych gospodarstw rośnie do ponad 1,5 miliona, co stanowi 17% gospodarstw domowych w Polsce.

Wzmocnienie praw 
konsumentów 
i ochrona odbiorców 
wrażliwych10, a także 
wzmocnienie pozycji 
i niezależności 
Regulatora, 
oddzielenie 
działalności obrotowej 
i wytwórczej 
od przesyłowej 
(unbunding OSP) oraz 
inteligentne systemy 
pomiarowe (smart 
metering), to główne 
zagadnienia w ramach 
kolejnego kroku 
w budowie liberalnego, 
europejskiego rynku 
energii elektrycznej
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KONTROLA 
zużycia energii

Rozmowa ze Zbigniewem Nowakiem, dyrektorem Oddziału Obsługi Energetycznej F.M. „GLINIK” S.A.

Jakie są zadania inwestycyjne Od-
działu Obsługi Energetycznej F.M. 
„GLINIK” S.A.?

W 2008 r. spółki Grupy GLINIK 
zrealizowały kosztem 19,5 mln zł na-
kładów, szereg zadań inwestycyjnych 
w zakresie unowocześnienia procesów 
technologicznych, np. zrobotyzowane 
stanowiska spawalnicze, zakupy ma-
szyn i sprzętu pomiarowego, wdrożenie 
informatycznego zintegrowanego syste-
mu wspomagającego zarządzanie.

Wydzielony ze struktur Fabryki Ma-
szyn „GLINIK” S.A. i funkcjonujący na 
pełnym wewnętrznym rozrachunku go-
spodarczym Oddział Obsługi Energe-
tycznej świadczy, w oparciu o przyzna-
ne przez Urząd Regulacji Energetyki 
koncesje, usługi w zakresie dystrybu-
cji i sprzedaży mediów energetycznych 
spółkom Grupy Kapitałowej i innym fi r-
mom funkcjonującym w strefi e przemy-
słowej Gorlic.

W GRUPIE GLINIK
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Oprócz dystrybucji i obrotu energią 
elektryczną, cieplną, gazem ziemnym 
prowadzi również gospodarkę wodno-
ściekową, przetwarza i produkuje całą 
gamę gazów technicznych.

Jednym z zadań inwestycyjnych 
Oddziału Obsługi Energetycznej F.M. 
„GLINIK” S.A. jest rozbudowa wdrożo-
nego w 2007 r. systemu pomiarowo-
rozliczeniowego energii elektrycznej 
SKOME o aplikację do prognozowania 
statystycznego i planowania innSURE/
TPA, zrealizowanych przez INNSOFT 
Warszawa.

Jakie funkcje pełni w Państwa Za-
kładzie System Pomiarowo-Rozli-
czeniowy?

Oddział Obsługi Energetycznej po-
przez swoją infrastrukturę elektroener-
getyczną połączoną z OSD-em 2 linia-
mi 110 kV dostarcza aktualnie energię 
o napięciu 6 i 0,4 kV do 48 odbiorców 
poprzez 99 przyłączy.

Największymi odbiorcami są spółki 
produkcyjne Grupy Kapitałowej „GLI-
NIK”: Zakład Maszyn Górniczych, Kuź-
nia oraz Narzędzia i Urządzenia Wiert-
nicze. 

Podstawowym zadaniem sytemu 
SKOME, jest zbieranie danych rozlicze-
niowych oraz kontrola mocy zamówio-
nej na głównych przyłączach. 

Drugim równie ważnym zadaniem 
jest automatyczne pobieranie danych 
rozliczeniowych naszych klientów, dzięki 
czemu możliwe jest sprawne i dokładne 
rozliczenie sprzedaży energii oraz wyko-
nywanie bilansu dla całej grupy.

W tym roku postanowiliście Pań-
stwo rozszerzyć zakres funkcjonal-
ny oprogramowania. Jaki był powód 
tej decyzji?

Szukając oszczędności postanowili-
śmy zwrócić większą uwagę na szanse 
jakie daje w tej dziedzinie rynek energii. 
Wiemy, że aby uzyskać pozytywne wy-
niki należy dobrze planować i progno-
zować zapotrzebowanie na energię. W 
tym celu wdrożyliśmy system innSU-
RE/TPA produkcji INNSOFT, którego 
zadaniem jest wspomaganie proce-

su przygotowywania grafi ków zużycia 
z wykorzystaniem modułów planowania 
i prognozowania.

Jak planujecie Państwo kontrolę zu-
życia energii całej Grupy GLINIK? 
Przecież największe pobory gene-
rują duże zakłady produkcyjne, jak 
choćby Kuźnia, czy Zakład Maszyn 
Górniczych, które są w stosunku do 
Was odrębnymi spółkami?

Ten problem postanowiliśmy rozwią-
zać wspólnie, stosując zasadę ścisłej 
współpracy pomiędzy nami, a odbior-
cami energii. Udostępniliśmy naszym 
największym odbiorcom Stanowiska 
Operatorskie systemów SKOME i inn-
SURE/TPA. Dzięki temu każdy z nich 
przygotowuje wstępny grafi k dobowo-
godzinowy (wykorzystując dostępne 
w systemie narzędzia). Takie grafi ki 
cząstkowe są podstawą do stworzenia 
całościowego grafi ku, który przesyłamy 
naszemu sprzedawcy energii.

Następnym zadaniem jest ścisła 
współpraca z odbiorcami w zakresie 
kontroli zużycia i dotrzymywania zgło-
szonych grafi ków.

Dodam, że w lipcu zakończyło się 
wdrożenie powyższego rozwiązania. 
Teraz szkolimy siebie i odbiorców w ob-
słudze systemu licząc, że w niedługim 
czasie wejdziemy przygotowani do in-
dywidualnego, tańszego zakupu energii 
do systemu „GLINIKA”, a tym samym 
obniżymy cenę energii w obrocie dla 
wszystkich odbiorców.

Jakie są dalsze plany fi rmy?
W obecnym kryzysie nasi odbiorcy 

mają różne kłopoty, zwłaszcza z pozy-
skiwaniem klientów i zbytem wyrobów. 
Obserwuję spadek zużycia większości 
dystrybuowanych przez Oddział me-
diów i nośników energetycznych.

Pozytywne ostatnio sygnały o no-
wych kontraktach, zwłaszcza zagranicz-
nych, na zbyt wyrobów największych na-
szych odbiorców, pozwala z umiarkowa-
nym optymizmem patrzeć w przyszłość 
i liczę, że nasi Klienci, jak i cały polski 
przemysł przetrwają załamanie i zaczną 
się od przyszłego roku rozwijać. Rozwój 
przedsiębiorstw energetycznych od tego 
w głównej mierze zależy.

Rozmawiała: Dorota Kubek 

Fabryka Maszyn „GLINIK” S.A. w Gorlicach należy do 
najstarszych fi rm funkcjonujących na rynku maszyn górni-
czych. Początki fi rmy związane są z założonym w 1883 r. 
„Warsztatem remontowym sprzętu wiertniczego”, który od 
1885 r. funkcjonował już jako samodzielna Fabryka Maszyn 
i Narzędzi Wiertniczych.

Obecnie GLINIK ma strukturę Grupy Kapitałowej ze 
spółką „matką” Fabryką Maszyn „GLINIK” S.A. oraz spółkami zależnymi: 
produkcyjnymi i usługowymi ukierunkowanymi na odpowiednie segmenty 
rynku. Tradycje na rynku górnictwa naftowego kontynuuje spółka  Narzę-
dzia i Urządzenia Wiertnicze „GLINIK” Sp. z o.o., która rozwija produkcję 
świdrów gryzowych, głównie pod potrzeby rynków zagranicznych oraz 
posiada w swojej ofercie wiertnice o specjalnym zastosowaniu. Na rynku 
górnictwa węglowego znaczące osiągnięcia w kraju i za granicą ma Za-
kład Maszyn Górniczych „GLINIK” Sp. z o.o. Jest jednym z największych 
w świecie producentów zmechanizowanych obudów ścianowych. Kuź-
nia „GLINIK” Sp. z o.o. produkuje odkuwki dla szeregu gałęzi przemysłu, 
m.in. samochodowego, górnictwa, maszyn rolniczych, itp. 

„GLINIK” S.A. największy pracodawca w regionie należy do najwięk-
szych fi rm w Małopolsce. W 2008 r. przychody ze sprzedaży ogółem 
w Grupie przekroczyły 620 mln zł., w których 41% stanowią eksport i do-
stawy wewnątrz wspólnotowe. 
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Procesy Inwestycyjne Sp. z o.o.

Białe Certyfi katy 
– MECHANIZMY ROZWOJU EFEKTYWNOŚCI

17 maja 2006 r. weszła w życie opracowana 
przez Komisję Europejską Dyrektywa 

2006/32/WE „W sprawie efektywności końcowego 
wykorzystania energii i usług energetycznych”, która 
nałożyła na Państwa Członkowskie obowiązek 
podjęcia działań ograniczających zużycie energii 
przez odbiorców końcowych o 1% rocznie przez 
kolejnych dziewięć lat, rozpoczynając z dniem 
1 stycznia 2008 r.

W zamierzeniu autorów System ma 
w prosty sposób zapewnić warunki do 
poprawy efektywności w kwestii zuży-
cia, wytwarzania i ograniczenia strat na 
przesyle energii. Rozwiązanie ma wiele 
wbudowanych mechanizmów optyma-
lizacyjnych i antykorupcyjnych, pomimo 
tego, w chwili obecnej rodzi wiele kon-
trowersji zarówno u Regulatora (URE), 
jak i uczestników Rynku.

14 lipca br. odbyła się debata „Białe 
Certyfi katy – Mechanizmy rozwoju efek-
tywności”. Celem organizatorów debaty 
(Procesy Inwestycyjne Sp. z o.o., Stowa-
rzyszenie ETA oraz Instytut im. E. Kwiat-
kowskiego) było uzasadnienie koniecz-
ności wdrożenia Ustawy o Efektywności 
Energetycznej oraz zdobycia dla jej za-
łożeń, w tym dla Systemu Białych Cer-

Aby zrealizować ww. cel, w Minister-
stwie Gospodarki powstał projekt Usta-
wy o Efektywności Energetycznej, której 
zasadniczym elementem ma być Sys-
tem Białych Certyfi katów - zbywalnych 
świadectw potwierdzających oszczęd-

ność energii. Wykorzystywane w tym 
Systemie mechanizmy rynkowe, po-
zostają jednocześnie w pełni sterowne 
w zakresie swoich strategicznych para-
metrów (koszt operacyjny oraz genero-
wany wolumen inwestycji).
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tyfi katów, poparcia wśród przedstawi-
cieli gospodarki i społeczeństwa. Aby 
osiągnąć cele poprawy efektywności 
konieczne jest wyjaśnienie wszelkich 
wątpliwości, które pojawiły się wokół 
Systemu Białych Certyfi katów. Z tego 
powodu prowadzona jest dyskusja na 
temat zasadności wdrożenia Systemu 
i skuteczności jego mechanizmów. Dys-
kusji zostały poddane kwestie fi nan-
sowania Białych Certyfi katów, zakres 
kompetencji poszczególnych instytucji 
obsługujących System oraz możliwości 
zastąpienia Białych Certyfi katów jakimś 
innym, bardziej sprawnym systemem.

Białe Certyfi katy  
w Europie

Debatę rozpoczęło wystąpienie 
Silvii Rezessy, Renewable Energy, 
scientifi c/technical project offi  cer 
DG JRC, Komisja Europejska, która 
przedstawiła zobowiązania związane 
z oszczędnością energii oraz Systema-
mi Białych Certyfi katów w innych kra-
jach UE. W trakcie prezentacji zostały 
wskazane również mechanizmy rynko-
we w zakresie redukcji emisji i promo-
wania OZE, zgodne z celami energe-
tycznymi wyznaczonymi przez Komisję 
Europejską. Zamierzeniem podejmo-
wanych działań jest zminimalizowanie 
kosztów społecznych na drodze osią-
gnięcia celów oszczędnościowych. Pod-
stawą polityki unijnej w tej kwestii jest 
podniesienie konkurencyjności sektora 
energetycznego oraz restrukturyzacja 
i liberalizacja rynków energii. Tradycyj-
nymi mechanizmami polityki europejskiej 
w zakresie efektywności energetycznej 
są m.in.: opodatkowanie energii, mecha-
nizmy zachęcające do rozwoju inwesty-
cji, kampanie informacyjne, promowanie 
usług typu ESCO, audyty energetycz-
ne, programy typu DSM. Rozwijane są 
również mechanizmy innowacyjne ta-
kie właśnie jak m.in. rozwój zobowią-
zań w zakresie oszczędzania energii, 
w tym systemy białych certyfi katów. 
Popularność zyskują również systemy 
wprowadzania pułapów i tzw. systemy 
zielonego inwestowania.

W chwili obecnej w UE toczy się 
szeroko zakrojona debata na temat han-
dlu białymi certyfi katami. Głównym jej 
elementem jest kwestia ukształtowa-
nia sposobu funkcjonowania systemu. 
Dyskusji poddawana jest także wiary-
godność systemu oraz metody osiąga-
nia oszczędności. Środki polityczne wy-
korzystywane do wdrożenia systemów 
w skali Unii są bardzo zróżnicowane. 
Mechanizmy tego typu działają w Wiel-
kiej Brytanii (od 2002 r.), we Włoszech 
(od 2005 r.), Francji (od 2006 r.). Po-
dobne rozwiązania występują również 
we Flandrii i Danii.

Silvia Rezessy omówiła również 
szczegółowo 3 najbardziej rozwinięte 
systemy – brytyjski, włoski i francuski. 
Przedstawiła – sposób działania sys-
temów, ich zasięg, grupy benefi cjen-
tów, cechy charakterystyczne, zakłada-
ne wskaźniki i rezultaty oraz uzyskane 
rzeczywiście oszczędności. Charak-
terystyczne jest, że we wszystkich 
przypadkach zakładane oszczęd-
ności zostały osiągnięte, a ponad-
to prowadzone audyty wykazały, że 
zakładane wyniki były wyższe niż 
planowane.

Przedstawione zostały warunki 
sprawnego funkcjonowania systemów, 
którymi są:

realistyczne, wstępne oszacowa- –
nie planowanych oszczędności 
(konieczny punkt wyjścia do po-
równania wyników),
konieczność wyjścia realizowa- –
nych projektów poza średnie war-
tości rynkowe,
prowadzenie rzetelnej oceny sta- –
nu istniejącego i osiąganych wy-
ników.

Jednym z najbardziej istotnych ele-
mentów systemu jest kwestia pomiarów 
i weryfi kacji oszczędności.

Podsumowując Silvia Rezessy pod-
kreśliła, że pomimo zdecydowanych 
różnic w sposobach przygotowania, 
działające w Europie systemy białych 
certyfi katów dają pozytywne wyniki 
i pozwalają na realizację założonych 
celów (osiągane wskaźniki są wyższe 

niż wstępnie zakładane). W projektowa-
niu systemów bardzo ważne jest dokład-
ne ustalenie na kogo nakładamy cele, 
np. czy na dystrybutorów sieci, czy mo-
że na sektor detaliczny. Wybór powinien 
być zależny od warunków lokalnych. 
Obrót certyfi katami, możliwy po uzyska-
niu celu oszczędnościowego, generuje 
dodatkowy koszt, ale jest on w rzeczy-
wistości zależny od ustalonego syste-
mu. Znaczenie ma także wybór ener-
gii (pierwotnej lub końcowej). Wszyst-
kie te elementy determinują osiągany 
efekt. Dla sprawnego funkcjonowania 
systemu ważne jest również zaistnienie 
płynnego i elastycznego rynku. Koszty 
administracyjne wydają się być funkcją 
prostoty systemu – im mniej skompli-
kowany projekt, tym niższe koszty. 
Należy również pamiętać, że zobowią-
zania dostawców i Białe Certyfi katy to 
tylko jedne z możliwych rozwiązań.

Białe Certyfi katy  
w Polsce

Stan realizacji  

Dalsza część dyskusji poświęcona 
była realizacji założeń Ustawy o Efek-
tywności Energetycznej i Systemu Bia-
łych Certyfi katów w Polsce, a omówił ją 
dr Henryk Majchrzak, dyrektor De-
partamentu Energetyki w Minister-
stwie Gospodarki. Realizacja Ustawy 
o Efektywności Energetycznej jest 
koniecznością i wynika z implemen-
tacji unijnej Dyrektywy 2006/32/WE. 
Podjęcie konkretnych działań jest nie-
zwykle pilne, ponieważ i tak mamy już 
opóźnienie w realizacji celów wyznaczo-
nych na 2016 r. w stosunku do innych 
Państw Członkowskich. Poczyniliśmy 
pewne kroki (Prawo energetyczne, usta-
wa o termomodernizacji), jednak musi-
my zrobić zdecydowanie więcej. W lip-
cu 2007 r. został opracowany pierwszy 
plan działań dot. efektywności energe-
tycznej, który określił realizację celu in-
dykatywnego. Zasadniczym założeniem 
tego planu jest właśnie wdrożenie Usta-
wy o Efektywności Energetycznej. Przy-
gotowany miesiąc temu projekt Ustawy 
został poddany konsultacjom między-
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resortowym. Przeanalizowano zebrane 
uwagi, a 15.07.2009 r. zostanie1 zapre-
zentowany poprawiony projekt Ustawy2. 
Ocena i dyskusja nad projektem jest 
niezwykle istotna, by zrealizować cele 
oszczędnościowe przy jednocześnie jak 
najniższych kosztach. Niezbędne jest 
opracowanie mechanizmu, który do-
prowadzi do pojawienia się autentycznej 
konkurencji i faktycznego obniżenia cen 
inwestycji energooszczędnych.

Opis systemu 
Założenia Ustawy3 szczegółowo 

zaprezentował Andrzej Guzowski, 
główny specjalista w Departamen-
cie Energetyki Ministerstwa Gospo-
darki, pełniący funkcję koordynatora 
Zespołu Efektywności Energetycz-
nej. Projekt powstał, aby zrealizować 
narodowy cel w zakresie oszczędnego 
gospodarowania energią (9% redukcji 
zużycia energii końcowej do 2016 r.). 
Z tego względu niezwykle istotne jest 
stworzenie warunków dla rozwoju i pro-
mowania oszczędności energii. Ustawa 
ma stworzyć ramy prawne dla działań 
na rzecz wzrostu efektywności energe-
tycznej gospodarki, obejmujące mecha-
nizm wsparcia i prowadzące do uzyska-
nia wymiernych oszczędności energii 
wymaganych na podstawie dyrektywy 
2006/32/WE. Przedmiotem ustawy jest 
określenie narodowego celu w zakresie 
oszczędnego gospodarowania energią, 
zadań dla jednostek sektora publiczne-
go w zakresie efektywności energetycz-
nej oraz zasad uzyskiwania i umarza-
nia Białych Certyfi katów, określanych 
w projekcie ustawy jako świadectwa 
efektywności energetycznej. Podmioty 
objęte regulacją to odbiorcy końcowi, 
przedsiębiorstwa energetyczne i przed-
siębiorstwa dostarczające środków po-
prawy efektywności energetycznej.

Projekt ustawy szczególną rolę 
w propagowaniu efektywności energe-

tycznej przypisuje sektorowi publiczne-
mu. Ma on być w tym zakresie wzor-
cem postępowania dla całej gospodarki. 
Jednostka sektora publicznego, w tym 
w szczególności organy administracji 
rządowej, zostaną zobowiązane do za-
oszczędzenia w ciągu roku energii w ilo-
ści nie mniejszej niż 1% średniego zu-
życia energii przez tę jednostkę w ciągu 
roku. Dodatkowo każda jednostka sek-
tora publicznego będzie zamieszczać in-
formacje o stosowanych środkach po-
prawy efektywności energetycznej na 
swojej stronie internetowej lub podawać 
je w inny sposób zwyczajowo przyję-
ty w danej miejscowości. Ministerstwo 
będzie odpowiedzialne za prowadzenie 
systemu monitoringu i gromadzenie da-
nych, na podstawie których sporządzany 
będzie raport4 przedkładany do zatwier-
dzenia Radzie Ministrów.

Głównym elementem Ustawy jest 
System Białych Certyfi katów - mecha-
nizm stymulujący i wymuszający przed-
sięwzięcia służące poprawie efektywno-
ści energetycznej. Certyfi katy wydawane 
będą dla trzech kategorii przedsięwzięć: 
zmniejszenia zużycia energii końcowej, 
zwiększenia sprawności wytwarzania 
energii elektrycznej i ciepła oraz ogra-
niczenia strat energii elektrycznej, gazu 
i ciepła w przesyle oraz dystrybucji. Pod-
mioty sprzedające energię elektryczną, 
ciepło i paliwa gazowe odbiorcom koń-
cowym będą miały obowiązek5 przed-
łożenia certyfi katów do umorzenia Pre-
zesowi URE lub uiszczenia opłaty za-
stępczej. Pełen wykaz przedsięwzięć 
będzie obwieszczany w Dzienniku Urzę-
dowym RP „Monitor Polski”. Do wyda-
wania i umarzania certyfi katów będzie 
upoważniony Prezes URE. Przetarg ini-
cjujący („emisyjny”) wygra ten podmiot, 
który będzie chciał otrzymać najmniej-
szą liczbę certyfi katów za największe 
oszczędności (tzw. efekt energetyczny). 
Prawa majątkowe wynikające z certyfi -

katów będą zbywalne i będą stanowić 
towar giełdowy podlegający obrotowi 
na Towarowej Giełdzie Energii.

Zasugerowana została również kwe-
stia kosztów Systemu. Szacunkowe 
obroty w Systemie Białych Certyfi ka-
tów będą wynosiły 2-3% obrotu na de-
talicznym rynku energii, suma kosztów 
w skali kraju powinna wynieść od 1,7 do 
2,5 mld zł, a koszt Systemu w latach 
2011-2020 ma się wahać w przedziale 
od 10,8 do 16,2 mld zł. Koszt Systemu 
będzie uzależniony od wysokości opła-
ty zastępczej, wymaganego wolumenu 
umorzeń i wysokości nałożonego obo-
wiązku. Planowane oszczędności uzy-
skane w wyniku wprowadzenia Sys-
temu powinny wynieść 0,5 Mtoe/rok, 
co daje w rezultacie (przy założeniu 
ceny za 1 toe ok. 500-700 zł) efekt 
oszczędnościowy rozumiany jako 
oszczędność na rachunku za energię 
na poziomie od 250 do 350 mln zł/
rok, co w okresie 15 lat uzyskiwania 
oszczędności energii daje kwotę od 
3,7 do 5,2 mld zł.

Ustawa ma zostać skierowana pod 
obrady Komitetu Europejskiego Rady 
Ministrów we wrześniu 2009 r. Plano-
wany termin wejścia w życie – styczeń 
2010 r.

Stanowisko Konfederacji  
Pracodawców Polskich
Adam Ambrozik, dyrektor Depar-

tamentu Przedsiębiorczości i Dialogu 
Społecznego w Konfederacji Praco-
dawców Polskich stwierdził, że oma-
wiane kwestie są tak ważne, że pomimo 
tradycyjnych sprzeciwów Konfedera-
cji w stosunku do kosztogennych obo-
wiązków nakładanych przez KE, tym 
razem KPP nie może sprzeciwić się 
idei efektywności energetycznej. Sys-
tem oszczędzania będzie kosztować, 
ale koszty te powinny być utrzymane na 
racjonalnym poziomie i nie mogą prze-

Raport był sporządzany w odniesieniu do dnia realizacji debaty – 14.07.2009 r.1) 

Jej fi lozofi a się nie zmieniła – dopracowano jedynie zasady działania.2) 

Projekt Ustawy jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki.3) 

Informacje na ten temat dostępne będą na stronie internetowej Ministerstwa oraz uruchomiona zostanie specjalna infolinia.4) 

Wysokość obowiązku zostanie ustalona w rozporządzeniu.5) 
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kraczać możliwości polskich przedsię-
biorców. Od tego jak będziemy imple-
mentować przepisy UE zależy bowiem 
konkurencyjność całej naszej gospo-
darki. Zwiększanie efektywności ener-
getycznej powinniśmy traktować jako 
jako impuls stymulujący inwestycje oraz 
ważny element polityki klimatycznej. Po-
nadto proces zmniejszenia zużycia ener-
gii elektrycznej przez oszczędzanie to 
również poprawa bezpieczeństwa ener-
getycznego. 

Rola NFOŚiGW 
Dr Jan Rączka, prezes zarządu 

NFOŚiGW wypowiedział się zdecydo-
wanie za wprowadzeniem efektywności 
energetycznej oraz Systemu Białych 
Certyfi katów. Prezes Rączka po pierw-
sze stwierdził, że efektywność ener-
getyczna ma sens, szczególnie w sy-
tuacji, gdy zawodzą siły rynkowe, a w 
całym tym procesie najważniejsza jest 
informacja. Efektywność energetycz-
na jest racjonalna, ponieważ pozwala 
na obniżenie emisji, zmniejszenie presji 
na środowisko, oszczędzanie zasobów 
naturalnych, obniżenie kosztów opera-
cyjnych fi rm, będzie stymulować rozwój 
gospodarki, a także wpisuje się w poli-
tykę antyrecesyjną. Inwestycje w efek-
tywność to inwestycje rentowne, które 
bardzo szybko się zwracają, wystarczy 
zapewnić odpowiednie mechanizmy 
wsparcia i skutecznie rozpowszechniać 
informację. Z tego powodu NFOŚiGW 
fi nansuje wiele projektów związanych 
z rozwojem OZE, termomodernizacją 
i efektywnością energetyczną.

Ww. tezy doprowadziły do sformuło-
wania następujących wniosków: warto 
działać na rzecz zwiększenia świadomo-
ści społeczeństwa, należy skutecznie 
rozpowszechniać informację do przed-
siębiorców oraz konieczne jest udroż-
nienie fi nansowania projektów, w czym 
może pomóc NFOŚiGW.

Koszty systemu - czy stać  
nas na nieoszczędzanie?
Prof. Krzysztof Żmijewski, se-

kretarz generalny Społecznej Rady 
Konsultacyjnej Narodowego Progra-

mu Redukcji Emisji zaprezentował 
i zmierzył się z wyzwaniem rozwiania 
dylematów związanych z wdrożeniem 
Systemu oraz wynikających z niego 
kosztów.

Różne kolory certyfi katów nie są 
przeszkodą, ponieważ każdy z nich do-
tyczy innych kwestii. Obowiązki wyni-
kające z Białych Certyfi katów zostaną 
podzielone proporcjonalnie do obrotu, 
czyli do przychodu – jest to najbardziej 
sprawiedliwy sposób. Certyfi katy bę-
dą przeliczane na pieniądze na zasa-
dzie wzoru:

gdzie obrót z roku i opłata zastępcza to 
wartości znane, stąd obliczenia są jasne 
i transparentne.

Do Systemu zostaną włączo-
ne przedsiębiorstwa obrotu związane 
z energią elektryczną, ciepłem i gazem, 
ale oszczędzać można wszędzie. W 
tym Systemie najwięcej oszczędności 
prawdopodobnie przypadnie na sektor 
energii elektrycznej.

Główną częścią prezentacji prof. 
Żmijewskiego był aspekt fi nansowy. 
Szczegółowo przedstawione zostały:

potencjalne przychody systemu  –
w przełożeniu na poszczególne 
paliwa,
sposób przeliczania certyfi katów  –
(energia pierwotna) na energię 
końcową i odwrotnie,
wpływ inwestycji na cenę ener- –
gii dla gospodarstw domowych 
i przemysłu (w sumie: max. 3% 
ceny energii),
wpływ kosztów administracyjnych  –
na cenę energii (ogółem szaco-
wany na 0,45‰),
symulacja kosztów Systemu do  –
2016 r. w odniesieniu do procen-
tu obrotu, wygenerowanych środ-
ków na inwestycje, uzyskanych 
oszczędności i odczuwalnego 
wzrostu cen.

W wyniku przedstawionych obliczeń 
można powiedzieć, że wbrew zgłasza-
nym wątpliwościom Białe Certyfi katy 
są tanie. 98,5% kosztów Systemu to 

w rzeczywistości koszt inwestycji 
energooszczędnych. Jeżeli przyjmie-
my ten System, to uda nam się wyge-
nerować ogromne środki na niezbędne 
inwestycje, których w żadnym wypadku 
nie możemy odkładać. 

Do rozważenia pozostają jeszcze 
kwestie: udziału w Systemie fi rm typu 
ESCO, dokładne zdefi niowanie grup 
benefi cjentów oraz sposób naliczania 
opłaty zastępczej. Inne koncepcje zmie-
rzające do poprawy efektywności ener-
getycznej również mogą być realizowa-
ne, jednak nie możemy deprecjonować 
wartości omawianego Systemu.

Potencjał efektywności  
energetycznej 
warszawskiego systemu 
ciepłowniczego 
Tomasz Bańkowski, główny spe-

cjalista ds. koordynacji projektów 
SPEC SA zaprezentował potencjał 
rozwoju efektywności energetycznej 
w systemach ciepłowniczych przez 
pryzmat uwarunkowań fi nansowych. 
Podkreślił, że efektywność energetycz-
na uzyskiwana w fi rmach w rzeczy-
wistości jest bardzo droga i wymaga 
bardzo dużych nakładów fi nansowych. 
Zalety są nie do przecenienia, jednak 
koszty poszczególnych inwestycji, któ-
re ponoszą fi rmy przesyłowe są rów-
nież znaczące.

Ciepło generuje dużą liczbę możli-
wości dla poprawy efektywności ener-
getycznej, np. dzięki ciepłu sieciowe-
mu możliwa była znacząca redukcja 
strat energii w Warszawie poprzez eli-
minację indywidualnych kotłowni lokal-
nych. Potencjał dalszych oszczędno-
ści również jest bardzo szeroki, jednak 
w przypadku:

eliminacji indywidualnych kotłow- –
ni lokalnych możemy ograniczyć 
straty ciepła o 1,5 tys. GJ/rok, ale 
będzie to kosztować 1 050 zł za 
1 GJ/rok,
wymiany sieci kanałowych na no- –
woczesne preizolowane możemy 
ograniczyć straty ciepła o 40-60 
tys. GJ/rok, ale będzie to koszto-
wać 3000 zł za 1 GJ/rok.
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Ponadto można uzyskać oszczęd-
ności również przez rozwój inteligent-
nych sieci ciepłowniczych lub inne, mniej 
innowacyjne projekty, takie jak zamia-
na węzłów grupowych na indywidualne 
z wymianą sieci niskich parametrów na 
wysokie. Jednak koszty tych działań są 
ogromne, stąd realizacja tego typu pro-
jektów musi się odbywać przy wsparciu 
środków pomocowych. Często podsta-
wowym warunkiem realizacji inwesty-
cji staje się uzyskanie dofi nansowa-
nia ze środków pomocowych.

Z tego powodu fi rmy ciepłownicze 
widzą wiele zagrożeń jakie może wyge-
nerować System Białych Certyfi katów, 
w tym m.in.:

duże nakłady fi nansowe, często  –
przewyższające możliwości sek-
tora,
krótki/szybki czas realizacji, –
niedostateczna informacja o ko- –
rzyściach jakie generują projekty 
efektywności energetycznej,
niewłaściwy rozdział obowiązku  –
oszczędzania energii między sek-
torami może zaburzyć równowa-
gę na rynku energii i przyczynić 
się do znacznego wzrostu ceny 
ciepła sieciowego,
kosztowny potencjał efektywno- –
ści energetycznej może stać się 
przyczyną biernego uczestnictwa 
ciepłownictwa w Systemie Bia-
łych Certyfi katów,
brak dostępu do środków publicz- –
nych może spowolnić realizację 
wielu społecznie akceptowalnych 
inwestycji o pośrednich efektach 
energetycznych.

W chwili obecnej bardzo istotne 
i konieczne jest poszerzenie kanałów 
przekazu i przepływu informacji oraz 
aktywne nawiązywanie współpracy 
międzysektorowej.

Wykorzystanie ciepła  
odpadowego dla redukcji 
zużycia energii i emisji
Karol Jasiński, prezes zarządu 

Wircom Sp. z o.o. - Grupa Anwil za-
prezentował konkretny przykład wyko-

rzystania ciepła odpadowego i jego zna-
czenia dla rozwoju efektywności ener-
getycznej. Firma Wircom opracowała 
projekt wykorzystania ciepła odpado-
wego na produkcję energii elektrycznej. 
W przypadku zastosowania zaawanso-
wanych rozwiązań technologicznych 
w tym systemie możliwe jest wykorzy-
stanie zarówno naturalnych źródeł ni-
skotemperaturowych, jak i ciepła od-
padowego pojawiającego się w proce-
sach przemysłowych. Prezes Jasiński 
przedstawił szczegółowo zasady i opis 
działania systemu, działającego zgodnie 
z wymaganymi normami ekologicznymi, 
jego schemat ideowy oraz przykładowe 
zastosowania. Stwierdził, że zastosowa-
nie tego typu technologii zdecydowanie 
podwyższa sprawność systemu. Uza-
sadnia to objęcie rozwiązania odzy-
sku ciepła Systemem Białych Cer-
tyfi katów. Dodatkową korzyścią jest 
zmniejszenie nakładów inwestycyjnych 
wynikające z niższych kosztów wyko-
rzystywanych technologii.

Mechanizmy wspierania  
drobnych odbiorców energii
Wojciech Konecki, dyrektor gene-

ralny CECED Polska omówił potencjał 
rozwoju efektywności i możliwości wpły-
wu na wybory klientów. Sprzęt AGD jest 
potencjalnie doskonałym narzędziem 
służącym poprawie efektywności ener-
getycznej i stymulującym oszczędza-
nie. Z tego powodu CECED Polska, 
reprezentujący przemysł AGD, pod-
jął szereg dobrowolnych zobowiązań 
zmierzających do obniżenia zużycia 
energii. W energooszczędność zosta-
ło zainwestowane ponad 10 mld euro. 
Zastosowano klasy energetyczne, a w 
chwili obecnej prowadzone są prace 
nad etykietami energetycznymi nowej 
klasy. Dzięki rozpowszechnianiu urzą-
dzeń energooszczędnych na szeroką 
skalę z roku na rok spada zużycie ener-
gii elektrycznej i wody. CECED aktywnie 
prowadzi również akcje promujące racjo-
nalizację zużycia energii oraz postawy 
energooszczędne, ponieważ gdybyśmy 
wymienili 188 milionów starych urządzeń 
zalegających w gospodarstwach domo-

wych UE osiągnęlibyśmy 6% celu Kioto, 
czyli odpowiednik 44 TWh (ekwiwalent 
12 elektrowni, 500 MW każda).

Zdaniem Wojciecha Koneckiego, 
najlepszymi instrumentami fi nansowy-
mi wspierającymi wzrost efektywności 
energetycznej są: ulgi podatkowe dla 
producentów wyrobów energooszczęd-
nych (tax credit), porozumienia dobro-
wolne oraz Białe Certyfi katy z udziałem 
fi rm typu ESCO.

W imieniu CECED Polska przed-
stawił również postulaty sektora, któ-
rymi są:

konieczność podejmowania  –
wspólnych, kompleksowych 
działań,
partnerskie uczestnictwo w roz- –
mowach i uczestniczyć w kon-
sultacjach społecznych przy 
tworzeniu nowego prawa,
umieszczenie sprzedaży efek- –
tywnego AGD w katalogu 
promowanych działań proefek-
tywnościowych,
umożliwienie szerszej i bardziej  –
szczegółowej prezentacji analiz,
stworzenie punktu kontaktowego  –
dla fi rm typu ESCO.

Ze względu na konieczność łączenia 
różnych działań w celu osiągnięcia wy-
miernych efektów, CECED Polska pro-
muje działania komplementarne, łącząc 
prace na rzecz stymulacji efektywności 
energetycznej z recyclingiem.

Alternatywne ścieżki  
rozwoju efektywności 
energetycznej
Maria Dreger, menedżer ds. norm 

i standardów Rockwool Polska Sp. 
z o.o. zwróciła uwagę na fakt, że Białe 
Certyfi katy to tylko środek, jedno z wielu 
narzędzi polityki energetycznej i klima-
tycznej, a nie cel sam w sobie. Energo-
oszczędność i efektywność energetyczna 
mają prowadzić do poprawy jakości ży-
cia, zwiększania konkurencyjności gospo-
darki, ochrony środowiska naturalnego. 

Białe Certyfi katy będą oddziaływać 
na sieciowych dostawców energii i od-
biorców końcowych, ale pewne sektory 
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pozostaną poza Systemem. W warun-
kach polskich istnieje ogromny potencjał 
oszczędności dzięki termomodernizacji 
budynków, w tym największy dotyczy 
budynków małych jednorodzinnych. Jak 
pokazują obliczenia, niewielkie oszczęd-
ności indywidualne, ale uzyskiwane po-
wszechnie, mogą przynieść więcej niż 
realizacja dużych, ale nielicznych projek-
tów. Konieczne jest podjęcie działań 
na rzecz energooszczędnego budow-
nictwa z wykorzystaniem wszelkich 
dostępnych narzędzi. Jest to tym waż-
niejsze, że dodatkowym efektem zmniej-
szenia zapotrzebowania na energię do 
eksploatacji budynków jest poprawa 
opłacalności OZE i mniejsze potrzeby 
inwestowania w sieci. 

Białe Certyfi katy są dobrym roz-
wiązaniem, ale nie mogą stać się je-
dyną drogą do realizacji założonych 
celów. Jak powiedziała Silvia Rezes-
sy, w krajach Unii potwierdziło swoją 
skuteczność dla realizacji polityki pro-
efektywnościowej aż 9 różnorodnych 
narzędzi, stosowanych kompleksowo, 
a Białe Certyfi katy są tylko jednym 
z trzech kolejnych, innowacyjnych. 
Dlatego wprowadzając ten System jak 
najszybciej, należy równocześnie opraco-
wywać i wdrażać kolejne rozwiązania.

Stanowisko Forum oraz  
potrzeby fi nansowania 
efektywności 
energetycznej w sektorze 
energointensywnym
Andrzej Werkowski, prezes zarzą-

du Jes Energy Sp. z o.o., przewod-
niczący FORUMCO2 wyraził pogląd, że 
kosztu Systemu nie można rozpatrywać 
w oderwaniu od aktualnej, dynamicznej 
sytuacji przedsiębiorstw energochłon-
nych, z których duża część już funkcjo-
nuje na granicy równowagi ekonomicz-
nej. W takim kontekście dodatkowy koszt 
rzędu 1,5%, chociaż pozornie niewielki, 
może okazać się przyczyną utraty płyn-
ności fi nansowej, spowodować wstrzy-
manie decyzji inwestycyjnych, odmowę 
udzielenia kredytu przez bank, itd. Na 
przemysł nakładane są kolejne, nowe ob-
ciążenia, a największe ciężary ponoszą 

i będą ponosić te przedsiębiorstwa, któ-
re zużywają najwięcej energii. A przecież 
zużywają dużo nie dlatego, że są rozrzut-
ne i pracują na przestarzałych technolo-
giach, tylko dlatego, że na nowoczesnych 
liniach technologicznych, spełniających 
najwyższe wymagania techniczne i ekolo-
giczne, osiągają wysoki poziom produkcji! 
W Polsce powinny zostać zastosowane 
podobne mechanizmy, jak w przypad-
ku innych Państw Członkowskich, które 
chronią konkurencyjność własnego prze-
mysłu oraz różnicują obciążenia w zależ-
ności od wielkości i charakteru zużycia 
energii. Kontynuacja obecnej krajowej 
polityki energetycznej może nawet do-
prowadzić do likwidacji energochłonnych 
gałęzi przemysłu.

