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EUROWATER Spółka z o.o.  EUROWATER Spółka z o.o.

Ul. Izabeli�ska 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

Kontenerowe stacje 
uzdatniania wody

Chwilowe zapotrzebowanie na wodę, stacja pilotowa, woda na czas 

przestojów lub konieczność zaopatrywania w wodę odległych 

terenów. Przykładów zastosowania naszych kontenerowych stacji 

uzdatniania wody jest wiele, a kontenery dostępne są zarówno na 

sprzedaż, jak i do wypożyczenia. Uzdatniamy wodę od 1936 roku. 

EUROWATER posiada wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje 

technologiami pozwalającymi projektować optymalne stacje 

uzdatniania wody.



1nr 2(14)/2010

Wydawca: 
Nowa Energia – 
D. Kubek i M. Marchwiak s.c.

Adres Redakcji: 
ul. Górna 40, 47-400 Racibórz
Tel. 32/726 63 92
Fax 32/417 76 72
redakcja@nowa-energia.com.pl
www.nowa-energia.com.pl

Redaktor naczelna:
Dorota Kubek, tel. 602 647 315
dorota.kubek@nowa-energia.com.pl

Prezes wydawnictwa:
Mariusz Marchwiak, tel. 509 433 476
mariusz.marchwiak@nowa-energia.com.pl

Specjalista ds. marketingu 
i sprzedaży:
Justyna Szyndler, tel. 603 220 011
marketing@nowa-energia.com.pl

Specjalista ds. organizacyjnych: 
Marzena Kocjan
biuro@nowa-energia.com.pl

Współpraca:
Jacek Sobański, Piotr Dominiak

Przygotowanie grafi czne:
Wydawnictwo „Nowa Energia”
Bartłomiej Mielnik

Obsługa informatyczna: 
IT PASJA, www.itpasja.pl

Korekta:
Małgorzata Bonk

Druk: 
Drukarnia LCL S.A., www.lcl.com.pl

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i re-
dagowania tekstów.
Redakcja nie odpowiada za treść reklam. Wy-
korzystywanie materiałów i publikowanie reklam 
opracowanych przez Wydawcę wyłącznie za zgo-
dą Redakcji.
Artykułów niezamówionych Redakcja nie zwraca.

Projekt okładki: Wydawnictwo „Nowa Energia”

Szanowni
PA�STWO

Struktura zużycia paliw w naszym 
kraju, ze zdecydowaną przewagą węgla 
kamiennego i brunatnego, jest niezwy-
kle korzystna z punktu widzenia utrzy-
mania bezpieczeństwa energetyczne-
go kraju. Elektrownie opalane węglem 
muszą produkować energię elektrycz-
ną w konkurencyjnych cenach i jedno-
cześnie dbać o ochronę środowiska na-
turalnego. Oznacza to ciągłą kontrolę 
i ograniczanie emitowanych zanieczysz-
czeń. Jednym z etapów w ich ograni-
czaniu jest redukcja emisji NOx, które 
negatywnie oddziałują na środowisko.

Od 1 stycznia 2016 r. - zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Środowi-
ska z dnia 20 grudnia 2005 r. w spra-
wie standardów emisyjnych z instalacji 
- maksymalne stężenie tlenków azotu 
emitowanych do atmosfery dla istnie-
jących bloków energetycznych o no-
minalnej mocy cieplnej źródła powyżej 
500 MWt - obejmuje to najczęściej sto-
sowane w polskiej energetyce bloki 200 
MWe - może wynieść do 200 mg/Nm3. 
Natomiast dla nowych bloków energe-

tycznych dopuszczalne stężenie tlen-
ków azotu do 200 mg/Nm3 jest już obo-
wiązujące dla nominalnej mocy ciepl-
nej źródła powyżej 100 MWt.

W PGE Elektrownia Opole SA prze-
kazano do eksploatacji pierwszą w Pol-
sce instalację odazotowania spalin, za-
montowaną na bloku opalanym wę-
glem kamiennym, spełniającą wymogi 
ograniczenia emisji tlenków azotu po-
niżej wskazanej wyżej wartości. Jest 
to pierwsza tego typu instalacja w Eu-
ropie lub nawet być może pierwsza 
w świecie. 

Instalacja DeNOx w PGE Elektrow-
ni Opole ma przełomowe znaczenie. 
Po pierwsze, zostało udowodnione, 
że można metodą niekatalityczną osią-
gnąć poziom NOx poniżej 200 mg/Nm3. 
Po drugie - zastosowana metoda mo-
że na pewno stać się realną alternaty-
wą dla metod katalitycznych, które są 
znacznie droższe. Zapraszamy do lek-
tury artykułu nt. tej instalacji (str. 101).

Dorota Kubek, Mariusz Marchwiak
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prof. Krzysztof �m� ewski, Politechnika Warszawska

Polskiemu sektorowi infrastruktury doskwiera szereg powa�nych dolegliwo�ci. 
Dwie najwa�niejsze z nich, to bardzo wysoki stopie� zu�ycia technicznego 

oraz bardzo wysoka emisyjno�� w�a�ciwa1. Powy�sze stwierdzenia dotycz� w 
szczególno�ci energetyki i�transportu. 

Stopień zużycia technicznego od-
zwierciedlany jest przez stopień 

dekapitalizacji środków trwałych. Sto-
pień dekapitalizacji zależy od stopy 
umorzenia środków trwałych i od cza-
su życia instalacji. Ten ostatni parametr 
jest absolutnie obiektywny (tzn. nie 
poddaje się żadnym manipulacjom). 
Dla przykładu, aktualny wiek elektrowni 
obrazuje rys. 1, na którym uwzględnio-
no wszystkie ważniejsze obiekty ener-
getyczne. Z wykresu tego widać wyraź-
nie, że 40% bloków ma ponad 40 lat, 
w tym ok. 15% bloków ma ponad 50 
lat, a więc powinny być natychmiast za-
trzymane i odłączone od sieci. Bloków 
30-letnich i starszych jest ponad 70%.

Jak wspomniano, stopień dekapita-
lizacji zależy od stopy umorzenia, która 
jest wielkością umowną (do pewnego 
stopnia). Gdyby jako stopę umorzenia 
przyjąć stopę amortyzacji stosowaną w 
rozliczeniach fi nansowych (np. podatko-
wych) to dla elektrowni byłaby ona rów-
na 7%, co oznacza przyjęcie „czasu ży-
cia” elektrowni na 14,29 roku – przy ta-
kim założeniu nasze elektrownie byłyby 
zdekapitalizowane w 94,38%. Technicz-
nie jest to oczywiście absurdalne (nota 
bene dla reaktorów jądrowych stopa ta 
wynosi 14%, co oznaczałoby „czas ży-
cia” równy 7,2 roku!).

Jeśli posłużyć się stopą amortyza-
cji stosowaną w ogólnym przypadku 
obiektów inżynierskich, tzn. 4,5% od-
powiadającą „czasowi życia” 22,2 ro-

1) Emisyjność właściwa mierzona jest w jednostkach masy CO2 na jednostkę produktu lub usługi, np. kg CO2/MWh lub kg CO2/tkm.

Wiek elektrowni������	
	����

100%

80%

60%

40%

20%

0%
65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

lata

ku, to stopień dekapitalizacji wyniósłby 
92,14% (rys. 2). 

Bardziej realistyczne jest przyjęcie 
czasu życia elektrowni na 30 do 50 lat 
(powyżej 50 lat byłoby już zupełnym ab-
surdem). Oznacza to stopy umorzenia 
od 3,33% do 2% i odpowiednio stopień 
dekapitalizacji od 88,10% do 68,01%. A 
więc nawet w najbardziej optymistycz-
nym przypadku naprawdę dramatyczny. 

W istocie problemem polskiej elek-
troenergetyki jest nie tylko dramatyczny 
stopień jej dekapitalizacji, jeszcze więk-
szym problemem jest ujemna stopa re-
stytucji mocy, to znaczy fakt, że poziom 
dekapitalizacji nie maleje, lecz rośnie 
(dotyczy to całej infrastruktury). 

W pierwszym przybliżeniu osiągnię-
cie w 2030 r. poziomu „wyzerowania” 
dekapitalizacji istniejących mocy (od-

budowy potencjału) wymagałoby stopy 
inwestycji dwukrotnie wyższej niż stopa 
amortyzacji środków trwałych. Na razie 
(to znaczy przy obecnym trendzie i sta-
nie regulacji) wydaje się to całkowicie 
niemożliwe.

To wszystko, co powiedziano na te-
mat elektrowni, odnosi się także do sie-
ci elektroenergetycznych (dekapitaliza-
cja ~ 58%), ciepłownictwa (dekapitali-
zacja ~ 63%), gazownictwa i transpor-
tu kolejowego.

Oba problemy – dekapitalizacja in-
frastruktury i konieczność redukcji emi-
sji CO2 wymagają ogromnych inwesty-
cji. Poziom tych inwestycji równy jest 
ok. 16 mld €/rok i porównywalny jest z 
ogólnym poziomem wszystkich inwesty-
cji krajowych, które wynoszą obecnie ok. 
74 mld €/rok. Oznacza to wzrost inwe-

Rys. 1. Charakterystyka wiekowa polskich elektrowni

Zjadamy infrastruktur�

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z internetu
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Rys. 2. Stopień technicznej dekapitalizacji źródeł energii elektrycznej w Polsce

stycji o ok. 20%. Jest to niezwykle po-
ważne zadanie, ponieważ oznacza wie-
lokrotne zwiększenie wysiłku inwestycyj-
nego podsektorów.

W tym momencie pojawia się py-
tanie, czy takie zwiększenie inwestycji 
jest możliwe z punktu widzenia uwa-
runkowań fi nansowych (potencjał ka-
pitałowy) i materialnych (potencjał wy-
konawczy). W praktyce można uznać, 
że o możliwości przeprowadzenia Pro-
gramu Inwestycyjnego, zwanego rów-
nież Programem Redukcji Emisji, zde-
cyduje możliwość uruchomienia środ-
ków fi nansowych. Potencjał wykonaw-
czy o podobnej skali uruchamiany był 
już w powojennej Polsce kilkakrotnie, 
poczynając od 6-letniego Planu Odbu-
dowy Kraju, a kończąc na wielkich pro-
gramach inwestycyjnych lat 60. (7 546  
MW) i 70. (9 815 MW) - rys. 6.

Tak więc podstawowym staje się 
pytanie o możliwość zgromadzenia nie-
zbędnych funduszy inwestycyjnych. Jest 
oczywistym, że środki własne, który-
mi dysponują przedsiębiorstwa ener-
getyczne, a w tym cztery polskie grupy 
inwestycyjne, są dalece niewystarczają-
ce. Oceniając wartość tych grup na 16 
mld € (według szacunku 5 x EBITA) do 
20 mld € (według szacunkowej wyceny 
giełdowej) można liczyć na uplasowanie 
na rynku euroobligacji od 4÷5 mld €. 

Biorąc pod uwagę konieczność min. 
20% udziału własnego w inwestycji w 
modelu „project fi nance”, zgromadzo-
ne środki umożliwiłyby uruchomienie 
nakładów inwestycyjnych na poziomie 
20÷25 mld €. Niestety, 20% equity wy-
daje się założeniem zbyt optymistycz-
nym, bliższe rzeczywistości jest equity 
30%, a to automatycznie redukuje inwe-
stycje do poziomu 13÷17 mld €. Pod-
kreślić należy, że dotyczy to inwestycji 
w źródła, sieci dystrybucyjne, obsługę 
klienta (dzisiaj kompletnie ignorowaną), 
infrastrukturę IT oraz – last but not least 
– w efektywność energetyczną. Tak na-
szkicowany program inwestycyjny wy-
maga ok. 50 mln € nakładów overnight 
(bez kosztów kapitału) do 2020 r. i dru-
gie tyle do 2030 r.  

Tak wygląda analiza strony popyto-

Rys. 3. Szacunek stopnia dekapitalizacji środków trwałych

Ź
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wej tzn. możliwego potencjału uzyska-
nia środków kredytowych, (absorpcji). 
Z drugiej strony przeanalizować trzeba 
podaż ofert kredytowych tzn. możliwy 
potencjał emisji środków kredytowych. 

Zapotrzebowanie na środki inwesty-
cyjne w infrastrukturze, które wynosi ok. 
160 mld € do 2020 r., a w tym 50 mld 
€ potrzeb elektroenergetyki, porównać 
trzeba z aktualnym zaangażowaniem 
kredytowym wszystkich banków w Pol-
sce. Zaangażowanie to wynosi 30 mld € 
w kredytach inwestycyjnych i 100 mld € 
w kredytach konsumpcyjnych.

Proporcja inwestycji do konsumpcji 
jest znamienna i w dużym stopniu wy-
jaśnia dramatyczny stan polskiej infra-
struktury. Jest ona po prostu, kawałek 
po kawałku, systematycznie zjadana.

Większość banków w Polsce to sie-
ciowe banki zagraniczne, dlatego nie 
cierpią one na brak dostępu do źródeł 
fi nansowania. Innymi słowy aktualna 

struktura zadłużenia nie wynika z bra-
ku podaży kredytów lecz z braku popy-
tu na nie. Popyt to rozsądne, uzasad-
nione, wykonalne – a jednym słowem 
„bankowalne” – projekty inwestycyjne. 
Tylko takie liczą się naprawdę, wszyst-
kie inne to tylko piarowska piana, która 
nigdy nie trafi a na stoły komitetów kre-
dytowych. Pamiętajmy, że choć wnioski 
opracowywane są w Polsce, to decyzje 
podejmowane są w międzynarodowych 
centralach zagranicą, w Holandii, Francji, 
Niemczech, Włoszech, itd. Oznacza to 
tylko tyle, że wnioski te spełniać muszą 
międzynarodowe kryteria. Tylko i aż tyle!

Konkluzja z powyższych rozważań 
jest dość przykra. Polski sektor fi nan-
sowy mógłby w ostateczności sfi nali-
zować Polski Program Inwestycyjny In-
frastruktury równoważny w istocie z Pol-
skim Programem Redukcji Emisji, ale by-
łoby to wyzwanie niezwykle trudne, eks-
tremalnie wymagające i, co najważniej-
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Rys. 5. Inwestycje w elektroenergetykęRys. 4. Inwestycje w infrastrukturę

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z internetu

sze, bez żadnych wiarygodnych gwa-
rancji powodzenia. 

Dlatego niezbędnym jest wykreowa-
nie odpowiedniego klimatu proinwesty-
cyjnego, stworzenie odpowiednich me-
chanizmów fi nansowania, ucywilizowa-
nie fundamentów tych wszystkich in-
westycji na rynku. Albowiem w prakty-
ce znamy tylko dwa modele owocujące 
inwestycjami: totalitarny socjalizm (czyli 
centralne planowanie) i liberalny kapita-
lizm (czyli rynek wolny, choć gdzienie-
gdzie regulowany). Tertium non datur 
(trzecia droga nie istnieje).

Widać stąd wyraźnie, że Program 
nie może zostać zrealizowany nawet 
w najbardziej optymistycznym i progre-
sywnym modelu fi nansowania trady-
cyjnego, tzn.: equity (np. eurobondy) + 
dług (np. kredyt).

Niezwykle groźne są dwa mity. 
Pierwszy, przekonujący, że sprawę za-
łatwi monopol. Jest to ewidentna nie-
prawda. Monopol mają Polskie Linie Ko-
lejowe, monopol ma Polskie Górnictwo 
Naftowe i Gazownictwo, monopol ma 
PSE-Operator, lokalne monopole mają 
sieci dystrybucyjne i nie ma to najmniej-
szego wpływu na programy inwestycyj-
ne tych przedsiębiorstw. Wręcz przeciw-
nie, dla monopolisty sytuacja trwałego 
niedosytu dla oferowanego przez nie-
go produktu lub usługi jest ze wszech 
miar korzystna – bo zwiększa jego pa-
nowanie nad bezbronnymi konsumen-
tami całkowicie pozbawionymi wyboru. 
Tylko dla ilustracji przypomnę rozwój te-
lekomunikacji od stanu, w którym abo-
nent błagał u monopolisty o przyłącze-
nie, do stanu wręcz przeciwnego, gdy 
wielu operatorów prosi abonenta by był 
łaskawy pozwolić się przyłączyć.

Ź
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Rys. 6. Historia inwestycji w źródła systemowe

Drugi mit przekonuje, że nie potrzeb-
ne są żadne specjalne działania. „Wy-
starczy” podnieść ceny, zrealizować te 
inwestycje, które da się uruchomić w 
ramach realnego potencjału kredyto-
biorców, a potem „się zobaczy”. Pro-
blem polega na tym, że potem może 
już być nic nie widać, bo po wykorzysta-
niu starych nowe mechanizmy „zostaną 
na spalonym”, a i odbiorcy mogą lokali-
zować się zagranicą (w slangu nazywa 
się to carbon leakage, tzn. ucieczką pro-
dukcji tam, gdzie emituje się za darmo). 
Ostrzegam przed takim eksperymentem, 
bo może on zakończyć się śmiertelnym 
zejściem pacjenta.

Dla porządku i spokoju sumienia na-
leży dodać, że kapitał komercyjny kosz-
tuje (dług ok. 7-8%, equity 15-17%) i ta-
kich zwrotów będzie oczekiwał inwe-
stor. Proszę spróbować, jakie to są kosz-
ty przy 20 letnim kredycie i relacji d/e 
=70/30 (dług/equity). Mnie wychodzi 
370% samych odsetek i dywidendy. Bar-
dzo to drogie przedsięwzięcie.

Ponieważ Program w tradycyjnym 
mechanizmie kredytowania nie może 
nie zostać zrealizowany – oznaczało 

by to zapaść energetyczną gospodar-
ki – to trzeba zaproponować, opraco-
wać, uruchomić i zrealizować inny spo-
sób jego sfi nansowania odbiegający nie-
co od tradycyjnego. Sposób ten, choć 
bardziej nowatorski, nie jest komplet-
nie nieznany i stosowany już jest w nie-
których szczególnych obszarach elek-
troenergetyki, a mianowicie w podseg-
mencie źródeł odnawialnych (zielone 
certyfi katy) i źródeł skojarzonych (cer-
tyfi katy czerwone i żółte). 

Proponowany mechanizm (błękit-
ne certyfi katy) zapewnia regularny i w 
pełni kontrolowany dopływ środków in-
westycyjnych o najniższym możliwym 
koszcie kapitału – w istocie bliskim ze-
ru. System błękitnych certyfi katów wy-
korzystuje częściowo już istniejące zapi-
sy w Dyrektywie Energetycznej i w Pra-
wie Energetycznym, a mianowicie me-
chanizm przetargu (aukcji) na nowe mo-
ce. Wymaga jednak pewnej nowelizacji 
Prawa dla zapewnienia sprawności je-
go działania i ustalenia kosztów admi-
nistracyjnych. 

System ten nie jest oczywiście 
panaceum. Do innych celów trze-
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Rozmowa z prof. Krzysztofem �m� ewskim, sekretarzem generalnym Spo�ecznej Rady do spraw Narodowego Programu Redukcji Emisji

Oni wiedz� jak obliczy� CO2 – nowe rozwi�zanie Brytyjczyków
Wielka Brytania, jako pierwsze 

państwo w Europie, przyjęła usta-
wę Climate Change Akt, czyli usta-
wę o zmianie klimatu. 

W ustawie tej Brytyjczycy ustalili 
m.in. swoje cele redukcyjne, w bardzo 
odległej perspektywie, bo aż do 2050 
r. z odpowiednimi kamieniami milowy-
mi w latach 2020 i 2030 oraz z odpo-
wiednim mechanizmem, który ma to 
kontrolować i nadzorować. Jest to me-
chanizm budżetu emisji CO2. 

Brytyjczycy mają dwa budżety. 
Jeden, to normalny znany nam bu-
dżet Państwa, a drugi to budżet emi-
syjny. Jak to wygląda w praktyce?

Działa to tak, że pieniądze z budże-
tu emisyjnego rozdzielone są do po-
szczególnych działów i resortów tak 
jak działa to w normalnym budżecie. 
Budżet emisyjny przygotowuje specjal-
ne ciało Climate Change Committee. 
Przygotowuje on projekt budżetu ga-
zów cieplarnianych, następnie jest on 
procedowany przez Rząd, a później 
prezentowany w parlamencie. Różni-
ca w stosunku do normalnego budżetu 
polega na tym, że ministerstwem pro-
wadzącym budżet nie jest minister-
stwo fi nansów tylko Energy and Clima-
te Change Department, czyli Minister-
stwo Energii i Zmian Klimatu. 

Climate Change Committee two-
rzą eksperci, podobnie jak naszą 
Społeczną Radę Narodowego Pro-
gramu Redukcji Emisji. 

Tak, różnica polega jednak na tym, 
że CCC składa się tylko z ośmiu spe-
cjalistów, wspieranych przez 35 osobo-
wą grupę wysoko wykwalifi kowanych 
fachowców. W przeciwieństwie do na-
szej SRNPRE, nie pracują społecznie.

Brytyjczycy stworzyli specjalny 
program komputerowy sprawdzają-
cy możliwości redukcji emisji. Jak 
on działa?

Energy and Climate Change De-
partment postanowiło sprawdzić czy 
ich ambitny cel redukcji, wynoszący 
80% do 2050 r. - przypomnę, zapisa-
ny jako ustawa, a nie deklaracja poli-
tyczna - jest możliwy do zrealizowania i 
jakimi sposobami można go osiągnąć. 

W tym celu stworzono specjalny 
program komputerowy, który pokazuje 
konsekwencje zmiany proporcji w mix
-ie energetycznym, oraz zachowań w 
użytkowaniu końcowym i działań re-
dukujących zużycie energii i emisję. 
Program pozwala na „grę” wskaźnika-
mi wykorzystania różnych źródeł ener-
gii w różnych proporcjach, np. więcej 
energii z węgla, a mniej słonecznej, al-
bo przewaga energii z oze i gazu, bez 
węgla. Można również „ustawić” duży 
lub mały popyt na energię i podobnie 
efektywność, a następnie zobaczyć jak 
taki układ wpływa na produkcję, kon-
sumpcję na energy mix i ostatecznie 
na poziom emisji. Każda taka zmiana 
przekłada się na wynik w postaci wy-
kresów warstwowych produkcji ener-
gii, konsumpcji energii i emisji gazów.

Czy program został już całkowi-
cie dopracowany? 

Jedyna rzecz jakiej program nie po-
siada to mechanizm dający możliwość 
wyliczenia kosztów jakie ponosić bę-
dzie społeczeństwo i prognozowanych 
cen energii (dla całego bilansu energii 
lub tylko dla energii elektrycznej). 

Autorzy tego programu zapewnia-
ją, że część ekonomiczna zostanie do-
budowana. Warto podkreślić, iż pro-
gram daje możliwość stworzenia pra-
wie nieskończonej liczby możliwych 
scenariuszy dotyczących emisji CO2 
w przyszłych latach, przy zastosowa-
niu różnych źródeł energii w różnych 
proporcjach. 

Jak długo trwały prace nad tym 
projektem?

Nad tym przedsięwzięciem praco-
wało przez pół roku 10 specjalistów. 
Istnieje spora szansa na przedstawie-
nie tego rozwiązania polskiemu rządo-
wi, jeżeli ten wyrazi taką wolę. Jestem 
pod ogromnym wrażeniem tego roz-
wiązania, jego profesjonalizmu i dale-
kosiężnego spojrzenia wykraczające-
go poza „kadencyjność” polityczną, 
co niestety jest naszą chorobą. Wy-
daje się, że rzeczą nieuniknioną jest 
przyjęcie aktu prawnego takiego jak 
Climate Change Akt, tak aby działa-
nia związane z polityką redukcji emisji 
miały sens i przynosiły w przyszłości 
wymierne efekty. � 

Rozmawiała: Dorota Kubek

ba dopasować inne rozwiązania np. 
do efektywności energetycznej bia-
łe certyfi katy, do podsektorów regulo-
wanych (przesył, dystrybucja, ciepło 
i przez pewien jeszcze czas gaz) tary-

fy oparte na zwrocie z kapitału pracu-
jącego (pracujących środków trwałych) 
i wykorzystujące technikę benchmar-
ku (krytycznego porównywania efek-
tów). Poprawić i usprawnić należy sys-

temy wspierające OZE i kogenerację. 
Trzeba też będzie znaleźć rozwiązanie 
dla CCS-u i atomówek, bo rynek ich nie 
obroni. �



8 nr 2(14)/20108 nr 2(14)/2010

POSTPRZEMYS�OWA 
ENERGETYKA
PI	TA FALA 
INNOWACYJNO
CI
IV cz���

prof. Jan Popczyk, Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Uk�adów Politechniki �l�skiej



9nr 2(14)/2010

E
LE

K
TR

O
EN

ER
G

ET
YK

A

 � ACTION PLAN DLA POLSKI. POTRZEBA I MOŻLIWOŚĆ WYKREOWANIA 
NARODOWEGO PROGRAMU WOKÓŁENERGETYCZNEGO 

�� Bilans energetyczny Polski 2009 i prognoza rynków końcowych 2020 w tradycyjnym ujęciu.
 Oszacowania polskich rynków energii pierwotnej i końcowej oraz emisji CO2, dla 2009 roku i horyzontu 2020, przed-

stawiają tabele 3 i 4. Doświadczenia z końca 2008 i z początku 2009 roku jednoznacznie wskazują, że trzeba być bardzo 
ostrożnym w zakresie prognozowania wzrostów na tych rynkach (wielkości przedstawione w tabeli 4 spełniają ten postulat). 

Przyjmując przedstawione oszacowania dotyczące wielkości rynków końcowych można założyć, że energetyka odna-
wialna powinna ulokować na rynkach końcowych w 2020 roku około 96 TWh. Z tego na rynek transportowy powinno trafi ć 
około 21 TWh1 (zgodnie z obecnymi wyobrażeniami chodzi o paliwa w postaci estrów i etanolu). 

Możliwość wypełnienia tego celu, wynikającego z Pakietu 3×20, ciągle budzi w Polsce w energetyce korporacyjnej wąt-
pliwości. Jednak nie jest on wcale trudny do zrealizowania. Przy tym problem tkwi nie w braku możliwości, a w czymś in-
nym. Po pierwsze, w zbyt wysokich na ogół prognozach wzrostu rynków końcowych (wyższych niż przyjęte w tabeli 4). Po 
drugie, w pomijaniu potencjału rolnictwa energetycznego, tabela 1. Po trzecie, w patrzeniu na cel przez pryzmat proporcjo-
nalności sektorowej i technologii dedykowanych poszczególnym rynkom końcowym, a nie przez pryzmat całkowicie nowej 
alokacji celu na te rynki i technologii poligeneracyjnch/uniwersalnych/zintegrowanych.

�� Udziały energii odnawialnej na trzech polskich rynkach końcowych energii w 2020 r. 
(w przypadku realizacji trendu „business as usual”)
Struktura wypełnienia celu (udziałów energii odnawialnej na rynkach energii elektrycznej, ciepła i paliw transporto-

wych) jest ciągle sprawą otwartą, ale do połowy 2010 roku Polska musi ją przedstawić Komisji Europejskiej. Do cza-
su uzyskania dokładniejszych danych o strukturze (Action Plan) przyjmuje się tu, na podstawie własnego rozpozna-
nia, następujące postępowanie. Dla paliw transportowych przyjmuje się minimalny udział wymagany przez UE, 
co przekłada się na 21 TWh. W przypadku energii elektrycznej udział elektrowni wiatrowych w 2020 roku ocenia 
się na około 18 TWh, udział elektrowni wodnych na około 6 TWh oraz udział źródeł na biogaz komunalny na około 

1) Jest to minimalny udział energii odnawialnej (10%) na rynku paliw transportowych, określony w postaci wymagania dodatkowego w regulacjach związanych z Pakietem 3x20.

Tab. 3. Polski rynek (2009) paliw pierwotnych, emisji CO2 oraz energii końcowej (sprzedaż do odbiorców końcowych, 
czyli bez potrzeb własnych źródeł wytwórczych i bez strat sieciowych) w wymiarze ilościowym 

 Paliwo
Rynek w jednostkach 

naturalnych na rok
Emisja CO2 
mln ton/rok

Rynek paliw pierwotnych, TWh/rok Rynek energii końcowej, TWh/rok

Węgiel kamienny 80 mln ton 170 600 300

Węgiel brunatny 60mln ton 70 170 40

Gaz ziemny 10 mld ton3 20 100 84

Ropa naftowa 22 mln ton 40 220 50*

Energia odnawialna - - - 2,5/7,5

Razem - 300 1090 480

Tab. 4. Polskie rynki końcowe (2009, 2020), w ujęciu obowiązującym w Pakiecie 3×20, 
oraz paliw pierwotnych (2020) i emisji CO2 (2020) dla trendu „business as usual” 

 Rynek końcowy 2009 MWh (rk)
2020 MWh 

(rk)
2020 MWh (pp) 2020 mln ton CO2

Energia elektryczna 155 190 380 130

Ciepło 240 240 340 100

Paliwa transportowe 150* 210* 210 30

Razem 

w tym energia odnawialna

545 640 930 260

2,5/7,5 96 105 -

* Jest to energia „na kołach” samochodu, czyli inna niż ta, którą określa się według regulacji ustanowionych w ramach Pakietu 3x20 
(w tym przypadku jest to energia „wlewana” do zbiornika samochodu).

*Rynki końcowe oszacowane zgodnie z regulacjami Pakietu 3x20.
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nych udziałów energii odnawialnej na 
rynkach końcowych: energia elektrycz-
na – 44 TWh, ciepło – 31 TWh, trans-
port – 21 TWh.

�� Inkorporacja kosztów 
zewnętrznych środowiska 
(emisji CO2) 
do kosztów paliwa
Wyniki inkorporacji dla Polski przed-

stawia tabela 5. Prostota i wiarygodność 
takiej inkorporacji ujawnia się przez pry-
zmat obrotu hurtowego i detalicznego. 
Wynika ona z faktu, że system handlu 
węglem kamiennym jest częścią syste-
mu powszechnego (z dobrze rozwinię-
tą infrastrukturą pobierania podatków: 
VAT i akcyzowego). W przypadku węgla 
brunatnego, który w Polsce jest przed-
miotem handlu między kopalniami i elek-
trowniami od początku lat dziewięćdzie-
siątych, infrastruktura do inkorporowa-
nia kosztów środowiska do kosztów te-
go węgla praktycznie również istnieje. 
Praktycznie istnieje także infrastruktura 
do inkorporowania kosztów środowiska 
do kosztów gazu ziemnego sprzedawa-
nego odbiorcom końcowym.

Uwagi do tabeli 5 
1. Do obliczeń przyjęto koszt miału 

węglowego na poziomie 200 zł/to-
nę. Koszt energii pierwotnej w wę-
glu brunatnym przyjęto na pozio-
mie 80% kosztu energii pierwotnej 
w węglu kamiennym w postaci mia-
łu węglowego. Koszt węgla kamien-
nego w postaci groszku przyjęto na 
poziomie 400 zł/tonę. Koszty wę-
gla kamiennego (miału i groszku) 
nie uwzględniają kosztu transportu. 

2 TWh. To oznacza, że rolnictwo energetyczne powinno ulokować na rynkach 
końcowych (łącznie z rynkiem transportowym) 70 TWh. 

Szczegółowe założenia do dalszych szacunków dotyczą głównie technologii 
[3]. Najważniejsze założenia, które się wykorzystuje poniżej są następujące. Za-
kłada się umownie, że na wszystkich trzech rynkach końcowych energii paliwem 
odnawialnym będzie biogaz/biometan produkowany z roślin energetycznych. Po-
nadto, zakłada się, aż do pełnego wykorzystania potencjału produkcji ciepła i ener-
gii elektrycznej w skojarzeniu (około 3 tys. MWel, czas użytkowania mocy szczy-
towej około 6000 h/rok), zastosowanie agregatów kogeneracyjnych zapewniają-
cych łączną sprawność konwersji, energii pierwotnej w energię elektryczną i cie-
pło, wynoszącą 85% (35% + 50%). Poza potencjałem produkcji skojarzonej za-
kłada się zastosowanie kotłów gazowych zapewniających łączną sprawność kon-
wersji wynoszącą 95%. Wreszcie zakłada się zastosowania samochodów CNG, 
w miejsce samochodów zasilanych biopaliwami płynnymi (estry, etanol), przy 
uwzględnieniu zmniejszonej sprawności wykorzystania biometanu o 20%, w sto-
sunku do biopaliw płynnych. 

Dla przyjętych założeń uzyskuje się następujące końcowe oszacowania rocz-

Tab. 5. Koszty środowiska inkorporowane do kosztów węgla kamiennego, węgla brunatnego 
oraz do gazu ziemnego, łączne dla energetyki (elektroenergetyki i ciepłownictwa) wielkoskalowej i rozproszonej 

Koszt paliwa bez inkorporowanego kosz-
tu środowiska

Koszt paliwa z inkorporowanym kosztem 
środowiska

Rynek energii końcowej

mld zł mld zł TWh/rok

Węgiel kamienny 21 21+29 300

Węgiel brunatny 6 6+11 40

Paliwa transportowe (38+18) (38+18)+7 50

Gaz ziemny 12 12+4 84

Uwagi do tabeli 3 
1. Węgiel kamienny – całkowite wydobycie wynosi 100 mln t/a, 20 mln t/a stanowi 

eksport. 
2. Gaz ziemny – całkowite zużycie wynosi 15 mld m3/a, 5 mld m3/a wykorzystuje się 

w przemyśle chemicznym (przede wszystkim przy produkcji nawozów sztucznych). 
Całe wydobycie krajowe 4,5 mld m3 jest wykorzystywane do celów energetycznych. 

3. W przypadku ropy naftowej oszacowania wykonano dla rzeczywistej struktury 
zużycia paliw transportowych (zużycie roczne: Pb – 4 mln ton, ON – 7 mln ton, 
LPG – 2 mln ton). 

4. Emisja CO2 została oszacowana na podstawie danych z rynku paliw. Jest to obec-
nie, kiedy nie ma jeszcze węglowych (i węglowodorowych) technologii bezemisyj-
nych, najprostszy i najbardziej wiarygodny sposób szacowania łącznej (z energe-
tyki wielkoskalowej i rozproszonej) emisji CO2. 

5. Energia odnawialna (wykorzystanie) – według obecnych wyobrażeń składają się na 
nią ciągle tylko: biomasa wykorzystana we współspalaniu, hydroenergetyka prze-
pływowa i energetyka wiatrowa. Czyli na rynku końcowym reprezentowana jest 
obecnie tylko w postaci energii elektrycznej. Takie podejście do energetyki odna-
wialnej jest już, w świetle Pakietu energetycznego 3×20, całkowicie nieuprawnione. 

6. Rynek energii końcowej został oszacowany z uwzględnieniem sprawności ener-
getycznej charakterystycznej dla stosowanych obecnie technologii. W przypad-
ku energii elektrycznej są to praktycznie tylko technologie systemowe wielkoska-
lowe, o niskiej sprawności wykorzystania energii pierwotnej w elektrowniach i du-
żych stratach w sieciach. 
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2) Wszystkie oszacowania przedstawione w tym punkcie mają charakter zdroworozsądkowy, są bardzo przybliżone. Ich celem jest budowa nowego obrazu energetyki, mającej pod-
stawy w nowych technologiach.

3) Autor wyraża podziękowanie dr. Janowi Schmiegelowi i mgr. Ryszardowi Mosze z fi rmy eGIE za dyskusje nad oszacowaniami dotyczącymi bilansów: energetycznego i emisji CO2 
dla samochodu elektrycznego. 

2. W przypadku paliw transportowych 
drugi składnik kosztowy w nawia-
sie oznacza koszt akcyzy. Do obli-
czeń przyjęto rzeczywistą strukturę 
zużycia paliw transportowych (por. 
uwagi do tabeli 3), akcyzę na po-
ziomie obowiązującym w 2009 ro-
ku (Pb – 1,9 tys. zł/tonę, ON – 1,3 
tys. zł/tonę, LPG – 0,7 tys. zł/tonę) 
oraz rynkowe ceny jednostkowe z 
połowy 2009 roku (Pb – 5,5 tys. zł/
tonę, ON – 4,2 tys. zł/tonę, LPG – 
2,2 tys. zł/tonę). 

3. Koszt gazu ziemnego, uwzględnia-
jący uzmiennioną opłatę przesyło-
wą, przyjęto na poziomach: 1100 zł/
tys.m3 dla mocy (w paliwie pierwot-
nym) ponad 100 MW (taryfa E3a), 
1300 zł/tys. m3 dla mocy powyżej 
6 MW (taryfa W6) i 1800 zł/tys. m3 
dla ludności (taryfa W1). 

4. Koszt uprawnień do emisji CO2 
przyjęto na poziomie rekomendo-
wanym dla analiz rozwojowych: 40 
euro/tonę (180 zł/tonę). 

Istnieją dalsze korzyści rozwiązania 
w postaci inkorporowania kosztów śro-
dowiska do kosztów paliwa. Mianowi-
cie, przyjmując to rozwiązanie unika się 
bardzo złożonych procedur certyfi kacji. 
Unika się także konieczności koncesjo-
nowania wielu działalności, np. konce-
sjonowania źródeł odnawialnych i źró-
deł skojarzonych, co bez wątpienia ob-
niża koszty energii końcowej (w wyniku 
działania dwóch mechanizmów: likwi-
dacji kosztów certyfi kacji oraz wzmoc-
nienia konkurencji). Rozwiązanie może 
przyczynić się także do pobudzenia roz-
woju technologicznego i rynkowej kon-
kurencji, a w efekcie zapewnić natural-
ny/rynkowy sposób realizacji podsta-
wowych celów Pakietu 3×20. 

Oczywiście, inkorporacja stanowią-
ca źródło środków pozyskiwanych przez 
państwo, w trybie podatku, musi spo-
wodować znaczną zmianę przepływów 
fi nansowych między sektorami: prywat-
nym i publicznym (odbiorcami, przed-

siębiorstwami i państwem). Wynika to stąd, że roczne środki z inkorporacji (koszty 
inkorporacji) wynoszą aż 51 mld zł. Wykorzystanie tak wielkich środków jest spra-
wą fundamentalną z punktu widzenia strategii rozwojowej państwa. Na pewno nie 
wolno byłoby dopuścić do ich wykorzystania na fi nansowanie certyfi katów inwe-
stycyjnych zapewniających np. budowę elektrowni atomowych (takie pomysły w 
Polsce się pojawiają, chociaż ich realizacja stałaby się z bardzo dużym prawdo-
podobieństwem źródłem przyszłych wielkich stranded costs). 

Efektywne wykorzystanie środków mogłoby się wiązać natomiast z: (1°) przej-
ściowym fi nansowaniem energetyki odnawialnej/rozproszonej (energetyki poza 
obszarem ETS) za pomocą certyfi katów inwestycyjnych (dla tej energetyki certy-
fi katy „eksploatacyjne”, powiązane z energią, mają zbyt duże koszty administra-
cyjne), (2°) przejściowym fi nansowaniem odbiorców wrażliwych (o niskich docho-
dach). Podkreśla się, że drugie z wymienionych działań jest zgodne z wymaga-
niami unijnymi. Pierwsze, łącznie z samą inkorporacją, wymaga uzgodnień unij-
nych o dużym stopniu złożoności (nadaje się na linię przewodnią polskiej prezy-
dencji w 2011 roku). 

�� Potencjał wpływu samochodu elektrycznego na przebudowę 
polskich rynków paliw i energii, w tendencji2

 Zgodnie z dyrektywą w sprawie promowania energii ze źródeł odnawialnych 
biopaliwa drugiej generacji będą liczone (w celu wynikającym z Pakietu 3×20) po-
dwójnie, a energia elektryczna wykorzystywana do zasilania samochodów elek-
trycznych dwu i półkrotnie. Warto w związku z tym przeprowadzić choćby uprosz-
czoną analizę bilansów energetycznego i emisji CO2 związanych z zastosowaniem 
samochodu elektrycznego. Dwa skrajne przypadki takiej analizy są szczególnie in-
teresujące. Są to: bilans dla indywidualnego/konkretnego samochodu oraz ocena 
zmian struktury całego rynku paliw i energii. 

Racjonalne założenia, chociaż bardzo uproszczone, dla przykładowego sa-
mochodu średniej klasy, mianowicie Toyoty YARIS, są następujące3. Emisja CO2 
wynosi dla tego samochodu około 140 g/km, czyli na 100 km przebiegu samo-
chodu przypada około 14 kg CO2. Zużycie benzyny na 100 km wynosi około 
6 l, czyli około 55 kWh w paliwie pierwotnym. Przyjmując sprawność benzynowe-
go silnika spalinowego na poziomie 0,3 otrzymuje się energię użyteczną, odnie-
sioną do przebiegu 100 km, równą 16,5 kWh. 

W takim razie energia elektryczna zużyta przez samochód elektryczny, liczo-
na na 100 km przebiegu, wynosi około 27 kWh (przyjęto sprawność silnika elek-
trycznego 0,8, sprawność akumulatora 0,8 oraz sprawność przekształtnika 0,95). 
Energia pierwotna do wyprodukowania tej energii w elektrowni węglowej konden-
sacyjnej, z uwzględnieniem strat sieciowych, wynosi około 85 kWh, czyli jest po-
nad półtorakrotnie większa od energii pierwotnej w przypadku samochodu spalino-
wego. Emisja CO2 związana z produkcją energii elektrycznej wynosi około 25 kg, 
tzn. jest prawie 1,8 razy większa od emisji w przypadku samochodu spalinowego. 

Sytuacja odwraca się zdecydowanie na korzyść samochodu elektrycznego, jeśli 
zrobić założenie, że do napędu tego samochodu będzie wykorzystywana energia 
elektryczna produkowana w skojarzeniu. Mianowicie, energia pierwotna potrzeb-
na do wyprodukowania 27 kWh energii elektrycznej w dużej (zawodowej) elektro-
ciepłowni węglowej wynosi około 33 kWh. To oznacza, że zużycie energii pierwot-
nej (w węglu) przez samochód elektryczny wynosi w przypadku produkcji skoja-
rzonej tylko 60% zużycia energii pierwotnej (w benzynie) przez samochód spali-
nowy. Emisja CO2, odniesiona do przebiegu 100 km, jest natomiast w przypad-
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ku energii elektrycznej produkowanej w 
skojarzeniu równa około 12,5 kg, czy-
li 90% emisji samochodu spalinowego. 

Jeszcze korzystniejsza sytuacja jest 
w przypadku wykorzystania do zasila-
nia samochodów elektrycznych ener-
gii elektrycznej produkowanej w ma-
łych gazowych (na gaz ziemny) źró-
dłach kogeneracyjnych. Wtedy zuży-
cie energii pierwotnej (w gazie ziem-
nym) przez samochód elektryczny jest 
tylko nieco większe od 50% zużycia 
energii pierwotnej (w benzynie) przez 
samochód spalinowy. Emisja CO2, od-
niesiona do przebiegu 100 km, jest na-
tomiast w przypadku energii elektrycz-
nej produkowanej w małym gazowym 
źródle kogeneracyjnym równa 6 kg, czy-
li 40% emisji samochodu spalinowego. 

Najprostsze przełożenie faktu, że 
(1°) energia elektryczna wykorzystywa-
na do zasilania samochodów elektrycz-
nych będzie się liczyła w udziale ener-
gii odnawialnej na rynkach końcowych 
dwu i półkrotnie oraz (2°) przedstawio-
nych powyżej wyników analizy zużycia 
energii pierwotnego i emisji CO2 dla in-
dywidualnego samochodu elektrycz-
nego na tendencję dotyczącą zmiany 
ogólnej struktury rynku paliw i energii 
jest następujące. 
1. Po pierwsze, nastąpi wzrost rynku 

biogazu rolniczego i produkcji sko-
jarzonej, z wykorzystaniem dwóch 
technologii (1º): biogazowni zinte-
growanych technologicznie ze źró-
dłami kogeneracyjnymi oraz (2º) bio-
gazowni produkujących biogaz na 
rynek, wykorzystywany do produk-
cji skojarzonej w lokalizacjach do-
brze do tego uwarunkowanych (za-
tłaczany do sieci gazowej w posta-
ci oczyszczonej lub surowej bądź 
transportowany systemami CNG 
lub LNG). Równolegle zahamowany 
zostanie wzrost rynku tradycyjnych 
paliw transportowych. Ten proces, 
polegający w Polsce na rynkowym 
wyparciu 90 TWh paliw transporto-
wych za pomocą 45 TWh energii w 
biogazie (biometanie) wykorzysta-
nym do produkcji energii elektrycz-
nej w źródłach kogeneracyjnych ma 

potencjał redukcji obniżki zapotrzebowania energii na rynkach końcowych z 
około 640 TWh (tabela 4, zapotrzebowanie określone bez uwzględnienia sa-
mochodu elektrycznego) do około 595 TWh. 

2. Po drugie, w długim horyzoncie nastąpią głębsze zmiany strukturalne polega-
jące na rynkowym transferze obecnych paliw transportowych na rynek paliw 
poligeneracyjnych. Ten proces, polegający na rynkowym wyparciu 150 TWh 
paliw transportowych, w tendencji, za pomocą 75 TWh energii w paliwach 
transportowych wykorzystanych do produkcji energii elektrycznej w źródłach 
kogeneracyjnych ma potencjał redukcji obniżki zapotrzebowania energii na ryn-
kach końcowych o dalsze 75 TWh, do 520 TWh. Trzeba jednak podkreślić, 
że tego potencjału nie da się wykorzystać bez rozwoju technologii zasobniko-
wych na rynku energii elektrycznej. Technologie te, jeśli się pojawią, zmienią 
ekonomikę poligeneracji. Będzie to związane z tym, że ustąpi ograniczenie w 
postaci nieefektywności ekonomicznej produkcji energii elektrycznej przy ni-
skich czasach wykorzystania mocy szczytowych ciepła. 

3. Wykorzystanie potencjałów zasygnalizowanych w p. 1 i 2 powoduje wzrost, w 
stosunku do oszacowania przedstawionego w tabeli 2 (bez uwzględnienia sa-
mochodu elektrycznego) rynku energii elektrycznej, produkowanej w rozpro-
szonych technologiach poligeneracyjnych, o około 100 TWh. Podkreśla się, 
że wzrost ten nie nastąpi, jeśli do jego pokrycia miałaby być wykorzystana pro-
dukcja energii elektrycznej w elektrowniach węglowych (kondensacyjnych). 

4. Globalny projekt zamiany samochodu spalinowego na elektryczny można w 
wielkim uproszczeniu porównać ze zrealizowanym w przeszłości projektem 
elektryfi kacji kolei (zamiana parowozu na elektrowóz). Znaczenie energetycz-
ne wdrożenia samochodu elektrycznego do transportu drogowego jest jednak 
znacznie większe niż elektryfi kacji kolei. Tempo tego wdrożenia budzi jeszcze 
wiele wątpliwości, ale może ono zaskoczyć świat (według prognozy Instytutu 
Rolanda Bergera samochody elektryczne będą stanowić 25% rynku samo-
chodów już w 2015 roku). 

�� Dane wyjściowe do oceny potencjalnego wpływu pompy ciepła 
na przebudowę rynków, w tendencji
W 2007 roku nastąpił gwałtowny wzrost liczby zainstalowanych pomp cie-

pła we Francji i w Niemczech (50 i 45 tys. pomp, odpowiednio). W wyniku dzia-
łania rozwiązań Pakietu 3×20 ten trend będzie się umacniał w całej UE. Dlatego 
trzeba rozpocząć pilnie analizy dotyczące wykorzystania pomp ciepła w Polsce. 

Przy tym podstawowe założenia do takiej analizy są proste. Mianowicie, w dal-
szej części referatu wykorzystuje się do oszacowania potencjalnego wpływu tej 
technologii na przebudowę struktury polskiego bilansu energetycznego jej spraw-
ność na poziomie 3,5 (jest to ostrożne założenie). Dalej, do zasilania pomp ciepła 
zakłada się wykorzystanie energii elektrycznej ze źródeł kogeneracyjnych gazo-
wych (biogazowych/biometanowych) małoskalowych produkujących energię elek-
tryczną ze sprawnością: (0,35 + 0,50) = 0,85. Stąd wynika uzysk ciepła z 1 MWh 
w paliwie pierwotnym wynoszący: (0,35·3,5 + 0,5) MWh = 1,75 MWh. (Sprawą 
otwartą jest natomiast jeszcze system wspomagania produkcji ciepła w pompach 
ciepła zasilanych energią elektryczną ze źródeł biogazowych/biometanowych). 

�� Potencjał przystosowawczy polskiego rolnictwa
W tabeli 1 pokazany został potencjał rolnictwa energetycznego w tendencji. Z 

punktu widzenia praktycznego ważniejsza jest jednak zdolność rządu do reago-
wania na uwarunkowania globalne oraz wytworzony już potencjał zdolności przy-
stosowawczych rolnictwa do warunków rynkowych, czyli do reagowania na im-
pulsy cenowe. 
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Tab. 6. Areał upraw wybranych roślin [tys. ha]

 Buraki cukrowe
Kukurydza

Rzepak ozimy Razem
Ziarnowa Kiszonkowa

1990 440 50 310 510 1310

1997 400 80 140 320 940

2008 180 320 420 750 1670

Otóż, program IERE (Innowacyjna 
energetyka. Rolnictwo energetyczne)  
jeszcze rok temu budził w Polsce bar-
dzo silne negatywne emocje. W poło-
wie 2009 roku program ten (przereda-
gowany) zyskał autoryzację Minister-
stwa Gospodarki (oraz Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi) i został pu-
blicznie ogłoszony. To świadczy o szyb-
kim wzroście pozycji rolnictwa energe-
tycznego na nowej polskiej mapie za-
sobowej paliw/energii. Warto przy tym 
wskazać na ewolucję stanowiska rzą-
dowego odnośnie potencjału rolnictwa 
energetycznego. Mianowicie, na po-
czątku 2009 roku MRiRW szacowało 
realne zasoby możliwe do wykorzysta-
nia, przeliczone na czysty metan, na 1 
mld m3. W ogłoszonym programie jest 
to 5 do 6 mld m3. 

W kolejnych latach pojawi się do-
datkowa presja przyspieszająca roz-
wój rolnictwa energetycznego w Pol-
sce. Mianowicie, chodzi o to, że bez te-
go rozwoju będą narastać konfl ikty, aż 
do kryzysu strukturalnego, związane z 
nadprodukcją rolnictwa żywnościowe-
go, zwłaszcza w unijnej perspektywie 
budżetowej 2014-2020, w której roz-
pocznie się istotne wygaszanie WPR 
(Wspólnej Polityki Rolnej). 

Dlatego realizacja celów postawio-
nych w programie IERE nie powinna już 
budzić zastrzeżeń. W każdym razie ry-
zyko związane z programem zdecydo-
wanie nie leży po stronie rolnictwa, bo 
jego zdolność do reagowania na sygna-
ły rynkowe jest bez porównania większa 
niż energetyki, zwłaszcza elektroener-
getyki i gazownictwa. W szczególno-
ści z danych przedstawionych w tabe-
li 6 (uwzględniającej najważniejsze jed-
noroczne rośliny nadające się do wyko-
rzystania energetycznego) widać, że w 
ciągu 11 lat (1997-2008) produkcja bu-
raków cukrowych zmalała ponad dwu-
krotnie (w wyniku obowiązywania kwot 
cukrowych w ramach WPR.). W ciągu 
tego samego okresu zbiory kukurydzy 
ziarnowej zwiększyły się czterokrotnie, 
a rzepaku ponad dwukrotnie. Zbiory ku-
kurydzy kiszonkowej zwiększyły się trzy-

krotnie, po ponad dwukrotnym zmniejszeniu się w ośmioletnim okresie poprze-
dzającym (1990-1997).

Zmiany pokazane w tabeli 6 zachodziły pod wpływem polskich przemian ustro-
jowych i akcesji do UE. Przyszłe wielkie zmiany będą/powinny następować pod 
wpływem wygaszania WPR, transformacji istniejącego segmentu biopaliw pierw-
szej generacji (estry, etanol) w segment paliw drugiej generacji (przejściowo w seg-
ment paliw biogazowych otrzymywanych metodami fermentacyjnymi) oraz rozwo-
ju nowego segmentu paliw drugiej generacji.

�� Efekt wykorzystania 1 mln ha gruntów ornych 
do celów energetycznych
 Energia pierwotna (z 1 mln ha dobrych gruntów, które są do wykorzystania w 

rolnictwie energetycznym bez najmniejszego ryzyka dla rolnictwa żywnościowego, 
tabela 6) wynosi około 8 mld m3 biometanu, inaczej jest to około 80 TWh, jeszcze 
inaczej około 13,7 mln ton węgla (energetycznego, wskaźnikowego), wreszcie jest 
to około 23 mln ton węgla równoważnego (na rynkach końcowych). 

Trzy progresywne technologie, bazujące na zasobach rolniczych wynoszących 
1 mln ha (ich wykorzystanie jest racją stanu) dają następujące wyniki: 
1. Produkcja energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji: 80·(0,35 + 0,50) TWh, 

czyli 28 MWh energii elektrycznej i 40 MWh ciepła, łącznie 68 TWh (tyle ile 
potrzeba z rolnictwa energetycznego). 

2. Kogeneracja plus samochód elektryczny: 80·(0,35·2,5 + 0,50) = 70 TWh „za-
liczone” na rynku energii elektrycznej (na rynku transportu) i 40 MWh ciepła, 
łącznie 110 TWh, czyli więcej niż wynosi cały polski cel. 

3. Kogeneracja plus pompa ciepła: 80·1,75 MWh = 140 TWh (jednorodnie na 
rynku ciepła), czyli znacznie więcej niż cały polski cel. 

�� Segmentacja technologii i perspektywy ich wykorzystania 
w polskiej elektroenergetyce (energetyce)
 W tabeli 7 przedstawiono bardzo gruby zarys segmentacji technologicznej 

ukierunkowanej na potrzeby elektroenergetyki (obecnej). Główna linia podziału 
przebiega między technologiami wielkoskalowymi (charakterystycznymi dla mo-
nopolistycznej elektroenergetyki systemowej) i technologiami rozproszonymi dla 
energetyki rynkowej/konkurencyjnej. Perspektywy implementacji tych technologii, 
głównie z punktu widzenia ich konkurencyjności rynkowej (w niektórych przypad-
kach dopiero z punktu widzenia dojrzałości technicznej), oszacowano wykorzy-
stując doświadczenia własne (autora) oraz sygnały dające się odczytać z gwał-
townie narastającego piśmiennictwa w obszarze innowacyjnych technologii, już 
nie tylko internetowego, ale także książkowego [8] do [16].

�� Elektroenergetyka w roku 2030 (w rozwiniętym społeczeństwie 
wiedzy, przed społeczeństwem bezemisyjnym/wodorowym)
Synergetyka będzie w 2030 roku zupełnie czymś innym niż obecne sektory pa-

liwowo-energetyczne (elektroenergetyka, górnictwo, gazownictwo, ciepłownictwo, 
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sektor paliw płynnych). Przede wszystkim w Polsce będzie kilka milionów samo-
chodów elektrycznych i kilka milionów terminali (na ogół prywatnych) umożliwiają-
cych połączenie tych samochodów z siecią elektroenergetyczną (w trybie „tanko-
wania”, ale także w trybie pracy generatorowej). U prosumentów będzie (łącznie) 
po wieleset tysięcy: kolektorów słonecznych, pomp ciepła, ogniw fotowoltaicznych 
i wiatraków przydomowych. Ze stacji wodorowych będą już „tankowane” samo-
loty. Ogniwa paliwowe, w tym bioogniwa, będą już powszechnymi technologiami. 

A jak będzie wyglądał polski system elektroenergetyczny, o krytycznym zna-
czeniu, jeśli uwzględni się transfer rynku paliw transportowych oraz paliw do pro-
dukcji ciepła na rynek energii elektrycznej (za przyczyną samochodu elektryczne-
go i pompy ciepła, odpowiednio)? Na pewno dla obserwatora nie-elektroenerge-
tyka (kierowcy jeżdżącego po kraju), będzie on całkiem inny niż obecnie. Mianowi-
cie, obserwator ten będzie widział głównie 4,5 tys. turbin wiatrowych na potężnych 
masztach (na północy zgrupowanych w wielkich farmach – 30-100 turbin, w pasie 
środkowym w średnich – 10-30 turbin, a w pasie południowym małych), nie będzie 
jednak wiedział, że to jest aż 9 tys. MW mocy zainstalowanej, ale tylko 900 MW mo-
cy dyspozycyjnej i zaledwie 18 TWh wyprodukowanej rocznie energii elektrycznej. 

Zewnętrzny obserwator będzie widział 100 tys. mikrobiogazowni w gospodar-
stwach rolnych służących utylizacji odpadów biodegradowalnych i zarządzaniu ry-
zykiem upraw na cele żywnościowe (poprzez dywersyfi kację zbytu produktów ro-
ślinnych, czyli rozszerzenie tego zbytu na cele energetyczne). Nie będzie on jed-
nak wiedział, że to jest ponad 2 tys. MW mocy elektrycznej zainstalowanej i około 
2 tys. MW mocy dyspozycyjnej, a także 15 TWh rocznej produkcji energii elektrycz-
nej i ponad 50 PJ ciepła. Ten sam obserwator będzie widział 3 tys. pojedynczych 
biogazowi na obszarach wiejskich, gdzie będzie się uprawiało buraki energetycz-
ne i kukurydzę energetyczną. Nie będzie on jednak wiedział, że to jest 3 tys. MW 
mocy elektrycznej zainstalowanej i prawie tyle samo mocy dyspozycyjnej, i aż 45 
TWh rocznej produkcji energii elektrycznej oraz ponad 250 PJ ciepła.

Dalej, zarówno niewprawny obserwator, jak i elektroenergetyk-ciepłownik-ga-
zownik, z daleka łatwo nie dostrzeże, czy zintegrowane z mikrobiogazownią/bio-
gazownią źródło kogeneracyjne pracuje równolegle na system elektroenergetycz-
ny, czy autonomicznie. Podobnie, nie dostrzeże łatwo, że bardzo często mikrobio-
gazownia/biogazownia nie jest zintegrowana ze źródłem kogeneracyjnym, a pro-
dukowany w niej biogaz (zielony gaz) jest transportowany w postaci LNG lub CNG 
bądź zatłaczany do sieci gazowej (gazu ziemnego) i przesyłany w inne miejsce, 
gdzie jest odbiór ciepła, i tam wykorzystywany do produkcji skojarzonej. Za to in-
westor fi nansowy, biotechnolog i rolnicy będą prawie wszystko wiedzieli o rynku 
mikrobiogazowni/biogazowni, o procesach zgazowania biomasy oraz ekonomice 
rolnictwa energetycznego i bardzo dużo będą wiedzieli o rynku energii elektrycznej. 

Wójt wiejskiej gminy, odpowiedzialny za zarządzanie kryzysowe w gminie i za 
infrastrukturę, przedsiębiorca działający na terenie gminy (właściciel gorzelni, dużej 
mleczarni, dużej obory, dużej chlewni, dużych kurników, przetwórni owocowo-wa-
rzywnej, albo też cukrowni zamkniętej 20 lat wcześniej, w ramach restrukturyza-
cji cukrownictwa po akcesji Polski do UE) oraz grupa producencka rolników (upra-
wiających buraki energetyczne i kukurydzę energetyczną) będą dalej rozwijać w 
2030 roku gminne centrum ekologiczno-energetyczne, które powstawało w ciągu 
dwóch dekad wokół biogazowni utylizującej biomasę odpadową, dodatkowo zasi-
lanej substratami w postaci kiszonki z roślin energetycznych, uprawianych w stre-
fi e energetycznej gminy. Centrum, oprócz biogazowi zintegrowanej ze źródłem ko-
generacyjnym, będzie obejmować wytwórnię paliw płynnych drugiej generacji oraz 
wytwórnię uszlachetnionej biomasy stałej (pelet i brykietów). 

