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BUDUJEMY MARZENIA
Zdobyte doświadczenie w zrealizowanych projektach wykorzystujemy  
w nowych. Projekt Energa ProGaz prowadzi do budowy elektrowni  
o mocy 800MWe oraz elektrociepłowni zasilanych gazem. Technologia 
ta zapewnia niską emisję szkodliwych związków do ziemskiej  
atmosfery. Będą to największe wśród planowanych obiektów  
wytwórczych tego typu w Polsce. Realizując te dwa przedsięwzięcia  
już dziś myślimy o kolejnych.
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Atel i EOS
to teraz Alpiq
Atel i EOS
to teraz Alpiq

Zasilamy w energie Panstwa biznes:
Alpiq - wiodace szwajcarskie przedsiebiorstwo energetyczne 
otwiera przed Panstwem nowe perspektywy. 
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Alpiq powstal w wyniku fuzji szwajcarskich przedsiebiorstw energetycznych Atel i EOS.

Dla Panstwa, jako klienta oznacza to wiecej know-how, wiecej uslug na najwyzszym

poziomie, jeszcze wiecej energii i uslug energetycznych. Naszych 10.000 pracowników

pozostaje do Panstwa dyspozycji w 29 krajach Europy oferujac indywidualne rozwiazania,

trwale partnerstwo. Wszystko dla jednego wspólnego celu: Panstwa sukcesu.

www.alpiq.com
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Szanowni
PAŃSTWO

W myśl najnowszej nowelizacji ustawy Prawo energetyczne, wszystkie przed-
siębiorstwa posiadające koncesję na dystrybucję energii elektrycznej i pro-

wadzące działalność w tym zakresie, muszą w nieprzekraczalnym terminie do dnia  
10 września br. pod rygorem kary - wystąpić z wnioskiem do Prezesa URE  
o uzyskanie statusu Operatora Sieci Dystrybucyjnej lub podpisać umowę na po-
wierzenie tej funkcji zewnętrznemu podmiotowi będącemu już Operatorem Sieci 
Dystrybucyjnej i uzyskać akceptację Prezesa URE.

Podczas konferencji tematycznej „Zasady funkcjonowania OSD po noweli-
zacji ustawy Prawo energetyczne”, która odbyła sie w dniach 17-18 czerwca br. 
(II edycja: 14-15 lipca br.) w Warszawie, zidentyfikowaliśmy problemy związane 
z wdrożeniem nowych zapisów ustawy i zaprezentowaliśmy możliwe rozwiąza-
nia. Tematyka ta przybliżona została w artykule Andrzej Stefanowicza z Kance-
larii Norton Rose (str. 40) oraz Daniela Borsuckiego z Katowickiego Holdingu 
Węglowego (str. 44).

Zapraszamy do lektury magazynu!
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Projekt okładki: ENERGA SA

Zachęcamy jednocześnie do stałego odwiedzania naszego wortalu  
www.nowa-energia.com.pl, który dostarcza aktualności z branży energetycznej 
oraz bieżące informacje o nowościach wydawniczych oraz konferencjach orga-
nizowanych przez wydawnictwo „Nowa Energia”.

Dorota Kubek, Mariusz Marchwiak
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POliTykA energeTycznA, 
a rozwój wykorzystania gazu ziemnego 
w sektorze wytwarzania energii elektrycznej

Powszechnie uważa się, że w XIX wieku najważniejszym surowcem 
energetycznym był węgiel, a XX wiek przyjmowany jest za wiek ropy naftowej. 

Obecny zaś należeć będzie prawdopodobnie do paliw gazowych, przede 
wszystkim gazu ziemnego oraz - w przyszłości - do wodoru.  
W ostatnich dziesięcioleciach nastąpił znaczny wzrost zużycia gazu ziemnego 
na świecie, tylko w okresie od 2000 do 2009 r. zużycie gazu ziemnego wzrosło 
o ponad 24%. Surowiec ten jest wykorzystywany w wielu gałęziach gospodarki, 
głównie dla potrzeb przemysłu (zwłaszcza chemicznego), sektora usług  
oraz w gospodarstwach domowych. 
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Ponadto w wielu krajach gaz ziem-
ny jest także szeroko wyko-

rzystywany do wytwarzania energii 
elektrycznej. W  Polsce wykorzysta-
nie gazu ziemnego do tego celu jest 
obecnie marginalne, jednakże biorąc 
pod uwagę zobowiązania ekologiczne 
wynikające z przystąpienia do Unii Eu-
ropejskiej, rosnące w kraju zapotrze-
bowanie na energię elektryczną oraz 
stan eksploatowanych obecnie blo-
ków węglowych należy się spodzie-
wać rozwoju mocy wytwórczych opar-
tych na paliwach gazowych.