W praktyce nie istnieje jednak roz-
sądna alternatywa dla stymulowania 
efektywności energetycznej, dlatego 
należy przeprowadzić otwartą i szeroką 
dyskusję nad rozwiązaniami szczegóło-
wymi, dotyczącymi:

spójności programu popra- –
wy efektywności energetycznej 
z polityką energetyczną Polski do 
2030 r.,
możliwości koordynacji programu  –
z działaniami, związanymi z wdra-
żaniem postanowień Pakietu Kli-
matyczno–Energetycznego,
wiarygodności programu oraz  –
skuteczności w osiąganiu zakła-
danych efektów i celów,
identyfi kacji i aktywacji dostęp- –
nych źródeł fi nansowania,
rozłożenia kosztów wdrażania  –
programu w sposób nie obniża-
jący konkurencyjności energo-
chłonnych gałęzi przemysłu.

Problemem jest również kwestia 
czy Białe Certyfi katy nie powielą błę-
dów Zielonych? W przypadku Zie-
lonych Certyfi katów koszt funkcjo-
nowania systemu jest przenoszony 
poprzez wyższą cenę energii elek-
trycznej na odbiorcę końcowego 
w formie podwyższonej ceny energii, 
(jego skutki są najbardziej odczuwane 
przez energochłonne branże przemysło-
we). Ponadto System nie zachęca do 

budowy nowych źródeł energii odna-
wialnej, ponieważ w głównej mierze 
dotuje istniejące. Biorąc pod uwagę 
doświadczenia Certyfi katów Zielo-
nych mógł sprawnie funkcjonować, 
System Białych Certyfi katów musi 
zostać lepiej skoordynowany.

Poza tym do zadań Ministerstwa 
powinno należeć:

jasne zdefi niowanie zamierzo- –
nych celów,
określenie maksymalnego pozio- –
mu wsparcia dla sektora energe-
tycznego,
przypisanie większej odpowie- –
dzialności do funkcji prezesa 
URE,
włączenie do projektu takich insty- –
tucji jak NFOŚiGW oraz KAPE,
wyeliminowanie potencjalnych  –
sporów kompetencyjnych pomię-
dzy MG i MSP w zakresie popra-
wy efektywności energetycznej 
w obszarze wytwarzania energii,
wskazanie konkretnego podmio- –
tu odpowiedzialnego za poprawę 
sprawności wytwarzania energii 
elektrycznej,
wskazanie podmiotu odpowie- –
dzialnego za poprawę efektyw-
ności energetycznej końcowych 
użytkowników energii elektrycz-
nej.

Prace nad Ustawą o Efektywności 
Energetycznej idą w dobrym kierunku – 
wystarczy aby podejmowanym działa-
niom nadać szerszy kontekst. Równo-
legle z Systemem powinny pojawić 
się inne źródła fi nansowania działań 
proefektywnościowych, takie jak: GIS, 
fundusze UE, domestic off set lub kapi-
tał prywatny.

Koniecznością wydaje się również 
zapewnienie szerokiej płaszczyzny dia-
logu z przemysłem, ponieważ czas na 
wdrażanie jest bardzo krótki.

Omawiane prezentacje zostały sfi l-
mowane. Prezentacje i nagrania umiesz-
czone są na stronie internetowej: www.
proinwestycje.pl.
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prof. Stanisław Rychlicki, prof. Jakub Siemek, Wydział Wiertnictwa Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej

Zamierzenia Rosji

Rosja oraz jej rządowy koncern gazowy 
„Gazprom” odgrywają, ze względu na zasoby, 

wielkość wydobycia i eksportu gazu ziemnego, 
a także położenie bliskie Europie, szczególną rolę 
w planach energetycznych całej Unii Europejskiej 
i jej poszczególnych krajów. Podejmując decyzje 
o polityce energetycznej Polski, koniecznym jest 
zwrócenie uwagi na działania właśnie Rosji, także 
krajów importujących gaz ziemny z Rosji i innych 
kierunków. Warunkuje to wybór optymalnego, 
w sensie dostaw gazu, wariantu. Należy przez 
to rozumieć zarówno poziom bezpieczeństwa 
i pewności importu, jak i ceny gazu.

w zakresie dostaw 
gazu ziemnego do UE

Rosja eksportuje gaz do wielu kra-
jów Europy, od lat 70. XX w. Najwięk-
szymi importerami gazu są: Niemcy - 
35,55 mld m3/rok (w 2007 r.), Włochy 
- 23,8 mld m3/rok, Francja - 7,63 mld 
m3/rok. W stosunku do Rosji i do Gaz-
promu można zauważyć, że [2,4]:

Rosja subsydiowała, i to znacznie,  
dostawy gazu do krajów stanowią-
cych poprzednio republiki ZSRR 
- Ukraina, Białoruś, Gruzja, Moł-
dawia, też Azerbejdżan. To umoż-
liwiało wywieranie presji politycznej 
i ekonomicznej, pojawiały się krót-
kotrwałe przerwy w dostawach 
gazu. Stąd stosowanie cen świa-
towych eliminuje jedno z poważ-
nych narzędzi nacisku. Obserwuje 
się dążność Gazpromu do podno-
szenia cen gazu.
Rosja staje się otwarta dla inwe- 
stycji zachodnich w przemysł naf-
towy i gazowniczy. Gazprom jest 
gotów eksportować duże ilości ga-
zu, zależne tylko od żądań odbior-
ców. Jednocześnie Gazprom musi 
zachować reputację, jako pewny 
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dostawca gazu do krajów UE, naj-
bliższego i pod względem ekono-
micznym najpewniejszego rynku 
gazowego. Eksport do Chin, ze 
złóż Wschodniej Syberii rysuje się 
jako odległy w czasie, natomiast bli-
sko 1/4 dochodów Rosji z eksportu 
pochodzi ze sprzedaży gazu. Gaz-
prom zdaje sobie sprawę, że ewen-
tualne użycie groźby przerwania lub 
zakłócenia eksportu gazu jest bro-
nią uderzającą zarówno w odbior-
cę, jak i producenta, a więc samą 
Rosję. Stąd ewentualne zagrożenie 
dostaw gazu z Rosji wydaje się być 
mało realne [4]. Historycznie Rosja 
jawi się jako kontrahent spełniający 
warunki umów eksportowych. 
Rosja ma tendencję do nacjonaliza- 
cji przemysłu paliwowego (przykład 
fi rmy Shell, który sprzedał część 
akcji złóż na Sachalinie do Gazpro-
mu, który uzyskał 51 % udziałów, 
monopol). Jest to problem ogólno-
światowy. Jednakże koncerny naf-
towe i gazowe prowadzą politykę 
bardziej elastyczną w stosunku do 
Rosji niż rządy krajów, zmierzają-
cą do uniknięcia konfl iktów. Stąd 
liczne umowy między Gazpromem, 
a koncernami zachodnimi. W dłu-
gim okresie historycznym koncern 
rosyjski zmierza raczej w kierunku 
wzrostu cen gazu niż zwiększenie 
ilości eksportowanych. Chociaż 
również, zwłaszcza w ostatnim 
okresie, rysuje się wyraźny wzrost 
inwestycji gazowych (gazociągi 
South Stream, North Stream). W 
okresie krótko- i średniotermino-
wym zagrożenia dostaw raczej nie 
występują, ze względu na stosun-
ki handlowe z Europą, natomiast 
mogą się pojawić wątpliwości, co 
do dostaw w długim okresie czasu. 
Chodzi zarówno o politykę Rosji, 
jak i możliwości techniczne i surow-
cowe, natomiast potrzeby Europy 
będą wzrastać.
Zwiększenie zużycia gazu, ze  
względu na bariery ekologiczne, 
nastąpi głównie w sektorze ener-
getycznym Europy. Do inwestowa-

nia w sektorze energetyki gazowej, 
przy niższych kosztach niż inne 
technologie (np. energetyka jądro-
wa) bardziej chętne są koncerny 
i fi rmy prywatne. Jednym z celów 
polityki energetycznej Europy bę-
dzie zmniejszenie zużycia gazu, 
po to, aby ograniczyć zależność 
od importu, oczywiście do racjo-
nalnych granic. Jest to długofalowa 
polityka, u podstaw której leżą też 
obawy o dostawy gazu.
Nie można nie zauważyć politycz- 
nych aspektów działalności Gaz-
promu, jako koncernu realizującego 
nie tylko gospodarcze, ale i poli-
tyczne cele Rosji.

Polityka ochronna UE to zintegro-
wany rynek gazowy, umiędzynarodo-
wienie dostaw gazu z Rosji, wspólna 
polityka energetyczna państw UE, zwią-
zanie Rosji długoterminowymi umowa-
mi energetycznymi z Europą (również 
z Polską), podpisanie przez Rosję „Kar-
ty Energetycznej”. Na tym tle trzeba 
analizować funkcjonowanie gazocią-
gów rosyjskich biegnących do Europy. 
Na rys. 1 pokazano sytuację linii prze-
pływu gazu w Niemczech po wybudo-
waniu gazociągu North Stream (Gazo-
ciąg Północny lub Bałtycki). W zamia-
rze fi rm niemieckich (WinGas i BASF) 

jest wybudowanie dwóch gazociągów: 
OPAL wzdłuż polskiej zachodniej gra-
nicy i dalej do Republiki Czeskiej oraz 
NEL biegnącego w kierunku zachod-
nim. Towarzyszyć im mają dwa duże 
magazyny gazu: Hinrichshagen (k. por-
tu Lubmin) o pojemności do 10 mld m3 
gazu, oraz w Schweinrich (Brandenbur-

Rys. 1. Gazociągi w Niemczech w pobliżu 
zachodniej granicy Polski, wg. BASF

Tab. 1. Program wydobycia gazu Federacji Rosyjskiej 2007-30 w [mld m3/rok] [5], 
Ministerstwo Energetyki Rosji 2008

Nadym-Pur-
Taz Region

Inne
Europa 

+ Tomsk
Caspian Yamal Shtokman

Wydobycie 
całkowite

2007 533,9 37,9 0 0 0 591,8

2008 579 38 0 0 0 617

2009 597 38,1 0 0 0 635,1

2010 614 37,9 0 0 0 651,9

2011 621 39 0 8 1 669

2012 600-616 40 0 30-46 2 670-702

2013 579-601 55-59 6-9 46-69 12 690-728

2014 554-576 73 9 58-97 24 685-746

2015** 543-565 76 13 78-116 24 702-804

2020 483-504 109-121 15 124-177 59-71 732-827

2030 283-328 115-138 15 280-315 72-95 751-856

* Inne Europa + Tomsk, ** Ob/Taz Zatoka 0-4 [mld m3] w 2015; 20-25 [mld m3] w 2020; 75 [mld m3] w 2030 r.
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gia) - 8 mld m3 gazu. Gazociąg North 
Stream (Nord Stream) miałby być włą-
czony do eksploatacji, wg. aktualnych 
informacji, w 2011 r., z uwagą, że wo-
bec trwających trudnych uzgodnień 
z krajami regionu bałtyckiego (niedaw-
no zgodę wyraziła Finlandia) termin 
ten może ulec przesunięciu o dalsze 
1-2 lata. Udziały fi rm gazowych w tym 
przedsięwzięciu są następujące: Gaz-
prom - 51%, BASF-Wintershall - 20%, 

EON-Ruhrgas - 20%, Gasunie (Holan-
dia) - 9%. Poparcie i zainteresowanie 
gazociągami wyraziły ostatnio: British 
Gas oraz Gaz de France. Taka ekspan-
sja Gazpromu, połączona być może 
z przejęciem części akcji gazociągów 
w Niemczech i Czechach, umożliwi am-
plifi kację wpływów politycznych i eko-
nomicznych Rosji, o ile UE nie przyjmie 
skutecznych rozwiązań (być może trak-
tatowych) ochronnych.

Federacja Rosyjska zużywała 
w 2007 r. 438,8 mld m3/rok [1]. Źró-
dła Rosyjskie (Ministerstwo Energe-
tyki 2008, Gas Industry Development 
Strategy to 2030) wg [5] oraz koncern 
Gazprom podają nieco inne dane co 
do wydobycia gazu w Rosji. Rysujący 
się stan aktualny i plany rosyjskiego 
przemysłu gazowniczego (czytaj rów-
nież rządu Federacji Rosyjskiej) aż po 
2030 r., widoczne są w tabelach 1 i 2 
[5], natomiast zapotrzebowania Fede-
racji Rosyjskiej na gaz pokazano w ta-
beli 3. Plany wydobywcze samego Gaz-
promu, aż po 2030 r. przedstawiono na 
rysunku 2 [5].

Z analizy planów i programów Mi-
nisterstwa Energii Federacji Rosyjskiej 
oraz koncernu Gazprom wynika, że:

głównym obszarem gazonośnym  
Rosji pozostaje Zachodnia Syberia 
(obszar Bonavenko, region Nadym-
Pur-Taz, tzn. otoczenie zatok Ob 
i Taz, półwysep Yamal oraz złoże 
Sztokman) i stamtąd będzie pocho-
dził również przesył gazu do Euro-
py, być może do Azji,
dominującym producentem gazu  
będzie nadal Gazprom, przy uzu-
pełniającym wydobyciu przez in-
ne przedsiębiorstwa oraz imporcie 
gazu z krajów centralnej Azji (61,4 
mld m3 gazu w 2008 r.),
gaz z Półwyspu Yamal pojawi się  
dopiero w 2012 r., (lub nawet póź-
niej) natomiast ze złoża Sztok-
man, w większej ilości, dopiero 
po 2015 r., by osiągnąć apogeum 
w 2030 r.,
możliwości eksportowe gazu z sa- 
mej Federacji Rosyjskiej, na pod-
stawie porównania programu 
wewnętrznego zapotrzebowania 
i programu wydobywczego były-
by następujące: w 2010 r. 187,1 
mld m3/rok, w 2030 r. od 196 do 365 
mld m3/rok. Tabela 4 [5] pokazuje 
zamiary i możliwości eksportowe 
i importowe Rosji z uwzględnieniem 
eksportu gazu do Europy, tak zwa-
nych krajów CIS (Ukraina, Białoruś, 
Mołdawia i kraje Kaukazu) i impor-
tu z Centralnej Azji. Prognozowany 

Tab. 2. Wydobycie gazu w Federacji Rosyjskiej 2001-2009 w [mld m3/rok] [5] 
oraz Gazprom

2004 2005 2006 2007 2008
2009 spadek wy-
dobycia 10-15%

GAZPROM 545,1 548,4 556,0 549,6 549,7 470-492

Inni 
producenci

88,4 92,2 100,2 113,6 121,6 100

Rosja całk. 633,5 640,8 656,2 663,2 671,3 570-600

Tab. 3. Prognoza zapotrzebowania na gaz Federacji Rosyjskiej 2007-30 w [mld m3/rok] 
[5], Ministerstwo Energetyki Rosji 2008

Przemysł
Sektor komunal-

no-bytowy
Energetyka Inne Całkowite

2007 140 48 181 48,9 417,9

2008 148,1 49,7 187 55,6 440,4

2009 153 50 192 56,2 451,2

2010 155 50,4 203 56,4 464,8

2015 155-164 50-56 204 56-61 465-485

2020 162-190 51-60 210 57-63 480-523

2025 165-208 51-64 211 58-65 485-548

2030 167-211 52-65 213 59-66 491-555

nie obejmuje gazu używanego w przesyle; zawiera 9,2-9,8 [mld m3] dla dalekiego Wschodu w 2007-2010 i 17-19 
[mld m3] w 2015

Tab. 4. Programy eksportu i importu gazu dla Federacji Rosyjskiej 2007-30 [mld m3/rok] 
[5], Ministerstwo Energetyki Rosji 2008

Eksport Import Azja

Europa* CIS Central Asia LNG

2007 159,5 85,8 63 0

2008 161 82,2 63 0

2009 168 85,9 66 3

2010 166 85,4 69 9

2015 219-222** 85-87 70-82
23-52 

+ 9 gazociągiem

2020 220-225 90 70-82 49-89 + 25-50

2025 220-227 90 70-86 66-97 + 25-50

2030 220-227 90 70-87 66-97 + 25-50

* również Kraje Bałtyckie; **189 [mld m3] gaz zakontraktowany + 29-33 [mld m3] nowe kontrakty
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przez OME [3] eksport gazu z Rosji 
do EU-34, w granicach błędu odpo-
wiada danym rosyjskim (207 i 220 
mld m3/rok w 2030 r.), lecz oszaco-
wanie jest ostrożniejsze,
widocznym jest zwiększenie zuży- 
cia gazu w rosyjskiej energetyce 
gazowej.

Gazociągi z Rosji  
do Europy

Zdolności przesyłowe istniejących 
i projektowanych gazociągów łączą-
cych Rosję (Zachodnia Syberia) z Eu-
ropą podano w tabeli 5 [5]. O ile OME 
[2], przewidywała jeszcze drugą nitkę 

gazociągu Yamalskiego, to w tym ze-
stawieniu gazociąg ten już się nie po-
jawia. Przebieg dwóch głównych, pla-
nowanych, gazociągów North Stream 
i South Stream zilustrowano na rysun-
kach 3 i 4. Wydajność gazociągów ro-
syjskich z nadmiarem zapewnia pla-
nowany przesył gazu do Europy [2,3]: 
w 2010 – 256 mld m3/rok, a od 2020 – 
283 mld m3/rok, wobec wielkości prze-
widywanych dostaw 166 mld m3/rok 
w 2010 r. i 207 mld m3/rok w 2030 r. 
Nie sposób oprzeć się dalszemu wnio-
skowi, że Rosja budując gazociągi ze 
znaczną rezerwą przesyłową przewidu-
je ich funkcjonowanie przez kilkadzie-
siąt lat (40-50) poza 2030 r. Nasuwa 
się paralelny wywód, o znaczeniu poli-
tycznym: o chęci energetycznej domi-
nacji na Kontynencie Europejskim, ale 

Tab. 5. Wydajności przesyłowe gazociągów z Federacji Rosyjskiej do Europy 
[mld m3/rok] [5]

2008 2010 2015

Wydajności gazociągów Maks. Min. Maks. Min.

Finlandia 5 5 5 5 5

Białoruś 48 48 48 48 48

Ukraina 145 145 125 145 95

Blue Stream 16 16 16 16 16

Nord Stream 0 0 0 55 55

South Stream/ aktualne 47 0 0 0 63 31

Całkowita wydajność 214 214 194 332 250

Eksport do Europy* 165 180 170 200 180

Rezerwowa wydajność 34 34 24 132 70

* estymowane na podstawie kontraktów długoletnich minimalny/maksymalny przesył

Rys. 2. Program wydobywczy Gazpromu 2000–2030, wg. [5]

Rys. 3. Gazociąg Nord Stream, wg. [5], aktualnie terminal LNG ma 
być zlokalizowany w Świnoujściu

Rys. 4. Gazociągi: Blue Stream i South Stream, wg. [5]
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także o gospodarczym i handlowym 
znaczeniu przemysłu gazowniczego 
dla Rosji i jej dalszego cywilizacyjnego 
rozwoju. Jest to również przesłanka do 
stwierdzenia, że Rosja będzie dążyła, 
za wszelką cenę, do konstrukcji gazo-
ciągu Nord Stream, pomimo oporów 
państw regionu Bałtyku, w tym Polski, 
a także do budowy gazociągu South 
Stream. 

Kryzys w dostawach  
gazu w 2009 r. Ukraina - 
Rosja - Europa

Dostawy gazu rosyjskiego w stycz-
niu 2009 r., via Ukraina, uległy najpierw 
znacznemu ograniczeniu, a potem prze-
rwaniu. W okresie 1-6 stycznia Gaz-
prom zaprzestał dostaw gazu na Ukra-
inę utrzymując przesył do Europy, ale 
po 6 stycznia wstrzymał również trans-
port gazu do Europy przez gazociągi 
przechodzące przez terytorium Ukra-
iny. Po uzgodnieniach politycznych oraz 
zaktualizowaniu i podpisaniu 10-letnich 
kontraktów 20 stycznia otwarto zawo-
ry gazociągowe, a 22 stycznia eksport 
gazu do Europy powrócił do normalnej 
wielkości. Jedynie Polska, w okresie 
dalszych miesięcy, miała pewne trud-
ności z uzyskaniem ilości ok. 2 mld m3 
gazu. Do krajów najbardziej dotkniętych 
zakłóceniami w dostawach gazu nale-

żały: Bułgaria, Rumunia, Bośnia, Chor-
wacja i Serbia, a także Słowacja i Wę-
gry. Gazprom poniósł znaczne straty fi -
nansowe oszacowane na około 1,5-1,6 
mld dolarów. Przeciwdziałania ze strony 
Europy pokazano na mapie - rys. 5 [6]. 
Ta akcja dowodzi jak ważne jest sprzę-
żenie krajów gazociągami łączącymi. 
Właśnie taka sieć „interkonnektorowa” 
umożliwia złagodzenie, lub nawet elimi-
nację skutków perturbacji w dostawach 
gazu. Ale i wybudowanie gazociągu So-
uth Stream lub Nabucco poprawiłoby 
bezpieczeństwo dostaw gazu do Eu-
ropy Południowo-Wschodniej i Środko-
wej. Polska nie jest, do chwili obecnej, 
połączona z siecią gazociągów zachod-
nich lub południowych.

Gazociąg White Stream 

Gazociąg jest projektowany jako 
alternatywa zarówno dla gazociągu 
Nabucco, jak i konkurencja dla rosyj-
skiego (i włoskiego) gazociągu South 
Stream. W założeniach trasy i budo-
wy leży zamiar transportu gazu z kra-
jów Wybrzeża Kaspijskiego z ominię-
ciem Ukrainy i Rosji do krajów Półwy-
spu Bałkańskiego, Węgier i być może 
Włoch. Trasa (jak na rys. 6) przypomi-
na przebieg gazociągu South Stream, 
przez Morze Czarne. Jest to aktualnie 
odległy projekt, tak co do możliwości 
pozyskania gazu, jak i fi nansowania. 
Pozostaje pytanie czy opłaca się pro-
wadzić gazociąg na głębokość 2150 m 
przy wydajności 8 mld m3/rok (jedna 
nitka). Dla 2 nitek - 16 mld m3/rok, przy 
kilku krajach odbierających gaz byłyby 
to dostawy bardzo niewielkie. Projekt 
gazociągu został wysunięty przez kon-
sorcjum: 2009 GUEU - White Stream 
Pipeline Company Limited, the White 
Stream Consortium. I jeszcze uwaga: 
jest to już trzeci projekt dotyczący ga-
zociągów z kierunku wschodniego do 
Europy Południowej, a więc dywersyfi -
kacja dostaw południowymi trasami jest 
brana pod uwagę i chyba realna.

Podsumowanie 

Rola Rosji w dostawach gazu do 
Europy, w tym i do Polski jest nie do 
przeceniania. Dowodem jest wzrost 
planowanego eksportu gazu i zainte-

Rys. 5. Przesył gazu w okresie kryzysu gazowego 7-18 stycznia 2009 r., wg. [6]

Rys. 6. Projekt i trasa gazociągu White Stream, wg. 2009 GUEU – White Stream Pipeline 
Company Limited, the White Stream Corporation
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resowanie rosyjskim gazem przez wie-
le krajów europejskich. Ale trzeba też 
wziąć pod uwagę rysujący się, a nawet 
bardzo prawdopodobny zwrot Rosji 
w kierunku rynków azjatyckich (Indie, 
Chiny), a także USA i Japonii. Niektó-
re źródła przewidują, że w 2050 r. lud-
ność Indii będzie liczyła 1628 mln, Chin 
1394 mln, a USA 413 mln mieszkań-
ców. Rosja pozostanie na poziomie 102 
mln. Ten wzrost demografi czny wywo-
ła wzrost zapotrzebowania na energię. 
Istnienie infrastruktury przesyłowej do 
Europy przemawia na korzyść rynków 
europejskich, ale wzrastające ceny ga-
zu, praktyczna nieograniczoność ryn-
ków azjatyckich, może spowodować 
zahamowanie wzrostu eksportu, czy 
w ogóle ograniczenie eksportu gazu 
do Europy.

Analizy przeprowadzone w artykule 
wskazują na pierwszorzędną rolę Fede-

racji Rosyjskiej, jako dostawcy gazu do 
Europy, a zwłaszcza UE. Wobec tego 
UE powinna skonsolidować swe wysił-
ki w uniformizacji polityki energetycznej 
w stosunku do Rosji. Ciągła negacja 
projektów rosyjskich i demonstracje po-
lityczne ze strony Polski nie zniechęcą 
krajów UE do partycypacji w rosyjskich 
projektach gazociągowych. Jest to rów-
nież pewniejszy politycznie dostawca 
niż kraje islamskie Bliskiego i Środko-
wego Wschodu.
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Wykorzystanie OZE

Pomiędzy wzrostem zapotrzebowania 
na odnawialne źródła 

energii, a zagospodarowaniem 
przestrzennym zachodzą relacje, 
które są współzależne i w istotny 
sposób wpływają na przekształcenia 
środowiska przyrodniczego 
i zurbanizowanego oraz zmiany w ich 
strukturze przestrzennej czy krajobrazie. 

Wykorzystanie OZE zależy 
w znacznym stopniu od ich 

rozmieszczenia i opłacalności, ale 
także od rozmieszczenia i stopnia 
ochrony zasobów środowiska 
przyrodniczego i krajobrazu, stopnia 
zurbanizowania obszaru, rodzaju 
zabudowy, itp. 

Im większe jednak znaczenie 
przykłada się do ochrony przyrody 

oraz harmonĳ nego kształtowania 
i zagospodarowywania przestrzeni, 
tym większe restrykcje nakłada 
się na możliwości pozyskiwania 
poszczególnych źródeł energii 
odnawialnej. Każda decyzja 
o wykorzystaniu źródeł odnawialnej 
energii, ma swoje reperkusje 
przestrzenne. Dlatego istotnym staje się 
wypracowanie metod pozwalających 
na uniknięcie konfl iktów pomiędzy 
OZE, a otaczającą je przestrzenią.

na terenach zurbanizowanych

F
ot

. N
E
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Energia ze źródeł odnawialnych 
w ciągu najbliższych lat stanowić bę-
dzie znaczący składnik bilansu ener-
getycznego państw świata. Nie usta-
ją kroki zmierzające do wypracowania 
mechanizmów, które spowodują ogra-
niczenie presji energetyki konwencjo-
nalnej na środowisko. Również Polska 
włączyła się w realizację strategicznych 
działań, których celem jest zwiększenie 
produkcji energii z odnawialnych źródeł, 
redukcji emisji CO2 oraz redukcji zapo-
trzebowania jednostkowego na energię. 
Takie zobowiązania oznaczają koniecz-
ność znacznego wzrostu udziału pro-
dukcji energii z odnawialnych źródeł, 
który powinien nastąpić we wszystkich 
jednostkach sieci osadniczej, propor-
cjonalnie do ich możliwości i występu-
jącego tam potencjału.

Mimo różnic ekonomicznych po-
między poszczególnymi kategoriami 
technologii OZE, konieczny jest dal-
szy wzrost wykorzystania potencjału 
wszystkich źródeł energii, tym bardziej, 
że funkcjonuje szereg instytucji fi nanso-
wych pomagających pokonać problemy 
ekonomiczne, związane z wysokimi na-
kładami inwestycyjnymi. Istnieje wiele 
możliwości uzyskania wsparcia fi nanso-
wego w formie kredytów lub dotacji na 
rozwój energetyki odnawialnej, o które 
mogą się starać zarówno samorządy, 
jak i ośrodki badawcze, przedsiębiorcy 
oraz osoby prywatne.

Racjonalne wykorzystanie odna-
wialnych źródeł energii, w tym energii: 
rzek, wiatru, promieniowania słoneczne-
go, geotermalnej lub biomasy, stało się 
jednym z istotnych komponentów zrów-
noważonego rozwoju. Do wymiernych 
efektów takiego planowania przestrzen-
nego zaliczyć można m.in.: poprawę 
efektywności wykorzystania i oszczę-
dzania zasobów surowców energe-
tycznych, poprawę stanu środowiska 
poprzez redukcję zanieczyszczeń do 
atmosfery i wód oraz redukcję ilości 
wytwarzanych odpadów, ale także po-
rządkowanie obszarów zurbanizowa-
nych, a nawet ograniczanie niekontro-
lowanej suburbanizacji. Pomiędzy wzro-
stem zapotrzebowania na odnawialne 

źródła energii, a zagospodarowaniem 
przestrzennym zachodzą relacje, któ-
re są współzależne i w istotny sposób 
wpływają zarówno na przekształcenia 
środowiska przyrodniczego i krajobra-
zu, jak i zmiany w strukturze przestrzen-
nej terenów zurbanizowanych.

Sposób pozyskiwania energii z OZE 
może wywrzeć wpływ na kształt i funk-
cjonowanie systemu osadniczego, na 
strukturę miast w skali lokalnej oraz 
sposób zabudowy w skali urbanistycz-
nej. Ze względu na wagę w niektórych 
technologiach czynnika przestrzenne-
go istotne może być jego uwzględnia-
nie w planowaniu przestrzennym na 
wszystkich poziomach (tab.1.).

Zwiększenie udziału energii ze źró-
deł odnawialnych w bilansie paliwo-
wo-energetycznym kraju nie może się 
odbywać kosztem kolejnych, trudnych 
do naprawienia zmian w środowisku. 
Dlatego należy mówić nie tylko o za-
letach, ale i wadach OZE i również te 
drugie brać pod uwagę, planując ich 
przestrzenne rozmieszczenie.

Energia ze spadku wód 

Istniejące i planowane duże elek-
trownie wodne usytuowane są zwykle 
poza obszarami zurbanizowanymi, przez 
co w znikomym stopniu wpływają na 
kształt systemu osadniczego. Natomiast 
małe elektrownie wodne nie wymagają 
stosowania innych zasad kształtowania 

obszarów zurbanizowanych niż dotych-
czasowe, a ich lokalizacja w pobliżu od-
biorców energii, pozwala na minimalizo-
wanie strat przesyłu. Kolejnym atutem 
elektrowni wodnych jest to, że w trakcie 
pracy nie wytwarzają ścieków, spalin, ani 
innych zanieczyszczeń. Dodatkową ich 
zaletą jest retencja wody, dająca możli-
wość regulowania lokalnych stosunków 
wodnych oraz ochrony przeciwpowo-
dziowej. Sztuczne zbiorniki wodne mo-
gą także stanowić interesujący element 
krajobrazu.

Obok wspomnianych zalet, wymie-
nić należy także wady elektrowni wod-
nych, takie jak: utrudnianie wędrówek 
ryb na tarło i rozwój narybku, likwido-
wanie miejsc lęgowych ptaków poprzez 
podnoszenie się poziomu wód w rze-
ce i naturalną erozję brzegów oraz za-
mieranie życia w zbiornikach na skutek 
ich zamulania i odtleniania (Bochentyn, 
Riegel, 2006).

Energia solarna 

Potencjał tkwiący w energii słonecz-
nej dobrze oddają słowa prof. Pabisa: 
„gdyby zgromadzić całą energię pa-
liw naszego globu, tj. energię z węgla, 
drewna, gazu, ropy naftowej i spalić ze 
sprawnością 100%, to wartość uzy-
skanej energii równałaby się energii 
słonecznej dostarczonej do Ziemi za-
ledwie przez cztery dni”. Niestety po-
zyskanie energii ze słońca ciągle jesz-

Tab. 1. Możliwości wykorzystania energetyki odnawialnej 
w różnych skalach przestrzennych

Odbiorcy
indywidualni

Osiedle, 
dzielnica

Miasto
Metropolia
lub region

Energia ze spadku wód
- duża elektrownia
- mała elektrownia

-
++

-
++

+
+

++
-

Energia solarna ++ + - -

Energia wiatrowa + + + ++

Energia z biomasy + + + ++

Energia geotermalna
- naturalna wysokotemp.
- pokopalniana
- pompa ciepła (niskotemp.)

-
-

++

+
++
+

++
+
+

+
-
-

Inne źródła energii 
- magazyny ciepła + + ++ +

Źródło: Opracowanie własne



34 nr 4(10)/2009
P

AL
IW

A 
D

LA
 E

N
ER

G
ET

YK
I

cze jest dość kosztowne, chociaż ma 
swoje znaczne zalety. Pojedyncze ko-
lektory słoneczne lub panele fotoelek-
tryczne nie zaburzają naszego odbioru 
krajobrazu miejskiego, jednak ich wy-
magania techniczne mogą wymuszać 
pewne zmiany w strukturze zabudowy 
w skali urbanistycznej. Wprawdzie pa-
nele i kolektory mogą być wkompono-
wane w powierzchnie dachów i ścian, 
jednakże ze względu na zalecany mak-
symalny czas ekspozycji (elewacji fo-
towoltaicznych) może być konieczne 
zachowanie odpowiedniej odległości 
od innych przesłaniających elementów 
zagospodarowania (budynków, wyso-
kiej zieleni, itp.), co może z czasem 
prowadzić do rozluźnienia zabudowy. 
Ponadto stosowanie solarnych źródeł 
energii wymaga odpowiednio wysokiej 
przeźroczystości powietrza, co znacz-
nie obniża ich wydajność w obszarach 
silnie zurbanizowanych i zanieczysz-
czonych. Użycie płaskich kolektorów 
słonecznych wspomagających ogrze-
wanie budynków lub podgrzanie ciepłej 
wody użytkowej może mieć duże zna-
czenie w budownictwie o niskiej inten-
sywności (jednorodzinnym, zagrodo-
wym) i wpływać na lokalny bilans przy 
ich masowym zastosowaniu. 

W zasadzie można powiedzieć, że 
pozyskiwanie energii słonecznej nie 
niesie za sobą negatywnych skutków 
dla środowiska poza jednym związa-
nym z utylizacją paneli, zawierających 
metale ciężkie.

Energia wiatrowa 

Można tu wyróżnić trzy sytuacje:
Małe urządzenia wiatrowe (minitur- 
biny) instalowane na budynkach, 
słupach oświetleniowych itp. Praca 
nad powszechnym wykorzystaniem 
tego typu urządzeń doprowadzi do 
ich stosowania w sytuacjach po-
dobnych jak małe panele fotowolta-
iczne (np. oświetlenie nawigacyjne). 
W przypadku masowego stosowa-
nia w miastach, gdzie mogą stano-
wić ciekawy element urbanistyczny, 
należy określić standardy dopusz-

czalnych wielkości oraz przepisy 
o miejscu i zakresie ich stosowa-
nia ze względu na przypuszczalną 
uciążliwość powodowaną hała-
sem, efektami wizualnymi, niebez-
pieczeństwo porażenia itd.
Pojedyncze wiatraki o niewiel- 
kiej mocy (niewielkich wymiarów) 
i niepodłączone do systemu elek-
troenergetycznego obsługujące 
pojedyncze siedliska lub oddalone 
obiekty (np. schroniska turystycz-
ne) nie wymagają wprowadzania 
innych zasad kształtowania syste-
mu osadniczego i przyrodniczego 
niż dotychczas stosowane. Nale-
ży jednak pamiętać, że nawet po-
jedyncze wiatraki mogą stanowić 
silną dominantę w krajobrazie.
Farmy wiatraków o mocy do kil- 
kuset (nawet do 1000) MW o po-
wierzchni do kilkudziesięciu km2 
podłączone do systemu elektro-
energetycznego. Lokalizacja tego 
typu elektrowni wymaga: odpowied-
niej powierzchni niezabudowanej 
i możliwie nie zalesionej (tzw. współ-
czynnik szorstkości wpływa na po-
tencjał energii wiatrowej), a także 
usytuowania w pobliżu węzłów sieci 
elektroenergetycznej (tak, aby moż-
na elektrownie włączyć do syste-
mu najkrótszą możliwą podziemną 
linią kablową). Jest zatem silnie 
uwarunkowana infrastrukturą i za-
inwestowaniem terenu. Elektrow-
nie takie będą wymagały rezerwacji 
terenów w pobliżu węzłów energe-
tycznych, ze względu na minimali-
zację strat przesyłu. Poważną wadą 
farm wiatrowych jest to, iż powo-
dują znaczną dewastację natural-
nego krajobrazu. Farm wiatrowych 
nie lokuje się na terenach obszarów 
chronionych oraz terenach wypo-
czynkowo-rekreacyjnych. 

Energia geotermalna 

Korzystanie z energii geotermalnej 
może wpłynąć na funkcję i strukturę 
danej jednostki osadniczej w zależno-
ści od rodzaju energii:

Urządzenia niskotemperaturowe  
(pompy ciepła) wspomagające 
ogrzewanie budynków mogą mieć 
duże znaczenie w budownictwie 
o niskiej intensywności (jednoro-
dzinnym, zagrodowym) i wpływać 
istotnie na bilans energetyczny 
gminy lub miasteczka przy ich ma-
sowym zastosowaniu. Do nega-
tywnych oddziaływań pomp ciepła 
zaliczyć można ograniczenie moż-
liwości zagospodarowania działki 
budowlanej w przypadku instalacji 
poziomej oraz zmniejszenie ilości 
drzew w bezpośrednim sąsiedz-
twie.
Urządzenia wysokotemperaturo- 
we można ekonomicznie eksplo-
atować w promieniu około 6 km 
wokół czerpni wody geotermalnej. 
Otwory czerpalne lokalizowane są 
zwykle na obszarze słabo zurba-
nizowanym. Ze względów eko-
nomicznych najlepiej w tym celu 
wykorzystywać istniejące otwory 
badawcze. Z uwagi na duże koszty 
inwestycyjne należy rozważać wy-
łącznie dostawę ciepła dla dużych 
odbiorców, np. ciepłowni miejskich 
(miasto o wielkości co najmniej 10 
tys. mieszkańców). To z kolei im-
plikuje konieczność lokalizacji co 
najmniej dwóch otworów w rejonie 
o dobrych własnościach hydroge-
ologicznych w bliskiej odległości od 
takich miast (Macuda i inni, 2001). 
W małych ośrodkach (grupy wsi, 
małe miasta) korzystanie z geo-
termii będzie sprzyjać koncen-
tracji i porządkowaniu zabudowy 
wokół czerpni i wzdłuż ciepłocią-
gów. Natomiast lokalizacja czerp-
ni na obrzeżach dużego miasta 
może sprzyjać rozlewaniu się za-
budowy. Wokół czerpni mogą się 
krystalizować różne funkcje: prze-
mysłowe, rekreacyjne, handlowe 
i in., obrastające z czasem gęstnie-
jącą tkanką mieszkaniową i siecią 
komunikacyjną.
Sztuczne akumulatory ciepła w za- 
lanych kopalniach znajdują się czę-
sto w bliskim sąsiedztwie osiedli 
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mieszkaniowych, ponieważ tam 
gdzie powstawała kopalnia zwykle 
zaczynali się osiedlać jej pracow-
nicy. Obecnie, po przekształceniu 
wyrobisk na zakład geotermalny, 
staje się on dodatkowym elemen-
tem przyspieszającym procesy re-
witalizacji, porządkowania, a nawet 
dogęszczania zabudowy w promie-
niu swego oddziaływania. 