Gazownik-elektroenergetyk-ciepłownik będzie wiedział w 2030 roku o kilkuna-
stu gazowych źródłach kogeneracyjnych na gaz ziemny o mocach elektrycznych 

wynoszących około 50 MW (w miastach 
powyżej 100 tys. mieszkańców), kilku-
dziesięciu takich źródłach o mocach kil-
ka…kilkanaście MW (w miastach po-
wyżej 50 tys. mieszkańców) oraz kil-
ku tysiącach źródeł o mocach do oko-
ło 1 MW (kogeneracja małej skali i mi-
krokogeneracja: w małych miejscowo-
ściach, w biurowcach, w obiektach uży-
teczności publicznej, u małych i średnich 
przedsiębiorców). 

Elektroenergetyk-sieciowiec, który w 
2030 roku będzie patrzył na sieć napo-
wietrzną poprzez pryzmat topologii (li-
nii i stacji), będzie widział ją prawie taką 
jak w 2008 roku. Ale będzie wiedział, że 
w ostatnich dwóch dekadach nastąpi-
ła wielka intensyfi kacja (nawet dwukrot-
na) wykorzystania linii oraz stacji elek-
troenergetycznych (jako skutek innowa-
cyjnego podejścia do zasobów siecio-
wych, osadzonego w nowych techno-
logiach modernizacyjnych, związanych 
z wykorzystaniem przewodów wyso-
kotemperaturowych, a także w nowych 
koncepcjach obciążalności dynamicz-
nej urządzeń i zarządzania ich życiem, 
wspartych modelami statystyczno-pro-
babilistycznymi i technologiami telein-
formatycznymi). 

Elektroenergetyk-elektrowniarz, któ-
ry w 2030 roku będzie patrzył na wielko-
skalowe źródła wytwórcze poprzez pry-
zmat lokalizacji będzie je widział prak-
tycznie tak jak w 2008 roku. Będzie jed-
nak wiedział, że w ostatnich dwóch de-
kadach nastąpiła ich głęboka moderni-
zacja: mianowicie, że stare bloki węglo-
we zostały zastąpione nowymi o para-
metrach nadkrytycznych, o znacznie 
większych mocach i istotnie większych 
sprawnościach. 

Górnik-chemik i zarazem energetyk 
jądrowy będzie widział w 2030 roku kil-
ka wielkich instalacji czystych technolo-
gii węglowych (będą to instalacje na Ślą-
sku i koło Legnicy). W instalacjach tych 
będą produkowane benzyny syntetycz-
ne, gazy syntezowe i wodór, z wykorzy-
staniem reaktorów jądrowych jako źró-
deł ciepła. Paliwa z przeróbki węgla bę-
dą dystrybuowane do sieci rozproszo-
nych źródeł poligeneracyjnych (także do 
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Tab. 7. Segmentacja technologii charakterystyczna dla Polski: energetyka wielkoskalowa (tradycyjna) vs (i/lub) energetyka 
rozproszona/innowacyjna. Możliwość uzyskania pierwszych efektów rynkowych z nowych inwestycji 

Segment
Horyzont czasowy

2010 2012 2013 2015 2020 2030 2050

ELEKTROENERGETYKA WIELKOSKALOWA

  Inwestycje w istniejące technologie
- bloki węglowe (kondensacyjne, elektrociepłownicze) x -1

- elektrownie szczytowo-pompowe2

- bloki gazowo-parowe (elektrociepłownie gazowe) x

- farmy wiatrowe x

- sieci przesyłowe x

- sieci rozdzielcze x

  Inwestycje w przyszłościowe technologie
- farmy wiatrowe off shore x

- instalacje czystych technologii węglowych (CCS, IGCC) x3

- bloki atomowe x4

ENERGETYKA ROZPROSZONA, INNOWACYJNA
  Konwergencja rynkowa
- wytwarzanie i dostawa (zakup) oraz użytkowanie energii elektrycznej x

- usługi systemowe w obszarze operatorstwa dystrybucyjnego x

- systemy wspomagania OZE x

- systemy zarządzania emisjami (w szczególności CO2) x

- internalizacja kosztów zewnętrznych x

- ujednolicenie podatków (w szczególności akcyzy) x

- jednolity rynek energii elektrycznej, ciepła i paliw transportowych x

  Uniwersalizacja technologiczna
- technologie poligeneracyjne x

- paliwa biomasowe drugiej generacji x5

- samochód hybrydowy x

- samochód elektryczny x

- ogniwo palilwowe/wodorowe x

- paliwa płynne i gazowe z przeróbki węgla x5

  Integracja funkcjonalna
- technologie utylizacyjno-energeryczne (elektroenergetyczne) x

- biogazownie, mikrobiogazownie x

- elektrownia szczytowo-pompowa i farma wiatrowa x

- farma wiatrowa i rezerwowe źródło gazowe x

- technologie wytwórczo-zasobnikowe x

- technologie sieciowo-zasobnikowe x

- farma wiatrowa i ogniowo paliwowe/wodorowe x5

  Nowe technologie dedykowane
- zwiększanie zdolności przesyłowych istniejących sieci x

- kolektory słoneczne x

- mikroźródła wiatrowe x

- ogniwa fotowoltaiczne x5

- elektrownie wodne ultraniskospadowe x

- nanogeneratory (technologie bezpieczeństwa osobistego i publicznego) x

  Zarządzanie energią (i bezpieczeństwem)
- użytkowanie energii (DSM, RD) x

- dom (obiekt) inteligentny x

- wirtualne źródło poligeneracyjne x

- sieć inteligentna (Smart Grid) x
1 Brak możliwości budowy nowych źródeł ze względu na wymagania środowiska. 2 Brak perspektyw budowy nowych elektrowni. 3 Osiągnięcie dojrzałości technologicznej, ale duże 

ryzyko braku konkurencyjności. 4 Możliwość wybudowania, ale duże ryzyko braku konkurencyjności. 5 Osiągnięcie rynkowej konkurencyjności. 
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rozproszonych instalacji wytwórczo-za-
sobnikowych).

Politycy i rolnicy w UE zapomną w 
2030 roku o tym, że była Wspólna Poli-
tyka Rolna. Rolnicy-przedsiębiorcy zdy-
wersyfi kują do tego czasu swoją dzia-
łalność i przeznaczą 20% gruntów rol-
nych na uprawy energetyczne, po to, 
aby umożliwić sobie lepsze zarządza-
nie własnym ryzykiem rynkowym. Taka 
alokacja rolnictwa między segment żyw-
nościowy i energetyczny zapewni rynko-
wą równowagę cen żywności i energii, 
czyli zapewni korzyść dla całej gospo-
darki. Biotechnolodzy z kolei w 2030 ro-
ku będą mieli za sobą zwycięską batalię 
o dopuszczenie stosowania technologii 
GMO w rolnictwie energetycznym i bę-
dą oferowali wodór produkowany bez-
pośrednio z biomasy, bez przechodze-
nia przez fazę gazową. Tym samym będą 
się przygotowywać do ogłoszenia infor-
macji, że zaczyna się epoka społeczeń-
stwa wodorowego. 

Wszystkie inwestycje (małe i bardzo 
duże) będą fi nansowane w 2030 roku ze 
środków własnych inwestorów i z kapita-
łu giełdowego. Inwestorzy nie będą wy-
pełniać misji, będą natomiast zarabiać 
i realizować dobre praktyki biznesowe. 
Widzialna ręka regulatora (państwa) nie 
będzie niszczyć niewidzialnej ręki rynku. 
Sojusz korporacyjno-polityczny nie bę-
dzie terroryzował społeczeństwa utratą 
bezpieczeństwa energetycznego. Pań-
stwo nie będzie podtrzymywać syste-
mu podatku akcyzowego w obecnym 
kształcie, rodem z okresu rozkwitu spo-
łeczeństwa przemysłowego. Odbiorcy 
będą w naturalny sposób przyjmować 
ryzyko rynkowe; w przypadku zasilania 
z systemu elektroenergetycznego po-
godzą się oni w szczególności z cena-
mi energii elektrycznej (dostarczanej bez-
pośrednio przez wytwórców, albo przez 
przedsiębiorstwa handlowe), które tylko 
trochę wolniej się będą zmieniać od cen 
akcji na giełdach kapitałowych. Ale też 
odbiorcy (użytkownicy energii elektrycz-
nej) będą mieli realną możliwość wybo-
ru swojego paliwowo-technologicznego 
systemu zasilania w energię elektryczną 
(z sieci, za pomocą samochodu hybry-

dowego, z ogniwa paliwowego, z zasob-
nika energii elektrycznej). 

 � Zakończenie 

Uwarunkowania, przedstawione w 
wykładzie bardzo szeroko (uwzględnia-
jące historyczne odniesienia, obiektyw-
ne globalne trendy, a także polskie po-
trzeby i zasoby), wskazują wiarygodnie 
na szansę wykreowania narodowego 
programu energetycznego i wokółener-
getycznego. Chodzi tu o program, który 
może być impulsem cywilizacyjnym dla 
Polski (na pewno zwiększyć innowacyj-
ność polskiej gospodarki). 

Wykorzystanie szansy wymaga jed-
nak wielkiej mobilizacji: między innymi 
środowisk naukowo-badawczych (uczel-
nianych) w kraju, a rządu w unijnych in-
stytucjach. Na początek rząd powinien 
zadbać o odpowiednie regulacje (praw-
ne) dla rozwoju innowacyjnej energety-
ki w UE, głównie poprzez wykorzysta-
nie do tego celu polskiej prezydencji w 
2011 roku.  

Bazą do polskich propozycji powinny 
być rozwiązania Pakietu 3×20. Istotą pol-
skich propozycji powinny być rozwiązania 
na rzecz modernizacji podatku akcyzo-
wego (w części dotyczącej paliw i energii) 
przy założeniu, że narzędziem umożliwia-
jącym tę modernizację, czyli narzędziem 
jej sfi nansowania, może być inkorpora-
cja kosztów zewnętrznych (wszystkich, 
nie tylko środowiska) do kosztów paliwa. 

W Politechnice Śląskiej powinniśmy 
wyjść na spotkanie synergetyki pamięta-
jąc, że skończył się czas nieprzekraczal-
nych barier między naukami technicz-
nymi, przyrodniczymi, ekonomicznymi, 
społecznymi, prawnymi i innymi. Dlatego 
musimy zrozumieć wzajemne powiąza-
nie techniki (technologii) oraz mechani-
zmów podatku akcyzowego i inkorporacji 
kosztów zewnętrznych do kosztów pa-
liwa. A wówczas stworzymy dobre pod-
stawy pod reformy tych mechanizmów.
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fl eksja prof. Jana Popczyka na temat 
synergetyki - piątej fali innowacyjno-
ści w świetle wydarzeń z ostatnich 10 
miesięcy.
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BANKOWY IN�YNIER 
– wa�na rola w okresie wzmo�onych inwestycji

F
ot

. N
E

Krajowa bran�a energetyczna od ostatniego 
kwarta�u 2008 r. w ró�noraki sposób 

zg�asza potrzeby nowych inwestycji. Cezura 
ko�ca 2008 r. wi�za�a si� z uzyskaniem 
statusu � rmy, która rozpocz��a proces 
inwestycyjny uprawniaj�cy do przydzielania 
pozwole� na emisje CO2 bez op�at w kolejnym 
okresie rozliczeniowym w systemie handlu 
emisjami (ETS). Mechanizm kwali� kacji zosta� 
podany publicznie. Cz��� � rm planuj�cych 
inwestycje modernizacyjne lub inwestycyjne 
odtworzeniowe, a tak�e rozwojowe, 
w du�ym po�piechu i cz�sto z poniesieniem 
sporych nak�adów, przygotowa�a niezb�dn� 
dokumentacj� dla Ministerstwa Gospodarki. 
�cznie zg�oszono bodaj 24 projekty. 
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W późniejszym okresie okazało 
się jak zwykle, że deklaracja o 

prawie przyznawania takim projektom 
uprawnienia do uzyskiwania nieodpłat-
nych pozwoleń na emisję nie jest pew-
na, ponieważ wysoko umawiające się 
strony ten sam problem – przyznawa-
nia pozwoleń na emisję dla nowych 
inwestycji, które rozpoczęły się przed 
końcem 2008 r. - rozumiały zupełnie 
rozbieżnie. Problem jednak sprowadził 
się do zaskoczenia skalą zgłoszonych 
planów przez inwestorów.

Akceptacja ustaleń dla Polski ce-
lów do osiągnięcia do 2020 r. w posta-
ci 3x20% + 1x10%, oznaczała ogrom-
ny wysiłek inwestycyjny, głównie zwią-
zany z głęboką zmianą struktury mo-
cy zainstalowanej w całym systemie 
energetycznym. Zaczął również przy-
nosić efekty mechanizm wsparcia, za-
pisany w Ustawie Prawo energetycz-
ne, inwestycji w źródła energii odna-
wialnej, głównie wiatrowej. Wnioski do 
PSE Operator SA o wydanie warunków 
przyłączenia dla farm wiatrowych do 
wspólnej sieci przybrały lawinowy cha-
rakter, kiedy suma mocy niemal dwu-
krotnie była wyższa od obecnie zain-
stalowanej mocy w systemie budowa-
nych elektrowni podstawowych przez 
kilkadziesiąt lat.

Nie należy się zatem dziwić, że do-
bro administracyjne udzielane w for-
mie promesy przyłączenia zaczynało 
przybierać formę spekulacyjną, zdo-
bywaną ze świadomością braku gwa-
rancji budowy deklarowanych planów 
inwestycyjnych. Słusznym zatem za-
biegiem prawnym była kolejna zmia-
na treści Ustawy Prawo energetyczne, 
wprowadzająca w zasadzie symbolicz-
ną przedpłatę dla ubiegającego się o 
wydanie warunków przyłączenia farmy 
wiatrowej w wysokości 30 zł/kW. Jed-
nostkowo oznacza taka opłata około 
0,5% całości nakładów, które w przy-
padku zrealizowania inwestycji podle-
gałyby rozliczeniu z PSE Operator SA 
w związku z koniecznością budowy li-
nii i stacji przyłączeniowych.

Na powyżej opisane plany inwe-
stycyjne o ogromniej skali, nakłada się 

również informacja o decyzjach realiza-
cji dwóch elektrowni jądrowych złożo-
nych z dwóch wielkich bloków o mocy 
jednostkowej 1000-1600 MW każda. 

Kiedy eksperci inwestycyjni zaczęli 
sumować plany i szacować koszty ja-
kie Polska musiałaby ponieść z tytułu 
realizacji polityki rozwoju niskoemisyj-
nej energetyki, wówczas najskromniej 
liczone nakłady inwestycyjne nie chcia-
ły być mniejsze niż 108-110 mld zł do 
2020 r. Patrząc na zasobność budżetu 
właściciela (Skarbu Państwa) program 
sprowadzi się do myślenia życzenio-
wego. Stosowany w latach 1994-2008 
mechanizm fi nansowania inwestycji 
w energetyce nazywany „project fi -
nance” został uznany przez Komisję 
Europejską za niedozwoloną pomoc 
publiczną. Tak na marginesie, ta sa-
ma KE dzisiaj bez oporu przyznaje po-
moc publiczną dla prywatnych, komer-
cyjnych banków, przeznaczoną na ich 
ratowanie przed upadłością, pomimo 
tego że kryzys gospodarczy wywoła-
ły właśnie banki.

Wiemy zatem, że tylko dla zrealizo-
wania planów inwestycyjnych wytwa-
rzania potrzebne będzie około 120-
140 mld zł. Jeśli do tego doliczyć po-
trzeby wymiany i wzmocnienia syste-
mów przesyłowych i rozdzielczych na 
poziomie ok. 30-60 mld zł oraz oko-
ło 60-70 mld zł na modernizacje i roz-
budowę scentralizowanych systemów 
ciepłowniczych w aglomeracjach  miej-
skich, to stajemy przed niemal bajko-
wym poziomem nakładów jakie na-
leżałoby ponieść w skali najbliższej 
dekady. Jaka jest ich realność? Kto i 
na podstawie jakich kryteriów wska-
że priorytety, jak zoptymalizuje w skali 
całej gospodarki z uwzględnieniem jej 
aspektów społecznych?

Z przytoczonych faktów dotyczą-
cych skali fi nansowej niezbędnej do 
zrealizowania zamierzeń inwestycyj-
nych, najważniejsze okaże się nie tyl-
ko zebranie takich środków fi nanso-
wych, ale głównie problem sprowadzi 
się do skonstruowania zabezpieczeń 
i gwarancji dla tych inwestycji. Myślę, 
że w przypadku takiej skali potrzeb i 

ostrożności banków w fi nansowaniu 
długoletnich inwestycji należy w ener-
getyce zapomnieć o strukturze fi nan-
sowej 30/70. Środków własnych na 
poziomie 30% chyba nie zaakceptuje 
żaden bank, raczej poziom oczekiwa-
ny będzie bliższy 50%, co w oczywi-
sty sposób ograniczy dostęp do tych 
środków. Banki będą chciały mieć rze-
telny obraz przygotowywanej inwesty-
cji oraz bardzo ścisłą kontrolę realiza-
cji, w postaci bieżącego monitoringu. 

Ponieważ banki nie mają specja-
listów od nadzoru inwestycyjnego w 
swoich zasobach ludzkich, to sięgać 
będą po doświadczenie i wiedzę fi rm 
inżynierskich prezentujących wysoki 
poziom doświadczeń, wiedzy meryto-
rycznej oraz co niesłychanie ważne - o 
wysokiej reputacji biznesowej gwaran-
tującej niezależność ocen i opinii pre-
zentowanych w raportach i analizach 
sporządzanych na rzecz banków, fun-
duszy i obligatariuszy. Banki zwykle 
w takiej sytuacji zatrudniają Inżynie-
ra Bankowego.

 � Inżynier Bankowy - rola 
i odpowiedzialność

W okresie przygotowania inwesty-
cji, w której fi nansowaniu chciałby wziąć 
udział bank, wymaga on od ewentual-
nego kredytobiorcy wstępnego studium 
wykonalności planowanej inwestycji. 
Zawierać ono powinno zbiór koncep-
cji przedsięwzięcia postrzeganego al-
ternatywnie i opisującego możliwe wa-
rianty uzyskania celu inwestycji. Ten do-
kument zwykle otrzymuje powołany z 
listy fi rm zaufanych (po audycie lub po 
wielu wspólnie przeprowadzonych in-
westycjach) Inżynier Bankowy.

Od Inżyniera Bankowego zlecają-
cy zwykle oczekuje, że wykaże się on 
zasobami ludzkimi o wysokich kwalifi -
kacjach oraz właściwym doświadcze-
niem w nadzorze inwestycji. Poza wła-
ściwym personelem od Inżyniera Ban-
kowego wymaga się wykazania od-
powiedniej zdolności do pokrycia ry-
zyk związanych z odpowiedzialnością 
materialną za prawdziwość i rzetelność 
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sporządzanych opinii i raportów. Czę-
sto fi rma sprawująca rolę Inżyniera Ban-
kowego musi wykazać odpowiedni po-
ziom ubezpieczenia od odpowiedzial-
ności zawodowej. Są to dość istotne 
koszty, które nie każda fi rma jest w sta-
nie ponieść, nie mówiąc o tym, że nie 
każdy ubezpieczyciel będzie chciał ta-
kie ubezpieczenie zawrzeć w sytuacji, 
gdy fi rma ma np. niezbyt dobrą repu-
tację zawodową lub nie wykaże się od-
powiednią zdolnością do wykonania za-
kresu pracy.

Banki i instytucje fi nansowe powie-
rzają swoim doradcom zakresy zadań 
związanych ze sporządzaniem opinii 
prawnych, ubezpieczeniowych i tech-
nicznych właściwym wyspecjalizowa-
nym fi rmom. Ich opinie są dla komite-
tów kredytowych lub dla walnych zgro-
madzeń obligatariuszy – dokumentami 
wiążącymi i rozstrzygają czy dana in-
westycja uzyska fi nansowanie.

Aby jednak pozytywną decyzję kre-
dytową uzyskać, Inżynier Bankowy do-
konuje przeglądu Studium Wykonal-
ności przygotowanego zwykle przez 
inwestora, dokonuje analizy bizneso-
wej i technicznej, a w oparciu o nie - 
wydaje opracowanie na rzecz stron fi -
nansujących zawierające Ocenę Stanu 
inwestycji (Due diligence). W tej fazie 
decyzyjnej banków, dwie podstawowe 
opinie mają znaczenie: opinia prawna 
sporządzana przez Doradcę Prawne-
go oraz druga sporządzona przez Do-
radcę Technicznego - Inżyniera Banko-
wego. Często w oparciu o te dwie opi-
nie defi niowane są wymagania stron fi -
nansujących wobec trzeciego Dorad-
cy Ubezpieczeniowego - dbającego o 
właściwość polis ubezpieczeniowych, 
jakie powinien zakupić inwestor w ce-
lu ograniczenia ryzyk wykazanych w 
opiniach prawnych i technicznych oraz 
biznesowych.

Na tym etapie jednym z istotnych 
procesów przypisanych Inżynierowi 
Bankowemu jest analiza budżetu pro-
jektu inwestycyjnego w zestawieniu z 
zakresem rzeczowym. Ocena zupełno-
ści, adekwatności i pewności zaplano-
wanych nakładów bezpośrednich na 

dostawy i usługi, jest wynikiem wiedzy 
wyniesionej z analizy ofert złożonych 
inwestorowi, analiz zawartych umów 
na dostawę urządzeń i usług, analiz 
usług i dostaw brakujących lub będą-
cych w trakcie negocjacji. Często za-
daniem Inżyniera Bankowego jest ko-
nieczność zdefi niowania poziomu nie-
pewności w otwartych pozycjach bu-
dżetowych i wskazanie odpowiedniej 
wielkości koniecznej Rezerwy Budże-
towej. W związku z wydzieleniem Re-
zerwy Budżetowej pod nadzorem Inży-
niera Bankowego, inwestor musi opra-
cować system budowy Rezerwy Bu-
dżetowej oraz określić zasady rozwią-
zywania tej Rezerwy w trakcie realiza-
cji inwestycji. Zasady budowy Rezerwy 
Budżetowej i system jej rozwiązywania 
zwykle po zaopiniowaniu przez Inżynie-
ra Bankowego podlega zatwierdzeniu 
przez Komitet Kredytowy Banku. Cała 
procedura składa się na system bez-
pieczeństwa fi nansowo-technicznego 
dla realizowanej inwestycji.

(…) jednym 
z istotnych 
procesów 
przypisanych 
Inżynierowi 
Bankowemu 
jest analiza 
budżetu projektu 
inwestycyjnego 
w zestawieniu 
z zakresem 
rzeczowym

W okresie fi zycznej realizacji inwe-
stycji podstawową rolą Inżyniera Ban-
kowego jest bieżący monitoring postę-
pu prac technicznych, terminowości do-
staw oraz adekwatność płatności fak-
tur do fi zycznego wykonania planowa-
nego zakresu inwestycji. Do obiektyw-
nej oceny postępu prac Inżynier Ban-
kowy powinien używać standardowych 
metod oceny. Finezyjnie stosowanym 

narzędziem jest standard PMI (Project 
Management Institute) noszący nazwę 
metody Wartości Wypracowanej (Ear-
ned Value). Metodyka ta zwykle jest 
dobrze rozumiana przez specjalistów 
i analityków fi nansowych pracujących 
w bankach, ponieważ jest to metodyka 
zobiektywizowana i zwykle dającą syn-
tetyczną ocenę stanu realizacji projek-
tu i ocenę perspektywy jego ukończe-
nia z sukcesem.

 � Ogólna ocena Projektu 
stosowana przez 
Inżyniera Bankowego

�� Podstawowe wskaźniki 
projektu - metodyka oceny
Wartość wypracowana w Projek-

cie - podstawowe wskaźniki efektyw-
ności inwestycji.

W zarządzaniu projektami po-
wszechnie akceptowaną techniką oce-
ny stanu zaawansowania prac jest sza-
cowanie tzw. aktualnej wartości wypra-
cowanej (zwykle oznaczane jako EV 
- Earned Value). Metoda ta łączy skut-
ki kosztowe i harmonogramowe, a jest 
znana w USA od 1968 r. Wyznaczanie 
tej wartości do oceny stanu zaawanso-
wania realizacji projektu jest standardo-
wo stosowane niezależnie od rodzaju 
branży, jak i zakresu rzeczowego pro-
jektu. Zalecana jest ona przez profesjo-
nalne środowisko zarządzających pro-
jektami, jako skuteczne narzędzie kon-
troli wykonania projektu. Jej uniwersal-
ność polega na tym, że łączy zakres 
rzeczowy projektu, harmonogram oraz 
zasoby w ramach wyznaczonych meto-
dycznie miar wykonania projektu. Ob-
liczane na podstawie aktualnej warto-
ści wypracowanej syntetyczne wskaźni-
ki w bezstronny sposób wskazują stan 
zaawansowania projektu. Technikę tej 
analizy Inżynier Bankowy może stoso-
wać zarówno dla projektów małych, jak 
i wielkich, długotrwałych. Sama kon-
cepcja wartości wypracowanej wyda-
je się być sprzeczna z logiką, ponie-
waż naturalnie harmonogram mierzyć 
należało by czasem, a nie w walucie 

”
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stosowanej w fi nansowaniu projektów.
Dla uniknięcia kłopotów z prawi-

dłowym rozumieniem analizy wartości 
wypracowanej należy wprowadzić trzy 
podstawowe pojęcia i dalej ich symbo-
le oraz znaczenie stosowane w dalszej 
kolejności analizy wykonania projektu, 
a będą to:

 � Wartość zaplanowana - oznaczana 
jako PV (Planned Value),

 � Koszt rzeczywisty - oznaczany jako 
AC (Actual Cost),

 � Wartość wypracowana - oznaczano 
jako EV (Earned Value).

W rzeczywistości kontrola harmono-
gramu i kosztów stosowana przez Inży-
niera Bankowego oznacza:

 � porównanie planowanego i rzeczy-
wistego wykonania kosztów Pro-
jektu,

 � określenie strategii ograniczenia od-
chyleń od planów bazowych harmo-
nogramów i kosztów,

 � zarządzanie działaniami zmierzają-
cymi do utrzymania dopuszczalnych 
odchyleń od harmonogramu i bu-
dżetu bazowego. 

Wykorzystywane w analizie pojęcia 
stosowanych wielkości oraz ich sposób 
wyznaczania w oparciu o dane bazowe 
w Projekcie Inżynier Bankowy będzie ro-
zumieć i defi niować następująco:

 � Wartość zaplanowana PV - jest 
rozumiana jako suma zatwierdzo-
nych szacunków kosztów działań, 
których wykonanie zaplanowano 
na czas trwania zadania (projektu) 
lub każdego innego okresu w trak-

cie projektu. Jest to zatem nic in-
nego jak skumulowany, oczekiwany 
koszt wszystkich zadań, które miały 
być wykonane w projekcie do okre-
ślonej daty. Przy czym łączna war-
tość PV dla projektu jest zwana 
budżetem całkowitym (BAC).

 � Koszt rzeczywisty AC - to łącz-
ny koszt rzeczywiście poniesiony w 
celu wykonania zadania lub projek-
tu. Jest to kwota zapłacona za pra-
cę, materiały i inne koszty bezpo-
średnie.

 � Wartość wypracowana EV - to su-
ma szacowanych kosztów tych za-
dań lub części zadań, które wyko-
nano w danym okresie. Jest to za-
tem skumulowana wartość szaco-
wanych wydatków na zadanie lub 
projekt w danym czasie jego trwa-
nia, wyznacza się ją w następują-
cy sposób:

EV= % ukończenia * łączna PV 
zadania

Powyższe trzy podstawowe termi-
ny są używane przez Inżyniera Banko-
wego w przekrojowych analizach za-
kresów prac rzeczowych i dalej wyko-
rzystane do obliczeń wskaźnikowych. 
Grafi czne przedstawienie wielkości ana-
litycznych i ich wzajemne relacje poka-
zuje rysunek 1. 

 � Budżet całkowity BAC - skumu-
lowany koszt całego projektu BAC 
to łączny koszt projektu stanowiący 
sumę oczekiwanych wydatków dla 
wszystkich zadań (prac) w projekcie. 
Czas zakończenia Projektu BF.

 � Odchylenie kosztowe CV - jest to 
różnica między szacowaną warto-
ścią ukończonej pracy EV, a kwo-
tą poniesioną na nią wydatków AC.
 

CV = EV – AC

 � Odchylenie harmonogramowe 
SV - jest to różnica między szaco-
waną wartością ukończonej pracy 
EV, a planowaną wartością prac, 
które miały być ukończone PV.

SV = EV – PV

Jako „żelazną zasadę” znaną z do-
świadczeń zdobytych w trakcie realizacji 
wielu projektów, Inżynier Bankowy musi 
pamiętać (utrzymywać), że jeśli odchyle-
nie (kosztowe CV lub harmonogramowe 
SV) projektu w odniesieniu do planów 
bazowych przekroczy 15%, to w rezul-
tacie nie uda się już zbliżyć do pierwot-
nego planu bardziej niż do poziomu 10% 
odchylenia (niezależnie od fazy realizacji 
projektu). W praktyce oznacza ta zasa-
da, że w zakresie, którym kierujący pro-
jektem powinien się poruszać (utrzymać 
kontrolę projektu) nie powinien dopuścić 
do odchyleń (przekroczeń) większych 
niż 10%, wtedy Projekt ma szansę być 
przywróconym na ścieżkę planowaną.

Kolejne pojęcia wykorzystywane w 
analizie będą miały następujące zna-
czenie:

 � Procent ukończenia PC - jest to 
wyrażony w procentach stosunek 
wykonanej dotąd pracy do całej za-
planowanej pracy dla zadania lub 
projektu.

PC = 100% * EV/PV

 � Wskaźnik efektywności koszto-
wej CPI - mierzy efektywność wy-
dawania środków fi nansowych, czyli 
porównuje wartość wykonanej pra-
cy z wartością pracy zaplanowa-
nej do wykonania na dany okres. 
W rzeczywistości jest miarą warto-
ści wykonanej pracy przypadającej 
na jedną jednostkę płatniczą (zło-
tówkę, dolara lub euro). Dla jedno-

Cum.$

BAC

Actual

Planned

Earned

Now BF
Time

PV (BCWS)

AC (ACWP)

EV (BCWP)

Rys. 1. Grafi czne przedstawienie wielkości analitycznych i ich wzajemne relacje
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litości oceny w raportach Inżyniera 
Bankowego obliczenia wspomnia-
nych wskaźników prowadzone są 
w walucie zatwierdzonego Budże-
tu Projektu.

CPI = EV/AC

 � Wskaźnik efektywności harmo-
nogramowej SPI - jest miarą efek-
tywności wydawania planowanych 
środków fi nansowych. Porównuje 
on wartość wykonanej pracy z war-
tością pracy, którą planowaliśmy 
wykonać w danym okresie. Zatem 
można ten wskaźnik uznać za mia-
rę wartości wykonanej pracy przy-
padającą na każdą jednostkę płat-
niczą zaplanowaną do wydania (zło-
tówki, dolara lub euro). SPI oblicza 
się dzieląc wyznaczoną wartość fak-
tycznie wykonanej pracy przez pla-
nowany koszt zaplanowanej pracy:

SPI = EV/PV

Wartość tego wskaźnika pokazuje, 
jak przebiega realizacja projektu wzglę-
dem planu. Jeśli SPI jest większy niż 1, 
wówczas realizacja projektu wyprzedza 
harmonogram, jeśli jest mniejszy niż 1, 
wówczas projekt jest opóźniony wzglę-
dem harmonogramu, a jeśli jest równy 
1 realizacja przebiega zgodnie z har-
monogramem. 

 � Procent wydany PS - oblicza się 
dzieląc koszty rzeczywiście ponie-
sione do dnia wykonywania oceny, 
przez budżet całkowity.

PS = AC/BAC

Kolejne obliczenia wskaźników po-
zwolą ustalić Inżynierowi Bankowemu, 
jak przebiega realizacja projektu wzglę-
dem planu oraz jak ewentualnie dale-
ko jest on od pierwotnie prognozowa-
nego planu.

Istnieją w klasycznych analizach 
efektywności projektu 3 kluczowe sza-
cunki zakończenia, których zawsze po-
trzebuje zespół realizacji projektu jak i je-
go interesariusze. Są nimi:

 � szacunek kosztu całkowitego - 
EAC,

 � odchylenie całkowite - VAC,
 � szacunek kosztu ukończenia - ETC.

Szacunek kosztu całkowitego 
EAC - nowy szacunek łącznego kosz-
tu związanego z projektem. Za każdym 
razem, gdy Inżynier Bankowy przepro-
wadza analizę danych, czyli przy okazji 
każdej oceny związanej z wykonaniem 
kamieni milowych projektu, oblicza się 
nową wartość EAC dzieląc BAC (jeśli to 
pierwsza ocena, jeśli kolejna to korzy-
sta się z poprzednio wyliczonej warto-
ści EAC) przez wskaźnik efektywności 
kosztowej CPI:

EAC = BAC (lub poprzednia 
wartość EAC) / CPI

Jeśli jest on wyższy od poprzednie-
go, oznacza przekroczenie kosztu bu-
dżetowego.

 � Odchylenie całkowite VAC ozna-
cza różnicę pomiędzy pierwotnym 
szacunkiem, a nowym szacunkiem 
kosztu całkowitego dla projektu i 
oznacza się następującą zależno-
ścią:

VAC = BAC – EAC

 � Szacunek kosztu do ukończenia 
ETC - szacunek mówiący o tym, 
jakiej kwoty potrzeba, aby dopro-
wadzić projekt do końca od jego 
obecnego stanu.
Wskaźnik ten jest szczególnie waż-

ny dla kontrolerów i innych osób zajmu-
jących się fi nansami organizacji (inwe-
stora, sponsora projektu), ponieważ 
na jego podstawie będą oni planować 
przyszłe przepływy pieniężne. Ponad-
to wskaźnik ten uwzględnia potencjal-
ny wzrost budżetu i dlatego staje się 
podstawą do ewentualnego jego po-
nownego zaplanowania lub korekty. 
Aby obliczyć wskaźnik ETC, Inżynier 
bankowy odejmuje od ostatniego sza-
cunku kosztu całkowitego EAC kwotę 
dotąd poniesionych wydatków w pro-
jekcie, tj. AC:

ETC  = EAC – AC

 � Wskaźnik efektywności do ukoń-
czenia TCPI - informuje kierownic-
two projektu i jego zespół o wyma-
ganym nakładzie pracy czy też o 
szansie na przywrócenie planowa-
nej realizacji projektu. Inaczej mó-
wiąc, wskaźnik ten świadczy o po-
prawie efektywności potrzebnej w 
celu skorygowania  dotychczaso-
wych nieefektywności w wykona-
niu projektu. Zatem porównuje on 
pozostałą do wykonania pracę do 
pozostałego budżetu. Oblicza się 
go z następującej zależności:

TCPI = (BAC – EV)/ (BAC – AC)

Gdyby jego wartość przekroczyła 
1, a wskaźniki efektywności były niż-
sze niż 1, to bez istotnego wydłużenia 
harmonogramu prawdopodobnie nie 
da się uzyskać zakładanego poziomu 
efektywności.

Powyżej opisany standard analitycz-
ny, wykorzystywany do oceny stanu re-
alizacji projektu, Inżynier Bankowy wy-
konuje cyklicznie i raportuje do sponso-
rów projektu opatrując zwykle komenta-
rzem wynikającym z bieżącego monito-
rowania stanu technicznego inwestycji. 

Wynika z tego, że Inżynier Banko-
wy zobligowany jest do stałego nadzoru 
postępu technicznego (rzeczowego) in-
westycji. Z przeglądu miejsca inwestycji 
zwykle sporządza dokumentację w for-
mie opisu słownego oraz utrwala naj-
częściej w postaci zdjęć lub krótkich fi l-
mów obraz postępującej budowy. Jest 
to forma archiwizacji zdarzeń świadczą-
cych o postępie lub jego braku.

Inżynier bankowy zobligowany jest 
również do oceny stanu organizacji za-
rządzania projektem. Dokonuje oceny 
jakości procesów, metod zarządzania, 
narzędzi zarządzania stosowanych i wy-
korzystywanych przez zespół zarządza-
nia projektem (Project Management). W 
tym przypadku ocenie podlegają klu-
czowe postaci w zespole zarządzania 
oraz wyniki osiągane przez poszcze-
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gólne branże. W tym zakresie Inżynier 
Bankowy musi trochę balansować po-
dobnie jak nauczyciel podczas klasów-
ki wśród uczniów, pomiędzy surowym 
nadzorcą, a jednocześnie dyskretnym 
doradcą dla zespołu realizującego. For-
malnie Inżynier bankowy nie może, co 
do zasady doradzać nadzorowanemu 
podmiotowi. Niemniej jednak jego opi-
nie oraz obiektywne oceny wystawiane 
cyklicznie, mogą dla świadomych i pro-
fesjonalnie przygotowanych wykonaw-
ców i zarządzających projektem być do-
skonałym źródłem wiedzy i wskazówek, 
co do koniecznych reakcji na stwierdzo-
ną ocenę stanu projektu przez Inżynie-
ra Bankowego.

Inżynier Bankowy dokonując prze-
glądu placu budowy musi być również 
profesjonalnie przygotowany do zacho-
wania wszystkich zasad bezpieczeń-
stwa i higieny pracy wymaganych na bu-
dowie. Osoby sprawujące funkcje nad-
zorcze w składzie Inżyniera Bankowego 
powinny mieć uprawnienia do przebywa-
nia na budowie, często do pracy na wy-
sokości oraz być wyposażone w środ-
ki ochrony osobistej. Zasadą jest znajo-
mość systemu bezpieczeństwa na bu-
dowie oraz brak rutyny i stała czujność 
w zakresie bezpieczeństwa własnego 
oraz otoczenia.

Inżynier Bankowy w cyklicznych 
ocenach stanu fi nansowego dokonuje 
oceny prawidłowości nie tylko prowa-
dzonych robót, dostaw i usług, ale zobo-
wiązany jest sprawdzać dokumentację 
poświadczającą odbiory cząstkowe zre-
alizowanego zakresu rzeczowego inwe-
stycji i umieć ocenić adekwatność war-
tości wystawianych faktur za te zreali-
zowane zakresy z ich realną wartością. 
Dokumentacja fi nansowa musi speł-
niać wymagania formalne wynikające z 
przepisów fi nansowych oraz fi skalnych.

Często sponsorzy projektu (banki i 
obligatariusze) wymagają od Inżyniera 
Bankowego nadzoru proporcji wydat-
kowanych kwot z poszczególnych źró-
deł fi nansowych wykorzystywanych do 
pokrywania bieżących kosztów. W tym 
przypadku Inżynier Bankowy musi być 
wyposażony w wiedzę zawartą w po-

szczególnych umowach fi nansowych, 
musi znać strukturę fi nansowania i po-
winien przestrzegać dokładności speł-
nienia tej struktury w ramach dopusz-
czalnych odchyłek. Przy wielkich pro-
jektach o wartości kilku mld zł, niepo-
zorna odchyłka o ułamek procenta w 
strukturze zwykle przekłada się na wie-
lomilionowe kwoty. 

W okresie 
fi zycznej realizacji 
inwestycji 
podstawową 
rolą Inżyniera 
Bankowego jest 
bieżący monitoring 
postępu prac 
technicznych, 
terminowości 
dostaw oraz 
adekwatność 
płatności faktur 
do fi zycznego 
wykonania 
planowanego 
zakresu inwestycji

Jest to jedno z wyzwań zarówno dla 
zarządzających projektem, jak budżet i 
jego strukturę utrzymać w umownych 
ramach, jak i dla Inżyniera Bankowe-
go, aby jakość i dokładność jego analiz 
wynikających z kontroli fi nansowej od-
dawała stan rzeczywisty i nie doprowa-
dziła do negatywnej oceny dyscypliny fi -
nansowej w inwestycji. Jest zrozumia-
łym, że ta procedura wiąże się z kontrolą 
proporcji ryzyka na jakie wyraziły zgodę 
poszczególne banki i fundusze uczest-
niczące w fi nansowaniu wielkich pro-
jektów infrastrukturalnych. Żaden bank 
nie chciałby się znaleźć w sytuacji, kie-
dy zostałby poinformowany przez Inży-
niera Bankowego, iż środki przeznaczo-
ne na inwestycje w pierwszej kolejno-
ści pochodzące z jego skarbca zostały 
już spożytkowane, a projekt inwestycyj-
ny właśnie znalazł się w sytuacji świad-

czącej, że wątpliwe jest osiągnięcie celu 
inwestycji bez konieczności poniesienia 
dodatkowych nakładów. Takie sytuacje 
powinien wykluczyć Inżynier Bankowy 
poprzez właściwą ocenę stanu projek-
tu i odpowiednią informację dla stron fi -
nansujących.

Po ukończeniu prac budowlanych, 
konstrukcyjnych i montaży Inżynier Ban-
kowy powinien dokonać przeglądu i oce-
ny procedur rozruchowych, jakie należy 
przeprowadzić oraz jakie części obiek-
tu wymagają odbiorów podlegających 
Dozorowi Technicznemu ze względu na 
bezpieczeństwo lub specyfi kę pracy w 
określonych warunkach technicznych 
(wysokie ciśnienia, temperatury, wybu-
chowość itp.). Prace te zwykle wyma-
gają, aby wykonywali je pracownicy z 
odpowiednimi uprawnieniami, tj. spa-
wacze kwalifi kowani, elektrycy z upraw-
nieniami do prac pod napięciem itp. Fa-
za tzw. Commissioningu, czyli rozruchu 
i uruchomień często wymaga użycia na-
rzędzi i środków specjalnych innych niż 
w czasie normalnego użytkowania, In-
żynier Bankowy musi w tym przypadku 
ocenić prawidłowość procedur rozrucho-
wych, użytych środków technicznych i 
materiałowych włącznie z ich ewentu-
alną utylizacją.

Jeśli realizacja projektu inwestycyj-
nego trwa od 20 do 50 miesięcy, to w 
trakcie inwestycji mogą zmieniać się w 
sposób istotny warunki wewnętrzne, ale 
bardziej warunki zewnętrzne otoczenia 
projektu. Mogą one mieć charakter po-
zytywny lub destrukcyjny. W tym przy-
padku strony fi nansujące oczekują od 
Inżyniera Bankowego dokonania tzw. 
Peer Review, czyli krytycznej oceny za-
grożeń mogących lub występujących 
w zmieniającym się otoczeniu projektu. 
Dotyczy to środowiska prawnego, kapi-
tałowego, konkurencji rynkowej lub ja-
kiegokolwiek zjawiska mogącego mieć 
istotny wpływ na osiągnięcie celu pro-
jektu. Inżynier Bankowy sporządza na 
tę okoliczność cykliczny, planowany ra-
port lub opinię „ad hoc” na każde żąda-
nie stron fi nansujących. 

Po fazie pomyślnego rozruchu, zwy-
kle Inżynier Bankowy już w ograniczo-

”



23nr 2(14)/2010

E
LE

K
TR

O
EN

ER
G

ET
YK

A

nym zakresie wykonuje obowiązki nadzoru gwarancyjnego 
i rękojmi w pierwszym okresie użytkowania obiektu będące-
go przedmiotem inwestycji, po to, aby nadzorować prawi-
dłowość działania operacyjnego obiektu, takiego, który gwa-
rantuje osiągnięcie zakładanych parametrów technicznych 
inwestycji, które z kolei gwarantują bezproblemową spła-
tę zobowiązań kredytowych wobec sponsorów inwestycji.

Po zakończeniu tej fazy Inżynier Bankowy zwykle sporzą-
dza raport końcowy z oceną techniczną świadczącą o osią-
gnięciu przez obiekt zakładanych parametrów technicznych 
potwierdzonych pomiarami gwarancyjnymi. W przypadku nie-
osiągnięcia gwarantowanych parametrów technicznych, Inży-
nier Bankowy stoi na straży egzekucji kar umownych nakłada-
nych na dostawców i wykonawców, jakie przewidywane by-
ły w dobrze skonstruowanych umowach na usługi i dostawy.

 � Wnioski

Jak widać, rola Inżyniera Bankowego aczkolwiek ma-
ło widoczna w realizacji inwestycji, to w procesie decyzyj-
nym związanym z uzyskaniem fi nansowania inwestycji jest 
zwykle kluczowa. Bez pozytywnej jego opinii zestawianych 
w formie raportów, żadna wielka inwestycja nie ma szans 
uzyskania aprobaty banków lub obligatariuszy. Inżynier Ban-
kowy w całym okresie nadzoru inwestycji jest technicznym 
doradcą i konsultantem dla sponsorów projektu.

Z obserwacji rynku usług w kraju, niewiele fi rm dorad-
czych technicznych ma właściwą reputację i jest akcepto-
wana jako doradca techniczny banków. Banków, które są 
gotowe powierzyć rolę Inżyniera Bankowego sprawdzonej 
fi rmie. Obligatariusze, fundusze inwestycyjne lub banki zwy-
kle mają swoje listy fi rm, do których zwracają się o wyko-
nanie usługi nadzoru technicznego nad udzielonymi środ-
kami fi nansowymi do realizacji inwestycji.

Praca Inżyniera Bankowego obciąża koszty fi nansowa-
nia inwestycji zwykle pokrywane przez kredytobiorcę. Tyl-
ko faza wstępna oceny inwestycji bywa, że jest sfi nanso-
wana przez banki lub fundusze. Pozostałe koszty pono-
si kredytobiorca, a adresatem usług Inżyniera Bankowe-
go jest zwykle bank lub fundusz. Jest to pewnego rodzaju 
dualny byt polegający na tym, że jeden płaci - inny korzy-
sta, ale zwykle akceptowany jest on przez strony w umo-
wach fi nansowych.

Z powyższego opisu roli Inżyniera Bankowego - spra-
wującego funkcję doradcy technicznego dla stron fi nansu-
jących, w obliczu ogromu planowanych inwestycji w sek-
torze energetycznym - wynika, że taka usługa może mieć 
kluczowe znaczenie dla uzyskania zamknięcia fi nansowego 
projektu inwestycyjnego. Widać też, że działalność Inżyniera 
Bankowego może spowodować wstrzymanie fi nansowania 
w sytuacji wystąpienia zagrożeń, albo odstępstw od warun-
ków technicznych i organizacyjnych zakładanych w okre-
sie aprobaty projektu do fi nansowania ze źródeł obcych. �

 »

 »

 »

 »

 »
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Jacek Soba�ski, student, Stosunki Mi	dzynarodowe na Uniwersytecie Opolskim, „Nowa Energia”

WUJEK SAM POTRAFI. 
Techniki zarz�dzania popytem i poda�� energii w USA

Nowy re�im ekologiczny, którego budowy jeste�my obecnie �wiadkami, 
stanowi niezwykle „�yzn� gleb�”, ukorzeniaj�c w praktyce cywilizacyjnej 

– wcze�niej uwa�ane za abstrakcyjne i niedorzeczne –  niekonwencjonalne idee, 
systemy i strategie, b�d�ce równocze�nie wybitnymi katalizatorami dla budowy 
epoki nowej generacji. Volens nolens uczestnikami innowacyjnego biegu 
bran�y energetycznej s� wszystkie podmioty �a�cucha poda�owo-popytowego. 
Klienci - ponosz�c konsekwencj� cenow�, przedsi�biorcy - podejmuj�c ryzyko 
inwestycyjne, pa�stwo – b�d�c odpowiedzialne za realizacj� za�o�e� i obron� 
racji stanu. Na poczet skutecznej amortyzacji ewentualnych skutków ubocznych 
i sprawiedliwego dzielenia korzy�ci tworz� one koalicj�, której celem idyllicznym 
jest stworzenie energetyczno-klimatycznej strategii win-win. Narz�dziem do jej 
realizacji s� mechanizmy wsparcia rynkowego, których skuteczno�� i kszta�t 
uwarunkowane s� seri� impulsów de iure. Jednym z nich jest ustawa PURPA1 
z 1978 r., która stworzy�a nisz� dla upustu wodzy fantazji i kreacji efektywnych 
technik zarz�dzania popytem i poda�� energii w ameryka�skich aglomeracjach 
miejskich. 

1)   Public Utility Regulatory Policies Act of 1978.
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 � Potok absurdów

Przed przejściem do meritum te-
matycznego, warto pokusić się o krót-
kie studium porównawcze metodolo-
gii działań na rzecz redukcji CO2, czy-
li clue w przeciwdziałaniu globalnemu 
ociepleniu wg 4 AR IPCC - w Europie 
i USA. Otóż, na obu kontynentach wy-
znaczono cele emisyjne. Europejczycy 
sformalizowali już swoje bardziej ambit-
ne progi redukcyjne, gdyż punktem od-
niesienia jest 1990 r., katalogizując je 
w omówionym wzdłuż i wszerz przez 
europejski dyskurs publiczny Pakiecie 
Klimatyczno-Energetycznym. 

Z kolei amerykański pakiet ugrzązł 
na drugim etapie ścieżki legislacyjnej 
(Komisja Senacka) mimo tego, że wy-
znacza znacznie mniej ambitne cele – 
redukcja emisji dwutlenku węgla o 17% 
do 2020 r. w stosunku do poziomów... 
z 2005 r. (co w przeliczeniu na poziomy 
z 1990 r. daje skromne 3%). Na prze-
szkodzie rychłej akceleracji ustawy Cle-
an Air Act stoją dwa czynniki: ekono-
miczny – ścieranie się potężnych ośrod-
ków lobby energetycznego i behawio-
ralny – obawa przed zniszczeniem bę-
dącego obiektem kultu społecznego, 
american way of life. 

Idźmy jednak dalej. Finansowanie 
obu aktów prawnych. Na Starym Kon-
tynencie tak naprawdę stoimy przed 
ogromną dysputą, jaka nastąpi w trak-
cie negocjacji nt. kształtu nowego bu-
dżetu UE na lata 2014-2020. Komisja 
Europejska pokusiła się jedynie o wy-
znaczenie celów priorytetowych przy-
szłego budżetu, ale jak sama przyzna-
ła, jest to zaledwie wstęp do przyszłych 
rokowań. 

Na czym polega absurd? Clean Air 
Act przyjęty w tej lub innej formie bę-
dzie miał zapewnione fi nansowanie z 
corocznego budżetu federalnego, któ-
rego poziom i wydatki na sektor zielo-
nej energii są znane podmiotom łańcu-
cha podażowo-popytowego i mogą być 
względnie wydedukowane na podsta-
wie wcześniejszej praktyki administra-
cyjnej władzy wykonawczej. W Euro-
pie natomiast stawia się konsumen-

tów i producentów energii przed pla-
nistycznym zgrzytem zębów. Kreśle-
nie długoterminowych strategii rozwo-
ju w warunkach, gdy nie zna się kuba-
tury jednego z głównych źródeł ekono-
micznej układanki na kontynencie, jest 
niczym grzebanie w bombie samoza-
płonowej. Ad vocem, małą cegiełkę do 
potoku absurdów dodał niedawno pol-
ski legislator, który „zmodernizował” jed-
ną z form fi nansowania działalności pro-
środowiskowych w Polsce. 1 stycznia 
br. mocą nowelizacji Ustawy z dnia 21 
kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Śro-
dowiska, zlikwidowano gminne fundu-
sze na realizację zadań związanych z 
ochroną środowiska, których to środki 
„utoną” teraz w budżecie miast. 

Niewątpliwie jest to sprytny zabieg 
inżynierii fi nansowej, mający na celu 
bardziej załatanie gigantycznego defi cy-
tu fi nansów publicznych, aniżeli tworze-
nie konstruktywnych podstaw dla eks-
pansji przyjaznych środowisku rozwią-
zań technicznych. Absolutnie pierwot-
nym błędem strukturalnym, jaki fundu-
je nam Komisja Europejska wespół z 
Radą, jest hierarchia wsteczna agendy 
budowy nisko- i zeroemisyjnej gospo-
darki w Europie. Najpierw wyznaczamy 
cele, a dopiero później zastanawiamy 
się nad sposobami ich implementacji. 
Po drugiej stronie Atlantyku całkowicie 
przewartościowano ten model działa-
nia (vide odrzucony przez Senat USA 
Protokołu z Kioto i nieprzyjęty jak do-
tąd, celowościowy Pakiet Klimatycz-
ny dla Ameryki Północnej). W ojczyź-
nie deregulacji rynkowej za prioryteto-
we uznano zbudowanie portfolia tech-
nik zarządzania popytem i podażem 
energii w pierwszej kolejności, ponad 
dwudekadowego przetestowania skut-
ków wdrożeniowych na żywym organi-
zmie, a następnie wyselekcjonowania 
najlepszych praktyk metodami bench-
markingu wyniku, procesu i strategii. 
Brukselska red tape opieszale zmaga 
się z odpowiedziami na podstawowe 
pytania: Jak złagodzić dolegliwości wy-
wołane aprecjacją cen energii wtórnej? 
Skąd pozyskać środki na długotermi-
nowe inwestycje? Jakiej wielkości bę-

dą to środki? A nawet, co kryje się za 
niektórymi terminami użytymi w dyrek-
tywie EU ETS takich jak: „Fizyczne roz-
poczęcie procesu budowy źródła spa-
lania” – nadal jest to konkretyzowane 
przez Komisję. 

Komercjalizacja i upowszechnie-
nie obligatoryjności zakupu praw do 
emisji w systemie nakazowo-rozdziel-
czym ETS wydaje się być jedyną w peł-
ni opracowaną ideą, której założenia zo-
staną wkrótce zaimplementowane na 
Starym Kontynencie. Szerokie granice 
wolności gospodarczej w USA pozwo-
liły wypracować kilkanaście takich idei 
(bagatela, koncepcja handlu prawami 
do emisji została poczęta w ojczyźnie 
G. Washingtona i T. Roosvelta). Kilka 
z nich zostanie przedstawionych po-
niżej. Należy jednakowoż zaznaczyć, 
że niektóre funkcjonują w sposób jed-
nostkowy na naszej europejskiej ziemi.

 � Demand Side 
Management (DSM)

Ta technika ma zastosowanie w róż-
nych sektorach gospodarki w celu wy-
wołania u klientów zachowań pożąda-
nych przez fi rmy. Argumenty perswazji 
stanowią tu rabaty, środki promocyjne, a 
nawet atrakcyjne linie kredytowe. Bran-
ża energetyczna w USA (i nie tylko) sto-
suje ten instrument konserwacji energii 
najczęściej po to, by przenieść zużycie 
prądu elektrycznego z peak'u na peak
-off , co obniża koszty eksploatacji sie-
ci, pozwala wyłączyć z użytku skrajnie 
nieefektywne elektrownie szczytowe i 
eliminuje zagrożenia ekonomiczne wy-
nikające z całkowitych – blackout'ów i 
częściowych – brownout'ów wyłączeń 
prądu. Empiryczne przykłady rozwiązań 
stabilizowania posiadanych zasobów 
stanowią „zielone rabaty” dla użytkow-
ników, którzy zdecydują się na zakup 
energooszczędnych sprzętów gospo-
darstwa domowego (możliwość wspól-
nych inicjatyw przedsiębiorstw energe-
tycznych z producentami takiego wypo-
sażenia) lub darmowe audyty energe-
tyczne dlań, zwiększające świadomość 
energetyczną rezydentów. 
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Modelowym sposobem wykorzy-
stywania DSM wykazuje się kalifor-
nijski producent gazu i energii elek-
trycznej Pacific Gas and Electric 
(PG&E), oferujący każdej zimy 20% 
rabat dla klientów, którzy ograniczą 
zużycie „błękitnego paliwa” o 10% 
w okresie szczytu grzewczego mię-
dzy styczniem a marcem. W przygo-
towanym w 2006 r. na własny uży-
tek raporcie z działalności tej noto-
wanej na nowojorskiej NYSE spółki 

stwierdza się, iż użytkownicy przy-
klasnęli takiej propozycji, gremialnie 
(53%) redukując konsumpcję gazu 
ziemnego w okresie od stycznia do 
lutego. Ta droga motywacji wykazuje 
się również wysokim stopniem sku-
teczności wpajania społeczeństwu 
pozytywnych przyzwyczajeń, jak np. 
nieprzegrzewanie mieszkania, co ma 
odzwierciedlenie w podwójnej reduk-
cji – poniesionych kosztów przez pro-
ducenta i emisji gazów cieplarnianych.

 � Decoupling 

By wilk był syty i owca cała. Funk-
cjonujące na wolnym rynku podmioty 
gospodarcze wykazują się permanent-
nym instynktem merkantylnym. Zysk 
stanowi naturalną mobilizację do dzia-
łania i nagrodę za podjęty trud. Tech-
nika decoupling'u wprowadza do re-
akcji na linii producent-kosument pe-
wien element racjonalizacji i konwersji 
nieustannej pogoni za wzrostem pro-
duktywności, napędzającej „krwiożer-
czy” konsumpcjonizm, w jej zrówno-
ważony odpowiednik. Można wnet po-
kusić się o stwierdzenie, iż jest to sys-
tem, który pochlebia średniowiecznej 
myśli ekonomicznej i jednemu z głów-
nych jej pryncypiów –  idei sprawiedli-
wej ceny sformułowanej przez św. To-
masza z Akwinu. Na dłuższą metę nie-
możnością będzie realizacja milenijnych 
celów klimatycznych, jeżeli nadal wiel-
kość osiągniętego pułapu sprzedaży 
warunkowała będzie osiągane profi -
ty. Strategia rozdziału zysków spółek 
energetycznych z liczbą sprzedanych 
jednostek energetycznych (kWh, MJ) 
ma prowadzić koniec końców do za-
wieszenia broni między lobby energe-
tycznym, a międzynarodową polityką 
ochrony środowiska tworzoną przez 
fora globalne, za którymi stoją pań-
stwa oraz lobby ekologiczne. Podsta-
wowym narzędziem implementacji de-
coupling'u jest utworzony ze środków 
publicznych bilansujący fundusz ce-
lowościowy, którego kapitał wykorzy-
stywany jest intencjonalnie. Tajemni-
cą poliszynela jest fakt, iż miasto peł-
niące nadzór właścicielski nad miejską 
elektrociepłownią opalaną węglem nie 
będzie zainteresowane w obrębie jed-
nostki administracyjnej huralnym zwięk-
szeniem niekonwencjonalnych źródeł 
energii – a jeżeli w ogóle, to minimal-
ną ilość wymaganą odgórnymi aktami 
prawnymi. Mechanizm rozdziału eko-
nomicznego jest niezwykle prosty. Naj-
pierw sporządza się bilans ekonomicz-
ny spółki, w którym dokładnie enumeru-
je się wszelkie czynniki kosztotwórcze: 
koszty stałe, odsetki kredytowe, rezer-
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Austria × × × ×

Belgia × × × × ×

Cypr × ×

Dania × ×

Estonia × × ×

Finlandia × ×

Francja × × × ×

Grecja × × ×

Hiszpania × × ×

Holandia × × ×

Irlandia × ×

Litwa × × ×

Luksemburg × ×

Łotwa × ×

Malta ×

Niemcy × × ×

Polska × × × ×

Portugalia × ×

Republika Czeska × × × ×

Słowacja × × × ×

Słowenia × × ×

Szwecja × × × ×

Węgry ×

Wielka Brytania × × ×

Włochy × × ×

Tab. 1. Mechanizmy wsparcia dla energii odnawialnej w Europie
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wa na działania losowe/alarmowe, na-
stępnie zestawia się je z analizami nie-
zbędnych inwestycji krótko- i średnio-
terminowych, jakie musi ponieść spół-
ka w najbliższym okresie i na tej pod-
stawie ustala poziom sprawiedliwego 
zysku, jaki zapewni realizację założeń 
spółki, zapewniając jej spokojne funk-
cjonowanie. Przepływ środków fundu-
szu uruchamiany jest w dwóch przy-
padkach. Gdy z powodów implemen-
tacji mocy zainstalowanych odnawial-
nych źródeł energii i działań wydajno-
ściowych na terenie aglomeracji zmniej-
szy się ustalony zysk miejskiej instala-
cji – uzupełniając brakujący kapitał oraz 
w przypadku, gdy zysk spółki wzrośnie 
ponad ustaloną normę – odprowadza-
jąc wypracowaną nadwyżkę do fundu-
szu. To rozwiązanie stosowane jest w 
mieście Gainesville na Florydzie oraz 
przez spółki PacifCorp's i Northwest 
Natural Gas Company, działające na 
terenie stanu Oregon, gdzie tamtejsza 
Komisja Nadzoru Publicznego wydała 
odpowiednie rozporządzenia reglamen-
towania zysków z uwzględnieniem kry-
terium podmiotowego - osobne staw-
ki stałego zysku dla każdego z rodza-
jów odbiorców końcowych (indywidu-
alni, komercyjni, przemysłowi).