 � Krajowe zasoby gazu

Wydobywalne zasoby gazu ziem-
nego - według stanu na 31.12.2008 r. 
- w przeliczeniu na gaz ziemny wysoko-
metanowy to 93,3 mld m3. Krajowe za-
soby gazu ziemnego skoncentrowane są 
głównie na Niżu Polskim (66% udoku-
mentowanych zasobów), 29,5% przypa-
da na przedgórze Karpat, 3,2% zlokalizo-
wane jest w polskiej ekonomicznej strefie 
morskiej Bałtyku (złoża gazowe: B4 i B6, 
złoża gazowe towarzyszące ropie naf-
towej: B3 i B8), a na Karpaty przypada 
tylko około 0,9% tych zasobów. Rozpa-
trując krajowe zasoby gazu ziemnego 
należy także wziąć pod uwagę zaso-
by metanu związane ze złożami węgla 
kamiennego Górnośląskiego Zagłębia 
Węglowego - 48 złóż o zasobach wy-
dobywanych na poziomie 85,9 mld m3.

W 2009 r. krajowe zużycie wyniosło 
13,56 mld m3 gazu ziemnego i w porów-
naniu do 2008 r. nieznacznie się zmniej-
szyło - o około 5%. Struktura importu ga-
zu w 2009 r. była zbliżona do struktury z 
2008 r. - dominował import z Federacji 
Rosyjskiej - powyżej 7 mld m3. Struktura 
dostaw gazu ziemnego do kraju w ostat-
nich latach pozostaje na ustabilizowa-
nym poziomie (tab. 1).

 � Wytwarzanie energii 
elektrycznej z gazu 
ziemnego

Moc zainstalowana Krajowego 
Systemu Elektroenergetycznego to 

35,8 GW (2008 r.) i w ostatnich latach 
praktycznie nie uległa zmianie (2000 r. 
- 34,6 GW). W 2008 r. wielkość produk-
cji energii elektrycznej wyniosła 155,6 
TWh, nieznacznie się zmniejszyła w 
odniesieniu do 2007 r. - 159,5 TWh, 
poziom importu to 8,5 TWh, a ekspor-
tu - 9,7 TWh. Udział gazu ziemnego 
w 2008 r. w strukturze produkcji energii 
elektrycznej wyniósł 2,6%. W ostatnich 
trzech latach wielkość produkcji energii 
elektrycznej z gazu ziemnego utrzymuje 
się na poziomie około 4 TWh. W kra-
jowej strukturze wytwarzania energii 
elektrycznej zdecydowanie dominu-
ją paliwa stałe - łączny udział węgla 
kamiennego i brunatnego przekracza 
90%. Taka sytuacja - bazowania na 
rodzimych nośnikach energii, z jednej 
strony plasuje nasz kraj w ścisłej eu-
ropejskiej czołówce państw najmniej 
uzależnionych od importu surowców 
energetycznych, z drugiej zaś, cechu-
je się wysokim wskaźnikiem emisji CO2 
i zakładając prognozowany obowiązek 
zakupu uprawnień, będzie wiązać się 
z wysokimi kosztami wytwarzania ener-
gii elektrycznej.

Rozpatrując znaczenie gazu ziem-
nego w sektorze wytwarzania energii 
elektrycznej z punktu widzenia udzia-
łu energii elektrycznej wyprodukowa-
nej w oparciu o gazowe jednostki wy-
twórcze, widać znaczne zróżnicowanie 
w poszczególnych krajach UE (rys. 1).