Energia z biomasy 

W zależności od rodzaju biomasy 
i technologii pozyskiwania z niej energii 
można wyróżnić:

Instalacje biogazowe (gaz wysypi- 
skowy, gaz z oczyszczalni ścieków, 
gaz z odchodów zwierzęcych), lo-
kalizacja surowca ma charakter 
punktowy, a skala urządzeń oraz 
ilość otrzymywanej energii ma 
znaczenie lokalne i nie wpływa na 
kształt systemu osadniczego, ani 
przyrodniczego, a także nie ma 
wpływu na strukturę miast i tkan-
kę urbanistyczną.
Instalacje zużywające biomasę  
stałą (drewno, słomę) do bezpo-
średniego spalania mają znaczenie 
lokalne (lokalne kotłownie) lub też 
funkcjonują w energetyce zawodo-
wej (drewno) i w obu przypadkach 
nie mają wpływu na ukształtowanie 
przestrzenne.
Instalacje biometanowe wymaga- 
ją dużych obszarów rolnych, na 

których produkuje się rośliny pod-
dawane fermentacji – zatem po-
zyskiwanie surowca ma charakter 
przestrzenny. Optymalny transport 
substratów do fermentacji powi-
nien mieścić się w promieniu ok. 
5 km (maksymalne drogi transportu 
oszacowane są na 15 do 20 km). 
Farmy z instalacjami biogazowy-
mi są średnio 3 do 5 razy więk-
sze od typowych farm rolniczych, 
a ilość wyprodukowanego prądu 
i gazu przekracza często zapo-
trzebowanie lokalne – i wówczas 
bioelektrownia lub biogazownia po-
winna mieć dostęp do gazociągów/
linii energetycznych przesyłowych 
lub sieci dystrybucyjnej, aby móc 
sprzedać nadwyżki (Koch, 2007).

Niezakłócona i ekonomiczna pra-
ca instalacji wymaga odpowiedniego 
niezabudowanego areału, który powi-
nien być uwzględniany w planach zago-
spodarowania przestrzennego. Wpro-
wadzanie upraw energetycznych (np. 
rzepaku lub wierzby) pozwala na jesz-
cze jeden sposób wykorzystania mało 
urodzajnych gleb, nieużytków, jak też 
gruntów skażonych. Zaleca się uprawy 
biomasy w gospodarstwach nie mniej-
szych niż 10 ha, ponieważ dopiero ta-
ka powierzchnia zwiększa efektywność 
wykorzystania maszyn i narzędzi. Sza-
cunkowo 17-18% ogólnej powierzchni 
Polski znajduje się pod wpływem róż-
nego rodzaju skażeń, których źródłem 

jest: przemysł, komunikacja, energetyka 
oraz rolnictwo. Efektem tego oddziały-
wania jest zakwaszenie, zasolenie i al-
kalizacja gleb oraz skażenie wód. Unie-
możliwia to wyprodukowanie dobrej ja-
kościowo, zdrowej żywności. Tak więc 
w przypadku niektórych miast, nie po-
siadających rozległych rezerw terenów 
żywicielskich, przeznaczenie części te-
renów rolniczych pod uprawę biomasy, 
mogłoby oznaczać mniejszą ilość żyw-
ności dla ich mieszkańców. Potwierdza 
to tylko konieczność wnikliwych analiz 
poprzedzających decyzję o pozyski-
waniu energii ze źródeł odnawialnych, 
szczególnie tych, przy których czynnik 
przestrzenny ma duże znaczenie.

Podsumowanie 

Rozmieszczenie potencjału OZE 
jest bardzo nierównomierne - poszcze-
gólne regiony wykazują relatywnie lep-
sze od innych warunki do rozwoju kon-
kretnych rodzajów energii odnawialnej. 
Wśród priorytetowych zadań szeroko 
rozumianej polityki przestrzennej po-
winno zostać uwzględnione nie tylko 
zapewnienie bezpieczeństwa energe-
tycznego kraju i wywiązanie się z umów 
międzynarodowych dotyczących OZE, 
lecz równie ważne wybranie najbardziej 
korzystnego dla danego obszaru zurba-
nizowanego rodzaju energii odnawialnej 
i ograniczenie niekorzystnego jej od-
działywania na krajobraz, a także cenne 
przyrodniczo obszary i gatunki.
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Maciej Stryjecki, prezes zarządu Fundacji na Rzecz Energetyki Zrównoważonej

Dyrektywa OZE, a ICP
W związku z coraz częściej pojawiającymi 

się wątpliwościami w zakresie możliwości 
zaliczenia inwestycji polegającej na wykorzystaniu 
odnawialnych źródeł energii do kategorii inwestycji 
celu publicznego, wyrażonych w kolejnych 
stanowiskach ministra właściwego ds. planowania 
przestrzennego, stanowiskach władz samorządowych 
odmawiających wydania decyzji lokalizacyjnych 
celu publicznego dla tego typu inwestycji oraz 
wyrokach sądów administracyjnych, a także licznymi 
publikacjami i stanowiskami kancelarii prawnych 
i organizacji branżowych, mając na uwadze 
konieczność ujednolicenia interpretacji w tym 
zakresie dla dobra rozwoju energetyki odnawialnej, 
FNEZ przedstawia stanowisko w tej sprawie.

i innych zanieczyszczeń do powietrza. 
To właśnie rola, jaką odgrywają OZE 
w działaniach na rzecz ochrony środo-
wiska i klimatu stały się jednym z pod-
stawowych powodów do ustanowienia 
zupełnie nowego aktu prawa europej-
skiego, wspierającego wykorzystanie 
tych źródeł.

Dowodzą tego trzy punkty uzasad-
nienia dla ustanowienia i wdrożenia Dy-
rektywy - (1), (42) i (44).

W punkcie (1) uzasadnienia wska-
zano, iż przedsięwzięcia mające na 
celu wykorzystanie Odnawialnych 
Źródeł Energii do produkcji ener-
gii służą ochronie środowiska, jako 
istotne narzędzia w pakiecie środków 
koniecznych do redukcji emisji gazów 
cieplarnianych i spełniania postano-
wień Protokołu z Kioto w sprawie zmian 
klimatu.

W punkcie (42) uzasadnienia, Dy-
rektywa zobowiązuje państwa człon-
kowskie do uwzględniania wkładu 
OZE w realizację celów związanych 
z ochroną środowiska w stosowaniu 
przepisów administracyjnych doty-
czących przyznawania pozwoleń na 
instalacje związane z walką z zanie-
czyszczeniami powietrza, między in-
nymi w celu umożliwienia szybkie-
go wykorzystania OZE, a więc także 
przyspieszenia procedur realizacji 
inwestycji. 

W punkcie (44) uzasadnienia, pań-
stwa członkowskie zostały ponadto zo-
bowiązane do zagwarantowania spój-
ności między celami dyrektywy oraz in-
nym prawodawstwem wspólnotowym 
dotyczącym ochrony środowiska. W 
szczególności w trakcie procedur 

25 czerwca 2009 r., w 20 dni od 
publikacji w Dzienniku Urzędowym 
L 140, 05/06/2009 P. 0016-0062, 
weszła w życie Dyrektywa Parlamen-
tu Europejskiego i Rady 2009/28/WE 
z dnia 23 kwietnia 2009 r. w spra-
wie promowania stosowania energii 
ze źródeł odnawialnych zmieniająca 
i w następstwie uchylająca dyrektywy 
2001/77/WE oraz 2003/30/WE. Dy-
rektywa ta, będąca elementem pakietu 
energetyczno-klimatycznego UE, jest 
podstawowym dokumentem określa-
jącym zasady wspierania wykorzysta-
nia OZE przez Państwa Członkowskie 
UE, w celu osiągnięcia w 2020 r. 20% 
poziomu energii z OZE w całkowitym 
zużyciu energii we Wspólnocie. Zgod-

nie z porządkiem prawnym Unii Euro-
pejskiej, każde Państwo Członkowskie 
jest zobowiązane do implementacji po-
wyższej dyrektywy do własnego po-
rządku prawnego.

Narządzie służące  
ochronie środowiska

Wejście w życie tej Dyrektywy 
zmienia w zasadniczy sposób uwa-
runkowania zaliczania wykorzysta-
nia OZE do kategorii celu publicz-
nego na gruncie polskiego prawa. 
Dyrektywa 2009/28/WE nadaje OZE 
status narzędzia służącego ochro-
nie środowiska, poprzez wpływ na 
redukcję emisji gazów cieplarnianych 
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planowania instalacji wytwarzają-
cych energię ze źródeł odnawial-
nych państwa członkowskie powin-
ny uwzględniać całość prawodawstwa 
wspólnotowego w zakresie ochrony śro-
dowiska, a także udział OZE w speł-
nianiu celów dotyczących środowi-
ska i zmiany klimatu. 

Sformułowania ujęte w punktach 
(1), (42) i (44) nadają OZE energii sta-
tus narzędzia służącego redukcji 
zanieczyszczeń powietrza, w tym 
zwłaszcza gazów cieplarnianych, 
a tym samym zaliczają instalacje wy-
twarzające energię z tych źródeł do 
grupy narzędzi służących, na równi 
z innymi instalacjami redukujący-
mi emisję zanieczyszczeń, ochronie 
środowiska. 

Wejście w życie nowej dyrektywy 
rozstrzyga tym samym spór inter-
pretacyjny związany z możliwością 
uznania za inwestycję celu publicz-
nego przedsięwzięcia polegającego 
na wykorzystaniu tych źródeł do wy-
twarzania energii na mocy art. 2 pkt. 5 
Ustawy o  planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym z dnia 27 marca 
2003 r. i art. 6 ust. 4) Ustawy o go-
spodarce nieruchomościami z dnia 
21 sierpnia 1997 r. Artykuły te wpisują 
bowiem do katalogu inwestycji celu 
publicznego budowę oraz utrzyma-
nie obiektów i urządzeń służących 
ochronie środowiska. 

Rola OZE w polityce  
ekologicznej

Zgłaszane przez niektóre kancela-
rie prawne wątpliwości, czy instalacje 
wykorzystujące OZE do wytwarzania 
energii, służą ochronie środowiska, 
czy tylko wpływają pozytywnie na 
środowisko, czy też zaledwie są nie-
szkodliwe  dla środowiska, zostały 
tym same rozstrzygnięte przez Par-
lament Europejski i Radę Europy na 
korzyść uznania OZE za narzędzie 
służące  ochrony środowiska. Warto 
podkreślić, iż w dotychczas obowiązu-
jącej dyrektywie 2001/77/WE o wspar-
ciu wytwarzania energii elektrycznej 

z OZE, w uzasadnieniu było zaledwie 
sformułowanie o wpływaniu pozytyw-
nie na środowisko odnawialnych źró-
deł. Nastąpiła więc wyraźna zmiana 
stanowiska KE wobec roli, jaką OZE 
odgrywają w polityce ekologicznej UE. 
Zaliczenie OZE na mocy Dyrektywy do 
istotnych elementów pakietu środ-
ków koniecznych do redukcji emisji 
gazów cieplarnianych, wskazuje jed-
noznacznie, iż ich wykorzystanie służy 
redukcji emisji zanieczyszczeń po-
wietrza, a więc niewątpliwie służy 
także ochronie środowiska. Wzmac-
nia to twierdzenie dodatkowo pkt. 
(44), który wręcz nakazuje na eta-
pie planowania uwzględnianie roli, 
jaką OZE pełnią w realizacji celów 
ochrony środowiska. 

Wejście w życie niniejszej dyrekty-
wy będzie więc miało zasadnicze zna-
czenie dla linii orzecznictwa w sprawie 
zaliczania inwestycji polegających na 
wykorzystaniu OZE do inwestycji celu 
publicznego.

Status celu publicznego 

Odmowa wydania decyzji loka-
lizacyjnej celu publicznego dla in-
westycji OZE, takiej jak np. farma 
wiatrowa, w przypadku powołania 
się przez wnioskodawcę, w trybie 
Ustawy o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym, na art. 6 ust. 

4) Ustawy o gospodarce nierucho-
mościami, będzie musiało wiązać 
się z uzasadnieniem, iż instalacje 
służące wytwarzaniu energii z OZE 
nie służą ochronie środowiska, co 
w świetle przytoczonych zapisów 
Dyrektywy 2009/28/WE wydaje się 
niemożliwe. Zwłaszcza w kontekście 
brzmienia pkt. (42), który wskazuje na 
korzyści płynące z szybkiego zastoso-
wania odnawialnych źródeł i sugeruje 
zasadność skracania procedur doty-
czących przyznawania pozwoleń na 
instalacje redukujące zanieczyszczenia 
powietrza, na rzecz OZE w porównaniu 
ze źródłami nieodnawialnymi, ze wzglę-
du właśnie na ich wkład w realizację 
celów związanych z ochroną środo-
wiska. Takie brzmienie zapisu dyrekty-
wy uzasadnia dodatkowe premiowanie 
instalacji wytwórczych OZE względem 
innych źródeł energii, poprzez nadanie 
im statusu celu publicznego ze wzglę-
du na służebność wobec ochrony śro-
dowiska i tym samym skrócenie pro-
cedur przygotowania projektów inwe-
stycyjnych.   

Dla organów wydających decyzje 
w powyższym zakresie istotne powin-
no być orzeczenie Trybunału Spra-
wiedliwości w Luxemburgu, z dnia 
9.3.1977 r. w sprawie Simmenthal II 
(106/77), w którym Trybunał w spo-
sób następujący określił supremację 
prawa wspólnotowego nad prawem 
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krajowym. „...Wynika z tego, iż każdy 
sędzia państwowy, powołany w ramach 
swoich kompetencji, zobowiązany jest 
do nieograniczonego stosowania prawa 
wspólnotowego i ochrony praw przy-
dzielonych przez nie jednostce, poprzez 
niestosowanie żadnego przeciwstaw-
nego postanowienia prawa narodo-
wego, bez względu na to, czy wydane 
zostało ono wcześniej, czy później niż 
prawo wspólnotowe…". 

Dodatkowo należy stwierdzić, iż 
w polskim prawodawstwie także moż-
na znaleźć podstawę prawną dla uzna-
nia, iż realizacja inwestycji polegającej 
na wytwarzaniu energii z wykorzysta-
niem OZE służy ochronie środowiska. 
Takim dowodem jest np. wskazanie 
przez ustawodawcę NFOŚiGW, jako 
instytucji która ma fi nansować wspie-
ranie inwestycji wytwarzających ener-
gię z OZE ze środków pochodzących 
z opłaty zastępczej i kar generowanych 
przez system wsparcia wytwarzania 
energii elektrycznej z OZE określony 
w Ustawie Prawo energetyczne. Należy 
bowiem wziąć pod uwagę, iż Ustawa 
prawo ochrony środowiska, kluczowy 
akt prawny regulujący działania służą-
ce ochronie środowiska w Polsce, za-
węża możliwości przeznaczania środ-
ków funduszy ekologicznych, w tym 
NFOŚiGW, wyłącznie do „fi nansowa-
nia ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej w celu realizacji zasady zrówno-
ważonego rozwoju i polityki ekologicz-
nej państwa (Art. 405 Ustawy prawo 
ochrony środowiska z 2001 r. z p. zm.). 
Jeżeli więc ustawodawca wskazał 
NFOŚiGW jako instytucję właściwą 
do fi nansowania inwestycji OZE, to 
potwierdził tym samym, iż inwesty-
cje te będą działaniami służącymi 
ochronie środowiska.

Apel FNEZ 

Biorąc powyższe pod uwagę, FNEZ 
apeluje do:

władz samorządowych szczebla  
gminnego o kierowanie się w po-
stępowaniach o wydanie decyzji 
lokalizacyjnych dla inwestycji ce-

lu publicznego w odniesieniu do 
przedsięwzięć polegających na wy-
korzystaniu OZE, w tym elektrow-
ni wiatrowych, podstawą prawną 
polegającą na uznaniu inwestycji 
wykorzystujących OZE do wytwa-
rzania energii za inwestycje służą-
ce ochronie środowiska, zgodnie 
z brzmieniem Dyrektywy 2009/28/
WE, a tym samym za inwestycje 
celu publicznego na mocy art. 2 
pkt. 5 Ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym oraz 
art. 6 ust. 4 Ustawy o gospodarce 
nieruchomościami,
przedsiębiorców realizujących  
inwestycje OZE o powoływanie 
się na właściwą podstawę praw-
ną we wnioskach o wydanie decy-
zji lokalizacyjnej dla inwestycji celu 
publicznego polegającej na wy-
korzystaniu OZE do wytwarzania 
energii, a więc nie na art. 6 ust. 2 
ale art. 6 ust. 4 ustawy o gospodar-
ce nieruchomościami,
organizacji branżowych i stowa- 
rzyszeń, działających na rzecz 
rozwoju energetyki odnawialnej 
o promowanie Dyrektywy 2009/28/
WE, jako dającej podstawy prawne 
do uznania inwestycji OZE do ka-
tegorii Inwestycji Celu Publicznego, 
zwłaszcza wśród fi rm działających 
w branży oraz władz samorządo-
wych,
kancelarii prawnych  o nie ulega-
nie pokusie wydawania wątpliwych 
opinii i ekspertyz, na zamówienie 
przeciwników dynamicznego roz-
woju energetyki odnawialnej lub 
uprawiających nieuczciwą konku-
rencję, podważających obowiązu-
jące prawodawstwo UE w zakresie 
wspierania wykorzystania OZE,
sądów administracyjnych  
wszystkich szczebli o rozstrzyga-
nie w sprawach o ustalenie lokaliza-
cji dla inwestycji celu publicznego, 
polegających na wytwarzaniu ener-
gii z OZE, zgodnego z zapisami Dy-
rektywy 2009/28/WE w sprawie 
promowania stosowania energii 
ze źródeł odnawialnych,

Rządu i Parlamentu RP  o jak 
najszybsze wpisanie do katalogu 
celów publicznych wymienionych 
w art. 6 Ustawy o gospodarce nie-
ruchomościami lub uznanie za cel 
publiczny na mocy ustawy Prawo 
energetyczne działań polegających 
na wytwarzaniu energii, w celu 
ustanowienia dla wszystkich źró-
deł energii praw przysługujących 
OZE na mocy art. 6 ust. 4 Ustawy 
o gospodarce nieruchomościami.

Wnioski 

Reasumując należy stwierdzić, iż 
wejście w życie Dyrektywy Parlamen-
tu Europejskiego i Rady 2009/28/WE 
z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie 
promowania stosowania energii z OZE, 
powoduje konieczność uznania insta-
lacji wykorzystujących odnawialne źró-
dła do wytwarzania energii za urządze-
nia służące ochronie środowiska. Tym 
samym nie ma podstaw prawnych do 
nie zaliczenia do Celów Publicznych, 
w rozumieniu art. 6 ust. 4 ustawy o go-
spodarce nieruchomościami, przedsię-
wzięć polegających na budowie oraz 
utrzymaniu instalacji wytwarzających 
energię z OZE, a co za tym idzie do 
nie uznania tych przedsięwzięć za in-
westycje celu publicznego.

Tym samym, wszelkie dotychcza-
sowe wyroki sądowe i stanowiska nie 
uznające przedsięwzięć polegających 
na wytwarzaniu energii z OZE, jako 
inwestycji celu publicznego na mocy 
art. 6 ust. 2 Ustawy o gospodarce nie-
ruchomościami, dotyczącego budo-
wy i utrzymania ciągów drenażowych, 
przewodów i urządzeń służących do 
przesyłania energii, przestają mieć za-
stosowanie jako wykładnia w sprawie 
uznawania tego typu przedsięwzięć za 
cel publiczny. Nawet bowiem, jeśli się 
przyjmie te stanowiska za uzasadnione, 
to za podstawę do zaliczenia inwesty-
cji OZE do celu publicznego, z dniem 
wejścia dyrektywy 2009/28/WE, należy 
uznać art. 6 ust. 4 Ustawy o gospodar-
ce nieruchomościami.
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Klüber Lubrication

Energia wiatrowa:

Firma Klüber Lubrication München KG została 
założona w 1929 r. w Monachium i początkowo 

zajmowała się tylko sprzedażą detaliczną 
produktów z olejów mineralnych. Od tego czasu 
stała się wiodącym dostawcą specjalistycznych 
środków smarnych posiadającym 30 oddziałów 
i zatrudniającym ponad 1800 pracowników na 
całym świecie. Roczny obrót grupy w 2008 r. 
wyniósł 373 miliony euro. 

Obecnie Klüber Lubrication produkuje 
kilka tysięcy samodzielnie opracowanych 

specjalistycznych środków smarowych i sprzedaje 
je bezpośrednio odbiorcom z całego świata. 

Zadaniem systemów trybologicznych Klüber 
jest poprawa wydajności komponentów, 

maszyn i instalacji, a także wydłużenie ich okresów 
międzykonserwacyjnych, skrócenie przestojów 
i zwiększenie trwałości. Wysoka jakość wyrobów, 
a także kompleksowe usługi doradcze świadczone 
przez specjalistów z fi rmy Klüber to tylko niektóre 
z wielu korzyści odnoszonych przez klientów.

Gdy założyciel fi rmy Theodor Klüber 
wymyślał motto przedsiębiorstwa „ruch 
bez tarcia we wszystkich gałęziach prze-
mysłu”, nie był w stanie przewidzieć, że 
pewnego dnia energia wiatrowa będzie 
powszechnie stosowana w zdominowa-
nym przez technikę świecie. Przypusz-
czamy jednak, że ta nowatorska techno-
logia bardzo przypadłaby do gustu czło-
wiekowi, który jako jeden z pierwszych 
zrozumiał, że wraz ze wzrostem wydaj-
ności, jaki nastąpi dzięki postępowi tech-
nologicznemu, stosowane środki smarne 
będą musiały sprostać wyższym wyma-
ganiom dotyczącym wytrzymałości.

Właśnie dlatego w latach 50. XX wie-
ku fabryka olejów mineralnych Theodor 
Klüber zajęła się opracowywaniem i wy-
twarzaniem specjalistycznych środków 
smarnych. Wzrost znaczenia ekspor-
tu w działalności fi rmy spowodował, że 
w 1959 r. zmieniła ona nazwę na Klüber 
Lubrication.

Obecnie Klüber Lubrication München 
KG należy do fi rmy Freudenberg Che-
mical Specialities KG, także z siedzibą 
w Monachium, która z kolei należy do 
grupy Freudenberg z Weinheim.

Podwaliny pod bardzo bliską współ-
pracę z klientami zostały położone 
w pierwszych latach istnienia fi rmy. Od 
tego czasu standardową praktyką jest 
opracowywanie dostosowanych do in-
dywidualnych potrzeb systemów smar-
nych wspólnie z producentami maszyn 

WYZWANIE DLA
TRYBOLOGÓW



41nr 4(10)/2009

P
AL

IW
A 

D
LA

 E
N

ER
G

ET
YK

I

i podzespołów, w celu zwiększenia wy-
dajności lub trwałości danego podze-
społu, maszyny lub instalacji. Daleko-
wzroczne myślenie podczas tworzenia 
nowatorskich specjalistycznych środków 
smarnych oferujących klientom wartość 
dodaną oraz program ciągłego szkole-
nia pracowników to fi lary nastawionej na 
przyszłość strategii fi rmy Klüber.

Smarowanie turbin  
wiatrowych: zadanie 
wcale nie tak banalne, 
jak się wydaje

Ciągle jeszcze młoda technologia 
elektrowni wiatrowych korzysta z do-
świadczenia i wiedzy trybologicznej fi rmy 
Klüber w zakresie smarowania, ochrony 
przed korozją i konserwacją w trudnych 
warunkach.

Nawet w powszechnie stosowanych 
turbinach o mocy 2 do 3 MW konwen-
cjonalne środki smarne są eksploato-
wane do granic ich możliwości. Turbi-
ny projektowane z myślą o wytwarzaniu 
5 MW energii stawiają wymagania, które 
są zbyt wysokie dla środków smarnych 
opisanych w różnych normach między-
narodowych, a przecież są już testowane 
urządzenia o mocy nawet 9 MW!

Znaczenie środków smarnych jest 
nadal niedoceniane w sektorze energii 
wiatrowej, chociaż mają one decydują-
cy wpływ na wydajność, efektywność, 

wymagania konserwacyjne i trwałość 
urządzeń. Dodatkowym aspektem pod-
czas projektowania elektrowni wiatro-
wych jest fakt, że konserwacje i naprawy 
muszą być często wykonywane w trud-
nych warunkach.

Kwestia ta stanie się jeszcze bardziej 
istotna w przypadku planowanych par-
ków wiatrowych zlokalizowanych na mo-
rzu (np. gdy zajdzie konieczność przepro-
wadzenia naprawy przy niesprzyjającej 
pogodzie). W takich wyjątkowo ciężkich 
warunkach jeden wadliwy element mo-
że spowodować trwający nawet do kilku 
miesięcy przestój całej turbiny. Wysoko-
gatunkowe środki smarne mogą zmniej-
szyć prawdopodobieństwo takich awarii 
i przyczynić się do zmniejszenia częstotli-
wości serwisowania. Jeśli chociaż jeden 
przegląd zostanie uznany za zbędny, zre-
kompensuje to wszystkie koszty środków 
smarnych przez cały okres użytkowania 
instalacji. Już dzisiaj tysiące elektrowni 
wiatrowych na całym świecie jest sma-
rowanych produktami fi rmy Klüber, nieba-
wem dołączą do nich kolejne. Renomo-
wani producenci turbin i podzespołów już 
teraz fabrycznie napełniają swoje urzą-
dzenia produktami fi rmy Klüber i zalecają 
ich stosowanie operatorom.

Specjalne rozwiązania  
do uzyskiwania energii 
z wiatru

Środki smarne stosowane w turbi-
nach wiatrowych powinny charaktery-
zować się wysoką i stałą odpornością 
na obciążenia oraz dobrą stabilnością 
termiczną przez cały okres użytkowa-
nia, przekładającą się np. na długie okre-
sy między wymianami oleju, czy smaru. 
Wystarczy porównać pewne liczby: pod-
czas gdy w samochodzie osobowym olej 
silnikowy należy wymieniać co 15 000-
25 000 km, co odpowiada 300-500 go-
dzinom pracy przy średniej prędkości 
50 km/h, wymiana oleju w turbinie wia-
trowej powinna następować dopiero po 
25 000-50 000 godzinach pracy.

Kolejną specyfi ką elektrowni wiatro-
wych są warunki działania poszczegól-
nych łożysk turbiny wiatrowej - głównego 
łożyska, łożyska generatora oraz łożysk 
pierścienia zębatego obrotnicy i regula-
cji kąta natarcia skrzydeł - są one na tyle 
od siebie różne, że środki smarne muszą 
spełniać zestaw różnorodnych wymagań. 
Główne łożysko obraca się powoli, mimo 
to podlega silnym drganiom i dużym ob-
ciążeniom, natomiast łożysko generatora 
jest poddawane wysokim prędkościom 
i wysokim temperaturom. Łożyska pier-
ścienia zębatego obrotnicy i regulacji kąta 
natarcia skrzydeł także są narażone na 
silne drgania i duże obciążenia, muszą 
jednak dodatkowo wytrzymywać szcze-
gólne naprężenia związane z wibracją.

Na to wszystko nakładają się czynniki 
zewnętrzne: ekstremalne temperatury i jej 

Rys. 2. Specjalistyczne środki smarowe przyczyniają się do zapobiegania awariom 
sprzętu, a także do zmniejszenia częstotliwości serwisowania

Rys. 1. Oleje do przekładni fi rmy Klüber 
umożliwiają wydłużenie okresów wymiany 

oleju i zwiększenie uzysku energii 
wiatrowej
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wahania, słone powietrze na wybrzeżu 
i na morzu, stale zmieniająca się pogo-
da, nie zapominając o siłach działających 
na łożyska nawet wówczas, gdy turbina 
stoi w miejscu, ze względu na mikroru-
chy skrzydeł.

Obecnie do poszczególnych łożysk 
w turbinie wiatrowej stosuje się zazwy-
czaj różne środki smarne, co powoduje 
pewne problemy. Konserwacja jest bar-
dziej pracochłonna wskutek stosowania 
różnych środków smarnych, ponadto ist-
nieje ryzyko ich zmieszania.

Kolejnym niepożądanym efektem są 
wysokie koszty składowania.

Specjalne smary do  
łożysk i napędów 
z przekładniami 
otwartymi

Firma Klüber Lubrication, zdając so-
bie sprawę z niepożądanych skutków, 
zdecydowała się stawić czoła wyzwa-
niu i opracować specjalny smar do ło-
żysk turbin wiatrowych, który spełniałby 
wszystkie wymagania.

Efektem tej pracy jest produkt Klüber-
plex BEM 41-141, specjalny smar, który 
nie tylko w pełni spełnia wszystkie wyma-
gania dotyczące pracy łożyska głównego, 
łożyska generatora oraz łożysk pierście-
nia zębatego obrotnicy i regulacji kąta na-
tarcia skrzydeł, ale także znacznie popra-
wia stabilność funkcjonowania elektrowni 
wiatrowych. Liczba nieplanowanych prze-

stojów i napraw wynikających z uszko-
dzenia łożyska jest znacznie mniejsza, 
co przekłada się na wyraźnie wyższą 
produktywność. Klüberplex BEM 41-141 
jest stosowany od około 4 lat, a jego sku-
teczność wykazano we wszystkich opi-
sanych powyżej łożyskach.

Kolejne szczególnie istotne punkty 
smarowania w turbinach wiatrowych to 
łożyska pierścienia zębatego obrotnicy 
i regulacji kąta natarcia skrzydeł. W trak-
cie pracy turbiny środek smarny ma ten-
dencję do powolnego przesuwania się 
do zewnątrz po bokach zębów, przez 
co mogą się one bardziej zużywać. Na 
urządzeniu mogą powstawać plamy, gdy 
smar będzie skapywać z przekładni. Roz-
wiązaniem tego problemu jest Klüber-
plex AG 11-462, specjalistyczny środek 
smarny o większej zdolności do przeno-
szenia obciążeń i dobrej przylepności na-
wet w bardzo niskich temperaturach, co 
gwarantuje niezawodną ochronę przed 
zużyciem i o wiele mniejsze zabrudzenie 
urządzenia.

Oleje przekładniowe 

Wzrost wymagań dotyczących wy-
dajności przekładni niesie ze sobą wzrost 
obciążenia i temperatur na jeszcze mniej-
szej powierzchni.

Doświadczenia z obecnie powszech-
nie stosowanymi syntetycznymi olejami 
przekładniowymi wskazują, że te wy-
roby nie zawsze spełniają oczekiwania 

pod względem ochrony przed zużyciem, 
odporności na mikrowżery, a także pod 
względem właściwości przeciwpienią-
cych i zapobiegających tworzeniu osa-
du.

Firma Klüber Lubrication opracowała 
wytrzymałe oleje przekładniowe, eliminu-
jące słabe punkty istniejących środków 
smarnych.

W wyniku intensywnych prac badaw-
czo-rozwojowych i zakrojonego na szero-
ką skalę programu testów skuteczności 
są już dostępne trzy syntetyczne oleje 
przekładniowe o wysokiej wydajności. Są 
to Klübersynth GEM 4 N (polialfaolefi na), 
Klübersynth GH 6 (poliglikol) i Klübersynth 
GEM 2 (szybko biodegradowalny ester). 
W porównaniu ze standardowymi olejami 
przekładniowymi produkty te odznaczają 
się dobrą odpornością na starzenie, wy-
soką zdolnością do przenoszenia obcią-
żenia i niskim tarciem. Dzięki temu okresy 
wymiany oleju są dłuższe, straty energii 
mniejsze, a zysk z elektrowni znacznie 
wyższy - nawet o kilka tysięcy euro przez 
cały okres pracy elektrowni.

Indywidualna współpraca  
nad tworzeniem 
produktów, rozbudowane 
procedury testowe

W wielu podzespołach elektrowni 
wiatrowych, ale także w urządzeniach 
stosowanych w innych gałęziach prze-
mysłu środek smarny odgrywa decy-

Rys. 3. Serwis i wizyty u klientów to część 
oferty usług fi rmy Klüber Lubrication

Rys. 4. Firma Klüber Lubrication posiada unikalne w skali branży stanowisko do 
przeprowadzania testów mechaniczno-dynamicznych 
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dującą rolę jako element projektu. Za 
każdym razem gdy elementy maszyny 
poruszają się względem siebie, środki 
smarne zmniejszają tarcie i zużycie, wpły-
wając tym samym na funkcjonowanie 
podzespołu.

Firma Klüber kładzie silny nacisk na 
bliską współpracę między wytwórcą pod-
zespołu, a wytwórcą środka smarne-
go na wczesnym etapie każdego nowe-
go projektu. Inicjuje także indywidualną 
współpracę mającą na celu optymalizację 
produktu dla klienta, dokonanie postępu 
technologicznego, zwiększenie produk-

tywności i zmniejszenie kosztów.
Działalność fi rmy w tym zakresie 

wspiera, oprócz możliwości badawczo-
rozwojowych, unikalne stanowisko testo-
we pozwalające na wykonywanie prób 
mechaniczno-dynamicznych w ponad 
100 ustawieniach testowych. Właśnie 
w tym miejscu próbie poddawane są 
właściwości działania środków smarnych 
Klüber - w znormalizowanych testach 
DIN, ISO lub ASTM, na urządzeniach 
do prób własnego projektu lub w testach 
pojedynczych podzespołów.

Kompetentne usługi  
konsultingowe 
i odpowiednie wyroby do 
wszystkich podzespołów

Oferta fi rmy Klüber Lubrication obej-
muje obecnie oleje, smary, pasty, środ-

ki antykorozyjne, warstwy podkładowe 
i woski do niemal wszystkich elementów 
i podzespołów maszyn.

Klüber Lubrication nadzoruje wszyst-
kie etapy procesu ich powstawania: pró-
by chemiczne wykonywane przez do-
świadczonych specjalistów, rozbudowa-
ne analizy na zaawansowanym sprzęcie 
i produkcję środków smarnych w najno-
wocześniejszych zakładach.

Klüber oferuje kilka tysięcy specja-
listycznych środków smarnych, z któ-
rych wiele zostało opracowanych ści-
śle według specyfi kacji klientów (np. do 

podzespołów motoryzacyjnych, instala-
cji w przemyśle włókienniczym, szklar-
skim i cementowym oraz zastosowań 
w przetwórstwie żywności i przemyśle 
farmaceutycznym). Usługi dodatkowe 
oferowane przez fi rmę Klüber to: anali-
zy środków smarnych, serwis i wizyty u 
klientów, testowanie w warunkach okre-
ślonych przez klienta, wykresy smarowa-
nia instalacji oraz szkolenia dla klientów 
poświęcone smarowaniu.

Dzięki temu, że Klüber opracowuje 
i wytwarza środki smarne we własnych 
zakładach specjalnie na potrzeby danego 
sektora przemysłu, klienci z całego świata 
mogą liczyć na kontakt z osobami kom-
petentnymi, które znają i rozumieją pro-
blemy oraz zagadnienia różnych branż 
i rynków lokalnych i mogą tym samym 
udzielać najwyższej jakości porad doty-
czących zastosowań.

Perspektywy 

Potencjał rozwojowy sektora energii 
wiatrowej jest oceniany jako bardzo du-
ży. Prognozuje się np., że zainstalowana 
moc wzrośnie z 94 000 MW w 2007 r. 
do 288 000 MW w 2012 r. (badanie 
WindEnergy Study 2008). Producenci 
i operatorzy elektrowni wiatrowych dzia-
łają w dziedzinie, w której musi zostać 
utrzymana równowaga między aspek-
tami ekologicznymi, a ekonomicznymi. 
Stosowanie specjalistycznych środków 
smarnych może sprawić, że elektrownie 

będą bardziej efektywne, zużycie środ-
ków smarnych będzie mniejsze, a trwa-
łość turbin większa. Wszystko to sprzyja 
efektywnej ochronie cennych zasobów. 
Specjalistyczne środki smarne będą tym 
ważniejsze w eksploatacji elektrowni wia-
trowych, gdy wzrośnie popyt na turbiny 
o większej mocy. 

Klüber jest już teraz w stanie tworzyć 
rozwiązania, które pomogą w przyszło-
ści zwiększyć efektywność elektrowni 
wiatrowych.

Klüber Lubrication Polska  Sp. z o.o.
ul. Wierzbięcice 44A, 61-558 Poznań

E-mail: offi  ce@klueber.pl
www.klueber.com 

Rys. 6. Klüber produkuje specjalistyczne środki smarne w 15 
zakładach produkcyjnych na świecie

Rys. 5. Wyroby fi rmy Klüber są dostępne na całym świecie 
w zawsze tej samej wysokiej jakości
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Małgorzata Zamorska, radca prawny, partner w bnt Neupert, Zamorska & Partnerzy s.c.

WARUNKI 
PRZYŁĄCZENIA FARMY WIATROWEJ 
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

– obecne wymogi 
i planowane zmiany 
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Polską specyfi ką jest, iż poszukiwa-
nia optymalnego terenu pod lokalizację 
farmy wiatrowej trzeba prowadzić z mapą 
sieci elektroenergetycznych w ręce. Nie 
można ograniczyć się do kwestii środowi-
skowych, jak siła wiatru czy migracje pta-
ków, lecz trzeba prześledzić praktyczne 
możliwości przyłączenia przyszłej farmy 
do sieci, bez konieczności budowy wie-
lokilometrowych odcinków, w dodatku 
zwykle na koszt inwestora. 

Ciągle bowiem Polska boryka się 
z zaniedbaniami poprzednich dziesięcio-
leci, przestarzałą i skromną infrastrukturą 
energetyczną w terenie i de facto z mo-
nopolem operatorów systemów elektro-
energetycznych. 

Po znalezieniu potencjalnie intere-
sującego miejsca pod budowę farmy, 
inwestor musi zatem niejako „zaklepać” 
sobie możliwość przyłączenia wiatra-
ków do sieci oraz sprzedaży wyprodu-
kowanej przez nie energii. W tym celu 
konieczne jest złożenie przez inwestora 
wniosku o wydanie na jego rzecz wa-
runków technicznych przyłączenia do 
sieci elektroenergetycznej oraz zawarcie 
umowy o przyłączenie do sieci. Szcze-
góły proceduralne są obecnie uregulo-
wane w ustawie z dnia 10.04.1997 r. 
Prawo energetyczne (gł. art. 7) oraz roz-
porządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 
4.05.2007 r. w sprawie szczegółowych 
warunków funkcjonowania systemu elek-
troenergetycznego.

Jak jest dziś? 