 � Community Choice 
Aggregation (CCA)

W erze drożejących nośników 
energii, co jest spowodowane global-
ną aprecjacją konsumpcji i wzrostem 
kosztów wydobycia węglowodorowych 
surowców energetycznych2, wynikają-
cym z coraz trudniejszych warunków 
geologicznych na obszarach eksploata-
cyjnych, indywidualny klient-odbiorca 
jest w praktyce (w teorii istnieje prze-
cież zasada TPA i możliwość zmiany 
dostawcy) skazany na potulne przyta-
kiwanie kolejnym podwyżkom cen prą-
du elektrycznego i ciepła. Jednotoro-

wa transformacja z gospodarki wyso-
koemisyjnej na niskoemisyjną tym bar-
dziej - przynajmniej na początkowym 
etapie upowszechnienia i rozwoju zie-
lonych mocy – nie przyczyni się do zna-
czącego spadku cen energii wtórnej, a 
wręcz przeciwnie3 . Na marną dolę re-
zydentów miast poradzono sobie sto-
sując zasadę CCA, czyli agregacyjne-
go negocjowania cen energii wtórnej 
z dostawcami dla pojedynczej lub ze-
społu aglomeracji miejskich. W tym ce-
lu lokalny samorząd zakłada spółdziel-
nię, która pełniąc rolę pośrednika, par-
tycypuje w ustalaniu stawek energii dla 
wszystkich (publicznych i prywatnych) 
nieruchomości na zasadach przetar-
gu publicznego. Udział w spółdzielni 
nie jest obowiązkowy i na każdym eta-
pie strona zainteresowana może złożyć 
oświadczenie woli, o chęci wyłączenia 
jej spod kurateli agregatora. Pozwa-
la to w znaczący sposób „zbić” cenę 
i wybrać najkorzystniejszą ofertę pod 
względem struktury wytworu energii, 
poprzez ustalenie wymogów udziału 
energii zielonej w wolumenie sprzeda-
ży lub ustaleniu konkretnych kryteriów 
efektywności energetycznej, jakimi le-
gitymować musi się strona podażowa. 

CCA sprawdza się m.in. w stanie Ohio, 
gdzie stanowy Północno-Wschodni Pu-
bliczny Komitet ds. Energii (The Northe-
ast Ohio Public Energy Council) sku-
pia 94 wspólnoty gminne z 8 hrabstw 
(odpowiednik powiatu) i reprezentu-
je 400 tys. mieszkańców. Przeprowa-
dzony przez NOPEC przetarg wygrała 
spółka Green Mountain Energy. Kon-
trakt na dostawy elektryczności zawie-
ra szereg warunków brzegowych. Mię-
dzy innymi obligatoryjny udział na po-
ziomie 2% energii z OZE4 , w liczbach 
bezwzględnych: co najmniej 10 MW z 
energii wiatrowej i 100 kW z energii so-
larnej. Pozostałe 98% musi być wypro-
dukowane z gazu ziemnego lub z pa-
liwa, którego profi l emisyjny jest rów-
ny lub niższy. Wg szacunków, umowa 
przyniesie kumulatywne oszczędności 
odbiorców końcowych rzędu 10 mln 
dolarów w czasie jej obowiązywania.

 � Green Pricing Programs 
(GPPs)

Kolejne dwie techniki noszą znamię 
fi lantropii, różni je jednakowy charakter 
uczestnictwa. Pierwsza z nich - Progra-
my o „Zielonej Wycenie” – charaktery-

2) Wyczerpanie się lądowych (onshore) złóż ropy naftowej powoduje, iż obecnie około 6 mln baryłek dziennie w światowym bilansie wydobywczym pochodzi ze złóż głębinowych (of-
fshore). Jeszcze w latach 90. poziom ten oscylował w granicach 50 tys. baryłek dziennie. Źródło: PFC Energy. 

3) Dla przykładu: koszt produkcji 1 MWh z węgla to ok. 40-50 euro, z gazu ziemnego 55-65 euro. W przypadku źródeł niekonwencjonalnych te dane prezentują się następująco: 80-
195 euro w przypadku biomasy, 75-110 euro w przypadku wiatru, 35-145 euro wody i 170-250 euro w przypadku kolektorów słonecznych koncentrujących i aż 520-880 euro w przy-
padku kolektorów słonecznych fotowoltaicznych. Źródło: Technologia wychwytywania i geologicznego składowania dwutlenku węgla (CCS) sposobem na złagodzenie zmian klimatu.  

4) Renewable Portofolio System.
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zuje się dobrowolnością partycypacji. 
Klientom daje się możliwość decydo-
wania o „kształcie” ich domowego ener-
gy mix'u. Najczęściej spotykaną opcją 
jest oferta „zazielenienia” bilansu ener-
getycznego. W zależności od wskaza-
nego przez odbiorcę końcowego prefe-
rowanego stopnia udziału OZE w indy-
widualnym bilansie energetycznym po-
bierana jest opłata premium, kalkulowa-
na na podstawie różnicy wycen kosz-
tów produkcji energii nie- i konwencjo-
nalnej. Paradoksalnie, rekordowa apre-
cjacja cen „czarnego złota” w 2008 r., 
spowodowała, iż stałe stawki „zielone”5  
i podlegające fl uktuacjom i psychologii 
wolnorynkowej stawki „czarne”, imały 
się ku sobie. Od 2004 r. grono uczestni-
ków GPP w skali kraju stale rośnie. Dziś 
jest to ok. 430 tys. Amerykanów, czyli 
20% więcej niż na początku funkcjono-
wania programu. Jawnie przyczyniło się 
to do wzrostu wolumenu produkcji ener-
gii odnawialnej w USA o 36% do 2.7 mld 
kWh. Wzorowym przykładem stosowa-
nia tej techniki jest miejska spółka Au-
stin Energy w Austin w stanie Teksas. 
Implementacja GPP na terenie miasta 
przyniosła efekt w postaci „zielonych” 
434 mln kWh rocznie. 

Program „Zielony Wybór” urucho-
miony przez spółkę w 2000 r. (wielki 
kalifornijski blackout) kategoryzował po-
ziom stawek energii wtórnej z OZE w 
zależności od roku przystąpienia klien-
ta do programu. I tak, użytkownicy sie-
ci, którzy subskrybowali tę opcję w la-
tach 2000-2005 płacą 0.17 centów za 
kWh, pozostała część 0.35 centów za 
kWh. Uniezależnienie cen energii, wy-
twarzanej z ogólnodostępnych nośni-
ków, od wahań na globalnych rynkach 
paliw kopalnych, spowodowało, iż inicja-
tywa „Zielony Wybór” stała się ciekawą 
propozycją biznesową dla okolicznego 
przemysłu, a nawet oddziałów wielkich 
blue chipów jak IBM. 

Amerykański oddział IBM w Austin 
postanowił ze względów marketingo-
wych (kształtowanie wizerunku spół-
ki jako dbającej o środowisko natural-
ne) przyłączyć się do programu. Wyli-

czono, iż uczestnictwo w GPP będzie 
kosztowało spółkę dodatkowe 30 tys. 
dolarów rocznie. Jak się jednak okaza-
ło, w wyniku skoku cen gazu ziemne-
go, który stanowił gros w bilansie wy-
twórczym energii dla teksańskiej fi lii, ra-
chunek końcowy partycypacji w GPP 
był... dodatni. Tylko w 2001 r. IBM za-
oszczędził 20 tys. dolarów, by w 2004 
r. potroić ten wynik.

 � Public Benefi t Funds 
(PBFs)

Rozwiązania nakładające na klien-
tów – potencjalnych wyborców – do-
datkowe obciążenia fi nansowo-fi skal-
ne nigdy nie będą cieszyły się popular-
nością, w szczególności w państwach 
o unitarnym ustroju terytorialnym i de-
mokratycznym systemie politycznym, 
gdzie decyzyjność i jakość podejmo-
wanych przez polityków inicjatyw nało-
gowo – średnio co 4-5-6 lat –  uzależ-
niona jest od karty wyborczej. PBFs są 
instrumentami ekonomicznie agresyw-
nymi z punktu widzenia portfela kon-
sumenta. Niemniej jednak w USA ma-
terializują się, najczęściej na poziomie 
stanu, rzadziej miasta, w formie „podat-
ku Robin Hood'a”. Każda zużyta jed-
nostka elektryczności zawiera w sobie 
drobną składkę, która później wędru-
je do publicznego funduszu, z które-
go środki przeznaczane są na dopłaty 
rachunków za energię dla najbiedniej-
szych gospodarstw domowych, prace 
uszczelnieniowe, R&D w OZE. 

Szacunki amerykańskie dowodzą, iż 
PBFs mają stymulujący wpływ na eko-
nomię stanów USA. Każdy wydany do-
lar z funduszu przynosi 3 dolary inwe-
stycji. Program tego typu modelowo 
prowadzony jest w Sacramento w sta-
nie Kalifornia. Lokalny samorząd oferu-
je odbiorcom wrażliwym miesięczną do-
płatę do rachunków za prąd na pozio-
mie 30% wartości oraz liczne ulgi po-
datkowe związane z konsumpcją ener-
gii wtórnej. Od 1996 r. z tego tytułu wy-
datkowano z PBFu łącznie 500 tys. do-
larów. Pozostała część akumulowanych 

środków przeznaczana jest na popra-
wę jakości zużycia po stronie popyto-
wej – likwidacja miejsc ulotu cieplnego 
z budynków.

 � Podsumowanie – Szansa 
dla Polski i „zagranie” 
Helmuta Kohla 

Federalny ustrój państwa amery-
kańskiego nie tyle stanowi pośredni bo-
dziec innowacyjności – zależne jest to 
również od poziomu edukacji w społe-
czeństwie – ale z pewnością ułatwia im-
plementację mniej lub bardziej kontro-
wersyjnych metodologii zarządzania w 
różnych dziedzinach tej drugiej co do 
wielkości gospodarki świata. Strate-
gia stworzona na poziomie lokalnym w 
wielu przypadkach nie potrzebuje bło-
gosławieństwa waszyngtońskiej cen-
trali. Wielkoskalowe akcje cięć i reduk-
cji emisji, jak to się dzieje w Europie, za-
wsze będą posiadały  negatywne kono-
tacje wynikające z ich behawioralnego 
charakteru – coś się nam zabiera i in-
dukuje. Wyżej wymienione techniki, po-
za ostatnią (PBFs), promują i nagradza-
ją pozytywne nawyki i zwyczaje (DSM), 
przełamują ekonomiczno-strukturalne 
bariery (Decoupling), wspierają klien-
tów równocześnie mobilizując produ-
centów do bycia bardziej efektywnymi 
i rewizji wewnętrznych audytów (CCA) 
oraz pozwalają zrealizować się naszej 
fi lantropijnej duszy ekologa (GPP). Nie-
wątpliwie nie są to metody, które sta-
nowią panaceum na wszelkie energe-
tyczne zło, ale są pomocne, a co naj-
ważniejsze skuteczne, czego egzempli-
fi kacją są przytoczone studia przypad-
ków z amerykańskich miast i okręgów. 
W Europie, niekonwencjonalne metody 
zarządzania popytem i podażą energii, 
które przyczynią się do poprawy ochro-
ny środowiska, mogą znaleźć zrozumie-
nie wśród Dyrektoriatu Generalnego ds. 
Konkurencji mocą nowych „Wspólnoto-
wych wytycznych dotyczących pomo-
cy państwa na rzecz ochrony środowi-
ska naturalnego”6  wydanych w stycz-
niu 2008 r. przez Komisję Europejską 

5)  Feed-in tariff .

6)  2008/C 82/01.
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nawet w przy znaczącym udziale środków publicznych. W art. 
6 ww. czytamy: „… Zasadniczym celem kontroli pomocy pań-
stwa w zakresie ochrony środowiska jest zadbanie o to, by w 
wyniku przyznanej pomocy państwa wzrósł poziom ochrony 
środowiska, co nie byłoby możliwe bez przyznanej pomocy, 
a także o to, by pozytywne skutki pomocy przeważały nad jej 
skutkami negatywnymi pod względem zakłócania konkuren-
cji ...”. Warunkami akceptacji partycypacji państwa, które wy-
znaczają dalsze zapisy ww., są: art. 42, pkt. 1.5.1: „Pomoc 
dla przedsiębiorstw, które spełniają wymogi surowsze niż nor-
my wspólnotowe lub które podnoszą poziom ochrony śro-
dowiska w przypadku braku norm wspólnotowych” oraz art. 
47.: „... Pomoc państwa może być właściwa w przypadkach, 
gdy inwestycje prowadzące do oszczędności energii nie są 
wymagane zgodnie z normami wspólnotowymi oraz gdy nie 
są dochodowe, to jest gdy koszt zaoszczędzenia energii jest 
wyższy niż związane z nim prywatne korzyści ekonomiczne”. 

Może więc zamiast łopatologicznych cięć i redukcji dwu-
tlenku węgla, zastosujmy strategię małych i pośrednich tech-
nik zastosowaną onegdaj przez Helmuta Kohla w procesie 
politycznym Zjednoczenia Niemiec? Legendarny kanclerz 
zdając sobie sprawę, iż klasyczne oderwanie terenów ponie-
mieckich Śląska i powrót jego rodaków na te ziemie jest cał-
kowicie nierealny, zaproponował akcesję Polski w struktury 
Wspólnot Europejskich na zasadach zawartych w prawie eu-
ropejskim sensu stricte, a ściślej w części trzeciej TWE – Po-
lityka Wspólnoty. Cztery wielkie swobody przepływu: towa-
rów, osób, usług i kapitału, miały Niemcom ułatwić całkowi-
cie legalne osiedlenie się na terytorium Śląska bez wywoły-
wania narodowych egzaltacji. Ostatecznie, otwarte 8 kwiet-
nia 1994 r. negocjacje akcesyjne zmaterializowały się 1 maja 
2004 r. W ten sposób, środkami pośrednimi Berlin osiągnął 
ww. rozwiązanie bezpośrednie i docelowe. Szukając analogii, 
być może warto skupić uwagę na okólnych technikach reali-
zacji i budowie strategii pozytywnej niźli permanentnie rozbu-
dowywać system ETS do rozmiarów „legislacyjngo  potwor-
ka”. Polska, która stoi przed ogromną szansą wykorzystania 
tzw. technologicznej przewagi zapóźnienia – co pozwoli nam 
wdrożyć najbardziej optymalne metody systemowe, spraw-
dzone w innych częściach świata – powinna być szczególnie 
zainteresowana inicjacją takiego podejścia. �
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dr in�. Edyta Ropuszy�ska-Surma, adiunkt w Instytucie Organizacji i Zarz�dzania Politechniki Wroc�awskiej, koordynator projektu

Strategia rozwoju energetyki na Dolnym �l�sku 
- metoda foresightowa

Celem g�ównym projektu „Strategia rozwoju energetyki na Dolnym �l�sku 
metodami foresightowymi” jest wykreowanie wizji rozwoju energetyki 

województwa dolno�l�skiego. Powinno przyczyni� si� to do zrównowa�onego 
rozwoju regionu, poprzez wskazanie �cie�ki dalszego rozwoju technologicznego 
przy uczestnictwie przedsi�biorstw sektora, jednostek samorz�du terytorialnego 
i jednostek naukowych oraz budowania gospodarki opartej na wiedzy dzi�ki 
wskazywaniu kierunków rozwoju prac B+R na rzecz energetyki i mo�liwo�ci 
ich wdro�enia w regionie. Potrzeba realizacji projektu wynika, co oczywiste, ze 
szczególne wa�nej roli, jak� spe�nia sektor energetyczny w gospodarce krajowej 
i regionalnej. Projekt otrzyma� do� nansowanie w ramach PO IG 2007-20131.

1)   Oś priorytetowa 1: „Badania i rozwój nowoczesnych technologii”, działanie 1.1: „Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy”, poddziałanie 1.1.1: 
„Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight”. Nr umowy UDA-POIG.01.01.01-02-005/08-02.



31nr 2(14)/2010

E
LE

K
TR

O
EN

ER
G

ET
YK

A

Rezultatem projektu będzie opra-
cowanie strategii rozwoju energetyki na 
Dolnym Śląsku przy uwzględnieniu in-
nowacyjnych technologii stosowanych 
w energetyce. Strategia będzie wyko-
nana w oparciu o metodę foresighto-
wą Delphi w kontekście strategii roz-
woju innych regionów Europy. Już na 
etapie prac koncepcyjnych nad pro-
jektem, uzyskał on wsparcie władz re-
gionalnych (Urzędu Marszałkowskiego 
Dolnego Śląska). 

Cele projektu wpisują się w proble-
matykę badawczą innych programów i 
inicjatyw o zasięgu krajowym i unijnym. 
Tematyka i cel projektu wpisują się rów-
nież w Narodowy Program Foresight. W 
styczniu 2006 r. w Ministerstwie Edu-
kacji i Nauki został uruchomiony pełny, 
Narodowy Program Foresight w trzech 
polach badawczych: Zrównoważony 
Rozwój (rys. 1), Technologie Informa-
cyjne i Telekomunikacyjne oraz Bezpie-
czeństwo, którego realizacja jest konty-
nuowana w Ministerstwie Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego pod kierunkiem Mi-
nistra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
Należy również zwrócić uwagę na po-
wiązania projektu z 7 Programem Ra-

mowym (7PR), który wspiera działania 
w zakresie badań i rozwoju technolo-
gicznego. Związek projektu z dokumen-
tami i programami strategicznymi wo-
jewództwa i kraju wskazuje na istotną 
potrzebę jego realizacji. Należy wymie-
nić m.in. takie dokumenty jak: Strategia 
Energetyczna Województwa Dolnoślą-
skiego, przyjęta przez Sejmik Dolnoślą-
ski w kwietniu 2002 r., Strategia Roz-
woju Województwa Dolnośląskiego do 
2020 r., uchwalona przez Sejmik Woje-
wództwa Dolnośląskiego w listopadzie 
2005 r. oraz Dolnośląska Strategia In-
nowacyjna przyjęta w kwietniu 2007 r.

Osiągnięcie celów projektu jest 
uwarunkowane współpracą między 
przedstawicielami sektora nauki, bran-
ży energetycznej oraz władz lokalnych. 
Dlatego prawie na każdym etapie prac 
badawczych będą w nich uczestniczyć 
przedstawiciele trzech wcześniej wy-
mienionych sektorów. 

Projekt jest realizowany od 1 lipca 
2009 do 31 lipca 2011 w Politechnice 
Wrocławskiej. Z uwagi na jego  tematy-
kę zespół realizujący projekt jest inter-
dyscyplinarny. W jego skład wchodzą 
pracownicy Politechniki Wrocławskiej z 

takich instytutów jak: Instytutu Organi-
zacji i Zarządzania, Instytutu Matema-
tyki i Informatyki, Instytutu Energoelek-
tryki, Instytutu Techniki Cieplnej i Me-
chaniki Płynów.

Realizacja projektu została podzie-
lona na 5 zadań, które są ściśle ze so-
bą powiązane2 :

 � zadanie 1: Analiza stanu obecne-
go energetyki na Dolnym Śląsku na 
tle innych regionów kraju i Europy, 

 � zadanie 2: Badania ankietowe 
wśród ekspertów oraz analiza an-
kiet i ich weryfi kacja,

 � zadanie 3: Stochastyczna analiza 
danych z sektora energetycznego 
- prognozy,

 � zadanie 4: Opracowanie strategii 
rozwoju energetyki na Dolnym Ślą-
sku - metody statystyczne i stocha-
styczne,

 � zadanie 5: Opracowanie systemu 
monitoringu wdrażania strategii roz-
woju.

Kluczowym etapem projektu są ba-
dania foresightowe w ramach zadania 
nr 2, które obecnie jest realizowane 
(rys. 2). Przeprowadzenie badań an-

Rys. 1. Cele projektu

Zrównoważony
 rozwój

Budowa
GOW

Wizja 
rozwoju

energetyki
województwa

Wskazanie kierunków rozwoju
energetyki na Dolnym Śląsku 

w podziale na cztery podsektory

Wyznacznie priorytetowych kierunków badań
naukowych i prac rozwojowych, które w wieloletniej

perspektywie wpłyną na przyspieszenie tempa rozwoju 
społeczno-gospodarczego

Określenie priorytetu szybszego nadrobienia zaległości cywilizacyjnych
i gospodarczych gł. w odniesieniu do wymagań UE

2)  Więcej informacji na temat projektu oraz materiały z seminarium, które odbyło się 16 grudnia 2009 r. (w ramach zadania 1) oraz z pierwszego panelu ekspertów, zorganizowane-
go w ramach zadania 2, są dostępne na stronie internetowej projektu (www.energia.foresight.pwr.wroc.pl).
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3)   W. A. Kasprzak, K I. Pelc, Strategie techniczne - prognozy, Ofi cyna Wydawnicza ATUT Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2003.

kietowych odbędzie się metodą Del-
phi i będzie polegać na trzykrotnym 
ankietowaniu ekspertów. Na podsta-
wie wcześniej przygotowanych kryte-
riów są wybierani eksperci kluczowi i 
branżowi. W ramach grupy ekspertów 
znajdą się osoby lub instytucje repre-
zentujące wiedzę techniczną związaną 
z branżą energetyczną, jak i dotyczą-
cą ochrony środowiska, ekonomii, pra-
wa, aspektów społecznych, w tym sa-
morządowych. Taki proces badawczy 
umożliwi uzyskanie wyniku odpowia-
dającemu uśrednionym opiniom eks-
pertów. Pozwala również na zapozna-
nie się oraz uwzględnienie, w kolejnym 
etapie badań (zadanie 4), opinii szero-
kiej grupy podmiotów, związanych z 
nauką, biznesem, sektorem publicz-
nym (np. jednostki samorządu teryto-
rialnego). Badaniom metodą Delphi zo-
staną poddane tezy dotyczące rozwoju 
najbardziej prawdopodobnych na Dol-
nym Śląsku technologii w perspektywie 
kolejnych 10, 20 i 30 lat [2]. Ostatnim 
etapem zadania drugiego będzie opra-
cowanie wyników na podstawie badań 
ankietowych oraz zbiorczego raportu. 
Planuje się zorganizowanie paneli eks-
pertów, które będą swego rodzaju plat-
formą do porozumienia.

W ramach pierwszego zorganizo-
wanego panelu ekspertów zapropo-
nowano ekspertom zbiór potencjal-
nych technologii, które zostały pod-
dane pierwszej weryfi kacji przez eks-
pertów kluczowych. Ich uwagi zostają 

uwzględnione w ankiecie adresowanej 
do ekspertów branżowych. 

Oprócz badań ankietowych zosta-
ną przeprowadzone panele ekspertów 
oraz opracowane ekspertyzy przez eks-
pertów kluczowych. Takie podejście po-
zwoli na uzyskanie nie tylko wyników 
ilościowych, ale również jakościowych. 
Na podstawie dyskusji panelowych po-
winny zostać zaproponowane pewne 
kluczowe problemy w takich obsza-
rach jak: technologia, ekologia, eko-
nomia, aspekty społeczne, które bę-
dą podstawą w dalszych pracach, do 
wskazania kluczowych celów w stra-
tegii energetycznej Dolnego Śląska. 
Eksperci kluczowi przedstawią również 
ekspertyzy dotyczące ww. obszarów te-
matycznych, tak aby na ich podstawie 
można było utworzyć ranking techno-
logii preferencyjnych dla Dolnego Ślą-
ska uwzględniając aspekty społeczne, 
ekonomiczne, ekologiczne, techniczne.

W grupie tzw. tez delfi ckich pod-
danych weryfi kacji znajdują się zarów-
no te stricte powiązane z technologią, 
jak również z aspektami społecznymi. 
Przy wyborze potencjalnych technolo-
gii, które mogą być wykorzystywane na 
Dolnym Śląsku w perspektywie 2020 
i 2020 PLUS (2030, 2050), uwzględ-
niono dokument Komisji Wspólnot Eu-
ropejskich „Europejska polityka ener-
getyczna” [1] z 2007 r. oraz wyniki ba-
dań foresightowych japońskich i ame-
rykańskich3 , a także opracowanie prof. 
J. Malko wykonane w ramach projektu 

„Strategia rozwoju energetyki na Dol-
nym Śląsku metodami foresightowy-
mi” zadanie 1. Technologie zostały po-
grupowane w 14 grup tematycznych, 
a tezy delfi ckie dotyczą 15 obszarów.

Reasumując przedstawioną proble-
matykę badawczą należy podkreślić, że 
powodzenie badań jest uwarunkowane 
włączeniem się w ich realizację eksper-
tów z różnych branż. Strategia energe-
tyczna dla Dolnego Śląska, opracowa-
na na podstawie szeroko prowadzonej 
dyskusji z różnymi podmiotami pozwoli 
uwzględnić problemy wskazane przez 
samych potencjalnych benefi cjentów 
tej strategii. W ten sposób stają się oni 
współautorami strategii. �

 � Literatura:

[1] Europejska polityka energetyczna” Ko-

misja Wspólnot Europejskich, KOM (2007) 

1 wersja ostateczna, 10.1.2007, Bruksela, 

{SEK(2007)12}.

[2] Kasprzak W.A., Pelc K.I., Strategie in-

nowacyjne i technologiczne. Prognozy, 

Wrocław 2008.

[3] Malko J., Wskazanie kierunków rozwo-

ju energetyki. Sektor Energia Elektryczna, 

opracowanie w ramach  projektu „Strategia 

rozwoju energetyki na Dolnym Ślasku me-

todami foresightowymi” zadanie 1, na pra-

wach rękopisu.

[4] Ropuszyńska-Surma E., Wyłomańska 

A., Węglarz M., Materiał do dyskusji w ra-

mach panelu ekspertów nr 1, 18 marca 

2010, na prawach rękopisu.
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Rys. 2. Etapy badań w ramach zadania 2
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Tak jak w przypadku każdej inwe-

stycji infrastrukturalnej, budowa nowych 
linii przesyłowych to zadanie na długie 
lata, głównie ze względu na wysokie 
koszty inwestycji oraz trudności w pozy-
skiwaniu terenów pod budowę. Logicz-
ne rozwiązanie alternatywne, po które 
sięga dziś wielu operatorów, to próba 
zinwentaryzowania istniejących już linii 
oraz poddania ich procesowi moder-
nizacji [1, 2]. Modernizacja linii nie za-
wsze wiąże się z koniecznością prze-
prowadzenia prac budowlanych, cza-
sem wystarczy wnikliwa analiza danych 
z inwentaryzacji, aby usprawnić prze-
sył prądu. Jednym z najpopularniej-
szych sposobów na szybkie uspraw-
nienie przesyłu jest analiza obciążalno-
ści termicznej linii, czyli tzw. thermal ra-
ting.  Polega ona na wyznaczeniu mak-
symalnego, w danych warunkach at-

mosferycznych, natężenia prądu, któ-
re nie spowoduje przekroczenia przy-
jętej granicznej temperatury roboczej 
przewodu.

 � Jak pozyskać dane do 
analizy?

Większość danych posiada opera-
tor linii, jednak ponieważ dokumenta-
cja papierowa nie zawsze odpowiada 
rzeczywistości, warto rozważyć zlece-
nie wykonania bieżącej inwentaryzacji 
linii. Można ją przeprowadzić stosując 
na przykład powietrzny skaning lase-
rowy, polegający na przelocie nad linią 
samolotu lub helikoptera wyposażone-
go w specjalistyczne urządzenie zwa-
ne LiDAR’em. Rezultatem takiego oblo-
tu jest cyfrowe odwzorowanie przebie-
gu linii wraz z otaczającym ją terenem 

w postaci tzw. „chmury punktów” (rys. 
1). Po jej uporządkowaniu (rys. 2), czy-
li nadaniu punktom odpowiednich cha-
rakterystyk (teren, drzewo, budynek, 
przewód, słup), przechodzimy do ko-
lejnego etapu, czyli budowy na ich pod-
stawie trójwymiarowego modelu linii.

 � Jak  dobrze wykorzystać 
dane z inwentaryzacji?

Jednym z programów dostępnych 
obecnie na rynku i umożliwiających mo-
delowanie linii w 3D jest PLS-CADD 
amerykańskiej fi rmy Power Line Sys-
tems (rys. 3).  Korzysta z niego około 
750 fi rm i instytucji branży energetycz-
nej w 75 krajach, jest to zatem jedno z 
bardziej popularnych narzędzi do kom-
puterowego wspomagania projektowa-
nia linii elektroenergetycznych. Posługu-

Dorota Biedrzycka, doktorantka, Politechnika 
ódzka, projektant - Verkis Polska Sp. z o.o.

THERMAL RATING 
sposobem na popraw� wydajno�ci 
polskich sieci energetycznych

Przed polsk� energetyk� stoj� dzisiaj nowe wyzwania, prawdopodobnie 
najwi�ksze od czasów pocz�tków elektry� kacji kraju. Dynamicznie zmienia si� 

struktura przesy�u, do��czani s� nowi odbiorcy oraz nowi rozproszeni producenci 
energii. W obliczu tych zmian polskie sieci przesy�owe z roku na rok staj� si� 
coraz mniej efektywne. Je�li przypomnimy równie� awarie wynikaj�ce z braku 
regularnych napraw i konserwacji na przestrzeni lat, rozwi�zanie wydaje si� 
jedno - musimy budowa� nowe linie przesy�owe. Ale czy jest to jedyna droga? 
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 Rys. 1. Obraz linii uzyskany podczas oblotu linii helikopterem, tzw. „chmura punktów”

 Rys. 2. Ten sam obraz po przyporządkowaniu punktom odpowiednich charakterystyk

Tab. 1. Obciążalności linii z przewodami  ACSS  HS285 Linnet (Southwire). 
Średnica przewodu 18,3 mm. Wartości natężenia prądu w Amperach.

Temperatura graniczna robocza [°C]
Temperatura 

otoczenia [°C] Prędkość wiatru [m/s]
10 20 30

40

233,5 121,6 0,0 0

394,6 295,7 135,1 0,5

473,8 365,1 202,9 1

60

369,3 308,2 234,7 0

527,7 463,7 388,2 0,5

620,6 548,0 463,4 1

80

466,0 419,1 367,3 0

624,3 574,9 520,1 0,5

727,6 671,0 608,5 1

110

578,7 542,4 504,0 0

735,5 698,0 657,8 0,5

850,3 806,9 760,6 1

jąc się tym programem możemy m.in. 
zamienić „chmurę punktów” w trójwy-
miarowy model linii, uwzględniając przy 
tym warunki panujące podczas skanin-
gu, w tym także siłę wiatru (funkcja tzw. 
grafi cznego naciągania przewodów - 
„graphical sagging”). Zaletą programu 
jest również możliwość uwzględnienia 
nieliniowej charakterystyki naprężenie-
odkształcenie dla stosowanych prze-
wodów oraz pełzania. Jest to szcze-
gólnie ważne podczas analizy tempe-
raturowej przewodów, ze względu na 
poprawność wyznaczania zwisów prze-
wodów po przejściu przez duży naciąg 
(np. zimą) lub po długim okresie użytko-
wania. Podczas obliczania naciągów i 
zwisów program posługuje się metodą 
przęsła równoważnego („ruling span”) 
lub wolniejszą, ale bardziej dokładną, 
np. dla terenów górzystych, metodą 
elementów skończonych. 

 � Co możemy zyskać?

Po zbudowaniu modelu przystę-
pujemy do analizy obciążalności ter-
micznej linii (thermal rating). Może-
my ją wykonać na podstawie wytycz-
nych CIGRE [2] lub IEEE [3]. W Euro-
pie obecnie najczęściej stosowany jest 
model CIGRE. Obliczenia opierają się 
na równaniu bilansu cieplnego, które po 
uproszczeniu sprowadza się do nastę-
pującej postaci:

Pj + Ps = Pc + Pr

gdzie: Pj - moc cieplna wydziela-
na w przewodzie (ciepło Joule’a), Ps 
- moc cieplna absorbowana z promie-
niowania słonecznego, Pc - moc ciepl-
na oddawana w wyniku konwekcji, Pr 
- straty mocy cieplnej w wyniku pro-
mieniowania. 

Korzystając z powyższego równa-
nia, wyznaczamy natężenie prądu, któ-
re w danych warunkach atmosferycz-
nych (prędkość i kierunek wiatru, na-
słonecznienie, temperatura otoczenia), 
nie powoduje przekroczenia granicznej 
temperatury roboczej przewodu. Wyniki 
obliczeń przedstawia się najczęściej w 
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postaci tabel (tab. 1) lub wykresów (rys. 
4). Kolejnym etapem analizy jest spraw-
dzenie czy siły poziome i zwisy przewo-
dów dla nowych temperatur roboczych 
nie przekraczają wartości normowych 
naprężeń oraz minimalnych odległości 
izolacyjnych dla linii. Jeśli dopuszczalne 
wartości nie zostaną przekroczone, to 
sterując natężeniem prądu, w zależno-
ści od warunków atmosferycznych, mo-
żemy zwiększyć moc przesyłową linii w 
okresie letnim o kilkanaście, a w okre-
sie zimowym nawet o kilkadziesiąt pro-
cent. Jeśli jednak okaże się, że warun-
ki normowe nie zostały spełnione, na-

leży zastanowić się nad możliwymi, ze 
względów ekonomicznych i prawnych, 
sposobami modernizacji linii.

 � Jak najprościej 
zmodernizować linię? 

Ze względu na obowiązujące obec-
nie przepisy i rozporządzenia, najprost-
szym i najszybszym sposobem moder-
nizacji linii jest wymiana starych prze-
wodów na nowe wysokotemperaturo-
we przewody o małym zwisie HTLS 
(High Temperature Low Sag), dla któ-
rych standardowa temperatura pra-

cy ciągłej często przekracza 150°C. 
W wielu przypadkach, zakładając, że 
naciągi i zwisy linii mają pozostać na 
niezmienionym poziomie, taka wymia-
na jest możliwa bez konieczności prze-
prowadzania jakichkolwiek dodatko-
wych modernizacji związanych z pod-
wyższaniem, bądź wzmacnianiem słu-
pów. Dla linii 110 kV najtańszymi prze-
wodami są przewody typu ACSS/HS 
(Aluminium Conductor Steel Suppor-
ted/ High Strength). Większość z tych 
linii była projektowana na temperaturę 
roboczą 40°C, zatem po jej zwiększe-
niu nawet tylko do temperatury niewiele 
przekraczającej 100°C, nawet w okre-
sie letnim osiągamy już całkiem znacz-
ny wzrost przepustowości linii.

 � Wnioski

Podsumowując, thermal rating jest 
tylko jednym z kilku sposobów na moż-
liwą intensyfi kację przesyłu w krajowej 
sieci elektroenergetycznej, jednak ze 
względu na stosunkowo niewielkie na-
kłady inwestycyjne, niezbyt skompliko-
wane procedury prawne oraz przede 
wszystkim ze względu na krótki czas 
realizacji inwestycji, jest doskonałą al-
ternatywą w stosunku do prób rozbu-
dowy systemu o nowe linie, zwłaszcza 
w przypadku sieci 110 kV. �
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Rys. 3 Trójwymiarowy model linii wykonany 
w programie PLS-CADD przy użyciu funkcji grafi cznego naciągania przewodów 
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Rys. 4. Obciążalności linii z przewodami ACSS  HS285 Linnet (Southwire) 

Średnica przewodu 18,3 mm, temperatura zewnętrzna 30°C, prędkość wiatru 0,5 m/s, 
nasłonecznienie 1000 W/m2, współczynnik absorpcyjności i emisyjności przewodu 0,5.
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 � Wyzwanie

Z analizy fi rmy Microplan Polska, 
która wdrożyła system CRM w ENER-
GA OBRÓT SA, spółka potrzebowa-
ła innowacyjnego narzędzia, które do-
starczałoby pełny zakres informacji ko-
niecznych do właściwej obsługi. Dodat-
kowo, system miał zawierać funkcje po-
zwalające na sprawne organizowanie i 
nadzorowanie wewnętrznej pracy dzia-
łów sprzedaży oraz utrzymywanie spój-
ności procesu ofertowania.

Dodatkowo, wymogiem spółki przy 
wyborze aplikacji była możliwość łatwej 

Red. „NE”

INNOWACYJNE NARZ�DZIE
ENERGA-OBRÓT SA, wchodz�ca w sk�ad grupy kapita�owej ENERGA SA, 

jednej z czterech du�ych polskich grup energetycznych, zajmuje si� sprzeda�� 
energii elektrycznej, która oferowana jest odbiorcom indywidualnym oraz 
biznesowym na terenie pó�nocnej i �rodkowej Polski. Obecnie spó�ka sprzedaje 
oko�o 18 TWh energii elektrycznej dla prawie 2,8 mln swoich klientów. 
ENERGA-OBRÓT SA potrzebowa�a rozwi�zania, które wspomog�oby 
funkcjonowanie 3 kluczowych obszarów jej dzia�alno�ci: obs�ugi klienta 
strategicznego, obs�ugi procesu ofertowania do nowych klientów oraz obs�ugi 
przetargów publicznych. St�d, w trosce o zaoferowanie jak najwy�szego poziomu 
obs�ugi swoim kluczowym klientom, ENERGA-OBRÓT SA zdecydowa�a si� na 
wdro�enie systemu klasy CRM. Za�o�ono, �e dzi�ki implementacji systemu CRM 
zwi�kszy si� wydajno�� obs�ugi klientów strategicznych, a tym samym wp�ynie 
na generacj� wi�kszych zysków dla nich, jak i dla ENERGA-OBRÓT SA. 

i sprawnej integracji z użytkowanymi 
już w organizacji systemami Windows 
Serwer i AD. Ostatecznie zdecydowa-
no o implementacji systemu Microsoft 
Dynamics CRM.

- Wyposażenie aplikacji w intuicyj-
ny interfejs, a także jej skalowalność 
i niebywała elastyczność, pozwalają-
ca łatwo dopasować się do wymagań 
organizacji sprawiła, że wybraliśmy ją 
spośród szerokiej gamy ofert dostęp-
nych obecnie na rynku IT. Muszę za-
znaczyć, że wybór ten stanowił ogrom-
ne wyzwanie dla zarządu spółki, ponie-
waż potrzebowaliśmy narzędzia o sze-

rokich możliwościach, dostosowanych 
do sektora energetycznego. Microsoft 
CRM spełniło wszystkie nasze wyma-
gania - dodał Marcin Ludwicki.

 � Rozwiązanie

Zarząd ENERGA-OBRÓT SA zde-
cydował się na wdrożenie aplikacji Mi-
crosoft Dynamics CRM 4.0. Rozwiąza-
nie łatwo integruje się z aplikacjami pa-
kietu Microsoft Offi  ce – Excel i Outlo-
ok, dzięki czemu pracownicy mogą w 
dalszym ciągu korzystać ze znanych 
już aplikacji Microsoft. Ponadto, sys-
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tem pomaga stworzyć spójną i przej-
rzystą bazę danych dla poszczegól-
nych działów sprzedaży, usprawniając 
tym samym obieg informacji w spółce.

- Jednym z najważniejszych celów 
implementacji systemu CRM było stwo-
rzenie spójnej bazy danych dla wszyst-
kich naszych działów sprzedaży. Prze-
pływ bieżących danych jest niezbędny 
do właściwego prosperowania fi rmy, 
a każde zatrzymanie informacji może 
spowodować kolosalne skutki zarów-
no dla nas jak i dla naszych klientów 
-uzupełnił Marcin Ludwicki.  

Microsoft Dynamics CRM 4.0 to 
w pełni zintegrowany system do za-
rządzania relacjami z klientami. Apli-
kacja umożliwia kreowanie i zachowa-
nie przejrzystego obrazu relacji z klien-
tem od momentu nawiązania relacji, po-
przez sprzedaż, aż do wszelkich dzia-
łań posprzedażowych. 

- System Microsoft Dynamics CRM 
umożliwia gromadzenie aktualnych i 
kompleksowych informacji na temat 
klientów, a także ich bieżącą analizę. 
Dzięki temu zarząd spółki może szyb-
ko podejmować kluczowe decyzje, co 
jest niezmiernie istotne w dobie zmien-
nych warunków rynkowych - podkre-
śla Tomasz Kozłowski, CRM team le-
ader z Microplan Polska. Możliwość se-
gregacji klientów w bazie danych pod 
względem dochodowości, preferencji 
oraz potrzeb, pozwala opracować fi r-
mie działania całkowicie zorientowane 
na maksymalizację sprzedaży. 

 � Sprzedaż

Microsoft Dynamics CRM daje spe-
cjalistom ds. sprzedaży stały dostęp do 
szczegółowych informacji o kliencie, 
które dostępne są zarówno online jak 
i offl  ine. Ponadto zyskują oni dostęp w 
czasie rzeczywistym do zgłoszeń oraz 
do informacji o produktach, usługach i 
cennikach ofert.  

Z pomocą aplikacji łatwiejsze staje 
się zarządzanie relacjami z potencjal-
nymi klientami, procesami handlowy-
mi, kontraktami oraz obszarami sprze-
daży. Natomiast funkcja identyfi kowa-

nia  możliwości  sprzedaży wiązanej i skojarzonej przyczynia się do szybszego 
fi nalizowania większej liczby transakcji.

- Sprawna sprzedaż to gwarancja pozyskania większej liczby potencjalnych 
klientów, a tym samym przeprowadzenia większej ilości udanych transakcji - po-
wiedział Marcin Ludwicki. 

 � Obsługa klienta

- Chcieliśmy zaoferować spółce takie rozwiązanie, które pozwoli na szybszą 
reakcję na powstałe problemy klientów. Pozwoli to utrzymać fi rmie owocną współ-
pracę z jednoczesnym generowaniem zysków - powiedział Tomasz Kozłowski.

System Microsoft Dynamics CRM działa w czterech kluczowych obszarach 
działalności spółki: zarządzania kontaktami z klientami i informacjami o nich, zgro-
madzonych w fi rmie, zarządzania poprawnymi relacjami z klientami, zarządzania 
produktami, usługami i kontraktami, zarządzania bazą danych.

Dodatkowo, aplikacja umożliwia podejmowanie właściwych działań z wyprze-
dzeniem oraz efektywną obsługę klienta o wysokiej jakości, która przekłada się 
na długoterminową dochodowość spółki.  

- Planowanie usług, defi niowanie przepływów pracy między zespołami oraz 
bieżące raportowanie i analizowanych świadczonych usług jest dla nas bardzo 
istotne. Dzięki aplikacji CRM możemy skutecznie realizować te cele – dodał Mar-
cin Ludwicki.

 � CRM w praktyce

Na potrzeby ENERGA-OBRÓT SA, Microplan Polska wzbogacił aplikację Mi-
crosoft CRM o dodatkowe funkcjonalności oraz zakresy danych  charakterystycz-
ne dla obsługi klienta sektora energetycznego. 

Wdrożenie funkcji przepływu pracy do obsługi przetargów i zamówień pu-
blicznych znacznie usprawniło działania oraz koordynację kilku działów fi rmy bio-
rących udział w procesie ofertowania. Natomiast zastosowanie znanego klien-
ta poczty Microsoft Outlook do rejestracji działań w CRM zapewniło wysoką ak-
ceptację użytkowników oraz znaczenie przyspieszyło proces wdrożenia, skraca-
jąc tym samym czas szkoleń.

- Implementacja systemu miała ułatwić pracownikom raportowanie przy roz-
proszonej strukturze, a także wesprzeć obsługę i raportowanie pozyskiwania no-
wych klientów. Ogółem, chcieliśmy pomóc spółce w ujednoliceniu procesów ob-
sługi i mamy nadzieję, że nam się to udało - uzupełnił Tomasz Kozłowski. 

 � Korzyści biznesowe

Zastosowanie przepływów pracy do obsługi przetargów i zamówień publicz-
nych znacznie usprawniło działania oraz koordynacje kliku działów fi rmy biorą-
cych udział w procesie ofertowania. Zastosowanie znanej klientowi poczty Mi-
crosoft Outlook do rejestracji działań w CRM zapewniło wysoką akceptację użyt-
kowników oraz znacznie przyspieszyło proces wdrożenia skracając czas szkoleń.

Ponadto aplikacja przyczyniła się między innymi do: ujednolicenia procesów 
obsługi, spójności procesu ofertowania, łatwości raportowania przy rozproszo-
nej strukturze organizacji, wsparcia obsługi i raportowania procesów pozyskiwa-
nia nowych klientów, wzrostu bezpieczeństwa przechowywania i przekazywania 
danych, maksymalizacji sprzedaży, podniesienia wydajności i poziomu świadczo-
nych usług, skuteczniejszego analizowania i prognozowania sprzedaży, wzrostu 
dochodów fi rmy. �



Atel i EOS
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Zasilamy w energie Panstwa biznes:
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Powstała nowa spółka europej-
ska Alpiq Energy SE. Jej polski od-
dział przejmuje wszelkie zobowiąza-
nia biznesowe Atel Polska Sp. z o.o. 
Jak to się odbywa?

Alpiq Energy SE to zupełnie no-
wa struktura biznesowa działająca w 
formie spółki europejskiej w 10 kra-
jach. Jednym z nich jest Polska. Al-
piq Energy SE Oddział w Polsce jest 
więc również zupełnie nową struktu-
rą biznesową. Docelowo wchłonie on 
działającą obecnie spółkę Atel Polska 
Sp. z o.o. Nastąpi to w drugim etapie 
integracji, który zaplanowany jest na 
koniec 2010 r. Obecnie trwa pierw-
szy – przenoszenie poszczególnych 
obszarów działalności biznesowej z 
Atel Polska Sp. z o.o. do oddziału Al-
piq Energy SE. To właśnie on od po-
czątku 2010 r. praktycznie jest part-
nerem biznesowym polskich podmio-
tów. Wszystkie nowe kontrakty za-
wierane są już z warszawskim od-
działem naszej spółki europejskiej. 
Również obecni klienci Atel Polska 
Sp. z o.o. będą obsługiwani przez 
Alpiq Energy SE. 

Na polskim rynku działa niewie-
le spółek europejskich. Jakie są w 
takim przypadku realia formalno-po-
datkowe, w szczególności na rynku 
energii elektrycznej? 

Warszawski oddział Alpiq Energy 
SE działa w pełni na bazie prawa pol-
skiego w oparciu o lokalne regulacje. 
Posiada polski NIP, REGON i wpis do 
KRS. Alpiq Energy SE Oddział w War-
szawie prowadzi pełną księgowość 
zgodnie z polskimi przepisami i płaci 
podatki w Polsce. Jeśli chodzi o spe-
cyfi kę sektora elektroenergetycznego to 
Alpiq Energy SE oddział w Polsce dzia-
ła na podstawie swojej własnej koncesji 
na obrót energią elektryczną wydanej 
przez Prezesa URE. Zawarliśmy rów-
nież nową umowę przesyłową z PSE 
Operator S.A., oraz wszystkimi OSD.

Czy Polska jest ważnym rynkiem 
dla Grupy Alpiq? 

Europa Środkowowschodnia jest 
dla Grupy Alpiq jednym z trzech klu-
czowych obszarów, Polska zaś jest naj-
większym rynkiem w Europie Środko-
wowschodniej. W 2009 r. obrót ener-

gią elektryczną zrealizowany przez Atel 
Polska sięgnął niemalże 8,5 TWh – to 
ponad 6% krajowego zapotrzebowania! 
Przychód za ubiegły rok osiągnął nie-
mal 2 mld PLN. Spodziewam się, że w 
2010 r. w zakresie obrotu energią osią-
gniemy wzrost na poziomie  ok. 20%. 
Alpiq Energy SE jest też zainteresowa-
ny, indywidualnie, jak i w ramach part-
nerstwa z innymi podmiotami, różnymi 
projektami inwestycyjnymi. 

Czego mogą spodziewać się 
klienci i partnerzy Atel Polska po 
przekształceniu tej fi rmy w oddział 
spółki europejskiej Alpiq Energy?

W porównaniu z Atel Polska Alpiq 
Energy SE jest znacznie większą or-
ganizacją działającą na większej licz-
bie rynków i mającą dużo lepszą po-
zycję fi nansową. Nasi klienci współpra-
cują więc teraz z dużo silniejszym part-
nerem, którego działalność jest bardziej 
zdywersyfi kowana. Mam na myśli part-
nera biznesowego, który prowadzi port-
fel handlowy transakcji opiewający na 
miliardy euro, posiada oddziały i lokal-
ne biura w 10 europejskich stolicach, 

– nowe mo�liwo�ci

Rozmowa z Arkadiuszem Ziele�nym, 
dyrektorem zarz�dzaj�cym w polskim oddziale Alpiq Energy SE, 

dotychczasowym cz�onkiem zarz�du Atel Polska Sp. z o.o. 



41nr 2(14)/2010

O
D

B
IO

R
C

Y 
– 

R
YN

EK
 E

N
ER

G
II

1 lutego 2009 r. w wyniku fuzji fi rm Atel i EOS powstała nowa grupa energetyczna Alpiq. W efekcie zmian struktury or-
ganizacyjnej Grupy Alpiq w Europie Środkowowschodniej, mających na celu dostosowanie modelu prawnego do obec-
nych potrzeb biznesowych fi rmy, utworzono spółkę europejską Alpiq Energy SE, z siedzibą główną w Czechach i działają-
cą w większości krajów Unii Europejskiej i Europy Wschodniej. Alpiq Energy SE posiada oddziały i lokalne biura w 10 eu-
ropejskich stolicach, w których zatrudnia ponad 100 wysoko wykwalifi kowanych pracowników.

Grupa Alpiq prowadzi działalność w 15 krajach Europy Środkowowschodniej. Dla realizowania ogólnej strategii i równo-
czesnego usprawnienia lokalnej działalności podjęto decyzję o utworzeniu nowej fi rmy centralnej Alpiq Energy SE. Zastąpi 
ona spółki lokalne przejmując w najbliższej przyszłości ich portfele kontraktów z wszelkimi zobowiązaniami, zapewniając 
partnerom jeszcze lepszą obsługę i wyższe bezpieczeństwo transakcji. W efekcie tych zmian klienci i partnerzy handlowi 
w regionie będą czerpać korzyści ze współpracy z silną spółką centralną bazującą na solidnym kapitale, z uproszczonych 
międzynarodowych relacji kontraktowych i z mniejszej ekspozycji kredytowej dla obu stron umów. Wszystkie transakcje 
będą zabezpieczone naszym szerokim portfelem na rynkach międzynarodowych.

Więcej informacji na temat Alpiq Energy SE: www.alpiq.com. 

w których zatrudnia ponad 100 wyso-
ko wykwalifi kowanych pracowników. 
Funkcjonowanie w tej nowej struktu-
rze pozwoli nam na przygotowywanie 
bogatszych ofert dla klientów lokalnych 
oraz tych, którzy – podobnie jak Alpiq 
Energy – działają w wielu krajach Eu-
ropy i wymagają skoordynowanej ob-
sługi na wielu rynkach. 

Jakie nowe możliwości prowa-
dzenia działalności dało kierowa-
nej przez Pana spółce Atel Polska 
przekształcenie w oddział spółki eu-
ropejskiej Alpiq Energy SE?

Obserwując dziś rynek energii w 
Polsce widzimy, że jest on poddawa-
ny konfrontacji z rynkami europejskimi. 
W efekcie procesu europeizacji będącej 
częścią globalizacji musimy w Polsce 
mieć rynek konkurencyjny i transparent-
ny dla różnego rodzaju uczestników. Ja-
ko spółce europejskiej dużo łatwiej jest 
nam oferować produkty klientom roz-
proszonym w kilku krajach. Możemy 
to robić jako jeden podmiot. Z naszej 
strony dążymy do uproszczenia proce-
su obsługi takich klientów i tym samym 
posiadania jednej umowy, w oparciu o 
którą stworzymy jedną ofertę dla na-
szego partnera działającego dla przy-
kładu w Polsce, Czechach i Austrii. W 
poprzedniej strukturze taka współpra-
ca była dużo trudniejsza – musiały być 
w nią zaangażowane różne podmioty 
z grupy Alpiq. �

Rozmawiała: Dorota Kubek
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Innsoft Sp. z o.o.

JAK ZAPRACOWA� na lepsze czasy?
Gdyby mierzy� g��boko�� 

spowolnienia gospodarczego 
poziomem inwestycji przedsi�biorstw 
w rozwi�zania wspomagaj�ce 
zarz�dzanie zu�yciem mediów, 
to mo�na powiedzie� jedno: kryzysu 
nie wida�. Polscy przedsi�biorcy 
podejmuj� aktywne dzia�ania w celu 
zwi�kszenia konkurencyjno�ci ich 
produktów i zmniejszenia kosztów 
dzia�alno�ci. Inwestycje poczynione 
w czasie kryzysu, które s� zwi�zane 
z gospodark� energetyczn�, 
przynios� bez w�tpienia wymierne 
korzy�ci w postaci poprawy wyników 
ekonomicznych w latach przysz�ych. 

Na opisany stan rzeczy duży wpływ ma także postę-
pująca liberalizacja rynku energii. Możliwość zakupu 

energii elektrycznej od wybranego sprzedawcy na konku-
rencyjnym rynku w oczywisty sposób może obniżyć kosz-
ty przedsiębiorstwa. Do tego potrzebne są jednak odpo-
wiednie narzędzia.

Rozwiązania produkcji INNSOFT od wielu lat cieszą się 
uznaniem zarówno przedsiębiorstw energetyki zawodowej, 
jak i dużych odbiorców. Efektywne gospodarowanie media-
mi energetycznymi wymaga w pierwszej kolejności dostę-
pu do danych pomiarowych. W tym zakresie w ofercie fi r-
my od wielu lat znajduje się stale rozwijany system kontroli i 
rozliczeń mediów energetycznych SKOME. Oparty na rela-
cyjnej bazie danych, posiadający bogatą bibliotekę odczy-
tywanych urządzeń pomiarowych oraz możliwości zauto-
matyzowania procesu pozyskiwania i przetwarzania danych 
system jest łatwy we wdrożeniu oraz prosty i bezpieczny w 
eksploatacji. Możliwości prezentacyjne i analityczne syste-
mu są dodatkowo wspierane przez uniwersalne narzędzie 
raportujące innEXCEL. Kolejnym poziomem wtajemnicze-
nia w procesie efektywnego gospodarowania mediami jest 
planowanie ich zakupu. W tym zakresie w ofercie produkto-
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wej INNSOFT znajduje się system inn-
SURE/TPA. Oprócz możliwości plano-
wania poborów metodami statystycz-
nymi, system został niedawno rozbu-
dowany o metody bazujące na struktu-
rze produkcyjnej zakładu i jego planach 
produkcji. Ostatnim ogniwem wspoma-
gającym zarządzanie jest kontrola pla-
nów zużycia na podstawie bieżących 
pomiarów. W tym celu rozbudowane 
zostały możliwości prezentacyjne sys-
temu o edytowalne, trójwymiarowe ma-
py synoptyczne oraz bieżące strażniko-
wanie parametrów granicznych zarów-
no procesów produkcyjnych, jak i limi-
tów zużycia.

Jednym z najważniejszych wdrożeń 
przeprowadzonych przez INNSOFT w 
2009 r. jest System Gospodarowania 
Energią Elektryczną (SGEE) w Kopal-
ni Węgla Brunatnego Bełchatów (PGE 
KWB Bełchatów). Wdrożony system 
jest kompleksowym rozwiązaniem za-
pewniającym nowoczesne narzędzia 
planistyczne umożliwiające przygoto-
wanie maksymalnie dokładnych grafi -
ków zużycia energii oraz stały monito-
ring zużycia wraz z dynamicznym do-
radztwem dla służb dyspozytorskich. 
Specjalnie dla tego klienta opracowano 
nowe metody planistyczne uwzględnia-
jące przede wszystkim strukturę zakła-
du oraz specyfi kę jego pracy. We wdro-
żeniu w pełni wykorzystano także zale-
ty nowego, uniwersalnego modułu wi-
zualizacji i monitoringu. Trójwymiarowe 
mapy kopalni z naniesionymi obiekta-
mi technologicznymi oraz dynamicznie 
zmieniającym się ich położeniem wy-
datnie usprawniają pracę służb dyspo-
zytorskich zakładu.

Nie do pominięcia jest również re-
alizacja projektu w Kompani Węglowej 
SA. Ta największa fi rma górnicza w Eu-
ropie zdecydowała się na rozwiązanie 
zapewniające bezpośredni bieżący pod-
czyt danych pomiarowych z głównych 
przyłączy wszystkich kopalń i zakładów 
wchodzących w skład koncernu. Po-
za bieżącą kontrolą i analityką danych 
pomiarowych, system wspiera również 
procesy prognozowania i planowania 
zużycia energii.

Wśród zakładów, które w 2009 r. 
zdecydowały się na poczynienie pierw-
szych kroków w zakresie pozyskiwania, 
archiwizacji oraz analiz zużycia należy 
wymienić należącą do Operatora Ga-
zociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM 
Tłocznię Gazu w Pogórskiej Woli, sieć 
drukarni należącą do fi rmy Polskapresse 
Sp. z o.o., a także jedną ze spółek gru-
py kapitałowej CERSANIT SA. W tym 
ostatnim przypadku, oprócz możliwo-
ści zdalnego podczytu danych pomia-
rowych mediów energochłonnych oraz 
tworzenia raportów rozliczeniowych, du-
że znaczenie miała również możliwość 
planowanej, łatwej rozbudowy systemu 
do obsługi pozostałych zakładów gru-
py z terenu Polski i Europy. Pomimo du-
żych nakładów związanych z dostoso-
waniem układów pomiarowo-rozlicze-
niowych do wymogów TPA oraz zaku-
pem i wdrożeniem systemu, oszczędno-
ści związane z optymalizacją zakupów 
energii elektrycznej już zwróciły zainwe-
stowane środki.