Na rysunku 1 można zauważyć, że 
w przypadku Holandii, Irlandii czy też 
Włoch elektrownie gazowe wytwarza-
ją najwięcej - bo około połowy ener-
gii elektrycznej. W innych krajach zaś 
ważną rolę odgrywają elektrownie ją-
drowe (Belgia, Słowacja, Szwecja), czy 
też wodne (Austria, Szwecja). Także 
warto podkreślić dynamiczny rozwój 
energetyki wiatrowej w ostatnich latach, 
szczególnie w Niemczech i Hiszpanii. 
Krajowe gazowe jednostki wytwórcze, 
o mocy powyżej 10 MW, przedstawio-
no w tabeli 2.

W większości przypadków paliwem 
dla elektrociepłowni gazowych jest gaz 
ziemny wysokometanowy. Z większych 
jednostek wyjątkami są Elektrociepłow-

nia Zielona Góra oraz Elektrociepłow-
nia Gorzów - pracują w oparciu o gaz 
ziemny zaazotowany wydobywany z ro-
dzimych złóż. 

Ciekawym przypadkiem jest Elek-
trociepłownia we Władysławowie. 
W obiekcie tym wykorzystuje się odpa-
dowy gaz, który towarzyszy pokładom 
ropy naftowej. Gaz ten transportuje się 
rurociągiem z platformy wiertniczej „Bal-
tic Beta”, ustawionej około 80 km od 
linii brzegowej Bałtyku (na północ od 
Rozewia), do Władysławowa.

Moc zainstalowana w gazowych 
jednostkach wytwórczych nie przekra-
cza obecnie 900 MW. Do planowanych 
inwestycji w obiekty wytwórcze bazują-
ce na gazie ziemnym należy zaliczyć:

 � TAURON Polska Energia S.A. 
- budowa bloku gazowo-parowe-
go o mocy około 400 MW w Sta-
lowej Woli,

 � Czeski koncern energetyczny 
CEZ - plany budowy bloku gazo-
wo-parowego o mocy 400 MW  
w należącej do koncernu elektrow-
ni Skawina,

 � Grupa LOTOS S.A., ENERGA S.A. 
oraz Polskie Górnictwo Naftowe  
i Gazownictwo S.A. - plany budowy 
elektrociepłowni gazowej w Gdań-
sku,

 � ENERGA S.A. i ESB International  
- budowa bloku gazowo-parowego 
w Grudziądzu o mocy do 800 MW,

 � KGHM Polska Miedź - plan budowy 
dwóch bloków parowo-gazowych w 
Głogowie i Polkowicach o mocy 45 
MW każdy, 

 � Polska Grupa Energetyczna (PGE) 
- zapowiedź budowy bloków gazo-
wych w Zespole Elektrowni Dolna 
Odra,

 � PKN Orlen S.A. - budowa bloku 
gazowo-parowego we Włocławku 
o mocy 420-490 MW,

 � Polskie Górnictwo Naftowe i Ga-
zownictwo S.A., Zakłady Azoto-
we Tarnów S.A. i TAURON Polska 
Energia SA - plany budowy blo-
ku gazowo-parowego w Tarnowie 
o mocy do 200 MW.
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Tab. 1. Struktura dostaw gazu ziemnego do Polski w latach 2001-2009, mln m3

Źródło 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Wydobycie krajowe 4 326,7 4 318,1 4 277,1 4 276,0 4 073,9 4 078,6

Import gazu, w tym: 9 304,0 9 690,6 10 028,4 9 286,6 10 264,1 9 485,3

Rosja 5 757,6 6 340,3 6 839,7 6 219,2 7 056,7 7 739,9

Niemcy 386,2 330,6 477,5 783,6 825,4 1 072,8

Norwegia 480,0 485,1 360,1 0,0 0,0 0,0

Czechy 0,3 0,3 0,3 0,3 0,0 0,3

Kraje Azji Środkowej 2 679,9 2 533,1 2 346,9 2 279,3 2 377,2 667,5

Ukraina 0,0 1,2 3,9 4,2 4,8 4,8

SUMA 13 630,7 14 008,7 14 305,5 13 562,6 14 338,0 13 563,9

Przy założeniu realizacji tylko kilku 
z powyższych inwestycji, należy liczyć 
się, że zdecydowanie wzrośnie zapo-
trzebowanie na gaz ziemny dla sekto-
ra elektroenergetycznego, z obecne-
go poziomu około 1 mld m3 do około 
3 mld m3 rocznie. 