Wstępna rezerwacja dostępu do sieci 
następuje już w momencie wydania przez 
przedsiębiorstwo zajmujące się przesyła-
niem lub dystrybucją energii elektrycznej 
warunków technicznych przyłączenia. 
Dane i parametry określone w warunkach 
technicznych dokładnie opisują założenia 
planowanego przedsięwzięcia i w zakre-
sie swojej szczegółowości odbiegają od 
znacznie ogólniejszych warunków zabu-
dowy i zagospodarowania terenu zna-
nych z procesu budowlanego. Wszelkie 
późniejsze odstępstwa od ustaleń warun-
ków technicznych przyłączenia zmuszają 
zatem inwestora do ubiegania się o zmia-

nę dotychczasowych warunków lub no-
we warunki oraz do zawarcia aneksu 
do umowy o przyłączenie. W przypadku 
gdy farma miałaby zostać bezpośrednio 
przyłączona do sieci o napięciu znamio-
nowym równym bądź wyższym niż 110 
kV, zakład energetyczny uzależnia wyda-
nie ww. warunków od przedłożenia przez 
wnioskodawcę ekspertyzy wpływu urzą-
dzeń, instalacji lub sieci na system elek-
troenergetyczny, wykonaną w zakresie 
i na warunkach uzgodnionych z operato-
rem. W praktyce inwestor obligowany jest 
często do wskazania w ww. ekspertyzie 
wielu założeń i danych oraz wykazania 
niezwykle skomplikowanych uwarunko-
wań. Wydane przez zakład energetycz-
ny warunki techniczne ważne są przez 
2 lata. Często pojawia się wątpliwość co 
do charakteru warunków technicznych 
i znaczenia ich „okresu ważności”. Bez-
spornym jednak być powinno, iż w cią-
gu 2 lat od momentu wydania warunków 
inwestor, który spełnił wymagania okre-
ślone w tym dokumencie, uprawniony 
jest do żądania zawarcia z nim umowy 
o przyłączenie, zaś operator zobowiąza-
ny jest do zawarcia umowy i dokonania 
przyłączenia, o ile w dniu zawarcia umo-
wy o przyłączenie będą istnieć technicz-
ne i ekonomiczne warunki przyłączenia. 
Dodać także trzeba, iż inwestor nie ma 
w Polsce prawnej możliwości - przed 
złożeniem wniosku o wydanie warun-
ków technicznych - uzyskać informacji 
o dostępnej mocy, liczbie innych wnio-
skodawców oraz danych o wydanych 
już na ich rzecz warunkach. Składając 
wniosek inwestor działa w tym zakresie 
zupełnie po omacku, chyba że dysponuje 
wiedzą nieformalną. Inwestor musi więc 
pokonać dość długi tor przeszkód i speł-
nić często wiele innych dodatkowych 
i nieznanych ustawie wymogów, by móc 
w końcu wylegitymować się warunkami 
technicznymi przyłączenia. Dopiero ich 
uzyskanie daje inwestorowi możliwość 
podpisania umowy o przyłączenie do 
sieci elektroenergetycznej, której pro-
jekt jest dołączany do warunków oraz 
otwarty do pewnych zmian w ramach 
negocjacji. W istniejącym obecnie stanie 
prawnym wniosek o wydanie warunków 

technicznych przyłącza jest jednak nie-
odpłatny. Oznacza to, iż inwestor ponosi 
jedynie wydatki związane z przygotowa-
niem wniosku oraz ewentualnym opraco-
waniem ekspertyzy. Nie musi jednakże 
uiszczać opłaty przyłączeniowej, ani za-
liczki na jej poczet. Należną opłatę przy-
łączeniową określa umowa o przyłącze-
nie do sieci i ona też wskazuje warunki 
jej zapłaty. W praktyce więc z koszta-
mi przyłączenia inwestor musi się liczyć 
dopiero w momencie przystąpienia do 
inwestycji. 

Dlaczego obecne zasady  
należałoby zmienić?

Od kilku lat mamy do czynienia 
w Polsce z boomem inwestycyjnym 
w farmy wiatrowe. Oprócz rzeczywi-
stych inwestorów pojawiła się masa 
fi rm i fi remek, określanych eufemicznie 
spekulantami, która zaczęła się trudnić 
załatwianiem formalności związanych 
z budową farm oraz przygotowaniem 
tychże inwestycji, planując sprzedawać 
z zyskiem pakiety dokumentów: umów, 
decyzji administracyjnych i innych roz-
strzygnięć niezbędnych w procesie in-
westycyjnym. Obrót dotyczy również 
warunków technicznych oraz umów na 
przyłączenie do sieci. Praktyka ta zosta-
ła zauważona przez rząd. Remedium na 
opisane zjawiska zawierać ma nowela 
Prawa energetycznego, która obecnie 
znajduje się na etapie prac sejmowych. 
Jednym z jej celów jest ukrócenie proce-
deru „rezerwowania miejsc i mocy przy-
łączeniowych w systemie elektroenerge-
tycznym” przez podmioty, które same 
docelowo nie zamierzają realizować farm 
wiatrowych. W uzasadnieniu projektu 
ustawy czytamy m. in., iż: „obowiązek 
wnoszenia zaliczki na poczet opłaty za 
przyłączenie oraz przedstawiania doku-
mentu stwierdzającego możliwość bu-
dowy źródła energii, a także publikowa-
nie przez operatorów systemu informacji 
o przyłączanych podmiotach i zdolno-
ściach przyłączeniowych sieci, powinien 
umożliwić uwolnienie części mocy przy-
łączeniowych i ograniczyć na przyszłość 
to niekorzystne zjawisko”. 
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Jakich zmian należy się  
spodziewać?

Konieczność uwzględniania w każ-
dych, kolejnych wydawanych warun-
kach przyłączenia założeń wynikające 
z wcześniej określonych warunków skut-
kuje zdaniem autorów noweli ogranicze-
niami w rozwoju i przyłączaniu nowych 
podmiotów, zwłaszcza odnawialnych 
źródeł energii, jednostek kogeneracji 
i innych mniejszych źródeł, w sytuacji 
braku zdolności dystrybucyjnych i prze-
syłowych w sieci elektroenergetycznej. 
Nowela wprowadza zatem nowe me-
chanizmy prawne pozwalające na elimi-
nację powyższych negatywnych zjawisk, 
w szczególności w postaci obowiązku 
uiszczania przez wnioskodawców ubie-
gających się o przyłączenie źródeł energii 
elektrycznej do sieci o napięciu znamio-
nowym wyższym niż 1 kV zaliczek na 
poczet opłaty przyłączeniowej oraz obo-
wiązku dołączania do wniosku o przyłą-
czenie wypisu i wyrysu z miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
(mpzp) albo w przypadku braku takiego 
planu – decyzji o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu (tzw. wu-
zetka) dla nieruchomości określonej we 
wniosku. Oba ww. nowe obowiązki są 
dość dotkliwe dla inwestorów. Oba wią-
żą się bowiem ze sporymi nakładami fi -
nansowymi. 

Nowy wymóg: miejscowy  
plan zagospodarowania 
przestrzennego 

Na etapie składania wniosku o wa-
runki techniczne przyłącza trudno legity-
mować się wuzetką lub wypisem z mpzp, 
gdyż dla terenu, na którym miałaby 
w przyszłości powstać farma wiatrowa 
odpowiedniego planu dopuszczającego 
budowę farmy zwykle brak. Zaś budowa 
farmy wiatrowej w oparciu o wuzetkę jest 
najczęściej niemożliwa (brak przesłanek 
do wydania wuzetki na farmę choćby 
z powodu niespełnienia zasady dobrego 
sąsiedztwa). Dotychczas inwestor zwy-
kle rozpoczynał odpowiednie działania 
w gminie związane z uchwaleniem lub 

zmianą mpzp dopiero po upewnieniu się, 
iż inwestycja w danym miejscu będzie 
możliwa i opłacalna, a więc w praktyce po 
uzgodnieniu warunków przyłączenia do 
sieci. Obecnie inwestorzy zmuszeni będą 
odczekać z wnioskiem o wydanie warun-
ków przyłączenia do momentu zakończe-
nia procedur planistycznych w gminie, 
które mogą trwać miesiącami. 

Nowy obowiązek:  
zaliczka na poczet opłaty 
przyłączeniowej

Najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia zło-
żenia wniosku inwestor będzie musiał 
uiścić zaliczkę na poczet opłaty za przyłą-
czenie do sieci, pod rygorem pozostawie-
nia wniosku bez rozpoznania. Zaliczka 
wynosić ma 30 zł za każdy kilowat mocy 
przyłączeniowej określonej we wniosku. 
Wysokość zaliczki nie może być jednak 
wyższa niż wysokość przewidywanej 
opłaty za przyłączenie do sieci oraz nie 
wyższa niż 3 mln zł. Nowela określa jedy-
nie zasady zwrotu zaliczki (z odsetkami) 
w przypadku odmowy wydania warun-
ków lub zawarcia umowy o przyłączenie 
z powodu braku technicznych lub eko-
nomicznych możliwości oraz w przypad-
ku rozstrzygnięcia sporu na niekorzyść 
przedsiębiorstwa energetycznego, któ-
re wydało zaskarżone warunki, o ile nie 
nastąpiło przyłączenie. Nie określono 
więc w noweli warunków na jakich in-
westorzy mogą żądać zwrotu zaliczki 
w momencie rezygnacji z realizacji farmy 
wiatrowej. Prawo do zwrotu zaliczki nie 
powinno budzić żadnych wątpliwości, 
gdyż, jak sama nazwa wskazuje, zalicz-
ka stanowi wartość pieniężną zaliczaną 
na poczet opłaty za przyłączenie. Jeżeli 
ostatecznie opłata nie będzie należna, 
wówczas zaliczka winna być zwrócona. 
Może pojawić się jednakże wątpliwość, 
czy zwrot zaliczki może nastąpić dopiero 
po upływie dwuletniego okresu ważności 
warunków technicznych, czy w każdym 
czasie na wniosek inwestora. W każdym 
razie ustawa nie przewiduje, iż w takim 
przypadku niedoszłemu inwestorowi wy-
płacane są także odsetki od wpłaconej 
zaliczki. Trudno spodziewać się, iż takie 

prawo zostanie przyznane inwestoro-
wi w umowie przyłączeniowej zawartej 
z przedsiębiorstwem energetycznym. 

Co z inwestorami, którzy  
już uzyskali warunki?

Dla potencjalnych inwestorów, któ-
rzy już złożyli lub w najbliższym czasie 
planują ubiegać się o warunki technicz-
ne przyłącza istotne są również przepisy 
przejściowe do ustawy. Obowiązek za-
płaty zaliczki będzie zależny od tego, czy 
została już zawarta umowa o przyłącze-
nie do sieci oraz od tego, przez jaki okres 
ważne są warunki przyłączenia uzyskane 
przez inwestora. Nowela przewiduje, iż 
inwestor, który przed wejściem w życie 
ustawy złożył wniosek i uzyskał warunki 
przyłączenia, których ważność upływa 
nie wcześniej niż po 6 miesiącach od jej 
wejścia w życie, ale nie zawarł umowy, 
obowiązany jest wnieść zaliczkę w cią-
gu 30 dni od wejścia w życie nowelizacji. 
W przeciwnym wypadku warunki tracą 
ważność. Wynika z tego, że inwestorzy, 
którzy zawarli umowy nie muszą wnosić 
zaliczki. Podobnie nie muszą wnosić za-
liczki inwestorzy, którzy uzyskali warunki, 
których ważność upływa wcześniej niż 
w ciągu 6 miesięcy od wejścia w życie 
ustawy. Inwestor, który przed wejściem 
w życie nowelizacji złożył wniosek ale nie 
otrzymał warunków, będzie zobowiąza-
ny wnieść taką zaliczkę. Wnosi ją w ta-
kim wypadku w ciągu 60 dni od wejścia 
w życie ustawy. W przeciwnym wypad-
ku wniosek pozostawiany ma być bez 
rozpoznania. 

Czy proponowane  
zmiany rzeczywiście są 
słuszne?

Autorzy noweli wykazują, iż ww. 
zmiany nie będą stanowić barier unie-
możliwiających realizację inwestycji dla 
wiarygodnych inwestorów. Zdaniem po-
mysłodawców nowego rozwiązania, pro-
ponowane zaliczki realnie nie powinny 
przekraczać 1% kosztów inwestycji, co 
stanowi niewielką wartość. Można mieć 
co do tego wątpliwości, gdyż zamroże-
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nie na kilka miesięcy lub lat 3 mln zł (lub 
w przypadku kilku przygotowywanych 
projektów także równowartości tej kwo-
ty) nawet dla dużego koncernu stanowi 
dużą niedogodność. Nowela póki co nie 
przewiduje alternatywnych form „wpłaca-
nia” zaliczki, typu gwarancje bankowe, 
w związku z tym należy liczyć się z ko-
niecznością blokowania na długi czas 
żywej gotówki, która z całą pewnością 
przydałaby się przy realizacji przedsię-
wzięcia. Zastrzeżenia może też budzić 
zasada, zgodnie z którą zaliczkę należy 
uiścić już w momencie składania wnio-
sku. Można się zastanawiać, czy nie 
właściwsze byłoby odsunięcie w cza-
sie obowiązku jej uiszczenia i uzależnie-
nie od wpłaty mocy wiążącej warunków, 
o ile oczywiście zaliczki rzeczywiście są 
konieczne. Trzeba bowiem wyjaśnić, iż 
nowela określa nowe terminy, w jakich 
przedsiębiorstwo energetyczne obowią-

zane jest wydać warunki przyłączenia. W 
przypadku ubiegania się o przyłączenie 
do sieci o napięciu znamionowym wyż-
szym niż 1 kV warunki miałyby być wy-
dawane w ciągu 150 dni licząc od dnia 
złożenia kompletnego wniosku. Już za-
tem od momentu przystąpienia do roz-
patrywania sprawy inwestor rozstawałby 
się z gotówką. Jedyną pociechą byłoby, 
że przekroczenie 150-dniowego termi-
nu obligowałoby zakład energetyczny 
do zapłaty odsetek od wniesionej przez 
inwestora zaliczki za każdy dzień zwłoki 
w wydaniu tychże warunków. 

Podsumowanie 

Oprócz opisanych wyżej dość kon-
trowersyjnych zmian nowela wprowa-
dza także pewne nowe rozwiązania, któ-
re należy oceniać pozytywnie. Słusz-
na jest bowiem zmiana polegająca na 

przerzuceniu obowiązku opracowania 
ekspertyzy wpływu na system elektro-
energetyczny urządzeń, instalacji lub sie-
ci przyłączanych bezpośrednio do sieci 
elektroenergetycznej o napięciu znamio-
nowym wyższym niż 1 kV z inwestora 
na operatora. 

Czas pokaże w jakim kształcie usta-
wa ostatecznie wejdzie w życie. Trudno 
obecnie jednoznacznie przesądzić, czy 
proponowane zmiany w procedurze ubie-
gania się o warunki przyłączenia spełnią 
pokładane w nich nadzieje i wykluczą 
działania spekulacyjne w branży, czy je-
dynie utrudnią życie, i to wszystkim, tak-
że rzeczywistym i rzetelnym inwestorom. 
Jedno jest pewne, zapowiedzi o pracach 
legislacyjnych w ww. zakresie, skutko-
wać mogą lawiną wniosków w zakładach 
energetycznych o wydanie warunków 
i zawieranie umów przyłączeniowych na 
dotychczasowych zasadach. 

w w w . c a n t o n i g r o u p . c o m

Najwiêkszy  w Polsce  producent  
s i l n i k ó w  e l e k t r y c z n y c h  
o mocach od 0,04kW do 4000kW
do ró¿nych zastosowañ przemys³owych

Besel S.A.
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dr Marcin Sienkiewicz, Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego

Węgiel,

Bezpieczeństwo energetyczne traktowane jest 
przez współczesne państwa jako ważny fragment 

ich bezpieczeństwa narodowego. Zabieganie 
o realizowanie własnych interesów na tym polu 
traktowane jest przez wiele rządów jako jeden 
z naczelnych priorytetów ich polityki zagranicznej, 
czy wewnętrznej. Za przykład służyć tu mogą Stany 
Zjednoczone, które od dziesięcioleci prowadzą 
konsekwentną politykę ochrony swych interesów 
naftowych. Doświadczenie uczy, że w tej dziedzinie 
nie ma miejsca na altruizm, czy też dobrowolną 
rezygnację ze swoich interesów. 

A BEZPIECZEŃSTWO 
ENERGETYCZNE POLSKI
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Bezpieczeństwo  
energetyczne

Kontrolowanie dostaw surowców 
energetycznych, infrastruktury trans-
portowej, cen, wpływanie na politykę 
energetyczną innych podmiotów, to in-
strumenty umożliwiające efektywne od-
działywanie na płaszczyznach politycz-
nej, czy ekonomicznej. Napięcia w re-
lacjach surowcowo-energetycznych 
ujawniają się szczególnie często w re-
gionie Europy Środkowo-Wschodniej. 
Gazowy konfl ikt między Rosją, a Ukra-
iną ze stycznia 2009 r. uderzył przede 
wszystkim w państwa nie będące jego 
stronami. Obniżenie poziomu, a następ-
nie zupełny brak gazu boleśnie odczuły 
kraje środkowo-europejskie i bałkań-
skie, w największym stopniu uzależ-
nione od importu z Rosji. Na Słowacji, 
w Bułgarii, Serbii i Chorwacji przerwy 
w dostawach zmusiły do wstrzymania 
produkcji w wielu przedsiębiorstwach. 
W trzech krajach bałkańskich, Bułga-
rii, Serbii i Bośni gospodarstwa domo-
we zostały pozbawione ogrzewania 
w okresie najostrzejszych mrozów. Pol-
skę także dotknęło obniżenie dostaw 
błękitnego paliwa, jednak odbiorcy in-
dywidualni, czy instytucje publiczne nie 
zostały narażone na tak dotkliwe prze-
rwy w dostawach prądu, czy ciepła. 
Względną odporność na konsekwen-
cje ostatniego kryzysu gazowego na 
Wschodzie, Polska zawdzięcza energe-
tyce i ciepłownictwu wykorzystującemu 
węgiel pochodzący z rodzimych zaso-
bów. Rosyjsko-ukraiński konfl ikt ener-
getyczny ujawnił także wysoki poziom 
wrażliwości i właściwie bezbronność 
wobec zewnętrznych zagrożeń krajów 
importujących większość potrzebnych 
im surowców energetycznych. Na tym 
tle Polska z dominująca pozycją węgla 
w bilansie energetycznym okazała się 
bezpieczniejsza. 

Znaczenie węgla dla  
polskiej energetyki 

Węgiel kamienny jest podstawo-
wym surowcem energetycznym wy-
korzystywanym przez polską elektro-
energetykę. Udział energii elektrycznej 
pochodzącej ze spalania węgla kamien-
nego i brunatnego w 2006 r. utrzymywał 
się na poziomie 96,3% całej produkcji 
w Polsce (węgiel kamienny 61,7%, wę-
giel brunatny 34,6%)1. Dominująca po-
zycja węgla jest w pierwszym rzędzie 
konsekwencją dostępności tego surow-
ca na terytorium Polski, którego zasoby 
bilansowe wynoszą 43 082 mln ton2. W 
okresie Polski Ludowej wydobycie było 
zwiększane zdecydowanie ponad kra-
jowe potrzeby. Polska spełniać miała, 
bowiem rolę głównego dostawcy wę-
gla w ramach RWPG. Węgiel kamien-
ny wydobywany jest obecnie w dwóch 
czynnych zagłębiach węglowych: Gór-
nośląskim i Lubelskim, których łączna 
produkcja w 2007 r. osiągnęła poziom 
82 779 tys. ton. Pomimo notowanego, 
od 1989 r. systematycznego spadku 
wydobycia, Polska jest w dalszym ciągu 
czołowym producentem tego surowca 
na świecie i głównym jego eksporterem 
na w ramach Unii Europejskiej. 

Zła passa polskiego  
węgla

W okresie PRL górnictwo węgla 
kamiennego przedstawiano jako jedno 
z kół zamachowych gospodarki central-
nie planowanej. Świadectwem sukcesu 
gospodarczego miało być zwiększające 
się, co roku wydobycie i towarzyszące 
mu zwiększanie produkcji energii. Za-
głębia węglowe traktowane były jako 
wizytówki socjalistycznej gospodarki. 
Zainicjowana w 1989 r. transformacja 
polityczno-gospodarcza przyniosła ze 
sobą zmianę stosunku do górnictwa 

węgla kamiennego. Polski węgiel na 
początku lat 90. niemal powszechnie 
postrzegany był jako jeden z głównych 
problemów trapiących gospodarkę kra-
ju. Przerost zatrudniania, zwiększające 
się koszty wydobycia surowca obni-
żając rentowność, dewastacja i zanie-
czyszczenie środowiska w zagłębiach 
węglowych utwierdzały decydentów 
politycznych w przekonaniu, że sektor 
węglowy to niewygodny balast. Ten 
negatywny stosunek doskonale sym-
bolizuje wypowiedź Jerzego Hausne-
ra, ministra gospodarki i wicepremie-
ra w rządzie Leszka Milera, który od-
nosząc się do wartości ekonomicznej 
sektora węglowego określił go mianem 
„kamienia u szyi” polskiej gospodarki3. 
W początkowej fazie transformacji go-
spodarczej węgiel kamienny, będący 
podstawowym źródłem energii, uzna-
ny został za tzw. „kotwicę infl acyjną” 
wpływającą na hamowanie ogólnego 
wzrostu cen w gospodarce. Wobec 
górnictwa zastosowano szczególne 
instrumenty ekonomiczne w postaci 
urzędowych cen utrzymywanych poni-
żej średniego wskaźnika infl acji, całko-
witego zniesienia dotacji na początku 
1992 r., okresowego ograniczania eks-
portu i jego opodatkowania. Kondycję 
ekonomiczną górnictwa pogarszał tak-
że ogólny spadek produkcji przemysło-
wej, który pociągał za sobą obniżenie 
popytu na węgiel4. Nie mnożna także 
zapomnieć o pasożytujących na nale-
żących do Skarbu Państwa spółkach 
węglowych, grupach przestępczych po-
wszechnie nazywanych „mafi ą węglo-
wą”. Ocenia się, że dzięki prowadzone-
mu przez kilkanaście lat przestępczemu 
procederowi struktury te zarobiły ok. 50 
mld złotych5.

Sektor górniczy w Polsce obejmo-
wany był kilkakrotnie rządowymi pro-
gramami restrukturyzacyjnymi6, które 
generalnie zmierzały do ograniczenia 

H. L. Gabryś, Elektroenergetyka Polska 2007, „Energetyka Cieplna i Zawodowa”, 2007 r., nr 4, s. 13.1) 

Stan na rok 2007. Węgiel kamienny, Państwowy Instytut Geologiczny, oprac. M. Giętka.2) 

A. Woźniak, Inauguracyjne posiedzenie Śląskiej Rady Europejskiej, „Polska. Dziennik Zachodni”, 19.07.2003 r., http://katowice.naszemiasto.pl/wydarzenia/286137.html.3) 

Od listopada 2008 r. odnotowywane jest zmniejszanie się popytu na energię elektryczną w Polsce rzędu 6% miesięcznie, Gospodarka potrzebuje mniej energii, The Wall Street 4) 
Journal Polska", 17.03.2009 r.

A. Kozera, Największe śledztwo ostatnich lat, „Dziennik”, 25.04.2007 r.5) 



50 nr 4(10)/2009
P

AL
IW

A 
D

LA
 E

N
ER

G
ET

YK
I

zatrudnienia, likwidacji części kopalń 
oraz obniżenia wydobycia7. W efekcie 
prowadzonej polityki wobec górnictwa 
i zmieniających się uwarunkowań go-
spodarczych (m.in. poprawa efektyw-
ności energetycznej polskich przedsię-
biorstw), liczba kopalń z 70 czynnych 
w 1989 r. zmniejszyła się do 32 na po-
czątku 2007 r. 

Aktualne zagrożenia 

Pozycja rynkowa węgla kamienne-
go pochodzącego z polskich kopalń 
słabnie zarówno na rynku wewnętrz-
nym, jak i europejskim. W 1989 r. Pol-
ska sprzedała na rynki zewnętrzne 
28,9 mln ton węgla. Po wyhamowa-
niu i spadku sprzedaży do poziomu 
18,7 mln ton w 1992 r., nastąpił zna-
czący wzrost do 32,3 mln ton w 1995 r. 
Jednak od połowy lat 90. następuje 
systematyczny spadek zarówno eks-
portu. W 2008 r. Polska wyeksportowa-
ła 8 mln ton węgla przy jednoczesnym 
imporcie 10 mln ton. Nasz kraj stał się 
więc, jako jeden z dziesięciu najwięk-
szych producentów węgla na świecie 
i największy w UE, importerem tego su-
rowca netto. Najpoważniejszym konku-
rentem dla polskiego surowca zarówno 
na runku wewnętrznym, jak i rynkach 
zagranicznych, jest węgiel pochodzący 
z byłych republik sowieckich, a szcze-
gólnie z Federacji Rosyjskiej. Rosyjski 
sektor węglowy pokonując stagnację 
i załamanie produkcji trwające przez 
ostatnie dziesięciolecie XX wieku, sta-
je się ponownie liczącym dostawcą na 
rynku europejskim. O atrakcyjności ro-
syjskiego węgla zarówno dla polskich, 
jak i europejskich odbiorców, decydu-
je przede wszystkim jego niższa cena. 
Swą cenową konkurencyjność rosyj-
ski węgiel zawdzięcza m.in. niższym 
kosztom pracy oraz niskim opłatom 

transportowym za przewóz. Polska ja-
ko największy producent węgla kamien-
nego w UE od kilku lat systematycznie 
przegrywa konkurencję na tym rynku 
z dostawcami ze Wschodu. Polski eks-
port spotyka się z rosyjską konkurencją 
przede wszystkim na rynku niemieckim, 
brytyjskim i skandynawskim. Wypiera-
nie polskiego węgla z rynków europej-
skich oraz rynku wewnętrznego skut-
kować będzie zmniejszeniem popytu 
na wydobycie z krajowych złóż. Mniej-
sze wydobycie to mniejsze przychody, 
spadek przychodów przy utrzymywaniu 
się takich samych kosztów stałych pro-
wadzi wprost do obniżenia rentowności 
produkcji. Zmniejszenie sprzedaży skut-
kować będzie zmniejszeniem środków 
na inwestycje nie tylko w zagospoda-
rowywanie nowych złóż, ale także dal-
szym ograniczaniem dotychczasowych 
zdolności produkcyjnych. 

Fundamentalnym wyzwaniem dla 
polskiego sektora energetycznego i wę-
glowego jest także aktualna polityka kli-
matyczno-energetyczna UE. Po 1 maja 
2004 r. polityka gospodarcza państwa 
polskiego, a w tym także polityka ener-
getyczna, nie zależy wyłącznie od kon-
cepcji i woli jego politycznych włodarzy. 
Rangę dogmatu w UE osiągnął pogląd 
o istnieniu efektu cieplarnianego wywo-
łanego działalnością człowieka. Walka 
z niekorzystnymi zmianami klimatyczny-
mi uznawana jest za naczelny priorytet 
Unii. Konsekwentna realizacja przez po-
szczególne państwa członkowskie po-
lityki klimatycznej traktowana jest także 
jako przejaw ich lojalności wobec całej 
wspólnoty. Podważanie tej polityki spo-
tyka się z ostrą i natychmiastową reak-
cją jej zwolenników. Odczuł to m.in. pre-
mier Węgier Ferenc Gyurcsany, podczas 
unijnego szczytu w grudniu 2008 r. Wy-
rażona przez niego wątpliwość wobec 
sensowności unijnego planu redukcji 

do 2020 r. emisji CO2 o 20% nie została 
poddana nawet dyskusji, gdyż według 
oburzonego przewodniczącego Komisji 
Europejskiej Jose-Manuel Barroso: „To 
naprawdę nie jest moment, aby w ten 
sposób stawiać sprawę"8. Konsekwen-
cją przyjęcia przez UE takiej polityki jest 
ustanowienie katalogu instrumentów 
prawnych i ekonomicznych wymusza-
jących realizację do 2020 r. Pakietu kli-
matyczno-energetycznego „3x20”. Naj-
więcej dla polskiej gospodarki wywołują 
postulaty związane z redukcją emisji CO2 
oraz zwiększeniem udziału produkcji 
energii OZE. Pełne zrealizowanie celów 
postawionych przez Unię wiąże się dla 
Polski z poniesieniem ogromnych kosz-
tów związanych z dostosowaniem sek-
tora energetycznego, ale także innych 
gałęzi przemysłu jak hutnictwo czy ce-
mentownie, do jej wymogów. W opinii 
prof. Wiesława Mielczarskiego (Politech-
nika Łódzka) „(…) szereg decyzji UE od-
noszących się głównie do ochrony śro-
dowiska, a w szczególności limity emi-
sji CO2 mogą polską elektroenergetykę 
uczynić mało konkurencyjną”9. Obawy 
te podzielane są także przez warszaw-
ski Instytut Globalizacji, którego eksper-
ci szacują wydatki Polski poniesione na 
wdrożenie unijnego Pakietu klimatyczno-
energetycznego do 2020 r. na 100 mld 
euro. Konsekwencją tego może być (…) 
długotrwały kryzys gospodarczy w na-
szym kraju”10. Obok problemów ekono-
micznych, mogą pojawić się także pro-
blemy techniczne w polskim sektorze 
energetycznym i węglowym. W ocenie 
Stanisława Tokarskiego prezesa Tau-
ronu, wdrożenie Pakietu klimatyczno-
energetycznego oznaczać będzie „(…) 
przedwczesne wycofanie kolejnych mo-
cy wytwórczych przed ich technicznym 
wyeksploatowaniem”11. Przedstawiając 
na forum UE polski punkt widzenia na 
problematykę energetyczną i klimatycz-

Program restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego (1993 r.), Górnictwo węgla kamiennego – polityka państwa i sektora na lata 1996-2000 (1996 r.), Reformy górnictwa 6) 
węgla kamiennego w Polsce w latach 1998-2002 (1998 r.), Korekta do programu rządowego (1999 r.), Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego w latach 2004-2006 oraz 
strategia na lata 2007-2010 (2004).

Stanowisko Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa w odniesieniu do polityki państwa wobec problemów krajowej gospodarki paliwowo-energetycznej, listopad 2000 r., 7) 
http://www.sitg.pl/stbilans.htm.

J. Bielecki, Europa przyjęła pakiet klimatyczny, „Dziennik”, 12.12.2008 r.8) 

Rozmowa z Prof. W. Mielczarski, „Rozmowy cire.pl”, 20.10.2005 r., www.cire.pl9) 

Pakiet klimatyczny zabójczy dla Polski, 11.12.2008 r., http://www.globalizacja.org/?p=14810) 
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ną, należy zwrócić uwagę na pewne 
słabości w forsowanej przez Brukse-
lę polityce. Wywierana przez Komisję 
Europejską presja na polską energe-
tykę, może doprowadzić ostatecznie 
do zmiany używanego paliwa, np. na 
importowany gaz ziemny, co w konse-
kwencji stałoby w sprzeczności z unij-
ną strategią w zakresie bezpieczeństwa 
energetycznego wspólnoty, której prio-
rytetem jest zwiększanie roli rodzimych 
surowców energetycznych.

Węgiel kamienny  
jednak atutem polskiej 
gospodarki

Węgiel kamienny i brunatny mogą 
i powinny w dalszym ciągu stanowić 
podstawę surowcową dla polskiej elek-
troenergetyki, a zatem i podstawę dla 
bezpieczeństwa energetycznego ca-
łego kraju. Polityka energetyczna Pol-
ski powinna służyć zachowaniu jego 
wiodącej pozycji w produkcji energii 
przez najbliższe 20-30 lat. Utrzymanie 
dominującej pozycji węgla jest najpew-
niejszym sposobem zabezpieczenia 
stabilności i ciągłości produkcji ener-
gii w Polsce. Istotny jest także aspekt 
kosztów pozyskiwania energii. W wa-
runkach polskich, energia produkowana 
z węgla brunatnego i kamiennego w po-

równaniu do innych źródeł jest najtań-
sza12. Wysoki udział węgla kamiennego 
nie powinien być jednak w tej polityce 
celem samym w sobie. Posiadanie ro-
dzimych zasobów głównego surowca 
energetycznego stwarza Polsce pewną 
perspektywę czasową, w której można 
wypracować nowy model paliwowo-
energetyczny dla polskiej gospodarki. 
Zróżnicowanie dotychczasowej struktu-
ry produkcji energii w Polsce, poprzez 
uruchomienie elektrowni atomowej, czy 
rozwój OZE, nie musi pociągać za sobą 
znaczącego spadku zapotrzebowania 
na węgiel, a w konsekwencji spadku 
jego wydobycia i kryzysu sektora wę-
glowego. Posiadane przez Polskę zaso-
by węgla, przy wykorzystaniu czystych 
technologii węglowych, mogą być także 
przeznaczane na produkcję m.in. pali-

wa płynnego lub gazu. W opinii dr An-
drzeja Siemaszko (dyrektor Krajowe-
go Punktu Kontaktowego Programów 
Badawczych UE) rygorystyczna polity-
ka UE powinna stać się impulsem dla 
przeprowadzenia Polsce skoku tech-
nologicznego. „Polska może być lide-
rem czystych technologii węglowych, 
takich jak podziemne zgazowywanie 
węgla oraz produkcja syntetycznych 
paliw gazowych i płynnych”13.  

Szerokie perspektywy dla węgla 
otwierają się także w polskim przemy-
śle chemicznym. Przykłady inwestycji 
w Zakładach Azotowych w Puławach 
oraz Zakładach Azotowych w Kędzie-
rzyn-Koźlu świadczą, że alternatywne 
sposoby wykorzystania węgla nie pozo-
stają obecnie jedynie w sferze teoretycz-
nych rozważań. Węgiel kamienny może 
stać się w niedalekiej przeszłości do-
skonałym sposobem na dywersyfi kację 
dostaw gazu ziemnego do Polski. Uru-
chomienie produkcji gazu syntetyczne-
go z węgla dla przemysłu w połączeniu 
z dostawami gazu przez terminal LNG 
oraz utrzymanie na obecnym poziome 
wydobycia krajowego, może w perspek-
tywie znacząco ograniczyć import gazu 
ziemnego z kierunku wschodniego, a w 
konsekwencji podnieść bezpieczeństwo 
energetyczne kraju. 

Polska energetyka - koniec ery węgla?, „Rzeczpospolita”, 09.01.2009 r. 11) 

W. Blaschke, Węgiel kamienny energetyczny – jego przyszłość w kraju i na świecie, „Gospodarka Surowcami Mineralnymi”, Tom 21, 2005 r., Zeszyt specjalny 1, s. 77.12) 

Polski Portal Ekologiczny: ochrona przyrody, ochrona środowiska COP 14 – przystanek w drodze do Kopenhagi, grudzień 2008 r. s. 4, www.ekologia.pl.13) 

Wywierana przez 
Komisję Europejską 
presja na polską 
energetykę, może 
doprowadzić 
ostatecznie do zmiany 
używanego paliwa, 
np. na importowany 
gaz ziemny
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PALIWOWY MIX

Mariusz Marchwiak, „Nowa Energia”

Mądre przysłowie mówi 
„Co dwie głowy, 

to nie jedna”. Można je 
też sparafrazować na 
potrzeby energetyki: „co 
dwa paliwa, to nie jedno”. 
Nasze przywiązanie do 
„czarnego złota”, często 
zakłóca racjonalne myślenie 
w zakresie stosowania 
różnych paliw w energetyce. 
Inaczej myślą ci, którzy tych 
paliw nie posiadają, albo 
posiadają w ograniczonych 
ilościach. 

Właśnie w takiej sytuacji 
są Duńczycy, którzy po 

doświadczeniach z 1973 r., 
związanych z kryzysem 
paliwowym, musieli podjąć 
natychmiastowe działania 
związane z zabezpieczeniem 
się w surowce energetyczne. 
Jednym z rozwiązań było 
zwrócenie się w kierunku 
energetyki wiatrowej. 

Co dwa paliwa, to nie jedno

PO DUŃSKU
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Ale wiatr to za mało, aby zapewnić 
bezpieczeństwo energetyczne. Duń-
czycy podjęli działania zmierzające 
do ograniczenia eksportu surowców 
energetycznych, poprzez poszukiwa-
nie własnych i zwiększenie ich wydo-
bycia, głównie ropy i gazu. Ale to też 
było za mało aby zapewnić sobie spo-
kój energetyczny. 

Czy można jeszcze szukać innych 
rozwiązań zwiększających niezależność 
energetyczną? Można i Duńczycy je 
znaleźli. Rolnicze biogazownie, zakła-
dy termicznego przekształcania odpa-

dów komunalnych, instalacje opalane 
biomasą w znaczny sposób poprawiły 
bilans energetyczny tego wyspiarskie-
go państwa i znacznie zwiększyły jego 
niezależność energetyczną.

Energia, ale z czego? 

Węgiel, biomasa, wiatr, gaz, a mo-
że inne paliwo? Jakie paliwa stoso-
wać, aby sprostać wymaganiom  jakie 
stawia przed nami UE i Pakiet „3x20”? 
Odpowiednie paliwo energetyczne to 
nie tylko paliwo, które charakteryzuje 

się wysoką kalorycznością. Dziś bar-
dzo istotne jest to co zostaje po jego 
przetworzeniu na energię elektryczną 
lub cieplną. Zaletą dobrego paliwa po-
winna być również łatwa dostępność 
do niego. Pozostaje jeszcze aspekt fi -
nansowy, bo nie jest żadnym wielkim 
odkryciem, że cena paliwa to czynnik, 
którego nie da się pominąć zamierza-
jąc produkować energię, a następnie 
ją sprzedać. 

Trudno znaleźć złoty środek, bo 
każde z paliw stosowanych w energe-
tyce ma swoje wady i zalety. W takim 
razie może może mix paliwowy jest 
jednym z rozwiązań, zabezpieczają-
cych producentów energii przed nagły-
mi skokami cen, przed niepewnością 
dostaw i daje możliwość spełnienia wy-
magań z zakresu ochrony środowiska 
oraz stwarza możliwość prowadzenia 
działalności biznesowej w stabilnych 
warunkach.

Dobre praktyki 

Należąca do DONG Energy Elek-
trownia Avedore w Kopenhadze jest 
obiektem, który może służyć za dobry 
przykład tego, jak można stosować 
różne rodzaje paliwa i osiągać założo-
ne cele, zarówno ekonomiczne, jak i te 
związane z ochroną środowiska natu-
ralnego. 

W zakładzie pracują dwie jednostki. 
Pierwsza – zbudowana w 1990 r., opa-
lana jest węglem oraz ropą natomiast 

Tab. 1. Dane techniczne Elektrowni Avedore

Blok 1 Blok 2

Uruchomiony:
Ciśnienie pary:
Temperatura pary:
Paliwo:
Wydajność netto 
przy pełnym obciążeniu:

Sprawność: 
Sprawność w kogeneracji: 

1990 r.
250 bar
545 oC

węgiel, ropa
250 MW 

lub 215 MW i 
330 MJ/s ciepła

42%
91%

Uruchomiony: 
Ciśnienie pary – jednostka główna: 
Ciśnienie pary – jednostka na 
biomasę: 
Temperatura pary – jednostka 
główna: 
Temperatura pary – jednostka na 
biomasę: 
Wydajność jednostki na biomasę: 

Paliwo: 

Wydajność netto przy pełnym 
obciążeniu: 
bez turbin gazowych: 
z turbinami gazowymi: 
bez turbin gazowych: 

z turbinami gazowymi:  

Sprawność:
Sprawność w kogeneracji:

2001 r.
300 bar

310 bar

580-600 oC

580 oC
45MW i 

50 MJ/s ciepła
gaz, ropa, pellet 
drzewny, słoma

425 MW
575 MW
355 MW i 

485MJ/s ciepła
495 MW i 

575 MJ/s ciepła
49,1%
93%

2 Akumulatory ciepła o łącznej pojemności 44 000 m3 
Rocznie w elektrowni spala się: 170 000 ton słomy i 350 000 ton pelletu drzewnego, 600 000 ton węgla
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DONG Energy – duński koncern energetyczny, największy producent 
energii elektrycznej i ciepła na rynku duńskim, działający również w Nor-
wegii, Holandii i Wielkiej Brytanii. Podstawowym celem fi rmy jest dostar-
czanie energii bez CO2 (CCS) i zmiana struktury paliwowej – w ciągu 
25 lat OZE mają stanowić 85% paliw wykorzystywanych do produkcji 
energii elektrycznej i ciepła. W skład koncernu wchodzi 10 elektrowni, 
9 elektrociepłowni opalanych biomasą i 6 instalacji TPOK.