Architektura systemu oraz zasto-
sowanie technologii terminalowych po-
zwala również na wdrożenia systemu 
w rozproszonych geografi cznie, wie-
lozakładowych grupach kapitałowych. 
Jednym z takich przykładów może być 
Grupa Złomrex SA. W tym przypadku 
oprócz zdalnych podczytów i zaawan-
sowanej analityki uruchomione zosta-
ły również moduły rynkowe zawarte w 
systemie innSURE/TPA.

Zainteresowanie specjalizowanym 
oprogramowaniem wspomagającym od-
biorców w ich aktywnym uczestnictwie 
na rynku energii wykazała także bran-
ża paliwowa. W 2009 r. fi rma INNSOFT 
rozpoczęła wdrożenie w Rafi nerii Naf-
ty Jedlicze SA oraz modernizację sys-
temu w Rafi nerii Trzebinia SA. Zbiera-
nie danych z przyłączy oraz strategicz-
nych rozpływów wewnętrznych umożli-
wia wykonywanie złożonych analiz oraz 
dokładniejszych prognoz zużycia ener-
gii. Cechy te w dużym stopniu zadecy-
dowały o realizacji tych inwestycji.

Jednym z większych wdrożeń reali-
zowanych na przełomie 2009/2010 r. 
jest projekt Centralnego Systemu Po-

miaru Energii dla spółek Grupy Che-
micznej CIECH. W ramach wdrożenia 
powstało 7 Lokalnych Systemów Po-
miaru Energii dla każdego z zakładów 
grupy oraz jeden Centralny System Po-
miaru Energii. Zastosowanie takiego roz-
wiązania pozwala na prowadzenie spój-
nej polityki energetycznej zarówno na 
poziomie całej Grupy, jak i na kontrolę i 
analizę kosztów na poziomie poszcze-
gólnych zakładów.

Wspomniane projekty pokazują jak 
dużą wagę zakłady przemysłowe przy-
wiązują do odpowiedzialnego gospoda-
rowania i optymalizacji zakupów energii. 

A czy to jest jedynie moda? Czy to 
się opłaca?

Najbardziej racjonalnych odpowie-
dzi udzielić mogą przedstawiciele fi rm 
mających doświadczenie w wykorzysta-
niu rozwiązań informatycznych do wspo-
magania zarządzania energią. Gdzie ich 
szukać? Chociażby na łamach „Nowej 
Energii” lub odpowiednich stowarzy-
szeniach np. Forum Odbiorców Energii 
Elektrycznej i Gazu lub Izbie Energetyki 
Przemysłowej i Odbiorców Energii. Moż-
liwość uzyskania realnych korzyści fi nan-
sowych i dalsza liberalizacja rynku ener-
gii pozwalają sądzić, iż zaobserwowana 
aktywność odbiorców energii w opisa-
nym zakresie będzie się dalej rozwijać, 
a wypracowane rozwiązania pozwolą 
na efektywniejsze zarządzanie energią, 
co jest warunkiem koniecznym za-
chowania konkurencyjności przedsię-
biorstw.�

INNSOFT Sp. z o.o. – istnieje od 
1987 roku. Od początku istnienia fi r-
ma tworzy i dostarcza oprogramowa-
nie oraz urządzenia pomiarowe i tele-
transmisyjne przedsiębiorstwom sek-
tora energetycznego wspomagając ich 
działalność i pomagając im rozwiązywać 
problemy jakie występują przy reorgani-
zacjach branży oraz zmieniających się 
wymaganiach Rynku Energii. W swojej 
ofercie INNSOFT posiada produkty za-
równo dla wytwórców i dystrybutorów 
energii, przedsiębiorstw obrotu, dla od-
biorców oraz struktur takich jak koncer-
ny i grupy kapitałowe. 
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W wielu przypadkach audyt wy-
daje się logicznym punktem do 

rozpoczęcia procesu na rzecz popra-
wy efektywności energetycznej obiek-
tu. Jednakże, jakkolwiek cenne nie by-
łyby zalecenia dotyczące poprawy wy-
dajności zużycia energii, to zazwyczaj 
audyt nie zawiera szczegółowego opi-
su mechanizmów i rozwiązań zapew-
niających pełne wykorzystanie każdej z 

możliwości. Dopiero całościowy, strate-
giczny plan działania pozwala na fi nal-
ne uzyskanie oszczędności i poprawę 
efektywności energetycznej przedsię-
biorstwa. Taki plan składa się z czte-
rech kroków: pomiaru zużycia energii, 
ustalenia podstawowych miejsc wyma-
gających działania, wprowadzenia au-
tomatyki tam, gdzie jest to stosowne, 
monitorowania i sterowania.

 �  Krok 1: Pomiar zużycia 
energii

Pierwszym krokiem w kierunku lep-
szego zarządzania energią jest upew-
nienie się, co do bieżącego jej zużycia. 
Oznacza to zbieranie danych z głów-
nych punktów poboru energii w fabry-
ce i analizowanie wpływu tych punktów 
na całkowite zużycie energii. Instalacja 

Jim Plourde, Carl Castellow, Schneider Electric

Plan zmniejszenia 
zu�ycia energii

Obiekty przemys�owe zu�ywaj� 31% globalnej energii, prze�cigaj�c pod 
tym wzgl�dem innych jej odbiorców. Chocia� w�a�ciciele zak�adów 

przemys�owych i ich kierownictwo s� �wiadomi zagadnie� zwi�zanych z energi�, 
gdy� wi��e si� to z kontrol� kosztów oraz zalet� bycia postrzeganym jako � rma 
propaguj�ca polityk� zrównowa�onego rozwoju, to statystyka pokazuje jednak, 
i� nie wykorzystuje si� wielu obszarów w celu poprawy wydajno�ci zu�ycia 
energii.
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urządzeń pomiarowych i systemu moni-
toringu na tym etapie jest ważna, ponie-
waż stanowi punkt odniesienia dla ana-
lizy zużycia mediów energetycznych w 
zakładzie oraz zwiększa świadomość 
personelu w tym zakresie.

Choć dane z systemów pomiaro-
wych dają właścicielowi zakładu ob-
raz bieżącego stanu zużycia energii to 
taka informacja jest tylko wstępem do 
przyszłych działań prooszczędnościo-
wych. Najważniejszą sprawą jest wdro-
żenie zaleceń jakie wskazał audyt ener-
getyczny. Wyczerpujący plan zarządza-
nia energią, którego integralną częścią 
jest wspomniany audyt, powinien obej-
mować zarówno krótkie i niecierpiące 
zwłoki usprawnienia, jak również dłu-
goterminową strategię działań na rzecz 
optymalizacji zużycia energii. Dobrze 
przemyślany plan powinien uwzględ-
niać jasno sprecyzowane działania i od-
zwierciedlać długofalową politykę ener-
getyczną przedsiębiorstwa.

 � Krok 2: Ustalenie 
podstawowych 
miejsc wymagających 
działania

Implementacja podstawowych 
usprawnień i zmian jest często jedy-
nym działaniem kierownictwa zakładu 
po wykonaniu audytu. Może ona obej-
mować na przykład instalację energo-
oszczędnych urządzeń lub poprawę 
współczynnika mocy. 

Z pewnością takie zmiany są waż-
ne i mogą przełożyć  się nawet na 15% 
wzrost efektywności energetycznej, jed-
nakże środki te są zazwyczaj podejmo-
wane jednorazowo.

Na przykład, nowy transformator o 
wysokiej sprawności energetycznej ma 
przewidziany okres pracy 20 lat lub wię-
cej. Alternatywnie, można zastosować 
opcję własnego zasilania zbudowane-
go w oparciu o źródła odnawialne, któ-
re może jednocześnie obniżać bieżą-
ce koszty i wspomagać fi rmę w dzia-
łaniach na rzecz zmniejszenia wpływu 
na środowisko. 

 � Krok 3: Zautomatyzuj

Bieżącą poprawę efektywności 
energetycznej można osiągnąć po-
przez zautomatyzowanie i regulację 
systemów w budynku oraz proce-
sów. Rozwiązania takie, jak sterowa-
nie oświetleniem na podstawie zapla-
nowanego harmonogramu czasowego 
oraz czujniki ruchu i obecności automa-
tycznie włączają oświetlenie tylko wte-
dy, gdy jest ono potrzebne. Systemy 
sterowania HVAC zapewniają optymal-
ną pracę układów ogrzewania, wen-
tylacji i klimatyzacji, odpowiednio dla 
każdej pory dnia i potrzeb użytkowni-
ków. Układy napędowe z przetworni-
cami częstotliwości sterują wentylato-
rami i pompami w systemie ogrzewania 
i wentylacji oraz w procesach produk-
cyjnych fabryki. Nie pracują więc stale 
przy pełnym obciążeniu, ponieważ ich 
wydajność jest płynnie dostosowywana 
do bieżącego zapotrzebowania. Łącz-
nie, zastosowanie tych środków może 
przynieść poprawę efektywności wy-
korzystania energii do 15%.

Jednakże, co ważniejsze, umoż-
liwiają one aktywne podejście do za-
gadnień  zarządzania energią, ponie-
waż w przyszłości parametry ich pra-
cy mogą być zmieniane w przypadku 
pojawienia się nowych możliwości do 
poprawy efektywności wykorzystania 
energii. Przykładem może być reago-
wanie  na ryzyko przekroczenia mocy 
zamówionej, gdzie uprzednio wyselek-
cjonowane odbiorniki są wyłączane w 
celu uniknięcia  ponoszenia dodatko-
wych opłat za energię. 

 � Krok 4: Monitoruj 
i steruj

Strategiczny plan działania efek-
tywnego zużycia energii stanowi rękoj-
mię, że  uzyskane oszczędności energii 
i kosztów nie znikną wraz z upływem 
czasu. Instalacje do pomiaru energii, 
monitoring, analiza zużycia oraz weryfi -
kacja rachunków za energię mogą po-
móc w osiągnięciu zamierzonego ce-

lu, jednak jednym z najbardziej efek-
tywnych sposobów jest kompleksowy 
system zarządzania energią EEM (En-
terprise Energy Management). Jest to 
narzędzie, które zapewnia pełną anali-
zę biznesową w odniesieniu do energii 
elektrycznej w przedsiębiorstwie. Za-
sadniczo system EEM zbiera wszyst-
kie istotne dane o gospodarce takimi 
mediami jak: woda, sprężone powie-
trze, elektryczność, gaz ziemny i para. 
Dane te są gromadzone i analizowa-
ne, a następnie prezentowane w po-
staci  różnorodnych raportów bizne-
sowych konfi gurowanych zgodnych z 
potrzebami klienta.

Dane dostarczane przez system 
EEM są podstawą do poszukiwania ko-
lejnych rozwiązań i usprawnień w celu 
lepszego zarządzania energią w fi rmie 
lub rozwiązywania bieżacych proble-
mów związanych z gospodarką ener-
getyczną. Na przykład, system EEM 
może zostać wykorzystany do symu-
lacji  i analiz służących do optymaliza-
cji taryf energetycznych w zakładzie 
lub wykrywania ponadnormatywnych 
zużyć energii w poszczególnych dzia-
łach fi rmy w celu podjęcia działań na-
prawczych.

 � Zmiana nastawienia

Plan działań związany z energią 
składający się z czterech wspomnia-
nych kroków, może pomóc kierownic-
twu fabryki w podejmowaniu prewen-
cyjnych działań dotyczących zużycia 
energii zamiast doraźnego reagowa-
nia na ostatnio zanotowany zwiększony 
koszt za energię. Może on także pomóc 
w zbudowaniu poczucia odpowiedzial-
ności za energię  w poszczególnych 
działach zakładu. Pomoże to zmie-
nić nastawienie w przedsiębiorstwie 
i uczynić zarządzanie energią jednym z 
kluczowych elementów kultury fi rmy. �
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Gra	yna Kasprzak, ekspert ds. In�ynierii �rodowiska, 
Departament Finansowania i Projektów Ekologicznych, Bank Ochrony �rodowiska S.A.

�eby zarobi� 
TRZEBA ZAINWESTOWA�

Stwierdzenie, �e najta�sza jest ta energia, której nie zu�ywamy jest ju� 
w�a�ciwie truizmem. Od 2007 r. trwaj� prace nad projektem ustawy 

o efektywno�ci energetycznej, maj�cej zapewni� wdro�enie dyrektyw 
europejskich, a zw�aszcza zapisów Dyrektywy 2006/32/WE w sprawie 
efektywno�ci ko�cowego wykorzystania energii. Poprawa efektywno�ci 
energetycznej jest te� jednym z podstawowych kierunków „Polityki energetycznej 
Polski do roku 2030”, za� w�ród szczegó�owych celów w tym obszarze wymienia 
si� wzrost efektywno�ci ko�cowego wykorzystania energii. Niestety proces 
legislacyjny posuwa si� powoli, a mechanizmów wspieraj�cych inwestowanie w 
oszcz�dno�� energii na razie nie ma zbyt wielu. Chlubnym wyj�tkiem jest system 
wspierania termomodernizacji, funkcjonuj�cy (ze zmianami) od 1999 r. Jest on 
jednak ograniczony do premiowania inwestycji zmierzaj�cych do ograniczenia 
zu�ycia ciep�a w budynkach, nie dotykaj�c kwestii energii elektrycznej.
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 � Nowy produkt

Wszyscy wiedzą, że – tak w przy-
padku oszczędności energii, jak i w 
większości innych działań –  żeby za-
robić trzeba zainwestować. Na tym, 
oczywistym założeniu oparł swój no-
wy produkt Bank Ochrony Środowi-
ska, który nie czekając na rozwiąza-
nia systemowe wprowadził do oferty 
„Kredyt EE”. EE to w tym przypadku 
efektywność energetyczna, lub – jak 
wolą miłośnicy zwrotów obco brzmią-
cych – energy effi  ciency. Siłą napę-
dową dla stworzenia Kredytu EE by-
ły sygnały z rynku, od podmiotów po-
szukujących środków na moderniza-
cję oświetlenia, napędów elektrycz-
nych, zmianę technologii. Potrzeby 
w każdej z wymienionych dziedzin są 
ogromne. Do tej pory zmodernizowano 
zaledwie niewiele ponad 20% z oko-
ło 3 mln punktów świetlnych zainsta-
lowanych w polskich miastach i gmi-
nach. Wymiany wymaga też 60-70% 
opraw oświetleniowych i świetlówek 
w obiektach użyteczności publicznej. 
Zastąpienie starego sprzętu oświe-
tleniowego oświetleniem energoosz-
czędnym zapewnia redukcję poboru 
energii w granicach 40-60%. Znacz-
ne oszczędności, przy stosunkowo 
krótkim prostym okresie zwrotu mo-
że przynieść też zastosowanie wyso-
kosprawnych silników elektrycznych 
w miejsce standardowych. Elektrycz-
ne układy napędowe zużywają od 40 
do 50% energii elektrycznej wyprodu-
kowanej na potrzeby polskiego prze-
mysłu. Dotyczy to w szczególności 
przemysłu wytwórczego, sektora go-
spodarki komunalnej oraz górnictwa 
i kopalnictwa oraz przetwórstwa rol-
no-spożywczego.

 � Idea EE

Ideą Kredytu EE jest umożliwie-
nie klientowi spłaty zobowiązania z 
oszczędności fi nansowych, wynikają-
cych ze zmniejszenia zużycia energii 
elektrycznej, powstających w następ-
stwie realizacji kredytowanej inwesty-

cji. Proponowany przez Bank okres 
kredytowania uzależniony jest od wiel-
kości oszczędności energii elektrycz-
nej wyrażonych w wymiarze fi nanso-
wym. Katalog przedsięwzięć przewi-
dzianych do fi nansowania Kredytem 
EE obejmuje, poza przytoczoną wy-
żej modernizacją oświetlenia uliczne-
go oraz oświetlenia wewnętrznego i 
zewnętrznego obiektów użyteczno-
ści publicznej, przemysłowych, biu-
rowych, magazynowych, usługo-
wych itp., wymianę przemysłowych 
silników elektrycznych, modernizację 
dźwigów, w tym dźwigów osobowych 
w budynkach mieszkalnych, moder-
nizację technologii na mniej energo-
chłonną, wykorzystanie energoosz-
czędnych wyrobów i urządzeń w no-
wych instalacjach oraz szereg innych 
przedsięwzięć służących oszczędno-
ści energii elektrycznej. O zakwalifi ko-
waniu inwestycji jako spełniającej wy-
mogi energooszczędności decydują 
Ekolodzy, zatrudnieni w placówkach 
Banku Ochrony Środowiska. Oni też 
odpowiadają za weryfi kację założonej 
wielkości oszczędności energii elek-
trycznej, wynikającej z planowanego 
przedsięwzięcia.

 � Do kogo jest 
skierowany?

Kredyt EE skierowany jest do 
przedsiębiorstw (w tym mikroprzed-
siębiorstw), samorządów, a także spół-
dzielni i wspólnot mieszkaniowych. Te 
ostatnie grupy mogą być zaintereso-
wane kredytem między innymi w kon-
tekście wymiany dźwigów osobowych. 
Zgodnie z opinią Polskiego Stowarzy-
szenia Dźwigów Osobowych obecnie 
instalowane windy charakteryzują się 
zapotrzebowaniem mocy elektrycz-
nej mniejszym o ponad 30% w sto-
sunku do dźwigów starych. Ich wy-
miana, choć podejmowana głównie 
ze względów bezpieczeństwa, może 
zatem nieść dodatkowy walor w po-
staci oszczędności energii. 

Kredyt EE jest udzielany właścicie-
lom lub zarządcom obiektów. W przy-

padku realizacji inwestycji w zakresie 
modernizacji oświetlenia ulicznego ist-
nieje możliwość kredytowania podmio-
tów nie będących właścicielami lecz 
dysponujących innym tytułem praw-
nym umożliwiającym przeprowadzenie 
inwestycji (np. w formie umowy cywil-
no-prawnej). Takie rozwiązanie zosta-
ło przyjęte ze względu na zróżnicowa-
nie istniejącej w Polsce struktury wła-
sności oświetlenia ulicznego (zakłady 
energetyczne, gminy). 

 � Jakie korzyści?

Inwestycje skutkujące ogranicze-
niem zużycia energii są istotne z kli-
ku względów. Pierwszym z nich jest 
zwykła gospodarność. U tych, którzy 
już zdecydowali się na podjęcie takich 
działań oszczędności w zużyciu ener-
gii uzyskane w wyniku przeprowadze-
nia inwestycji dotyczących komplek-
sowej modernizacji oświetlenia ulicz-
nego sięgały nawet 50%. Jednocze-
śnie poprawie uległa jakość oświetle-
nia, wzrosło poczucie bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i komfort porusza-
nia się mieszkańców po zapadnięciu 
zmroku, wpływając na zmniejszenie 
wypadkowości, kradzieży i rozbojów. 
Dodatkowo modernizacja oświetlenia 
dała szansę na wydobycie walorów es-
tetycznych obiektów architektury. Prak-
tyczne walory, związane z oszczędno-
ściami kosztów bieżącej eksploatacji i 
konserwacji mają rozwiązania energo-
oszczędne we wszystkich dziedzinach 
gospodarki, przemysłu, mieszkalnictwa 
itd. Inwestycje tego typu przyczyniają 
się także do uzyskania efektów ekolo-
gicznych w postaci zmniejszenia emi-
sji zanieczyszczeń, a w szczególno-
ści dwutlenku węgla i realizacji zobo-
wiązań międzynarodowych Polski. �

Więcej informacji na temat 
Kredytu EE można uzyskać w pla-
cówkach Banku Ochrony Środo-
wiska w całej Polsce, a także na 
stronie internetowej, pod adresem 
www.bosbank.pl
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Przemys
aw Zaleski, wiceprezes ds. handlowych ENEA Operator Sp. z o.o., 
wiceprzewodnicz�cy Spo�ecznej Rady ds. Narodowego Programu Redukcji Emisji, 

ekspert Podkomisji Sejmowej ds. Energetyki i cz�onek PTPiREE

REGULACJA CEN W ENERGETYCE 
- zalety i wady modeli taryfowania

Taryfa energetyczna, dla 
przypomnienia, jest zbiorem zasad 

publikowanych przez Spó�ki 
i przekazywanych przez Sprzedawców, 
gdzie okre�la si� ceny us�ug 
dystrybucyjnych oraz cen energii 
elektrycznej w okre�lonych dniach 
i godzinach, dla okre�lonych 
grup taryfowych. Proces tary� kacji 
przedsi�biorstw energetycznych 
zajmuj�cych si� dzia�alno�ci� zwi�zan� 
z obrotem energi� elektryczn� 
i �wiadczeniem us�ug dystrybucyjnych 
zosta� rozpocz�ty w grudniu 1998 r., 
poniewa� obowi�zuj�ce w energetyce 
ceny urz�dowe stanowione by�y 
g�ównie na podstawie przes�anek 
makroekonomicznych1 i wielu ekspertów 
uwa�a�o, �e kalkulowane w cennikach 
przychody by�y oderwane od poziomu 
i struktury ponoszonych kosztów. Podj�to 
wi�c wysi�ek, aby istot� nowej regulacji 
cen by�o uwzgl�dnianie warunków 
funkcjonowania poszczególnych 
przedsi�biorstw energetycznych 
i wynikaj�cych st�d kosztów 
uzasadnionych prowadzonej dzia�alno�ci. 

1)  Za: www.ure.gov.pl/ Kształtowanie cen w sektorze energetycznym a infl acja. Rekomendacje dla polityki
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Proces tworzenia taryfy powinien 
prowadzić do takiego zatwierdze-

nia przez Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki formuły korzystnej ekono-
micznie, a w przypadku usług dystry-
bucji głównie technicznie na dany rok. 

W procesie należy uwzględnić wy-
mogi stawiane przez URE, wynikają-
ce z przepisów prawnych oraz rozwa-
żyć trendy zapotrzebowania na energię 
elektryczną w poszczególnych grupach 
taryfowych, a także przeprowadzić ana-
lizę prawdopodobnych decyzji odbior-
ców w dokonywaniu wyboru lub zmiany 
grupy taryfowej. Podstawą prawną jest 
tutaj art. 45. ust. 1 oraz art. 32 ust. 1 
Prawa energetycznego, a URE opraco-
wując modele i wytyczne do tworzenia 
taryf korzysta z szeregu danych otrzy-
mywanych od operatorów systemów 
dystrybucyjnych. Zaliczają się do nich 
(oprócz żądanych przez URE osobny-
mi pismami), m.in. liczne sprawozda-
nia: G-10.4k, z działalności koncesjo-
nowanej, DTA zawierające szczegóło-
we zestawienia dotyczące wszystkich 
płaszczyzn działalności, czy informacje 
dotyczące ilości odbiorców oraz mocy 
umownych. Proces powstania taryfy 
wygląda następująco (rys. 1).

 � Model taryfowy dla 
spółki dystrybucyjnej

W istniejącym modelu dla dystry-
bucji przyjęto, że przychód regulowa-
ny opierał się będzie na zestawieniu 
kilku kategorii kosztów: 

 � koszty operacyjne, 
 � koszty amortyzacji, 
 � koszty podatków, 
 � koszty zakupu energii na potrzeby 

pokrycia różnicy bilansowej,
 � koszty zakupu usług przesyło-

wych z saldem tranzytów 
 � zwrot z kapitału zaangażowane-

go w działalność dystrybucyjną.

Kalkulacja tych kosztów dla Spół-
ki nie jest trudna, jak widać na przed-
stawionych obok algorytmach (2-5), 
niestety problemem jest uzyskanie 
ich akceptacji przez zatwierdzają-

Zbieranie danych planistycznych przez URE

Wezwanie Prezesa URE do ustalenia
przychodu regulowanego oraz

skalkulowania przy jego uwzględnieniu 
stawek opłat za usługi dystrybucji

Określenie efektywnego poziomu
przychodu regulowanego dla Spółki

Propozycja taryfy dla usług dystrybucji
energii elektrycznej Spółki

Nie zatwierdzenie
propozycji taryfy

Zatwierdzenie
propozycji taryfy

Obowiązujące przepisy 
prawa

Koszt zakupu usług
przesyłowych

Taryfa
PSE-Operator S.A.
zatwierdzona przez

Prezesa URE

si
er
p
ie

ń 
- w

rz
es
ie

ń
p
aź
dz
ie
rn
ik

 
- g

ru
dz
ie

ń

Plan dostaw na rok taryfowy
(Wolumen dostawy energii)

Rys. 1.  Proces zatwierdzania taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej
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Rys. 3. Przychód do kalkulacji stawek opłat

Rys. 2. Kalkulacja przychodu regulowanego

Planowane przychody z tytułu przekroczeń mocy

Planowane przychody za ponadumowny pobór energii biernej

Planowane przychody z tytułu opłat za usługi lub czynności 
na dodatkowe zlecenie odbiorcy

Przychody z tytułu stawek wynikających z taryfy PSE-Operator
(składnik jakościowy, opłata przejściowa)
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cych. Dlatego OSD co roku przeży-
wają swoisty horror niepewności co 
do ostatecznego poziomu cen akcep-
towanego przez URE. Jest to oczy-
wiście specyfi ka wszystkich obsza-
rów regulowanych, ponieważ regula-
tor z jednej strony pełni rolę strażni-
ka i stara się ograniczać wzrost cen 
energii, ale z drugiej ma obowiązek 
jednocześnie rozwijać mechanizmy 
wspierające inwestycje sieciowe, za 
które odpowiadają OSD.

 � Modele taryfowy 
– zły czy dobry

Rok 2010 jest trzecim z rzędu ro-
kiem taryfowania w ustalonym przez 
Prezesa URE jako 3 letni okres regu-
lacji, dlatego składowe przychodu re-
gulowanego nie są inne niż wyżej wy-
mienione. Niemniej warto im się przyj-
rzeć przed przyjęciem nowego mo-
delu. Obecna formuła oparta jest na 
modelu kosztowym funkcjonującym 
przed wydzieleniem OSD, który za-
kładał tzw. pułapową metodykę ta-
ryfowania, tzn. z góry określony po-
ziom przychodów dla pierwszego ro-
ku, a następnie korektę w kolejnych 
okresach o współczynnik X. Jest on 
określany poprzez oczekiwany po-
ziom poprawy efektywności funkcjo-
nowania przedsiębiorstwa. Zmienne 
zostały określone w oparciu o model 
ekonometryczny, który powinien po-
zwolić na określenie uzasadnionego 
poziomu kosztów operacyjnych. Nie-
stety praktyka wykazała, że model 
nie oddawał rzeczywistego poziomu 
kosztów operacyjnych. Trudno było 
ocenić również potencjalne działa-
nia proefektywnościowe, bo proces 
unbundlingu przeprowadzony dość 
szybko odbijał się „czkawką” jeszcze 
długo. Stąd istotne jest pytanie o mo-
del następny. 

Podczas jednej z konferencji ener-
getycznych dyskutowałem z kolegami 
z fi rmy doradczej PwC o kształcie no-
wej formuły i pamiętam, że rozważali-

Tab. 1. Analiza porównawcza 

Model pułapowy Model kosztowy

plusy

- Wspierają 
ograniczenie OPEX
- Wspierają korekty 
aktywności

- Wspierają inwestycję w CAPEX
- Zapewniają oczekiwaną stopę zwrotu z inwestycji

minusy

- Nie wspierają 
inwestycji w CAPEX
- Jakość usług
- Nie zawsze zapew-
niają oczekiwaną 
stopę zwrotu

- Nie wspierają ograniczeń OPEX
- Nie wspierają korekt efektywności
- Duże wymagania informacyjne dla Regulatora

Sprawdzenie dla
każdego odbiorcy

w roku t-2.*

Odb. 1

Odb. 2

Warunek ujednolicania stawek w grupach taryfowych

Warunek ujednolicania stawek dla jednakowych poziomów napięć

Warunek maksymalnego udziału opłat stałych 

Warunek likwidacji subsydiowania pomiędzy grupami taryfowymi
oraz pomiędzy obszarami w ramach danej grupy taryfowej

Warunek nie 
przekroczenia

płatności powyżej
ustalonego 
poziomu

Warunek zachowania struktury opłacalności wyboru grup
wielostrefowych**
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Podwyższające poziom stawek opłat
ogółem

Zmniejszenie przychodu do 
kalkulacji stawek opłat za usługi
dystrybucji

Zmniejszenie planowanego 
wolumenu dostawy energii
elektrycznej

Obniżające poziom stawek opłat
ogółem

Zwiększenie przychodu do 
kalkulacji stawek opłat za usługi
dystrybucji

Zwiększenie planowanego 
wolumenu dostawy energii
elektrycznej

Ograniczenia maksymalnych poziomów stawek

Dopuszczalne przyrosty płatności odbiorców w poszczególnych grupach taryfowych

Likwidacja subsydiowania  pomiędzy grupami taryfowymi oraz pomiędzy obszarami 
w ramach danej grupy taryfowej

Zachowanie obowiązującej struktury opłacalności zmiany grupy taryfowej

Zachowanie dopuszczalnego udziału opłat stałych w opłatach ogółem

Rys. 4. Czynniki determinujące poziom stawek opłat za usługi dystrybucji

Rys. 5. Kalkulacja stawek opłat za usługi dystrybucji energii elektrycznej

Opracowanie rysunków: Maciej Sroka, ENEA Operator

 *Dotyczy odbiorców z grup taryfowych Ax, Bx, C2x. Sprawdzenie płatności w grupach Gx i C1x przeprowadzane jest 
dla modelowych grup odbiorców. ** Możliwość odstępstwa od warunku w określonym celu, np. promocji poboru w okre-
ślonej strefi e.
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2)   Na podstawie prezentacji PwC, Artura Kostki i Wojciecha Michałowskiego, Konferencja zorganizowana przez TCC&T, Warszawa 18-19.06. 2009.

Monika Jarzemska, KPK IEE, Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Agencja Wykonawcza ds. Konkurencyjno�ci i Innowacji (EACI) og�osi�a 
w marcu kolejny nabór wniosków na projekty do programu „Inteligentna 

Energia – Program dla Europy” (IEE) rezerwuj�c na 2010 rok pul� 56 mln euro. 
Program IEE funkcjonuje od 2003 r., kiedy to zosta� uruchomiony przez Komisj� 
Europejsk� celem promowania efektywno�ci energetycznej i wykorzystania 
odnawialnych �róde� energii. Co roku okre�lane s� tematy, w ramach których 
mo�na sk�ada� wnioski o do� nansowanie projektów. 

śmy plusy i minusy zarówno modelu 
pułapowego i kosztowego. W tabeli 1 
przedstawiam analizę porównawczą 
z dyskusji2. Jak widać model puła-
powy bardziej wspiera podnosze-
nie efektywności, a model koszto-
wy koncentruje się na inwestycjach 
w majątek oraz daje lepsze warun-
ki właścicielowi. Nowy model sta-

nie więc przed kilkoma problemami, 
a mianowicie jak w nowej rzeczywi-
stości dla OSD, gdy zmienia się cha-
rakter sieci dystrybucyjnej, wchodzą 
nowe technologie, nowe oczekiwania 
względem parametrów jakościowych 
i wygody odbiorców, oceniać poziom 
kosztów operacyjnych, jak odróżnić 
kwestie wynikające z zadań nakłada-

nych na spółki, jego specyfi ki od po-
tencjalnych nieefektywności. 

Pytań będzie wiele, wątpliwości 
jeszcze więcej. Więc z jednej stro-
ny z optymizmem, a z drugiej strony 
z lekkim niepokojem oczekuję nowej 
formuły. Miejmy nadzieję, że podob-
nie jak w przypadku WRA odnajdzie-
my kompromis. �

 � Priorytety w 2010 r.

W tym roku priorytetem są działa-
nia rozpowszechniająco-promocyjne w 
następujących obszarach:

 � poprawa efektywności energetycz-
nej oraz racjonalne wykorzystanie 
zasobów energetycznych (SAVE), 
w tym efektywne energetycznie bu-
dynki i świadomość konsumencka,

 � promowanie nowych i odnawial-
nych źródeł energii i wspieranie 
dywersyfi kacji źródeł energii (AL-
TENER), w tym energia elektrycz-
na z OZE, bioenergia oraz wykorzy-
stanie OZE w budynkach,

 � promowanie efektywności ener-
getycznej oraz zastosowanie no-
wych i odnawialnych źródeł ener-
gii w transporcie (STEER), w tym 

energooszczędny transport oraz 
budowanie kompetencji w sekto-
rze transportu,

 � budowanie kompetencji społecz-
ności regionalnych i lokalnych, no-
we schematy fi nansowania inwe-
stycji w efektywność energetycz-
ną w budynkach (Działania zinte-
growane).
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 � Rodzaje projektów

Przymierzając się do złożenia pro-
jektu w ramach IEE należy przede 
wszystkim pamiętać, iż nie jest to pro-
gram badawczo-rozwojowy ani też fi -
nansujący inwestycje. W ramach te-
go instrumentu dofi nansowanie mogą 
otrzymać tylko tzw. projekty „miękkie” 

- wpisujące się w priorytety danego ro-
ku. Priorytety te opublikowane zosta-
ły przez EACI w Programie Roboczym 
2010 (Work Program 2010) oraz we-
zwaniu do składania wniosków (Call 
for Proposals) i zamieszczone na stro-
nie programu.

 � Poziom dofi nansowania

Dofi nansowanie w ramach progra-
mu IEE wynosi do 75% kosztów kwali-
fi kowanych, przy czym koszty pośred-
nie fi nansowane są ryczałtem w 60% 
bezpośrednich kosztów personalnych. 
Czas trwania projektu nie może prze-
kroczyć 3 lat.

 � Od czego zacząć?

Pracę nad wnioskiem należy za-
cząć od zweryfi kowania czy temat pro-
jektu wpisuje się w priorytety programu 
ogłoszone na dany rok. Przed przystą-
pieniem do pisania warto również zaj-
rzeć na stronę programu IEE i zapoznać 
się z bazą projektów dotychczas zreali-
zowanych w ramach programu. Pod-
czas ofi cjalnego Dnia Informacyjnego, 
który odbył się 3 lutego br. w Brukse-
li, przedstawiciele EACI podkreślali, że 
projekty będące powieleniem prac już 
zrealizowanych z udziałem środków pu-
blicznych nie mają szansy na uzyska-
nie kolejnego dofi nansowania. Benefi -
cjenci składający wnioski w ramach IEE 

muszą się wykazać znajomością przed-
miotu i dotychczas zrealizowanych prac 
już na etapie aplikacji, a także wyjaśnić 
na jakie ważne potrzeby rynku odpo-
wie projekt. EACI udostępniła na swo-
ich stronach bibliotekę narzędzi i opra-
cowań powstałych w projektach oraz 
specjalną platformę wymiany informa-
cji dedykowaną zagadnieniu efektyw-
ności energetycznej w budownictwie 
o nazwie BUILD UP. Narzędzia te po-
mogą benefi cjentom w identyfi kacji li-
nii bazowej. 

 � Kto może składać 
wniosek i gdzie szukać 
partnerów?

Projekty IEE realizowane są przez 
międzynarodowe konsorcja składają-
ce się z minimum 3 partnerów z róż-
nych krajów UE oraz Norwegii, Islan-
dii, Lichtensteinu i Chorwacji. Wniosek 
składać może każda publiczna lub pry-
watna organizacja utworzona na tere-
nie wyżej wymienionych krajów. Z pro-
gramu wyłączone są jedynie osoby fi -
zyczne. Partnerów do projektów nale-
ży dobierać stosowanie do ich kom-
petencji w realizacji powierzanych za-
dań, pamiętając o uwzględnieniu wy-
raźnego elementu współpracy gwa-
rantującego uzyskanie wartości doda-
nej ze wspólnej realizacji projektu. Po-
szukiwania partnerów najlepiej oprzeć 
na własnych kontaktach, a gdy takich 
kontaktów brak, pomocy w szukaniu 
partnerów udzielają wszystkie europej-
skie Krajowe Punkty Kontaktowe IEE 
(National Contact Points). Szeroką sieć 
kontaktów posiadają regionalne od-
działy sieci Enterprise Europe Network, 
z pomocy których można również ko-
rzystać przy poszukiwaniu potencjal-
nych partnerów. Rozbudowane narzę-

dzie do poszukiwania partnerów oraz 
projektów znajduje się na zarządza-
nym przez EACI portalu ManagEnergy.

 � Jak przebiega ocena 
wniosku?

Wnioski oceniane są dwustopnio-
wo na podstawie kryteriów zawartych 
w wezwaniu do składania wniosków. 
Pierwszy stopień oceny dotyczy oce-
ny formalnej nadesłanych dokumentów, 
drugi jest oceną wniosku i wnioskodaw-
ców pod względem fi nansowym, tech-
nicznym i merytorycznym. 

Pracę nad 
wnioskiem 
należy zacząć od 
zweryfi kowania 
czy temat 
projektu wpisuje 
się w priorytety 
programu 
ogłoszone na 
dany rok

Osobom zaznajomionym już z pro-
gramem IEE zwracamy uwagę na fakt, 
że w bieżącym konkursie kryteria oce-
ny merytorycznej zostały zmienione. 
Choć zmiany te są na pozór nieznacz-
ne, zdecydowanie zwiększają znacze-
nie jakości i przejrzystości metodologii, 
ambitności celów projektu i ich związku 
z wdrożeniem i rozwojem odnośnych 
polityk UE. Jak podkreślają przedsta-
wiciele EACI, w tym roku poza dobrym 
pomysłem i przejrzystą metodologią li-
czyć się będzie przede wszystkim am-
bitny i wiarygodny efekt działań uzyska-
ny już w trakcie realizacji projektu. �

Szczegółowe wytyczne dotyczące zasad pisania wniosku o dofi nansowanie 
projektu w ramach programu IEE znajdują się w ofi cjalnych dokumentach publi-
kowanych przez EACI Work Programme 2010, Call for proposals 2010, Guide 
for porposers 2010. Pomocy w tym zakresie udzielają również punkty kontakto-
we, w tym Krajowy Punkt Kontaktowy Programu IEE przy KAPE S.A.

Wnioski można składać do EACI do 24 czerwca 2010 r. do godziny 17:00.

”



55nr 2(14)/2010

O
D

B
IO

R
C

Y 
– 

R
YN

EK
 E

N
ER

G
II

Polski rynek energetyczny przecho-
dzi obecnie szereg zmian stano-

wiących nie lada wyzwanie dla przed-
siębiorstw z tego sektora. Jednym 
z kluczowych elementów, które mogą 
fi rmom energetycznym pomóc w sta-
wieniu im czoła jest wdrożenie rozwią-
zań informatycznych pozwalających 
z jednej strony ustandaryzować, zuni-
fi kować i zautomatyzować istniejące 
procedury i procesy, a z drugiej ela-
stycznie wspierać wejście w nowe ob-
szary biznesowe, zwiększając tym sa-
mym konkurencyjność rynkową danej 
fi rmy. Należy także wziąć pod uwagę, 
że nowe potrzeby będą się pojawia-
ły w miarę uwalniania rynku i rosnącej 
konkurencji. 

Nie tak dawno sektor energetycz-
ny w Polsce działał w warunkach ure-
gulowanego rynku. Procesy biznesowe 
były stałe, konkurencja w zasadzie nie 
istniała, a zakłady energetyczne miały 
naturalny monopol na swoim terenie i 
w zasadzie niczym się od siebie nie 
różniły. Klienci nie wiązali także usług 
z konkretną marką. Liberalizacja rynku 
energii w ramach UE powoduje, że fi r-
my muszą dokonać generalnych zmian 
w sferze biznesowej swoich organiza-
cji. Często okazuje się, że dotychczas 
wykorzystywane systemy informatycz-
ne, które dobrze spisywały się w wa-
runkach uregulowanego rynku, teraz 
nie wystarczają. Powodów jest kilka. 
W wyniku konsolidacji rynku przedsię-

biorstwa urosły - z kilkudziesięciu za-
kładów energetycznych na terenie ca-
łego kraju powstało kilka dużych grup 
energetycznych. Pojawiła się koniecz-
ność zintegrowania również pod wzglę-
dem informatycznym nowo powsta-
łych przedsiębiorstw. Jednym z czyn-
ników, który jest przy tej okazji brany 
pod uwagę jest kwestia skalowalno-
ści posiadanych systemów IT, choćby 
w kontekście centralizacji bazy klien-
tów. W ramach grup energetycznych, 
w wyniku unbundlingu zostały wyod-
rębnione podmioty zajmujące się dys-
trybucją energii oraz jej sprzedażą. Te 
drugie docelowo będą działały na kon-
kurencyjnym rynku. W nowej rzeczy-
wistości kluczową kwestią jest bycie 

Tomasz Jachyra, architekt rozwi�za� biznesowych dla sektora energetycznego SAP Polska Sp. z o.o.

Kierunki inwestycji w ROZWI�ZANIA IT
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postrzeganym przez klienta jako mar-
ka. W fi rmach energetycznych otwie-
rają się w związku z tym nowe obsza-
ry biznesowe, które wcześniej nie funk-
cjonowały, jak choćby marketing. Ich 
zadaniem jest zabieganie o dobre re-
lacje z klientem, zarówno indywidual-
nym, jak i biznesowym, który w każdej 
chwili może zmienić dostawcę energii. 

Skala przedsiębiorstw sektora 
energetycznego i wprowadzanych 
zmian jest na tyle duża, że istnieje 
ogromny potencjał dla wsparcia infor-
matycznego takich organizacji. Zmia-
ny te dotyczą każdego obszaru bizne-
sowego począwszy od sfery zarząd-
czej, przez wszelkie wewnętrzne pro-
cesy i procedury wymagające ustan-
daryzowania w dużych organizacjach, 
po budowanie relacji z klientami. Sys-
temy IT są w każdym z tych przypad-
ków niezbędne. 

Decyzja dotycząca kierunku inwe-
stycji w rozwiązania IT zależy oczywi-
ście od profi lu działalności spółki. Dla 
fi rm dystrybucyjnych kluczową kwestię 
stanowi zarządzanie majątkiem, czyli 
Asset Management. Z kolei dla fi rmy 
zajmującej się sprzedażą energii za-
sadniczym priorytetem będzie uspraw-
nianie procesów i budowa, jak najlep-
szego systemu obsługi klientów obej-
mującego również systemy bilingowe. 

W przypadku zarządzania mająt-
kiem trudno wręcz określić ogrom wy-
stępujących obecnie potrzeb, czego 
byliśmy świadkami podczas niedaw-
nych problemów z dostawami energii 
spowodowanych niekorzystną zimową 
aurą. Z pewnością nie ma możliwości, 
by zrealizować je wszystkie, konieczne 
są zatem mechanizmy, które pozwalają 
określać priorytety inwestycyjne na po-
ziomie zarządzania ryzykiem i umożli-
wiają metodyczne podejmowanie nie-
zbędnych działań. Głównym czynni-
kiem sukcesu dla fi rmy zajmującej się 
sprzedażą energii będzie poziom ob-
sługi klienta. Zapewnienie oczekiwanej 
jakości obsługi klienta przy możliwie 
najniższym koszcie stanowi ogromne 
wyzwanie. Dla tego typu fi rm kluczo-
we są mechanizmy uealastyczniania 

taryf oraz mechanizmy badania i adre-
sowania rynku - utrzymania bazy klien-
tów i ich pozyskiwanie. Należy także 
wziąć pod uwagę konieczność stoso-
wania różnych kanałów komunikacji 
z klientami - coraz więcej procesów ob-
sługi klienta będzie się odbywało zdal-
nie, na przykład w formie elektronicz-
nej samoobsługi klientów, czy z wyko-
rzystaniem systemów telefonicznych. 

Odniesienie 
pełnych korzyści 
jest możliwe 
wyłącznie 
wtedy, gdy 
zoptymalizujemy 
całe procesy 
biznesowe 
w ramach 
danego obszaru 
i zapewnimy 
wydajną 
komunikację 
między 
poszczególnymi 
działami fi rmy 
i podmiotami 
na rynku.

Liberalizacja rynku energii spowo-
duje także, zwłaszcza po stronie spół-
ek sprzedażowych, odejście od tary-
fi kowania cen energii i wprowadzanie 
gamy produktów na wzór planów ta-
ryfowych stosowanych przez fi rmy te-
lekomunikacyjne. Skierowane one bę-
dą do różnych grup odbiorców energii 
i niekoniecznie muszą się pokrywać z 
utartymi przyzwyczajeniami segmen-
towania klientów wg grup taryfowych. 
Nie bez znaczenia jest fakt, że podob-
nie jak to ma miejsce w innych kra-
jach UE czy na świecie, regulatorzy bę-
dą wymagać od spółek regulowanych 
znacznie precyzyjniejszych informacji 
dotyczących kosztów świadczonych 
usług, przesyłowych czy dystrybucyj-

nych. Spodziewana migracja klientów 
pomiędzy różnymi sprzedawcami spra-
wi ponadto, że pomiędzy podmiotami 
na rynku energetycznym rozpocznie 
się bardzo intensywna wymiana infor-
macji. Do tej pory nie zostały wypra-
cowane jednolite standardy dotyczą-
ce procedur komunikacji i sposobu wy-
miany danych. 

Za nowymi potrzebami biznesowy-
mi przedsiębiorstw energetycznych po-
dąży zatem nowa technologia informa-
tyczna. Firmy będą musiały zautoma-
tyzować szereg procesów i na bieżą-
co badać efektywność swoich dzia-
łań, od czego uzależnionych będzie 
wiele decyzji strategicznych. Pojawią 
się nowe funkcjonalności, choćby w 
systemach księgowych, uwzględnia-
jące nowe produkty, czy dedykowa-
ne plany taryfowe. Światowe tenden-
cje zmierzają w kierunku sieci inteli-
gentnych (Smart Grids), które pozwa-
lają klientom na bardziej interaktyw-
ną współpracę z dostawcami energii. 
Umożliwiają one optymalizację zacho-
wań klientów (także przedsiębiorstw) 
pod kątem oszczędności, gdzie wie-
le procesów podlega automatyzacji. 

Decyzja o wyborze systemu infor-
matycznego powinna być wypadko-
wą wysokości poniesionej inwestycji 
i spodziewanych korzyści. Firmy po-
siadające jasno określoną wizję roz-
woju i harmonogram realizacji celów 
mogą wspólnie z dostawcą rozwią-
zania informatycznego ustalić najbar-
dziej optymalny plan ich osiągnięcia. 
Instalowanie niewielkich aplikacji, któ-
re „łatają” środowisko IT jest niewydaj-
ne i drogie w utrzymaniu. Odniesienie 
pełnych korzyści jest możliwe wyłącz-
nie wtedy, gdy zoptymalizujemy całe 
procesy biznesowe w ramach danego 
obszaru i zapewnimy wydajną komu-
nikację między poszczególnymi dzia-
łami fi rmy i podmiotami na rynku. Pol-
skie przedsiębiorstwa są w o tyle ko-
rzystnej sytuacji, że mogą czerpać z 
doświadczeń nie tylko zagranicznych 
klientów, ale i globalnych dostawców, 
którzy przeprowadzili wiele projektów 
w tej branży. �
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Tomasz Pawelec, ATMOTERM S.A., kierownik projektu opracowania pierwszego w Polsce Planu 
na rzecz zrównowa�onej energii dla miasta Bielska-Bia�ej

PLAN DZIAA� 
NA RZECZ ZRÓWNOWA�ONEJ ENERGII 
- narz�dzie poprawy jako�ci �ycia mieszka�ców

Miasta s� oceniane przez mieszka�ców w kontek�cie jako�ci �ycia. 
Co mamy na my�li mówi�c o jako�ci �ycia w mie�cie? Jest ona 

warunkowana poprzez ocen� przez mieszka�ców czterech g�ównych elementów: 
�rodowiska spo�ecznego, �rodowiska ekonomicznego, organizacji miasta 
oraz �rodowiska naturalnego.

Spo�ród wielu czynników nale��cych do wymienionych grup, 
dwa s� szczególnie istotne – s� to stan �rodowiska naturalnego 

oraz bezpiecze�stwo energetyczne. Dlaczego?
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Człowiek od wieków wykorzystywał 
różne formy „energii odnawialnej” 

w celu zaspokojenia swoich podsta-
wowych potrzeb. Jednakże od cza-
sów rewolucji przemysłowej na sze-
roką skalę rozpoczęto wykorzystywa-
nie kopalnych źródeł energii, co bez-
pośrednio przyczyniło się do degrada-
cji środowiska życia ludzi. Wykorzysta-
nie kopalnych źródeł energii (w celach 
grzewczych, produkcyjnych, transpor-
towych) powoduje zanieczyszczenie 
powietrza pyłami, tlenkami siarki i azo-
tu, a także emisję gazów cieplarnia-
nych przyczyniających się do wzrostu 
efektu cieplarnianego i nasilenia zmian 
klimatycznych. Wykorzystanie kopal-
nych źródeł energii na terenie miast 
niesie ze sobą daleko idące skutki dla 
jakości życia mieszkańców, które czę-
sto nie są dostrzegane wprost. Powie-
trze zanieczyszczone przez pyły oraz 
tlenki siarki i azotu przyczynia się zna-
cząco do pogorszenia stanu zdrowia 
ludzi - poprzez wzrost ilości zachoro-
wań na choroby dróg oddechowych, a 
także ogólny spadek odporności, aler-
gie itp. 

Wyzwaniem dla miast jest obec-
nie zapewnienie odpowiedniej jakości 
powietrza oraz ograniczenie emisji ga-
zów cieplarnianych, przy jednoczesnym 
zapewnieniu bezpieczeństwa energe-
tycznego. Bezpieczeństwo energetycz-
ne, czyli zapewnienie pewnych dostaw 
energii, nie tylko elektrycznej, ale rów-
nież cieplnej i dla transportu, jest zada-
niem lokalnym ściśle powiązanym z za-
rządzaniem jakością powietrza i reduk-
cją emisji gazów cieplarnianych.

 � Co należy rozumieć 
pod pojęciem 
zrównoważonej energii? 

Otóż należy przez to rozumieć po-
zyskanie energii do zapewnienia po-
trzeb bytowych, transportowych, go-
spodarczych, z uwzględnieniem aspek-
tów środowiskowych, społecznych i 
ekonomicznych. Mówiąc wprost, chodzi 
o zapewnienie mieszkańcom energii, 
której pozyskanie w jak najmniejszym 

stopniu obciąża środowisko, sprzyja 
rozwojowi lokalnych miejsc pracy, a 
także jest ekonomicznie uzasadnione. 
Oznacza to nie tylko zapewnienie tej 
energii, ale również racjonalne jej wy-
korzystanie.

Do prawidłowego 
zaplanowania 
działań 
przydatne jest 
przeprowadzenie 
analizy potencjału 
redukcji zużycia 
energii (i emisji)
z terenu miasta 
oraz możliwości, 
jakie są na 
obszarze miasta 
w zakresie rozwoju 
odnawialnych 
źródeł energii

W Europie działają różnego rodza-
ju organizacje, które wspomagają lo-
kalne władze w osiągnięciu wyznaczo-
nych celów. Jedną z takich organiza-
cji jest Porozumienie Burmistrzów, któ-
re działa w ramach struktur Unii Euro-
pejskiej. Miasto przystępujące do po-
rozumienia zobowiązuje się do redukcji 
emisji gazów cieplarnianych, jak też do 
wykonania planu, który jest strategicz-
nym dokumentem wyznaczającym kie-
runki działań lokalnych władz. 

Plan działań na rzecz zrównoważo-
nej energii powinien być narzędziem w 
rękach władz miasta umożliwiającym 
wprowadzenie w życie działań w za-
kresie zrównoważonego zaopatrzenia 
w energię i racjonalnego jej wykorzysta-
nia. Plan określa długoterminową stra-
tegię oraz wyznacza cele, do osiągnię-
cia przez miasto w określonym czasie. 
Powinien on stanowić polityczny i spo-
łeczny konsensus na temat tego co jest 
możliwe do osiągnięcia, w jakim cza-
sie i jakim kosztem, czyli zrównoważe-
nie wszystkich trzech czynników: śro-

dowiskowego, społecznego i ekono-
micznego.

 � Jak przygotować plan 
działań? 

Po pierwsze należy podjąć inicja-
tywę i uzyskać przekonanie władz i ra-
dy miasta - bez przekonania i zaanga-
żowania tych organów opracowanie i 
realizacja dobrego planu, który będzie 
miał duże szanse na sukces, jest nie-
możliwe.

Z politycznym poparciem należy 
przystąpić do określenia celów - czyli 
„miejsca, gdzie chcemy dotrzeć”. Waż-
ne jest przy tym, aby cel czy też ce-
le były ambitne, ale możliwe do osią-
gnięcia i łatwe do zmierzenia. Istotne 
również jest określenie w stosunku do 
czego cel będzie odnoszony - przykła-
dowo, w ramach Porozumienia Burmi-
strzów jest zalecane, aby miasta okre-
ślały swój cel jako minimum 20% re-
dukcji emisji gazów cieplarnianych z 
terenu miasta, do 2020 r., w stosunku 
do 1990 r. Cele mogą być różne, zwią-
zane nie tylko z emisją gazów cieplar-
nianych, ale np. ze wzrostem udziału 
energii odnawialnej w bilansie energe-
tycznym miasta, lub po prostu ograni-
czenia zużycia energii.

 � W jakim miejscu 
jesteśmy?

Aby ułatwić sobie wyznaczenie ce-
lów, a także jako podstawa pod przygo-
towanie planu, konieczne jest określe-
nie „w jakim miejscu jesteśmy”, czyli ak-
tualnej sytuacji w mieście. Dokonuje się 
tego poprzez inwentaryzację zużywa-
nych nośników energii na terenie mia-
sta (paliwa kopalne, energia odnawial-
na, emisje), a także identyfi kację innych 
kluczowych czynników mających wpływ 
na przygotowanie i realizację planu (jak 
np. infrastruktura transportowa). Jeżeli 
rokiem przyjętym jako baza do porów-
nania jest rok inny niż „bieżący”, nale-
ży dodatkowo wykonać inwentaryzację 
bazową, czyli określenie wielkości zu-
życia energii i jej uwarunkowań w wy-
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branym roku. Może to nierzadko stano-
wić problem, zwłaszcza jeżeli wybrano 
1990 r., gdyż dostępność danych jest 
zazwyczaj niewielka i należy opierać się 
na szacunkach eksperckich. Rzetelne 
wyznaczenie tzw. linii bazowej ma istot-
ne znaczenie dla prawidłowego okre-
ślenia celów dla miasta. W ramach in-
wentaryzacji powinny być uwzględnio-
ne wszystkie „sektory” na terenie mia-
sta: urząd i jednostki gminne, miesz-
kalnictwo, usługi, przemysł, transport 
(publiczny i prywatny).

Istotne jest również przygotowanie 
prognozy dla roku, dla którego określa 
się cele. Dzięki prognozie będziemy 
wiedzieć jakie będzie w danym roku 
zużycie energii, emisje, czy też udział 
OZE według przyjętych założeń. Pro-
gnoza może nam powiedzieć, czy na-
sze cele są rzeczywiście ambitne, czy 
też niewielkim nakładem sił i tak zo-
staną osiągnięte, na skutek natural-
nych trendów.

 � Planowanie działań

Dopiero dysponując wiedzą na te-
mat jak było kiedyś („gdzie byliśmy”), 
jak jest obecnie („gdzie jesteśmy”) i jak 
będzie („dokąd zmierzamy”), jesteśmy 
w stanie określić działania jakie mogą 
nas przybliżyć do realizacji celu/celów. 
Do prawidłowego zaplanowania dzia-
łań przydatne również jest przeprowa-
dzenie analizy potencjału redukcji zu-
życia energii (i emisji) z terenu miasta 
oraz możliwości, jakie są na obszarze 
miasta w zakresie rozwoju odnawial-
nych źródeł energii. Planowane dzia-
łania powinny w szczególności sku-
piać się na urzędzie oraz jednostkach 
podległych, gdyż właśnie tam miasto 
ma największe możliwości działania, 
ograniczone w zasadzie jedynie środ-
kami fi nansowymi. Pozostałe sektory 
to: mieszkalnictwo, usługi, przemysł, 
transport prywatny.

Planowane działania, zgodnie z za-
łożeniem zrównoważonej energii, po-
winny być poddane analizie kosztów-
korzyści uwzględniającej dla każdego 
z planowanych działań: efekty środo-

wiskowe wdrożenia, efekty społeczne i 
efekty ekonomiczne (a przede wszyst-
kim koszt wdrożenia). Oczywiście do 
realizacji należy wybierać te działania, 
które charakteryzują się największymi 
efektami dodatnimi przy jak najmniej-
szych kosztach. Należy tu też zwró-
cić uwagę na niezmiernie ważny kon-
sensus społeczny i polityczny, gdyż nie 
zawsze najtańsze działania będą tymi, 
które dadzą najlepsze efekty środowi-
skowe, czy też społeczne.

 � Z jakiego typu 
działaniami możemy 
mieć tu do czynienia? 

Są to przede wszystkim działania 
w zakresie wprowadzania alternatyw-
nych źródeł energii (OZE) w jednost-
kach miejskich, działania dotyczące 
monitoringu zużycia energii i zarządza-
nia popytem, czy działania termomo-
dernizacyjne. Bardzo istotnym aspek-
tem jest transport publiczny, rozwój sie-
ci i taboru w taki sposób, aby transport 
publiczny był uprzywilejowany. Ponad-
to powinny być również uwzględnione 
działania w zakresie gospodarki odpa-
dami i planowania przestrzennego. Na-
leży pamiętać, że władze miasta powin-

ny mieć kluczową rolę w kształtowa-
niu postaw mieszkańców poprzez da-
wanie dobrego przykładu, a także po-
przez prowadzenie kampanii społecz-
nych oraz edukacyjnych w celu zmia-
ny postaw mieszkańców. W obszarach, 
gdzie miasto nie ma bezpośredniego 
wpływu należy wykorzystywać możli-
we instrumenty wsparcia, np. fi nanso-
we i organizacyjne.

 � Wnioski

Dobrze zaprojektowane działania, 
które będą konsekwentnie wdrażane, 
przyczynią się do poprawy jakości ży-
cia mieszkańców, poprzez: polepsze-
nie stanu środowiska życia (ogranicze-
nie zanieczyszczeń w powietrzu), ogra-
niczenie zapotrzebowania na energię i 
związanych z tym kosztów jej pozyska-
nia, przyjaźniejszy transport publiczny 
- mniejszy stres związany z komunika-
cją, rozwój lokalnych miejsc pracy i cały 
szereg związanych z tym efektów do-
datkowych. Dlatego też Plan działań na 
rzecz zrównoważonej energii powinien 
być postrzegany nie tylko jako narzę-
dzie do walki ze zmianami klimatu, ale 
jako świadome podjęcie decyzji o roz-
woju miasta w konkretnym kierunku. �
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 � Pakiet 3x20 - 
zagrożenie? 
Może jednak szansa?

Zarówno kryzys gospodarczy, jak i 
Pakiet klimatyczny wymuszają na mia-
stach podejmowanie wysiłków oszczęd-
nościowych, lepszego zarządzania do-
stępnymi zasobami, zwiększania efek-
tywności w każdej dziedzinie. Pobudza-
ją kreatywność i innowacyjność – fi la-
ry gospodarki opartej na wiedzy. Z dru-
giej strony wskazują kierunek myślenia 
i działania: zrównoważony rozwój, zielo-
ne technologie, ochrona środowiska. Dla 
UE mają jeszcze jedno ważne, szcze-
gólnie z socjologicznego punktu widze-
nia, znaczenie. Są (lub mogą się stać) 
celem ponadnarodowym, wizją rozwoju 
wspólną dla wielu różnorodnych społe-
czeństw, niezbędną do pogłębienia in-
tegracji i wzmocnienia słabnącej pozycji 
UE na arenie polityki międzynarodowej.