Biorąc pod uwagę zobowiązania 
ekologiczne wynikające z przystąpie-
nia do UE, rosnące w kraju zapotrze-
bowanie na energię elektryczną, struk-
turę wiekową bloków energetycznych 
należy spodziewać się rozwoju mocy 
wytwórczych opartych na gazie ziem-
nym w najbliższych latach. Analizując 
przyrost nowych mocy w UE w latach 
2000-2008 obserwuje się największy 
przyrost wśród technologii wytwarzania 
energii mocy opartych na gazie ziem-
nym (rys. 2).

 � Sektor gazu 
ziemnego w Polityce 
energetycznej Polski  
do 2030 r. 

Od lat 90. ubiegłego wieku moż-
na było zauważyć, że działania podej-
mowane przez kolejne polskie rządy 
w stosunku do gazowego podsekto-
ra energetycznego, a w szczególności 
do importu gazu były niejednoznacz-

ne, nie zachowujące ciągłości, frag-
mentami nasycone ideologią, a nie 
pragmatyką - co potwierdziły raporty 
Najwyższej Izby Kontroli. W Polityce 
energetycznej Polski do 2030 r. re-
alizację głównego celu - zapewnienie 
bezpieczeństwa energetycznego kraju 
- planuje się osiągnąć poprzez między 
innymi rozbudowę krajowego systemu 
przesyłowego, w celu umożliwienia od-
bioru gazu z terminalu LNG w Świno-
ujściu, który jest projektem prioryteto-
wym w kwestii dywersyfikacji dostaw 
gazu ziemnego do Polski. Za ten pro-
jekt odpowiedzialnym jest OGP GAZ-
SYSTEM S.A. Data realizacji projektu 
przewidywana jest na połowę 2014 r. 
Zdolność przeładunkowa terminalu 
ma wynosić 5,0 mld m3 (możliwość 
rozbudowy do 7,5 mld m3). 

W dniu 29 kwietnia 2009 r. PGNiG 
S.A. zawarło z katarską firmą Qatargas 
umowę na dostawy skroplonego gazu 
ziemnego w ilość 1 mln t rocznie (co 
odpowiada około 1,4 mld m3). Umowa 
została podpisana na 20 lat i będzie 
obowiązywać do 2034 r. 

Innym działaniem w zakresie dy-
wersyfikacji dostaw gazu ziemnego 
do Polski jest budowa połączeń mię-
dzysystemowych umożliwiających 
odbiór gazu z kierunku zachodniego 

i południowego. Obecnie te działania 
są realizowane poprzez: rozbudowę 
punktu wejścia w Lasowie i budowę 
punktu wejścia w Cieszynie. Reali-
zacja powyższych projektów odbę-
dzie się do 2011 r. Dzięki tym inwe-
stycjom wzrosną możliwości dostaw 
gazu ziemnego do Polski, z kierun-
ków alternatywnych wobec wschod-
niego, o około 1 mld m3/rok. Warto 
także podkreślić, że również na gra-
nicy wschodniej obecnie trwa rozbu-
dowa punktu zdawczo-odbiorczego 
w okolicy Hrubieszowa. Po tej rozbu-
dowie wzrosną możliwości importu ga-
zu z Ukrainy z obecnego poziomu oko-
ło 5 mln m3/rok do 200 mln m3/rok. Jak 
pokazały doświadczenia ostatnich lat, 
a szczególnie kryzys gazowy rosyjsko-
ukraiński z początku 2009 r., możliwe 
są zakłócenia dostaw gazu do krajów 
UE. Zróżnicowanie źródeł i kierunków 
dostaw gazu ziemnego minimalizuje 
skutki zakłóceń dostaw gazu. 

Warto podkreślić, że bardzo waż-
nym elementem wzmacniającym 
bezpieczeństwo energetyczne kraju 
jest odpowiednia baza PMG. Obec-
na pojemność czynna magazynów to 
1,66 mld m3. W najbliższych latach 
planowana jest rozbudowa maga-
zynów - do 2015 r. Według planów 
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PGNiG S.A. pojemności magazynowe 
mają wzrosnąć do 3,8 mld m3, a na-
kłady inwestycyjne na ten cel to po-
nad 3,7 mld zł. 