DONG Energy to:
5620 Mwt – mocy netto• 
811 MW – mocy netto w źródłach odnawialnych• 
18, 536 GWh - produkcja energii elektrycznej• 
46,380 TJ – produkcja ciepła• 
18,5 miliona boe (baryłek oleju ekwiwalentnego) – wydobycie ga-• 
zu i ropy
19 000 km sieci energetycznej• 
6 600 km sieci gazowej• 
982 000 odbiorców energii elektrycznej• 
240 000 odbiorców gazu• 

Dane za 2008 r. – Raport roczny DONG Energy 

druga – powstała w 2001 r. i opalana 
jest gazem, ropą, pelletem drzewnym 
oraz słomą (słoma spalana jest w od-
dzielnym kotle, który posiada wspólną 
turbinę z kotłem głównym). Różnorod-
ność paliw stosowanych w tej jedno-
stce pozwala na jej funkcjonowanie  
bez większych obaw o to, że zabrak-
nie paliwa (elektrownia posiada własne 
zbiorniki ropy i gazu oraz magazyny 
pelletu, słomy i węgla). Taki układ po-
zwala na efektywne działanie elektrow-
ni, optymalne korzystanie z różnych 
paliw i osiąganie maksymalnej spraw-
ności, co bezpośrednio przekłada się 
na efekt ekonomiczny i środowiskowy. 
Dla podwyższenia sprawności i jak naj-
efektywniejszego wykorzystania paliw 
energia wytwarzana w elektrowni po-
wstaje w kogeneracji (nadmiar ciepła 
magazynowany jest w akumulatorach 
ciepła, które wykorzystywane jest w go-
dzinach szczytowych). 

Na uwagę zasługuje również fakt, iż 
ciepło i energia elektryczna produkowa-
ne w elektrowni, są „drugiej kategorii”. 
Co to oznacza? W Danii pierwszeństwo 
w dostawie do systemu energii elek-
trycznej i ciepła, mają zakłady termiczne-
go przekształcania odpadów komunal-
nych, biogazownie, farmy wiatrowe i in-
ne źródła odnawialnej energii. To kolejny 
przykład na to jak mieszkańcy Królestwa 
Danii szanują paliwa pierwotne.

Oczywiście do takich działań po-
trzebne są przede wszystkim dobre 
uregulowania prawe, które w jasny spo-
sób określają zasady funkcjonowania 
źródeł wytwórczych energii i ciepła, 
a przede wszystkim stwarzają stabil-
ne otoczenie. Duńczycy wyraźnie ak-
centują kierunki rozwoju swojej ener-
getyki. Mówią: „Nie budujemy nowych 
elektrowni – stawiamy na zwiększenie 
sprawności, stawiamy na odnawialne 
źródła energii, jako paliwo przyszłości 
(wiatr, biomasa, biogaz), pozyskujemy 
energię i ciepło z odpadów”.

Właściwy kierunek 

Można zauważyć, iż czas dyskusji 
o wykorzystaniu różnych paliw stoso-

wanych w energetyce dobiega końca, 
a zaczyna się czas realizacji. Zapowiedzi 
budowy bloków gazowych oraz instalacji 
opalanych biomasą i innych, pokazują, 
że nasza rodzima energetyka zaczyna 
działać w tym kierunku. Sygnał płynący 
od energetyków, którzy zamierzają pro-
dukować energię z różnych paliw, nie 
tylko z węgla, musi działać na wyobraź-
nię i pobudzać do działania dostawców 
takich paliw jak: biomasa, czy też gaz. 
Dodatkowo system zachęt w postaci 
kolorowych certyfi katów wpływa na de-
cyzje o budowaniu nowych bloków na 

gaz i biomasę. Można powiedzieć, iż 
widać trend idący w kierunku stosowa-
nia różnych źródeł wytwarzania energii. 
Za kilka lat powinniśmy zauważyć wy-
raźną zmianę struktury paliw stosowa-
nych w naszej energetyce. Warto jed-
nak pamiętać, że stopniowa eliminacja 
węgla, jako podstawowego paliwa dla 
energetyki, nie może być prowadzona 
za wszelką cenę. Wydaje się, iż przy 
dzisiejszych technologiach węgiel jesz-
cze przez długi, czas będzie ważnym 
elementem systemu energetycznego, 
przynajmniej w Polsce.
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prof. dr iur Wojciech Lisiewicz, FH Schmalkalden, University of Applied Sciences

STOSOWANIE ZWROTU 
Z KAPITAŁU W TARYFIE 
DLA CIEPŁA
Znaczenie taryfy dla ciepła w działalności 

ciepłowniczej jest bezsporne, ponieważ to 
od niej zależy w zasadzie wynik ekonomiczny 
przedsiębiorstwa1. Oczywistym jest zatem, że 
przedsiębiorstwa ciepłownicze dążą do optymalizacji 
taryfy z punktu widzenia wyniku fi rmy. W tym 
kontekście spotykają się one z regulacjami Prawa 
energetycznego, które nasuwają sporo problemów 
interpretacyjnych. Wprowadzona w 2005 r. 
możliwość włączenia do taryfy zwrotu z kapitału 
normalizuje ramy prawne działalności ciepłowniczej 
przyznając przedsiębiorstwom prawo do zysku. 
Jednocześnie konstytuuje ona nowe pojęcie Prawa 
energetycznego, które rodzi nowe problemy przy 
stosowaniu przepisów.

Celem niniejszego opracowania jest wykazanie, 
iż możliwe jest określenie możliwości 

i granic prawnych obowiązującej regulacji w taki 
sposób, aby ujęcie zwrotu z kapitału było dla 
przedsiębiorstwa z jednej strony przewidywalne, 
z drugiej pozwoliło na osiągnięcie celów 
ekonomicznych działalności. Dlatego poniżej 
przedstawiona została linia interpretacyjna przepisów 
umożliwiająca przedsiębiorstwom ciepłowniczym 
spójną argumentację wobec regulatora i obronę 
taryfy – w razie potrzeby również przed sądem.

– wskazówki praktyczne
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Zwrot z kapitału  
– uwagi ogólne

Pojęcie zwrotu z kapitału wprowa-
dzone do art. 45 PrEnerg w 2005 r. nie 
zostało początkowo dokładnie zdefi -
niowane. To pochodzące z nauk eko-
nomicznych określenie nie nasuwa 
jednak zbyt dużych wątpliwości, jeśli 
zastosować wobec niego leksykalną 
defi nicję oraz dotychczasową prak-
tykę URE2. W uproszczeniu można 
stwierdzić, iż zwrot z kapitału oznacza 
zysk przedsiębiorstwa z tytułu zaan-
gażowania kapitału w działalność. Z 
nauk ekonomicznych wynika również 
formuła ustalania zwrotu z kapitału, 
według której:

kwota zwrotu = wartość majątku 
x stopa zwrotu 

(średnioważona, WACC)

Wątpliwości interpretacyjne nasu-
wa wyliczanie wartości majątku za-
angażowanego w działalność (któ-
re środki podlegają wynagrodzeniu, 
a które nie?) oraz kwestia wysokości 
stopy zwrotu. Ponadto istotnym ele-
mentem w postępowaniach taryfo-
wych jest stosowany przez regulato-
ra, a pozbawiony konkretnej podstawy 
prawnej tzw. faktor „U”. Przy pomocy 
tego faktora (o wartości od 0 do 1) 
regulator de facto próbuje w sposób 
arbitralny ustalać kwotę zwrotu z ka-
pitału na uznanym przez niego pozio-
mie. Z prawnego punktu widzenia nie 
ma jednak znaczenia praktyka admini-
stracyjna, a przepisy prawa. W związku 
z tym rozwiązania problemów przed-
siębiorstw ciepłowniczych nie należy 

szukać w zwyczajach regulatora, a w 
prawidłowej interpretacji art. 45 ust. 1 
pkt. 1 PrEnerg oraz wydanych na mo-
cy art. 46 ust. 5 PrEnerg przepisów 
wykonawczych3.

Ponieważ art. 45 ust. 1 pkt. 1. 
PrEnerg nakazuje jedynie uwzględ-
niać w taryfi e (pełny) zwrot z kapitału 
nie precyzując tego pojęcia, central-
ne znaczenie dla określenia reguł jego 
uwzględniania w taryfi e mają przepisy 
wykonawcze, czyli rozporządzenie ta-
ryfowe. Wprawdzie rozporządzenie nie 
posługuje się klarowną techniką prawo-
dawczą, w ramach której w sposób jed-
noznaczny określone byłyby przesłanki 
i zakres uwzględniania zwrotu z kapitału 
w taryfi e dla ciepła, jednak w oparciu 
o jego przepisy możliwe jest ustalenie 
reguł, którymi może i powinno kierować 
się zarówno przedsiębiorstwo energe-
tyczne, jak i regulator.

Kapitał własny  
i kapitał obcy

Rozporządzenie w § 25 ust. 1 wy-
jaśnia, iż zarówno kapitał własny, jak 
i kapitał obcy podlega wynagrodze-
niu. Dlatego dopuszczalny jest rów-
nież zysk przedsiębiorstwa genero-
wany z kapitału obcego (np. kredy-
tów), z uwzględnieniem kosztów jego 
pozyskania. W związku z powyższym 
w przedstawionej formule stosowana 
jest nie dowolna stopa zwrotu, a śre-
dnioważona (tzw. WACC) zależna od 
stosunku kapitału obcego i kapitału 
własnego zaangażowanego w dzia-
łalność.

Przesłanki  
uwzględnienia zwrotu 
z kapitału w taryfi e

Zgodnie z § 25 rozporządzenia, 
przedsiębiorstwo ma prawo i obowią-
zek4 uwzględnić zwrot z kapitału gdy:

kapitał jest faktycznie zainwesto- 
wany,
kapitał ten służy do fi nansowania  
majątku zaangażowanego w dzia-
łalność ciepłowniczą,

zwrot kalkulowany jest w odpo- 
wiedniej wysokości.
O ile ustalenie faktu zainwestowania 

kapitału i powiązania go z działalnością 
ciepłowniczą jest możliwe w oparciu 
o obiektywne kryteria, tak doprecyzo-
wania wymaga przesłanka odpowied-
niej wysokości zwrotu z kapitału. Kry-
teria ustalenia tej wysokości określa 
rozporządzenie w § 25 ust. 2.

Odpowiednia wysokość  
zwrotu z kapitału

Rozporządzenie nie podaje kon-
kretnej formuły do wyliczenia zwro-
tu z kapitału, a jedynie kryteria, któ-
re muszą być brane pod uwagę przy 
ustalaniu jego wysokości. W oparciu 
o § 25 ust. 2 rozporządzenia możliwe 
jest jednak stwierdzenie, kiedy zwrot 
z kapitału powinien być uwzględnio-
ny, a kiedy nie.

Ogólnie wysokość zwrotu z kapita-
łu powinna być odpowiednia do cha-
rakteru działalności. W odniesieniu do 
poszczególnych kryteriów podanych 
w przepisie w punktach od 1 do 4 ozna-
cza to, że musi ona uwzględniać nastę-
pujące okoliczności:

Sytuacja na rynkach  
fi nansowych, § 25 ust. 2 
pkt. 1
Wysokość uzasadnionego zwro-

tu z kapitału zależy od poziomu stóp 
procentowych na rynku fi nansowym 
w kraju. Oznacza to z jednej strony, iż 
stopa zwrotu powinna być wyższa, jeśli 
wyższe są stopy procentowe i niższa 
w przypadku sytuacji odwrotnej. Z dru-
giej strony świadome odniesienie pra-
wodawcy do tego kryterium wskazuje 
na uznanie, iż nie jest możliwe prowa-
dzenie działalności ciepłowniczej, jeśli 
zwrot z kapitału będzie niższy niż sto-
py procentowe na rynku instrumentów 
pozbawionych ryzyka. Dlatego zgodnie 
z wolą prawodawcy minimalny zwrot 
z kapitału wg tego przepisu, to sto-
pa zwrotu z instrumentów takich, jak 
obligacje Skarbu Państwa lub temu 
podobne.

Wiele zapisów ustawy, 
czy rozporządzenia 
taryfowego 
poddawanych jest 
często krytyce 
zupełnie niesłusznie

”
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Ocena ryzyka wykonywania  
działalności gospodarczej, § 
25 ust. 2 pkt. 1
Wg § 25 ust. 2 pkt. 1 rozporządze-

nia przedsiębiorstwo ma kalkulować 
zwrot z kapitału z uwzględnieniem 
ryzyka, jakim obarczona jest jego 
działalność. Stopy zwrotu zakładane 
przez przedsiębiorstwa rynkowe oscy-
lują między dziesięć a kilkadziesiąt pro-
cent w stosunku rocznym. Przy zało-
żeniu niskiego ryzyka działalności infra-
strukturalnej całkowite oprocentowanie 
kapitału w ciepłownictwie będzie miało 
wartość w dolnej części tej skali, czyli 
w okolicach 10%. Takie założenie od-
powiada również prezentowanym przez 
regulatora już od lat wytycznym wobec 
spółek dystrybucji energii elektrycznej5. 
Zgodnie z nimi stopa zwrotu z kapi-
tału zaangażowanego w działalność 
spółek dystrybucyjnych wynosi około 
5% ponad stopą wolną od ryzyka (czyli 
łącznie między 10 a 12%). Odmienne 
traktowanie spółek ciepłowniczych by-
łoby wątpliwe w świetle art. 32 ust. 1 
Konstytucji czy też wobec wyraźnego 
sformułowania zamierzeń ustawodaw-
cy. Według tego zmiana art. 45 PrEnerg 
w 2005 r. miała na celu dostosowanie 
sposobu przenoszenia struktury kosz-
tów na strukturę opłat regulowanych 
w ciepłownictwie do przepisów obo-
wiązujących dla elektroenergetyki i ga-
zownictwa6.

Wartość zaangażowanych  
aktywów, § 25 ust. 2 pkt. 1
Oczywistym kryterium ustalania po-

ziomu zwrotu z kapitału jest wartość 
aktywów faktycznie zaangażowanych 
w działalność ciepłowniczą wspomnia-
na w § 25 ust. 2 pkt. 1 rozporządze-
nia. Kryterium to ogranicza podstawę 
naliczania zwrotu z kapitału do akty-
wów stanowiących majątek przedsię-
biorstwa związany z działalnością cie-
płowniczą.

Brak nadmiernego wzrostu  
cen, § 25 ust. 2 pkt. 2
§ 25 ust. 2 pkt. 2 rozporządze-

nia ustanawia istotny z praktycznego 

i politycznego punktu widzenia zakaz 
nadmiernego wzrostu cen. Brzmie-
nie tego zapisu może nasuwać szereg 
wątpliwości. W szczególności mogą 
pojawić się pytania czy wzrost ceny 
jest w takim układzie w ogóle możli-
wy i czy zwrot z kapitału jest możliwy 
wyłącznie wtedy, gdy przedsiębiorstwo 
jest w stanie obniżyć cenę. Przepis 
oznacza jednak, że zwrot z kapitału 
nie jest dopuszczalny tylko wtedy, gdy 
zostały łącznie spełnione następują-
ce przesłanki:

opłaty odbiorców wzrosły, –
wzrost opłat wynika z uwzględ- –
nienia zwrotu z kapitału,
wzrost ceny jest nadmierny. –

Uwzględnienie zwrotu z kapitału jest 
zatem możliwe również przy wzroście 
cen, o ile nie wynika on z uwzględ-
nienia zwrotu z kapitału lub jedynie 
w nieznacznym stopniu związany jest 
ze zwrotem z kapitału. Sytuacja taka 
może mieć np. miejsce w wypadku wy-
twórcy, który musi wkalkulować w cenę 
znacznie rosnące ceny paliw. Ponad-
to nie każda podwyżka cen wynikają-
ca z uwzględnienia zwrotu z kapitału 
jest wykluczona – jedynie nadmierny 
wzrost jest niedopuszczalny.

Przy ustalaniu kwestii „nadmierno-
ści” wzrostu ceny należy brać pod uwa-
gę nie tylko sam fakt podwyższenia ce-
ny, ale również okoliczności, w jakich 
do podwyżki dochodzi. Ze względu na 
art. 1 ust. 2 PrEnerg in fi ne (obowią-
zek równoważenia interesów odbior-
ców i przedsiębiorstw) przedsiębior-
stwa działające na granicy opłacalności 
muszą mieć możliwość zastosowania 
zwrotu z kapitału na bardziej liberalnych 

zasadach, niż przedsiębiorstwa o wy-
sokiej rentowności.

Uwzględnienie  
poprawy efektywności 
przedsiębiorstwa, § 25 ust. 
2 pkt. 3
§ 25 ust. 2 pkt. 3 rozporządzenia 

nakazuje również uwzględnić oszczęd-
ności uzyskane w wyniku poprawy 
efektywności przedsiębiorstwa. O ile 
zatem przedsiębiorstwo uzyskuje po-
prawę efektywności (czyli obniża np. 
koszty stałe), ma ono prawo do wyż-
szego zwrotu z kapitału, niż w wypadku 
sytuacji odwrotnej. Oczywiście z efek-
tywnością przedsiębiorstwa nie jest 
związany wzrost kosztów działalności 
bez możliwości korekty przez przedsię-
biorstwo, np. w wyniku wzrostu rynko-
wych cen paliwa. Z drugiej strony spa-
dek rynkowych cen paliw nie może być 
podnoszony przez przedsiębiorstwo 
jako wzrost efektywności.

Ceny źródeł alternatywnych,  
§ 25 ust. 2 pkt. 4
Przy ustalaniu wysokości zwrotu 

z kapitału należy uwzględnić wg § 25 
ust. 2 pkt. 4 rozporządzenia ceny cie-
pła ze źródeł alternatywnych. Ozna-
cza to, iż jeśli cena ciepła przewyższa 
cenę ogrzewania gazowego lub innego 
w sposób wyraźny, przedsiębiorstwo 
nie może w pełni uwzględniać zwrotu 
z kapitału. Przepis ten niejako chroni 
odbiorcę przed generowaniem przez 
przedsiębiorstwo zysku pochodzącego 
z uzależnienia odbiorcy od dostawcy.

Wnioski 

Regulacja zwrotu z kapitału w obo-
wiązującym prawie pozwala przedsię-
biorstwom ciepłowniczym na orientację 
przy tworzeniu taryfy. Wiele zapisów 
ustawy, czy rozporządzenia taryfowe-
go poddawanych jest często krytyce 
zupełnie niesłusznie. O ile oczywistym 
jest, że możliwe i wskazane byłyby 
przepisy bardziej spójne i przewidy-
walne, tak nie jest prawdą, że defi ni-
cja zwrotu z kapitału nie istnieje. Moim 

(…) słuszna jest moim 
zdaniem teza, iż 
przedsiębiorstwo jest 
w stanie obronić się 
również w wypadku 
sporu z regulatorem 
(…)

”
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zdaniem zastosowanie wykładni zgod-
nej z uznanymi regułami logiki i słusz-
ności pozwala na podanie dość kon-
kretnych prognoz, jednak w wypadku 
sporu zdecyduje sąd.

Stąd też słuszna jest moim zdaniem 
teza, iż przedsiębiorstwo jest w stanie 
obronić się również w wypadku spo-
ru z regulatorem, jeśli zastosuje się do 
podanych wyżej reguł. Jako że zada-
niem regulatora jako organu administra-
cji państwowej jest wykonywanie obo-
wiązującego prawa, jest on zmuszony 
do stosowania się do przepisów zgod-
nie z ich obiektywnym znaczeniem, czyli 
zgodnie z przewidzianymi prawem re-
gułami wykładni. Mogą z nich korzystać 
zarówno odbiorcy energii, jak i przedsię-
biorstwa energetyczne. Jeśli w prakty-
ce regulacyjnej stosowanie prawa zo-
stanie zdominowane przez polityczny 
nacisk, którego rezultatem w prakty-
ce jest arbitralne narzucanie poziomu 
wzrostu cen według statystycznych wy-
tycznych regulatora, to możliwe będzie 
zweryfi kowanie decyzji administracyjnej 
na drodze sądowej. A procedura ta-
ka nie podlega wpływom politycznym 
w takim stopniu, jak dzieje to się w wy-
padku urzędu państwowego. Dlatego 
w takich wypadkach bardzo celowym 
jest zastosowanie argumentów zapre-
zentowanych powyżej – właśnie przed 
sądem lub jeszcze lepiej już w postę-
powaniu taryfowym i odwoławczym. W 
innym wypadku możliwości procedu-
ralne przedsiębiorstw pozostaną tylko 
tworem teoretycznym, jak jest obecnie. 
Dopiero aktywny udział przedsiębiorstw 
branży w kształtowaniu rzeczywistości 
prawnej pozwoli na wytworzenie stan-
dardów zgodnej z prawem i przewidy-
walnej regulacji. Nawet najlepszy prze-
pis nie stosowany w praktyce, nie spełni 
nigdy swego zadania.

Przypisy: 

Decydujące znaczenie dla perspektyw [1] 

przedsiębiorstw regulowanych mają przepi-

sy, por. Dariusz Nachyła, Marek Kamiński - 

Zarządzanie regulacjami: klucz do sukcesu 

w regulowanych branżach, Harvard Business 

Review Polska, czerwiec 2005, s. 4.

Por. np. opracowanie Departamentu Ta-[2] 

ryf URE „Taryfy spółek dystrybucyjnych na 

rok 2005”, Warszawa 2004, punkt 2.1.5. 

i następne.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki [3] 

z dnia 9 października 2006 r. w sprawie 

szczegółowych zasad kształtowania i kalku-

lacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia 

w ciepło, Dz. U. 2006 nr 193 poz. 1423, po-

niżej określane „Rozporządzeniem”.

Por. bezwzględne sformułowanie art. [4] 

45 ust. 1 PrEnerg.

Por. dla przykładu opracowanie Depar-[5] 

tamentu Taryf Urzędu Regulacji Energetyki 

z lipca 2004 r. „Taryfy spółek dystrybucyjnych 

na rok 2005”, str. 17-18 opublikowane na 

stronach internetowych URE.

Por. Druk Sejmu nr 3135 z dnia [6] 

22.07.2004, str. 110. 
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Rozmowa z Adamem Stanyerem, członkiem zarządu ds. fi nansowych Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej SA

W POLSCE I NIEMCZECH
Jest Pan w Polsce już od dwóch lat. 
W GPEC pełni Pan funkcję członka 
zarządu. Jaka jest Pana rola jako 
przedstawiciela Stadtwerke Leip-
zig w Polsce?

W Stadtwerke Leipzig od 2007 r. 
jestem odpowiedzialny za spółki na Po-
morzu i sprawuję w nich funkcję nad-
zorczą. Stadtwerke zatrudnia w sumie 
ok. 2500 pracowników w obszarach 
eksploatacji, wytwarzania energii, han-
dlu oraz serwisu. W Polsce, w skład 
Grupy Stadtwerke Leipzig wchodzi 
7 fi rm, zatrudniających w sumie 650 
osób w obszarach eksploatacji i serwi-
su. Stadtwerke Leipzig występuje z re-
guły w roli udziałowca większościowe-
go, a dane miasta posiadają pozostałe 
udziały. Traktujemy władze miast jako 
naszych partnerów. Ponadto, jak Pani 
wspomniała, jestem członkiem zarządu 
GPEC, największego przedsiębiorstwa 
Grupy Stadtwerke Leipzig w Polsce. 

Jakie są Pana doświadczenia po 
2 latach obecności w Polsce? Czy 
mógłby Pan dokonać pierwszych 
podsumowań?

Najistotniejszym celem było zapew-
nienie długofalowego rozwoju spółek na 
Pomorzu. Wynika on z potrzeby dotrzy-
mania obietnic złożonych przez SWL 
naszym partnerom oraz realizacji zało-
żeń strategicznych koncernu. Sprzyjało 
temu doświadczenie zdobyte na rynku 
niemieckim, dopasowane do potrzeb 
polskiego rynku. 

Rynek ciepłowniczy 
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Pod koniec 2007 r. przeprowadzili-
śmy przegląd strategii koncentrując się 
na wzroście rentowności, rozszerzeniu 
rynku i zabezpieczeniu dostaw ciepła. 
Wierzymy, że takie ukierunkowanie stra-
tegii umożliwi nam spełnienie oczeki-
wań wszystkich interesariuszy. Realiza-
cja tych założeń oznacza, że nasi klien-
ci otrzymują produkt wysokiej jakości 
w konkurencyjnej cenie, a mieszkańcy 
miast korzystają z przyjaznego dla śro-
dowiska Ciepła Systemowego. Ponad-
to uwzględniamy interesy pracowników, 
właścicieli oraz dostawców. 

Co to oznaczało w praktyce?
Efektem wspomnianych założeń by-

ło rozpoczęcie realizacji wielu projektów. 
Skoncentrowaliśmy się na potrzebach 
klientów, programach rozwoju pracowni-
ków, przeglądzie procesów i podniesie-
niu wydajności. Równie istotny był prze-
gląd naszych standardów operacyjnych 
w obszarach technicznych. 

Obecnie prowadzone są inne stra-
tegiczne projekty: wypracowanie kon-
cepcji budowy przyjaznego dla środo-
wiska źródła na biomasę, rozbudowa 
miejskiego systemu ciepłowniczego 
w kierunku Sopotu i dynamicznie roz-
wijającego się regionu Gdańsk Połu-
dnie oraz intensyfi kacja i rozwój usług 
okołoenergetycznych. Podsumowując 
ten okres mogę powiedzieć, że były to 
dwa lata intensywnej, ale satysfakcjo-
nującej pracy zespołowej i wspólnych 
sukcesów. 

Grupa Stadtwerke Leipzig jest obec-
na w Polsce już od kilku lat. Prowa-
dzi działalność, która sukcesywnie 
wpisuje się w codzienną rzeczywi-
stość mieszkańców kilku miast. Czy 
mógłby Pan nam bliżej przedstawić 
pierwsze sukcesy Grupy Stadtwerke 
Leipzig w Polsce? 

Proces nazywany Post Merger In-
tegration (integracja po fuzji – przyp. 
red.) jest ważnym etapem i przez to 
często poruszanym tematem. Dla Stad-
twerke Leipzig istotne było, by wyko-
rzystać i rozwijać posiadane w Grupie 
ekspercką wiedzę i umiejętności. Sam 

fakt, że w Polsce widzimy siebie i jeste-
śmy postrzegani jako Grupa, w której 
wszystkie spółki pełnią aktywną rolę, 
jest istotnym sukcesem. Ten proces 
trwa zwykle bardzo długo. Kolegom 
w Polsce i w Niemczech ułatwiliśmy 
przejście tego etapu. Wielu pracowni-
ków mogło wziąć udział w dedykowa-
nych im programach. Dla mnie najlep-
szym przykładem jest wspólny program 
rozwojowy dla młodej kadry kierowni-
czej Stadtwerke Leipzig oraz ich ko-
legów z Polski. Umożliwił on obydwu 
stronom wymianę doświadczeń oraz 
nawiązanie ciekawych kontaktów. 

Oczywiście olbrzymie nakłady in-
westycyjne, które były możliwe przez 
zaangażowanie nowego kapitału, były 
bardzo ważne dla spółek oraz miast, 
z którymi współpracujemy. Dzięki tym 
inwestycjom znacznie wzrosła stabil-
ność dostaw. Ważnym krokiem na dro-
dze do sukcesu ekonomicznego było 
rozszerzenie kompetencji wszystkich 
polskich spółek w zakresie regulacji. 
Jasne zrozumienie sytuacji regulowa-
nego rynku było również dla mnie jako 
reprezentanta Stadtwerke Leipzig jed-
nym z pierwszych sukcesów. 

Wspomniał Pan o konieczności wy-
korzystania i rozwoju wiedzy już po-
siadanej przez Stadtwerke Leipzig. 
Przypuszczam, że zaistniała koniecz-
ność konfrontacji dotychczasowego 
doświadczenia z lokalną sytuacją. 
Jakie różnice widzi Pan pomiędzy 
polskim i niemieckim rynkiem? 

W większości średnich i dużych 
miast w Niemczech istnieją tzw. Stad-
twerke (zakłady komunalne – przyp. 
red.), dostarczające mieszkańcom ener-
gię elektryczną, gaz i ciepło oraz nie-
rzadko wodę pitną. W mniejszych miej-
scowościach normą jest, tak samo jak 
w Polsce, że energię elektryczną i gaz 
oferują niezwiązane ze sobą przed-
siębiorstwa. Polski rynek energetycz-
ny różni się od niemieckiego np. roz-
działem dostawców energii. W Polsce 
konsekwencją tego jest m.in. współ-
istnienie infrastruktury gazowej oraz 
ciepłowniczej na tej samej ulicy. W sy-

tuacji, gdy zakład komunalny w Niem-
czech jest jednocześnie dostawcą ga-
zu i ciepła, istnieje możliwość podziału 
obszarów priorytetowych. Odbywa się 
to we współpracy z lokalnymi władzami 
miast. To umożliwia zasilanie klientów 
najodpowiedniejszym medium. 

Zgodnie z obowiązującymi euro-
pejskimi uregulowaniami prawnymi, 
w Niemczech od kilku lat istnieje dal-
szy podział pomiędzy administracją 
sieci oraz właściwym dostawcą gazu 
i energii elektrycznej. Często admini-
strator sieci jest spółką córką dostawcy. 
Tego podziału nie ma w ciepłownictwie, 
ponieważ rynek ciepła jest traktowany 
jako rynek lokalny, który nie podlega 
prawodawstwu Unii Europejskiej. 

Dodatkowo w Niemczech obowią-
zuje krajowe rozporządzenie regulujące 
prawa i obowiązki zarówno przedsię-
biorstw ciepłowniczych, jak też klien-
tów. Według niego przedsiębiorstwa 
ciepłownicze mają prawo zawarcia na 
okres trwania umowy z klientem (mak-
symalnie do 10 lat) klauzuli zmienno-
ści cenowej. Zawiera ona zapisy, któ-
re pozwalają na wprowadzanie zmian 
kosztów np. związanych ze zmianą cen 

Adam Stanyer urodził się 
w Anglii, studiował Financing 
& Accounting na Uniwersytecie 
Kingston. Po ukończeniu stu-
diów pracował w oddziałach 
KPMG w Londynie i Berlinie, 
gdzie zdał egzamin na Char-
tered Accountant. 
Później zajmował stanowiska 
związane z obszarem fi nansów 
w wielu branżach. Jest proku-
rentem Stadtwerke Leipzig, 
gdzie przez 6 lat kierował ob-
szarem fi nansów i gospodarki 
materiałowej. W 2007 r. prze-
jął odpowiedzialność za spół-
ki zależne Stadtwerke Leipzig 
na Pomorzu i został Członkiem 
Zarządu GPEC. Szczególne 
doświadczenie posiada w za-
kresie fi nansów, handlu oraz 
zarządzania zmianą. 
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paliw. Na tej podstawie wyliczana jest 
nowa cena, obowiązująca z reguły na 
kolejny rok. Te zmiany muszą zawsze 
zostać przekazane do wiadomości od-
powiedniemu urzędowi. Dodatkowe za-
twierdzenie cen nie jest wymagane. W 
Polsce natomiast rynek energetyczny 
jest regulowany przez instytucję pań-
stwową, czyli URE. 

Różnice w technologiach odnoszą 
się do regionalnych uwarunkowań i ogra-
niczają się raczej do takich szczegółów 
jak różnica w strukturach wytwórczych, 
zależność od dostaw innych przedsię-
biorstw lub różny wiek sieci przesyło-
wych i urządzeń wytwórczych. 

Ale jest również wiele podo-
bieństw…

Rzeczywiście jest wiele podo-
bieństw, które są już widoczne w na-
szej Grupie. Z biznesowego punktu 
widzenia muszą zostać sfi nansowane 
inwestycje w infrastrukturę. To ozna-
cza, że spółki muszą wypracować od-
powiedni zysk. Oczekiwania rynku ka-
pitałowego w Niemczech są bardziej 
ukształtowane, ale w Polsce oczekiwa-
nia wobec wysokości wypracowanego 
zysku również są coraz większe. 

Wielkość sieci jest porównywalna, 
całe obszary miast są zaopatrywane 
przez jedno przedsiębiorstwo, ciepło 
jest wytwarzane przez podmioty ze-
wnętrzne. Zarówno w Niemczech, jak 
i w Polsce przedsiębiorstwa ciepłowni-
cze są zależne od temperatury i reje-
strują niską sprzedaż ciepła w okresie 

letnim. Obydwa kraje podlegają tym 
samym uwarunkowaniom politycznym 
i prawnym. Jest tak np. w przypadku 
prawa dot. odnawialnych źródeł energii, 
czy też prawa dot. wytwarzania energii 
w skojarzeniu oraz programów wydaj-
ności energetycznej. Prawodawstwo 
obydwu krajów różnie się zastosowało 
do tych wytycznych. 

Mając na celu ochronę klimatu i za-
sobów naturalnych zidentyfi kowano du-
ży potencjał rozwojowy w takich obsza-
rach jak usługi związane z wydajnością 
energetyczną oraz odnawialnymi źró-
dłami energii. Te punkty mamy wspólne 
i w tych obszarach wspólnie się rozwi-
jamy. Wymiana doświadczeń pomię-
dzy niemieckimi i polskimi spółkami 
odbywa się w obydwie strony. W ten 
sposób w obydwu krajach pracują dla 
nas wykwalifi kowani specjaliści. Jed-
nocześnie do najważniejszych punk-
tów wspólnych po obydwu stronach 
Odry zaliczają się partnerskie stosunki 
z naszymi interesariuszami. 

Wiele mówił Pan o celach, któ-
re Stadtwerke Leipzig wyznaczyło 
sobie wkraczając na polski rynek. 
Mógłby Pan opowiedzieć, jak wy-
glądała Pańska droga do ich reali-
zacji? 

Naszym celem w przypadku każdej 
spółki jest jej stały i długotrwały rozwój. 
Jest to szczególnie ważne w przypad-
ku przedsiębiorstw infrastrukturalnych, 
a takimi są fi rmy ciepłownicze. 

Największy nacisk w polskich spół-
kach położyliśmy na osiągnięcie mie-
rzalnego wzrostu i rozszerzenia łańcu-
cha wartości. O stałym długotrwałym 
wzroście możemy mówić tylko w przy-
padku, gdy spółki generują odpowiedni 
zysk. To niezmiernie ważne dla zapew-
nienia fi nansowania działalności spółki. 
Długofalowo, właściciele lub banki nie 
są zainteresowani działalnością, która 
nie przynosi odpowiedniej dywidendy. 
Z tego powodu zdefi niowaliśmy jasne 
cele naszej strategii i podzieliliśmy ją na 
kamienie milowe. Określiliśmy 10 punk-
tów, na których skupiliśmy się w pierw-
szej fazie. Pierwszym krokiem był roz-

wój istniejących produktów, tak aby 
stały się jeszcze atrakcyjniejsze. Bez 
wysokiej jakości usług za odpowiednią 
cenę niemożliwe jest poszerzanie ryn-
ku. Przy realizacji celów na pierwszym 
miejscu jest konsekwencja w podej-
mowanych działaniach i odpowiedzial-
ność za przedsiębiorstwo. Tutaj nie ma 
miejsca na krótkotrwałe rozwiązania - 
liczą się tylko te, które przynoszą dłu-
gotrwałe skutki. Zasada ta odnosi się 
również do inwestycji w infrastrukturę. 
W tym miejscu ważne jest, aby praco-
wać nad jeszcze lepszym porozumie-
niem pomiędzy obszarami eksploatacji 
i fi nansów. Nietrafi one decyzje w oby-
dwu tych obszarach mogą mieć dłu-
gotrwałe konsekwencje. Obowiązujący 
dawniej rozdział tych obszarów nie ma 
przyszłości wobec aktualnych uwarun-
kowań rynku. 

Najistotniejszym zagadnieniem jest 
dla nas cena. Chcemy oferować naszym 
klientom konkurencyjne ceny. Oznacza 
to dla nas większe zwrócenie uwagi na 
profesjonalne zarządzanie regulacyj-
ne. Oczywiście pierwszym krokiem przy 
tworzeniu propozycji taryfowych jest roz-
patrzenie ich pod kątem obowiązujących 
uregulowań prawnych. 

GPEC jest jednym z liderów runku 
ciepłowniczego. Taka pozycja sta-
wia przed fi rmą konkretne wymaga-
nia… Czy mimo wypracowania roz-
poznawalnej już marki staracie się 
Państwo o czynną obecność wśród 
lokalnej społeczności? 

Oczywiście, potwierdzeniem tego 
są zdobyte w ostatnim czasie nagro-
dy. Jako wiarygodny partner w biznesie 
dwa razy z rzędu zostaliśmy nagrodze-
ni godłem „Firma Przyjazna Klientowi”. 
Nasz produkt Ciepło Systemowe otrzy-
mał w czerwcu tego roku godło „Teraz 
Polska”. Uhonorowano tym samym na-
sze wysokie standardy usług i serwisu. 
W regionie Pomorza koncentrujemy się 
na rozbudowie systemu ciepłownicze-
go w Gdańsku i okolicach. Jednocze-
śnie wprowadzamy nowe rozwiązania 
w zakresie ochrony środowiska. Jako 
przedsiębiorstwo stawiamy na aktyw-

Oczekiwania rynku 
kapitałowego 
w Niemczech 
są bardziej 
ukształtowane, ale 
w Polsce oczekiwania 
wobec wysokości 
wypracowanego 
zysku również są 
coraz większe
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ność społeczną i wspieranie lokalnych 
inicjatyw. Angażujemy się w ciekawe 
projekty kulturalne, sportowe i eduka-
cyjne, poświęcając szczególną uwagę 
rodzinie i najmłodszym. Nasze działa-
nia sponsoringowe traktujemy podob-
nie, jak relacje z klientami: długofalo-
wo i pewnie. Takie działanie możliwe 
są tylko, gdy wyniki spółki również są 
odpowiednie. 

Sposób wytwarzania, przesyłu 
i wykorzystania energii coraz bardziej 
wpływa na jakość życia. Stosowanie 
nowoczesnych technologii jest ekolo-
giczne i ekonomicznie opłacalne. Zgod-
nie z tą zasadą działamy i doradzamy 
naszym klientom uwzględniając przy-
szłość regionu. Nie wystarczy zadowo-
lić się dotychczasowymi sukcesami, 
czyli redukcją strat ciepła na przesyle, 
obniżeniem emisji CO2 oraz emisji py-
łów. Interesariusze, czyli klienci, władze 
miast i mieszkańcy, wymagają od nas 
dalszych ulepszeń. Dążymy do ciągłe-
go rozwoju innowacyjnej oferty produk-
tów, aby sprostać tym wymaganiom. 
Jeżeli ktokolwiek nie dotrzymuje kroku 
zmianom na rynku, nie może mówić 
o długotrwałym rozwoju działalności. 
My chętnie mierzymy się z tymi wy-
zwaniami…

Rozumiem, ale wiele mówi się, że 
najbliższy czas może okazać się 
trudny dla nas wszystkich. Sytu-
acja na rynku światowym powodu-
je, iż fi rmy muszą szukać nowych 
rozwiązań. Jak poradzić sobie z ko-
niecznością ciągłego dostosowywa-
nia działań fi rmy do zmieniającej się 
rzeczywistości?