Miasta w dużym stopniu przyczynia-
ją się do zmian klimatu i same są nara-

żone na ich negatywne reperkusje. Kon-
sumują one obecnie około 2/3 produ-
kowanej na świecie energii. Są zara-
zem odpowiedzialne za znaczną emi-
sję dwutlenku węgla pochodzenia an-
tropogenicznego. Różne dane wskazu-
ją, że wielkość emisji tego gazu w mia-
stach wynosi od 40 do 70% jego świa-
towej produkcji. Analizując te informa-
cje, należy mieć na uwadze, że znacz-
na część dóbr konsumowanych w mia-
stach jest wytwarzana poza nimi. Dlate-
go wskaźnik wielkości całkowitej emisji 
CO2 powodowanej przez funkcjonowa-
nie miast, jest trudny do określenia. Roz-
trząsając problematykę energetyki miej-
skiej trzeba mieć także świadomość, że 
72% ludności UE mieszka w miastach, 
85% unijnego PKB generuje się mia-
stach, a roczny wzrost poziomu zuży-
cia energii przez miasta wynosi średnio 
1,9%. W perspektywie około dwóch de-
kad zużycie energii w obszarach miej-
skich ma się podwoić. Miasta również 
rozwijają swoją powierzchnię. Jeszcze 

kilkadziesiąt lat temu w Europie około 1 
mln hektarów ziemi miało charakter rol-
ny (z ogólnej powierzchni 16 mln hek-
tarów). Teraz stanowi ona około 0,1 mln 
hektarów, a pozostałą część zamieniono 
na tzw. powierzchnie sztuczne.

Ta niepohamowana energochłon-
ność i ekspansywność obszarów miej-
skich i jej efekty środowiskowe są pro-
stą drogą do samozagłady, przynajmniej 
części z nich. Wizja całkowitego zalania 
przez wody morskie takich miast jak Am-
sterdam czy Gdańsk, nie jest dzisiaj je-
dynie utopią bajarzy, a realnym zagro-
żeniem, któremu samodzielnie miasta te 
przeciwdziałać nie są w stanie. Płynie z 
tego prosty wniosek: brak zdecydowa-
nej aktywności samorządów w obsza-
rach wskazanych przez Pakiet energe-
tyczno-klimatyczny UE stawia ten doku-
ment na równi z najznamienitszymi po-
zycjami gatunku science fi ction, a przy-
szłość polityczną, społeczną i ekono-
miczną całej unijnej wspólnoty przed 
groźbą silnego regresu. 

Piotr Dominiak, „Nowa Energia”

MIASTO – elektrownia XXI wieku
W wyniku kryzysu gospodarczego europejskie miasta musz� dzi� zaspokaja� 

rosn�ce potrzeby swoich spo�eczno�ci maj�c do dyspozycji zmniejszone 
zasoby � nansowe. Do tego polityka un� na dok�ada im Pakiet energetyczno-
klimatyczny, który – w powszechnym mniemaniu – obarcza je dodatkowymi 
obci��eniami. Jednak dla Unii Europejskiej, która dzi� �aknie impulsów do 
rozwoju cywilizacyjnego, te dwie kwestie mog� sta� si� bardzo energetycznym 
po�ywieniem. 
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 � Miasto - drugi fi lar 
bezpieczeństwa 
energetycznego

Zdaniem prof. Jana Popczyka z Po-
litechniki Śląskiej, rola samorządów w 
promocji nowoczesnego zarządzania 
energią w najbliższych dekadach sta-
nie się kluczowa. W obecnej chwili naj-
ważniejszymi graczami w energetyce 
pozostają wielkie, ogólnokrajowe lub 
ogólnoeuropejskie korporacje oraz po-
wiązane z nimi polityki państw. Jednak 
stopniowo będą one tracić na znacze-
niu, na rzecz wzmożonej działalności 
miast i samorządów. Znaczący wzrost 
wagi lokalnych i regionalnych graczy w 
tej branży nastąpi – jak twierdzi prof. Po-
pczyk – w latach 2015-2020. Wskazuje 
on także potencjalne, główne narzędzia 
samorządów w realizacji celów Pakietu 
klimatycznego. - Tylko samorządy będą 
mogły wymusić stosowanie pomp cie-
pła, a przede wszystkim używanie przez 
mieszkańców samochodów elektrycz-
nych, np. poprzez wpuszczanie tylko ta-
kich pojazdów do centrów miast oraz 
pobieranie od właścicieli aut benzyno-
wych większych opłat parkingowych niż 
od tych posiadających samochody na 
prąd – uważa prof. Popczyk. Zaznacza 
również, że tylko taka rewolucja może 
doprowadzić do pożądanych ekologicz-
nie i ekonomicznie zmian w energetyce. 
Dla regionów i gmin wykorzystanie lo-
kalnych zasobów do budowy innowa-
cyjnej energetyki jest także szansą na 
pobudzenie rozwoju gospodarczego.

Mieszkańcy wielu polskich miast 
i gmin wiejskich doskonale rozumie-
ją znaczenie skutków awarii systemu 
energetycznego i długotrwałego braku 
dostępu do energii elektrycznej. Jest 
to najbardziej namacalny dowód bra-
ku wydolności centralnie sterowanego 
systemu energetycznego. Pokazuje on 
także próżnię rynkową, którą w najbliż-
szych latach będzie musiała wypełnić 
siła sprawcza społeczności samorzą-
dowych i ich liderów. Prof. Popczyk za-
rysowuje ideę budowy „miast energe-
tycznych”, które stanowić będą istotny 
element oddolnego fi laru bezpieczeń-

stwa energetycznego. Podstawowy-
mi instrumentami działania tego syste-
mu będzie włączenie transportu w ob-
szar energetyki miasta, utylizacja od-
padów oraz wykorzystanie takich na-
rzędzi, jak: kolektory słoneczne, mikro-
wiatraki, pompy ciepła, domy pasywne, 
samochody elektryczne, biogazownie, 
ogniwa fotowoltaiczne, spalarnie śmie-
ci, ultraniskospadowe elektrownie wod-
ne, mikroźródła jądrowe i źródła polige-
neracyjne, a także domy energetyczne. 
Inne elementy oddolnego systemu ener-
getycznego to m.in.: „energetyczne go-
spodarstwa rolne”, „energetyczne gmi-
ny wiejskie”, wirtualne źródła poligene-
racyjne oraz tzw. Smart Grid (z ang. in-
teligentna sieć), dzięki którym w ska-
li społecznej nastąpi przeniesienie ak-
centu z wytwarzania energii na zarzą-
dzanie energią. 

Analizując dokument „Polityka Ener-
getyczna Polski do 2030 r.” można od-
nieść wrażenie, że legislator nie wziął 
pod uwagę powyższych prognoz. Polity-
ka ta została skonstruowana z perspek-
tywy energetyki korporacyjnej. Tymcza-
sem trendy unijne oraz rynek będą stop-
niowo wymuszać przesunięcie alokacji 
regulacji energetyki z poziomu rządo-
wego na poziom samorządowy. Zda-
niem prof. Popczyka tradycyjna ener-
getyka hamuje innowacyjność, a jako 
argument potwierdzający tę tezę przy-
tacza fakt, że w dokumencie „Polityka 
…” nie ma mowy o samochodzie elek-
trycznym, a o pompach ciepła mówi się 
jedynie w aspekcie energetyki geoter-
malnej. Pominięcie tych dwóch elemen-
tów dziwi przede wszystkim ze wzglę-
du na to, że pompy ciepła i samochody 
elektryczne będą, obok agregatów ko-
generacyjnych, dwoma z trzech najważ-
niejszych małoskalowych technologii o 
największej sile przebudowy struktury 
bilansu energetycznego w Polsce. Do-
datkowo, według japońskich prognoz, 
udział samochodów elektrycznych w 
całym rynku motoryzacyjnym wyniesie 
20% w 2020 r. i 40% w 2030 r. 

Obecnie energetyka wchodzi w no-
wą fazę rozwojową. Środek ciężkości 
zostanie przeniesiony z obszaru produk-

cji do obszaru zarządzania energią. Pro-
ces ten będzie ściśle powiązany z para-
dygmatem społeczeństwa wiedzy, które 
poprzez swoją intelektualną zasobność 
rozwiązuje wiele dotychczasowych za-
grożeń, ale jednocześnie – poprzez silną 
autoekspansję i nie do końca przewidy-
walny samorozwój – wytwarza nowe ry-
zyka, które wymagają kolejnych zabez-
pieczeń, generujących z kolei następne 
ryzyka, niemożliwe do przewidzenia na 
wcześniejszym etapie. 

 � Jak powiązać walkę 
ze zmianami klimatu 
z odnową miast?

Wpływ na poziom zużycia energii (a 
zarazem emisji gazów cieplarnianych) 
wywiera struktura urbanistyczna miast 
oraz czynniki demografi czne, wśród któ-
rych bardzo ważnym jest gęstość za-
ludnienia oraz systemy komunikacji i 
transportu publicznego. Z badań prze-
prowadzonych przez OECD wynika, 
że gęstość zaludnienia danego obsza-
ru jest odwrotnie proporcjonalna do zu-
życia energetycznego, a zarazem emi-
sji CO2. Ze względu na bogacenie się 
społeczeństw, w Europie mają obec-
nie miejsce dwie pozornie wykluczają-
ce się tendencje demografi czne. Jed-
na z nich to migracja ze wsi i małych 
miast do dużych ośrodków miejskich, 
a druga to emigracja z centrów dużych 
ośrodków na ich przedmieścia. Powo-
duje to powstawanie tzn. policentrycz-
nej struktury miejskiej, której funkcjo-
nowanie może stać się niekorzystne z 
punktu widzenia zagęszczenia ludności, 
a – jak wynika z badań OECD – także z 
punktu widzenia poziomu zużycia ener-
gii i emisji gazów cieplarnianych. Sam 
proces urbanizacji jest powiązany ze 
zwiększeniem emisji CO2, ale gęstość 
zaludnienia je zmniejsza.

Modernizacja i podnoszenie efek-
tywności energetycznej domów w mia-
stach jest konieczne, ale niewystarcza-
jące do zapewnienia wysokiej jakości 
życia mieszkańców. To co kształtuje 
(infra)strukturę miejską, zależy od tego 
w jakim kierunku ludzie się przemiesz-
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czają, czy są mobilni. Intensywność mo-
bilności mieszkańców miast wskazuje 
na to, jakiego rodzaju instytucje znajdu-
ją się w danym miejscu. Dlatego opty-
malizacja ich lokalizacji powinna opie-
rać się o ten wskaźnik.

Brak kontroli nad systemem komu-
nikacji i transportu publicznego prowa-
dzi do pogłębiania tendencji nieefek-
tywnościowych w dziedzinie zarządza-
nia energią. Dla zmniejszania zapotrze-
bowania na energię elektryczną przez 
transport publiczny, kluczowe jest odpo-
wiednie wykorzystanie przestrzeni miej-
skiej. System transportu związany jest 
z zagęszczeniem. Nowoczesne miasta 
są traktowane jako systemy kompakto-
we, gdzie integruje się różne systemy 
transportowe i różne usługi. Przestrze-
nie publiczne, obszary zakupowe, bu-
dynki użyteczności publicznej, instytucje 
społeczne i gospodarcze powinny two-
rzyć spójny, powiązany system. Nie na-
leży budować domów niepołączonych 
z organizmem miejskim.

Duże znacznie ma także charakter 
architektoniczny miast. Dobrze przemy-
ślane plany urbanistyczne decydujące 
o kształcie przestrzeni mają wpływ na 
efektywność energetyczną społeczno-
ści miejskich. Zaplanowana w przemy-
ślany sposób przestrzeń publiczna po-
zwala m.in. ograniczać ilość niepotrzeb-
nie przemierzanych przez ludzi kilome-
trów dróg, a to oznacza bezpośrednie 
oszczędności zużytych paliw, wyemi-
towanych zanieczyszczeń, wydanych 
pieniędzy i straconego czasu, a życie w 
takim mieście staje się przyjemniejsze. 

 � Dbałość o środowisko 
a (zrównoważony) 
rozwój gospodarczy

W miejskiej skali można zauważyć 
coraz więcej powiązań między wzro-
stem gospodarczym, a celami ekolo-
gicznymi. Stopień zanieczyszczenia 
miasta wpływa na jego atrakcyjność, 
co ma silny związek z poziomem ru-
chu turystycznego oraz chęcią osiedla-
nia się w mieście przez ludzi z innych 
ośrodków. Biorąc pod uwagę wielkość 

wytwarzanego w miastach PKB moż-
na prognozować, że powodowany emi-
sjami gazów cieplarnianych wzrost tem-
peratury w miastach (czego przyczyną 
jest wzrost stopnia zanieczyszczenia 
powietrza), może stanowić zagrożenie 
dla rozwoju gospodarczego. 

Ciekawym trendem w wysoko roz-
winiętych ośrodkach staje się promo-
wanie upraw roślinnych i ogrodów we-
wnątrz miast – dzięki temu zwiększa się 
zarówno atrakcyjność i „jakość ekolo-
giczną”. Powiązanie interesów gospo-
darczych z interesami ekologicznymi da-
je dużą szansę na realizację idei zrów-
noważonego rozwoju. Rozwoju ozna-
czającego traktowanie środowiska ja-
ko wymiaru komplementarnego wo-
bec płaszczyzny społecznej i gospo-
darczej.  Środowisko stanowi nieodłącz-
ny komponent zintegrowanego rozwo-
ju miejskiego. 

Zielony rozwój stał się nowym punk-
tem zainteresowania w politykach miej-
skich. Stosowanie odnawialnych źró-
deł energii i podnoszenie efektywno-
ści energetycznej są w tych politykach 
kluczowymi narzędziami rozwoju ryn-
ku pracy. Wynika to przede wszystkim 
z tego, że wytwarzanie energii ze źró-
deł odnawialnych jest bardziej praco-
chłonne, niż produkcja energii konwen-
cjonalnej (co wpływa także na jej ce-
nę). Z kolei zwiększanie efektywności 
budynków wpływa na rozwój budow-
nictwa i w dłuższej perspektywie wpły-
wa na liczbę miejsc pracy, szczególnie 
w bardzo dużych miastach, gdzie licz-
ba miejsc wymagających rewitalizacji 
jest bardzo duża. Na liście rankingowej 
zawodów w UE na pierwszym miejscu 
wymieniany jest specjalista w dziedzi-
nie energetyki odnawialnej, co ukazuje 
tendencje, którymi podążać będzie do-
minujący nurt rozwojowy.

Miasta mogą tworzyć nowe miej-
sca pracy poprzez wspieranie inwesty-
cji w odnawialne źródła energii. W ka-
nadyjskim mieście Calgary, władze zo-
bowiązały się do długofalowego kupo-
wania energii z farm wiatrowych, co po-
zwala im zwiększać wysiłki inwestycyj-
ne. Miasta w ten sposób wpierają no-

we fi rmy działające w sektorze energe-
tycznym, ale mogą także stanowić tech-
niczne wsparcie dla inicjatyw, dzięki któ-
rym możliwe jest ograniczenie zużycia 
energii przez przemysł. Władze samo-
rządowe mogą też kreować i wspierać 
rozwój nowych branż przemysłowych 
poprzez tworzenie „zielonych” klastrów 
(np. klastry recyklingu).

Podstawowy problem związany z in-
westycjami w OZE i efektywność ener-
getyczną stanowią pieniądze. W głów-
nej mierze miasta są zdane wyłącznie 
na siebie i na własne umiejętności po-
zyskiwania inwestorów i generowania 
przychodów. Wsparcie tego typu dzia-
łań ze strony rządów państw czy ogól-
noeuropejskich instytucji jest niewystar-
czające. Jednym z istotnych źródeł fi -
nansowania programów rewitalizacji 
miast (z czym ściśle wiąże się rozwi-
janie ich efektywności energetycznej) 
może być polityka spójności UE. Jed-
nak jej perspektywa fi nansowa, która 
rozpocznie się w 2014 r. jest obecnie 
dopiero w fazie wstępnej konceptuali-
zacji i trudno dziś wyrokować, jakim in-
westycjom przysłuży się w największym 
stopniu. Jak twierdzi Bogusław Śmigiel-
ski, marszałek województwa śląskiego, 
pieniądze te będą prawdopodobnie in-
westowane w tzw. strefy wzrostu, czyli 
obszary miejskie charakteryzujące się 
wzrostem liczby ludności czy wysokim 
poziomem rozwoju społeczno-gospo-
darczego. 

Barcelona utworzyła sieć wielu 
gmin, dzięki której stworzono lokalne 
programy działania. W czasie realizacji 
programów, fi nansowanych w formie 
grantów przez Europejski Bank Inwe-
stycyjny, określono potrzeby oraz rynko-
we szanse miast i miasteczek. Następ-
nie stworzono program inwestycyjny na 
następne 10 lat, którego koszty wynio-
są ponad 500 mln euro. Ponadto został 
opracowany system fi nansowania, łą-
czący w sobie mechanizmy rynkowe z 
dotacjami rządowymi. W ramach tych 
przedsięwzięć przewidywane jest m.in. 
wynajmowanie dachów budynków uży-
teczności publicznej dla prywatnych in-
westorów, którzy chcą na nich instalo-
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wać panele fotowoltaiczne w celu ab-
sorpcji energii słonecznej.

Przedstawiciele komisji europejskiej 
zastanawiają się obecnie nad stworze-
niem możliwości certyfi kowania emisji 
CO2 na poziomie lokalnym. Gdyby mia-
sta mogły przyłączyć się do handlu emi-
sjami, miałyby większą motywację do 
podejmowania działań związanych ze 
zmniejszaniem emisji, a po drugie zy-
skałyby instrument fi nansowy pozwa-
lający inwestować w rozwój technolo-
gii odnawialnych źródeł energii.

 � Główny rozgrywający 

Od miast coraz częściej będą wy-
magane polityki mające zapisane w 
swoich priorytetach ochronę klimatu 
oraz zapewnienie efektywności ener-
getycznej. Jednym z praktycznych ich 
wymiarów są nowe oddziały, komór-
ki w urzędach, placówkach czy spół-
kach miejskich, zajmujące się spełnia-
niem celów zrównoważonego rozwoju.

Społeczności wysoko rozwiniętych 
obszarów są bardzo elastyczne i otwar-
te na zmiany, dlatego też miasta są la-
boratoriami rozmaitych polityk. Władze 
samorządowe mogą wprowadzać inno-
wacyjne rozwiązania do działań wyko-
nywanych rutynowo, na co dzień. Dzię-
ki realizowanym na swoim obszarze 
eksperymentom mają wpływ na pro-
ces tworzenia prawa, a dodatkowo re-
alizują bardzo ważny cel społeczny: włą-
czają obywateli do współdecydowania 
o celach priorytetowych polityk dane-
go obszaru. 

Miasta zaopatrują swoich mieszkań-
ców w liczne dobra i usługi, decydują 
o charakterze transportu i komunikacji, 
posiadają szeroki wachlarz możliwości 
wykorzystywania naturalnych zasobów 
energetycznych, tworzą charakterysty-
ki budowanych nieruchomości, mogą 
wpływać na sposób dystrybucji nośni-
ków energii. Mają w ręku jedno, bardzo 
mocne narzędzie: plan zagospodarowa-
nia przestrzennego. Dzięki niemu wpły-
wają praktycznie na wszystkie inne sek-
tory. Za jego pomocą mogą realizować 
politykę wzrostu efektywności energe-

tycznej nie tylko w podległych sobie pla-
cówkach, ale także w pozostałych sek-
torach (np. poprzez odpowiednie zapla-
nowanie rozmieszczenia sieci przesyło-
wych, mogą ograniczać straty wynika-
jące z przesyłu). Dodatkowo mogą one 
stymulować rozwój branży związanej z 
„zielonymi” technologiami poprzez re-
alizację „zielonych” zamówień publicz-
nych, czyli szczególnie uwzględniają-
cych aspekty ekologiczne.

Miasta mogą stymulować rozwój 
odnawialnych źródeł energii poprzez 
system kar i nagród: opłaty za niesto-
sowanie OZE oraz zachęty do ich sto-
sowania w postaci funduszy przezna-
czanych np. na rozwój energii słonecz-
nej. Dzięki wprowadzonym w Londynie 
opłatom za zagęszczenie ruchu samo-
chodowego w centrum miasta zmniej-
szono emisje CO2 o 20%. Mieszkańcy 
Kopenhagi muszą podporządkować 
się obowiązkowi włączania indywidu-
alnych systemów grzewczych do sys-
temu miejskiego, co również sprzyja 
redukcji emisji. W Barcelonie wprowa-
dzono obowiązek montowania pane-
li fotowoltaicznych na nowo wznoszo-
nych budynkach, które ogrzewają wo-
dę i zapewniają komfort cieplny.

Miasta są (lub mogą) być aktyw-
ne także w innych obszarach związa-
nych z energetyką: zamiany odpadów 
na ciepło, odzyskiwanie ciepła z bio-
masy. Dzięki temu ograniczają problem 
dużego zapotrzebowania na wysypi-
ska. Kolejnym aspektem jest polityka 
dotycząca ścieków i wody, której cele 
powinny wiązać się ze zmniejszeniem 
ilości energii potrzebnej do dostarcza-
nia wody do domów. Przede wszystkim 
polityka ta polega na zwiększeniu efek-
tywności dostaw wody oraz edukowa-
nia społeczeństwa w zakresie mniej-
szego jej zużywania. W Toronto stosu-
je się wodę szarą (nieoczyszczoną) do 
celów nie związanych z konsumpcją.

Obszary miejskie mają kluczowe 
znaczenie w promowaniu innowacyj-
nych technologii zielonych. W tym za-
kresie ich rola polega przede wszyst-
kim na inicjowaniu i ułatwianiu współ-
pracy pomiędzy biznesem, a sektorem 

badawczo-rozwojowym. Jest to szcze-
gólnie ważne dla tych ośrodków, w któ-
rych nie działają uczelnie wyższe: mo-
gą współpracować ze środowiskami na-
ukowymi w innych miastach i promo-
wać u siebie stosowanie opracowywa-
nych tam technologii.  

 � Polityka a miejska 
energetyka

Aby osiągnięcie celów Pakietu kli-
matyczno-energetycznego UE do 2020 
r. stało się realne, konieczne jest pod-
jęcie ścisłej współpracy władz wszyst-
kich szczebli. Polityki kontynentalne, 
krajowe, regionalne i lokalne powinny 
się uzupełniać i wspierać. Bardzo dużą 
potrzebą jest zbudowanie umiejętności 
współpracy pomiędzy tymi strukturami.

Trudne zadanie leży po stronie 
przedstawicieli władz samorządowych. 
Muszą oni zdobyć wiedzę na temat 
wartości dodanej, jaką stanowią dzia-
łania europejskie w zakresie ochrony kli-
matu oraz praktyczne umiejętności pro-
wadzenia wymaganej polityki. Obecnie 
zbyt duża część miast cierpi na defi cyt 
specjalistów i nie jest w stanie samo-
dzielnie prowadzić polityki zrównowa-
żonego rozwoju energetycznego. Lo-
kalne i regionalne polityki potrzebują 
od władz centralnych jasnych sygna-
łów dotyczących kierunków rozwoju. 
Na poziomie ogólnokrajowym czy też 
ogólnoeuropejskim winny być określo-
ne normy, które uniemożliwią regionom 
prowadzenie konkurencji pod wzglę-
dem niższego poziomu ochrony śro-
dowiska (np. w celu przyciągania cięż-
kiego przemysłu).

Trudnym politycznie przedsięwzię-
ciem (zarówno z punktu widzenia lo-
kalnego, jak i centralnego) jest wpro-
wadzanie opłat za koszty środowisko-
we związane z rozwojem. Jednak bez 
tego instrumentu trudno będzie fi nan-
sować wiele zadań i w istotny sposób 
ograniczać wytwarzanie szkodliwych 
dla środowiska substancji. Dlatego dzia-
łania polityczne w tym obszarze powin-
ny być skoordynowane i podparte głę-
boką edukacją społeczeństwa. 
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Istotnym wyzwaniem jest również 
namówienie międzynarodowych in-
stytucji do pomagania miastom. Wie-
le państw UE uważa, że nie powinno 
wtrącać się w sprawy miast. Tymcza-
sem one same sobie nie dadzą rady z 
piętrzącymi się problemami i zadaniami.

Bardzo ważny i bardzo obecnie 
zaniedbany aspekt całej tej układan-
ki to obywatele. Powinni oni być nie 
tylko stale edukowani, informowani i 
uświadamiani, ale także – co szcze-
gólnie ważne i trudne – włączani w po-
dejmowanie decyzji i realizację konkret-
nych zadań. Ostatecznie to mieszkań-
cy miast, obywatele poniosą wszystkie 
koszty związane z przeciwdziałaniem 
zmianom klimatu. Istnieje także potrze-
ba wprowadzenia sprawnych mechani-
zmów demokratycznej oceny możliwo-
ści technologicznych. Każdy obywatel 
może być zależny od technologii jednej 
lub drugiej fi rmy czy lobbysty, co pro-
wadzi obecnie do podejmowania de-
cyzji, które w perspektywie 10 lat mo-
gą okazać się niekorzystne. 

 � Covenant of Mayors

Część europejskich miast już od 
dłuższego czasu, nie czekając na dzia-
łania rządów czy struktur międzynaro-
dowych, podejmuje kroki, które pozwo-
lą im przekłuć zagrożenia wynikające z 
konsekwencji zmian klimatycznych na 
szanse rozwojowe.

W tym celu zostało powołane w 
2008 r. Covenant of Mayors – przy-
mierze, konwent burmistrzów, prezy-
dentów miast. Jest to główny ruch w 
Europie dotyczący lokalnych i regio-
nalnych władz. Jest to w pełni oddol-
na inicjatywa, bezterminowa i dobro-
wolna platforma wsparcia i współpra-
cy. Miasta – sygnatariusze porozumie-
nia chcą działać i przekraczać cele do-
tyczące ograniczenia zużycia energii w 
UE, widząc w tym szansę dla siebie. 
Mają one ambitniejszy plan niż 3x20 i 
deklarują swoje zobowiązania politycz-
ne do jego realizacji. 

Członkowie konwentu doskonale 
rozumieją, że inwentarze emisji bazo-

wych muszą opierać się na całkowitym 
bilansie energetycznym. Mają oni tak-
że świadomość, że wyzwania związa-
ne z Pakietem energetyczno-klimatycz-
nym wymagają myślenia długofalowe-
go, znacznie przekraczającego okres 
czteroletniej kadencji władz samorzą-
dowych czy rządowych. Dlatego cele 
przymierza określane są dzisiaj w per-
spektywie obejmującej 2020 r. 

Obecnie konwent liczy ponad 1300 
uczestników. Z Polski są to: Bielawa, 
Bielsko-Biała, Dzierżoniów, Lubianka, 
Niepołomice, Raciechowice i Warsza-
wa. Na stronie internetowej konwen-
tu znajdują się zalecenia, dzięki któ-
rym każde miasto może indywidualnie 
opracować inwentarz bazowych emi-
sji. Dzięki temu władze miasta zysku-
ją wiedzę na temat swojej własnej sy-
tuacji i mogą przewidywać wydarzenia 
związane ze zużyciem energii na swo-
im terenie w perspektywie najbliższych 
lat. Nie jest to łatwe zadanie, szcze-
gólnie ze względu na to, że większość 
gmin nie dysponuje specjalistami w tej 
dziedzinie. 

Inwentarz emisji bazowych jest pod-
stawą do stworzenia przez gminę planu 
zapobiegania zmianom klimatycznym, 
który jest zatwierdzany przez radę re-
gionalną konwentu. Członkowie kon-
wentu akceptują kontrole przeprowa-
dzane w tym zakresie przez strony trze-
cie: obywateli lub Komisję Europejską.

Konwent jest zorganizowany w 
oparciu o system struktur wspiera-
jących, który tworzą regiony, prowin-
cje czy województwa, będące orga-
nizacjami koordynującymi. Oprócz te-
go konwent ma swoje biuro w Brukse-
li oraz specjalny helpdesk, który udzie-
la wszelkiego wsparcia technologicz-
nego. Obecnie konwent posiada wy-
odrębnionych 75 struktur wspierają-
cych, z czego jedną znajdującą się w 
Polsce, którą koordynuje Polska Sieć 
Energii Energie Cities.

Przedstawiciele konwentu są zgod-
ni, że Europa potrzebuje nowego mo-
delu zarządzania, który wykorzystywał-
by wiedzę i potencjał różnych szczebli 
organizacji społecznej.

 � Gdzie są polskie miasta?

Liczba polskich sygnatariuszy Co-
venant of Mayors jest bardzo krótka. 
I jest ona kolejnym dowodem na nie-
wielkie zainteresowanie przedstawicie-
li polskich samorządów problematy-
ką zmian klimatu i efektywności ener-
getycznej. Na szczęście polskie usta-
wodawstwo w tej materii powoli ulega 
przeobrażeniom. 

Jak twierdzi Joanna Strzelec-
Łobodzińska, wiceminister gospodarki 
odpowiedzialna za energetykę, wszyst-
kie jednostki sektora publicznego – w 
tym i samorządy – będą zobligowane 
przez ustawę o efektywności energe-
tycznej do corocznego zmniejszania 
zużycia energii o 1% w stosunku do 
wielkości zużycia w roku poprzednim. 
Zgodnie z intencją wiceminister Strze-
lec-Łobodzińskiej, instytucje publicz-
ne powinny być dobrym przykładem 
dla wszystkich Polaków i zachęcać do 
oszczędzania energii. Jej zdaniem osią-
gnięcie tego efektu nie powinno być 
trudne, ponieważ dzięki ociepleniu sie-
dziby Ministerstwa Gospodarki zmniej-
szono tam zużycie energii o około 6%. 
Ustawa ma być przyjęta dopiero pod 
koniec tego roku, więc przez najbliższe 
miesiące rozwój polityk zrównoważo-
nego rozwoju energetycznego w mia-
stach nadal będzie hamowany przez 
liczne braki legislacyjne. 

Najwyższa pora, by przedstawicie-
le wszystkich polskich miast i gmin po-
szli śladem Bielska-Białej, czy Często-
chowy i rozpoczęli wdrażanie systemo-
wych rozwiązań związanych z oszczę-
dzaniem energii i zmniejszaniem pozio-
mu emisji gazów cieplarnianych. Anali-
zując liczne przykłady miast zachodnich 
państw łatwo zrozumieć, że kluczem do 
sukcesu nie jest traktowanie tych dzia-
łań jako kolejnego obowiązku zrzuco-
nego przez rząd na samorządy, ale ja-
ko cywilizacyjnego wyzwania, które w 
długiej perspektywie przyniesie rozkwit 
środowiskowy, społeczny i gospodar-
czy całej Europie. Obowiązująca musi 
stać się u nas zasada: myśl globalnie, 
działaj lokalnie. �
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Przy rozwiązywaniu problemu nie-

równomierności mocy wiatru w 
czasie dla sieci dużej skali należy 
przede wszystkim sięgać po sposo-
by bieżącego wykorzystania nadwy-
żek energii wiatrowej.

Podstawowym rozwiązaniem pro-
blemu nierównomierności mocy wiatru 
powinno być wykorzystanie tzw. efek-
tu wygładzania. Na odpowiednio du-
żym obszarze wiatr wieje zawsze, dla-
tego wystarczy przesyłać energię z ob-
szarów, gdzie wiatr wieje odpowiednio 
mocno do tych, w których akurat wieje 
za słabo. Rozwiązanie to łącznie z wy-
korzystywaniem magazynowania ener-
gii w potencjale wodnym zostało przy-
jęte za modelowe w większości plano-
wanych i obecnie stosowanych syste-
mów energetycznych z dużym udzia-
łem energetyki wiatrowej. Oczywiście 
wykorzystanie efektu wygładzania wy-
maga użycia sieci energetycznej o od-

Bogdan P
aneta, Katarzyna Sobótka

Magazynowanie lub komplementarne wykorzystywanie 
ENERGII ELEKTROWNI WIATROWYCH

W zwi�zku z problemem zmiennej si�y wiatru rodzi si� pokusa, aby energi� 
uzyskan� w okresach wietrznych przechowywa� do wykorzystania 

w okresach bezwietrznych. Niestety magazynowanie energii przy pomocy 
znanych nam technologii jest stosunkowo drogie. Si�ganie po magazynowanie 
energii uzyskanej z niespokojnych �róde� odnawialnych, poza stosowaniem 
magazynowania energii w potencjale wodnym, powinno mie� miejsce tylko, 
gdy nie ma innych mo�liwo�ci.

Powszechne zastosowanie wodorowych ogniw paliwowych do magazynowania 
energii wiatrowej wydaje si� ma�o prawdopodobne. Je�eli jednak 

chcieliby�my wykorzysta� wielkie zasoby energetyczne wietrznych obszarów 
oceanicznych, to magazynowanie energii wiatrowej poprzez elektrolityczn� 
produkcj� wodoru  mo�e okaza� si� najlepszym rozwi�zaniem.

Rys. 1. Idea pracy turbiny chiralnej, źródło: [2]
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powiedniej przepustowości, a przy podejmowaniu decyzji o transferowaniu ener-
gii pomiędzy odległymi obszarami, należy uwzględnić straty przesyłu. 

Z analizy przeprowadzonej przez Gregora Czischa i Bernharda Ernsta [1] wy-
nika, że inwestorom niemieckim opłacałoby się budować elektrownie wiatrowe 
w Maroku i transferować energię do siebie. Pomysł ten wpisuje się w ideę się-
gania do efektywnych źródeł energii odnawialnej położonych poza naszym kon-
tynentem, po energię słoneczną z Sahary, wiatr z Arktyki, rośliny energetyczne z 
ciepłych stref klimatycznych. Straty przy przesyłaniu energii przy zastosowaniu 
transmisji HVDC (High Voltage Direct Current) wynoszą ok. 3%/1000 km. Stra-
ty przy przechowywaniu energii przy pomocy hydroelektrowni szczytowych wy-
noszą ok. 10-30%, co może odpowiadać stratom przy transferowaniu energii z 
Europy do Indii lub Chin. 

Celem zasadniczym ewentualnej dalekosiężnej rozbudowy sieci energetycz-
nych mogłoby być zbilansowanie szczytów energetycznych w odległych krajach 
i uzyskanie dużych oszczędności wynikających z lepszego wykorzystania mocy 
wszystkich elektrowni, w tym elektrowni wiatrowych. 

Dla obszarów o słabych warunkach wietrznych istnieją dodatkowe metody 
ograniczania skutków nierównomierności produkcji energii z wiatraków, bez jej 
bezpośredniego magazynowania. Dotyczy to między innymi Polski, gdzie prze-
ciętne okresy cisz wiatrowych, w miejscach uchodzących za dobre dla budowy 
elektrowni wiatrowych, mogą wynieść aż 180 dni w roku a wskaźniki wykorzysta-
nia elektrowni wiatrowych mieszczą się w przedziale 7-26% czasu. 

W wykorzystywaniu słabych wiatrów stosuje się odpowiednie turbiny o osiach 
pionowych oraz turbiny chiralne wykorzystujące efekt Magnusa (efekt ten umoż-
liwia uzyskanie bramki z rzutu rożnego podczas meczu piłkarskiego). Wg profe-
sora Andrzeja Flagi [2] w zakresie słabych wiatrów (3-6 m/s) turbiny chiralne mo-
gą generować 10-45 razy więcej energii niż turbiny klasyczne. 

Oba wyżej wymienione rodzaje turbin mają również zalety ekologiczne, ponie-
waż obracają się dużo wolniej niż klasyczne, zatem powinny być cichsze i bez-
pieczniejsze dla ludzi i ptaków .

Z punktu widzenia rozwiązywania problemu nierównomierności mocy wia-
tru w Polsce elektrownie wiatrowe należy sytuować na morzu. Wg opracowania 
wykonanego dla Europejskiej Wspólnoty Energii Odnawialnej ERENE [5], koszty 
energii uzyskiwanych z elektrowni morskich i lądowych nie różnią się bardzo. Ze 
względu na słabe warunki wiatrowe koszty produkcji lądowych elektrowni wia-
trowych w Polsce będą raczej należały do najwyższych. 

Dobrym, chociaż tylko częściowym rozwiązaniem problemu wynikającego z 
nierównomierności mocy wiatru w czasie, będzie wykorzystanie zalet sieci inteli-

Rys. 2. Granice mocy turbin klasycznych, a granice mocy turbin chiralnych, źródło: [2]

gentnych. Pewne odbiorniki mogą być 
włączane jeżeli istnieje nadwyżka mocy 
wyprodukowana przez  turbiny wiatro-
we.  Istnieje szereg energochłonnych 
procesów produkcyjnych lub użytko-
wych, które opłaca się przerwać (lub 
zmniejszyć produkcję) i poczekać na 
kolejną porcję taniej energii. Do takich 
procesów może należeć galwanizacja, 
pompowanie wody do celów spożyw-
czych, pompowanie wód termalnych,  
ogrzewanie wody lub pomieszczeń.

Także w rolnictwie istnieją możliwo-
ści wykorzystania ewentualnych nad-
miarów energii pochodzącej z wiatra-
ków: do nawadniania lub oświetlania 
upraw. 

Jeszcze innym rozwiązaniem po-
wyższego problemu jest stosowanie 
elektrowni hybrydowych, w których w 
okresach braku wiatru włącza się część 
elektrowni oparta na źródle spokojnym. 
Praktycznie stosuje się układy wiatr-die-
sel, wykorzystujące olej napędowy. W 
bardziej ekologicznej wersji tego ukła-
du zamiast oleju napędowego można 
by zastosować biopaliwa, biogaz, moc 
elektrowni geotermalnych, małych elek-
trowni wodnych, itp.

 � Sposoby gromadzenia 
energii

Do magazynowania energii wiatro-
wej można wykorzystywać stosowane 
obecnie sposoby gromadzenia energii 
po wprowadzeniu modyfi kacji.

Energia dla potrzeb gospodarczych 
jest gromadzona w różny sposób, w po-
staci sprężonego powietrza, wyprodu-
kowanego gazu przechowywanego w 
zbiornikach, ciepła w zbiornikach cie-
płej wody, energii chemicznej akumula-
torów, wyprodukowanych paliw. 

W wielu wypadkach, aby uzyskać 
„magazyny energii”, wystarczy tylko 
dodatkowo zainwestować w większe 
zbiorniki, urządzenia o większej mo-
cy i dodatkowe urządzenia elektrycz-
ne. Takie zmodyfi kowane układy mo-
głyby korzystać z tańszej energii z sie-
ci lub być zasilane z własnych wiatra-
ków. W tym pierwszym przypadku jed-
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nak dla ich skutecznego zastosowania 
konieczne jest zastosowanie rozwiązań 
sieci inteligentnej.

Jednym z takich sposobów może 
być produkcja gazu w zmodyfi kowanej 
instalacji plazmo-gazyfi kacji. Zbiornik 
na gaz musiałby być na tyle duży, aby 
zgromadzić gaz na okresy mało-wietrz-
ne. Taka instalacja mogłaby służyć do 
generowania mocy w okresach szczy-
tów energetycznych.

Również gromadzenie sprężone-
go powietrza dla potrzeb oczyszcza-
nia i przepompowywania ścieków jest 
potencjalnym sposobem magazyno-
wania energii.

Przyszłościowym pomysłem jest wy-
korzystywanie energii wiatrowej do ła-
dowania akumulatorów pojazdów elek-
trycznych. Jeżeli w ciągu najbliższych kil-
kudziesięciu lat rzeczywiście samocho-
dy elektryczne bardzo się rozpowszech-

nią, to będzie potrzebna bardzo duża ilość energii elektrycznej do ich ładowania. 
Oznacza to możliwość magazynowania poważnych ilości energii. Przy dobrej orga-
nizacji systemu ładowania akumulatorów samochodów elektrycznych możliwe bę-
dzie znaczące zmniejszenie problemu nierównomierności produkcji energii z wiatru.

 � Gdzie jest potrzebne magazynowanie energii z wiatru?

Magazynowanie energii wiatrowej będzie jednak potrzebne wszędzie tam, 
gdzie nie będzie możliwe zastosowanie tańszych sposobów bilansowania mocy 
elektrowni wiatrowych. 

Dla sieci energetycznej dużej skali opartej w znacznym stopniu na energety-
ce wiatrowej, nagłe nieprzewidziane zmiany mocy elektrowni wiatrowych wywo-
łają potrzeby, których nie będzie można zaspokoić zmianami mocy rezerwowych 
lub udziałem hydroelektrowni ze względu na zbyt wolną reakcję tych systemów. 
Jeżeli ze względów ekologicznych odrzucilibyśmy bilansowanie mocy elektrow-
ni wiatrowych przy pomocy rezerw mocy elektrowni cieplnych, to okaże się, że 
potencjał elektrowni wodnych w wielu przypadkach będzie niewystarczający. Za-
wodne może też być szybkie transferowanie energii z odległych obszarów. Ma-
gazynowanie energii wiatrowej (lub pochodzącej z innych zmiennych źródeł) bę-
dzie szczególnie potrzebne dla użytkowników wykorzystujących własne instala-
cje produkcji energii. Należy zauważyć, że opłacalność korzystania z własnego 
prądu, nie obarczonego kosztami emisji gazów cieplarnianych, znacząco zwięk-

Tab. 1. Zestawienie cech najczęsciej stosowanych urządzeń magazynowania energii, źródło: na podstawie [6]

Urządzenie gromadzenia energii Moc [MW] Czas rozładowania Sprawność [%] Czas życia
Koszt inwestycyjny 

[USD/kW]

Elektrownia szczytowa na sprężone 
powietrze + turbina gazowa (CAES) 

wykorzystujące podziemne zagłębienia
15 - 400 2 - 24 godz. 54 - 88 35 lat 600 - 750

Elektrownia szczytowo-pompowa 250 -> 1000 12 godz. 87 30 lat
2700 - 3300 

modernizajca ok. 300

Akumulator litowo-jonowy 5
15 min. do kilku 

godz.
90 (DC) 15 lat 4000 - 5000

Akumulator kwwasowo-ołowiowy 3 - 20
10 sek. do kilku 

godz.
75 - 80 (DC)
70 - 75 (AC)

4 - 8 lat 1740 - 2580

Akumulator sodowo-siarkowy 35 8 godz. 80 - 85 (DC) 15 lat 1850 - 2150

Akumulator przepływowy VRB 4 4 - 8 godz.
75 - 80 (DC)
63 - 68 (AC)

10 lat 7000 - 8200

Akumulator przepływowy 
cynkowo-bromowy

0,04 - 0,12 2 - 4 godz.
75 - 80 (DC)
60 - 70 (AC)

20 lat 5100 - 5600

Dyski wirujące dużej mocy 0,75 - 1,65 15 sek. - 15 min. 93 20 lat 3695 - 4313

Akumulatory przepływowe 
żelazowo-chromowe

<10 2 - 4 godz. 50 - 65 20 lat 200 - 2500

Akumulatory 
cynkowo-powietrzne

0,02 - 10 3 - 4 godz. 40 - 60 kilka tysięcy cykli 3000 - 5000

Cewki nadprzewodzące 1 - 200 1 sek. - 10 godz. 90 >30 000 cykli 380 - 2000

Kondensatory elektrolityczne 10 od 30 sek. 90 > 500 000 cykli 1500 - 2500
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Rys. 4. Ogniwo wodorowe typu PEM

Rys. 3. Opłacalność zastosowania poszczególnych metod magazynowania energii wyznaczona przy pomocy wskaźnika, 
źródło: na podstawie [10]

szy się w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat. Magazynowanie energii może tak-
że stanowić ważną opcję, gdy nie ma możliwości przekazywania energii wiatro-
wej do sieci energetycznej. 

Urządzenia do magazynowania energii ze względu na wykorzystywane zjawi-
ska fi zyczne lub chemiczne, możemy podzielić na: elektrochemiczne - akumula-
tory i akumulatory przepływowe, elektrostatyczne - kondensatory elektrolityczne, 
magnetyczne - cewki nadprzewodzące (SMES), urządzenia produkujące i ma-
gazynujące wodór, wykorzystujące energię sprężonego powietrza (CAES) i wy-
korzystujące energię potencjalną wody.

Najważniejszymi cechami urządzeń do magazynowania energii wiatrowej są: 
wysoka sprawność i niskie koszty gromadzenia energii, a dla potrzeb nagłego 
wsparcia systemu - możliwość szybkiego włączenia ich do pracy. Dla tych ostat-
nich zastosowań nie nadają się hydroelektrownie i CAES. 

 � Sprężanie powietrza

Gromadzenie energii wiatrowej w sprężonym powietrzu należy do najbardziej 
obiecujących metod. W warunkach laboratoryjnych sprężanie i rozprężanie po-
wietrza przy zachowaniu warunków przemiany izotermicznej albo adiabatycz-
nej można wykonać ze sprawnością bliską 100%. W warunkach komercyjnych 
sprawność ta jest zdecydowanie mniejsza ze względu na to, że podczas sprę-
żania urządzeniami dużej wydajności, powietrze znacznie się nagrzewa (nawet 
do 800oC), co powoduje straty związane z przenikaniem ciepła. Natomiast pod-
czas pracy turbiny lub silnika tłokowego, wykorzystującego sprężone powietrze 
do napędu generatora, powietrze oziębia się, co powoduje dalsze straty energii. 
Należy dodać, że istnieje możliwość skonstruowania sprężarek i silników o dużej 
sprawności, w tym bezpośrednio wykorzystujących energię kinetyczną wiatra-
ków, aczkolwiek ograniczeniem ich stosowania może być koszt.

W praktyce w elektrowniach szczytowych sprężone powietrze stosuje się do 
„doładowania” turbiny gazowej (tzw. CAES). Ok. 1/3 uzyskiwanej mocy pocho-

dzi ze spalania gazu, a 2/3 ze sprężo-
nego powietrza. Do przechowywania 
sprężonego powietrza wykorzystuje 
się sztolnie lub jaskinie. Zaawansowa-
ne systemy CAES mają rozwinięte wy-
mienniki ciepła i układy kondensacyjne 
dla zwiększenia sprawności. 
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 � Nowe pomysły

Istnieją pomysły (np. dr. Filipowicza), aby układ zbliżony do CAES zasto-
sować jako lokalne źródło mocy szczytowej w rejonach występowania elek-
trowni wiatrowych. W takim wypadku należałoby wybudować zbiorniki na 
sprężone powietrze. Zamiast gazu naturalnego można byłoby stosować bio-
gaz. Ze względu na słabą jakość biogazu, można rozważyć opcję podgrze-
wania zbiorników zamiast spalania biogazu w turbinach. Do podgrzewania 
zbiorników ze sprężonym powietrzem można wykorzystać także inne źródła 
ciepła. Powietrze sprężone przy pomocy wiatraków może być użyte do na-
pędu maszyn lub pojazdów. Wadą pojazdów wykorzystujących sprężone po-
wietrze jest ich krótki zasięg spowodowany małą „wartością energetyczną” 
sprężonego powietrza w stosunku do jego ciężaru i objętości. Jednak uży-
cie sprężonego powietrza do napędu pojazdów ma wielkie zalety ekologicz-
ne. W przeciwieństwie do pojazdów elektrycznych, czas ładowania zbiorni-
ka pojazdów na sprężone powietrze jest krótki. Poza tym cały pojazd moż-
na wykonać z powszechnie dostępnych materiałów.

Istnieje możliwość lokalnego wykorzystywania pojazdów na sprężone po-
wietrze w rejonach występowania wiatraków. Sprężone powietrze poza sa-
mochodami może być także użyte do napędu pojazdów szynowych, statków 
i maszyn rolniczych. Zwłaszcza te ostatnie mogłyby być „tankowane” z czę-
stotliwością dostosowaną do potrzeb, z wiatraka położonego w pobliżu pola.

 � Magazynowanie energii wiatrowej przy pomocy 
produkcji wodoru 

Nadmiar produkowanej z wiatru energii można magazynować również 
w postaci wodoru poprzez wykorzystanie procesu elektrolizy. Woda, pod 
wpływem przyłożonego zewnętrznego napięcia elektrycznego, rozkłada się 
na tlen i możliwą do wykorzystania energetycznie dwuatomową cząstecz-
kę wodoru. Proces elektrolizy jest dobrze znany i szeroko rozpowszechnio-
ny na skalę przemysłową, głównie tam, gdzie dostęp do taniej energii elek-
trycznej jest nieograniczony, czyli np. na Islandii, w Brazylii, czy Kanadzie. 
Amerykański Departament Energii ustalił cel na 2.85$ za kg wodoru wypro-
dukowanego w procesie elektrolizy .

Efektywne magazynowanie wodo-
ru stwarza wiele problemów. Wodór 
może być magazynowany w postaci 
gazowej, płynnej lub stałej (związków 
chemicznych). Jednak każda z tych 
metod ma znaczące ograniczenia i 
na chwilę obecną nie ma efektywnej 
metody magazynowania wodoru ani 
pod względem wolumetrycznym, ani 
na jednostkę masy. Dodatkowo prze-
nikanie wodoru przez materiały pro-
wadzi do jego ubytku w czasie (śred-
nio 1% ubytku dziennie) oraz tworze-
nia związków metali z wodorem po-
wodujących korozję materiału.

Między innymi z powyższych po-
wodów transport wodoru jest droż-
szy niż transport innych paliw. Bez-
pośrednie wykorzystanie wodoru do 
produkcji energii lub napędu pojaz-
dów może odbywać się na dwa spo-
soby: poprzez spalanie, lub w ogni-
wach paliwowych. Zastosowanie wo-
doru w turbinach lub silnikach tłoko-
wych nie wykorzystuje w pełni poten-
cjału energetycznego. Rozwiązaniem 
bardziej efektywnym są ogniwa pali-
wowe, które bezpośrednio zamienia-
ją energię chemiczną paliwa poprzez 
reakcje elektrochemiczne w energię 
elektryczną i ciepło. Głównym kom-
ponentem ogniw paliwowych są kata-
litycznie aktywowane elektrody: ano-
da dla paliwa, katoda dla utleniacza 
i elektrolit, który przewodzi jony po-
między elektrodami. Zasada działania 
wszystkich typów ogniw paliwowych 
jest taka sama, jednak wyróżnia się 
pięć głównych rodzajów w zależno-
ści od typu użytego elektrolitu, tem-
peratury pracy czy rodzaju użytego 
silnika. Najbardziej rozpowszechnio-
nym typem ogniw są ogniwa bazują-
ce na membranie tzw. PEMFC („Pro-
ton Exchange Membrane Fuel Cell”). 

Zakres temperatur działania 
PEMFC określony na 60-80oC po-
zwala na szybkie uruchomienie, co 
ma wpływ na mniejsze zużycie mate-
riałów, w rezultacie wydłużając trwa-
łość i wytrzymałość urządzenia. Jed-
nakże, do działania ogniwa paliwowe-
go wymagane jest zastosowanie ka-

Rys. 5. Schemat budowy ogniwa paliwowego
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talizatorów, takich jak platyna, co zna-
cząco podwyższa cenę urządzenia.

Przykładem wykorzystania tech-
nologii wodorowej do magazynowa-
nia zmieniającej się w czasie energii z 
wiatru jest instalacja zlokalizowana na 
norweskiej wyspie Utsira, z populacją 
240 osób, leżącą na Oceanie Atlan-
tyckim. Wyspa charakteryzuje się bar-
dzo dobrymi warunkami wietrznymi, 
ale także małym (maksymalnie 900 
kW) i zmiennym w czasie zapotrzebo-
waniem na energię elektryczną. Głów-
na produkcja energii jest dostarczana 
przez dwie turbiny wiatrowe o mocy 
600 kW każda. W okresach nadpro-
dukcji energii nadmiar jest dostarcza-
ny do elektrolizera (48 kW) produkując 
wodór z wydajnością 10 Nm3/godzi-
nę, który następnie jest kompresowa-
ny do ciśnienia 200 bar i magazyno-
wany w zbiorniku o pojemności 12 m3. 
W okresach niedoboru energii z wia-
tru, wodór wykorzystywany jest do 
produkcji energii elektrycznej w 12 
kW ogniwie paliwowym razem z 50 
kW silnikiem spalinowym oraz aku-
mulatorem jako system zapasowy. 
Dodatkowo w celu stabilizacji syste-
mu wykorzystywane jest także koło 
zamachowe. Przy tych parametrach 
zmagazynowany wodór może dostar-
czyć energię dla całego systemu dzie-
sięciu gospodarstw przez 2 dni. Pod-
czas autonomicznego funkcjonowa-
nia systemu przez pół roku niezawod-
ność systemu kształtowała się na po-
ziomie 90%. Projekt ten pokazuje, że 
jest możliwe efektywne wykorzystanie 
nadmiaru energii z wiatru poprzez pro-
dukcję wodoru jako nośnika energii.

Pomimo dużych nadziei związa-
nych z wykorzystywaniem ogniw pa-
liwowych, opartych na ich wysokiej 
sprawności i neutralnym wpływem na 
środowisko, to rosnący koszt surow-
ców tj. platyny, czy brak odpowied-
nich materiałów do efektywnego ma-
gazynowania wodoru, przekreśla moż-
liwość, by w najbliższym czasie wo-
dór i ogniwa paliwowe trafi ły do co-
dziennego użytku. 

 

Turbiny wiatrowe 

 

Ogniwo paliwowe i 
silnik spalinowy na 

wodór 
Akumulator Ko�o 

zamachowe 

Kompresor 

Elektrolizer 

Zbiornik wodoru 

Odbiorca energii:  
10 domostw 

Autonomiczny system 

Akumulator 

 � Przyszłość wodoru

W przyszłości szersze zastosowanie magazynowania energii wiatrowej 
w wodorze należy raczej upatrywać w wykorzystywaniu silnych wiatrów wy-
stępujących na obszarach położonych daleko od sieci energetycznych. Z da-
nych opublikowanych przez NREL wynika, że średnia gęstość mocy wiatru na 
wysokości 50 m dla północnej Polski, północno-zachodniej Danii i wietrznych 
rejonów północnego Atlantyku wynosi odpowiednio: 350, 800, 2 000 W/m2.

Rodzi to pokusę wykorzystania silnych wiatrów przy pomocy elektrow-
ni położonych na wyspach i elektrowni pływających nie połączonych z sie-
cią energetyczną. Dla takich rozwiązań najlepszym środkiem magazynowa-
nia i przewożenia energii wiatrowej wydaje się wodór lub paliwa produkowa-
ne na bazie wodoru. �
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Rys. 6. Schemat sieci elektrycznej z rozproszonymi źródłami 
generowania i magazynowania energii
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dr Leszek Karski, Zak�ad Prawa Ochrony �rodowiska, Uniwersytet Kardyna�a Stefana Wyszy�skiego

Wsparcie dla BIOGAZU
Pakiet klimatyczno-energetyczny nak�ada na Polsk� szereg obowi�zków 

zwi�zanych z bezpiecze�stwem energetycznym. Dotycz� one zarówno 
ci�g�o�ci dostaw, ochrony �rodowiska, jak i zasad konkurencji. 
rodkiem, 
który ��czy w sobie wspomniane obszary bezpiecze�stwa energetycznego, jest 
rozwój energetyki odnawialnej. OZE staje si� papierkiem lakmusowym realizacji 
zobowi�za� Unii Europejskiej w zakresie bezpiecze�stwa energetycznego. 
Zobowi�za� zarówno w stosunku do innych Pa�stw, jak i w stosunku do 
obywateli Unii Europejskiej. Z tego te� powodu nietrudno si� dziwi�, 
i� w dyrektywie z dnia 23 kwietnia 2009 r. 2009/28 w sprawie promowania 
wykorzystania energii ze �róde� odnawialnych ustanowiono ambitne cele 
- co nie oznacza, i� realne. 
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Krajowy cel przewidziany dla Polski 
w zakresie udziału energii z OZE 

w końcowym zużyciu energii brutto 
jest określony na 15% w 2020 r. Ozna-
cza, to iż przed naszym Krajem posta-
wiono potężne wyzwanie. Należało-
by się jednak zastanowić, czy jeste-
śmy na nie przygotowani pod wzglę-
dem świadomości, organizacji, środ-
ków fi nansowych i prawa. Zwłasz-
cza to ostatnie zagadnienie, jest istot-
ne ze względu na zasadę transpono-
wania postanowień prawa unijnego do 
prawa krajowego, jako wstępnej fazy 
wdrożenia. Ostatnia nowelizacja usta-
wy Prawo energetyczne, wskazuje, iż 
prawodawca polski stara się uspraw-
nić polski system wsparcia przewi-
dziany dla energetyki odnawialnej. W 
szczególności istotne znaczenie po-
siada wsparcie biogazu.

 � Cel nowelizacji 
i defi nicje

Podstawowym celem nowelizacji 
ustawy Prawo energetyczne z dnia 8 
stycznia 2010 r. jest dostosowanie się 
do postanowień dyrektywy z dnia 18 
stycznia 2006 r. 2005/89/EC dotyczą-
cej działań na rzecz zagwarantowania 
bezpieczeństwa dostaw energii elek-
trycznej i inwestycji infrastrukturalnych. 
Ponieważ prace legislacyjne nad pro-
jektem ustawy nowelizującej trwały oko-
ło 2 lata, dlatego też tekst ostatecznie 
przyjęty, zawiera znacznie większy za-
kres zagadnień, aniżeli wymagałaby te-
go wspomniana dyrektywa. Między in-
nymi zawiera nowe rozwiązania w za-
kresie wsparcia biogazu. 

Obok przyczyn związanych z do-
stosowaniem się do prawa unijnego – 
przypuszczalnie do dyrektywy 2009/28 
– należy wspomnieć również o in-
nych przyczynach regulacji w zakresie 
wsparcia biogazu. Z pewnością pod-
stawowymi zagadnieniami były: kwe-
stia braku rozwoju energetyki opartej 
na biogazie, nieprzychylna interpreta-
cja Prezesa URE w sprawie łączenia 
świadectw pochodzenia, zarządzanie 
emisjami oraz zagospodarowanie za-

sobu ze względów społeczno-gospo-
darczych. Założenia określone w „Po-
lityce energetycznej do 2030 r.” wska-
zują na potężne zainteresowanie roz-
wojem biogazowni. W rozdziale 5 prze-
widuje się powstanie do 2020 r. śred-
nio jednej biogazowni w każdej gminie. 
Brak widocznych dotychczas oznak bo-
omu, oznaczał, iż system wsparcia w 
omawianym obszarze nie jest wystar-
czający i nie prowadzi do osiągnięcia 
zakładanego celu politycznego. 

Niebagatelne znaczenie posiadają 
zmiany w defi nicjach zawartych w ar-
tykule 3 ustawy Prawo energetyczne. 
Po pierwsze do defi nicji zakresu termi-
nu paliwa gazowe dodano biogaz rolni-
czy. Usytuowanie biogazu rolniczego w 
defi nicji wskazuje na to, iż będzie on za-
wsze uznawany za paliwo gazowe nie-
zależnie od tego, czy jest dostarczany 
za pomocą sieci gazowej.