 � Wnioski

Perspektywy rozwoju wykorzysta-
nia gazu ziemnego w krajowej elektro-
energetyce będą uzależnione od wielu 
czynników. Energetykę gazową wspie-
rać będzie polityka energetyczna UE  
i Polski, promująca niskoemisyjne i wy-
sokosprawne technologie wytwarzania 
energii elektrycznej. 

Niezbędnym dla rozwoju energe-
tyki gazowej będą uwarunkowania 
ekonomiczne. Należy zaznaczyć, że 
obecnie koszty wytwarzania energii 
elektrycznej z gazu ziemnego są wyż-

sze w porównaniu z kosztami, z jakimi 
należy się liczyć w przypadku techno-
logii węglowych. Jednak w przyszło-
ści, jeżeli do rachunku kosztów wy-
twarzania energii elektrycznej zostaną 
włączone koszty zakupu uprawnień 
do emisji CO2, należy spodziewać się 
wzrostu konkurencyjności technologii 
gazowych wobec węglowych.

Warto także podkreślić, że w ostat-
nich latach jest obserwowany zarów-
no w krajach UE, jak i w Polsce, dyna-
miczny przyrost zainstalowanej mocy 
w elektrowniach wiatrowych (obecnie 
powyżej 1000 MW). Zgodnie z przyję-
tą w dniu 10 listopada 2010 r. Polityką 
energetyczną Polski do 2030 r. progno-
zowany jest dalszy przyrost mocy elek-
trowni wiatrowych. W związku z tym 
dla zabezpieczenia prawidłowego funk-
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Rys. 1. Udział energii elektrycznej wytworzonej  
w gazowych jednostkach wytwórczych w wybranych krajach UE w 2006 r.

cjonowania Krajowego Systemu Elek-
troenergetycznego niezbędne będą in-
westycje w elektrownie interwencyjne. 
Obiekty wytwarzania energii elektrycz-
nej oparte na gazie ziemnym, które ce-
chuje wysoka elastyczność pracy oraz 
możliwość pracy z różną mocą, wydają 
się optymalnym rozwiązaniem. 

Ponadto, biorąc pod uwagę pro-
gnozowany wzrost zapotrzebowania 
na energię elektryczną oraz strukturę 
wiekową krajowych elektrowni, nie-
zbędna będzie realizacja inwestycji 
w sektorze wytwarzania energii elek-
trycznej w wysokosprawne bloki ener-
getyczne. Za technologiami bazują-
cymi na gazie ziemnym przemawiają 
stosunkowo niskie jednostkowe na-
kłady inwestycyjne oraz krótki czas 
realizacji inwestycji. 

Rys. 2. Struktura przyrostu nowych mocy  
w poszczególnych technologiach energetycznych w krajach UE w latach 2000-2008
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Tab. 2. Lista elektrociepłowni gazowych o mocy elektrycznej powyżej 10 MW

Lp. Nazwa obiektu Typ obiektu Moc elektryczna, MW

1. EC Lublin - Wrotków Blok gazowo-parowy 235

2. EC Zielona Góra Blok gazowo-parowy 198

3. EC Nowa Sarzyna Blok gazowo-parowy 116

4. EC Rzeszów Blok gazowo-parowy 101

5. EC Gorzów Blok gazowo-parowy 55

6. PE w Siedlcach Turbina gazowa 14,6

7. EC we Władysławowie Turbina gazowa 12
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Aneta Pacek-Łopalewska, radca prawny, Kancelaria Prawa Ochrony Środowiska

Aspekty prAwne 
związane z ochroną środowiska 
- na co powinniśmy zwrócić uwagę?

Problem redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza to jedno z kluczowych 
i mocno akcentowanych zagadnień Wspólnotowej polityki ochrony 

środowiska. Jednym z istotnych aspektów w tym zakresie jest kwestia redukcji 
emisji dwutlenku siarki oraz tlenków azotu z tzw. dużych źródeł spalania.