Potrzeby energetyczne są tak różne 
jak przedsiębiorstwa i ludzie, którzy są 
odbiorcami energii. Dlatego konsekwent-

ne zorientowanie na klienta jest częścią 
fi lozofi i Stadtwerke Leipzig. Uważam, 
że naszą siłą są pracownicy i nie są to 
puste słowa. Wiemy, że wciąż rosną-
cym wymaganiom wobec fi rmy muszą 
podołać ludzie, którzy ją tworzą. Już 
wiele zainwestowaliśmy w ich rozwój. 
Techniczne umiejętności są kluczem 
w naszej branży, ale jednocześnie ro-
śnie zapotrzebowanie na kompetencje 
handlowe i sprzedażowe. Tylko dzięki 
odpowiedniemu zespołowi managerów 
umiejętności te mogą być optymalnie 
wykorzystane i koordynowane. Przede 
wszystkim życzyłbym sobie i mojemu 
zespołowi managerów, abyśmy jeszcze 
lepiej wykorzystywali w polskich spół-
kach model przywództwa oparty na les-
sons learned z zagranicy, wzmocniony 
lokalnym doświadczeniem. Dzięki temu 
zyskujemy uprzywilejowaną pozycję wo-
bec konkurencji i możemy sprostać wy-
maganiom właścicieli, klientów i miesz-
kańców miast. 

Wierzę, że jest to klucz do sukce-
su dla Grupy w Polsce. Praktycznie 
każda ze spółek ma wieloletnią trady-
cję i wieloletnie doświadczenie. Dumę 
i zaufanie wobec fi rmy chcemy wyko-
rzystać tak, aby pracownicy identyfi -
kowali się ze strategią rozwoju oraz 
działaniami związanymi z zarządzaniem 
zmianami w celu ich aktywnego przy-
spieszania. Zmian nie da się narzu-
cić z góry – w każdym razie nie jest to 
droga do sukcesu. Pracownicy muszą 
wiedzieć, dlaczego warto angażować 
się w proces zmian i dlaczego jest on 
konieczny. 

Jak defi niuje Pan sukces?
Sukces rozumiem jako długofalową 

realizację oczekiwań wszystkich intere-
sariuszy, zarówno klientów, właścicie-
li, jak i pracowników. Dla spółek Grupy 
Stadtwerke Leipzig oznacza to aktywny 
wkład w stały rozwój koncernu. 

Jak szanse widzi Pan w przyszłości? 
Co poradziłby Pan innym fi rmom 
działającym w tej samej branży?

Gminy poddawane są coraz więk-
szej presji, by zapewnić dostawy pod-

stawowych mediów na rynkowych 
warunkach. Pojawia się też pytanie 
o przyszłą rolę regulacji. Tutaj musi być 
prowadzona czytelna polityka, tak aby 
fi rmy mogły planować długofalowy roz-
wój. Dalszy rozwój spółek nie nastąpi 
automatycznie, ale możliwa jest trans-
formacja państwowych przedsiębiorstw 
w fi rmy, które działają samodzielnie na 
rynku. Jasna wizja możliwości rynko-
wych, źródeł fi nansowania, zarządzania 
przychodami oraz rozwoju rynku umoż-
liwi sukces najlepszym fi rmom. 

Jednakże, aby wykorzystać tą szan-
sę, nadal muszą być doskonalone stan-
dardy usług i jakość produktów. Rów-
nie istotny jest rozwój strategicznych 
i operacyjnych kompetencji pracowni-
ków. Recepta na sukces brzmi: razem 
pracować – wzajemnie się uczyć – 
wspólnie wzrastać. 

Rozmawiała: Dorota Kubek

Recepta na sukces 
brzmi: razem 
pracować – wzajemnie 
się uczyć – wspólnie 
wzrastać
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Rozmowa z Michałem Machlejdem, prezesem zarządu Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej SA

Czy warto 
inwestować

W KRYZYSIE?
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SPEC świadczy usługi przesyłu i dys-
trybucji energii cieplnej na terenie 
Warszawy. Czy warto inwestować 
w czasach kryzysu?

Z punktu widzenia Stołecznego 
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej 
kryzys jest okolicznością sprzyjającą re-
alizowaniu inwestycji. Skala i charakter 
inwestycji spółki ściśle wiąże się z za-
pewnieniem sprawnego funkcjonowania 
systemu ciepłowniczego, utrzymaniem 
przewagi konkurencyjnej, potrzebami 
miasta, a także obowiązkami wynikają-
cymi z wdrożenia Pakietu klimatyczno-
energetycznego.

Jak SPEC realizuje te obowiązki? 
Realizujemy swój podstawowy cel, 

polegający na dostarczaniu taniego, 
efektywnego ekonomicznie i ekologicz-
nie ciepła, dążymy do ograniczenia „ni-
skiej emisji” z lokalnych kotłowni. Zale-
ży nam na bezpieczeństwie i komforcie 
mieszkańców, a także na racjonalnym 
wykorzystaniu energii, dlatego realizu-
jemy projekt doposażenia budynków 
w moduł ciepłej wody użytkowej. Dzięki 
temu odbiorca może wyeliminować za-
grożenie związane z użytkowaniem nie 
zawsze sprawnych podgrzewaczy ga-
zowych lub elektrycznych. Ciepła woda 
z doposażonego modułu c.w. dostęp-
na jest przez całą dobę i charakteryzu-
je się stałą temperaturą. Jest produk-
tem wysoce konkurencyjnym cenowo 
w stosunku do urządzeń elektrycznych 
i gazowych. 

Warszawski system ciepłowniczy jest 
jednym z największych na świecie. Łącz-
nie to ok. 1700 km sieci, tysiące węzłów 
cieplnych, kilka przepompowni, 19 tys. 
odbiorców i ok. 80% lokalnego rynku. 
Zapewnienie miastu bezpieczeństwa 
energetycznego wymaga od SPEC sys-
tematycznej modernizacji obecnych sie-
ci tak, by jakość naszych usług była jak 
najwyższa. Rocznie rewitalizujemy, prze-
budowujemy i budujemy ok. 30 km sieci. 
To obecnie optymalny poziom, zważyw-
szy na możliwości fi nansowe przedsię-
biorstwa, potrzeby eksploatacyjne i ko-
nieczność zachowania w miarę sprawnej 
komunikacji w kilkumilionowym mieście. 

Tymczasem nasze plany na najbliższe 5 
lat wskazują na potrzebę wymiany i prze-
budowy prawie 90 km sieci. Uwzględni-
liśmy w nich wymianę technologii z ka-
nałowej na bardziej energooszczędną 
preizolowaną. Chcemy dalej ograniczać 
straty na przesyle i jednocześnie wspie-
rać ochronę środowiska na miarę moż-
liwości przedsiębiorstwa przesyłowego. 
Modernizacja ma też zwiększyć naszą 
efektywność energetyczną. Chcemy 
zoptymalizować średnice naszych sie-
ci, by przystawały do potrzeb i dynamiki 
rozwoju miasta. 

Ciepło dostarczane przez SPEC już 
od wielu lat jest jednym z najtańszych. 
Co robi spółka, by mogło z niego ła-
two skorzystać jak najwięcej odbior-
ców?

Mimo że jesteśmy naturalnym mo-
nopolistą na warszawskim rynku ciepła, 
analizujemy działania konkurencyjnego 
rozwoju sieci ciepłowniczej. Optymaliza-
cja średnic ma nam pomóc w przejmo-
waniu tych obiektów, które znajdują się 
obecnie w zasięgu naszej sieci, a mimo 
to korzystają z nieefektywnych ekologicz-
nie indywidualnych źródeł. Szacujemy, że 
przyrost mocy cieplnej do 2020 r. sięgnie 
860 MW. Jednocześnie wymieniamy wę-
zły grupowe na węzły indywidualne z au-
tomatyką pogodową sterującą popytem 
na ciepło zależnie od temperatury ze-
wnętrznej, co pozwala bardziej racjonal-
nie gospodarować energią cieplną. Rów-

nolegle ograniczamy koszty, zwiększamy 
efektywność działań, a także sprawność 
eksploatowanych maszyn i urządzeń, co 
sprawia, że nasze ciepło dostarczane do 
klienta jest od wielu lat jednym z najtań-
szych w Polsce.

Jakie nowe projekty wdraża SPEC?
Chcemy jak najlepiej zarządzać sie-

cią ciepłowniczą, dlatego wdrażamy pro-
jekty takie jak „Inteligentna Sieć Ciepłow-
nicza”, czy GIS. Dzięki nim będzie można 
usprawnić pracę systemu, ograniczyć 
energochłonność i ubytki wody siecio-
wej. Realizacja tych założeń nastąpi dzię-
ki minimalizacji strat ciepła i ciśnienia na 
przesyle, ekonomicznemu sterowaniu 
pracą przepompowni, zdalnemu infor-
mowaniu o stanach awaryjnych, zdal-
nemu sterowaniu armaturą regulacyjną 
i odcinającą, zautomatyzowaniu odczy-
tów ciepłomierzy, zapewnieniu jakości, 
a także niezawodności dostawy ciepła 
oraz optymalnemu wykorzystaniu czyn-
nika grzejnego przez zdalne monitoro-
wanie pracy węzłów cieplnych i zdalne 
sterowanie urządzeniami automatycznej 
regulacji. Równocześnie wprowadzamy 
projekt automatycznego odczytu liczni-
ków. Docelowo odczyty będą prowa-
dzone on line. Pozwoli to na analizę zu-
życia ciepła w poszczególnych budyn-
kach, ale także wykreuje nowy produkt 
dla dużych odbiorców – monitoring swo-
ich potrzeb, czyli możliwość kontroli nad 
zużyciem ciepła. 

Kolejnym bardzo ważnym dla nas 
kierunkiem inwestowania są plany ucie-
płownienia nowych obszarów Warszawy. 
Rozbudowa systemu ciepłowniczego 
i pozyskanie nowych odbiorców zwięk-
szy sprzedaż naszego ciepła, a to po-
zwoli nam rekompensować efekty proce-
sów termomodernizacji oraz wdrożenia 
Pakietu klimatyczno-energetycznego. 
Kryzys nam sprzyja, ponieważ ułatwia 
realizację inwestycji tak, by wyprzedzały 
potrzeby rynku. Obecny spadek dynami-
ki powstawania nowych osiedli umożli-
wia nam dotarcie z siecią do budynków 
zanim wprowadzą się do nich mieszkań-
cy. Jednocześnie istotną przesłanką do 
prowadzenia inwestycji ciepłowniczych 

Rozbudowa systemu 
ciepłowniczego 
i pozyskanie nowych 
odbiorców zwiększy 
sprzedaż naszego 
ciepła, a to pozwoli 
nam rekompensować 
efekty procesów 
termomodernizacji 
oraz wdrożenia 
Pakietu klimatyczno-
energetycznego

”



66 nr 4(10)/2009
C

IE
PŁ

O
W

N
IC

TW
O

właśnie teraz jest fakt obniżania cen pro-
duktów i usług przez naszych poten-
cjalnych dostawców. Obecnie składane 
oferty są od 10 do 20% niższe niż przed 
schłodzeniem gospodarczym. Równie 
korzystna jest większa dostępność i ela-
styczność wykonawców. Wobec wyha-
mowania aktywności deweloperów, wy-
konawcy przejawiają większe zaintere-
sowanie współpracą ze SPEC. Dlatego 
w tak sprzyjającej sytuacji podejmujemy 
się uciepłownienia nowych obszarów. 
Dzięki temu wzrasta konkurencyjność 
przedsiębiorstwa. 

Czyli kryzys nie utrudnia Wam realiza-
cji tych wszystkich inwestycji?

Mogę powiedzieć, że nie odczuwamy 
kryzysu. Nie odnotowujemy spadku za-
potrzebowania na ciepło, który wynikałby 
z sytuacji gospodarczej. Nie odczuwa-
my także obniżenia skłonności naszych 
odbiorców do regulowania należności, 
a nawet dostrzegamy pewną poprawę 
jeśli chodzi o tak wrażliwych klientów, 
jak służba zdrowia. Kryzys nie dotyka 
naszej spółki. Inwestycje fi nansujemy 
ze środków własnych, uzupełnianych 
zewnętrznymi środkami pomocowymi. 
Niestety, udział funduszy pomocowych 
nie jest jeszcze na takim poziomie, któ-
ry by nas satysfakcjonował. Są one bar-
dzo ważnym elementem w prowadzeniu 
inwestycji i dlatego właśnie nieustannie 
dążymy do maksymalnego ich wykorzy-
stania. Obecnie SPEC realizuje kilka du-
żych projektów, które - albo już uzyskały 
dofi nansowanie części nakładów inwe-
stycyjnych, albo oczekują na przyznanie 
środków pomocowych. Obecnie zamy-
kamy projekt „Modernizacja Przepom-
powni Golędzinów i Marymont”, który 
uzyskał wsparcie Fundacji Ekofundusz. 
W czerwcu br. rozliczono Umowę z Wo-
jewódzkim Funduszem Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej o fi nansowa-
nie kolejnego projektu „Osada Rybacka” 
polegającego na przyłączeniu do m.s.c 
osiedla, które było zasilane kotłowniami 
olejowymi. Prowadzimy prace nad dofi -
nansowanym ze środków pomocowych 
Unii Europejskiej projektem badawczo-
rozwojowym, dotyczącym efektywnego 

pomiaru zużycia energii (European Smart 
Metering Alliance). 

Jak widać, część z tych projektów 
związanych jest z ochroną środowi-
ska. Niedawno złożyliśmy wniosek do 
WFOŚiGW o wsparcie dla „Projektu li-
kwidacji azbestu na rok 2010 w miejskim 
systemie ciepłowniczym Warszawy”. Z 
końcem września br. powinniśmy uzy-
skać informację o ostatecznej weryfi ka-
cji wniosku. 

Wygląda na to, że SPEC ma sporą 
wiedzę dotyczącą możliwości pozy-
skiwania i korzystania ze środków 
pomocowych. Proszę coś powiedzieć 
o Państwa pozostałych projektach, 
które zamierzacie fi nansować w po-
dobny sposób. 

Prowadzimy prace nad przygotowa-
niem wniosków do programów unijnych 
dla takich projektów, jak „Zmniejszenie 
strat przesyłowych w miejskim systemie 
ciepłowniczym Warszawy poprzez likwi-
dację sieci kanałowej „zalewanej” na pre-
izolat”, „Zmniejszenie strat przesyłowych 
w miejskim systemie ciepłowniczym War-
szawy poprzez optymalizację średnicy 
sieci ciepłowniczej i zastosowanie tech-
nologii preizolowanych”, „Modernizacja 
sieci parowej w miejskim systemie cie-
płowniczym Warszawy”, „Wykorzystanie 
ciepła odpadowego w miejskim syste-
mie ciepłowniczym Warszawy”, „System 
efektywnego ekonomicznie i ekologicz-
nie rozdziału energii w miejskim systemie 
ciepłowniczym”. 

Liczymy, że Szwajcarsko-Polski Pro-
gram Współpracy pomoże nam w  jednej 
z naszych kluczowych inwestycji – wy-
mianie węzłów grupowych na indywidu-
alne. Wniosek o dofi nansowanie „fundu-
szy szwajcarskich” złożyliśmy 3 miesiące 
temu, ponieważ nie mogliśmy doczekać 
się klarownej notyfi kacji Komisji Europej-
skiej w sprawie defi nicji obszaru pomocy 
publicznej w ramach innego programu 
do którego zamierzamy aplikować, Pro-
gramu Operacyjnego Infrastruktura i Śro-
dowiska (działanie 9.2). Rozstrzygnięcie 
tej sprawy nastąpiło dopiero w drugiej 
połowie lipca, po oczekiwaniach trwa-
jących ponad dwa i pół roku. Spodzie-

wamy się, że niedługo będziemy mogli 
uruchomić ten projekt, tym bardziej że 
budzi on wielkie nadzieje wśród części 
mieszkańców Warszawy. 

Jakie zauważa Pan bariery dla rozwo-
ju przedsiębiorstw ciepłowniczych?

Prowadząc inwestycje często na-
potykamy na ograniczenia natury for-
malnej, które skutecznie spowolniają 
nasze działania. Czas realizacji inwe-
stycji jest wydłużany przez wszelkiego 
rodzaju urzędowe decyzje i pozwolenia 
administracyjne, niezbędne do rozpo-
częcia prac. Dodatkową komplikacją są 
protesty i brak zgód właścicieli, przede 
wszystkim działek prywatnych na posa-
dowienie sieci ciepłowniczych. W skraj-
nych przypadkach możemy korzystać 
z drogi sądowej, by je nabyć. Trwa to 
jednak bardzo długo, spowalniając cały 
proces inwestycji. 

Bardzo ważną barierą dla rozwoju 
przedsiębiorstw ciepłowniczych, a co 
za tym idzie dla prowadzenia nowych 
inwestycji, jest obecna fi lozofi a taryfowa-
nia ciepła. Regulacje dotyczące taryfo-
wania oparte są na nietransparentnym 
systemie kosztowym, który nie motywu-
je spółek ciepłowniczych do obniżania 
kosztów wytwarzania ciepła. Efekt reduk-
cji kosztów fi rmy znika przy zatwierdza-
niu kolejnej taryfy przez URE. Niestety, 
przygotowywana obecnie nowelizacja 
Prawa energetycznego nic w tym za-
kresie nie zmienia.  

Dlatego szczerze zachęcam inne 
przedsiębiorstwa ciepłownicze do przyj-
rzenia się ich wewnętrznej organizacji 
i strukturze. Często bowiem właśnie tu 
można znaleźć rozwiązania, które bez 
redukcji zatrudnienia, usprawnią proce-
sy i usuną nieefektywności, co umożliwi 
utrzymanie niskich cen dla odbiorców 
przy większym zaangażowaniu środków 
na inwestycje. SPEC właśnie rozpoczął 
taki proces oraz wdraża rozwiązania we-
wnętrzne, które zwiększą nasze możli-
wości akumulowania środków pomoco-
wych, a przy okazji pomogą zwiększać 
ich udział w fi nansowaniu inwestycji.

Rozmawiała: Dorota Kubek
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Najwi´ksze targi ochrony 
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prof. dr hab. inż. Andrzej Gardzilewicz, dr hab. inż. Jerzy Głuch, 
Zakład Aerodynamiki Turbin, Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku

Rola nowoczesnej 
diagnostyki

Diagnostyka każdej eksploatowanej maszyny 
polega na bieżącej ocenie stanu technicznego  

łącznie z ustaleniem źródeł niedomagań i przyczyn 
stanów awaryjnych. Jej zasadniczym celem 
jest zapewnienie bezpiecznej i sprawnej pracy 
wszystkich elementów, które stanowią o wysokiej 
dyspozycyjności diagnozowanego urządzenia. 
W turbinach parowych diagnostyka była praktycznie 
prowadzona od chwili ich powstania. W pierwszym 
rzędzie obejmowała sobą sprawdzanie stanu części 
wirujących, ponieważ ich niesprawności groziły 
bezpośrednio awarią, której skutki przynieść mogły 
niepowetowane straty. Z tego powodu w turbinach 
powstawały konieczne dla diagnozowania 
systemy pomiaru drgań, obrotów, współpracujące 
z układem regulacji i zabezpieczeń, skutecznie 
wyłączające maszynę przy przekroczeniu wartości 
dopuszczalnych. 

W PROGNOZOWANIU 
REMONTU TURBIN 
PAROWYCH
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Wraz z rozwojem konstrukcji turbin 
diagnozowanie to rozszerzano o kon-
trolę innych parametrów pracy turbo-
zespołu. I tak, pomiary przemieszczeń 
i przyrostu temperatury zabezpieczały 
przed przytarciem elementów wirują-
cych w trakcie pracy, pomiary ciśnień 
w kondensatorze - eliminację możliwo-
ści jego rozszczelnienia. W diagnosty-
ce turbin oceniano też, na podstawie 
bilansów cieplnych, sprawność turbo-
zespołu. Takie rozszerzanie zadań wy-
magało zastosowania w systemach dia-
gnostycznych nie tylko nowych, coraz 
większych zestawów specjalistycznego 
oprzyrządowania pomiarowego, ale też 
urządzeń mechaniczno-hydraulicznych 
dla realizacji koniecznych zabezpieczeń 
i wyłączeń. 

Dość szybko w diagnostyce zasto-
sowano urządzenia elektroniczne. Moż-
na było dzięki temu wprowadzić pełniej-
szą automatyzację działania w oparciu 
o układy analogowe. W diagnostyce 
turbin parowych elektroniczne układy 
analogowe zastosowano z pewnym 
opóźnieniem, gdyż z uwagi na rozmia-
ry obiektów pomiary sygnałów wyma-
gały budowy skomplikowanych sieci 
połączeń, które wprowadzano do cen-
tralnych nastawni, skąd  sterowano blo-
kiem. 

Rozwój techniki komputerowej 
stworzył w diagnostyce nowe możli-
wości. Dotyczyły one nie tylko ulep-
szeń systemu pomiarowego, dalszych 
modyfi kacji układów kontrolnych i za-
bezpieczających, ale także wprowa-
dzenia automatyzacji systemów wnio-
skowania. Układ diagnostyczny mógł 
teraz nie tylko dokonywać formalne-
go nadzoru, ale samoczynnie rozpo-
znawać zmiany w eksploatacyjnym 
zachowaniu turbozespołu oraz jego 
poszczególnych elementów. Dodat-
kowo, w wyniku skomputeryzowanych 
pomiarów, przy możliwości szybkie-
go przetwarzania danych, operator 
otrzymywał szereg informacji, które 
pozwalały podejmować natychmia-
stowe działania korygujące. Można 
było nie tylko „obserwować usterki”, 
które groziły awariom, ale im aktywnie 

zapobiegać, a także w sposób auto-
matyczny sterować racjonalnie pracą 
maszyny. Koncepcje tak zintegrowa-
nej diagnostyki w odniesieniu do turbin 
parowych zaczęto tworzyć z końcem 
lat 80., ale konkretne aplikacje prze-
mysłowe weszły praktycznie w życie 
w ostatnim czasie. 

Ogólne informacje  
dotyczące nowoczesnej 
diagnostyki turbin 

Kompleksową koncepcję diagno-
styki turbin parowych przedstawił ze-
spół G. Lindberga w 1988 r. [1]. Układ 
diagnostyki wg Lindberga miał cha-
rakter modułowy, co umożliwiało jego 
rozwój i doskonalenie. Najważniejsze 
moduły diagnozowania siłowni turbin 
parowych, wg Lindberga, obejmują na-
stępujące pozycje:

dla turbozespołu jako całości: 
diagnostykę dynamiczną wirni- –
ków i fundamentów,
diagnostykę bilansów obiegu  –
cieplnego;

dla turbiny: 
diagnostykę wytrzymałościowo- –
dynamiczną, 
kontrolę parametrów pracy tur- –
biny w stanach ustalonych i nie-
ustalonych,
diagnostykę cieplną poszczegól- –
nych urządzeń obiegu regenera-
cyjnego,
ocenę żywotności urządzeń, –
ocenę chemiczną pary i konden- –
satu;

dla generatora: 
kontrolę charakterystycznych pa- –
rametrów,

diagnostykę uzwojenia stojana  –
i wirnika,
diagnostykę układu chłodzenia, –
kontrolę urządzeń zewnętrz- –
nych.

Realizację tak pomyślanej diagno-
styki umożliwiały:

systemy pomiarowe, 
skomputeryzowane algorytmy ob- 
liczeniowe. 

Pomiary i obliczenia musiały być ze 
sobą powiązane dla określenia wzajem-
nych relacji przyczyn i skutków, których 
rozwikłanie stanowi o rozwiązaniu każ-
dego przedsięwzięcia diagnostycznego. 
Uproszczony przykład takiego powią-
zania wyjaśnia rys.1, wg [2] 

Jeżeli, na przykład symptomem za-
grożenia był wzrost drgań, to te para-
metry musiały być nie tylko zmierzone, 
ale porównane z wartościami wzorco-
wymi i poddane procesowi wnioskowa-
nia dla podjęcia stosownej decyzji. Wy-
magało to stosownego opisu w postaci 
zależności funkcyjnej. W tym przypadku 
trzeba było rozstrzygnąć, czy zostały 
przekroczone granice bezpieczeństwa 
i czy musiało nastąpić wyłączenie, lub 
czy wystarczyło ograniczyć moc turbiny 
dla przeciwdziałania niebezpiecznemu 
wzrostowi sił, naprężeń, których bezpo-
średnim powodem był wzrost drgań. 

Tylko niewiele tak określonych funk-
cji diagnostycznych można było zapi-
sać w postaci prostych relacji przyczyn 
i skutków. Informacje o stanie obiektów 
obejmują sobą bowiem zespoły wielu 
symptomów, których czasem nie od-
zwierciedlają bezpośrednie pomiary, co 
stanowi o dodatkowych trudnościach. 

Rys. 1. Schemat rozwiązania złożonej relacji diagnostycznej 

Obiekt
diagnozo-

wany

Wartości wzorcowe

Wartości uzyskane 
z pomiaru

Porównanie
(określenie

symptomów
zagrożenia)

Wnioskowanie Diagnoza

Decyzja lub
ewentualna

zmiana strategii
eksploatacji

Relacje
diagnostyczne

(przyczyna-skutek)
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Dla rozwikłania relacji przyczyn i skut-
ków, konieczny był zatem dość rozbu-
dowany system obliczeń. Tego typu 
obliczenia okazały się  trudne ze wzglę-
du na niejednoznaczność rozwiązań 
zadania odwrotnego. Te same skutki 
mogą bowiem być wywoływane przez 
różne przyczyny. Ponadto analityczne 
odwrócenie relacji przyczynowo-skut-
kowej złożonego obiektu techniczne-
go okazywało się często niemożliwe 
z uwagi na występujące nieliniowości. 
W relacjach diagnostycznych zaczęto 
zatem wprowadzać uproszczone me-
tody numeryczne. Szczególne miejsce 
w tym ujęciu przypadało metodom ma-
cierzowym z zastosowaniem linearyza-
cji. Nie dały one jednak zadowalających 
wyników, co było zapewne przyczyną 
pewnego wstrzymania rozwoju złożo-
nej diagnostyki turbinowej. 

Dopiero w ostatnim czasie większe 
możliwości przyniosły metody sztucz-
nej inteligencji, oparte na wiedzy eks-
perckiej wynikającej z doświadczeń po-
miarowo-eksploatacyjnych. Wśród tych 
metod wymienić należy: logikę rozmytą, 
algorytmy ewolucyjne, w tym algorytmy 
genetyczne, sztuczne sieci neuronowe 
oraz metody hybrydowe polegające na 
łączeniu ze sobą ww. metod. Znalazły 
one powszechne zastosowanie w opi-
sach relacji diagnostycznych. To było  
przyczyną, że poszczególne moduły dia-
gnostyki turbinowej, w ujęciu Lindberga 

mogły być aktywnie rozbudowywane. 
Na przykład, standardowy moduł 

monitorowania stanu dynamicznego, 
który w konwencjonalnym układzie 
ograniczał się, w większości przypad-
ków, do pomiaru amplitud drgań i tem-
peratur w łożyskach i wyłączeniem tur-
bozespołu przy przekroczeniu wartości 
dopuszczalnych, w nowoczesnej pro-
pozycji całkowicie zmieniono. Diagno-
styka wibracyjna turbin obejmuje teraz 
nie tylko pomiary amplitud, ale także 
pomiar szybkości ich zmian i to w róż-
nych płaszczyznach, ocenę niestabil-
ności i niewyważeń, pomiary wydłu-
żeń, przemieszczeń, ugięć i temperatur. 
Wartości te mogą być w każdej chwili 
wydrukowane, czy wyświetlone, a za-
stosowany system ekspercki pozwala 
na obliczeniową analizę tych pomia-
rów, ocenę trendów zmian, porówna-
nie z wartościami dopuszczalnymi, dla 
podjęcia stosownej decyzji, która tylko 
w skrajnym przypadku oznaczała wy-
łączenie maszyny.

Moduły kontroli pracy turbiny i ge-
neratora, które dawniej określały przede 
wszystkim parametry termodynamicz-
ne i jednostkowe zużycie ciepła pracy 
głównych aparatów, rozszerzono o in-
formacje dotyczące także urządzeń 
z nimi powiązanych. Są one teraz, ana-
lizowane i odnosi się to do:

wszystkich aparatów obiegu ciepl- 
nego turbozespołu,

układu olejowego, 
układu chłodzenia generatora, 
układów urządzeń pomocniczych. 

Moduł diagnostyki obiegu cieplnego 
dotyczył przede wszystkim oceny jed-
nostkowego zużycia ciepła. W modu-
le diagnostycznym oceny żywotności 
urządzeń, często zwanym  „life-time”, 
dawniej zbierano informacje, które po-
zwalały oceniać żywotność najbardziej 
obciążonych elementów, tylko w spo-
sób przybliżony na podstawie rejestracji 
obciążenia, liczby rozruchów i zatrzy-
mań. Teraz określa się szczegóły prze-
biegu stanów nieustalonych w pracy 
turbiny na podstawie pomiarów spad-
ków i wzrostów temperatur oraz ciśnień 
powiązanych z obliczeniami, co pozwa-
la ustalić dość precyzyjnie niebezpie-
czeństwa eksploatacyjne.

Przy zwiększonej liczbie pomiarów 
i stosownym obliczeniom bilansu mocy 
i energii, można  także dokonać oceny 
sprawności poszczególnych urządzeń 
obiegu cieplnego. 

W każdym pomiarze zmierzone 
wielkości mogą być teraz analizowa-
ne w systemie eksperckim, a przy wy-
stępowaniu znaczących odchyleń od 
stanu nominalnego, podawana jest dia-
gnoza i działania zapobiegające niepra-
widłowościom. 

Podobne systemy diagnostyczne 
zaczęto realizować w wielu polskich 
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elektrowniach. Najbardziej rozbudowa-
ne konfi guracje takich aplikacji dotyczą 
turbin wielkich mocy. Przykład kom-
pleksowej diagnostyki wprowadzanej 
obecnie w turbinach 200 MW podano 
schematycznie na rys. 2, wg [3]. Jest 
ona włączona w instalowane standar-
dowo rozproszone systemy nadzoru  
bloku energetycznego. W polskich elek-
trowniach stosowane są najczęściej 
rozwiązania pomiarowe fi rm: Westin-
ghouse – WDPF i OVATION i ABB/Al-
stom – Procontrol. Jak widać na rys. 
2, bieżące zmiany w turbozespole są 
rejestrowane przez urządzenia pomia-

rowe, z których sygnały wyprowadza 
się na zewnątrz do podsystemu moni-
toringu. Przekazywane tam informacje 
są zbierane i archiwizowane kompute-
rowo. Do tego podsystemu włączone 
są aktualne podsystemy, realizujące 
różne cele diagnostyczne równolegle 
z pracującymi układami sterowania i za-
bezpieczeń. 

Przekazywanie danych między pod-
systemami zapewnia podsystem komu-
nikacji. Modułowy charakter budowy 
pozwala nie tylko na wyprowadzanie 
informacji do urządzeń kontroli i za-
bezpieczeń, ale także do dowolnych 

komputerów realizujących bieżącą ob-
sługę bloków. Pozyskane informacje 
mogą być przekazywane do central-
nego dyspozytora elektrowni (nadzór 
pośredni), a także do dyspozytora ste-
rującego krajową siecią energetyczną 
(nadzór globalny). 

Diagnostyka cieplno- 
przepływowa 
z prognozowaniem 
remontu urządzeń 
składowych 

Jak powiedziano wcześniej, diagno-
stykę obiegu cieplnego turbin parowych 
sprowadza się do ogólnej oceny pracy 
turbozespołu. W większości przypad-
ków działania te dotyczą określenia 
jednostkowego zużycia ciepła i moni-
torowania parametrów urządzeń obie-
gu dla przybliżonej kontroli ich bilan-
sów cieplnych. Taki stan rzeczy wynika 
z ograniczeń zarówno pomiarowych, 
jak i obliczeniowych pracujących sys-
temów. Ograniczenia pomiarowe spo-
wodowane są w większości przypad-
ków zbyt małą ilością czujników, czę-
sto nieprawidłowo zamontowanych, 
przy nie zawsze poprawnie dobranych 
pod względem dokładności miernikach. 
Ograniczenia obliczeniowe wynikają 
zaś z przyjęcia w programach diagno-
styki cieplnej uproszczonych modeli 
zjawisk fi zycznych, które stosuje się dla 
opisu zjawisk fi zycznych, działających 
na zasadzie on-line z systemem pomia-
rowym. Trudno jest na tej podstawie 
zbudować wiarygodny wzorzec stanu 
referencyjnego do porównań z aktual-
nym stanem turbozespołu. Przy braku 
dokładnego wzorca, systemy pomia-
rowe nie są w stanie odróżnić zmian 
spowodowanych degradacją eksplo-
atacyjną od zmian warunków otocze-
nia, czy obciążenia. 

Zwiększenie dokładności bilansów 
cieplnych jest dla każdej elektrowni bar-
dzo ważne. Jak wskazuje doświadcze-
nie eksploatacyjne dobrze pracujących 
operatorów nadzorujących pracę turbo-
zespołów w USA, można było tę do-
kładność polepszyć przez dodatkowe 

Rys. 2. Schemat rozproszonego systemu nadzoru nad blokiem energetycznym 
turbozespołu 200 MW
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precyzyjne pomiary. Dało to możliwość 
określenia strat w poszczególnych apa-
ratach dla racjonalnego prognozowania 
remontów, z czego wynikały zyski się-
gające 2-3% mocy siłowni [4]. 

Przyczyny ww. strat w większości 
elektrowni są usuwane zwykle w czasie 
okresowych remontów zaplanowanych 
z góry przez producentów turbin. Jak 
wykazują badania takie postępowanie 
jest nieefektywne, turbiny bowiem mo-
gły pracować przy obniżonej sprawno-
ści długie miesiące, a nawet lata. Te re-
monty były ze względów bezpieczeń-
stwa wykonywane zwykle po krótkich 
okresach przebiegu. Często zatem do-
chodziło do sytuacji, gdy w trakcie re-
montu uszkodzeniom ulegały nieznisz-
czone układy uszczelnień, za które do-
datkowo płaciła elektrownia [5]. 

Wymienione powyżej sytuacje zwró-
ciły w końcu uwagę na całym świecie 
na potrzebę powiązania diagnostyki 
cieplno-przepływowej z prognozowa-
niem akcji remontowych [6]. Koncepcję  
wdrożenia takiej diagnostyki zapropo-
nowano również w Polsce [7]. Nowe 
podejście diagnostyczne  zastosowano 

w praktyce na turbozespole 200 MW 
w Elektrowni Turów i opisano je w [8]. 
W tej diagnostyce jest możliwe: 

obliczeniowe i pomiarowe określe- –
nie stanu referencyjnego bloku,
określenie stanu aktualnego na  –
podstawie pomiaru,

określenie różnic wyników po- –
miarów cieplno-przepływowych 
pomiędzy stanem referencyjnym, 
a stanem aktualnym; różnice te 
stanowią równocześnie o symp-
tomach degradacji lub uszkodze-
nia obiektu,
określenie strat niesprawnych  –
aparatów na podstawie symp-
tomów, 
prognozowanie ekonomicznie  –
uzasadnionej akcji remontowej 
niesprawnych aparatów. 

Jeżeli przy zadanej mocy bloku N, 
przyjmie się te same parametry pracy 
kotła (górne źródło ciepła) i wody chło-
dzącej skraplacz (dolne źródło), to po-
równanie obu tych stanów jest dość 
proste z bilansów cieplnych, dopusz-
czone w normach dotyczących pomia-
rów gwarancyjnych. Na tej podstawie 
można uzyskać dane do ogólnej dia-
gnozy stanu cieplnego turbozespołu 
oraz przybliżone informacje dotyczące 
poszczególnych urządzeń składowych. 
Mankament niedokładności może być 
usunięty poprzez zwiększenie ilości 
pomiarów, jak to realizowali wcześniej 
opisani Amerykanie, ale jak się okazuje, 
można to osiągnąć stosownymi oblicze-
niami, przy znanej geometrii urządzeń. 

Rys. 3. Schemat modułowej budowy systemu DIAGAR w wersji dla Elektrowni Turów

Dla wydziału głównego energetyka
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Rys. 4. Schemat bloku 200 MW z zaznaczeniem miejsc pomiarów cieplno-
przepływowych w elektrowni
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Zaprezentowana w Polsce koncepcja została zrealizowana 
dzięki zastosowaniu systemu programów obliczeń cieplnych 
DIAGAR [9], który posiada takie możliwości i może współ-
pracować  z dowolnym systemem automatycznej akwizycji 
danych pomiarowych. 

System DIAGAR wykonuje trzy typy bilansów: 
wyłącznie na podstawie parametrów pomierzonych,  –
na podstawie znanej geometrii urządzeń,  –
z wykorzystaniem niektórych pomiarów i zastąpieniem  –
brakujących poprzez obliczenia bilansowe wykorzystu-
jące znajomość geometrii urządzeń. 

Zastosowane modele obliczeniowe rozwiązań równań 
zachowania procesów fi zycznych są równocześnie wyko-
rzystane nie tylko do określenia bilansów cieplnych, ale i do 
określenia strat wynikających z eksploatacyjnej degradacji 
geometrii aparatów. W programie bowiem mierzone pa-
rametry termodynamiczne i strumienie masy w dowolnym 
miejscu obiegu mogą być porównywane z parametrami 
określonymi bezpośrednio z obliczeń na podstawie znajo-
mości geometrii. Takie możliwości zapewniają stosowane 
procedury zbudowane w oparciu o wzajemne relacje przy-
czynowo-skutkowe. 

Ogólny schemat systemu DIAGAR prezentuje rys. 3. DIA-
GAR jest przystosowany do wymagań wydziałów: główne-
go energetyka i remontu turbin. System zbudowano wokół 
MODUŁU ZARZĄDZANIA, który pełni jednocześnie rolę 
banku danych systemu DIAGAR. Pozostałe główne mo-
duły dotyczą: 

wczytania danych pomiarowych –  z systemu moni-
toringu DCS, 
bilansowania obiegu bloku energetycznego i ob- –
liczeń ekonomicznych, 
diagnostyki poszczególnych aparatów. –

Ilość danych pomiarowych zależy od liczby diagnozo-
wanych aparatów w systemie DCS. W przypadku 200 MW 
bloku nr 8 w elektrowni Turów wykorzystuje się prawie 200 
wielkości mierzonych w systemie PROCONTROL, co poka-
zano schematycznie na rys. 4.  

Wprowadzanie danych z systemu pomiarowego odbywa 
się w trybie off -line w stosunku do pracy bloku, gdyż wyko-
nywanie obliczeń obiegu cieplnego wymaga pewnego cza-
su. Jest to też ważne, bo informacja pomiarowa musi być 
poddawana wstępnej obróbce, polegającej na wyszukaniu 
okresów najbardziej stabilnej pracy bloku energetycznego dla 
określenia fl uktuacji parametrów cieplnych  i oceny wartości 
średnich i odchyleń standardowych (patrz rys. 5) [2]. 

Pomiary kontroluje się dodatkowo w module wstępnej fi l-
tracji, polegającej na odrzuceniu tych mierzonych wielkości, 
które różnią się znacznie od wartości średnich. 

Moduł bilansowania cieplnego bloku energetycznego 
wykonuje bilanse dla stanu referencyjnego na podstawie po-

Rys. 5. Ilustracja wyszukiwania okresów stabilnej pracy bloku 
energetycznego

Rys. 6. Schemat modułu bilansowania obiegu turbozespołu

Rys. 7. Diagnoza zmian sprawności korpusów turbiny 
w Elektrowni Turów 
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miarów oraz przy znanej geometrii po 
remoncie. Otrzymane wyniki, muszą 
być ze sobą zbieżne, co przeprowa-
dza się drogą kalibracji modeli. Zwra-
ca uwagę, że dla realizacji obliczeń 
bilansów cieplnych bloku uwzględ-
niających geometrię aparatów skła-
dowych trzeba przygotować wiele da-
nych geometrycznych. Przykładowo 
każdy stopień turbiny opisany jest 55 
wielkościami. Łącznie z wymiennikami 
i istotnymi urządzeniami pomocniczy-
mi bilanse turbiny 200 MW bazują na 
kilku tysiącach danych wielkości geo-
metrycznych.  