Nieprzychylne 
stanowisko 
w sprawie łączenia 
świadectw 
pochodzenia 
uderzyło przede 
wszystkim 
w biogazownie

 Po drugie wprowadzono w pkt. 20a 
defi nicję biogazu rolniczego. Pod wspo-
mnianym terminem należy rozumieć: 
paliwo gazowe otrzymywane z surow-
ców rolniczych, produktów ubocznych 
rolnictwa, płynnych lub stałych odcho-
dów zwierzęcych, produktów ubocz-
nych lub pozostałości przemysłu rol-
no-spożywczego lub biomasy leśnej w 
procesie fermentacji metanowej. Rozu-
mienie w ten sposób biogazu rolnicze-
go posiada kolosalne znaczenie dla za-
kresu przedmiotowego wsparcia bio-
gazu. Poprzez określenie surowców, z 
których ma być produkowany biogaz, 
prawodawca krajowy określił przedmio-
towy zakres wsparcia. Tylko te podmio-
ty, które będą produkowały paliwo ga-

zowe ze wspomnianych zasobów mogą 
starać się otrzymać wsparcie, po speł-
nieniu warunków przewidzianych pra-
wem. W ten sposób prawodawca de-
fi nitywnie organiczna swobodę w okre-
ślaniu czy to poprzez akt wykonawczy, 
czy to poprzez akt stosowania prawa 
zakresu przedmiotowego uprawnie-
nia. Uwaga ta ma istotne znaczenie w 
kontekście skłonności do dookreśla-
nia zakresu przedmiotowego wspar-
cia poprzez rozporządzenia i decyzje 
administracyjne. 

 � Łączenie świadectw 
pochodzenia

Z pewnością w istotnej mierze do 
braku realizacji polityki energetycznej w 
zakresie rozwoju biogazowni przyczyni-
ła się nieprzychylna interpretacja Preze-
sa URE w sprawie możliwości uzyska-
nia za tę samą ilość energii świadectwa 
pochodzenia z OZE i świadectwa po-
chodzenia z kogeneracji. Nieprzychyl-
ne stanowisko w sprawie łączenia świa-
dectw pochodzenia uderzyło przede 
wszystkim w biogazownie. Wydaje się, 
iż Prezes URE w swojej wykładni po-
minął pewne podstawowe zasady in-
terpretacji prawa. Po pierwsze, prawo-
dawca polski nigdzie nie zakazał łącz-
nego stosowania systemów wsparcia. 
Po drugie, również prawodawca wspól-
notowy nie zakazał łączenia systemów 
wsparcia w prawie wiążącym, a prze-
cież tylko takie mogłoby wpływać na 
prawa i obowiązki podmiotów nieza-
leżnych od organów stanowiących da-
ne prawo. W omawianym przypadku z 
pewnością mamy do czynienia z zasa-
dą, iż to na co bezpośrednio zezwala 
prawo wiążące, nie może być derogo-
wane przez prawo miękkie. Przywołane 
w komunikacie Prezesa URE Wspólno-
towe wytyczne dotyczące pomocy Pań-
stwa na rzecz ochrony środowiska na-
turalnego (2001/C 37/03) mają charak-
ter prawa miękkiego, zatem nie mogą 
być podstawą do rozstrzygania o pra-
wach obywateli polskich wbrew posta-
nowieniom polskiego prawa powszech-
nie obowiązującego. Ponadto należy 
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zauważyć, iż również w prawie mięk-
kim prawodawca wspólnotowy nie za-
kazywał i nie zakazuje łączenia pomo-
cy. W jednostce redakcyjnej przywoły-
wanej przez Prezesa URE, czyli lit. H 
pkt. 74 uznano, iż w przypadku pomo-
cy służącej różnym celom, a dotyczą-
cej takich samych kosztów kwalifi ko-
wanych, będzie stosowało się najbar-
dziej korzystny pułap pomocy. Jednak 
trudno przypuszczać, aby prawodaw-
ca unijny miał ma myśli polskie pułapy 
określone w ustawie Prawo energe-
tyczne. Prawodawca unijny odnosi się 
do pułapów określonych w wytycznych 
wspólnotowych. Warto również podkre-
ślić, iż zadaniem polskich organów jest 
zajmowanie, w sytuacjach niejasnych, 
takiego stanowiska, które jest korzyst-
ne dla krajowych podmiotów. 

Przesunięcie 
mechanizmu 
wsparcia 
z poziomu 
wytwarzania 
energii na poziom 
wytwarzania 
biogazu, powinno 
znacznie skrócić 
okres ryzyka 
inwestycyjnego, 
co powinno 
spowodować 
szybkie 
otrzymanie 
środków na 
inwestycje, a tym 
samym istotnie 
przyczynić się do 
rozwoju energetyki 
opartej na 
biogazie

Kolejną kwestią jest to czy rozwa-
żana interpretacja jest zgodna ze sfor-
malizowanymi dokumentami politycz-
nymi dotyczącymi energetyki. Wyda-
je się, iż nie jest, ponieważ Polska za-

mierza rozwijać energetykę odnawial-
ną, a zatem kieruje szeroki strumień 
wsparcia. Wręcz, interpretacja zawęża-
jąca zakres wsparcia wydaje się być na 
tle celów politycznych niedopuszczal-
na. Abstrahując od odpowiedzi na py-
tanie kto w Polsce jest organem wła-
ściwym ds. ochrony konkurencji - czy 
Prezes URE, czy Prezes Urzędu Ochro-
ny Konkurencji i Konsumenta, wypada 
zauważyć, iż również argument doty-
czący nadmiernego wsparcia jest ma-
ło zasadny. Biogazownie są jak dotych-
czas dosyć drogie. Konsekwencją tego 
jest uznanie, iż na tle dotychczasowe-
go stanu prawnego w pełni uzasadnio-
ne było wsparcie podwójne. Częścio-
wą konkluzją sporu wokół możliwości 
łączenia świadectw pochodzenia wyda-
je się być rozstrzygnięcie polskiego pra-
wodawcy poprzez nowelizację z dnia 
8 stycznia 2010 r. Bezpośrednio okre-
ślono w ustępie 1a art. 9e ustawy Pra-
wo energetyczne, iż Prezes URE ma 
obowiązek wydać łącznie świadectwa 
pochodzenia: Prezes Urzędu Regulacji 
Energetyki wydaje świadectwa pocho-
dzenia z OZE oraz świadectwa pocho-
dzenia z kogeneracji, dla energii elek-
trycznej wytworzonej w odnawialnym 
źródle energii, spełniającej jednocze-
śnie warunki wysokosprawnej kogene-
racji. Nie zamyka to oczywiście kwestii 
spornych co do świadectw, które po-
winny być wydane przed wejściem w 
życie odpowiednich postanowień no-
welizacji styczniowej.

 � Przejście ze wsparcia 
źródła na wsparcie 
zasobu 

Brak zakładanego rozwoju bioga-
zowni w dużej mierze był związany rów-
nież z tym, iż dotychczas podstawowy 
mechanizm wsparcia, czyli gwarancję 
pochodzenia, kierowano dopiero przy 
wytwarzaniu energii elektrycznej z bio-
gazu. Oznaczało to, iż podmiot zainte-
resowany aktywnością w zakresie bio-
gazu mógł uzyskać wsparcie dopiero 
po „uruchomieniu” odnawialnego źró-
dła energii. Przedłużało to cykl inwe-

stycji i w konsekwencji zwiększał się 
okres ryzyka biznesowego i niepew-
ności co do wsparcia fi nansowego. W 
znaczący sposób utrudniało to zebra-
nie niezbędnych środków na przedsię-
wzięcie biogazowe. Poprzez noweliza-
cję z dnia 8 stycznia 2008 r. stworzono 
możliwość wsparcia bezpośrednio dla 
zasobu, a nie dopiero dla źródła (w no-
welizacji prawodawca dodał nową defi -
nicję – jednostki wytwórczej, którą na-
leży najprawdopodobniej rozumieć ja-
ko źródło, chociaż zarazem powstaje 
pytanie, dlaczego prawodawca używa 
dwóch terminów na określenie tego sa-
mego zakresu pojęciowego).

Poprzez nowy art. 9o wprowadzo-
no system gwarancji pochodzenia dla 
biogazu. Nowy mechanizm wsparcia 
jest instrumentem rynkowym, opartym 
na doświadczeniach gwarancji pocho-
dzenia z OZE. Warto jednak podkre-
ślić, iż jest on odrębnym mechanizmem 
od systemu świadectw pochodzenia z 
OZE. Zgodnie z ustępem 1 art. 9o po-
twierdzeniem wytworzenia biogazu rol-
niczego oraz wprowadzenia go do sie-
ci dystrybucyjnej gazowej jest świadec-
two pochodzenia biogazu rolniczego, 
zwane dalej „świadectwem pochodze-
nia biogazu”. 

W myśl ustępu 3 art. 9o świadec-
two pochodzenia biogazu wydaje Pre-
zes URE. Jest ono wydawane na wnio-
sek przedsiębiorstwa energetycznego 
zajmującego się wytwarzaniem bioga-
zu rolniczego, złożony za pośrednic-
twem operatora systemu dystrybucyj-
nego gazowego, na którego obszarze 
działania znajduje się instalacja wytwa-
rzania biogazu rolniczego określona we 
wniosku. Z takiego ujęcia należy wnio-
skować, iż tylko podmioty, które będą 
„rejestrowymi” przedsiębiorstwami wy-
twarzającymi biogaz rolniczy będą mo-
gły występować z wnioskiem. 

Kolejnym wnioskiem jest to, iż pod-
miot ubiegający się o świadectwo, bę-
dzie musiał odprowadzić „wspierany” 
biogaz do operatora systemu dystry-
bucyjnego gazowego. OSD gazowe-
go jest pośrednikiem, który gwaran-
tuje rzetelność informacji, dlatego nie-
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możliwe jest wystawienie świadectwa 
bez jego udziału. 

Prawodawca nadal podtrzymuje za-
sadę, zaczerpniętą z gwarancji pocho-
dzenia z OZE, iż do wydawania świa-
dectw pochodzenia biogazu stosuje 
się odpowiednio przepisy Kodeksu po-
stępowania administracyjnego o wyda-
waniu zaświadczeń. Na obecnym eta-
pie rozwoju instrumentów rynkowych 
w Polsce nie jest wskazane, aby wy-
korzystywać tryb wydawania zaświad-
czeń przewidziany w rozdziale 7 usta-
wy Kodeks postępowania administra-
cyjnego. Wynika to z tego, iż zaświad-
czenie zalicza się do czynności mate-
rialno-technicznych. Czynności te na-
leżą do sfery działalności organizator-
skiej. Zaświadczenia nie kreują nowe-
go porządku prawnego. Jest ono wy-
dawane po to, aby potwierdzić fakty 
lub stan prawny, które są znane orga-
nowi wydającemu zaświadczenie. Za-
świadczenie może służyć przekazaniu 
informacji dla innego organu. W przy-
padku świadectwa pochodzenia orga-
nem wydającym jak i organem umarza-
jącym jest ten sam Prezes URE. 

Ponadto prawnikom specjalizują-
cym się w prawie administracyjnym 
trudno jest uwierzyć, iż można obra-
cać zaświadczeniami. Nie są one do 
tego przeznaczone. 

Użycie wyrażenia „stosuje się od-
powiednio” wprowadza istotną niepew-
ność co do zakresu zastosowania prze-
pisów ustawy Kodeks postępowania 
administracyjnego. Termin „odpowied-
nio stosować” oznacza, iż stosuje się 
w całości albo stosuje się w części lub 
nie stosuje się wcale. Wszystko zależy 
od charakteru postanowień, do których 
się prawodawca odwołuje i charakteru 
postanowień odwołujących. 

Prezes URE wydaje świadectwo we 
wnioskowanym zakresie. Odmowa wy-
dania zaświadczenia bądź zaświadcze-
nia o treści żądanej przez wnioskodaw-
cę następuje, zgodnie z art. 219 usta-
wy Kodeks postępowania administra-
cyjnego, w drodze postanowienia. Od-
mowa wydania zaświadczenia powin-
na spełniać wszystkie wymogi przewi-

dziane dla postanowienia, które zostały 
określone w art. 124 i 125 ustawy Ko-
deks postępowania administracyjne-
go. Zgodnie z ustępem 4 art. 30 usta-
wy Prawo energetyczne, od postano-
wienia służy zażalenie do Sądu Okrę-
gowego w Warszawie – sądu antymo-
nopolowego.

Brak zakładanego 
rozwoju 
biogazowni w 
dużej mierze 
był związany 
również z tym, 
iż dotychczas 
podstawowy 
mechanizm 
wsparcia, czyli 
gwarancję 
pochodzenia, 
kierowano dopiero 
przy wytwarzaniu 
energii 
elektrycznej z 
biogazu

W art. 9o ustawy Prawo energe-
tyczne określono terminy dotyczące 
procedury wydania świadectwa. Wnio-
sek o wydanie świadectwa przedsię-
biorstwo energetyczne, zajmujące się 
wytwarzaniem biogazu rolniczego, 
przedkłada OSD gazowego, w termi-
nie 45 dni od dnia zakończenia okresu 
wytworzenia danej ilości biogazu rolni-
czego objętej tym wnioskiem. Następ-
nie OSD gazowego przekazuje Preze-
sowi URE wniosek w terminie 14 dni 
od dnia jego otrzymania, wraz z po-
twierdzeniem danych dotyczących ilo-
ści wytwarzanego biogazu rolniczego 
wprowadzanego do sieci gazowej dys-
trybucyjnej, określonych na podstawie 
wskazań urządzeń pomiarowo-rozlicze-
niowych. Przeze URE wydaje świadec-
two w terminie 14 dni od dnia otrzyma-
nia wniosku od OSD gazowego.

 � Świadectwo 
pochodzenia biogazu 
i dostęp do rynku

Świadectwo jest instrumentem fi -
nansowym zawierającym prawa ma-
jątkowe, który może podlegać obrotowi 
niezależnie od podstawy, czyli w oma-
wianym przypadku energii elektrycz-
nej. Warto również pamiętać, iż oprócz 
szczegółowych rozwiązań w ustawie 
Prawo energetyczne do świadectw po-
chodzenia odnoszą się także postano-
wienia ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o obrocie instrumentami fi nansowymi.  

Co do świadectwa, potocznie nazy-
wanego certyfi katem, to warto zauwa-
żyć, iż nie powinno się go koloryzować 
na brązowo. Świadectwo biogazowe 
nie powinno się nazywać certyfi katem 
brązowym, ponieważ w nomenklaturze 
międzynarodowej i unijnej kolor brązo-
wy jest używany dla określenia upraw-
nień do emisji, przydziałów do emisji 
i jednostek kyotowskich. Dlatego au-
tor proponowałby wprowadzenie inne-
go określenia świadectw pochodzenia 
biogazu, np. certyfi kat przezroczysty. 

Świadectwo pochodzenia bioga-
zu zawiera prawa majątkowe, do któ-
rych stosuje się odpowiednio przepi-
sy dotyczące praw majątkowych za-
warte w ustępach 5a-17 art. 9e. Wy-
pada zauważyć, iż postanowienia, do 
których prawodawca się odwołuje ra-
czej zawierają szerszą materię, aniże-
li wynikałoby to z literalnego brzmienia 
ustępu 8 art. 9o. Ponadto uwagę zwra-
ca fakt, iż dla biogazu nie wprowadzo-
no zwolnień podobnych do tych zawar-
tych w ustępie 18 art. 9e ustawy Pra-
wo energetyczne.

Świadectwa pochodzenia z OZE i 
biogazu są w pełni wymienialne. Wyni-
ka to z nowego sformułowania art. 9a 
ust. 1: zobowiązany podmiot będzie 
mógł się rozliczać zarówno świadec-
twem pochodzenia z OZE, jak i świa-
dectwem pochodzenia biogazu. Za-
tem ich średnia cena rynkowa powin-
na być równa.

Prawodawca unika możliwości po-
dwójnego dofi nansowania biogazu na 
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poziomie zasobu i poziomie źródła. W 
myśl ustępu 8f art. 9a do wypełnienia 
obowiązku przedstawienia do umorze-
nia świadectw nie zalicza się umorzo-
nych  świadectw pochodzenia, o któ-
rych mowa w art. 9e ust. 1, wydanych 
dla energii elektrycznej wytworzonej w 
odnawialnym źródle energii wykorzystu-
jącym w procesie przetwarzania energię 
pozyskiwaną z biogazu rolniczego, dla 
którego przedsiębiorstwo energetycz-
ne zajmujące się wytwarzaniem bioga-
zu rolniczego wystąpiło lub wystąpi z 
wnioskiem o wydanie świadectwa po-
chodzenia biogazu. Ta dosyć skompli-
kowana konstrukcja jest uzasadniona 
tym, iż wiązka pomocy publicznej nie 
może być zbyt duża, ze względu na 
wytyczne wspólnotowe w sprawie po-
mocy Państwa na ochronę środowiska 
(2008/C 82/01).

Dodatkowym zagadnieniem jest do-
stęp biogazu do rynku. Wprowadzono 
obowiązek odbioru biogazu przez OSD 
gazowego, w obszarze jego działania. 
Obowiązek OSD gazowego zarazem 
stanowi uprawnienie przedsiębiorstw 
wytwarzających biogaz rolniczy - art. 
9 c ustęp 6a. „Uprawniony” biogaz rol-
niczy powinien spełniać parametry ja-
kościowe określone w przepisach roz-
porządzenia ministra właściwego do 
spraw gospodarki, wydanych na pod-
stawie art. 9a ust. 11 oraz powinien być 
wytworzony w instalacjach przyłączo-
nych bezpośrednio do sieci zobowią-
zanego operatora.

 � Wnioski

Niniejszy artykuł miał na celu uka-
zanie kliku wybranych elementów 
wsparcia skierowanego do biogazu 
przez pracodawcę polskiego na mo-
cy nowelizacji z dnia 8 stycznia 2010 
r. Oprócz rozważonych kwestii pozo-
stają jeszcze inne zagadnienia do prze-
myślenia, jak chociażby, prowadzenie 
działalności gospodarczej, sankcje czy 
wejście w życie postanowień.

Prowadzenie działalności przez 
przedsiębiorstwa energetyczne wy-
twarzające biogaz rolniczy uregulo-

wano w art. 9p, art. 9r i art. 9s. Nie-
pożądane zachowanie podmiotów w 
zakresie wytwarzania biogazu zosta-
ło usankcjonowane w art. 56 ustępie 
1 pkt. 1a, pkt. 28, pkt. 29 i pkt. 30. 
Zasadniczo ustawa nowelizująca we-
szła w życie 11 marca 2010 r. Wyjąt-
kiem są postanowienia przewidziane 
odnośnie systemu wsparcia biogazu. 
Przepisy art. 9a w brzmieniu  nada-
nym ustawą nowelizującą w zakresie  
dotyczącym  świadectw pochodzenia  
biogazu  rolniczego  stosuje  się  od  
dnia  1 stycznia 2011 r., o czym stano-
wi art. 8 ustawy nowelizującej. Punkt 
18 art. 1 nowelizacji, który wprowa-
dza art. od 9o do 9s, dotyczące pro-
wadzenia działalności przez  przed-
siębiorstwa energetyczne wytwarza-
jące biogaz rolniczy, wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 2011 r., zgodnie z 
art. 22 ustawy nowelizującej z dnia 8 
stycznia 2010 r.

Podsumowując, należy przychyl-
nie powitać wprowadzone zmiany w 
zakresie wsparcia biogazu. Ustawa z 
dnia 8 stycznia 2010 r. zawiera posta-
nowienia kompatybilne z postanowie-
niami Pakietu klimatyczno-energetycz-
nego. Rozważana nowelizacja wpro-
wadza pewne mechanizmy wsparcia, 

które są korzystne dla rozwoju OZE, 
jak chociażby świadectwo pochodze-
nia biogazu i obowiązek jego odbioru 
przez OSD gazowego. Przesunięcie 
mechanizmu wsparcia z poziomu wy-
twarzania energii na poziom wytwarza-
nia biogazu, powinno znacznie skró-
cić okres ryzyka inwestycyjnego, co 
powinno spowodować szybkie otrzy-
manie środków na inwestycje, a tym 
samym istotnie przyczynić się do roz-
woju energetyki opartej na biogazie. 
Potężnym bodźcem rozwojowym bę-
dzie również bezpośrednie wyartyku-
łowanie możliwości uzyskania zarówno 
świadectwa pochodzenia z OZE, jak i 
świadectwa pochodzenia z kogenera-
cji. Na tle postanowień ustawy noweli-
zującej powstaje problem obciążenia 
właściwych podmiotów obowiązkami 
związanymi z biogazem rolniczym. Wy-
daje się, iż obowiązki przedstawienia 
do umorzenia świadectw biogazu po-
winny ściśle odnosić się do sektora ga-
zowego. Z pewnością wprowadzane i 
wprowadzone zmiany stanowią kolejny 
element polskiego systemu wsparcia 
energetyki odnawialnej. Systemu, który 
powinien być nadal przebudowywany 
pod kątem realizacji postanowień Pa-
kietu klimatyczno-energetycznego. �

Fot. NE
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Stosowanie w praktyce zasad ra-
cjonalnej gospodarki odpadami 

wymaga nie tylko rozwoju technologii 
minimalizujących ilość powstających 
odpadów, ale także nowoczesnych 
rozwiązań technologicznych, które po-
zwalają na ich skuteczne unieszkodli-
wianie i gospodarcze wykorzystanie. 
Jedną z metod utylizacji odpadów pal-
nych jest wytwarzanie z nich paliw al-
ternatywnych. Zastosowanie tej meto-
dy uwarunkowane jest fi zykochemicz-
nymi właściwościami odpadów oraz 
obowiązującymi przepisami prawnymi.

Na jakość wyprodukowanego pali-
wa wpływa odpowiedni dobór:

 � możliwych do wykorzystania w 
świetle przepisów prawnych do-
tyczących ochrony środowiska i 
gospodarki odpadami składników 
palnych, od których zależy wartość 
opałowa paliwa,

 � metody aglomeracji składników pa-
liwa np. sposobu odwadniania, su-
szenia, rozdrabniania i homogeni-
zacji,

 � metody aglomeracji składników pa-

liwa, uzależnionej od wymagań sta-
wianych formie wytwarzanego pa-
liwa oraz właściwości składników,

 � spoiwa niewywierającego negatyw-
nego wpływu na właściwości ener-
getyczne i ekologiczne produktu,

 � metody końcowej obróbki paliwa 
np. sezonowanie w warunkach na-
turalnych, kondycjonowanie w pod-
wyższonej temperaturze.

Na obecnym etapie wymagań eko-
logicznych i rozwoju technologiczne-
go, najbardziej racjonalnymi kierunka-
mi energetycznego zagospodarowania 
odpadów komunalnych jest:

 � selekcja odpadów komunalnych i 
wydzielanie frakcji energetycznej 
(paliwo alternatywne), zaliczanej do 
źródeł produkcji energii „zielonej”,

 � wykorzystanie frakcji energetycz-
nych jako paliwa samodzielnego 
lub jako paliwa uzupełniającego 
(multi paliwowe paleniska), albo 
składnika paliw mieszanych,

 � wykorzystanie frakcji energetycz-
nych jako paliwa do procesów 

technologicznych (produkcja klin-
kieru, ceramiki, hutniczej, itp.) i wy-
twarzania ciepła (przede wszystkim 
w procesach zgazowania).

Wydzielona frakcja  energetycz-
na poprzez komponowanie z innymi  
składnikami lub/i dobór odpowiednich 
metod spalania jest źródłem produk-
cji paliw alternatywnych i czystej ener-
gii cieplnej.

 �  Badanie właściwości 
odpadów w aspekcie 
wykorzystania ich jako 
składników mieszanek 
energetycznych  

Prace badawcze nad charakterysty-
ką energetyczną, składem chemicznym 
i mineralogicznym wytypowanych, ba-
danych materiałów odpadowych wyka-
zują ich przydatność do komponowa-
nia mieszanek paliwowych, szczegól-
nie dla energetyki wielkoprzemysłowej. 

Podstawą komponowania paliw z 
materiałów odpadowych powinna być 

dr hab. in�. Barbara Tora, dr in�. Wies
aw A. �muda, 
mgr in�. Stanis
aw Budzy�, Akademia Górniczo-Hutnicza 

Paliwo z odpadów
- wybrane przyk�ady - I cz���

W artykule przedstawiono wybrane technologie energetycznego wykorzystania 
odpadów opracowane na Wydzia�ach Energetyki i Paliw oraz Górnictwa 

i Geoin�ynierii AGH obejmuj�ce: produkcj� paliwa alternatywnego z odpadów 
komunalnych, paliwo z osadów �ciekowych RECO, paliwo z m�czki kostnej oraz 
produkcj� syntetycznego w�gla koksuj�cego.
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przede wszystkim biomasa w formie 
osadów ściekowych, mączki kostnej 
oraz odpadów drzewnych. Produkcja 
paliw alternatywnych na bazie osadów 
ściekowych jest rozwiązaniem konku-
rencyjnym, w stosunku do współspa-
lania osadów przede wszystkim z uwa-
gi na:

 � paliwo nie wnosi do procesu spa-
lania tak dużej zawartości wody jak 
osady, 

 � paliwo jest substancją bezwonną, 
ma konsystencję stałą, 

 � paliwo ma wartość opałową po-

dobną do węgla brunatnego, dla-
tego też w bilansie ekonomicznym 
utylizacji może generować dodat-
kowy zysk, 

 � jest paliwem biomasowym, co w 
przypadku spalania w elektrow-
niach pozwala zaliczyć je do od-
nawialnych źródeł energii. 

Należy zwrócić uwagę, że w związ-
ku z addytywnością cech poszczegól-
nych parametrów uzyskanie odpowied-
nich, wymaganych wielkości i stabil-
ności konkretnych składników nie po-

winno nastręczać trudności, szczegól-
nie przy homogeniczności poszczegól-
nych składników. 

Najlepszą formą wytwarzanych pa-
liw z badanych materiałów odpadowych 
wydaje się być granulat. 

Zbadano właściwości energetyczne 
sześciu próbek odpadów, które mogą 
stanowić składniki paliwa alternatywne-
go. Materiałami poddanymi badaniom 
były: mączka kostna, osad komunalny, 
trociny, wydzielone odpady komunalne, 
zużyty węgiel aktywny oraz składowa-
na sadza techniczna. Próbki poddano 
badaniom, zgodnie z  obowiązującymi 
normami. W tabeli 1 i 2 przedstawiono 
wyniki analiz właściwości energetycz-
nych, w tabeli 2 analizę składu elemen-
tarnego badanych materiałów, w tabeli 
3 analizę składu mineralnego (podsta-
wowe tlenki) popiołów otrzymanych z 
badanych materiałów odpadowych. W 
tabeli 4 przedstawiono zawartość nie-
których metali w popiołach. 

Na podstawie przeprowadzonych 
badań materiałów odpadowych przygo-
towano dwie mieszanki energetyczne. 
Mieszanka nr I składała się z 70% osa-
du ściekowego i 30% mączki kostnej. 
Mieszanka II składała się z 56% osa-
du ściekowego, 24% mączki kostnej, 
10% odpadu drzewnego i 10% odpa-
dowego węgla drzewnego. W tabeli 5 
przedstawiono wyniki analiz właściwo-
ści energetycznych badanych próbek 
mieszanek odpadów. 

 � Produkcja Stałego 
Paliwa Odnawialnego 
RECO

Technologia produkcji paliwa alter-
natywnego RECO opiera się na wyko-
rzystaniu przefermentowanego osadu 
ściekowego i dodatku biomasy w po-
staci zrębków lub trocin. Paliwo jest 
produkowane w dwu odmianach RE-
CO 1 i RECO 2. Charakterystyka pa-
liw została podana w tabeli 6. Paliwo 
alternatywne RECO 1 bazuje na osa-
dach ściekowych, natomiast RECO 2 
składa się z przefermentowanych osa-
dów ściekowych z dodatkiem zrębków. 

Tab. 1. Wyniki analiz właściwości składników paliwa

Odpad [%] W r
ex [%] Wa [%] W r

t [%] Va [%] V r [%] Vdaf [%]

Mączka kostna 0,0 4,5 4,5 63,0 63,0 94,3

Osad komunalny 82,8 8,4 84,2 57,7 9,9 88,0

Trociny 11,9 9,5 20,3 75,1 66,2 84,1

Odpady komunalne 11,1 6,6 17,0 72,2 64,2 88,8

Węgiel aktywny 1,1 6,8 7,8 46,0 45,5 64,7

Sadza 62,7 2,4 63,6 10,8 4,0 11,3

Tab. 1. Wyniki analiz właściwości składników – c.d.

Odpad Aa [%] Ad [%] Ar [%] Sa
t [%] Sr

t [%] Qa
s [%] Qa

i [%] Qr
i [%]

Mączka kostna 28,7 30,1 28,7 0,44 0,44 17 522 16 035 16 035

Osad komunalny 26,0 28,4 4,5 1,43 0,25 15 429 14 202 421

Trociny 1,2 1,3 1,1 0,15 0,13 18 280 16 315 14 083

Odpady komunalne 12,1 13,0 10,8 0,59 0,52 17 014 15 433 13 457

Węgiel aktywny 22,1 23,7 21,9 1,58 1,56 21 196 20 838 20 582

Sadza 2,3 2,4 0,9 0,05 0,00 30 085 28 941 9 264

Tab. 2. Analiza elementarna składników paliwa

Odpad Węgiel Ca [%] Wodór Ha [%] Chlor Cla [%] Fluor Fa [%] Siarka Sa
c [%]

Mączka kostna 40,00 6,31 0,205 0,00199 0,34

Osad komunalny 34,90 4,68 0,088 0,00011 1,00

Trociny 46,00 7,94 0,126 0,00143 0,14

Odpady komunalne 34,60 6,46 0,337 0,00121 0,19

Węgiel aktywny 63,5 0,88 0,018 < 0,0001 1,39

Sadza 90,9 4,97 0,091 0,00121 0,02
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 � Produkcja paliwa 
formowanego SRF 
(Solid Recovered 
Fuel) na bazie osadów 
ściekowych 

Technologia produkcji paliwa formo-
wanego obejmuje przygotowanie mie-
szanki wsadowej składającej się z osa-
dów ściekowych i lepiszcza i uformo-
wanie paliwa w prasie walcowej. Prób-
ki paliwa wykonanego w warunkach la-
boratoryjnych z osadów ściekowych z 
dodatkiem następujących substancji: 
karboksy metylo-celuloza – CMC, ben-
tonit, wapno, skrobia (rys. 1).

Optymalną recepturą dla tego ro-
dzaju paliwa jest dodanie do mieszani-
ny osadów ściekowych materiału cha-
rakteryzującego się wartością opałową 

(np. półprodukty lub odpady z wzboga-
cania węgla). Mogą to być np. osady 
zdeponowane w osadniakach kopal-
nianych. Dobór lepiszcza pozwala na 
regulację właściwości paliwa. Skrobia 
i celuloza podnoszą wartość opałową 
paliwa, wapno ma właściwości higie-
nizujące, bentonit poprawia właściwo-
ści reologiczne. 

Paliwo SRF AGH należy do grupy 
stałych paliw alternatywnych zdefi nio-
wanych przez Europejski Komitet Nor-
malizacyjny w normie CEN 343 jako 
SRF (Solid Recovered Fuels). SRF jest 
pojęciem funkcjonującym  w Unii Eu-
ropejskiej, wprowadzone przez normę 
CEN 343, są to odpady palne o zdefi -
niowanych właściwościach użytkowych 
i fi zyko-chemicznych, spełniające wy-
magania sformułowane w  Specyfi kacji 
Technicznej CE/TS 15359. System kla-
syfi kacji paliw z odpadów został opra-
cowany przez CEN - Europejską Komi-
sję Normalizacyjną. System CEN obej-
muje szereg Specyfi kacji Technicznych 
określających nazewnictwo, zasady kla-
syfi kacji, wymagania dla systemu zarzą-
dzania jakością podczas procesu pro-
dukcji paliw z odpadów, a także meto-

Oznaczenia stosowane w tabelach: Wr
ex - wilgoć przemijająca, Wa - wilgoć higroskopijna, Wr

t - wilgoć całkowita, V - części lotne, A - popiół, S - siarka,  Qa
s - ciepło spalania, Qi - war-

tość opałowa, C - węgiel, H - wodór, Cl - chlor, F - fl uor. Indeksy: a - stan analityczny, r - stan roboczy, d - stan suchy, daf - stan suchy i bezpopiołowy.

Tab. 3. Składniki mineralne w badanych odpadach

0dpad Na2O [%] K2O [%] ZnO [%] Fe2O3 [%] SiO2 [%] CaO [%] MgO [%] Al2O3 [%] P2O5 [%]

Mączka kostna 2,90 1,55 0,05 0,29 0,10 45,91 1,47 0,09 40,36

Osad komunalny 0,97 1,14 0,25 0,93 62,00 11,52 3,26 5,34 11,55

Trociny 0,40 3,53 0,09 2,82 64,10 13,13 2,84 7,45 1,18

Odpady komunalne 7,90 0,80 0,96 3,16 55,80 12,34 1,68 8,68 1,76

Węgiel aktywny 0,41 0,71 0,27 1,18 14,20 0,85 0,24 2,88 33,38

Sadza 0,91 0,36 0,03 3,32 18,30 68,48 1,91 2,21 0,21

Tab. 4. Zawartość niektórych metali w popiołach 

Odpad
Cr 

[mg/kg]
Cd 

[mg/kg]
Pb 

[mg/kg]
Co 

[mg/kg]
As 

[mg/kg]
Hg 

[mg/kg]
Sn 

[mg/kg]
Cu 

[mg/kg]
Mn 

[mg/kg]
V 

[mg/kg]

Mączka kostna 28,00 0,15 11,50 2,00 0,04 0,03 0,84 40,30 82,80 1,12

Osad komunalny 154,00 1,32 78,00 13,00 2,30 0,04 4,87 490,00 860,00 24,00

Trociny 304,05 7,28 86,83 14,85 5,83 0,02 11,83 102,53 5571,91 49,43

Odpady komunalne 2040,80 15,78 354,29 301,95 3,79 0,08 5,99 1392,90 993,85 10,39

Węgiel aktywny 1758,80 58,03 15,86 36,34 24,24 0,28 1,44 43,11% 76,78 52,45

Sadza 25,00 0,57 15,00 6,00 114,00 0,04 1,00 613,00 311,00 16,00

Tab. 5. Właściwości paliw alternatywnych 

Odpad Wr
ex [%] Wa [%] Wr

t [%] Va [%] Vr [%] Vdaf [%] Aa [%] Ad [%] Ar [%] Sa
t [%] Sr

t [%] Qa
s [%] Qa

i [%] Qr
i [%]

Mieszanka I 56,5 7,5 59,8 56,9 24,8 88,1 27,9 30,2 12,1 0,73 0,32 16 739 15 318 5 284

Mieszanka II 40,8 10,1 46,8 43,7 25,9 65,5 23,2 25,8 13,7 0,78 0,46 18 654 17 405 9 308

Rys. 1. Paliwo formowane 
z dodatkiem skrobi
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dy poboru i przygotowania próbek do 
badań oraz metodykę wykonywania 
poszczególnych oznaczeń. Większość 
specyfi kacji technicznych została wy-
dana w 2006 r. 

Opracowany przez CEN system 
klasyfi kacji (CEN/TS 15359) paliw sta-
łych wtórnych pozwala na jednoznacz-
ne zakwalifi kowanie paliwa do konkret-
nej klasy oraz bardzo szczegółowe wy-
specyfi kowanie jego właściwości fi zy-
ko-chemicznych. 

Zgodnie ze Specyfi kacją technicz-
ną CEN/TS 15359 stałe paliwo wtór-
ne może być wytworzone wyłącznie z 
odpadów innych niż niebezpieczne i 
spalane w instalacjach spełniających 
standardy emisyjne wynikające z Dy-
rektywy 2000/76/EC, dotyczącej spa-
lania odpadów. 

 � Sposób utylizacji 
osadów ściekowych 
i mączki kostnej

Wynalazek dotyczy wykorzystania 
mączki zwierzęcej i osadów ścieko-
wych jako paliwa w energetyce. Mącz-
ka zwierzęca charakteryzuje sie małą 
zawartością wilgoci (do 4%) i warto-
ścią opałową od 15 do 20 MJ/kg. Na-
tomiast osady ściekowe surowe za-
wierają około 90% wilgoci i mają war-
tość 7-9 MJ/kg. Osady fermentowane 
i podsuszane zawierają od 10 do 70% 
wilgoci oraz mają wartość opałową do 
13 MJ/kg. Wymieszanie mączki zwie-
rzęcej i osadów ściekowych w propor-
cjach zależnych od wilgotności osadów 
daje w rezultacie paliwo o parametrach 
zbliżonych zawartością wilgoci i warto-
ścią opałową do takich, jakie posiada-
ją muły węglowe stosowane w ener-
getyce. Cechą składników mieszan-
ki jest ich stałe uziarnienie, co pozwa-
la na łatwe ich mieszanie np. w mie-
szalnikach zetowych. Zarówno osady 
ściekowe jak i mączka zwierzęca są w 
pewnych przypadkach traktowane ja-
ko paliwa biomasowe. Zatem istnieje 
możliwość rozliczania uzyskanej ener-
gii ze spalania tego paliwa jako paliwa 
z energii odnawialnej, a zwłaszcza ze-

rowego bilansu CO2, co daje wymier-
ne korzyści ekologiczne i ekonomiczne. 

Mączka kostna posiada wyższą 
wartość opałową od osadów ścieko-
wych, stąd odpowiedni dobór proporcji 
pozwala na uzyskanie paliwa o wartości 
opałowej akceptowanej przez użytkow-
ników. Uzyskane paliwo będzie sie cha-
rakteryzowało stabilnymi parametrami 

wymaganymi przez energetykę. Osa-
dy ściekowe i mączka kostna posiada-
ją również stabilne uziarnienie. Otrzy-
mana mieszanka może stanowić pod-
stawę do wykorzystania innych odpa-
dów biomasowych, jak np. frakcje se-
gregowanych odpadów komunalnych, 
zrębki, trociny, rozdrobniona guma, wy-
selekcjonowane tworzywa sztuczne. �

Gdzie: Wr
ex - zawartość wilgoci przemijającej w stanie roboczym [%], Wa - zawartość wilgoci w stanie analitycznym [%], 

Wr
t - zawartość wilgoci w stanie roboczym [%], Aa - zawartość popiołu w stanie analitycznym [%], Ar - zawartość popiołu 

w stanie roboczym [%], Qa
s - ciepło spalania [kJ/kg], Qa

i - wartość opałowa w stanie analitycznym [kJ/kg], Qr
i - wartość 

opałowa w stanie roboczym [kJ/kg], St
d - zawartość siarki. 

Tab. 6. Właściwości energetyczne paliwa RECO

Parametr Jednostka RECO 1 RECO 2

Wr
ex % 38,2 32,5

Wa % 14,3 11,2

Wr
t % 47,0 40,1

Aa % 17,1 11,0

Ar % 10,6 7,4

Qa
s kJ/kg 13 471 15 461

Qa
i kJ/kg 12 227 14 052

Qr
i kJ/kg 6 623 8 692

St
d % 0,03 0,03

Tab. 7. Karta charakterystyki paliwa stałego typu „RECO”

Parametr Jednostka RECO 1 RECO 2

Wymiar mm 2-8 5-50

Gęstość nasypowa, s. m. kg/m3 200-300 200-400

Wilgoć w stanie roboczym, Wr
t % 30,0-47,0 25,0-40,1

Zawartość popiołu w stanie roboczym, Ar % 10,6 7,4

Ciepło spalania, Qa
s kJ/kg 13 471 15 461

Wartość opałowa w stanie roboczym, Qr
i kJ/kg 9 540-6 623 11 490-8 692

Zawartość siarki w stanie analitycznym, St
a % 0,03 0,03

Zawartość węgla w stanie analitycznym, Ca % 50,0 49,0

Zawartość wodoru w stanie analitycznym, Ha % 7,30 5,60

Zawartość azotu w stanie analitycznym, Na % 2,0 1,8
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Bogus
aw Regulski, wiceprezes zarz�du Izby Gospodarczej CIEP
OWNICTWO POLSKIE

JAK ZWI�KSZY� 
EFEKTYWNO�� ENERGETYCZN�
W CIEP�OWNICTWIE?

Szeroko rozumiana poprawa efektywno�ci energetycznej dotyczy nie tylko 
bran�y energetycznej, ale równie� sektora ciep�owniczego, który przez 

ostatnie prawie 20 lat podlega procesom restrukturyzacji. Jest wi�c niemal 
pewnym, i� przedsi�biorstwom ciep�owniczym dzia�aj�cym w Polsce nie 
zabraknie determinacji  we wprowadzaniu nowych efektywnych rozwi�za�. 
Istnieje jednak konieczno��, by funkcjonuj�ce i przygotowywane w naszym kraju 
procesy legislacyjne nie mog� wci�� opó�nia� si� w stosunku do terminów 
okre�lonych w dyrektywach. Polskie rozwi�zania, pozostaj�c 
w zgodzie z un� nymi, powinny dawa� szans� na rozwój sektora, równie� 
poprzez kompleksowe ujmowanie tematów, w tym przypadku efektywno�ci. 
Przy tak interdyscyplinarnym zagadnieniu resortowe spojrzenie na ró�ne 
dziedziny prowadzi do rozwi�za� niekiedy wykluczaj�cych si�, a prawie zawsze 
utrudniaj�cych pe�ne wykorzystanie mo�liwo�ci rozwojowych.
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 � Uregulowania krajowe

Celem projektu ustawy o efektyw-
ności energetycznej jest – oprócz po-
prawy efektywności energetycznej i 
oszczędnego gospodarowania ener-
gią – uzyskanie do 2016 r. oszczędno-
ści energii fi nalnej w ilości nie mniejszej 
niż 9% krajowego zużycia tej energii w 
2007 r. Projekt ustawy obejmuje nie tyl-
ko odbiorców końcowych, ale również 
obszar wytwarzania i przesyłu. Wpro-
wadza złożony system „białych certyfi -
katów” i nie implementuje innych moż-
liwych mechanizmów, np. dobrowol-
nych umów. Nie odnosi się również do 
zmiany fi lozofi i w działalności energe-
tycznej, np. w zakresie usunięcia barier 
regulacyjnych. Projekt wprowadza jed-
nak system kar pieniężnych na przed-
siębiorstwa nierealizujące obowiązku 
uzyskania i umorzenia świadectw lub 
uiszczenia opłaty zastępczej.

Warto zwrócić uwagę na zagadnie-
nia wymagające nowych regulacji, a na 
podkreślenie zasługują m.in.: opraco-
wanie nowej ustawy Prawo energetycz-
ne wraz z wprowadzeniem nowego mo-
dułu regulacji, opracowanie i wdroże-
nie rządowego programu rozwoju Ko-
generacji, wprowadzenie jakościowych 
uregulowań prawnych w odniesieniu do 
planowania energetycznego realizowa-
nego przez gminy oraz znowelizowanie 
ustawy o odpadach w kierunku ułatwie-
nia ich termicznego wykorzystania i do-
stosowania do systemu REACH.

 � Wytwarzanie ciepła 
dla potrzeb systemów 
ciepłowniczych

Głównymi obszarami poprawy efek-
tywności w ciepłownictwie jest wytwa-
rzanie ciepła przede wszystkim poprzez 
rozwój skojarzonego wytwarzania ener-
gii elektrycznej i ciepła, stosowanie 
energii odnawialnej tj. energii słonecz-
nej, geotermalnej, biomasy, czy bioga-
zu, obniżenie strat w przesyłaniu i dys-
trybucji ciepła, obniżenie zużycia cie-
pła przez budynki. Warto zwrócić uwa-
gę na możliwość drastycznego ograni-

czenia emisji w procesie produkcji cie-
pła również poprzez stosowanie paliw 
niskoemisyjnych. 

Mierząc wolumen produkcji ciepła, 
udział wysokosprawnej kogeneracji jest 
przyzwoity, jednak w małej liczbie in-
stalacji, gdyż mniej niż w 20% instala-
cjach produkujących ciepło dla syste-
mów ciepłowniczych. Producenci cie-
pła zamierzają dalej rozwijać kogene-
rację i mają na to wszelkie warunki po-
za efektywnymi systemami wsparcia.

W Polsce panuje monokultura wę-
glowa, która nie pasuje do wzrastają-
cych wymagań ekologicznych. Nie wi-
dać mechanizmów skutecznego i efek-
tywnego wdrażania energii odnawialnej 
do ciepłownictwa. Polityka energetycz-
na Polski nie zauważyła problemu za-
opatrzenia w ciepła. Trwa walka o za-
uważenie odpadów komunalnych dla 
celów zaopatrzenia w ciepło.

 � Problem emisyjności

Obecnie trwa dyskusja w jaki spo-
sób uda nam się wynegocjować lepsze 
od tych zakładanych obecnie warun-
ków np. respektowania dyrektywy nt. 
handlu emisjami, czyli rozdziału upraw-
nień do emisji CO2. Różnica pomiędzy 
polskim wskaźnikiem emisyjności, a 
krajami skandynawskimi wg Eurohe-
at&Power 2009 to rząd kilku wielko-
ści. Odpłatne nabywanie uprawnień 
do emisji CO2 od 2013 r. skutkować 
będzie podwyżką kosztów wytwarza-
nia ciepła, a przyjęcie benchmarkingu 
gazowego dla przyznawania darmo-
wych uprawnień do emisji jeszcze do-
datkowo to powiększy. Na to nakłada 
się również strach ciepłowników przed 
dyrektywną IED, związanej z kolejnymi 
emisjami siarki, azotu i pyłów. Dużym 
źródeł spalania dla emisji SO2, NOx i 

Rys. 1. Wytwarzanie ciepła dla potrzeb systemów ciepłowniczych - jak?

Źródło: District Heating and Cooling Country by country - Euroheat&Power 2009

Rys. 2. Wytwarzanie ciepła dla potrzeb systemów ciepłowniczych - skąd?

Źródło: District Heating and Cooling Country by country - Euroheat&Power 2009
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pyłów staje się komin od 50 MW. Próg 
uzyskiwania pozwolenia zintegrowane-
go zostanie obniżony do 20 MW, rów-
nież w kominie. Szanse na zrealizowa-
nie projektu w ciepłownictwie będą wte-
dy, gdy na zaopatrzenie w ciepło po-
patrzymy kompleksowo. Nie powinni-
śmy się bać nałożenia na nas równych 
reguł jeśli chodzi o realizowanie celów 
związanych m.in. z redukcją emisji. Nie 
powinniśmy przerzucać ciężaru odpo-
wiedzialności tylko na jedną ze stron. 
Urzędnicy wprowadzają nowe uwarun-
kowania, a przedsiębiorcy powinni się 
do nich dostosowywać. W przypadku 
zaopatrzenia w ciepło również powin-
no to tak działać.

 � Przesył i dystrybucja

Sukcesem naszego polskiego cie-
płownictwa jest to, że my nie mając tak 
naprawdę środków na realizację celu, 
jakim jest np. poprawa efektywności, 
doczekaliśmy się całkiem niezłego wyni-
ku na przestrzeni ostatnich kilku lat. Bra-
kuje nam jednak systemowego rozwią-
zania w zakresie przebiegu infrastruk-
tury ciepłowniczej, czyli aspekt czysto 
majątkowy. Duże są również roszcze-
nia fi nansowe właścicieli nieruchomości. 

Są to bardzo poważne problemy, które 
bardzo poważnie wpływają na jakość 
świadczenia usług związanych z prze-
syłem i dystrybucją ciepła oraz na funk-
cjonowanie efektywnych systemów cie-
płowniczych. Niestety, dalej obserwuje-
my pasywną postawę samorządów te-
rytorialnych w zakresie rozwoju usług 
zbiorowego zaopatrzenia w ciepło, zwią-
zanego z planowaniem energetycznym. 
Dużym problemem jest również brak wi-
zji biznesowej społecznych właścicieli 
majątku ciepłowniczego.

 � Wykorzystanie ciepła – 
problem ilości

Szacuje się, że średni wskaźnik 
sezonowego zużycia energii na cele 
ogrzewania dla całej masy budowlanej 
w Polsce wynosi obecnie około 170 
kWh/m2rok. Jednak obecne technolo-
gie pozwalają na powszechne uzyska-
nie wskaźników zużycia energii na po-
ziomie 60-80 kWh/m2rok. Wolumen po-
prawy efektywności wykorzystania cie-
pła do ogrzewania we wszystkich go-
spodarstwach domowych może się-
gnąć nawet 100 PJ rocznie. Dlatego 
można uznać, że rynek ciepła może zre-
dukować się nawet o połowę. 

Rys. 3. Struktura form zaopatrzenia gospodarstw domowych w ciepło ogółem*

*Mieszkania 2002 Narodowy Spis Powszechny - GUS 2003

 � Dylemat równowagi 
konkurencyjnej

Przedsiębiorstwa ciepłownicze 
funkcjonują w otoczeniu konkurencji. 
Moim zdaniem – brak równych reguł 
może sprowadzić działalność syste-
mów ciepłowniczych na margines, dla-
tego gdyż obecnie najważniejszym jest 
osiągnięcie prostego efektu w postaci 
pytania „za ile?”. Decyzje te podejmu-
jemy bardzo często pochopnie i czę-
sto realizujemy bezmyślnie. 

 � Zbiorowe zaopatrzenie 
w ciepło

Warto pamiętać o tym, że nie jeste-
śmy jedyni na rynku jeśli chodzi o za-
opatrzenie w ciepło. Gdyby ciepło z sie-
ci było powszechnie, myślę, że nie by-
łoby problemem spełnienie wszystkich 
wymagań Pakietu. Jeśli dostawa ciepła 
systemowego nie będzie odpowiadała 
odbiorcom z różnych względów (przede 
wszystkim ekonomicznych), to nastą-
pi ich „ucieczka” do obszaru, gdzie jak 
na razie, ani przepisy unijne ani krajo-
we nie nakładają na wytwarzanie cie-
pła na małą skalę większych obostrzeń 
ekologicznych. Skutkuje to tym, iż kosz-
ty pokrywania potrzeb na ciepło w tej 
sferze są po prostu niższe. 

 � Podsumowanie 

Musimy dopilnować, aby efekt koń-
cowy nie doprowadził do dewastacji 
istniejącego potencjału technicznego 
i ekologicznego, a także trwałej utra-
ty możliwości racjonalnego gospoda-
rowania energią, gdyż staniemy przed 
faktem trudnego do zdefi niowania im-
pulsu kosztowego oraz problemu z do-
trzymaniem zobowiązań ekologicznych. 
Jest to ważna kwestia, biorąc chociaż-
by pod uwagę fakt, że Komisja Europej-
ska, tworząc dyrektywę o rozwoju infra-
struktury liniowej, wskazuje, że syste-
my ciepłownicze są i będą bardzo waż-
nym elementem dla realizacji celów w 
zakresie Pakietu klimatycznego i celów 
związanych z ochroną środowiska. �
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W projekcie znalazło się dziewięć 
różnych rodzajów domów i apar-

tamentów. Wszystkie jednak zapew-
niają wysoki komfort mieszkania za-
równo wielodzietnym rodzinom, jak i 
osobom poszukującym przyjaznego 
miejsca do osiedlenia się.

Mieszkańcy mogą korzystać z no-
woczesnego systemu ogrzewania, 
dzięki któremu koszty centralnego 
ogrzewania oraz przygotowania cie-
płej wody użytkowej utrzymywane są 
na umiarkowanym poziomie. Kluczową 
rolę w tym systemie odgrywa węzeł Al-
fa Laval - Cetetherm Mini IS.

 � Po raz pierwszy

Przedsięwzięcie w Dundalk jest pio-
nierskim projektem ciepłowniczym te-
go rodzaju, zrealizowanym na terenie Ir-
landii. Stanowi jedną z części planu za-
początkowanego przez irlandzki rząd, 
który ma na celu zwiększenie efektyw-

ności sektora energetycznego w kraju. 
Ciepło wytwarzane w centralnej, wyso-
kowydajnej instalacji kotłowej pracu-
jącej na biopaliwach, rozprowadzane 
jest poprzez lokalną sieć rurociągów. 
W porównaniu do układów z kilkoma 
małymi kotłami i kominami, nowa in-
stalacja emituje znacznie mniej gazów 
spalinowych.

 � Energia i środowisko 
w centrum uwagi

Cetetherm Mini należy do serii stan-
dardowych produktów Alfa Laval. Wbu-
dowany czujnik temperatury umożliwia 
pełną automatyczną regulację tempera-
tury w pomieszczeniach i temperatury 
ciepłej wody użytkowej. Opcja zdalne-
go odczytu zużycia energii w poszcze-
gólnych domach ułatwia nadzór i po-
bieranie opłat za dostawy ciepła. Każ-
da rodzina płaci dokładnie za tyle cie-
pła ile zużywa.

Instalację cechuje prostota, głów-
nie ze względu na małe wymiary, nie-
wielki ciężar i dobrze zaprojektowane 
połączenia rurowe. System sterowa-
nia programuje się w momencie do-
stawy, a dzięki możliwości bezpośred-
niego podłączenia, węzeł można użyt-
kować natychmiast po zainstalowaniu. 
Również stosunek ceny do efektywno-
ści cieplnej sprawia, że Cetetherm Mini 
staje się bardzo korzystnym zakupem.

Zgodnie z planem, wszystkie domy 
zostały ukończone na początku 2008 
r. W przyszłości Alfa Laval spodziewa 
się realizacji kliku podobnych projek-
tów w Irlandii. Rząd Irlandii bowiem za-
deklarował określony poziom zużycia 
energii i zobowiązał się do prowadze-
nia polityki z uwzględnieniem prioryte-
tów w zakresie ochrony środowiska – 
właśnie Cetetherm Mini IS posiada tę 
naturalną zdolność wspomagania re-
alizacji powyższych założeń na Zielo-
nej Wyspie. �

Wit Sitkiewicz, na podstawie materia�ów Alfa Laval

Dundalk to irlandzkie miasto usytuowane oko�o jednej godziny jazdy 
samochodem na pó�noc od Dublina. Dzielnica mieszkaniowa, z ponad 

230 domami, zosta�a zaprojektowana i zbudowana zgodnie z najwy�szymi 
standardami, tak by stanowi�a wyj�tkow� propozycj� w szerokiej ofercie 
nieruchomo�ci mieszkaniowych. 

Pionierskie przedsi	wzi	cie
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Jakie wyzwania stoją przed 
przedsiębiorstwami ciepłowniczymi?

Przedsiębiorstwa ciepłownicze 
praktycznie od początku transforma-
cji ustrojowej przechodzą bardzo po-
ważny proces restrukturyzacji i moder-
nizacji w wyniku zmian na rynku ciepła 
oraz wprowadzania wymagań w obsza-
rze ekologii. Systemy ciepłownicze do-
stosowane zostały do regulacji praw-
nych dotyczących dystrybucji i obrotu 

ciepłem, w znacznej mierze modernizo-
wany był majątek, który pomijając stan 
techniczny nie odpowiadał obowiązu-
jącym standardom technologicznym. 

Ten proces trwa do chwili obec-
nej, chociaż poszczególne przedsię-
biorstwa w różnym stopniu zmoder-
nizowały swoje instalacje. Obecność 
Polski w strukturach UE to kolejne wy-
zwania wynikające z Pakietu klima-
tycznego.

Pana zdaniem ciepłownictwo 
działa w kleszczach trzech sprzecz-
nych ze sobą logicznie elementów. 
Dlaczego?

Działamy na rynku konkurencji, 
czyli na wolnym rynku. Odbiorca sam 
decyduje czy od nas odbierze ciepło, 
czy też zrealizuje sobie ten cel w zu-
pełnie inny sposób. Działamy równo-
cześnie w obszarze silnie regulowa-
nym przepisami prawa oraz w obsza-
rze działania regulatora URE, który 
swoimi decyzjami tworzył przez wiele 
lat „dodatkowe prawo” i zasady funk-
cjonowania. Przedsiębiorstwo ciepłow-
nicze nie uzyskuje pozycji konkurencyj-
nej poprzez sztywne i skomplikowane 
taryfy oraz regulowane opłaty przyłą-
czeniowe. Kiedyś były zmiany ustrojo-
we, których wynikiem jest obecny sys-
tem regulacji rynku. Obecnie dodatko-
wo mamy do czynienia z regulacjami 
unijnymi, inkorporowanymi do nasze-
go polskiego prawa. Razem tworzy 
to dosyć szczególną mieszankę wy-
buchową. Wszystkie te elementy ma-
ją ogromny wpływ na funkcjonowanie 
polskiego sektora ciepłowniczego, a 
wymagania wynikające z Pakietu kli-
matycznego zmienią pozycję przed-
siębiorstw ciepłowniczych na rynku 
konkurencji.

Rozmowa z Krzysztofem Rodakiem, prezesem zarz�du Miejskiego Przedsi	biorstwa Energetyki Cieplnej SA w Tarnowie

MIEJSKI SYSTEM CIEP�OWNICZY
- jak dostosowa� si� do obecnych wymaga�?
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Jednym z zapisów Pakietu klima-
tycznego 3x20 jest redukcja emisji 
gazów cieplarnianych, w tym emisji 
CO2 o 20%. Jakie ma to przełożenie 
na sektor ciepłowniczy?

Przydział darmowych uprawnień 
na startowy 2013 r. zostanie ustalo-
ny na podstawie produkcji 2005 r. lub 
średnich z lat 2005-2007 (wyższa war-
tość) oraz wskaźnika emisyjności 10% 
najlepszych instalacji branży. Udział 
darmowych uprawnień w 2013 r. wy-
niesie 80% emisji ustalonej wskaźni-
kiem benchmarkowym, co nie oznacza 
udziału w emisji rzeczywistej i będzie 
zmniejszany liniowo do 30% w 2020 r. 
Według opublikowanych propozycji 
wskaźnika dla ciepłownictwa, udział 
darmowych uprawnień dla średniej in-
stalacji nie przekroczy 50%. Podstawo-
wą zasadą będzie wykup tych upraw-
nień w drodze aukcji od operatorów 
narodowych. Dochody ze sprzedaży 
uprawnień będą kierowane na działa-
nia związane z realizacją całego Pa-
kietu 3x20. Małe instalacje do 35 MW 
i rocznej emisji do 25 000 t CO2 będą 
mogły być wyłączone z systemu, pod 
warunkiem jeśli dane państwo określi 
inne mechanizmy, np. fi skalne, które 
umożliwią utrzymanie stanu równowa-
gi konkurencyjnej na rynkach.      

Jak w takim razie budować 
strategię fi rm ciepłowniczych, aby 
sprawnie funkcjonować na polskim 
rynku?

Są trzy zasadnicze elementy progo-
we warunkujące przetrwanie przedsię-
biorstwa ciepłowniczego: bezpieczeń-
stwo energetyczne, wymagania rynku 
oraz wymagania dla instalacji. Do tej 
pory pierwsze dwa elementy oddzia-
ływały najsilniej w obszarze aktywno-
ści inwestycyjnej. Modernizowaliśmy 
sieci ciepłownicze czyli odtwarzaliśmy 
majątek, który często był w stanie kry-
tycznym. Musieliśmy spełnić oczekiwa-
nia jakościowe odbiorców, począwszy 
od opomiarowania, poprawy regulacji, 
automatyki węzłów, likwidacji węzłów 
grupowych, zastosowania telemetrii.  

Moim zdaniem ważną kwestią jest 

stworzenie strategii rynkowej dla przed-
siębiorstwa ciepłowniczego, co ozna-
cza jasne określenie potencjalnych ob-
szarów aktywności rynkowej. Może to 
być obszar rynku ciepła w zasięgu od-
działywania techniczno-ekonomiczne-
go sieci ciepłowniczej, zmiana sposo-
bu zasilania, przejmowanie kotłowni i 
systemów ciepłowniczych, zwiększa-
nia udziału w rynku ccw. Możemy rów-
nież zwiększać nasz zakres odpowie-
dzialności dostarczając ciepło do in-
stalacji wewnętrznych, realizować na 
rzecz odbiorców końcowych inwesty-
cje lub czynności mające na celu zarzą-
dzanie i racjonalizację popytu. Bardzo 
dużym potencjałem jest rynek energii 
elektrycznej, który może być zdobyty 
poprzez zastosowanie wysokospraw-
nej kogeneracji. Nie są to zadania łatwe 
i wymagają sporego wysiłku. Następne 
lata to zwiększona aktywność inwesty-
cyjna związana z dostosowaniem insta-
lacji do wymagań planowanej dyrekty-
wy IED oraz wdrożenie strategii zarzą-
dzania kosztami emisji.

Ważnym jest określenie sobie wa-
runków przetrwania dla przedsiębiorstw 
ciepłowniczych. Na pewno jednym z 

takich warunków jest spełnienie jako-
ściowych wymagań rynku. Każda fi r-
ma funkcjonuje na rynku tak długo do-
póki ma ceny konkurencyjne. Później 
może mieć jedynie problemy. W mo-
mencie kiedy nawet tylko część klien-
tów się odłączy od naszej sieci, nastę-
puje efekt „spirali”, czyli drożeje nasze 
ciepło, gdyż tracimy klientów i tak da-
lej. Żeby mówić co nam zagraża, trze-
ba sobie uzmysłowić co jest naszą re-
alną konkurencją. Nie ma wątpliwo-
ści, że naszą największą konkurencją 
są małe kotłownie zasilane gazem sie-
ciowym, olejem opałowym, gazem LPG 
lub węglem. Takie kotłownie na dzień 
dzisiejszy nie muszą się dostosowy-
wać do żadnych standardów, gdyż dy-
rektywy regulują obowiązki dla dużych 
źródeł spalania. Małe źródła pozostają 
poza strefą handlu emisją CO2, a więc 
nie ponoszą kosztów emisji w wyniku 
działania systemu.

Jak w takim razie kształtuje się 
otoczenie konkurencji?

Koszty netto wytworzenia ciepła z 
alternatywnych źródeł – obliczone dla 
kotłowni wbudowanej o mocy 100 kW 
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– wynoszą dla kotłowni zasilanej: ga-
zem sieciowym – 61 zł/GJ, olejem opa-
łowym – 71 zł/GJ, gazem LPG – 90 zł/
GJ lub węglem groszkiem – 56 zł/GJ. 
Obliczenia te nie zawierają kosztu ka-
pitału i narzutu zysku.

 
Ile wynosi średni koszt przesyłu 

uzasadniony ekonomicznie?
Ważnym czynnikiem wpływającym 

na koszty jest na pewno stopień obcią-
żenia sieci, który zależy m.in. od gęsto-
ści urbanistycznej obiektów objętych 
dostawą ciepła, stopnia wykorzysta-
nia mocy zamówionej przez odbiorców, 
udziału dostaw całorocznych, optymal-
nej pojemności zładu, itd. Według da-
nych URE za I połowę 2009 r. śred-
ni koszt przesyłu do węzła dostawcy, 
zatwierdzony w taryfach, to niespeł-
na 14 zł/GJ. Naszym zdaniem średni 
koszt uzasadniony dla systemu, który 
nie ma zapóźnienia w odtworzeniu ma-
jątku i nie trzeba go „ratować” dużymi 
nakładami remontowymi to 18,50 zł/GJ. 
Średni koszt zawiera poziom kosztów 

uzasadnionych dla systemu ciepłow-
niczego zmodernizowanego w stopniu 
zapewniającym bezpieczeństwo do-
staw i zawiera koszty kapitału. Utrzy-
mywanie przez długi okres czasu zani-
żonych cen za przesył może doprowa-
dzić do znacznie większego (skokowe-
go) wzrostu kosztów przesyłu, w wyni-
ku braku dostatecznego poziomu od-
twarzania majątku sieciowego. 

Ważnym elementem jest również 
konieczność uregulowania stanów 
prawnych dot. m.in. służebności prze-
syłu. Według danych IGCP jednostko-
wy koszt regulacji przebiegów sieci jest 
na poziomie 1,37 zł/GJ, co daje nam 
łączny koszt uzasadniony przesyłu do 
węzła dostawcy ok. 20 zł/GJ. 

Jakie są Pana doświadczenia 
związane z modernizacją sieci i wę-
złów cieplnych?

MPEC Tarnów zmodernizował się 
w dużym stopniu. Posiadamy 85% sieci 
preizolowanej, 100% automatyzacji wę-
złów, systemu telemetrycznego nadzo-
ru pracy węzłów. Zlikwidowaliśmy dwu-
funkcyjne węzły grupowe zastępując je 
indywidualnymi węzłami pośrednimi. 
Od powstania spółki tj. 1994 r. przyłą-
czyło się do sieci z wyboru, w warun-
kach konkurencji, 40% nowych odbior-
ców. Realizujemy program zwiększa-
nia udziału w rynku ccw. Pomimo tak 
dużego pakietu inwestycyjnego w ob-
szarze nowych odbiorców oraz korzyst-
nych źródeł fi nansowania, modernizacja 
sieci ciepłowniczej i węzłów spowodo-
wała, że nasze koszty przesyłu wzro-
sły, a nie zmalały. Spadek strat przesy-
łu, kosztów remontów, osobowych nie 
zrekompensował wzrostu kosztów ma-
jątkowych, tj. amortyzacji i podatku od 
nieruchomości. Jest to zresztą efekt ty-
powy i obserwowany w innych przed-
siębiorstwach.

Równolegle realizowaliśmy inwe-
stycje o bardzo dobrych parametrach 
ekonomicznych w obszarze wytwarza-
nia. Spółka weszła na rynek produkcji 
energii elektrycznej, zmodernizowano 
i zautomatyzowano kotły oraz układ 
technologiczny elektrociepłowni.

Jakie mogą być zatem źródła 
przychodów do rachunku efektyw-
ności inwestycji w przesyle?

Źródłem przychodów do rachunku 
efektywności modernizacji sieci mogą 
być: ograniczenie strat nośnika, ogra-
niczenie strat ciepła i mocy, ogranicze-
nie remontów i awarii. Nowym i waż-
nym składnikiem są przychody ze zby-
cia uprawnień do emisji CO2 w wyni-
ku zaoszczędzenia zużycia paliwa, co 
wiąże się ze wzrostem efektywności 
energetycznej. W przyszłości mogą to 
być nowe instrumenty wsparcia, np. 
białe certyfi katy. W przypadku równo-
ległej budowy kanalizacji telemetrycz-
nej i sieci światłowodowej można uzy-
skać znaczące przychody z dzierżaw. 
Jeśli chodzi o modernizację węzłów, to 
źródłem przychodów może być ograni-
czenie kosztów służb dyspozytorskich i 
nadzoru, ograniczenie remontów i awa-
rii, kosztów energii elektrycznej. Likwi-
dując węzły grupowe możemy wliczyć 
przychód ze  zbycia nieruchomości, 
możemy uzyskać również wzrost przy-
chodów ze sprzedaży ciepła, co będzie 
związane ze zmianą grupy taryfowej. 
W przypadku likwidacji węzła grupo-
wego wyłącznie dla potrzeb c.o. moż-
na rozszerzyć dostawę ciepła dla po-
trzeb ccw. Podobnie jak w przypadku 
sieci, możemy uwzględnić zmniejsze-
nie emisji CO2 i wzrost efektywności 
energetycznej. Pamiętać jednak nale-
ży, że nie tylko rachunek ekonomiczny 
wyznaczy tutaj aktywność inwestycyj-
ną ale również bezpieczeństwo ener-
getyczne oraz wymagania odbiorców. 

Modernizacja źródeł ciepła na-
potyka na wiele ograniczeń i pro-
blemów. 

Zgadza się, a zaliczyć można do 
nich m.in.: niestabilny rynek paliw od-
nawialnych, brak ostatecznych rozstrzy-
gnięć dotyczących standardów emisji 
instalacji, brak systemu wsparcia koge-
neracji po 2012 r. Istotnym problemem 
jest również brak szczegółowego spo-
sobu przydziału darmowych uprawnień 
do emisji CO2, zaburzenie konkurencyj-
ności dużych źródeł, brak instrumen-
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tów wyrównawczych. W wyniku wzro-
stu efektywności energetycznej będzie 
postępować kurczenie się rynku ciepła, 
a więc istotnym czynnikiem jest dobór 
optymalnej mocy źródła, co wiąże się 
ze stopniem jego wykorzystania.

 
Jakie Pana zdaniem powinny 

obowiązywać zasady inwestowa-
nia w źródło?

Analiza wykorzystania mocy to pod-
stawowe narzędzie do budowy strate-
gii modernizacji źródeł ciepła. Ponieważ 
efektywność inwestycji w dużej mierze 
zależy od produktywności instalacji, na-
leży zróżnicować rozwiązania technicz-
ne w poszczególnych obszarach mo-
cy zainstalowanej. Zastosowanie jed-
nostek zróżnicowanych zaawansowa-
niem technologicznym, rodzajem pa-
liwa jest jak najbardziej optymalne z 
punktu widzenia ekonomicznego i eko-
logicznego oraz prowadzi do dywersy-
fi kacji ryzyka inwestycyjnego. Moc ter-
miczna wykorzystana w ciągu całego 
roku stanowi najlepszy obszar do sto-
sowania wysokosprawnej kogenera-
cji. Dodatkowym obszarem mocy dla 
wysokosprawnej kogeneracji w sezo-
nie grzewczym jest obszar mocy pod-
stawowej. Łącznie niespełna 20% ter-
micznej mocy zainstalowanej może być 
efektywnie pokryta z instalacji wysoko-
sprawnej kogeneracji. Moim zdaniem 
- inwestowanie w 30-50% mocy zain-
stalowanej poza wzrostem niezawod-
ności, może przynieść niewielkie efek-
ty ekonomiczne i ekologiczne.   

Czy węgiel kamienny można 
uznać za paliwo przyszłości?

Projekt nowych standardów emi-
syjnych powoduje konieczność dobu-
dowy instalacji wysokosprawnego od-
siarczania, odazotowania i odpylania 
lub budowy nowych jednostek. Wg da-
nych IGCP przewidywany wzrost cen 
za ciepło w wyniku dostosowania ma-
łych i średnich instalacji może osiągnąć 
nawet 10-20 zł/GJ. Zdaniem fi rmy Car-
bonus w 2013 r. koszt defi cytu upraw-
nień do emisji CO2 może wynieść 5 zł/
GJ z tendencją wzrostową do 7,7 zł/

GJ do 2013 r., przy cenie 20 euro za 
tonę emisji. 

Jakie widzi pan podstawowe 
ograniczenia w konwersji węgla ka-
miennego na gaz ziemny?

Podstawowym ograniczeniem pro-
stej konwersji jest struktura cen gazu 
w grupach taryfowych. Różnice mię-
dzy cenami hurtowymi i detalicznymi 
praktycznie eliminują to paliwo do za-
stosowania w kotłowniach i ciepłow-
niach. Różnica kosztów paliwa na 1 
GJ pomiędzy taryfą hurtową np. E1, 
a W3 dla kotłów o śr. sprawności eks-
ploatacyjnej 92% nie przekroczy 10 zł 
przy przyszłych uzasadnionych kosz-
tach przesyłu 20zł/GJ. Sytuacja zu-
pełnie inaczej wygląda gdy zastosuje-
my układy skojarzone – turbiny lub sil-
niki gazowe.

Są trzy zasadnicze 
elementy progowe 
warunkujące 
przetrwanie 
przedsiębiorstwa 
ciepłowniczego: 
bezpieczeństwo 
energetyczne, 
wymagania rynku 
oraz wymagania 
dla instalacji

W jakim zakresie widzi Pan wy-
korzystanie energii odnawialnej w 
ciepłownictwie?

Uważam, że biomasę i biogaz mo-
żemy wykorzystać w instalacjach spa-
lania zarówno dużych, jak też małych 
źródłach ciepła. Ciepło geotermalne 
„głębokie” możemy wykorzystać w sys-
temach ciepłowniczych, energię sło-
neczną można wykorzystywać do lo-
kalnych źródeł solarnych dla przygoto-
wania ciepłej wody użytkowej. Nie wi-
dzę tu problemów technologicznych, 
pytanie jest o ekonomikę takich rozwią-

zań. Moim zdaniem największym po-
tencjałem są odpady komunalne pod 
warunkiem, że gospodarka odpadami 
zostanie we właściwy sposób uregu-
lowana przepisami prawa z preferen-
cją spalania, termiczna utylizacja od-
padów komunalnych jest też dodatko-
wym potencjałem rynkowym dla przed-
siębiorstw ciepłowniczych. Nie można 
jednak wskazać jednego kierunku dla 
ciepłownictwa, rozwiązania zależą od 
wielkości źródła, ilości mieszkańców, 
położenia geografi cznego, synergii z 
innymi instalacjami i przemysłem, od-
ległości od złóż paliw czy też charak-
teru regionu (rolniczy, przemysłowy). 

Jakie działania powinny być pod-
jęte w związku z Pakietem klima-
tycznym?

Aktywność przede wszystkim. W 
otoczeniu prawnym powinniśmy dą-
żyć do uporządkowania Prawa energe-
tycznego i zmienić istniejący system re-
gulacji, wybudować systemy wsparcia 
dla kogeneracji, inwestowania w efek-
tywność energetyczną. Należy wdra-
żać instrumenty eliminujące emisję i 
stosowanie paliw odnawialnych. Pa-
miętać jednak należy, że cele Pakietu 
klimatycznego można efektywnie reali-
zować w wielu obszarach poza ener-
getyką zawodową i ciepłownictwem. 
Ważnym jest aby, zgodnie zresztą z 
dyrektywą ETS, małe źródła spalania 
objęte zostały mechanizmami wyrów-
nawczymi, co nie doprowadzi do utra-
ty konkurencyjności ciepła systemowe-
go. Przedsiębiorstwa ciepłownicze po-
winny budować lub przebudować swo-
je strategie w kierunku aktywności ryn-
kowej, dostosowania do regulacji wyni-
kających z Pakietu klimatycznego, tak, 
aby zwiększone koszty związane z po-
ziomem emisji i dostosowaniem insta-
lacji, rekompensowane były większym 
potencjałem przychodów i dochodów. 
Takie szanse stwarza kogeneracja, uty-
lizacja odpadów, wzrost udziału w ryn-
ku ciepła oraz rynek efektywności ener-
getycznej. �

Rozmawiała: Dorota Kubek
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Jeszcze w latach 90. największymi 
źródłami zanieczyszczeń powietrza 

w Białymstoku były dwa największe 
obiekty ciepłownicze w mieście – Elek-
trociepłownia Białystok przy ul. Ander-
sa i Ciepłownia Zachód MPEC przy ul. 
Starosielce. Inwestycje proekologiczne 
w obu fi rmach spowodowały, że obec-
nie to nie spaliny z ciepłowniczych ko-
minów są problemem dla atmosfery w 
Białymstoku. Teraz powietrze bardziej 
zanieczyszczają spaliny samochodów 
i substancje ulatujące z kominów wie-
lu domów jednorodzinnych, nie podle-
gających takim normom jak instalacje 
ciepłownicze.

W latach 1998-2010 MPEC Biały-
stok zbudował m.in. Instalację Odsiar-
czania Spalin, zmodernizował kotły i 
inne urządzenia  w Ciepłowni Zachód, 
zmodernizował węzły cieplne, prowa-
dzi wymianę starej sieci ciepłowniczej 
kanałowej na nowoczesną preizolowa-
ną. Dzięki temu o połowę ograniczo-
no emisję spalin w ciepłowni  i zużycie 
energii elektrycznej.

 � Redukcja zanieczyszczeń 
i zużycia energii

W 1998 r. Ciepłownia Zachód należąca do MPEC produkowała 800 ton za-
nieczyszczeń rocznie. W 2009 r. ta liczba wyniosła 400 ton. Emisja poszczegól-
nych substancji została zredukowana o: 90% dwutlenku siarki, 13,7% tlenku wę-
gla, 17,4% tlenku azotu, 97% spaliny.

W 2000 r. MPEC zużywał energię elektryczną na poziomie blisko 14 mln 
kWh. Dzięki inwestycjom zużycie zredukowano do ponad 7 mln kWh w 2009 r.

Modernizacje sieci cieplnych zmniejszyły natomiast liczbę awarii i wycieków 
nośnika energii cieplnej. W 2000 r. z sieci uciekało 344 tys. m3. W 2009 r. doszło 
do wycieku już tylko 177 tys. m3.

Zbigniew Go
�biewski, specjalista ds. komunikacji Miejskiego Przedsi	biorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bia�ymstoku

Certy� kat ISO 14001:2004 za wprowadzenie Systemu Zarz�dzania 

rodowiskowego otrzyma�o w marcu Miejskie Przedsi�biorstwo Energetyki 

Cieplnej w Bia�ymstoku. To efekt dzia�a� proekologicznych prowadzonych 
od kilkunastu lat i wdro�enia procedur ograniczaj�cych negatywny wp�yw 
dzia�alno�ci � rmy na otoczenie.

ISO 14001
Ogrzewanie z certy� katem

Rys. 1. W 1998 r. Ciepłownia Zachód wytwarzała rocznie 843 ton zanieczyszczeń 
do atmosfery. Obecnie ilość zanieczyszczeń spadła do 406 ton rocznie
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 � Aspekty środowiskowe, 
reagowanie 
i monitorowanie

Wpływ MPEC na środowisko powo-
dował konieczność przestrzegania pro-
cedur określających sposoby prowa-
dzenia działalności. W 2009 r. spółka 
podjęła działania mające jeszcze bar-
dziej uściślić postępowanie pracowni-
ków w tej dziedzinie i rozpoczęła wdra-
żanie Systemu Zarządzania Środowi-
skowego  zgodnego z międzynarodo-
wą normą ISO 14001:2004.

Dotychczas w fi rmie istniało sze-
reg procedur mających ścisły związek 
z oddziaływaniem na środowisko, m.in. 
instrukcja gospodarki odpadami, pro-
gram zapobiegania poważnym awa-
riom przemysłowym, procedura dzia-
łań w sytuacjach awaryjnych, a także 
szczegółowo opisane zasady postę-
powania na każdym etapie prowadze-
nia działalności.  

Podczas procesu wdrażania Syste-
mu Zarządzania Środowiskowego po-
wstały nowe procedury uściślające ist-
niejące już przepisy wewnętrzne:

 � identyfi kacja aspektów środowisko-
wych (wpływ działalności na śro-
dowisko),

 � reagowanie na sytuacje niebez-
pieczne i awarie,

 � system monitorowania i pomiarów 
parametrów mających wpływ na 
środowisko.

W grudniu System  przeszedł po-
myślny audyt fi rmy Kema Quality Pol-
ska.  - System wspiera osiąganie ce-
lów biznesowych przez działania pro-
ekologiczne - powiedział Michał Stefa-
nowicz, prezes MPEC Białystok. - Dzię-
ki jego wdrożeniu zmniejsza się ryzy-
ko awarii związanych z zanieczyszcze-
niem środowiska i kosztów jakie się z 
tym wiążą. Nasza spółka zyskuje więk-
sze szanse na dofi nansowania i dota-
cje zewnętrzne. Nie bez znaczenia jest 
również budowa wizerunku fi rmy pro-
ekologicznej, która prowadzi politykę 
ograniczającą wpływ na środowisko - 
dodał Stefanowicz.

Obecnie MPEC posiada  Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Za-
rządzania Środowiskowego zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009 oraz z nor-
mą ISO 14001:2004.

 � Plany na przyszłość

- Gratuluję otrzymania certyfi katu. To praca zespołowa przyczyniła się do te-
go, że ten system działa. Jako szef przedsiębiorstwa wiem, że samemu nic się 
nie da zrobić - powiedział podczas uroczystości wręczenia certyfi katu Jarosław 
Sołtys, prezes Kema Quality Polska. - Trzeba zainspirować ludzi do działania i tyl-
ko wtedy można osiągnąć taki sukces. Teraz musicie Państwo zespołowo praco-
wać, by ten efekt utrzymać i realizować to, co zostało zapisane w Systemie Za-
rządzania Środowiskiem - uzupełnił Sołtys.

Przed MPEC Białystok kolejne poważne wyzwania dotyczące ochrony śro-
dowiska. W najbliższych latach planowana jest dalsza modernizacja sieci, Insta-
lacji Odsiarczania Spalin i układu odpylania - montaż elektrofi ltrów lub fi ltrów tka-
ninowych. Stworzony zostanie też system stałego monitorowania emisji spalin. 
MPEC zamierza też zmodernizować jeden z kotłów i dostosować go do spala-
nia biomasy. Ważnym projektem będzie też wdrożenie kogeneracji  gazowej, czy-
li skojarzonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej, co może przynieść kolejne 
oszczędności w zużyciu paliwa. �

Rys. 2. Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej o blisko połowę (dane w kWh)

Rys. 3. Zmniejszenie ubytków nośnika ciepła z sieci w latach 2000-2009 (w m3)
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Certy� kacja systemów zarz�dzania
Powszechnie wiadomo, że działa-

nia proekologiczne są przejawem tro-
ski o przyszłość środowiska natural-
nego, spełnieniem wymagań Dyrek-
tyw UE, a także wspierają nasz biznes. 
W zarządzaniu organizacji ważne jest 
systemowe i całościowe uwzględnie-
nie wymagań proekologicznych, dla-
tego fi rmy decydują się na wdrożenie 
i certyfi kację ISO 14001. W rezultacie 
minimalizują ryzyko biznesowe, ryzyko 
awarii, zmniejszają zużycie materiałów, 
surowców, wody, czynników energe-
tycznych i gospodarki odpadami. Klu-
czowym czynnikiem jest dobór właści-
wej jednostki certyfi kującej, której do-
świadczona i kompetentna kadra oraz 
zaplecze techniczne wesprze efektyw-
ne wykorzystanie możliwości systemu 
oraz jego doskonalenie i rozwój.

Dlaczego warto współpracować 
z KEMA Quality? KEMA Quality BV 
wywodzi się z KEMA NV, światowe-
go eksperta w dziedzinie zarządzania 
projektami inwestycyjnymi w energety-
ce, który posiada także doświadczenie 
w pracach nad budową i moderniza-
cją wielkich systemów energetycznych, 
członka najważniejszych organizacji 
międzynarodowych w branży ener-
getycznej. Przez ponad 80. lat kolejne 
generacje specjalistów KEMA dosko-
naliły swoje kompetencje w najwięk-
szym na świecie laboratorium wyso-
kich energii i wysokich napięć. Wie-
dza w zakresie branży energetycznej 
jest wykorzystywana także w prze-
prowadzaniu niezależnych inspekcji 

oraz certyfi kacji systemów zarządza-
nia ISO14001. 

Obecnie KEMA Quality BV stano-
wi część biznesowej jednostki DEKRA 
Industrial, światowego lidera w dzie-
dzinie usług dla przemysłu, certyfi kacji 
systemów zarządzania, badań wyro-
bów, odbiorów technicznych, rzeczo-
znawstwa samochodowego, nadzo-
rów inwestycyjnych i rozwoju perso-
nelu. Zmieniliśmy barwy fi rmowe, ale 
tradycja i kultura pracy oraz podejście 
do klienta pozostają bez zmian. KEMA 
Quality BV posiada oddział w Polsce,  
KEMA Quality Polska Sp. z o.o. Nasi 
auditorzy nie poprzestają jedynie na 
sprawdzeniu zgodności systemu za-
rządzania z wymaganiami norm, ale 
przyglądają się organizacji oraz jej oto-
czeniu rynkowemu. Określając możli-
wości doskonalenia procesów bizne-
sowych, szacując ryzyko działalności 
i rzetelnie przeprowadzając audity, dą-
żymy do osiągnięcia jak największych 
korzyści biznesowych przez organiza-
cję. W Polsce pierwszy certyfi kat ISO 
14001 KEMA Quality Polska wyda-
ła fi rmie Philips Lighting Poland S.A. 
w Pile. W gronie naszych klientów jest 
również MPEC Białystok.

KEMA Quality BV posiada akredy-
tacje RvA, ANAB i in. Jest również jed-
nostką notyfi kowaną w zakresie ośmiu 
Europejskich Dyrektyw (CE). W Pol-
sce KEMA Quality oferuje certyfi kacje 
systemów zarządzania pod akredyta-
cją PCA (na normę ISO 9001), pod 
akredytacją RvA (zarządzanie jako-

ścią ISO 9001, zarządzanie środowi-
skiem ISO 14001, bezpieczeństwo in-
formacji ISO 27001, bhp PN-N 18001/
OHSAS, SCC/VCA), badanie i certy-
fi kację wyrobów, szkolenia oraz usłu-
gi eksperckie.

KEMA Quality jako pierwsza w Pol-
sce założyła oraz prowadzi Klub Peł-
nomocnika - elitarną wspólnotę prak-
tyków, pełnomocników ds. jakości. 
KEMA Quality gwarantuje profesjo-
nalne, zintegrowane podejście, któ-
re w połączeniu z bardzo dobrą świa-
tową reputacją daje klientom i konsu-
mentom pewność wysokiego poziomu 
usług. W pracy kierujemy się przede 
wszystkim dobrem klienta i zasadami 
wewnętrznego Kodeksu Postępowa-
nia KEMA Quality. Stawiamy na uczci-
wość, profesjonalizm i zaufanie.

KEMA Quality Polska Sp. z o.o.
ul. Chłodna 64, 00-872 Warszawa
Tel.: + 48 22 654-43-10 do 12
fax: + 48 22 620-43-39
e-mail: biuro@kemaquality.pl
www.kemaquality.pl



REGULACJA, 
A ROZWÓJ BRAN�Y CIEP�OWNICZEJ

zespó� ds. tary� kacji Gda�skiego Przedsi	biorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Prowadz�c rozwa�ania nad regulowaniem cen ciep�a w Polsce, nale�y 
przedstawi� krótki rys historyczny tego zagadnienia, gdy� warunki okre�lone 

cz�sto jeszcze w ramach poprzedniego ustroju gospodarczego maj� wp�yw 
na kszta�t dzisiejszego sektora energetycznego oraz �wiadomo�� klientów. 
W czasach gospodarki nakazowo-rozdzielczej, czyli do 1989 r. energia pod 
ró�nymi postaciami traktowana by�a przez spo�ecze�stwo jako dobro nale�ne 
ka�demu obywatelowi, sprzedawane po cenach okre�lanych w sposób nie 
maj�cy nic wspólnego z faktycznym kosztem wytworzenia oraz przesy�u 
i dystrybucji do odbiorcy � nalnego, a maj�cy jedynie za zadanie 
niedopuszczenie do niezadowolenia spo�ecznego. Z takim prze�wiadczeniem 
równie� w odniesieniu do energii cieplnej mo�emy si� spotka� jeszcze dzisiaj. 
Ta sytuacja powoduje, �e przed bran�� ciep�ownicz� jeszcze wiele pracy, 
by sposób my�lenia uleg� zmianie w kierunku traktowania wytworzenia, przesy�u 
i dystrybucji ciep�a jako dzia�alno�ci biznesowej oraz w celu zmiany �wiadomo�ci 
wp�ywu na cen� ciep�a przez zjawiska pogodowe i gospodarcze. 
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Obecny stan rzeczy ma negatyw-
ny wpływ na wszystkie przed-

siębiorstwa w branży, w tym również 
na prywatne podmioty gospodarcze, 
które niejednokrotnie zainwestowały 
ogromne środki w swoje przedsięwzię-
cia. Aby zmienić tę sytuację prioryte-
towym jest wprowadzenie takich  sys-
temów i procesów zarządzania przed-
siębiorstwem, które uwzględniają me-
chanizmy rynkowe, i które w długofa-
lowej perspektywie przynoszą korzyści 
zarówno dla przedsiębiorstwa, jak i dla 
klientów. Oczywiście etap przejściowy 
jest trudny dla każdej ze stron. Tym 
bardziej, że branżę energetyczną cha-
rakteryzuje ogromna wysokość nakła-
dów na podstawowe, niezbędne inwe-
stycje infrastrukturalne. Dlatego pod-
stawą działalności musi być planowa-
nie według określonej strategii bizne-
sowej, a działania bieżące muszą być 
jej podporządkowane.

Pozyskanie środków na rozwój 
branży ciepłowniczej nie jest proste, 
m.in. z uwagi na model kształtowania 
cen i opieranie planowanej taryfy w 
horyzoncie czasowym bazującym na 
pierwszych 12 miesiącach jej stoso-
wania. Wiele przedsięwzięć wymaga 
dłuższego okresu wdrożenia i ciężko 
jest ująć je w całości w taryfach. Na-
leży także wziąć pod uwagę aspekt 
wzrostu efektywności przedsiębior-
stwa związanego z danym przedsię-
wzięciem. Inwestowanie należy oprzeć 
również o zapisy zawarte w polityce 
energetycznej Polski do 2030 r. Dużą 
uwagę musimy zwrócić w szczególno-
ści na prace, jakie mają do wykona-
nia po swojej stronie samorządy lokal-
ne, które muszą szczegółowo określić 
warunki zaopatrzenia w ciepło. Jest 
to niezbędne do inwestowania na no-
wych obszarach, tym bardziej, że in-
westorzy cenią sobie pewność plano-
wanych działań. 

W legislacji dotyczącej branży 
ciepłowniczej obowiązywała dotych-
czas zasada, że energią pierwotną jest 
energia elektryczna, a ciepło traktowa-
ne jest jako odpad. Jest to szczegól-

nie widoczne w momencie porówna-
nia szczegółowości zapisów rozporzą-
dzeń dotyczących ciepła i energii elek-
trycznej. Nierzadko pojawiają się gło-
sy, że branża elektryczna, ciepłowni-
cza i gazowa są na tyle specyfi czne 
i odmienne, że nie powinny być uję-
te jedną ustawą, co potwierdzają póź-
niejsze rozporządzenia korygujące. 
W konsekwencji niejednokrotnie roz-
wiązania prawne mogą służyć jedynie 
jako protezy. Najlepszym tego przykła-
dem jest ostatnia zmiana ustawy Pra-
wo energetyczne z marca tego roku, 
która dla branży ciepłowniczej przy-
niosła jedynie kosmetyczne zmiany. 

Jednym z niewielu 
rynkowych 
elementów 
możliwych do 
zastosowania 
na regulowanym 
rynku, jest 
możliwość 
uwzględnienia 
w taryfach tzw. 
zwrotu z kapitału, 
czyli elementu 
wynagradzania 
majątku 
zaangażowanego 
w działalność 
ciepłowniczą

Jednym z niewielu rynkowych ele-
mentów możliwych do zastosowania 
na regulowanym rynku, jest możliwość 
uwzględnienia w taryfach tzw. zwrotu 
z kapitału, czyli elementu wynagradza-
nia majątku zaangażowanego w dzia-
łalność ciepłowniczą. Element ten i od-
powiednie nim zarządzanie przez Pre-
zesa Urzędu Regulacji Energetyki, mo-
że skutecznie stymulować rozwój ca-
łej branży ciepłowniczej pod warun-
kiem uwzględnienia trzech aspektów: 

 � Ścisłe matematyczne określe-
nie metodologii wyliczenia zwrotu 
wraz z określeniem wariantów je-
go stosowania oraz opisem skła-
dowych modelu. Obecna sytuacja 
daje pełną dowolność interpretacyj-
ną zapisów i często stawia przed-
siębiorstwo w trudnej pozycji jesz-
cze przed złożeniem wniosku ta-
ryfowego. 

 � Traktowanie przez URE tego na-
rzędzia jako umożliwiające stwo-
rzenie warunków do zrównoważo-
nego rozwoju kraju oraz infrastruk-
tur lokalnych i zapewnienia bezpie-
czeństwa energetycznego, a więc 
kwestii zawartych w art. 1.1. usta-
wy Prawo energetyczne. Dalsze za-
pisy ustawy mówiące o wymogach 
ochrony środowiska bez tego me-
chanizmu są praktycznie nierealne 
do spełnienia. 

 � Wypracowanie przez legislatora 
strategii „wyprzedzania zdarzeń”, 
której braku doświadczamy już 
dziś zmagając się m.in. z REACH 
i uprawnieniami CO2.

Gdańskie Przedsiębiorstwo Ener-
getyki Cieplnej w sposób zorganizowa-
ny od 3 lat zarządza przedstawionym 
modelem zwrotu z kapitału. Pozwala to 
utrzymywać rentowność fi rmy na po-
ziomie zapewniającym jej długofalowy 
rozwój oraz zapewnia bezpieczeństwo 
funkcjonowania systemu ciepłownicze-
go GPEC. Wdrożony system zarządza-
nia inwestycjami daje m.in. możliwości: 

 � bardzo efektywnego inwestowania 
mającego płynne odzwierciedlenie 
wydatków inwestycyjnych w taryfi e,

 � systematycznej poprawy sprawno-
ści systemu ciepłowniczego, co da-
je w konsekwencji stabilne dosta-
wy ciepła dla klientów. 

Podsumowując, należy zaznaczyć, 
że również w obecnej sytuacji regular-
nego dostosowywania i nowelizowania 
legislacji dla branży ciepłowniczej, ist-
nieją prawne możliwości długofalowej 
i efektywnej taryfi kacji. �

”
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Rozmowa z Januszem Mazurem, prezesem zarz�du Przedsi	biorstwa Oszcz	dzania Energii ESCO Sp. z o.o.

W�ASNO�� OSZCZ�DNO�CI
- podstawa tworzenia programów 
efektywno�ci energetycznej i ekonomicznej

Jak ocenia Pan ostatnią upublicz-
nioną wersję projektu ustawy o efek-
tywności energetycznej?

Mogę się tu odnieść do wersji z li-
stopada 2009 r. Nakłada ona jedno-
znacznie na przedsiębiorstwa cie-
płownicze (i energetyczne) sprzedają-
ce energię odbiorcom końcowym, obo-
wiązek umorzenia świadectw efektyw-
ności energetycznej lub wniesienia opła-
ty zastępczej. Nie wynika z ustawy licz-
ba tych świadectw, czyli ilość zaosz-
czędzonej energii. W projekcie okre-
ślono jedynie zakres wielkości opłaty 
zastępczej. Sam mechanizm, ustala-
jący zobowiązanie w jednostkach na-
turalnych energii – a nie w postaci ob-
niżenia realnej ceny – pozornie wyda-
je się dawać większą swobodę decy-
zyjną przedsiębiorstwom w zakresie 
działań efektywnościowych. Pozwala 
na inwestowanie w działania nie prze-
kładające się wprost na cenę, a przede 
wszystkim na efekt ekologiczny, nawet 
w obcych zasobach. Obawiam się jed-
nak zniechęcenia potencjalnych inwe-
storów przetargami organizowanymi 
przez URE i ustalanymi przez ten urząd 
współczynnikami.

Czyżby przetargi regulowane 
przez URE współczynnikami mo-
głyby sprawiać „przerost optymali-
zacyjny” tych przedsięwzięć?

To dobrze, że premiowane certyfi -
katami będą najlepsze przedsięwzięcia. 
To jednak komplikuje procesy i zwiększa 

obszar ryzyka inwestorów. Nie jestem 
przekonany, że jest ich tak dużo, aby-
śmy musieli wspomagać konkurencję. 
Zacznijmy od prostych metod, z powo-
dzeniem zastosowanych w innych kra-
jach, tj. katalogu przedsięwzięć.

Moje szacunki pokazują, że zde-
cydowanie taniej można pozyskać 
oszczędności energii, na przykład po-
przez termomodernizację budynku 
mieszkalnego niż przez wymianę sie-
ci ciepłowniczych. Absurdalne zatem 
byłoby, gdyby fi rmy ciepłownicze ocie-
plały budynki swoich klientów, ograni-
czając własną sprzedaż, zamiast mo-
dernizować swoje sieci. 

Sama ustawa promuje zresztą 
wprost działania u odbiorców, bo co 
najmniej 80% świadectw ma pocho-
dzić z tych inwestycji. Energetycy praw-
dopodobnie będą zatem płacić opłatę 
zastępczą, a skomplikowane przetargi 
mogą nie mieć wielu uczestników. Za-
miast mechanizmu promującego dzia-
łania efektywnościowe możemy mieć 
więc kolejny super podatek dla ener-
getyki. Takie same obawy podzielają 
przedstawiciele branży dostawy ener-
gii elektrycznej.

Z samej ustawy nie wynika też 
rezygnacja z konieczności poprawy 
efektywności wynikająca z rozporzą-
dzenia taryfowego.

Jeśli dołożymy do tego zobowiąza-
nia wynikające z ETS oraz prawo podat-
kowe, pracy, cywilne i handlowe obo-

wiązujące przedsiębiorców wszystkich 
branż, okaże się że wkładamy mene-
dżerów ciepłownictwa w ciasny gorset 
czyniący z nich administratorów, którzy 
na pewno nie będą mieli szansy stać 
się wizjonerami wynoszącymi tę bran-
żę na wyżyny.

Jak bardzo nieefektywne Pana 
zdaniem jest ciepłownictwo? 

Od 1992 r. obserwowałem tę bran-
żę od wewnątrz jako pracownik jednej 
z największych fi rm ciepłowniczych w 
kraju. Nie zabrakło mi również możliwo-
ści spotkań i wymiany doświadczeń z 
wieloma fi rmami z kraju i zagranicy. Fak-
tycznie w pierwszej połowie lat 90. po-
równanie polskich, nawet najlepszych 
fi rm, z ich odpowiednikami szczególnie 
w krajach skandynawskich, ale również 
niemieckimi, austriackimi, czy francuski-
mi – budziło pewien niepokój. 

Czy dzisiaj po kilkunastu latach 
ustawicznej modernizacji mamy jesz-
cze powody do kompleksów?

Uważam, że w sferze technicznej, 
zwłaszcza dystrybucji, już nie. Zasługa 
to i samych ciepłowników i samorzą-
dów, które do czasu wdrożenia taryfo-
wania brały na siebie polityczne odium 
wzrostu kosztów dostawy ciepła w za-
mian za poprawę jakości, niezawodno-
ści i efektywności.

Sytuacja uległa zmianie pod koniec 
stulecia, po wdrożeniu ustawy Prawo 
energetyczne, a szczególnie rozporzą-



95nr 2(14)/2010

C
IE

PŁ
O

W
N

IC
TW

O

dzenia taryfowego. Prawo energetycz-
ne, oczekiwane przez ciepłowników po 
części stało się rozczarowaniem. Sze-
fowie fi rm, należących w większości do 
samorządów gminnych, byli „zmęczeni” 
koniecznością negocjowania stawek z 
właścicielem występującym w podwój-
nie przeciwstawnej roli - reprezentanta 
właściciela - pracodawcy i klienta. Nie-
stety w tych dyskusjach coraz częściej 
argumenty ekonomiczne zastępowane 
były politycznymi. 

A jakie były oczekiwania branży?
Branża oczekiwała, że w URE, pro-

wadzona na merytoryczne argumen-
ty dyskusja pozwoli na zatwierdzenie 
ekonomiczne uzasadnionych cen cie-
pła. Osobiście uczestniczyłem w za-
twierdzaniu wielu taryf, dlatego bez wąt-
pienia stawiam tezę, że ciepłownictwo 
„wpadło z deszczu pod rynnę”. Dowo-
dem na to niech będzie statystyka. Ta-
kiego spadku rentowności, rozwarcia 
między wzrostem infl acji i cen w cie-
płownictwie nie obserwowano za cza-
sów, które można nazwać samorządo-
wymi. W praktyce, pod przykrywką me-
rytorycznej analizy i negocjacji w opar-
ciu o rozporządzenie, mieliśmy „ręczne 
sterowanie”. W mojej – mam nadzieję 
mylnej ocenie – szybkie zatwierdzenie 
taryfy bardziej zależało od skalkulowa-
nia cen bliskich oczekiwaniom URE, niż 
jakości i merytorycznej zasadności sa-
mego wniosku. 

Nie chciałbym wyłącznie krytyko-
wać rozporządzenia, jak i działań URE 
w ostatnich kilkunastu latach. Niewątpli-
wie były to lata poprawy jakości zarzą-
dzania fi rmami ciepłowniczymi, standar-
dów dostawy usług, ujednolicenia me-
tod planistycznych i sprawozdawczych. 
Szkoda, że cena – a w domyśle wal-
ka z infl acją – stały się celem nadrzęd-
nym, niemalże wyłącznym, bez wyraź-
nego patrzenia w przyszłość.

Warto również zwrócić uwagę na 
element efektywności energetycznej. 

Tak, chodzi oczywiście o współ-
czynnik korekcyjny Xr, określający pro-
jektowaną poprawę efektywności funk-

cjonowania przedsiębiorstwa. Nie czu-
ję się jednak upoważniony, ani też nie 
dysponuję wiedzą umożliwiającą ocenę, 
czy spełnił on swoją funkcję. Jeśli tak, 
to zadaję sobie pytanie, czy koniecz-
nym jest obciążanie energetyków zo-
bowiązaniami w projektowanej ustawie 
o efektywności energetycznej?

Czy formuła ESCO, promowa-
na w Dyrektywie 32/2006 i polskim 
Planie Efektywności Energetycznej 
funkcjonuje w ciepłownictwie?

Finansowanie w formule ESCO, 
czyli w praktyce przez trzecią stronę, 
jest w Polsce na tle Europy mało po-
pularne. Dotyczy to zarówno branży 
ciepłowniczej, jak i sektora odbiorców 
energii. Przyczyn tego stanu jest wie-
le. Jej znikoma popularność jest kon-
sekwencją braku wyraźnych przesła-
nek legalności jej stosowania. Powodu-
je to uzasadnione obawy u potencjal-
nych klientów, pomimo, że polski sys-
tem prawny nie zakazuje wprost jej sto-
sowania. Obecnie fi rmy oferujące usłu-
gi w tej formule sprzedają je korzystając 
z przepisów ogólnych. Niestety, rzadko 
znajduje to akceptację klientów, którzy 
zmuszeni do podpierania się licznymi 
opiniami prawnymi rezygnują z realiza-
cji przedsięwzięć.   

Ponadto klient, w szczególności z 
sektora fi nansów publicznych, musi być 
właścicielem oszczędności przez czas 

spłaty projektu. Nie może być tak, że 
po realizacji projektu, rachunki za ener-
gię ulegają zmniejszeniu, a razem z ni-
mi fi nansowanie z budżetu. Klient fi rmy 
ESCO nie ma zatem z czego spłacać, 
bo oszczędności zostały skonsumowa-
ne przez budżet centralny lub gminny. 

Szereg problemów pojawił się z 
wdrożeniem tej metody przy finan-
sowaniu modernizacji w ciepłownic-
twie. Oczekiwane przez fi rmy ESCO 
okresy zwrotu nakładów rozmijały się 
z zapisami rozporządzenia taryfowe-
go, stąd URE odmawiało zatwierdza-
nia taryf gwarantujących zwrot nakła-
dów w krótkim okresie czasu tzn. 5-10 
lat. Stąd też przypadki zastosowania tej 
formuły są obecnie niezwykle rzadkie.

Czy problemy rozwiązano za gra-
nicą?

Bardzo prosto ten problem został 
rozwiązany w Chorwacji, gdzie minister 
fi nansów wydał rozporządzenie pozwa-
lające utrzymać stałą kwotę subwencji 
budżetowej na okres spłaty dla jedno-
stek sektora fi nansów publicznych mo-
dernizujących obiekty z wykorzystaniem 
formuły ESCO. Również zgoła odmien-
na od polskiej jest w innych krajach po-
lityka taryfowania. Dotychczasowa me-
todologia taryfowania w Polsce nieste-
ty promuje nieefektywnych i gani naj-
lepszych. 

Taka sytuacja nie występuje na 
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przykład u naszych południowych są-
siadów. Tam mamy rodzaj limitowanej 
ceny energii. Aby z niej korzystać nie 
ma potrzeby żmudnego procesowania 
przy zatwierdzaniu taryfy. Efekt zmniej-
szania kosztów w przedsiębiorstwie nie 
powoduje wprost konieczności obniże-
nia ceny. Wygenerowany zysk jest źró-
dłem środków inwestycyjnych.  

W Czechach przedsiębiorca w ce-
nie ciepła, która nie może być większa 
niż urzędowa cena limitowana, może 
doliczyć marżę, która jest premią za 
poprawę efektywności.

W Słowacji fi rmy ciepłownicze przy 
kalkulacji cen za energię mogą uwzględ-
niać zysk lub marżę w określonej wy-
sokości za każdy sprzedany GJ. Wiel-
kość tę przedsiębiorca może zwiększyć, 
a wzrost ten zależy od wartości akty-
wów przypadających na ilość sprzeda-
nej energii cieplnej w ciągu roku.

Również u naszych południowych 
sąsiadów znakomicie rozwija się for-
muła ESCO, z korzyścią dla przedsię-
biorców, banków, klientów, a przede 
wszystkim dla ochrony klimatu. 

Własność oszczędności to trudny 
problem, również w ciepłownictwie. 
Jaki zatem mógłby być najprostszy 
mechanizm zachęty inwestycyjnej?

Najprostszy to taki, w którym fi rma 
ciepłownicza jest właścicielem oszczęd-
ności. U nas właścicielem oszczędno-
ści jest natomiast klient fi rmy ciepłow-
niczej. Z punktu widzenia marketingo-
wego i politycznego jest to dobra sy-
tuacja – niestety, na krótką metę. Brak 
odtwarzania majątku może doprowa-
dzić do sytuacji, w której fi rmy szybko 
się zdekapitalizują i powrócą do stanu, 
w jakim znalazły się po okresie gospo-
darki centralnie planowanej.

Jaki widzi Pan potencjał rynku 
ciepłowniczego i poprawy efektyw-
ności?

Wśród licznych działań inwestycyj-
nych z zakresu poprawy efektywności 
energetycznej najczęściej widzimy te 
związane ze zmniejszeniem strat, po-
prawą izolacji, podniesieniem sprawno-

ści wytwarzania. Niedostrzegany wyda-
je się problem słabego wykorzystania 
majątku przesyłowego fi rm ciepłowni-
czych w miastach, w których nie ma 
powszechnego systemu dostawy cie-
płej wody użytkowej. Sytuacja ta do-
tyka między innymi Krakowa, ale też 
szeregu innych miast. Po wielu latach 
trudnej aktywności inwestycyjnej i ryn-
kowej udaje się tam dostarczać to me-
dium do coraz większego grona klien-
tów. Nie byłoby tego jeszcze niewielkie-
go sukcesu, gdyby nie ścisła współpra-
ca z władzami samorządowymi i ze źró-
dłami ciepła, którym to znakomicie po-
prawia skojarzenie produkcji w sezonie 
pozagrzewczym. 

Jak doskonale całoroczna praca 
systemu wpływa na efektywność wy-
korzystania majątku ciepłowniczego i 
wytwórczego, nie trzeba dużo mówić. 
Przy okazji likwidowane są stare, zwy-
kle niskosprawne i niebezpieczne pie-
cyki gazowe.

Zatem efektywność ekonomicz-
na tych przedsięwzięć jest chyba 
dobra?

Obecnie pozyskanie 1 MW mocy 
zamówionej w ciepłej wodzie użytkowej 
w starych budynkach, gdzie konieczne 
jest wybudowanie od początku instala-
cji, szacowane jest na poziomie nawet 
1,5 mln zł. To bardzo dużo. Działania 
te przynoszą jednak znakomite efekty 
ekologiczne i w zakresie bezpieczeń-
stwa. Poszerzenie katalogu przedsię-
wzięć służących poprawie efektywności 
energetycznej, o których mowa w art. 
18 projektu ustawy, o przedsięwzięcia 
budowy instalacji dostarczających cie-
płą wodę użytkową w oparciu o ciepło 
wytwarzane w procesach gospodarki 
skojarzonej, wsparłoby te działania z 
pożytkiem dla odbiorców, dystrybuto-
rów i wytwórców oraz środowiska na-
turalnego. Warto o element wsparcia w 
zakresie inwestycji w ten produkt, po-
myśleć również przy budowie innych 
aktów prawnych dotyczących sektora 
energetycznego i ciepłowniczego. Na 
dzisiaj ani przedsiębiorstwa ciepłowni-
cze ani energetyczne nie mogą inwe-

stować, tzn. nie będzie taka inwestycja 
ich kosztem uzasadnionym przy kalku-
lowaniu taryf, w instalacje odbiorcze u 
klientów, a o takie działania tu chodzi. 
W Krakowie odbiorców wspiera w tym 
zakresie POE ESCO Sp. z o.o., które-
go 100% właścicielem jest MPEC S.A. 
Proponujemy klientom fi nansowanie 
budowy tych instalacji właśnie w for-
mule ESCO.

Podsumowując, ciepłownictwo 
oczekuje od ustawodawców polity-
ki długofalowego działania.

Tak. To bardzo trafne stwierdze-
nie. Ciepłownictwo oczekuje przede 
wszystkim polityki zapewniającej rozwój 
i trwanie w długim okresie czasu. Bran-
ża ESCO oczekuje natomiast działania 
od władz centralnych, które mogą zak-
tywizować przedsięwzięcia w zakresie 
ochrony klimatu realizowane w formule 
ESCO. Wystarczy np. bezinwestycyjnie 
wesprzeć ten sektor kilkoma zapisami w 
prawie. Nazwa ESCO powinna znaleźć 
swoje miejsce w polskim prawie: ener-
getycznym, podatkowym, fi nansowym, 
zamówień publicznych, bilansowym. 

Finansowanie w formule ESCO po-
winno być ofi cjalnie uznane przez Mini-
sterstwo Rozwoju Regionalnego i Mini-
sterstwo Środowiska, jako forma pozy-
skiwania środków własnych przez po-
tencjalnych benefi cjentów.

UE w Dyrektywie 32/2006/WE wy-
mienia ESCO jako niemalże główne źró-
dło poprawy efektywności energetycz-
nej oraz wskazuje na konieczność je-
go promocji. Pojawienie się tej nazwy 
w systemie legislacyjnym uwiarygod-
ni tę formułę. 

Wartym zauważenia jest również 
obszar zagospodarowania nadwyżek 
ciepła w elektrowniach w sezonie po-
zagrzewczym do wytwarzania ciepłej 
wody użytkowej. Obecnie generujemy 
podwójną emisję CO2 do atmosfery – 
najpierw odbiorca w piecyku gazowym, 
aby ogrzać sobie wodę i jednocześnie 
producent energii elektrycznej, który po-
tem schładza wodę np. w chłodni ko-
minowej. �

Rozmawiała: Dorota Kubek





Rozmowa z Markiem Walczakiem, prezesem Urz	du Dozoru Technicznego

DBAMY O BEZPIECZE
STWO

F
ot

. N
E



99nr 2(14)/2010

TE
C

H
N

O
LO

G
IE

Polski dozór techniczny może 
poszczycić się prawie stuletnią tra-
dycją. Od początku istnienia był on 
ściśle związany z energetyką. Jak 
Pan ocenia ten „mariaż”?

Faktycznie historia polskiego do-
zoru technicznego liczy już dzisiaj pra-
wie 100 lat. 7 stycznia 1911 r. mini-
ster przemysłu i handlu Rosji zatwier-
dził statut opracowany przez polskich 
przemysłowców, pozwalający na dzia-
łalność Warszawskiego Stowarzyszenia 
Dla Dozoru Nad Kotłami Parowymi. Ko-
tły parowe na początku swego istnie-
nia były urządzeniami niebezpiecznymi, 
generującymi wiele wypadków, wręcz 
katastrofalnych zdarzeń. W celu zmini-
malizowania ryzyka związanego z eks-
ploatacją kotłów okazało się koniecz-
ne wprowadzenie dozoru sprawowa-
nego przez trzecią, niezależną stronę, 
a więc kompetentną instytucję dbają-
cą o bezpieczeństwo eksploatacji urzą-
dzeń kotłowych. 

Od początku istnienia dozoru tech-
nicznego, oprócz działań w zakresie 
bezpieczeństwa pracy urządzeń ko-
tłowych, inspektorzy doradzają i roz-
powszechniają wiedzę z dziedziny po-
prawy efektywności i sprawności pracy 
kotłów. W początkowym okresie dzia-
łania dozoru wiedza na ten temat nie 
była zbyt powszechna. W późniejszych 
okresach dozór koncentrował swoje 
działania na bezpieczeństwie pracy. 
Obecnie sprawność urządzeń ener-
getycznych staje się bardzo ważnym 
elementem naszych działań. Dbamy 
poprzez to o ochronę środowiska na-
turalnego. 

Jesteśmy organizacją powołaną 
do życia przez branżę energetyczną 
i chcemy się rozwijać współpracując 
z nią. 

Myślę, że również kolejne lata będą, 
tak jak do tej pory, owocowały wspól-
nymi działaniami energetyki i UDT na 
rzecz bezpieczeństwa pracy urządzeń 
energetycznych oraz ochrony środo-
wiska. Warto podkreślić, iż energetyka 
jest dla UDT partnerem bardzo waż-
nym i równocześnie bardzo wymagają-
cym. Nie jest łatwo sprostać wymaga-

niom tak dynamicznie rozwijającej się 
branży. Dlatego stale doskonalimy na-
sze kwalifi kacje zawodowe. 

Równocześnie - w zakresie bez-
pieczeństwa - bardzo ostrożnie pod-
chodzimy do nowych rozwiązań, któ-
re nie zawsze muszą gwarantować ak-
ceptowalny poziom ryzyka, w przeci-
wieństwie do rozwiązań sprawdzonych. 

OZE to dynamicznie rozwijająca 
się dziedzina energetyki. Czy UDT 
jest w pełni przygotowany do obsłu-
gi sektora energetyki wiatrowej czy  
biogazowej?

Ustawa o dozorze technicznym 
określa zagrożenia, którymi zajmuje 
się dozór techniczny. Mamy z nimi do 
czynienia w eksploatacji urządzeń, przy 
których pracy występuje skumulowa-
na energia - kiedy medium znajduje 
się pod ciśnieniem lub istnieje możli-
wość uwolnienia energii potencjalnej, 
jak np. w przypadku urządzeń dźwigo-
wych. Ustawa przewiduje również moż-
liwość wykonywania dozoru nad urzą-
dzeniami, które stwarzają inne zagroże-
nia. Instalacji i urządzeń do pozyskiwa-
nia energii ze źródeł odnawialnych nie 
możemy traktować jako do końca bez-
pieczne. Mogą one stwarzać zagroże-
nia dla obsługujących je osób, dla osób 
postronnych, jak również dla środowi-
ska naturalnego. W tych przypadkach 
UDT–CERT oferuje swoją pomoc już na 
etapie projektowania takich instalacji. 

Bezpieczeństwo farmy wiatrowej 
czy biogazowni zależy od wielu aspek-
tów, które powinny być zidentyfi kowa-
ne już na etapie projektowania. Trze-
ba prawidłowo przeprowadzić analizę 
zagrożeń i ryzyka, zarówno pod wzglę-
dem bezpieczeństwa technicznego, 
jak i bezpieczeństwa prawnego, zwią-
zanego z budową i eksploatacją tego 
typu instalacji. 

W systemie zapewniania bezpie-
czeństwa bardzo ważna jest certyfi -
kacja instalatorów urządzeń wykorzy-
stujących biomasę, pomp ciepła, urzą-
dzeń fotowoltaicznych, płytkich instala-
cji geotermalnych oraz urządzeń wyko-
rzystujących ciepło słoneczne. Kwestię 

tę reguluje Dyrektywa 2009/28/WE w 
sprawie promowania energii ze źródeł 
odnawialnych. Jesteśmy przygotowani, 
aby po implementacji tych przepisów 
do prawa polskiego prowadzić certyfi -
kację w tym zakresie. 

Trzeba podkreślić, iż instalacje OZE 
złożone są z urządzeń, które podlegają 
wielu dyrektywom „nowego podejścia”. 
UDT działa jako jednostka notyfi kowa-
na, umożliwiając wprowadzanie tego ro-
dzaju wyrobów na rynek.

Weryfi kacja systemu monitoro-
wania i rozliczania emisji w handlu 
uprawnieniami jest obowiązkiem 
ustawowym. W tym zakresie, nową 
usługą oferowaną przez UDT jest 
weryfi kacja rocznych raportów emi-
sji CO2. 

Weryfi kacja systemu monitorowa-
nia i rozliczania emisji w handlu upraw-
nieniami jest obowiązkiem wynikają-
cym z ustawy z dnia 22 grudnia 2004 
r. o handlu uprawnieniami do emisji do 
powietrza gazów cieplarnianych i in-
nych substancji. 

Każde przedsiębiorstwo, któremu 
przyznano uprawnienia w Krajowym 
Planie Rozdziału Uprawnień do Emi-
sji, jest zobowiązane stosować prze-
pisy w zakresie monitorowania wiel-
kości emisji i sporządzania raportów 
przedstawiających sumaryczną wiel-
kość emisji w danym roku w odniesie-
niu do liczby przyznanych jednostek. 
Raporty podlegają obowiązkowej we-
ryfi kacji przez niezależne organizacje. 
UDT został w styczniu br. weryfi kato-
rem takich raportów. Nasze kompeten-
cje zostały potwierdzone przez Polskie 
Centrum Akredytacji. Działania te wpi-
sują się również w nasze zadania zwią-
zane z zapewnieniem bezpieczeństwa 
w zakresie ochrony środowiska. 

System handlu emisjami to krok 
w kierunku skutecznego redukowania 
ogólnej emisji gazów. Dla najsprawniej-
szych jest to szansa na uzyskanie wy-
miernych korzyści fi nansowych.

Energetyka atomowa zbliża się 
dużymi krokami. Jak do tego wyzwa-
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nia przygotowuje się UDT, szczegól-
nie w zakresie bezpieczeństwa pro-
cesowego?

UDT ma doświadczenie w nadzoro-
waniu tego rodzaju inwestycji. Co praw-
da elektrownia w Żarnowcu nie zosta-
ła ukończona, ale prace były zaawan-
sowane, a urządzenia, które miały pra-
cować w Polsce, są eksploatowane 
w innych krajach. Dlatego można po-
wiedzieć, że to nie jest dla nas zupeł-
na nowość. 

Mogę również dodać, że elektrow-
nia atomowa nie stanowi wyzwania, 
którego specjalnie się obawiamy. Wy-
nika to z tego, że technologia budowy 
nowoczesnych bloków konwencjonal-
nych jest bardzo podobna do tych, któ-
re są stosowane w przypadku bloków 
jądrowych. 

UDT uczestniczy przy realizacji naj-
większych bloków energetycznych w 
Polsce. Zostaliśmy wybrani – na zasa-
dach rynkowych - jako jednostka noty-
fi kowana, do prac przy realizacji wspo-
mnianych bloków. To dowód na to, że 
wykazaliśmy się odpowiednimi kompe-
tencjami i przedstawiliśmy konkurencyj-
ną ofertę. Wszystkie te działania posze-
rzają przygotowanie UDT do nadzoru 
na etapie projektowania, wytwarzania, 
a potem eksploatacji urządzeń, któ-

re znajdą się w elektrowni atomowej. 
Ze względu na obawy społeczne 

przed energetyką jądrową i wymagania 
związane ze stosowaniem paliwa jądro-
wego, działania będą szły w kierunku 
zwiększania udziału trzeciej strony, bę-
dącej gwarantem bezpieczeństwa, któ-
ra musi sprostać wymaganiom Między-
narodowej Agencji Atomistyki. Oczywi-
ście w działaniach tych konieczna jest 
specjalistyczna wiedza, a więc w przy-
padku wybrania przez przyszłego inwe-
stora UDT jako jednostki dozorującej, 
konieczne będzie poszerzenie specjali-
stycznej wiedzy i kompetencji naszych 
inżynierów. Dziś wiedza z tego zakresu 
jest dostępna na świecie. 