W następnej kolejności wykonu-
je się obliczenia bilansów stanu aktu-
alnego na podstawie pomiarów. Przy 

porównaniu ze stanem referencyjnym 
otrzymuje się różnice, które stanowią 
o stratach turbozespołu i tworzą pod-
stawę poszukiwania niesprawności 
urządzeń.

Dla określenia degradacji każde-
go z istotnych aparatów turbozespo-
łu przygotowano w systemie DIAGAR 
osobny moduł diagnostyczny. Dotyczy 
on obliczeń symulacyjnych, polegają-
cych na poszukiwaniu takiej geome-
trii urządzenia, która odpowiada ak-
tualnemu bilansowi cieplnemu dane-
go aparatu wynikającemu z pomiarów, 
i jest zgodna z bilansem obiegu tur-
bozespołu jako całości. Wykorzystuje 
się tu wcześniej wykalibrowane mo-
dele wiążące geometrię z parametra-

mi termodynamicznymi. Te obliczenia 
są  podstawą prognozowania akcji re-
montowej, określa się bowiem w nich 
te wielkości geometryczne, które uległy 
degradacji. Ich liczba w stosunku do 
wszystkich danych geometrycznych 
jest na szczęście niewielka. Niektóre 
z nich, w obliczeniach, można określić 
w sposób dokładny, deterministyczny, 
co dotyczy np. liczby zatkanych rurek 
wymiennika, inne podlegają ocenie pro-
babilistycznej, np. grubości osadów na 
powierzchniach łopatek.

W module obliczeń bilansowych 
obiegu przewidziano też obliczenia eko-
nomiczne. Obejmują one procedury ob-
liczania niektórych składników kosztów 
eksploatacji i remontów bloku. 

Rys. 8. Diagnoza przebiegu linii ekspansji w układzie łopatkowym 
turbiny w Elektrowni Turów 

Rys. 9. Diagnoza przebiegu linii podgrzewu wody zasilającej 
w Elektrowni Turów

Rys. 10. Udział poszczególnych urządzeń składowych 
w sumarycznej stracie sprawności bloku

Rys. 11. Ekonomicznie uzasadniona prognoza remontu 
wymiennika ciepła 
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Typowe wyniki tak pomyślanej dia-
gnostyki prezentowane są w programie 
grafi cznie w postaci „zrzutów” ekranów 
dialogowych, pokazano je na kolejnych 
rysunkach (rys. 7-11). Dotyczą one 
oceny pogorszenia sprawności turbi-
ny (rys. 7) oraz zmian linii ekspansji (rys. 
8-9) i podgrzewu temperatur  w ukła-
dzie regeneracji. Na podstawie obliczeń 
można też określić udział poszczegól-
nych urządzeń w stratach turbozespo-
łu (rys. 10) oraz prognozować uzasad-
niony ekonomicznie remont każdego z 
urządzeń (rys. 11). W systemie wszyst-
kie wielkości  dostępne są również  do-
stępne w formie tabelarycznej. 

Podsumowanie  

System DIAGAR zainstalowany 
w Elektrowni Turów dość dobrze wypeł-
nia zadania wspomagania pracy i ana-
liz w zespołach, które odpowiadają za 
eksploatację bloku. Przy zachowaniu 
dokładności pomiarów, które wynikają 
z norm i przy okresowym cechowaniu 
czujników, zgodność obliczonych i po-
mierzonych parametrów obiegu okazała 
się zadawalająca. Dzięki wykorzystaniu 
możliwości precyzyjnego przetwarza-
nia danych pomiarowych pozyskanych 
z systemu DCS PROCONTROL od-
chyłki  w ocenie jednostkowego zużycie 
ciepła i masowego natężenia przepływu 
praktycznie nie przekraczają 1-1.5%.

Równolegle prowadzone szczegó-
łowe analizy diagnostyczne na pod-
stawie znajomości geometrii urządzeń 
pozwalają przy porównaniu stanów 
eksploatacyjnych określać bilanse po-
szczególnych aparatów z dokładno-
ścią 50 do 100 kW, co jest pomocne 
nie tylko dla prognozowania remontów, 
ale też i w ocenie nowych propozycji 
modernizacyjnych. Dla przykładu ak-
tualnie przygotowuje się w sprawdze-
nie korzyści z wprowadzenia regulacji 
wody chłodzącej.

Prace nad rozwojem systemu są 
kontynuowane, pełne wdrożenie wy-
maga jeszcze dopracowania niektórych 
elementów, a także dalszego szkolenia 
obsługi elektrowni. W przyszłości obok 

prowadzenia szczegółowej diagnosty-
ki cieplnej obiegu i poszczególnych 
urządzeń, można będzie zrezygno-
wać z dość kosztownych dla elektrowni 
okresowych pomiarów gwarancyjnych. 
Zainstalowanie systemu na różnych 
blokach elektrowni z prognozowaniem 
remontów pozwoli na współzawodnic-
two zespołów bezpośredniego nadzoru 
w najbardziej oszczędnej eksploatacji. 
Zyski z takiego postępowania powinny 
dać elektrowni dodatkową moc, sięga-
jącą wielu megawatów.
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Rozmowa z Pawłem Szajnerem, wiceprezesem zarządu, dyrektorem ds. korporacyjnych KAEFER SA

Jakie najważniejsze czynniki wpły-
nęły na decyzję o połączeniu TER-
MOIZOLACJI i IZOKORU? 

Do tej pory na rynku funkcjonowały 
dwie fi rmy należące do grupy KAEFER 
– zabrzańska TERMOIZOLACJA i płoc-
ki IZOKOR. Obydwa podmioty działały 
na tym samym obszarze i rywalizowały 
ze sobą o klienta. Firmy te były konku-
rencyjne względem siebie, ale różni-
ły się specjalizacją. Musimy wiedzieć, 
że w przemyśle funkcjonują dwa ro-
dzaje izolacji termicznej: ciepłochronne 
– w których specjalizuje się TERMO-
IZOLACJA, są one stosowane głów-
nie w przemyśle energetycznym oraz 
zimnochronne – wykonywane przede 
wszystkim przez IZOKOR, a stosowa-
ne głównie w przemyśle petrochemicz-
nym i chemicznym. Można powiedzieć, 
że to jedne z najważniejszych czynni-
ków, jakie wpłynęły na decyzję o kon-
solidacji. 

Jaki wpływ na tę decyzję ma obecna 
sytuacja gospodarcza?

Kryzys gospodarczy nie uderzył 
w naszą branżę z całą swoją siłą. Wyni-
ka to ze specyfi ki inwestycji, które w mo-
mencie pojawienia się spowolnienia go-
spodarczego były w trakcie realizacji, 
czyli miały zabezpieczone fi nansowanie, 
a obecnie są w końcowej fazie realizacji. 
Mamy świadomość, że skutki spowol-
nienia mogą dotrzeć również do naszej 
branży, staramy się jednak przwidzieć 
efekt tego zjawiska. 

Wiemy, że na dynamicznie rozwijają-
cym się rynku TERMOIZOLACJA i IZO-
KOR mogłyby nadal się rozwijać i funk-
cjonować oddzielnie. Jednak znaczą-
ce spowolnienie gospodarki każe nam 
przypuszczać, że w takich warunkach 
zachowanie konkurencyjności i rentow-
ności na odpowiednim poziomie, dla 
spółek działających w samodzielnych 
strukturach, może być trudne. 

Dlatego też, wyprzedzając te skutki, 
podjęliśmy decyzję poprzedzoną szcze-
gółową analizą ekonomiczno-prawną, 
o połączeniu tych dwóch podmiotów. 
Występująca nadpodaż usług w naszej 
branży, wynikająca z bardzo dynamicz-
nego rozwoju rynku izolacji w okresie 
poprzedzającym spowolnienie, zmoty-
wowała nas również do działań w tym 
kierunku.

Na co stawia fi rma KAEFER SA?
Postawiliśmy na tworzenie większej 

wartości dodanej dla klienta, czyli za-
oferowanie klientowi za tę samą cenę 
możliwie jak najlepszej usługi. Wyko-
rzystując nasze doświadczenie, poten-
cjał naszych pracowników, pozycję na 
rynku wypracowaną do tej pory przez 
TERMOIZOLACJĘ i IZOKOR, stawia-
my głównie na jakość. Skupiamy się 
na zwiększeniu sprawności funkcjono-
wania, przygotowaniu kompleksowej 
oferty dla klienta, zwiększeniu mobilno-
ści, sprawności funkcjonowania. Jako 
fi rma technologiczna stawiamy przede 
wszystkim na oferowanie klientowi kom-
pleksowej, nowoczesnej technologii, 
gdyż naszym zdaniem jest to nasz naj-
większy atut. W ramach Grupy KAEFER 
realizujemy projekt pod nazwą Project 
Management Qualifi cation. Został on 
stworzony specjalnie dla nas i oparty 
na światowym know-how w zakresie 
zarządzania projektami w branży izo-
lacyjnej. Dzięki temu program ten jest 
łatwiej przyswajalny dla naszych pra-
cowników. Ponadto osiągniemy pełną 

KAEFER SA 
– TERMOIZOLACJA SA i IZOKOR Płock SA 

pod jedną marką
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spójność działań przy realizacji projektów, bez względu na to, 
czy będzie on realizowany przez byłych pracowników TER-
MOIZOLACJI, czy IZOKORU. 

Czy połączenie ma również na celu zwiększenie aktyw-
ności spółki na rynkach zagranicznych?

Funkcjonujemy już na rynkach szwedzkim, niemieckim, 
francuskim i irlandzkim. Jesteśmy też obecni na rynkach fi ń-
skim i holenderskim. Jak najbardziej myślimy o pozyskaniu 
nowych zagranicznych kontrahentów. Liczymy, że połączenie 
fi rm przełoży się również na zwiększenie naszego udziału przy 
realizacji projektów izolacyjnych poza granicami kraju. Działania 
poza lokalnym rynkiem krajowym mają być jednym ze środków, 
który pozwoli zmniejszyć negatywne skutki kryzysu.

Czas spowolnienia to czas „stracony”dla fi rmy?
Jestem przekonany, że nie. Mogę powiedzieć, iż cały pro-

ces połączenia naszych fi rm doskonale „wpasował” się w ten 
okres. Wykorzystaliśmy ten czas na usprawnienie organiza-
cji w tych wszystkich aspektach, o których wspominałem już 
wcześniej. Teraz musimy to wszystko mądrze wykorzystać.  

Ile kosztuje połączenie fi rm? 
Aby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba sobie zadać in-

ne: jaki byłby koszt alternatywny, gdybyśmy się nie połączyli? 
Oczywiście taki proces zawsze jest kosztowny, ale też jest to 
koszt jednorazowy. Dlatego, mówiąc o kosztach połączenia, 
trzeba brać pod uwagę przyszłe korzyści wynikające z tego 
procesu, a są one na pewno dużo większe w każdym wymia-
rze, niż koszt przeprowadzenia tego procesu. 

Każda zmiana w funkcjonowaniu organizacji niesie ze 
sobą jakieś skutki społeczne, najczęściej negatywne. 
Jak jest w tym przypadku?

Tak, to prawda. Oczywiście braliśmy to pod uwagę i przy-
łożyliśmy do tych działań wszelkich starań, aby je zminimali-
zować. W naszym wypadku negatywne skutki połączenia do-
tyczą kilku osób (na łączną liczbę pracowników 1500 osób). 
Podczas całego procesu integracji staraliśmy się te skutki mi-
nimalizować i myślę, że w dużym stopniu nam się to udało. 
Zależało nam na pełnej akceptacji procesu połączenia przez 
załogi obydwu zakładów.

Nowa siedziba fi rmy jest w Warszawie. Co było powo-
dem tej zmiany?

W tej sytuacji są dwa powody. Pierwszy – biznesowy, ma 
przynieść bardziej bezpośrednie relacje z klientem, gdyż więk-
szość naszych klientów ma swoje siedziby w stolicy. Drugi – 
komunikujemy, że tworzymy nową organizację, która ma swoją 
siedzibę w nowym miejscu i ma nową nazwę – KAEFER SA. 
Obydwie fi rmy funkcjonowały do tej pory w ramach grupy, któ-
ra nie jest im obca i tworzymy dla nich nową jakość.

Rozmawiał: Mariusz Marchwiak 

Jedna firma. Jeden zespół.

Spółka KAEFER SA powstała w sierpniu 2009 roku w wyniku 
połączenia spółek IZOKOR Płock SA i TERMOIZOLACJA SA.
KAEFER SA wchodzi w skład niemieckiego koncernu 
technologicznego KAEFER Group, który oferuje swoim 
klientom kompleksowe rozwiązania w zakresie izolacji 
przemysłowych i zabezpieczeń antykorozyjnych.

NAJLEPSZE IZOLACJE
PRZEMYSŁOWE

KAEFER SA
ul. Postępu 21 B, 02-676 Warszawa
tel. +48 22 543 78 00, fax +48 22 543 78 10 
info@kaefer.pl, www.kaefer.pl
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SEW-EURODRIVE

SEW-EURODRIVE, światowy pro-
ducent systemów napędowych dla 
przemysłu stworzył rozwiązania ener-
gooszczędne oparte na sprawdzonej 
koncepcji modułowej fi rmy. Koncepcja 
modułowa ogranicza zużycie energii, 
oszczędzając przy tym zasoby i chro-
niąc środowisko. Czasami wystarcza 
zastosowanie jednego komponentu na-
pędowego o odpowiedniej sprawności 
energetycznej, aby osiągnąć pozytyw-
ny bilans energetyczny. Jednak jedynie 
skalowalne zestawy, które mogą być do-
stosowywane do indywidualnych zasto-
sowań klienta, są w stanie przekształcić 
energowydajne komponenty napędo-
we w imponujące rozwiązania energo-
oszczędne. Gwarantuje to sprawność 
energetyczną systemu. Wspomniana 
koncepcja obejmuje także doradztwo 
energetyczne fi rmy SEW-EURODRIVE, 
oparte na wszechstronnym doświadcze-
niu obejmującym wszystkie komponenty 
techniki napędowej oraz bliskim kontak-
cie z naszymi klientami.

Silniki elektryczne są podstawowym 
produktem w systemach napędowych,  
które mówiąc o energooszczędności, 
podlegają międzynarodowym normom 
efektywności energetycznej. 

Oznaczenie silników 
SEW-EURODRIVE :

DR  S: silnik standardowy (IE1) 
EFF2,
DR  E: silnik o wysokiej sprawności 
(IE2) EFF 1,
DR  P: silnik o bardzo wysokiej 
sprawności (IE3) EFF Premium.

Obecne przepisy europejskie, w po-
równaniu do międzynarodowych norm, 
dosyć łagodnie traktują kwestię efek-
tywności silników elektrycznych. Do-
zwolone są wszystkie klasy efektyw-
ności EFF3, EFF2, EFF1. 

Od 1 stycznia 2011 r. obowiązy-
wać będą w Europie nowe wytyczne 
EUP Lot 11 (Energy Using Products 
Lot 11, które dotyczą napędów elek-
trycznych). 

Od momentu wprowadzenia EUP 
należy również zwrócić uwagę na no-
we nazewnictwo gradacji współczyn-
ników (bez przemianowania: EFF1 i 2 
obowiązują nadal, EFF3 = klasa zosta-
je wycofana):

EFF2 = IE1, 
EFF1 = IE2, 
Premium = IE3. 

Nowe przepisy przewidują:
IE1 (= EFF2) będzie zabronione, 
IE2 (= EFF1) będzie obowiązkowe, 
IE3 (= Premium) będzie dobrowolne. 

Prawdopodobnie od 2015 r.: IE3 
(Premium) będzie obowiązkowa.

Jak wyglądają  
przepisy 
prawne w skali 
międzynarodowej?

Obecnie na świecie już 
od dawna obowiązują za-
ostrzone normy. W Austar-
lii i Nowej Zelandii już od 
2006 r. (MEPS 2006) prze-

pisy zabraniają stosowania silników 
standardowych (IE1), a od 2012 r. obo-
wiązkowe będzie stosowanie silników 
Premium (IE3).

W Stanach Zjednoczonych i Kana-
dzie od 1992 r. (EPA 1992) przepisy 
zabraniają stosowania silników stan-
dardowych (IE1), a od stycznia 2011 r. 
obowiązkowe będzie stosowanie silni-
ków Premium (IE3), a dodatkowo do-
browolna będzie nowa norma Super 
Premium (IE 4).

W Brazylii od 2002 r. klasa efektyw-
ności EFF3 została zabroniona (Procel 
2002), od 2010 r. przepisy będą za-
braniać stosowanie silników standar-
dowych (IE1), a obowiązywać będzie 
norma (IE2).

Najnowsza seria silników serii DR 
fi rmy SEW-EURODRIVE została stwo-
rzona z myślą o przyszłych wymaga-
niach w zakresie energooszczędności, 
które w wielu krajach są już konieczno-
ścią. SEW-EURODRIVE oferuje obec-
nie silniki energooszczędne we wszyst-
kich klasach sprawności EEF2, EEF1 
oraz Premium. Szczegółowe informacje 
o produkcie znajdą Państwo na naszej 
stronie www.sew-eurodrive.pl. 

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ 
SYSTEMÓW NAPĘDOWYCH 
w międzynarodowych normach prawnych
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Edward Goj, Zakład Chemii i Diagnostyki, Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o. 

TECHNOLOGIA

Zagadnienie zapewnienia odpowiedniej jakości 
pary podawanej na turbinę jest dla bezawaryjnej 

pracy bloku sprawą najwyższej wagi. Istnieje wiele 
źródeł zanieczyszczeń wewnętrznych powierzchni 
przegrzewaczy pary i rurociągów parowych. Proces 
produkcji hutniczej pozostawia na wewnętrznych 
powierzchniach rur warstwę tlenków, czyli zendrę. 

W czasie składowania oraz transportu rur 
i elementów kotła, do wnętrza rur dostają się 

różnorodne zanieczyszczenia oraz powstają nowe 
warstwy korozyjne. Podczas montażu bądź remontu 
przegrzewaczy pary, pomimo zastosowania reżimu 
czystego montażu, nie jest możliwe całkowite 
wyeliminowanie zanieczyszczeń z układu. Obróbka 
termiczna, tj. wyżarzanie połączeń spawanych 
elementów grubościennych, może spowodować 
powstawanie warstewek korozyjnych na wewnętrznej 
powierzchni już po zakończeniu montażu. Dlatego 
w ramach przygotowania bloku do uruchomienia 
wymagane jest podjęcie działań mających na celu 
zapewnienie odpowiedniego stopnia czystości 
przegrzewaczy pary i rurociągów parowych.

Dmuchanie kotłów 

Szeroko rozpowszechnioną i sto-
sowaną w świecie metodą czyszcze-
nia przegrzewaczy pary kotłów paro-
wych jest oczyszczanie za pomocą 
pary własnej. Proces ten w nomenkla-
turze branżowej zwany jest dmucha-
niem parą (ang. steam blowing). Sku-
teczne oczyszczenie przegrzewaczy 
oraz rurociągów parowych parą wła-
sną kotła ma ogromne znaczenie dla 
późniejszej bezawaryjnej pracy turbiny. 
W przypadku obiektów nowych bądź 
modernizowanych, uzyskanie odpo-
wiedniego stopnia czystości pary jest 
warunkiem udzielenia gwarancji przez 
dostawcę turbiny.

Podczas dmuchania następuje 
rozkonserwowanie wewnętrznych po-
wierzchni rur (jeśli przegrzewacze nie 
były odtłuszczane i trawione po mon-
tażu) oraz wyniesienie z oczyszcza-
nego układu zanieczyszczeń takich 
jak: zendra, piasek, perły spawalnicze, 
czy pozostałości po procesie trawienia 
i płukania. Pomiędzy kolejnymi opera-
cjami dmuchania przegrzewacze są 
intensywnie studzone. Rozszerzalność 
temperaturowa stali jest większa niż 
obecnej na jej powierzchni warstew-
ki tlenkowej. Dzięki temu możliwe jest 
termiczne naruszenie spoistości przy-

„CICHEGO” DMUCHANIA KOTŁÓW
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legającej zendry i jej usunięcie podczas 
kolejnych dmuchnięć. Przeprowadze-
nie skutecznego dmuchania wymaga 
wytworzenia w rurach przegrzewaczy 
i rurociągach parowych sił zrywających 
większych niż podczas pracy bloku 
na parametrach nominalnych. W celu 
uzyskania odpowiednich sił zrywają-
cych konieczne jest ustalenie optymal-
nych parametrów temperatury, ciśnienia 
i wydajności kotła. Generalnie proces 
dmuchania jest prowadzony przy pa-
rametrach znacznie niższych od nomi-
nalnych. Zastosowanie parametrów niż-
szych od eksploatacyjnych przyczynia 
się do niższego zużycia paliwa i wody 
oraz pozwala na zastosowanie tań-
szych materiałów do zbudowania po-
mocniczej instalacji dmuchania. Dobór 
właściwych parametrów dmuchania po-
zwala na uzyskanie wyższych prędko-
ści przepływu pary niż w czasie ruchu 
bloku, a co za tym idzie wyższych sił 
zrywających, co pozwala na efektywne 
oczyszczenie rur przegrzewaczy i ruro-
ciągów parowych. Wielkością pozwa-
lającą ocenić dobór właściwych para-
metrów dmuchania jest współczynnik 
zakłócenia „k”.

 
gdzie:

Qd  – natężenie przepływu pary w cza-
sie dmuchania [kg/s]t

Q  – natężenie przepływu pary w cza-
sie pracy bloku [kg/s]t

Vd  – objętość właściwa pary w czasie 
dmuchania [m3/kg]t

V  – objętość właściwa pary w czasie 
pracy bloku [m3/kg].

Aby dmuchanie było skuteczne, 
liczba k musi być k>1. Wartość współ-
czynnika k bywa przedmiotem negocja-
cji lub zostaje narzucona przez produ-
centa turbiny. 

Stosowanych jest kilka wariantów 
procesu dmuchania, różniących się pa-
rametrami prowadzenia procesu. Każ-
dorazowo konieczne jest rozwiązanie 
zagadnienia odbioru powstającej pary, 

która wraz z zanieczyszczeniami musi 
być wyprowadzona poza oczyszczany 
układ. Można to zrobić następującymi 
metodami:

wydmuch do wody, 
wydmuch do kondensatora, 
wydmuch do atmosfery.  

Zastosowanie wydmuchu pod po-
wierzchnię wody wymaga obecności 
dużego zbiornika wodnego w bezpo-
średnim sąsiedztwie bloku. Wydmuch 
do kondensatora jest operacją stoso-
waną w ostateczności, niosącą ze so-
bą ryzyko jego uszkodzenia. Podczas 
dmuchania do kondensatora poziom 
hałasu jest zbliżony do hałasu gene-
rowanego przez normalnie pracujący 
blok.

Najpowszechniej stosowana jest 
metoda wydmuchu do atmosfery. Z 
punktu widzenia wpływu na efektyw-
ność procesu, bezpośredni wydmuch 
z rurociągu prowizorycznego powoduje 
najmniejsze opory przepływu pary na 
wylocie z rurociągu prowizorycznego. 
Swobodny wypływ pary do atmosfery 
odbywa się z prędkością krytyczną, 
co wywołuje hałas o znacznym natę-
żeniu. Efektem tego jest powstanie fa-

li dźwiękowej o natężeniu od 140 do 
nawet 168 decybeli, co jest szczegól-
nie kłopotliwe w przypadku zakładów 
umiejscowionych na gęsto zaludnio-
nych terenach miejskich. Problem z ha-
łasem występuje zwłaszcza w przypad-
ku dużych kotłów przepływowych na 
parametry nadkrytyczne. Procedura 
ich dmuchania przewiduje najczęściej 
kilkugodzinny, ciągły wydmuch pary do 
atmosfery w ciągu dnia, a następnie 
wygaszenie kotła, gromadzenie wody 
i studzenie przegrzewaczy w godzi-
nach nocnych. 

Stosowana przez ENERGOPOMIAR 
metoda dmuchania przegrzewaczy za-
kłada czas pojedynczego dmuchnięcia 
około 15-20 minut, przy wydajności 
kotła niższej od nominalnej, w tem-
peraturze 400-450 oC. Skuteczność 
procesu jest weryfi kowana przy po-
mocy płytek kontrolnych umiejsco-
wionych na wylocie rurociągu paro-
wego. Płytki kontrolne ocenia się po 
każdym dmuchnięciu. Szczegółowe 
warunki odbioru prac są każdorazo-
wo ustalane z klientem. Najczęściej 
stosowane są następujące kryteria za-
kończenia dmuchania: wypolerowana 
płytka miedziana o wymiarach 100x40 

Poziom natężenia dźwięku [dB]
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mm, brak uderzeń o średnicy powyżej 
1 mm, do 3 uderzeń 0,5-1 mm, do 10 
uderzeń 0,2-0,5 mm, bądź według 
zaleceń VGB płytka ze stali węglowej 
o długości wynoszącej 0,85 średnicy 
rurociągu i szerokości 40 mm.

„Ciche” dmuchanie 

Opracowana w Pracowni Projek-
towej Działu Trawienia i Oczyszczania 
technologia tłumienia hałasu poprzez 
wtrysk wody chłodzącej, poza zasto-
sowaniem tradycyjnych, suchych tłu-
mików na wylocie pary z rurociągu pro-
wizorycznego dodatkowo przewiduje 
wtrysk wody chłodzącej do wydmuchi-
wanego strumienia pary. Wtrysk wody 
powoduje obniżenie temperatury pary, 
a co za tym idzie zmniejszenie objęto-
ści właściwej pary wylotowej, a więc 
zmniejszenie prędkości wypływu do 
atmosfery. 

System redukcji hałasu zabudowa-
ny na wylocie pomocniczego rurociągu 
wydmuchowego składa się ze schła-
dzacza pary z wtryskiem wody chło-
dzącej i tłumika wydmuchowego.

Zastosowanie wtrysku wody chło-
dzącej pozwala na zwiększenie efek-
tywności tłumienia hałasu. „Suchy” tłu-
mik hałasu o zbliżonej zdolności tłumie-
nia hałasu charakteryzuje się znacznie 
większym własnym oporem przepływu, 
co powoduje pogorszenie efektywno-
ści procesu dmuchania i jego wydłu-
żenie.

Poziom natężenia przepływu poda-
wanej wody chłodzącej jest automa-
tycznie regulowany w zależności od 
temperatury panującej w schładzaczu 
pary. W efekcie działania mokrego tłu-
mika na wylocie do atmosfery emito-
wana jest para mokra. 

Podczas dmuchania kotła BB-1150 
wykonano pomiary natężenia hałasu. 
Operację przeprowadzono na nastę-
pujących parametrach: ciśnienie w se-
paratorze pary około 4 MPa i natężenie 
wypływu pary około 900 ton/h. Uzyska-
no następujące wyniki:

96,2 dB w odległości 20 metrów  
od tłumików,

90 dB w odległości 40 metrów od  
tłumików,
72 dB w odległości około 250 me- 
trów.

Podczas dmuchania kolejnego ko-
tła BB-1150 uzyskano podobne wyniki 
pomiaru natężenia hałasu, a podczas 
pomiaru w pobliżu bramy głównej uzy-
skano wynik 65 dB. Był to poziom ha-
łasu zbliżony do tła hałasu elektrow-
ni, czyli można powiedzieć, że hałas 
związany z procesem dmuchania nie 
był słyszany poza elektrownią.

Zalety zastosowania metody tłu-
mienia hałasu poprzez wtrysk wody 
chłodzącej to:

znacząca redukcja emisji hałasu do  
środowiska naturalnego,
uniknięcie dezorganizacji pracy za- 
kładu,
uniknięcie konieczności dmuchania  
jedynie w porach dnia, w których 
emisja hałasu jest najmniej dokucz-
liwa dla otoczenia elektrowni,
polepszenie relacji z okolicznymi  
mieszkańcami ze względu na wy-
eliminowanie uciążliwości proce-
su dmuchania. Jest to szczególnie 
ważne dla elektrowni i elektrocie-
płowni dokonujących czyszczenia 
przegrzewaczy parą własną, umiej-
scowionych w dużych ośrodkach 
miejskich.

Kluczowe znaczenie ma łączny 
czas procesu dmuchania. W dotych-
czasowej praktyce stosowano dwa lub 
maksymalnie trzy dmuchnięcia na dobę 
(poranne, popołudniowe i wieczorne).

Po zastosowaniu tłumików hałasu 
z wtryskiem wody chłodzącej możliwe 
jest wykonanie czterech dmuchnięć 
w ciągu doby (dodatkowe dmuchnię-
cie w godzinach nocnych). Wówczas 
proces składa się z następujących ope-
racji:

 uruchomienie kotła i osiągnięcie  
parametrów dmuchania (1,5 go-
dziny),
 dmuchnięcie (0,5 godziny), 
 intensywnie studzenie przegrzewa- 

czy oraz wymiana i ocena płytek 
kontrolnych (4 godziny).
Zakładając przeciętnie 15 dmuch-

nięć pozwalających na uzyskanie od-
powiednich płytek kontrolnych, możliwe 
jest skrócenie całego procesu o dzień 
roboczy, a co za tym idzie wcześniejsza 
synchronizacja bloku. W przypadku tur-
bozespołu o mocy 200 MW pozwala to 
na wytworzenie 4800 megawatogodzin 
energii, co przekłada się na zwiększe-
nie sprzedaży o 672 000 zł, przy za-
łożeniu ceny jednej megawatogodziny 
wynoszącej 140 zł. 

Podsumowanie 

Dmuchanie przegrzewaczy pary 
i rurociągów parowych jest powszech-
nie stosowaną metodą czyszczenia, 
pozwalającą na uzyskanie odpowied-
niego stopnia czystości pary podawa-
nej na turbinę. Prawidłowe wykonanie 
tej operacji ma duży wpływ na póź-
niejszą bezawaryjność turbiny. Kłopo-
tliwym aspektem procesu dmuchania 
jest emisja hałasu do środowiska. Po-
winna być ona skutecznie zredukowana 
do poziomu, który nie jest uciążliwy za-
równo dla zakładu, jak również dla jego 
otoczenia. Jest to szczególnie istotne 
w przypadku zakładów położonych na 
terenach miejskich. Metoda tłumienia 
hałasu z zastosowaniem wtrysku wody 
chłodzącej cechuje dużą efektywnością 
oraz niskim oporem przepływu systemu 
tłumiącego, co pozwala na efektywne 
prowadzenie procesu dmuchania i je-
go szybkie zakończenie.

Szeroko 
rozpowszechnioną 
i stosowaną w świecie 
metodą czyszczenia 
przegrzewaczy pary 
kotłów parowych 
jest oczyszczanie za 
pomocą pary własnej

”



83nr 4(10)/2009

TE
C

H
N

O
LO

G
IE

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 uzupełniająca w 
energetyce zawodowej

W tym konkretnym przypadku do produkcji ultraczystej wody zastosowano 

między innymi proces demineralizacji wody w technologii UPCORE (UPflow 

COuntercurrent REgeneration - przeciwprądowa regeneracja). System ten 

zapewnia niskie koszty eksploatacji, optymalizację rozmiarów zbiorników 

jonitowych, samooczyszczanie jonitu, a także niewrażliwość na wahania 

przepływów. Uzdatniamy wodę od 1936 roku. EUROWATER posiada wiedzę 

i doświadczenie oraz dysponuje technologiami pozwalającymi projektować 

optymalne stacje uzdatniania wody.
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Czujniki w automatyzacji to rozwija-
jące się od pewnego czasu zagadnienie. 
Dotyczy to zarówno szerokiego zastoso-
wania w budowie maszyn, jak i ogólnych 
zastosowań technologicznych. Pojęcie 
czujnik zostało pierwotnie zastosowane 
w odniesieniu do biologicznych procesów 
percepcji. Następnie było coraz częściej 
używane w nazewnictwie związanym 
z nowoczesnymi urządzeniami i tech-
nologią. Niezawodne czujniki zapewnia-
ją płynny i skuteczny przebieg procesów 
oraz pracę całych urządzeń na długie 
lata. Bez czujników sterowanie wieloma 
procesami byłoby niemożliwe.

Wiele czujników jest pośrednio lub 
bezpośrednio związanych z pomiarem 
temperatury. Dla użytkownika niewielkie 

znaczenie ma charakterystyka urządze-
nia związana z klasycznym pomiarem 
temperatury, a także sposób wzmocnie-
nia sygnału sensora, gdyż przetwornik 
temperatury będzie samoczynnie wyko-
nywał wszelkie zadania, do których jest 
przeznaczony. Główną funkcją przetwor-

Tatiana Perczak-Szanowska, dyrektor ds. marketingu i sprzedaży WIKA Polska S.A.

ORLI WZROK 
w technologii procesowej

Ptaki drapieżne to fascynujące stworzenia, 
niektórzy uważają je nawet za szczyt ewolucji. 

Obok wdzięku i siły orła, to jego doskonale 
rozwinięte zmysły robią największe wrażenie na 
obserwatorze. Zdolności sensoryczne są kluczowe 
dla przetrwania ptaka. W obecnej fazie rozwoju 
technicznego zauważyć można analogię między tymi 
zdolnościami, a technologią w niektórych gałęziach 
przemysłu, dla których w podobny sposób ogromne 
znaczenie mają sensory.

Fot. 1. Przetwornik model T32.XS 
montowany w główce i na szynie 

nika temperatury jest konwersja typowe-
go sygnału danego sensora na sygnał 
standardowy, gdyż tylko taki można prze-
syłać w sposób prosty i uporządkowany. 
Proces przebiega następująco:

odbiór sygnału pomiarowego z sen- 
sora,
wzmocnienie, 
analiza – wynik względny w porów- 
naniu ze standardem,
linearyzacja sygnału pomiarowego, 
konwersja na standardowy sygnał  
wyjściowy, np. 4-20 mA.

Sygnał przychodzący jest jednym 
z najistotniejszych ogniw w łańcuchu 
pomiaru temperatury. Sygnał pomiaro-
wy pochodzi bezpośrednio z czujnika 
lub jest przez niego generowany (me-
toda pośrednia). W przypadku pomiaru 
temperatury termoelementami, istnie-
je możliwość bezpośredniego odczy-
tu napięcia termoelementu. Natomiast, 
jeśli podłączony jest przetwornik rezy-
stancji, np. Pt100, sygnał musi najpierw 
zostać wygenerowany, ponieważ prze-
twornik rezystancji sam nie jest źródłem 
energii elektrycznej. W takim przypadku 
przetwornik temperatury zwykle usta-
wia stałą wartość prądu dla każdej war-
tości rezystancji, a następnie możliwy 
jest pomiar. 
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Obydwie zasady pomiaru, pośred-
nia i bezpośrednia, mają dwie wspólne 
cechy: przesyłane są sygnały o niskim 
napięciu, zaledwie kilku μV oraz muszą 
one utrzymać się w środowisku wysokiej 
elektromagnetycznej interferencji.

Można powiedzieć, że zachodzi tu 
pewna analogia z ptakami drapieżnymi. 
Orzeł musi dostrzec i ocenić najmniejszy 
nawet ruch myszy znajdującej się o po-
nad 500 m niżej i to przy silnych podmu-
chach wiatru. Oczywiście stanowi to dla 
niego ogromny problem.

Otrzymane sygnały o wartości zale-
dwie kilku μV muszą być wzmacniane, 
gdyż w innym razie nie byłoby technicznej 
możliwości dalszego przeprowadzenia 
procesu z żądaną dokładnością, a inne 
rozwiązanie byłoby nieopłacalne z uwagi 
na koszty. Używając kolejnej przenośni, 
można porównać to działanie do założe-
nia okularów orłowi.

Następnym etapem jest jeszcze je-
den istotny krok w procesie pomiaru tem-
peratury, polegający na tym, że otrzymany 
i wzmocniony sygnał zostaje nastawiony 
w odniesieniu do wartości wzorcowej.

Zwykle w technologii pomiarowej do-
stępny jest wzorzec lub element wzorco-
wy. W każdym przypadku zastosowanie 
ma prosta zasada: nie porównuj czegoś, 
co ma się jak pięść do nosa. W przypad-
ku przetworników temperatury oznacza 
to konieczność porównywania napięcia 
do napięcia lub rezystancji do rezystancji. 
Jednocześnie oznacza to, że konwersja 
możliwa jest wyłącznie w odniesieniu do 
wzorca. Jeżeli wzorce takie nie są bez-

pośrednio dostępne, nale-
ży je wygenerować.

Przykład: rzeczywi-
sta wartość w przypadku 
czujnika rezystancji Pt100: 
spadek napięcia przy da-
nej rezystancji spowodo-
wany jest stałym dopły-
wem prądu, dlatego też 
jest to pierwszy wzorzec. 
Napięcie przy danej rezy-
stancji mierzone jest w od-
niesieniu do napięcia wzor-
cowego; jest to wzorzec 
drugi.

Napięcie wzorcowe podzielone przez 
niezmienny prąd sygnałowy daje rezy-
stancję wzorcową, co z kolei stanowi 
wzorzec do pomiaru czujnikiem rezy-
stancji Pt100.

Linearyzacja sygnału  
pomiarowego

Linearyzacja jest bezwzględnie ko-
nieczna, ponieważ matematyczna kore-
lacja pomiędzy temperaturą oraz - już na 
tym etapie - wzmocnionym i określonym 
co do swojej wartości sygnałem czujnika, 
nie ma charakteru liniowego. Bez korela-
cji liniowej nie jest możliwe odwzorowa-
nie w ramach procesu. Z tego powodu 
przetworniki temperatury są nastawiane 
i kalibrowane. Kalibracja jest zawsze do-
kładna i przeprowadzana zgodnie z wy-
tycznymi normy właściwej dla danego 
termometru rezystancyjnego, np. dla pla-
tynowego termometru rezystancyjnego 

jest to IEC 60751, a dla termoelemen-
tów IEC 584.

W przypadku wysokiej jakości prze-
tworników temperatury, większość wy-
tycznych normy jest łatwo dostępna dla 
użytkownika. Najlepsze przyrządy umoż-
liwiają nawet linearyzację pojedynczych 
sensorów. Dlatego też przetwornik powi-
nien wczytać odpowiednie współczynni-
ki – często podane w formie tablic. Ko-
lejny raz zachodzi tu analogia do natury. 
Chcąc schwytać rybę, orzeł musi wziąć 
pod uwagę refrakcję światła odbitego od 
lustra wody, aby ustalić prawdziwe poło-
żenie ofi ary. W pewnym sensie mamy tu 
do czynienia z „linearyzacją bezpośred-
nią” informacji o obrazie. Następnie zli-
nearyzowany sygnał pomiarowy należy 
przekształcić. Typowe analogowe sygna-
ły to 0… 10 V, 0… 20 mA oraz, szczegól-
nie często, 4… 20 mA. Istnieje również 
możliwość konwersji sygnału pomiaro-
wego na standardowy sygnał cyfrowy, 
dla potrzeb protokołu Fieldbus. Przesyła-
nie standardowego sygnału oznacza, że 
wszystkie systemy i układy logiczne, do 
których on dociera, mogą korzystać z nie-
go w sposób prosty i bezpieczny. Można 
by pomyśleć, że powyższy opis wyjaśnia 
działanie nowoczesnego przetwornika 
temperatury. To jednak nie wszystko. Nie-
zmiernie istotną rolę odgrywają funkcje 
monitorowania. 

Zdolność prawidłowego odbioru 
i określenia wartości zmian napięcia w za-
kresie μV przy bardzo trudnych warun-
kach jest konieczna w przypadku takich 
urządzeń, gdyż wspomniane warunki 
występują bardzo często. Jeszcze przed 
wprowadzeniem standardów jakości (SIL 
– poziom nienaruszalności bezpieczeń-
stwa), stosowano bardzo rygorystyczne 
wymagania co do pracy przetworników 
temperatury. Monitoring oznacza w tym 
przypadku, że wszelkie istotne i/lub nie-
bezpieczne zdarzenia prowadzą do wy-
słania odpowiedniego sygnału. Alarm 
jest konkretnym, jasnym sygnałem, wy-
słanym z przetwornika temperatury, który 
jest łatwo rozpoznawalny dla podłączo-
nego procesora logicznego jako sygna-
lizacja błędu lub ostrzeżenie. W zależno-
ści od stopnia skomplikowania elektroniki 

Rys. 1. Przetwornik temperatury powinien wczytywać 
odpowiednie współczynniki

Fot. 2. Przetwornik T32.3S 
montowany na szynie
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w przetworniku, wyświetla następujące 
informacje o monitorowaniu:

Monitorowanie podłączonego czuj-
nika:

czujnik niepodłączony lub uszko- 
dzony,
błąd połączenia, 
zwarcie czujnika z powodu korozji. 

Monitorowanie wybranego zakresu 
pomiarowego:

powyżej wybranego zakresu, 
poniżej wybranego zakresu. 

Monitorowanie maksymalnego do-
puszczalnego zakresu pomiarowego 
czujnika (SMB):

powyżej zakresu pomiarowego czuj- 
nika,
poniżej zakresu pomiarowego czuj- 
nika.

Monitorowanie napięcia na zaciskach 
(KS):

napięcie na zaciskach zbyt niskie  
(KS),
czy jest wystarczająco wysokie na- 
pięcia, aby przetwornik temperatury 
mógł przekazać prąd o natężeniu 20 
mA lub 22,5 mA?

W przypadku czujników podwójnych: 
monitorowanie dryfu czujnika pod ką-
tem pogorszenia jego właściwości:

wartość zmierzona w czujniku 1, 
wartość zmierzona w czujniku 2. 

Test automatyczny po uruchomieniu 
przetwornika temperatury:

okresowe testy automatyczne. 

Opisane możliwości pomiarowe oraz 
funkcje monitorowania przetwornika tem-
peratury dowodzą, że są to obecnie bar-

dzo skomplikowane, a jednocześnie wy-
trzymałe urządzenia. Przetworniki tem-
peratury to komputery do zastosowań 
przemysłowych, pracujące w najtrud-
niejszych warunkach. Są w stanie wy-
chwycić najmniejsze wahania napięcia, 
oszacować ich wartość i przesłać odpo-
wiedni sygnał, umożliwiając jednocześnie 
monitorowanie procesów. Dlatego śmia-
ło można powiedzieć, że urządzenia te 
to „orle oczy w technologii procesowej”.

WIKA Polska S.A.
ul. Łęgska 29/35 

87-800 Włocławek
www.wikapolska.pl
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Wojciech Winnicki, zastępca dyrektora grupy kompetencyjnej Business Intelligence Solutions w Infovide-Matrix S.A.

WARTOŚĆ Z DYSTRYBUCJI 
INFORMACJI W ORGANIZACJI

O strategicznym 
znaczeniu 

informacji dla 
praktycznie każdej 
organizacji mówi się 
od lat i w zasadzie 
nikt z tym poglądem 
nie dyskutuje. Już 
w latach 80., Michael 
E. Porter , profesor 
Harvard Business School 
i autorytet w obszarze 
strategii i zarządzania, 
pisał o „rewolucji 
informacyjnej”, 
która zmieni zasady 
konkurowania i strukturę 
gospodarki we wszystkich 
branżach. Świadkami 
tej rewolucji jesteśmy do 
dzisiaj.

W niniejszym artykule przybli-
żamy zagadnienia związane z sys-
temami Business Intelligence, któ-
rych zadaniem jest właśnie szeroko 
pojęta dystrybucja informacji oraz 
wskazujemy jakie jest ich znaczenie 
i główne wartości dla organizacji.

Rozwiązania Business  
Intelligence

Zadaniem rozwiązań Business In-
telligence (BI) jest wsparcie podejmo-
wania decyzji, co jest kluczowym ele-

mentem wszystkich procesów bizneso-
wych w dzisiejszym świecie. Wsparcie 
to może polegać na dostarczaniu decy-
dentowi, we właściwym czasie i formie, 
informacji, która pomoże mu dokonać 
optymalnego wyboru, albo na pełnej au-
tomatyzacji podejmowania decyzji.

Rozwiązania BI znajdują zastoso-
wanie na wszystkich poziomach orga-
nizacji, poczynając od zadań operacyj-
nych, w których wspierają codzienne 
działania szeregowych pracowników, aż 
po działania na najwyższym szczeblu, 
wspierając opracowywanie i monitoro-
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wanie wdrażania strategii organizacji.
Oczywiście, potrzeby użytkowników 

i co za tym idzie charakter rozwiązań 
na poszczególnych poziomach będzie 
inny, co jest zebrane w tabeli 1.

Wartość dla organizacji 

Przyjrzymy się teraz głębiej typo-
wym rodzajom rozwiązań BI i zasta-
nówmy się jakie może być ich znacze-
nie i wartość dla organizacji.

Strategiczna Karta Wyników – 
umożliwia zarządzanie wdrażaniem 
strategii organizacji poprzez obser-
wację kluczowych wskaźników poka-
zujących uzyskiwane wyniki, stopień 
realizacji strategii w poszczególnych 
obszarach. Wartością jest zapewnie-
nie spójnego działania organizacji oraz 
efektywność w dopasowywaniu rze-
czywistej strategii do zmieniających się 
wymagań otoczenia. 

Wsparcie planowania i budżeto-
wania – wspiera prowadzenie zdecen-
tralizowanego planowania i budżeto-
wania oraz monitorowania wykonania 
planów i wprowadzania korekt. Obec-
nie wiele organizacji realizuje te zada-
nia w oparciu o arkusze kalkulacyjne 
i pocztę elektroniczną. Zastosowanie 
dedykowanych rozwiązań zwiększa 
efektywność procesu co przekłada się 
na skrócenie cyklu budżetowania (czy-
li np. możliwości wdrożenia budżeto-
wania w cyklu miesięcznym), bieżące-
go monitorowania wykonania planu, 
ograniczenie ilości błędów wynikają-
cych z kopiowania danych pomiędzy 
arkuszami. Skutkuje to zwiększeniem 
efektywności procesów biznesowych 
oraz oszczędnościami w procesie bu-
dżetowania.

Kontroling – usprawnienie rapor-
towania i analizy najbardziej istotnych 
obszarów funkcjonowania organiza-
cji i jednostek zależnych oraz wspo-
maganie podejmowania decyzji strate-
gicznych, taktycznych, inwestycyjnych, 
planowania fi nansowego, zarządzania 
operacyjnego, itp. Wartością jest możli-
wość zarządzania i w efekcie zwiększe-
nia efektywności głównych procesów 

biznesowych, lepsze i bezpieczniejsze 
zarządzanie organizacją, dostarczenie 
wysokiej jakości informacji dla decy-
dentów organizacji oraz ograniczenie 
kosztów działań kontrolingowych.

Konsolidacja danych – usprawnia 
i przyspiesza konsolidowanie danych 
pochodzących z organizacji zależnych. 
Obecnie wiele organizacji realizuje te 
zadania w oparciu o arkusze kalkulacyj-
ne i pocztę elektroniczną. Zastosowanie 
dedykowanych rozwiązań sprawia, że 
dysponujemy aktualnymi i wiarygodny-

mi danymi, które umożliwiają efektywne 
zarządzanie całą organizacją oraz ogra-
niczamy bieżące koszty procesu ciągłej, 
ręcznej konsolidacji danych. 

Wykrywanie nadużyć i sytuacji 
nieprawidłowych - umożliwia wykry-
wanie nadużyć klientów i partnerów 
oraz innych sytuacji wyjątkowych po-
przez mechanizmy automatycznej ana-
lizy danych takie jak: badanie wartości 
progowych, badanie zmienności zacho-
wania abonenta, analiza wzorców za-
chowań, analiza nieprawidłowości po-

Tab. 1.  Charakter rozwiązań BI na poszczególnych poziomach

Grupa 
użytkowników

Główne zadania 
wspierane przez BI

Charakter rozwiązań BI

Zarząd
Opracowanie 

i monitorowanie 
wdrażania strategii

Strategiczne karty wyników – obserwacja i praca 
z kluczowymi dla organizacji wskaźnikami, które pokazują 
uzyskiwane wyniki, a także stopień realizacji strategii, 
np. z wykorzystaniem metody Balanced Scorecard.

Menedżerowie
Zarządzanie 

kluczowymi procesami

Wsparcie planowania i budżetowania – wsparcie prowa-
dzenia zdecentralizowanego planowania i budżetowania oraz 
monitorowania wykonania planów i wprowadzania korekt.
Kontroling – usprawnienie kontrolingu najbardziej istotnych 
obszarów funkcjonowania organizacji i organizacji zależnych.
Konsolidacja danych – usprawnienie i przyspieszenie konsoli-
dowania danych pochodzących z organizacji zależnych. 

Analitycy

Poszukiwanie sytuacji 
wyjątkowych, przyczyn, 

zależności, korelacji, 
trendów

Wykrywanie nadużyć – wykrywanie nadużyć klientów 
i partnerów oraz sytuacji wyjątkowych poprzez ukierunkowana 
analizę danych
Ochrona przychodów - zapewnienie, że informacje 
o wszystkich usługach świadczonych klientom zostaną po-
prawnie zarejestrowane, opłaty za usługi prawidłowo naliczone 
i efektywnie pobrane od klientów.
Prognozowanie – przewidywanie na podstawie danych 
historycznych oraz innych parametrów przyszłych wartości 
kluczowych parametrów procesów gospodarczych, np. popytu, 
sprzedaży, zapotrzebowania, itp. 
Optymalizacja – optymalizacja działań, np. optymalizacja 
produkcji, czy optymalizacja polityki remontowej. 
Zaawansowana analiza danych – poszukiwanie przyczyn, 
zależności i korelacji danych z wykorzystaniem zaawansowa-
nych metod analizy.

Pracownicy 
operacyjni

Wsparcie codziennych 
działań

Automatyzacja decyzji operacyjnych – automatyzacja maso-
wo podejmowanych decyzji – np. automatyczne uzupełnianie 
poziomów magazynowych, automatyczne określanie rabatów, 
automatyczne określanie limitów kredytowych, itp.  
Operacyjna integracja danych – dostarczenie na bieżąco 
zintegrowanych danych niezbędnych do prowadzenia działal-
ności operacyjnej, np. dostęp do informacji o aktualnym zużyciu 
energii przez klienta we wszystkich jego lokalizacjach.
Raportowanie produkcyjne – standardowe raporty pokazujące 
bieżące wyniki operacji, np. raport sprzedaży z poprzedniego 
dnia, raport naliczonych prowizji, raport produkcji.
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miarowych, analizę strat na kolejnych 
punktach pomiarowych, grafi czną ana-
lizę sieci i powiązań między abonenta-
mi, weryfi kację i ocenę  wiarygodności 
abonenta, itp. Często systemy tego ty-
pu zawierają mechanizmy „wczesnego 
ostrzegania”, co pozwala na bieżąco re-
agować na drastyczne zmiany w cha-
rakterystyce korzystania z usługi przez 
klienta. Według niektórych analityków, 
straty ponoszone przez operatorów sie-
ci publicznych wynikające z nadużyć 
wynoszą od 2-5% wszystkich przycho-
dów. Oczywiście nie wszystkie branże 
są równie narażone na działania nie-
uczciwych klientów i partnerów, ale dla 
wielu takie rozwiązanie może skutko-
wać szybkim i wysokim zwiększeniem 
przychodów. Dodatkową korzyścią jest 
podniesienie jakości usług, gdyż ofi ara-
mi nadużyć często są inni klienci. 

Ochrona przychodów - zwiększa 
pewność, że informacje o wszystkich 
usługach świadczonych klientom są 
poprawnie rejestrowane, a opłaty za 
nie prawidłowo naliczane i pobiera-
ne od klientów. Typowo wykorzysty-
wane są mechanizmy kontroli danych 
na różnych etapach rozliczania, czyli 
systemów rejestrowania wykorzysta-
nia usług, billingowych, księgowych 
i rozliczeniowych. Według niektórych 
analityków, straty wynikające z niepra-
widłowości w naliczaniu opłat za usługi 
wynoszą od 1-20% wszystkich przy-
chodów – stąd wdrażanie rozwiązań 
tego typu często skutkuje szybkim i wy-
sokim zwiększeniem przychodów.

Prognozowanie - umożliwia prze-
widywanie na podstawie danych histo-
rycznych oraz parametrów zewnętrz-
nych przyszłych wartości kluczowych 
parametrów procesów gospodarczych, 
np. popytu, sprzedaży, zapotrzebowa-
nia. Przykładem w branży energetycz-
nej może być prognozowanie przez 
spółki dystrybucyjne zapotrzebowania 
sieci na energię – tu błędna prognoza 
skutkuje dodatkowymi kosztami nakła-
danymi w formie kar przez regulatora. 
W wielu innych procesach, dobra pro-
gnoza przekłada się wprost na większe 
zyski lub oszczędności.

Optymalizacja – optymalizacja 
działań, z wykorzystaniem zaawan-
sowanych metod optymalizacyjnych. 
Przykładem może być optymaliza-
cja harmonogramu remontów, która 
w efekcie zminimalizuje koszty prze-
stojów oraz wpływu na inne procesy 
– w tym wypadku możemy osiągnąć 
znaczne oszczędności. Innym przy-
kładem może być automatyczny dobór 
optymalnej taryfy dla klienta na bazie 
historii wykorzystania usługi – tu opty-
malizacja oprócz oszczędności przyno-
si podniesienie jakości usług. 

Zaawansowana analiza danych 
- umożliwia wyszukiwanie nieoczywi-
stych zależności i korelacji w dużych 
zbiorach danych, określanie trendów 
oraz poszukiwanie przyczyn zdarzeń. 
Jest realizowana z wykorzystaniem na-
rzędzi Data Mining lub statystycznych. 
Przykładem może być tu ocena wiary-
godności klienta lub analizy mówiące, 
dla których klientów jest największe 
prawdopodobieństwo, że zrezygnują 
z naszych usług lub przeciwnie – ku-
pią nową usługę. Tego typu rozwiązania 
przyczyniają się do zwiększenia efek-
tywności naszych działań. 

Automatyzacja decyzji operacyj-
nych - umożliwia automatyzacje pro-
stych decyzji, które są podejmowane 
na masową skalę, co umożliwia inteli-
gentne działanie dopasowane do kon-
kretnego przypadku. Stosując tego typu 
rozwiązania możemy np. dostosowy-
wać poziom rabatu lub ceny dla każ-
dego klienta osobno, bazując na historii 
współpracy oraz aktualnej polityce ce-
nowej. Daje to możliwość zwiększe-
nia efektywności działań, podniesie-
nia jakości usług poprzez możliwość 
indywidualnego traktowania każdego 
przypadku oraz zmniejszenie kosztów 
obsługi procesów.    

Operacyjna integracja danych - 
umożliwia dostęp na bieżąco do zinte-
growanych danych z wielu systemów 
transakcyjnych. Przykładem może tu 
być integracja danych pomiarowych 
z różnych urządzeń i lokalizacji klien-
ta oraz udostępnienie na bieżąco pra-
cownikom obsługi i/lub klientowi su-

marycznej wartości. Wartość ta może 
być dalej wykorzystana do prognozo-
wania zapotrzebowania na energię 
i innych procesów. Operacyjna inte-
gracja danych może się przyczynić do 
zwiększenia efektywność procesów 
biznesowych, poprawić jakość usług, 
skrócić czas obsługi oraz umożliwić 
działania, które bez aktualnych zin-
tegrowanych danych nie są możliwe: 
dokładne prognozowanie, wczesne 
wykrywanie nadużyć, itp.  

Raportowanie produkcyjne - tego 
typu raportowanie jest typowo dostar-
czane jako jeden z modułów systemów 
transakcyjnych, np. systemu ERP, czy 
systemu FK. Wdrażając dedykowane 
rozwiązanie nastawione na raportowa-
nie produkcyjne podnosimy jakość ra-
portów i doprowadzamy do wspólnego 
formatu raportów z różnych systemów, 
zwiększamy elastyczność i zakres ra-
portów, zwiększamy bezpieczeństwo, 
udostępniamy nowe kanały dystrybu-
cji raportów (np. poprzez pocztę elek-
troniczną), itp. Raporty mogą być ła-
two udostępniane klientom i partnerom. 
Sprawia to, że informacje są bardziej 
dostępne i lepiej wspierają procesy biz-
nesowe, a dodatkowo oszczędzamy 
czas przygotowywania raportów, który 
przekłada się na oszczędności. 

Rozsądne  
inwestowanie w BI

Rozważając wdrażanie kolejnych 
rozwiązań Business Intelligence oraz 
dobierając rozwiązania techniczne, na-
leży zawsze analizować ich potencjal-
ną wartość dla organizacji w kontek-
ście kosztów wdrożenia, ale i utrzyma-
nia, które w przypadku systemów BI 
stanowią istotny element całkowitych 
kosztów posiadania. Wdrażanie Busi-
ness Intelligence w organizacji wyma-
ga posiadania Strategii Business Intel-
ligence oraz mechanizmów, które za-
pewnią efektywne jej wdrażanie i pełną 
harmonię pomiędzy zmieniającymi się 
wymaganiami biznesu, a rozwiązaniami 
wspierającymi jego działalność.
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Pascale Vangeli, Elisabeth Torsner, Bernd Beckers, Outokumpu Stainless – Szwecja, Gary M. Carinci, TMR Stainless – USA

Stale nierdzewne 
DO SKRUBERÓW W IOS
W elektrowniach opalanych węglem wymagane 

jest by z emisji kotłowych usuwane były 
pyły, NOx, SO2, SO3 i rtęć. Do tego celu służą 
różnego rodzaju urządzenia. Suche elektrofi ltry do 
usuwania pyłów, instalacje SCR (selektywna redukcja 
katalityczna) do usuwania NOx, odsiarczanie spalin 
na mokro lub sucho (FGD) do usuwania SO2 i rtęci 
oraz mokre elektrofi ltry do wyłapywania małych 
cząstek. W niedalekiej przyszłości spodziewać należy 
się wymogu sekwestracji dwutlenku węgla.

Tab. 1. Nominalny skład (%) i minimalne wymagania mechaniczne wg ASTM dla stopów do skrubera FGD

Stop EN
Numer 
UNS

Cr Ni Mo Cu N Inne

Granica 
plastycz-

ności 
(MPa)

Wytrzy-
małość 
na roz-

ciąganie 
(MPa)

Wydłuże-
nie (%)

Stale nierdzewne austenityczne

317LMN 1.4439 S31726 18 14 4.1 - 0.15 - 240 550 40

904L 1.4539 N08904 20 25 4.5 1.5 - - 220 490 35

254 SMO® 1.4547 S31254 20 18 6.1 0.75 0.20 - 310 655 35

4565 1.4565 S34565 24.5 17.5 4.5 - 0.5 6Mn 415 795 35

654 SMO® 1.4652 S32654 24 22 7.3 0.5 0.5 3Mn 430 750 40

Stale nierdzewne duplex

2205 1.4462 S32205 22.5 5 3.2 - 0.15 - 450 620 25

2507 1.4410 S32750 25 7 4 - 0.25 - 550 795 15

Stopy niklu

Stop 625 2.4856 N06625 22 62 9 - - 3Nb 275 690 30

Stop 31 1.4562 N08031 27 31 6.5 1.2 0.2 - 276 650 40

Stop C-276 2.4819 N10276 16 67 16 - - 3W 283 650 40

Stop 59 2.4605 N06059 23 59 16 - - - 310 690 45

Dobór stali  
nierdzewnych 

Stale nierdzewne [1] do skruberów 
FGD dobiera się uwzględniając dzia-
łanie czynników korozyjnych, warunki 
pracy, konstrukcję instalacji i ogólne 
aspekty ekonomiczne. Ze względu na 
zmniejszającą się agresywność czyn-
ników przy przechodzeniu od wlotu 
do wylotu instalacji, dla każdej insta-
lacji można opracować indywidualną 
koncepcję ekonomiczną doboru stali. 
Niektóre odpowiednie stale nierdzew-

– I część
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ne austenityczne i duplex wymienione 
są w tabeli 1. Przedstawiono również 
wybrane stopy niklu [2], które można 
stosować na części pracujące w naj-
cięższych warunkach.  

Środowisko korozyjne  

Warunki korozyjne panujące w skru-
berze są wynikiem złożonego wzajem-
nego oddziaływania chlorków i fl uorków, 
kwasów, temperatury i detali konstruk-
cyjnych, w zależności od przyjętej tech-
nologii odsiarczania i od stosowanego 
paliwa kopalnego. Czynniki te z kolei 
decydują o agresywności mediów ko-
rozyjnych występujących w układzie na 
różnych etapach wyłapywania dwutlen-
ku siarki, takich jak:

ciecz w zraszaczu, 
ciecz w absorberze,  
skropliny z oczyszczonego gazu, 
mieszanina surowego gazu i skro- 
plin. 

Korozja wżerowa i szczelinowa to 
podstawowe typy korozji występujące 
w środowisku odsiarczania. Pękanie 

korozyjne naprężeniowe i oddziaływa-
nia elektrochemiczne mają drugorzędne 
znaczenie. Korozja ogólna może wystę-
pować w strefach najbardziej niesprzy-
jających, takich jak kanały wlotowe su-
rowego gazu, które zwykle wykonywa-
ne są ze stopów niklu. 

Odporność stali nierdzewnej na ko-
rozję wżerową i szczelinową podwyż-
sza dodatek chromu, molibdenu i azo-
tu. Ponadto dodatek azotu zwiększa 
wytrzymałość mechaniczną stali bez 
pogorszenia jej plastyczności, co po-
zwala konstruktorom na zmniejszenie 
grubości ścianek aparatów. 

Wpływ tych pierwiastków stopo-
wych na odporność stali na korozję 
wżerową i szczelinową można zgrub-
nie oszacować obliczając tzw. równo-
ważnik odporności wżerowej PRE (pit-
ting resistance equivalent). Istnieje kilka 
wzorów na obliczanie wartości PRE, 
w najpowszechniej stosowanym współ-
czynnik dla azotu wynosi 16. 

PRE = %Cr + 3,3% Mo + 16% N

Wartość PRE pozwala klasyfi kować 
stopy, ale inną metodą jest porówna-
nie odporności na korozję wżerową 
i szczelinową za pomocą testu korozji 
dla określenia krytycznej temperatury 

Tab. 2. Równoważnik odporności wżerowej (PRE), typowe temperatury krytyczne 
korozji wżerowej (CPT) i typowe temperatury krytyczne korozji szczelinowej (CCT) (wg 
ASTM G48) stopów do skruberów FGD. Powierzchnie szlifowane na sucho materiałem 
ściernym klasy 120

Stop EN
Numer 
UNS

Cr Mo N PRE*
CPT** 

wg G48 
Practice E

CCT** 
wg G48 

Practice F

Stale nierdzewne austenityczne

317LMN 1.4439 S31726 17.3 4.1 0.14 33 - -

904L 1.4539 N08904 20 4.3 - 34 40 10

254 SMO® 1.4547 S31254 20 6.1 0.20 43 65 35

4565 1.4565 S34565 24 4.5 0.45 46 95 45

654 SMO® 1.4652 S32654 24 7.3 0.5 56 > BP 60

Stale nierdzewne duplex

2205 1.4462 S32205 22 3.1 0.17 35 30 20

2507 1.4410 S32750 25 4 0.25 43 65 35

Stopy niklu

Stop 625 2.4856 N06625 22 9 - 52 90 40

Stop 31 1.4562 N08031 27 6.5 0.2 52 - -

Stop C-276 2.4819 N10276 16 16 - 69 > BP 50

Stop 59 2.4605 N06059 23 16 - 76 - -

*PRE = %Cr + 3,3% Mo + 16% N.

** Wartości CPT/CCT są wartościami typowymi. Dla różnych wyrobów i różnych wykończeń powierzchni, np. powierzchni 
frezowanych, wartości te mogą się różnić od wartości podanych w tabeli.

Rys. 1. Wytyczne do doboru materiałów do instalacji odsiarczania spalin. 
Kolory odpowiadają różnym warunkom pracy w zależności od kwasowości i stężenia 
Cl–/F– w temperaturze w której skrubery FGD zwykle pracują. Wybór gatunków stali 

oparty jest na wieloletnim doświadczeniu przemysłowym, jak i na testach praktycznych 
i laboratoryjnych. Na zachowanie materiału mają wpływ też inne czynniki jak: konstrukcja, 

obróbka materiału, wykonawstwo, itd. 
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korozji wżerowej (CPT) oraz krytycznej 
temperatury korozji szczelinowej (CCT) 
według ASTM G 48.  Klasyfi kację taką 
przedstawiono w tabeli 2. 

Jeszcze lepszą klasyfi kację można 
stworzyć wykonując testy w roztwo-
rze symulującym bardziej realistycznie 
środowisko, tak jak pokazano w tabeli 
3. Dla celów inżynieryjnych konieczny 
może być schemat taki jak przedsta-
wiono na rys. 1. Schemat oparty jest na 
testach laboratoryjnych i ponad dwóch 
dekadach doświadczenia ruchowego 
[3,4] i konstruktorzy mogą się nim po-
sługiwać jako zachowawczymi wytycz-
nymi przy doborze ekonomicznym stali 
nierdzewnych i stopów niklu.

Testy laboratoryjne -  
sztuczne środowiska 
symulujące warunki 
w skruberze

W celu dokonania oceny odporno-
ści różnych gatunków stali nierdzew-
nych na korozję, próbki wystawiono 
na działanie sztucznego środowiska 
w kontrolowanych warunkach laborato-
ryjnych [5-10]. Wyniki uzyskane w trak-
cie programu testowego realizowanego 
przez kilku partnerów dały podstawę 
do oceny odporności na korozję stali 
duplex oraz stali austenitycznej o za-
wartości 2 do 7% Mo w symulowanym 
środowisku spalin, odpowiadającemu 
warunkom panującym w mokrym skru-
berze SO2. Wycięte próbki spawane i  
niespawane wystawiano przez miesiąc 
na działanie środowiska gazowego za-
wierającego 100 ppm SO2 i 5% O2. 
W czasie testu próbki były wystawia-
ne na działanie symulowanych spa-
lin i jednocześnie były ciągle zwilżane 
roztworami chlorku wapnia o stężeniu 
chlorków 10 000 ppm, 20 000 ppm, 
30 000 ppm, 50 000 ppm i 100 000 
ppm. Zawiesina wodna w zamkniętym 
obiegu symulowana była przez roztwo-
ry chlorku wapnia o pH równym 5,0.

Wyniki badań (tabele 4 i 5) wyka-
zały, że w stalach nierdzewnych au-
stenitycznych 316L i 317LMN, w stali 
nierdzewnej duplex 2205 oraz w sta-

Tab. 3. Typowe krytyczne temperatury korozji wżerowej (CPT) w syntetycznym 
roztworze FGD („Green Death” = zielona śmierć). 11,4% H2SO4 + 1,2% HCl + 1% FeCl3 
+ 1% CuCl2, 24h. Powierzchnie szlifowane na sucho materiałem śtciernym klasy 120

Stop EN
Numer 
UNS

Cr Mo N PRE*
CPT** 

wg G48 
Practice E

Stale nierdzewne austenityczne

317LMN 1.4439 S31726 17.3 4.1 0.14 33 -

904L 1.4539 N08904 20 4.3 - 34 50

254 SMO® 1.4547 S31254 20 6.1 0.20 43 60

4565 1.4565 S34565 24 4.5 0.45 46 80

654 SMO® 1.4652 S32654 24 7.3 0.5 56 90

Stale nierdzewne duplex

2205 1.4462 S32205 22 3.1 0.17 35 35

2507 1.4410 S32750 25 4 0.25 43 55

Stopy niklu

Stop 625 2.4856 N06625 22 9 - 52 75

Stop 31 1.4562 N08031 27 6.5 0.2 52 -

Stop C-276 2.4819 N10276 16 16 - 69 100

Stop 59 2.4605 N06059 23 16 - 76 -

*PRE = %Cr + 3,3% Mo + 16% N.

**Wartości CPT/CCT są wartościami typowymi. Dla różnych wyrobów i różnych wykończeń powierzchni, np. powierzchni 
frezowanych, wartości te mogą się różnić od wartości podanych w tabeli.

Tab. 4. Wyniki oceny na podstawie oględzin próbek niespawanych po wystawieniu na 
oddziaływanie sztucznego środowiska symulującego warunki panujące w skruberze

Wskaźnik ataku - wierzch/spód

Stop 1% Cl- 2% Cl- 3% Cl- 5% Cl- 10% Cl-

temperatura - 55oC

316L 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3

317LMN 1/2 0/2 1/1 0/1 3/3

2205 0/0 1/1 0/1 0/1 1/1

254 SMO® 0/0 0/1 0/1 0/1 0/1

Stop C-276 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1

654 SMO® 0/1 0/1 0/0 0/1 0/0

temperatura - 80oC

316L 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3

317LMN 3/3 2/3 2/3 1/2 1/2

2205 2/2 2/2 2/2 1/1 1/2

254 SMO® 0/0 0/1 0/1 0/1 0/2

Stop C-276 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1

654 SMO® 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0

Wskaźnik ataku: brak = 0, nalot lub lekki atak = 1, atak umiarkowany = 2, atak poważny = 3
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li nierdzewnej superaustenitycznej 
254 SMO® wystąpił atak korozji typu 
szczelinowego pod osadem powierzch-
niowym, pewna ilość wżerów w metalu 
podstawowym i znaczna korozja lokal-
na w strefi e narażonej na działanie cie-
pła w pobliżu spoin.

Stop niklowy C-276 uległ jedynie 
niewielkiej korozji ogólnej o szybkości 
nie przekraczającej 0,015 mm/rok. Na 
próbkach stali nierdzewnej 654 SMO® 
wystąpiły pewne przebarwienia na 
spodzie, ale nie było istotnego ata-
ku korozji. Wierzchnie powierzchnie 
wszystkich próbek były nienaruszone 
po działaniu roztworów soli w tempera-
turach 55°C i 80°C. Szybkość widocz-
nej korozji wyniosła 0,0025 mm/rok 
dla jednej z próbek wystawionych na 
działanie solanki o stężeniu chlorków 
100000 ppm w 55°C. Szybkości ko-
rozji dla wszystkich pozostałych pró-
bek stali 654 SMO® były mniejsze od 
progu wykrywalności równego 0,0025 
mm/rok. W porównaniu z innymi sto-
pami poddanymi badaniom stal nie-
rdzewna 654 SMO® wykazała jedne 
z najmniejszych szybkości korozji po 
oddziaływaniu solanek w 80°C.

Zbadano również próbki spawane 
i stwierdzono w wyniku oględzin ich 
wierzchnich i spodnich powierzchni, że 
na żadnej z próbek ze stali nierdzewnej 
654 SMO® nie wystąpił istotny atak ko-
rozji na spoinach i w strefi e oddziaływa-
nia ciepła. Ogólnie biorąc stan spawa-
nych próbek ze stali 654 SMO® był po-
dobny do stanu próbek niespawanych 
i wszystkie one wykazały doskonałą 
odporność na korozję po wystawieniu 
na działanie solanek w temperaturach 
55°C i 80°C.

Stopy można uszeregować według 
rosnącej odporności na korozję w na-
stępujący sposób: 

316L < 317LMN < 2205 < 254 
SMO® < 654 SMO® / C-276

II część artykułu ukaże się 
w nr 5/2009 „NE”

Tab. 5. Szybkość widocznej korozji niespawanych stopów w symulowanym środowisku 
absorbera SO2 przy pH równym 5,5

Szybkość widocznej korozji, mm/rok

Stop 1% Cl- 2% Cl- 3% Cl- 5% Cl- 10% Cl-

temperatura - 55oC

316L 0.104 0.099 0.134 0.185 0.135

317LMN 0.005 0.003 0.003 0.003 0.033

2205 0.005 0.005 0.003 0.000 0.003

254 SMO® 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Stop C-276 0.003 0.005 0.003 0.003 0.003

654 SMO® 0.000 0.000 0.000 0.000 0.003

temperatura - 80oC

316L 0.147 0.107 0.069 0.081 0.097

317LMN 0.043 0.025 0.013 0.010 0.005

2205 0.053 0.033 0.028 0.033 0.010

254 SMO® 0.000 0.003 0.000 0.000 0.028

Stop C-276 0.010 0.015 0.010 0.013 0.008

654 SMO® 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

F
ot

. N
E
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Activating Your Ideas
Produkowana przez Outokumpu stal nierdzewna szybko staje się materiałem wybieranym przez utalentowanych inżynierów, 
projektantów i budowniczych na całym świecie. Jesteśmy tu, aby urzeczywistnić Twoje pomysły. Oprócz najlepszej jakości 
stali nierdzewnej nasi klienci otrzymują doskonały serwis i wsparcie techniczne. W każdym miejscu jesteśmy tuż obok. 
Outokumpu jest światowym liderem w stali nierdzewnej. Naszą wizją jest bycie bezdyskusyjnym numerem jeden w tej branży poprzez dążenie do doskonało-
ści operacyjnej. Klienci wielu gałęzi przemysłu, na całym świecie używają produkowanej przez Outokumpu stali nierdzewnej i korzystają z naszego serwisu. 
Stal nierdzewna będąca materiałem bezobsługowym, trwałym i w pełni przetwarzalnym stanowi jeden z kluczowych elementów nowoczesnej i przyjaznej dla 
środowiska przyszłości. To co wyróżnia Outokumpu, to pełna koncentracja na potrzebach klienta przez cały proces – od prac badawczo-rozwojowych do 
dostawy. Outokumpu oferuje światowej klasy stal nierdzewną, wiedzę i wsparcie techniczne. Masz pomysł, my go urzeczywistniamy. 
www.outokumpu.com



96 nr 4(10)/2009
TE

C
H

N
O

LO
G

IE

Tomasz Wojciechowski, Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o.

POLEKO
Branża ochrony środowiska nie oba-

wia się kryzysu. Taki wniosek można wy-
snuć z danych dotyczących stanu zgło-
szeń do udziału w Międzynarodowych 
Targach Ochrony Środowiska POLEKO 
2009.  Wszystko wskazuje na to, że ko-
lejna edycja tych targów organizowana 
w Poznaniu w dniach 24-27 listopada, 
zanotuje wzrost liczby wystawców. 

Stan zgłoszeń przekracza obecnie 
o 10% poziom z analogicznego okre-
su roku ubiegłego. Wśród wystawców 
nie brakuje liderów. Zainteresowane 
udziałem w POLEKO są wiodące fi rmy 
z branż obecnych w tematyce targów. 
Targi POLEKO odbędą się już po raz 
dwudziesty pierwszy.

Ochrona środowiska  
od A do Z

Targi POLEKO cieszą się bardzo du-
żym zainteresowaniem ze strony fi rm z za-
granicy. Podobnie jak w latach poprzednich 
ekspozycję uatrakcyjnią ofi cjalne wystąpie-
nia narodowe organizowane pod patrona-
tem agencji bądź instytucji rządowych. Do 
tej pory zainteresowanie zorganizowaniem 
grupowych ekspozycji na POLEKO zgło-
siły już: Austria, Dania, Francja, Hiszpa-
nia, Irlandia, Kanada, Niemcy, Norwegia, 
Szwecja, Szwajcaria i Włochy.

Ekspozycja targów POLEKO obejmu-
je następujące sektory branżowe: Woda 
i ścieki, Energia, Odnawialne źródła ener-
gii, Odpady i recykling, Utrzymanie czysto-
ści i porządku, Powietrze, Hałas i wibracje, 
Zmiany klimatu, Aparatura kontrolno-po-
miarowa oraz Edukacja ekologiczna. 

W ramach POLEKO 2009 wydzie-
lone zostaną ekspozycje specjalne zna-

ne już z poprzednich edycji tych targów: 
Salon Czystej Energii - poświęcony za-
gadnieniom odnawialnych źródeł energii, 
Salon Recyklingu - obejmujący tematy-
kę odzysku odpadów, Salon Aparatu-
ry Kontrolno-Pomiarowej oraz Nauka 
dla Środowiska - wystawa dofi nanso-
wana ze środków Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego przedstawiająca 
najnowsze wyniki badań instytutów na-
ukowo-badawczych i jednostek badaw-
czo-rozwojowych w zakresie technologii 
ochrony środowiska. 

Kompleksowa oferta  
dla samorządowców

W tym roku po raz drugi POLEKO to-
warzyszyć będą Międzynarodowe Targi 
Techniki Komunalnej KOMTECHNI-
KA, które powstały poprzez wyodręb-
nienie z zakresu tematycznego targów 
ochrony środowiska prężnie rozwijającej 
się ekspozycji specjalnej - Parku Tech-
niki Komunalnej. Tematyka tego wyda-
rzenia obejmuje: utrzymanie dróg, ulic 
i placów, sprzątanie i wywóz nieczystości 
oraz utrzymanie zieleni miejskiej i terenów 
rekreacyjnych. W pierwszej edycji targów 
KOMTECHNIKA udział wzięło ponad 60 
fi rm, które zaprezentowały swoje nowości 
na powierzchni 3500 m2. 

W tym roku do tandemu POLEKO 
i KOMTECHNIKI dołączą Targi Dla 
Gmin, Miast i Regionów GMINA, bę-
dące forum wymiany informacji pomiędzy 
sektorem publicznym i prywatnym.

Niewątpliwą atrakcją dla zwiedza-
jących będzie bogaty program wyda-
rzeń przygotowywanych przez MTP we 
współpracy z partnerami branżowymi. 

Szczegółowe informacje na temat pro-
gramu POLEKO 2009 wkrótce na stronie: 
www.poleko.mtp.pl

Matchmaking czyli  
międzynarodowa 
giełda kooperacji

Matchmaking – bezpośrednie, umó-
wione wcześniej spotkania biznesowe 
– to wyjątkowo skuteczna forma nawią-
zywania współpracy z fi rmami zagranicz-
nymi. W tym roku na POLEKO pomocy 
w kojarzeniu partnerów gospodarczych 
udzielać będą dwa wyspecjalizowane 
w tej działalności podmioty: WTC Poznań 
organizujące Międzynarodową Giełdę 
Kooperacji oraz Handwerk Internatio-
nal Baden-Württemberg i Chambre de 
Commerce de Luxembourg organizujące 
Giełdę Kooperacji b2fair.

Dofi nansowanie  
dla wystawców

Wystawcy biorący udział w targach 
organizowanych przez Międzynarodo-
we Targi Poznańskie mogą otrzymać do-
fi nansowanie z Regionalnych Programów 
Operacyjnych. Dotacje, przeznaczone są 
dla mikro, małych i średnich przedsiębior-
ców prowadzących działalność gospo-
darczą na terenie poszczególnych wo-
jewództw. Każde z województw oferuje 
wsparcie fi nansowe dla przedsiębiorców 
ze swojego regionu. W niektórych woje-
wództwach istnieje możliwość otrzyma-
nia dofi nansowania jeszcze w tym roku. 
Szczegółowych informacji udzielają biura 
Regionalnych Programów Operacyjnych 
w poszczególnych województwach. 

nie boi się kryzysu
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