Podkreślę w tym miejscu, że naj-
mocniejszą stroną UDT są kwalifi ka-
cje osób w nim zatrudnionych. Obec-
nie zatrudniamy około 1500 osób, z te-
go 1000 to inżynierowie różnych spe-
cjalności, a ponad 300 to również gru-
pa z wysokimi kwalifi kacjami wspiera-
jąca działania inżynierów. Dlatego mo-
gę powiedzieć, że UDT jest przygoto-
wane do zajmowania się wieloma za-
grożeniami, w tym również związany-
mi z energetyką jądrową. 

Urząd prowadzi działalność, mię-
dzy innymi w zakresie certyfi kacji, 

ekspertyz technicznych, bezpie-
czeństwa procesowego. Prowadzi 
również własne laboratorium. W ja-
kich kierunkach będzie rozwijała się 
działalność UDT w najbliższej przy-
szłości?

Nasza misja ukierunkowana jest na 
szeroko rozumiane bezpieczeństwo 
urządzeń i instalacji technicznych. Uwa-
runkowania zewnętrzne, w jakich dzia-
łamy, to między innymi coraz bardziej 
restrykcyjne przepisy prawne narzuca-
jące coraz wyższą dbałość o bezpie-
czeństwo w funkcjonowaniu przemysłu. 

Nasz naturalny kierunek rozwoju 
jest oparty o triadę bezpieczeństwa lu-
dzi, mienia i środowiska. Nasz kraj stoi 
na progu wielkiej modernizacji infra-
strukturalnej w sektorze paliwowo-ener-
getycznym: nowe bloki energetyczne, 
elektrownia jądrowa, gazoport, czy sie-
ci przesyłowe. Będziemy potrzebować 
dobrze przygotowanych kadr inżynier-
skich na różnych etapach powstawa-
nia i eksploatacji tych instalacji. Kom-
petencje UDT mogą być wykorzysty-
wane jako jeden z ważnych gwaran-
tów, że nakłady inwestycyjne zostaną 
przeznaczone na efektywne i bezpiecz-
ne rozwiązania techniczne. 

Nasza działalność jest oparta na 
wiedzy, fachowości i wiarygodności, 
dlatego w przyszłość patrzymy z opty-
mizmem i o brak pracy raczej się nie 
obawiamy. 

W najbliższym czasie planujemy 
uruchomienie działalności dla przemy-
słu drzewnego, ściśle związanej z pro-
wadzeniem zrównoważonej gospodar-
ki leśnej. W kontekście coraz większe-
go wykorzystania biomasy, również po-
chodzenia leśnego, może to być szcze-
gólnie ważne. 

To otoczenie zewnętrzne będzie 
kreować i wskazywać kierunki rozwo-
ju naszej działalności, a my wykorzy-
stując swoje atuty musimy odpowied-
nio na to reagować. Przypomnę, iż UDT 
działa w warunkach rynkowych, dlate-
go stale musimy dbać o poziom na-
szych usług. �

Rozmawiał: Mariusz Marchwiak



Dorota Kubek, „Nowa Energia”

Pierwsza instalacja w Europie
W PGE Elektrownia Opole SA przekazano do eksploatacji pierwsz� 

w Polsce instalacj� odazotowania spalin, zamontowan� na bloku 
opalanym w�glem kamiennym, spe�niaj�c� wymogi ograniczenia emisji tlenków 
azotu poni�ej 200 mg/Nm3. Uroczyste uruchomienie instalacji nast�pi�o 
8 kwietnia 2010 r. Tu� przed za��czeniem odczytano zawarto�� tlenków azotu 
w spalinach na bloku nr 3, która wynosi�a 482 mg/Nm3. Nast�pnie 
uruchomienia instalacji dokonali Wojciech Topolnicki, wiceprezes zarz�du 
ds. rozwoju i � nansów PGE Polska Grupa Energetyczna, Miros�aw Skowron, 
prezes zarz�du, dyrektor generalny PGE Elektrownia Opole oraz David Johnson, 
division president Nalco EAME Operations. Po uruchomieniu emisja tlenków 
azotu spad�a do poziomu 180 mg/Nm3. 
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Oddanie instalacji poprzedziło se-
minarium naukowe, w którym 

uczestniczyli m.in. przedstawiciele 
konsorcjum fi rm realizujących inwesty-
cję: Remak-Rozruch SA Opole, Sefako 
SA Sędziszów i Nalco Mobotec Go-
eteborg. Podczas seminarium omó-
wiona została technologia i zaprezen-
towano wyniki prac związane z budo-
wą i oddaniem do eksploatacji instala-
cji odazotowania spalin.

W PGE Elektrownia Opole od mo-
mentu uruchomienia pierwszego blo-
ku, czyli od 1993 r. czyniono próby re-
dukcji emisji tlenków azotu metodami 
pierwotnymi. Robiono to bez radykal-
nych zmian konstrukcyjnych układu pa-
leniskowego. Efekty tych działań w zu-
pełności spełniają obecne wymagania 
ekologiczne co do emisji NOx. Po 2015 
r. będą obowiązywały jednak ostrzejsze 
wymogi i dotychczasowe działania już 
nie wystarczą do ich spełnienia. W tej 
sytuacji elektrownia podjęła decyzję o 
zleceniu profesjonalnego i komplek-
sowego rozwiązania problemu reduk-
cji emisji tlenków poniżej 200 mg/Nm3. 
W kolejnych latach podobne instalacje 
zostaną wybudowane i uruchomione na 
trzech pozostałych blokach energetycz-
nych PGE Elektrownia Opole. Wartość 
inwestycji to ok. 60 mln zł. 

 � Geneza i realizacja 
instalacji odazotowania 
spalin w PGE Elektrowni 
Opole

W 2001 r. weszła w życie Dyrekty-
wa 2001/80/WE o ograniczeniu emi-
sji z wielkich źródeł, mówiąca o obni-
żeniu dopuszczalnej emisji od 1 stycz-
nia 2016 r. tlenków azotu poniżej 200 
mg/Nm3. W 2002 r. Elektrownia Opole 
wykonała analizę sposobów dostoso-
wania zakładu do wspomnianej Dyrek-
tywy. Dokonano przeglądu technologii i 
dostawców instalacji DeNOx. Znanych 
wówczas było 19 technologii. Przyję-
to kryteria wyboru technologii. Powin-
na ona być w miarę prosta, sprawdzo-
na na dużych obiektach, obojętna dla 
popiołu i gipsu oraz optymalna ekono-

micznie – biorąc pod uwagę nakłady i 
koszty eksploatacji. Elektrownia Opo-
le ostatecznie wzięła pod uwagę dwie 
możliwości: metodę katalityczną – po-
dawanie amoniaku do spalin za ko-
tłem, z zachodzeniem reakcji redukcji 
w obecności katalizatorów (SCR) oraz 
metodę niekatalitycznej redukcji, czy-
li kombinacji metod pierwotnych oraz 
metody wtórnej (SNCR). Do tego cza-
su w Europie były budowane niemal 
wyłącznie instalacje katalityczne. Z te-
go względu było bardzo mało danych 
na temat pozostałych metod. 

Niezależnie od poszukiwań danych 
na temat metod niekatalicznych, w mar-
cu 2003 r. Elektrownia Opole dokona-
ła analizy możliwości zabudowy insta-
lacji katalitycznej (SCR). Stwierdzono, 
że dla tej wielkości kotłów oznaczałoby 
konieczność zamontowania, na wyso-
kości ok. 60 m, instalacji o wadze rzę-
du 1,5 tys. ton. Do montażu trzeba by, 
na wielomiesięczne okresy, wyłączać li-
nie wysokiego napięcia, wyprowadza-
jące moc z bloków. Było to rozwiąza-
nie technicznie możliwe, jednak z eko-
nomicznego punktu widzenia – utraco-
nych przychodów z powodu wymuszo-
nego postoju, zupełnie niewskazane. 
Ponadto wg wstępnych szacunków na-
kłady inwestycyjne na instalację katali-
tyczną byłyby znacznie wyższe od ww. 
kombinacji metod pierwotnych i wtór-
nej niekatalitycznej.

- Zwracaliśmy się do fi rm europej-
skich i amerykańskich o dane, które po-
mogłyby nam w wyborze metody, gdyż 
różnica w cenie, wg ówczesnych da-
nych ponad 4-krotna, była bardzo ku-
sząca. Brakowało nam modelu mate-
matycznego, czy też symulacji kompu-
terowej, jak kocioł może się zachowy-
wać w różnych warunkach, po to by na 
tej bazie tworzyć rozwiązanie dla naszej 
fi rmy. Wniosek był jeden: potrzebowa-
liśmy danych modelowych o spalaniu 
w kotłach – powiedział Zbigniew Dzie-
midowicz, dyrektor strategii i rozwoju 
PGE Elektrowni Opole SA.

- W marcu 2004 r. ogłosiliśmy prze-
targ na wykonanie modelu matema-
tycznego kotła, analizy procesu spala-

nia metodą CFD. Dodatkowym zada-
niem miało być sprawdzenie możliwo-
ści obniżenia NOx metodami pierwot-
nymi poniżej 200 mg/Nm3. W przetar-
gu tym startowały fi rmy takie jak Enpri-
ma, Alstom Polska, Rafako, Politech-
nika Śląska oraz Instytut Energetyki, 
który wygrał przetarg. W maju 2005 r. 
otrzymaliśmy wyniki, z których wynika-
ło, że na naszych kotłach prawdopo-
dobnie da się osiągnąć zadawalający 
poziom emisji NOx, lecz trzeba zasto-
sować 4-stopniowe spalanie. Zapropo-
nowano również reburning oraz welon 
powietrza osłonowego przy ścianach 
– dodał dyrektor Dziemidowicz.

Po wykonaniu modelu matematycz-
nego Elektrownia przekazała dane nu-
meryczne kotła do analizy 12 fi rmom, 
otrzymując od 9 z nich pozytywne od-
powiedzi na zapytanie o prognozę zej-
ścia emisji NOx poniżej 200 mg/Nm3 
metodą niekatalityczną na kotłach w 
Elektrowni Opole. Trzy fi rmy twierdziły, 
że są pewne co do możliwości obniże-
nia wartości NOx poniżej 175 mg/Nm3. 
Sześć z nich twierdziło, że na pewno 
można osiągnąć wynik poniżej 200 mg/
Nm3. Jeśli chodzi o konieczność użycia 
amoniaku, to cztery fi rmy twierdziły, że 
efekt mogą uzyskać bez jego dodatku, 
a 5 – że jednak trzeba. Wszystkie fi r-
my przekazały Elektrowni Opole rów-
nież estymacje kosztów zabudowy ta-
kiej instalacji. Na tej bazie elektrownia 
przygotowała założenia do przetargu i 
rozpoczęła uzgodnienia korporacyjne. 

- Założenia były takie, że jeśli wy-
konamy instalację i po ruchu próbnym 
okaże się, że wszystko się udało, to na 
pozostałych blokach będziemy realizo-
wać obniżenie emisji NOx z zastosowa-
niem metod niekatalitycznych. Jeśli się 
nie uda, to wówczas według metody 
katalitycznej. Podjęliśmy ryzyko zlece-
nia zabudowy prototypowej instalacji, 
gdyż różnica w kosztach wg naszych 
estymacji była ponad 4-krotna – uzu-
pełnił Dziemidowicz.

W maju 2007 r. wybrano doradców 
technicznego i handlowego, którym zo-
stał Instytut Energetyki i EM&CA S.A. 
Ich zadaniem było wykonanie SIWZ. 
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W lipcu 2007 r. ogłoszono wszczęcie 
postępowania przetargowego - UZP w 
trybie negocjacji z ogłoszeniem. Elek-
trownia obniżyła próg wymagań insta-
lacji redukcji do poziomu poniżej 180 
mg/Nm3, pod klucz, po to aby w póź-
niejszej eksploatacji mieć „zapas” na 
nieprzewidziane sytuacje. 

- Warunkiem uczestniczenia w ogło-
szonym przez nas przetargu było wy-
kazanie, że ma się instalację obniżają-
cą poziom NOx poniżej 300 mg/Nm3 na 
kotle o mocy powyżej 150 MWth. Z ra-
cji tego, że w poprzednich okresach nie 
budowano zbyt wiele instalacji niekata-
litycznych, aby zapewnić konkurencyj-
ność w postępowaniu, rozszerzyliśmy 
okres referencji, którymi fi rmy mogły 
się pochwalić, do 7 lat. Żeby negocja-
cje przebiegły w miarę sprawnie, ogra-
niczyliśmy ilość fi rm wytypowanych do 
drugiej rundy do 5 sztuk. Wprowadzi-
liśmy również punkty za niskie zuży-
cie mediów. W wymaganiach umow-
nych z kolei skoncentrowaliśmy się na 
dwóch szczegółach. Poziom NOx ma 
być poniżej 180 mg/Nm3, a pozosta-
łość amoniaku w spalinach poniżej 5 
ppm, co zapewnia odpowiednią czy-
stość popiołu i gipsu, który w całości 
sprzedajemy – dodał dyrektor ds. stra-
tegii i rozwoju Elektrowni Opole.

Pojawiło się 7 oferentów z Polski, 
Europy i Stanów Zjednoczonych, z 19 
referencjami z przedziału 148-250 mg/
Nm3. W październiku 2008 r. elektrow-
nia podpisała kontrakt z konsorcjum: 
Remak-Rozruch SA, Nalco-Mobotec 
oraz Sefako SA. Wejście w życie kon-
traktu nastąpiło w listopadzie 2008 r., 
po załatwieniu wszystkich gwarancji 
dobrego wykonania. W marcu 2009 r. 
powstał projekt budowlany, a w maju 
2009 r. elektrownia otrzymała pozwole-
nie na budowę dla całego zakresu. 29 
sierpnia 2009 r. nastąpiło odstawienie 
bloku nr 3 do remontu i jednocześnie 
podpisanie umowy na dofi nansowanie 
z NFOŚiGW na kwotę ok. 17 mln zł. 

- Pieniądze otrzymamy dopiero w 
2011 r., kiedy to nastąpi rozliczenie ko-
rzyści ekologicznych i udowodnimy, że 
jesteśmy w stanie uzyskać pożądane 

parametry pracy instalacji – uzupełnił 
Dziemidowicz.

W grudniu 2001 r. nastąpiło włą-
czenie docelowych układów redukcji 
NOx, a w styczniu 2010 r. optymaliza-
cja pracy instalacji – I etap. W lutym br. 
przeprowadzono ruch próbny. Do koń-
ca maja zaplanowana jest optymaliza-
cja instalacji, a na czerwiec zaplano-
wane są wszystkie pomiary gwaran-
cyjne. W lecie powinno nastąpić rozli-
czenie kontraktu. 

- Przyjemnym zaskoczeniem oka-
zało się, że nowa instalacja mimo do-
budowania dodatkowego, dużego 
wentylatora powietrza, nie powoduje 
zwiększenia zużycia energii elektrycz-
nej. Zabieramy część powietrza z ist-
niejących  wentylatorów tłoczących po-
wietrze, co powoduje, że są one mniej 
obciążone, a ponadto dzięki lepszemu 
wymieszaniu w komorze paleniskowej 
możemy pracować z mniejszym nad-
miarem powietrza, co skutkuje mniej-
szą ilością spalin i mniejszym obcią-
żeniem wentylatorów spalin. Dlatego 
też nie przewiduje się wzrostu zuży-
cia energii elektrycznej na potrzeby 
własne – kontynuował Dziemidowicz.

W sumie w przygotowaniu i reali-
zacji projektu do tej pory było zaan-
gażowanych około 1000 osób i około 
50 fi rm. W 2013 i 2014 r. Elektrownię 
Opole czekają podobne inwestycje na 
kolejnych 3 blokach. 

Instalacja DeNOx w PGE Elektrowni 
Opole ma przełomowe znaczenie. Zo-
stało udowodnione, że można metodą 
niekatalityczną osiągnąć poziom NOx 
poniżej 200 mg/Nm3. Jest to pierwsza 
tego typu instalacja w Europie lub na-
wet być może pierwsza w świecie. Za-
stosowana metoda może być na pew-
no realną alternatywą dla metod kata-
litycznych, które są znacznie droższe. 

- Udowodnienie, na przykładzie 
instalacji w Elektrowni Opole, że jest 
możliwe na tak dużych kotłach, speł-
nienie zaostrzonych wymagań metoda-
mi niekalitycznymi, spowoduje dalszy 
postęp technologiczny oraz z pewno-
ścią będzie więcej ofert i fi rm, które bę-
dą mogły zaoferować podobne techno-

logie. Ułatwi to wypełnienie celów śro-
dowiskowych przez polską energetykę 
i nie tylko. Można przewidywać, że na-
stąpi obniżenie kosztów dostosowania 
do wymogów redukcji NOx energetyki 
opartej na węglu kamiennym – podsu-
mowuje Dziemidowicz.

Stosując metodę niekatalitycz-
ną, zamiast katalitycznej, ograniczy-
my wzrost kosztów stałych wytwarza-
nia energii elektrycznej, wynikających 
z obowiązku ograniczania emisji NOx 
do 2016 r. Wskaźnikowo, wzrost na-
stąpi nie o ok. 8%, lecz tylko o ok. 2% 
ceny bloku. W skali polskiej energety-
ki, przyjmując, że zabudowa tego typu 
instalacji nastąpiłaby tylko na połowie 
istniejących bloków energetycznych, 
oznaczać może kwotę na poziomie 
około 10 mld zł, która zostanie zaosz-
czędzona przez klientów końcowych. 
Będzie to znaczący impuls dla gospo-
darki kraju. �
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Ofertę złożyliśmy na podstawie 
koncepcji i doświadczeń fi rmy 

Nalco Mobotec i w oparciu o dane po-
zyskane z innego kotła. Nasze pra-
ce musieliśmy rozpocząć od dokład-
nych pomiarów kotła, tak aby dostar-
czyć dane do stworzenia modelu nu-
merycznego, które musieliśmy przeka-
zać fi rmie dostarczającej technologię 
i gwarancję, czyli właśnie Nalco Mo-
botec. Bez tych obliczeń nie mogliśmy 
rozpocząć prac projektowych właści-
wej instalacji, czyli zamówienia wenty-
latora ROFA, ROTAMIX i odpowiedniej 
średnicy kanałów.

Po wykonaniu obliczeń okazało się, 
że konieczne będą zmiany w stosun-
ku do naszej koncepcji, np. zwiększe-
nie średnicy kanałów czy modernizacja 
palników pyłowych, która w koncepcji 
nie była brana pod uwagę.

Na wykonanie całego przedsięwzię-
cia mieliśmy 15 miesięcy. Biorąc pod 
uwagę czas potrzebny na wykonanie 
projektu, uzyskanie pozwolenia na bu-
dowę oraz samą realizację to niewie-
le czasu.

Po otrzymaniu obliczeń z USA nie-
zwłocznie rozpoczęliśmy prace projek-
towe. Przyjęliśmy, że poprowadzimy 
kanały ssące powietrza przez zbior-
nik wapna, przeznaczony do likwidacji.

Po konsultacjach doszliśmy do 
wniosku, że zamiast go demontować 
wykorzystamy go jako zbiornik moczni-
ka, co oczywiście spowodowało zmia-
nę koncepcji przebiegu kanałów.

Kolejne niespodzianki spotkały nas 
kiedy okazało się, że w miejscu, gdzie 
planowaliśmy postawić wentylator RO-
FA, znajduje się kanał kablowy.

Postawienie go w tym miejscu spo-
wodowałoby wyłączenie elektrowni co 
najmniej na trzy tygodnie, co oczywi-
ście było nierealne. Zdecydowaliśmy 
się wykorzystać fundament po starym 
młynie. Ta kolejna zmiana spowodowa-
ła konieczność wyciągnięcia kanałów 
na zewnątrz, a to pociągnęło za sobą 
wybudowanie konstrukcji podtrzymu-
jącej kanały.

Następnie pojawił się kolejny pro-
blem, okazało się, że symulacja kom-
puterowa przebiegu kanałów powietrza 

wokół kotła nie dała pozytywnego ob-
razu. Nie udało się prawidłowo skom-
pensować sił i przesunięć powstałych 
od wydłużeń kotła (w tym miejscu ok. 
25 cm) i od przepływu powietrza o ci-
śnieniu 15 kPa.

Na obrazie komputerowym dyna-
miczne zmiany obciążeń wentylatora 
mogły spowodować drgania („rozhuś-
tanie”) się całej konstrukcji. Biuro pro-
jektowe realizujące obliczenia poddało 
się. Znaleźliśmy się w sytuacji, gdzie: 
brak jest części projektu, lada dzień 
blok zostanie wyłączony, a kanały cze-
kają na montaż. Całą sytuację uratował 
nasz konsorcjant z Nalco Mobotec, któ-
ry przy wsparciu szwedzkiej fi rmy pro-
jektowej dokończył projekt.

Sam montaż kanałów dostarczo-
nych przez SEFAKO SA od początku 
odbywał się z utrudnieniami. Okazało, 
się bowiem, że zamówiony przez nas 
dźwig nie dotrze do nas w terminie.

Dźwig dotarł do nas z 14-dniowym 
opóźnieniem. Przy wsparciu i pomocy 
Elektrowni Opole udało nam się zmon-
tować kanały zewnętrzne tak, że blok 
został uruchomiony w terminie.

Instalację uruchomiliśmy 3 stycznia 
2010 r. i przez miesiąc pracowaliśmy 
nad jej optymalizacją.

17 lutego br. zakończyliśmy – tyl-
ko z 10-dniowym opóźnieniem – ruch 
próbny instalacji.

Dzięki bardzo dobrej współpracy 
z naszymi partnerami Nalco Mobo-
tec i SEFAKO SA oraz przy ogrom-
nym wsparciu zarządu i wszystkich 
pracowników Elektrowni Opole (biorą-
cych udział w inwestycji) udało się osią-
gnąć założony cel. Instalacja pracuje 
prawidłowo i spełnia założenia umowne 
i projektowe. �

W
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aw Madaj, prezes zarz�du Remak-Rozruch SA
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Naszym celem jest dostarczenie 
klientom jak najnowocześniej-

szych, najskuteczniejszych oraz naj-
efektywniejszych kosztowo instalacji 
służących obniżaniu emisji do atmosfe-
ry. Wspólnie z fi rmami Remak-Rozruch 
S.A. i SEFAKO S.A., z którymi Nalco 
Mobotec tworzyło konsorcjum realizu-
jące to przedsięwzięcie, udało się zreali-
zować i osiągnąć zamierzony cel, czyli 
poziom emisji NOx poniżej 200 mg/nm3.

Podstawowym zadaniem, jakie po-
stawiła sobie fi rma Nalco Mobotec, było 
zmniejszenie NOx już u źródła jego po-
wstania, czyli zastosowanie metod pier-
wotnych. Zastosowana w PGE Elektrow-
nia Opole S.A. technologia pozwala na 
obniżenie emisji NOx poniżej obecnie 
obowiązujących standardów i jest chy-
ba jedyną na świecie, pozwalającą osią-
gnąć tak niski poziom emisji. Może być 
stosowana w obiektach, w których spa-
lany jest tylko węgiel, węgiel z udziałem 
biomasy lub sama biomasa. 

Proces spalania objętościowego wy-
woływany przez specjalny system ROFA 
znacząco ogranicza powstawanie tlen-
ków azotu i prowadzi do ich redukcji do 
poziomu 200 mg/Nm3.

Tradycyjne metody pierwotne są 
efektywne pod względem kosztów, pro-
ste w zastosowaniu i oczywiste z punk-
tu widzenia procesu spalania. Jednak 
zastosowanie takich metod, aby uzy-
skać poziom NOx poniżej 200 mg/nm3 
bez ryzyka wzrostu CO, LOI, korozji, czy 
spadku temperatury pary jest niemożli-
we, ponieważ tradycyjne metody pier-
wotne nie były pomyślane do takiego 
zadania, a uzyskiwane poziomy NOx są 
znacznie wyższe, co powoduje że sto-
sowanie metody wtórnej (wtrysk NH3) 
jest w tym przypadku nieekonomiczne. 

Natomiast zastosowanie spalania 
objętościowego (ROFA), daje możli-
wość znacznie głębszej redukcji NOx 

(45-65%), czasem bezpośrednio poni-
żej 200 mg/nm3, zachowując wszystko 
to co oferują tradycyjne metody pierwot-
ne, czyli efektywność pod względem 
kosztów, prostotę w zastosowaniu oraz 
optymalizację/kontrolę procesu spalania. 

Jednak dla osiągnięcia poziomu głę-
bokiej redukcji NOx poniżej 180 mg/nm3 
i zastosowaniu trudnych paliw, bez ryzy-
ka wzrostu CO, LOI, korozji, czy spad-
ku temperatury pary, konieczna jest  nie-
wielka ilość amoniaku. 

Zastosowanie spalania objętościo-
wego (ROFA) oraz systemy redukcji NOx 
Rotamix, to dwustopniowa technologia 
redukcji emisji tlenków azotu Nalco Mo-
botec System™ - ROFA® i Rotamix®. 

Na czy polega to rozwiązanie? Otóż 
pierwszy stopień redukcji to ROFA, któ-
rego efektem jest: redukcja powstawania 
„paliwowych” NOx (45-65%) do poziomu 
blisko lub poniżej 200 mg/nm3, przygo-
towanie procesu spalania do optymalne-
go zastosowania metod wtórnych oraz 
optymalizacja procesu spalania tzn.: re-
dukcja CO, LOI (spalanie całkowite i zu-
pełne) i ujednorodnienie strumienia cie-
pła przekazywanego do ścian komo-
ry spalania. 

Natomiast drugi stopień to ROTAMI-
X-SNCR (selektywna nie-katalityczna re-
dukcja), którego efektem jest: dalsza re-
dukcja NOx (zdecydowanie poniżej 200 
mg/nm3), zapewnienie ulotu amoniaku 
w spalinach poniżej 5 ppm oraz zapew-
nienie minimalnego zużycia amoniaku.

Nalco Mobotec System zapewnia: 
poziom emisji NOx poniżej 180 mg/Nm3, 
średnie straty niedopału w popiele lot-
nym poniżej 5%, utrzymanie emisji CO 
na średnim poziomie 40 mg/Nm3, ulot 
amoniaku z układu ROTAMIX poniżej 4 
ppm. System gwarantuje również, że 
zawartość amoniaku w popiele oraz za-
wartość amoniaku w gipsie nie przekra-
cza wartości dopuszczalnych zgodnie z 

przepisami Prawa Budowlanego.
Wdrożenie projektu Nalco Mobotec 

System w Elektrowni Opole pokazało, 
że nowoczesne metody pierwotne mo-
gą pomóc polskiej energetyce w osią-
gnięciu wymaganych przez Unię Euro-
pejską poziomów emisji NOx, a również 
CO2. Udało się stworzyć świetny zespół 
fi rm, które mogą  przeprowadzić takie 
projekty w  bardzo efektywny sposób. 
Ale, najważniejsze jest chyba to, że in-
westycja ta pokazała, iż podjęcie mądre-
go ryzyka jest opłacalne.

Wymagany Dyrektywami Europej-
skim (LCDP) poziom NOx od 1 stycz-
nia 2016 r. wynosi poniżej 200 mg/nm3 
i dotyczy wszystkich źródeł o zainstalo-
wanej mocy powyżej 100 MW. Aby wy-
pełnić to zadanie konieczne jest zasto-
sowanie Najlepszych Dostępnych Tech-
nologii (tzw. BAT). 

Biorąc pod uwagę dużą liczbę ko-
tłów, które wymagają modernizacji, czas 
potrzebny na przygotowanie projektu 
oraz czas potrzebny na jego realizację, 
przed polską energetyką oraz fi rmami 
posiadającymi właściwe technologie, 
stoją duże i kosztowne wyzwania. �

W
odzimierz B
asiak, Profesor Royal Institute of Technology, Stockholm
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Krzysztof Krotla, Tadeusz Wala, Piotr Brudziana, RAFAKO S.A.

URZ�DZENIA TYPU SCR
- porównanie nak�adów inwestycyjnych 
i kosztów eksploatacji urz�dze� - I cz���

W zwi�zku z wchodzeniem w �ycie nowych, zaostrzonych wymaga� 
w odniesieniu do emisji NOx z elektrowni, i elektrociep�owni 

stwierdzaj�cych konieczno�� osi�gni�cia redukcji tych�e do poziomu 200 m³/h, 
prowadzona jest intensywna dyskusja o metodach osi�gni�cia tej warto�ci.

Celem artykułu jest pokazanie po-
zytywnych możliwości zastoso-

wania technologii katalitycznej redukcji 
SCR. Urządzenia SCR są predyspo-
nowane do redukcji NOx o 80% i wię-
cej co powinno zostać uwzględnione 
przy doborze całościowego koncep-
tu modernizacji bloków elektrowni. W 
przypadku zastosowania SCR nie jest 
konieczne graniczne optymalizowanie 
wysokości emisji przy pomocy środ-
ków pierwotnych, które często odby-
wa się na koszt żywotności lub dys-
pozycyjności kotła. Przeciwnie, ma-
jąc gwarancje osiągnięcia wymagane-
go poziomu emisji, możliwe jest popra-
wienie parametrów spalania i optymali-
zacji wytwarzania energii.

W artykule wykazane zostanie, że 
redukcja NOx z wysokich wartości wej-
ściowych do bardzo niskich wartości 
wyjściowych (emisji) tylko nieistotnie 
podwyższa koszty wybudowania urzą-
dzenia SCR. Koszty eksploatacyjne ka-
talitycznego odazotowania są w po-
równaniu do innych metod korzystne.

 � Metody pierwotne

�� Zasady obniżania poziomu 
NOx przy pomocy metod 
pierwotnych
Redukcja emisji tlenków azotu w 

procesie spalania jest ściśle związana 
z tworzeniem się tych tlenków. Mecha-
nizm powstawania tlenków azotu jest 
procesem skomplikowanym, a powsta-
ją one z azotu zawartego w paliwie oraz 
z azotu zawartego w powietrzu.

W przypadku spalania pyłu węglo-
wego, w pierwszej fazie następuje su-
szenie węgla i odgazowanie części lot-
nych, które zapalają się pierwsze, a w 
dalszej kolejności spalają się cząstecz-
ki koksu. W wyniku spalania części lot-
nych przy udziale azotu i tlenu z powie-
trza, powstaje zasadnicza część tlen-
ków azotu, które później pozostają w 
spalinach jako NO. Ilość powstałych 
tlenków azotu zależy od składu czę-
ści lotnych, temperatury, rozdrobnie-
nia węgla i przede wszystkim od kon-
centracji tlenu w strefi e spalania. Wy-
soka zawartość tlenu i wysoka tempe-
ratura sprzyjają powstawaniu tlenków 
azotu i odwrotnie, niska temperatura i 
niska koncentracja tlenu powodują ob-
niżenie ich ilości. 

W dalszym procesie spalania, po-
legającym na spalaniu cząstek stałych, 
część tlenków azotu ulega rozkładowi. 
W procesie tym duży udział ma reakcja 
redukcji NO przez wiązanie się z wę-
glem i tlenkiem węgla, w wyniku której 
powstaje CO2 i N2. Jeśli spalanie czą-
stek stałych odbywa się z niską kon-

centracją tlenu, wówczas proces reduk-
cji NO jest bardzo efektywny. W koń-
cowej fazie procesu spalania następu-
je dopalenie pozostałości CO i winien 
się on obywać przy odpowiednio wy-
sokiej ilości tlenu w spalinach. 

Technologie redukcji tlenków azo-
tu wykorzystują powyższy mechanizm, 
wpływając zarówno na proces tworze-
nia tlenków azotu w początkowej fazie 
spalania, jak również na proces redukcji 
w fazie drugiej. Można wśród nich wy-
różnić: stopniowanie dopływu powie-
trza tzw. „air stagging”, stopniowanie 
dopływu paliwa oraz dodawanie pali-
wa redukcyjnego (gazowego, ciekłego 
lub pyłu węglowego) tzw. „reburning”.

Metody redukcji tlenków azotu w 
czasie spalania, nazywane są również 
metodami pierwotnymi. Najpowszech-
niej stosowaną metodą pierwotną jest 
stopniowanie ilości powietrza. 

Powietrze jest doprowadzone do 
palników w dwóch lub trzech strumie-
niach, jako tzw. powietrze pierwotne, 
wtórne i trzecie. W strefi e intensywne-
go spalania utrzymuje się współczynnik 
nadmiaru powietrza 0,9÷1,05, a dodat-
kowe powietrze tzw. Over Fire Air (OFA) 
jest wprowadzone poza strefę spalania. 

Silnie redukcyjna atmosfera, jaka 
panuje w rejonie palników powoduje 
ograniczenie ilości tlenków azotu, ale 
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jest doskonałym środowiskiem dla wy-
stąpienia korozji niskotlenowej. Aby za-
pobiec jej występowaniu stosuje się za-
biegi polegające na skierowaniu części 
powietrza palnikowego w stronę ścian 
paleniska, względnie stworzenie wokół 
płomienia płaszcza ochronnego z „po-
wietrza trzeciego”.

Przykładem zastosowania stopnio-
wania paliwa jest kocioł z palnikami wi-
rowymi o zróżnicowanej koncentracji. 
Palniki są zabudowane na przedniej 
ścianie paleniska. 

Mieszanka paliwowa na wylocie z 
młyna jest podzielona na dwa strumie-
nie, o dużej i małej koncentracji. Do dol-
nych palników jest doprowadzona mie-
szanka o dużej koncentracji, z grubszy-
mi frakcjami pyłu, a do górnych palni-
ków drobne frakcje pyłu, które odse-
parowano  ze strumienia mieszanki o 
małej koncentracji. Czynnik gazowy 
ze strumienia o małej koncentracji jest 
wprowadzony do paleniska jako dodat-
kowe powietrze OFA. 

Na rys. 1 przedstawiono palenisko 
z reburningiem. Zasada działania jest 
następująca: spalanie w palniku odby-
wa się przy małym nadmiarze lub nie-
domiarze powietrza. Powyżej palników 
wprowadza się strumień paliwa o wyso-
kiej reaktywności (gaz, olej lub drobny 
pył węglowy), w ilości ~15-20%. Paliwo 
to, spalając się, redukuje tlen z istnieją-
cych tlenków NO. W końcowej fazie do-
palane są produkty spalania z nadmia-
rem powietrza ~1,15-1,25. Stosowanie 
reburningu wymaga wysokiej komo-
ry paleniskowej i stosowane jest rzad-
ko, ze względu na wysokie koszty in-
westycyjne (konieczność doprowadze-
nia gazu w kotłach opalanych węglem). 

W zastosowanych przykładach z 
reburningiem pyłowym obserwowano 
stosunkowo wysoką zawartość części 
palnych w popiele, co wpływało na ko-
nieczność zastosowania ekstremalnie 
drobnego przemiału.

Pierwotne metody redukcji NOx wy-
magają dokładnego rozdziału paliwa i 
precyzyjnej regulacji rozpływów powie-
trza, co nie zawsze jest możliwe. Nie-
równomierność rozdziału powoduje po-

wstawanie niekontrolowanych stref zbyt 
ubogich w tlen, które generują dodat-
kowe ilości CO i zwiększają lokalnie za-
wartość części palnych w popiele, albo 
stref zbyt bogatych w tlen, w których 
generowane są intensywnie tlenki azo-
tu. W efekcie tych nierównomierności 
zwiększa się emisja NOx i CO oraz czę-
ści palne w popiele. Dodatkowo zwięk-
sza się również zagrożenie korozją wy-
sokotemperaturową. Regulacja rozpły-
wów powietrza jest sprawą istotną, dla-
tego kotły z paleniskami niskoemisyjny-
mi mają rozbudowane układy automa-
tycznej regulacji rozpływu powietrza i 
są wyposażone dodatkowo w sondy 
do pomiaru CO w spalinach. W uza-
sadnionych przypadkach instaluje się 
na ścianach paleniska dysze powietrza 
osłonowego. 

W praktyce eksploatacyjnej spoty-
kane są rozrzuty rozdziału paliwa do 
±20% i powyżej. Jest to sytuacja nie-
właściwa i w takim przypadku efekty 
stosowania pierwotnych metod reduk-
cji NOx są zdecydowanie zaniżone. Dla 
zapobiegania takim anomaliom wska-
zana jest okresowa kontrola prawidło-
wości rozdziału paliwa, a w określo-
nych przypadkach zastosowanie ele-
mentów wyrównujących rozdział pali-
wa. W tym celu stosowane są stałe lub 
nastawne kryzy dławiące na przewo-
dach mieszanki pyłowej oraz rozdzie-
lacze o specjalnej konstrukcji. 

Pomiar rozdziału pyłu jest wykony-
wany najczęściej metodą izostatyczne-
go poboru próbek (metoda ta umożliwia 
dodatkowo analizę składu frakcyjnego). 

Stosowana jest również metoda po-
miaru koncentracji „on line”, np. z wy-
korzystaniem czujników mikrofalowych. 
Metoda ta umożliwia ciągły pomiar i re-
jestrację wyników w korelacji z innymi 
parametrami eksploatacyjnymi, taki-
mi jak: wydajność kotła, ilość powie-
trza itp. Znane są rozwiązania kotłów, 
w których ciągły pomiar rozpływu mie-
szanki pyłowej jest włączony do ukła-
du automatycznej regulacji rozpływu 
powietrza, co teoretycznie winno wy-
eliminować powstawanie niekontrolo-
wanych stref redukcyjnych powodu-

jących korozję. W RAFAKO S.A. pro-
wadzone są również prace badawcze 
nad zastosowaniem takiego systemu.

�� Uboczne skutki metod 
pierwotnych
Pierwotne metody redukcji NOx po-

legają na zmianie organizacji procesu 
spalania, w taki sposób, aby spalanie 
odbywało się przy jak najniższej ilości 
tlenu (niski nadmiar powietrza), wtedy 
nadmiarowy tlen nie tworzy z azotem 
tlenków. Z tego faktu wynika cały sze-
reg skutków ubocznych, zarówno po-
zytywnych, jak i negatywnych dla pra-
cy kotła.

Zmiana temperatury adiabatycz-
nej - zmniejszenie ilości powietrza po-
woduje zwiększenie temperatury adia-
batycznej, jednocześnie stopniowanie 
dopływu powietrza do paleniska powo-
duje rozciągnięcie płomienia i obniże-
nie średniej temperatury w jądrze. W 
efekcie tych dwóch przeciwstawnych 
wpływów, wymiana ciepła w palenisku 
na ogół intensyfi kuje się, co w konse-
kwencji powoduje obniżenie tempera-
tury spalin na wylocie. Wymianie cie-
pła sprzyja również poprawa czysto-
ści ścian komory paleniskowej uzyski-
wana w wyniku specyfi cznej dystrybu-
cji powietrza, którego część jest skie-
rowana w stronę ścian (powietrze „of-
fsetowe” w palnikach strumieniowych, 
lub powietrze osłonowe). Jednocze-
śnie obniżenie współczynnika nadmia-
ru powietrza powoduje zmniejszenie ilo-
ści spalin i spadek wymiany ciepła w 
powierzchniach ogrzewalnych, co w 
skrajnym przypadku może spowodo-
wać niedogrzanie pary. Aby skompen-
sować ubytek wymiany ciepła, w więk-
szości przypadków konieczna jest roz-
budowa powierzchni ogrzewalnych, co 
generuje dodatkowe koszty. Pozytyw-
nym skutkiem zmniejszenia ilości spalin 
jest obniżenie straty wylotowej i zwięk-
szenie sprawności kotła. 

Spadek wymiany ciepła z powodu 
zmniejszenia ilości powietrza można 
skompensować również przez zasto-
sowanie recyrkulacji spalin do komory 
paleniskowej. Metoda ta jest stosowa-
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na głównie przy spalaniu gazu oraz wę-
gla brunatnego. Zastosowanie recyrku-
lacji spalin wiąże się jednak ze zwięk-
szeniem kosztów inwestycyjnych i eks-
ploatacyjnych (koszt wentylatorów oraz 
dodatkowy koszt przetłaczania spalin). 
Ponadto w przypadku wysokiej zawar-
tości siarki w paliwie instalacja recyr-
kulacji spalin jest narażona na korozję 
i wymaga zastosowania specjalnych 
materiałów, co dodatkowo podnosi jej 
koszt. Dlatego jest ona stosowana tyl-
ko w przypadkach koniecznych.

Szlakowanie w komorze pale-
niskowej - nie powinno występować 
przy poprawnie rozwiązanym paleni-
sku niskoemisyjnym. Jednakże znane 
są przypadki szlakowania ścian, towa-
rzyszące spalaniu węgli o dużej skłon-
ności do szlakowania. W takich przy-
padkach koniecznością jest zabudowa 
skutecznych urządzeń czyszczących – 
zdmuchiwaczy parowych lub wodnych.

Podwyższenie emisji CO i zawar-
tości części palnych w popiele - z re-
guły towarzyszy pierwotnym metodom 
redukcji NOx. Wynika to z faktu wydłu-
żenia drogi spalania cząstek węgla spo-
wodowanego niskim współczynnikiem 
nadmiaru powietrza w strefi e spalania. 
Wpływ ten jest kompensowany przez 
poprawienie jakości przemiału (zawar-
tość ziaren o wymiarze >0,2 mm nie 
wyższa niż 1÷1,5%), a w kotłach no-

wo projektowanych również przez pod-
wyższenie komory paleniskowej. Popra-
wienie jakości przemiału jest możliwe 
przez zastosowanie na młynach regu-
lowanych separatorów odśrodkowych. 
Szczególnie skuteczne są separatory 
dynamiczne z regulowaną prędkością, 
które pozwalają praktycznie wyelimino-
wać ziarna o średnicy powyżej 0,2 mm. 
Poprawienie jakości przemiału wiąże się 
ze zwiększeniem zużycia energii przez 
młyny, oraz zwiększeniem kosztów in-
westycyjnych i remontowych.

Korozja wysokotemperaturowa 
(niskotlenowa) powierzchni ogrze-
walnych - jest najbardziej dotkliwym 
skutkiem ubocznym. Korozja WT po-
lega na tym, że przy niedomiarze tlenu 
w palenisku, składniki spalin, takie jak 
siarka, chlor i fl uor wchodzą w reakcje 
chemiczne z tlenem tworzącym ochron-
ną warstwę tlenków na powierzchni rur, 
a następnie reagują z żelazem, powo-
dując szybki ubytek grubości ścian-
ki. Może wystąpić w tych obszarach, 
gdzie zawartość tlenu jest niska (poni-
żej 0,5%), a zawartość CO wysoka (> 
3%). Występowaniu korozji WT sprzy-
ja zawartość w paliwie takich pierwiast-
ków jak chlor, fl uor, siarka, a w przy-
padku paliw płynnych również wanad, 
oraz osadzanie się płynnej szlaki na ru-
rach ekranowych (szczególnie inten-
sywne przy spalaniu węgli zawierają-

cych związki alkaliczne). Dlatego mię-
dzy innymi spalanie biomasy zwięk-
sza prawdopodobieństwo jej wystą-
pienia. Korozja wysokotemperaturowa 
ścian komory paleniskowej jest zagro-
żeniem realnym (może spowodować w 
krótkim czasie zniszczenie znacznych 
powierzchni ekranów, powodując ko-
nieczność ich wymiany). Dlatego we 
wszystkich przypadkach, kiedy ryzyko 
takie występuje, należy podjąć odpo-
wiednie działania prewencyjne. Należą 
do nich: regularna kontrola stężenia CO 
w spalinach w strefi e przyściennej, po-
miar kontrolny grubości ścian ekranów 
w zagrożonych rejonach, zastosowanie 
osłony powietrznej w strefi e przyścien-
nej, wykonanie powłok ochronnych.

Kontrola stężenia CO w strefi e przy-
ściennej winna być wykonywana okre-
sowo przy pomocy przenośnej apara-
tury pomiarowej. Konieczne jest w tym 
celu zainstalowanie na ścianach paleni-
ska króćców w rozstawie 1÷2 m umoż-
liwiających pobór spalin. Pomiar CO 
umożliwia wyznaczenie stref zagroże-
nia korozją. W strefach tych konieczne 
jest wykonywanie pomiarów grubości 
ścianek w czasie corocznych posto-
jów remontowych kotła. Pomiary takie 
mogą być wykonywane ręcznie, z ru-
chomych rusztowań. Istotnym elemen-
tem jest czas niezbędny dla przepro-
wadzenia pomiarów grubości. Koszty 
związane z wydłużeniem postoju kotła 
przekraczają bowiem wielokrotnie war-
tość samych pomiarów. Ostatnio pod-
jęto inicjatywę zaprojektowania robo-
tów do zdalnego wykonywania takich 
pomiarów. 

Osłona powietrzna polega na do-
prowadzeniu strumienia powietrza do 
strefy przyściennej w formie kurtyny, 
która izoluje ściany od wpływu spalin. 
Jest to zadanie dość trudne, gdyż stru-
mień powietrza winien być wprowadzo-
ny z dużą prędkością, aby pokryć rów-
nomiernie całą powierzchnię, a jedno-
cześnie ilość powietrza nie może być 
zbyt duża, aby nie zakłócić bilansu po-
wietrza do spalania. 

Aby powietrze kurtynowe było sku-
teczne, konieczne jest zabudowanie 

Rys. 1. Zasada działania paleniska z reburningiem

paliwo podstawowe 
(75-90%) 

paliwo reburningowe 
(10-25%) 

 strefa dopalania 
�>1 

strefa reburningu 
�<1 

(redukcja NOx do N2) 

pierwsza strefa spalania 
�>1 
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oddzielnych wentylatorów o wysokim 
sprężu.

Skutecznym, ale kosztownym za-
bezpieczeniem przed korozją są po-
włoki ochronne. Mogą być one nakła-
dane rożnymi metodami (metoda łu-
kowa, plazmowa, naddźwiękowa, na-
pawanie). Dobre efekty uzyskiwane są 
z powłokami wielowarstwowymi (dru-
ty proszkowe z osnową niklowo-chro-
mową i żelazową) nakładanymi meto-
dą łukową, oraz powłoki metaliczno-ce-
ramiczne nakładane metodą natrysko-
wą. Napawanie materiałami typu Inco-
nel, znacznie droższe od natryskiwania, 
jest stosowane raczej w kotłach spala-
jących odpady i śmieci.

W przypadkach, kiedy powyższe 
metody są niewystarczające, stosowa-
ne są pokrycia ceramiczne. Spełniają 
one równocześnie funkcję osłony przed 
korozją i erozją. Stosowane są one w 
strefi e wysokiej erozji lub wysokich ob-
ciążeń cieplnych, na przykład w komo-
rach spalania z płynnym odprowadze-
niem żużla, w kotłach cyklonowych, w 
gardzielach palników. 

Ograniczeniem zastosowania tych 
pokryć jest ich znaczny ciężar oraz 
uciążliwa technologia wykonania uj-
mująca kołkowanie rur, suszenie i ob-
róbkę termiczną masy ceramicznej. Po-
krycia te ograniczają przepływ ciepła i 
często mają tendencje do pękania, wy-
kruszają się i wymagają okresowych 
uzupełnień, co wydłuża znacznie czas 
postoju remontowego. 

�� Możliwe koszty działań 
ubocznych metod 
pierwotnych
Jak widać z powyższego opisu, 

uboczne skutki zastosowania pierwot-
nych metod redukcji NOx mogą mieć 
istotne znaczenie dla eksploatacji kotła. 
Poniżej przedstawiono kilka możliwych 
przykładów kosztów związanych z za-
bezpieczeniem ekranów i usuwaniem 
skutków w kotle o wydajności ~650 t/h.

 � Przykład 1 - w związku z wprowa-
dzeniem pierwotnych metod re-
dukcji NOx zwiększyła się zawar-
tość części palnych w popiele z 

0,5% do 1,5%, co spowodowało 
spadek sprawności kotła o ~0,12 
punktu %. Przy  koszcie produkcji 
1 MWh wynoszącym 180 zł i udzia-
le paliwa w kosztach wynoszącym 
~60%, wzrost kosztów w skali roku 
wyniesie ~190 000 zł/rok.

 � Przykład 2 - dla modernizowanego 
kotła wykonano instalację do po-
miaru CO w strefi e przyściennej i 
przez rok wykonano 3 serie pomia-
rów - koszt ~450 000 zł. Na pod-
stawie pomiarów wytypowano stre-
fy zagrożone o powierzchni ~100 
m2 i wykonano pokrycia ochronne 
- koszt  400 000 do 600 000 zł. 
Łączne koszty wyniosą ~800 000 
do 1 000 000 zł, ponadto trzeba 
okresowo kontrolować stan zabez-
pieczeń i wykonywać ewentualne 
poprawki.

 � Przykład 3 - dla modernizowane-
go kotła wykonano instalację po-
wietrza osłonowego – koszt ~600 
000 zł.

 � Przykład 4 - w modernizowanym 
kotle nie wykonano zabezpieczeń 
przed korozją wysokotemperaturo-
wą zakładając, że nie będzie miała 
miejsca, jednakże część ekranów 
została uszkodzona i jest potrze-
ba wymiany ~100 m2. Koszt wy-
miany uszkodzonych ekranów wy-
niesie ~400 000 zł, nie licząc kosz-
tów dodatkowego postoju.

Powyższe przykłady są czysto hipo-
tetyczne, jednak dają one pewną orien-
tację co do rzędu kosztów, jakie mogą 
wystąpić w wyniku ubocznych skutków 
metod pierwotnych.

 � Metody wtórne

Oprócz metod pierwotnych, bazują-
cych na uniknięciu powstania NOx, re-
dukcja emisji może zostać osiągnięta 
poprzez usunięcie już istniejących tlen-
ków azotu ze strumienia spalin. W me-
todach tych wykorzystywana jest reak-
cja NO i NO2 z NH3. Reakcja ta nie two-
rzy szkodliwych produktów ubocznych 
z wyjątkiem pozostałości nieprzereago-
wanego amoniaku.

�� Metoda selektywnej, 
niekatalitycznej redukcji 
SNCR
Reakcja NOx z NH3 zachodzi w 

temperaturze 900-1100°C. Powyżej 
tej temperatury następuje utlenianie 
(spalanie) amoniaku, w wyniku czego 
powstają tlenki azotu. W temperatu-
rze poniżej podanego przedziału reak-
cja NOx z NH3 ulega spowolnieniu, w 
wyniku z ubocznym negatywnym skut-
kiem pozostałości nieprzereagowane-
go amoniaku.

Aby osiągnąć zamierzoną redukcję 
NOx stosowany jest wtrysk amoniaku 
wprost do komory paleniskowej kotła. 
W związku ze zmianami obciążenia ko-
tła i przesunięć poziomów temperatury, 
dysze wtrysku amoniaku instalowane 
są na różnych poziomach, a w trakcie 
pracy kotła wybierana jest odpowied-
nia pozycja wprowadzenia amoniaku. 
Pozostałe dysze nie są aktywnie wyko-
rzystywane, lecz muszą być stale chło-
dzone. Jako medium chłodzące i jed-
nocześnie rozpylające amoniak stoso-
wane są najczęściej para wodna lub 
sprężone powietrze.

Rys. 2. Powierzchnia ekranu ze śladami korozji oraz powierzchnia zabezpieczona 
natryskiem (bezpośrednio po wykonaniu i po 1-rocznym okresie pracy)
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Przy pomocy metody SNCR osią-
gane są redukcje w granicach: 30-35% 
dla dużych kotłów energetycznych (po-
wyżej 450 MW) oraz do 45% dla ma-
łych kotłów.

Większe stopnie odazotowania są 
związane z ryzykiem wysokiej ilości nie-
przereagowanego amoniaku (slip) oraz 
przekroczenia emisji NOx, zwłaszcza 
przy zmianie obciążenia kotła.

Zaletą metody SNCR są niskie 
koszty inwestycyjne, które kształtują 
się w granicach 10-20% kosztów in-
stalacji SCR.

Wadą SNCR, oprócz ograniczo-
nych możliwości technologicznych, jest 
wysokie zużycie amoniaku, które wy-
nosi około 250-300% zużycia przez 
SCR. Kilkukrotnie większy niż w me-
todzie SCR wypad nieprzereagowane-
go w procesie redukcji amoniaku może 
być przyczyną nadmiernej zawartości 
związków amoniaku w popiele, powo-
dując utratę jego przydatności do ce-
lów komercyjnych.

�� Metoda selektywnej, 
katalitycznej redukcji SCR
W metodzie katalitycznej redukcji 

NOx zastosowane zostają katalizato-
ry, na powierzchni których reakcja NO 
i NO2 z NH3 zachodzi już w tempera-
turach rzędu 130°C. 

 � System SCR

�� Zasada usuwania NOx 
w systemie Selektywnej 
Katalitycznej Redukcji SCR
Technologia SCR polega na reduk-

cji tlenków azotu w wyniku reakcji ka-
talitycznej. Główną reakcją chemiczną 
w czasie procesu SCR jest: 

NOx + NH3 � N2 + H2O. 
Aby reakcja ta mogła w sposób 

właściwy dla procesu przebiegać po-
trzebne jest zachowanie szeregu para-
metrów. Zależności tych parametrów są 
przedstawione na rys. 4.  

Podstawową zaletą procesu SCR 
jest obniżenie temperatury reakcji amo-
niaku z tlenkami azotu. Dzięki temu nie 
występuje zjawisko spalania amoniaku, 

a niebezpieczeństwo powstania prze-
bicia nieprzereagowanego NH3 może 
zostać ograniczone do minimum (naj-
częściej rzędu 1 do 3 ppm). W proce-
sie SCR osiągane są stopnie redukcji 
NOx powyżej 90%, niezależnie od pra-
cy kotła. Dzięki tym zdolnościom proces 
SCR został uznany przez większość 
narodowych i ponadnarodowych gre-
miów, w tym również przez UE za BAT.

�� Główne podzespoły 
urządzenia SCR
Reaktor zawierający łoża katali-

zatorów - wykonany jest z blachy stalo-
wej odpowiednio użebrowanej, a całość 
pokryta izolacją. Obudowa jest częścio-
wo demontowalna, dla umożliwienia 
remontów i wymiany elementów kata-
lizatora, oraz zaopatrzona w włazy re-
wizyjne. Dla transportu modułów kata-
lizatora przewidziano system wciągni-
ków elektrycznych poruszających się 
na belkach, instalowanych wewnątrz 
obudowy na czas remontu, oraz ze-
wnętrznych stałych belek.  

Katalizator montowany jest w naj-
częściej dwóch warstwach modułów, 
oddzielonych wolną przestrzenią dla 
potrzeb remontowych. Dodatkowo 
przewidziane jest wolne miejsce dla 
zabudowy dodatkowej warstwy mo-
dułów. Przepływ spalin w katalizato-
rze jest skierowany pionowo.

Dla czyszczenia katalizatora z osa-
dów popiołu instalowany jest system 
zdmuchiwaczy parowych lub akustycz-

nych. Przewody spalinowe prowadzą-
ce do reaktora wyposażone są w sys-
tem prowadnic i mieszaczy, gwarantu-
jący równomierny rozkład stężenia NOx, 
pyłu oraz homogenną temperaturę spa-
lin. Uproszczony przykład reaktora po-
kazano na rys. 3.

Instalacja wtrysku amoniaku na 
kotle - składa się z parownika, instala-
cji powietrza rozrzedzającego oraz dysz 
wtryskowych. W parowniku wodny roz-
twór amoniaku jest doprowadzany do 
stanu gazowego, a następnie miesza-
ny ze strumieniem podgrzanego powie-
trza. Podgrzanie powietrza jest realizo-
wane w parowym podgrzewaczu. Stru-
mień mieszanki amoniaku i powietrza 
jest doprowadzany do instalacji wtry-
sku amoniaku, gdzie jest równomier-
nie rozprowadzany w strumieniu spa-
lin z kotła. Instalacja wtrysku jest usy-
tuowana w kanale spalin przed katali-
zatorem. Jest ona zaprojektowana ja-
ko zespolony system dysz i mieszacza. 
Rozpływ amoniaku do poszczególnych 
dysz jest optymalizowany za pomocą 
przepustnic. Ilość amoniaku jest regu-
lowana automatycznie przy pomocy 
sterowanych zaworów.

Stacja rozładunku i magazyno-
wania wody amoniakalnej - stosowa-
na jest dla zdecydowanej większości 
urządzeń jako źródło amoniaku wpro-
wadzanego do strumienia spalin. Inny-
mi możliwościami są skroplony amoniak 
lub granulat mocznika, ale w niniejszym 
opracowaniu skoncentrowano się na tej 

Rys. 4. Schemat reaktora z katalizatorami
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pierwszej możliwości.
Stacja magazynowania wody amo-

niakalnej składa się ze zbiornika, stacji 
pomp rozładowczych i stacji pomp cyr-
kulacyjnych, połączonych rurociągami. 

Woda amoniakalna jest dostarcza-
na w cysternach, przy użyciu transpor-
tu kolejowego albo samochodowego. 
Do rozładunku z cysterny do zbiorni-
ka może być wykorzystywana pom-
pa własna cysterny lub zainstalowany 
pompowy agregat rozładunkowy. Do-
datkowa instalacja do usuwania gazu 
zapewnia przeładunek pomiędzy cy-
sterną ciężarówki a zbiornikiem, bez 
przecieków.

Roztwór amoniaku podawany jest 
do kotła przez stację pomp cyrkula-
cyjnych o stałej wydajności, a nadmiar 
roztworu zawracany jest do zbiornika.

Zbiorniki są planowane z zapasem 
na 1-3 tygodni pracy z maksymalną 
wydajnością. Zbiorniki są wykonane ja-
ko cylindryczne, jedno płaszczowe, ze 
stali nierdzewnej. Dodatkowo wyposa-
żone są  w podest obsługowy dla do-
stępu do oprzyrządowania.

Magazyn amoniaku uwodnionego 
sam w sobie nie jest obszarem niebez-
piecznym według ATEX. W pobliżu sta-

cji magazynowania amoniaku znajdu-
je się kontener z wyposażeniem bez-
pieczeństwa, które jest wymagane dla 
magazynowania amoniaku uwodnio-
nego. Składa się ze środków ochrony 
osobistej (maska do oddychania z fi l-
trem powietrza, rękawice, buty gumo-
we), oraz prysznica i urządzeń do prze-
mywania oczu.

Dodatkowo są zainstalowane: sys-
tem kontroli wycieku, składający się z 
czujników reagujących na amoniak, 
lampy sygnalizacji alarmu i sygnału 
dźwiękowego.

Konstrukcje i podzespoły pomoc-
nicze - system SCR zawiera szereg dal-
szych, technologicznie niespecyfi cznych 
konstrukcji i podzespołów potrzebnych 
do realizacji i eksploatacji urządzenia. 
Wyliczyć tu należy: konstrukcje stalowe 
nośne i pomocnicze, system transpor-
tu katalizatorów potrzebny przy monta-
żu i wymianie, system pomiarów i ste-
rowania, w tym analizatory spalin, prze-
wody spalinowe, klapy, kompensatory, 
itp. Wszystkie te podzespoły są w du-
żej mierze zależne od lokalnych warun-
ków, lokalizacji, konstrukcji kotła, itp. �

Rys. 4. Schemat parametrów 
procesu SCR

r e k l a m a
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