Nowy mechanizm redukcji SO2 i NOX
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 � Obecne ramy prawne 

Na poziomie aktów Wspólnoto-
wych zagadnienie stopniowego ogra-
niczania poziomu emisji tych substancji 
jest regulowane w szczególności po-
przez przepisy Dyrektywy Parlamen-
tu Europejskiego i Rady 2001/80/WE 
w sprawie ograniczenia emisji niektó-
rych zanieczyszczeń z dużych obiektów 
energetycznego spalania („Dyrektywa 
2001/80”), czy też w pewnym zakre-
sie poprzez przepisy Dyrektywy Rady 
96/61/WE dotyczącej zintegrowanego 
zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń. 
Jednocześnie na końcowym etapie le-
gislacyjnym znajduje się projekt nowej 
dyrektywy o emisjach przemysłowych 
(tzw. Dyrektywa IED), która zakłada za-
ostrzenie standardów emisyjnych dla 
dwutlenku siarki i tlenków azotu. Re-
gulacje Dyrektywy IED zastąpią w za-
sadzie regulacje Dyrektywy 2001/80. 

Polska, przystępując do grona kra-
jów członkowskich UE, zobowiązała 
się przyjęcia i respektowania uzgod-
nień środowiskowych wypracowa-
nych na poziomie Wspólnoty. Stan-
dardy emisji wynikające z Dyrektywy 
2001/80 zostały w zasadzie transpo-
nowane do prawa krajowego rozporzą-
dzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 
grudnia 2005 r. w sprawie standardów 
emisyjnych z instalacji. Jednocześnie, 
podczas rozmów przedakcesyjnych, 
Polska uzyskała zgodę na czasowe 
odstępstwa w zakresie niektórych re-
gulacji dotyczących redukcji emisji do 
powietrza. I tak w szczególności, usta-
lając warunki implementacji Dyrektywy 
2001/80 do naszego porządku praw-
nego, w Traktacie o Przystąpieniu 
Rzeczpospolitej Polskiej do Wspólnot 
Europejskich („Traktat o Przystąpie-
niu”), określono imienną listę opera-
torów/kotłów, w przypadku których 
dopuszczono okresowe derogacje ter-
minu osiągnięcia standardów w zakre-
sie emisji dwutlenku siarki i tlenków 
azotu określonych Dyrektywą 2001/80. 
Jednocześnie, w Traktacie o Przystą-
pieniu określono maksymalne pułapy 
emisji dwutlenku siarki i tlenków azotu, 

jakie mogą być emitowane w okresie 
przejściowym ze wszystkich obiektów 
energetycznego spalania.

Rzeczywistość pokazała jednak, 
że przy krajowej strukturze paliwowej, 
biorąc pod uwagę obecną i prognozo-
waną wielkość produkcji energii elek-
trycznej i ciepła, i mając na uwadze 
obowiązujące standardy emisji, instala-
cje spalania paliw nie są w stanie osią-
gnąć wyznaczonych sumarycznych 
pułapów emisji. Jednocześnie, jak wy-
nika z przedstawionych przez opera-
torów dużych źródeł spalania analiz, 
poszczególne obiekty, wprowadzając 
określone działania modernizacyjne 
i inwestycyjne, są w stanie dokonać 
w pewnym okresie czasu istotnych re-
dukcji emisji dwutlenku siarki i tlenków 
azotu, do poziomów znacznie niższych 
od obowiązujących standardów. 

Projekt nowej 
ustawy o systemie 
bilansowania 
i rozliczania 
wielkości emisji 
dwutlenku siarki 
i emisji tlenków 
azotu dla dużych 
źródeł spalania 
nawiązuje do 
mechanizmu 
systemu handlu 
uprawnieniami do 
emisji dwutlenku 
węgla

Mając to na uwadze, Ministerstwo 
Środowiska zaproponowało rozwiąza-
nie, które zdaniem Ministerstwa bę-
dzie „zachęcało” operatorów do podej-
mowania działań w zakresie redukcji 
emisji, a w konsekwencji doprowadzi 
do uzyskania w perspektywie końca 
2015 r. pułapów emisji określonych 
w Traktacie o Przystąpieniu. A przy 
okazji, jak wynika z dokumentów przy-
gotowanych przez Ministerstwo, „stwo-

rzy ścieżkę dojścia do planowanych, 
wynikających z projektowanej dyrek-
tywy o emisjach przemysłowych, za-
ostrzonych standardów dla instalacji 
nowych”.

Receptą proponowaną przez Mini-
sterstwo Środowiska jest mechanizm 
bilansowania i rozliczania wielkości 
emisji dwutlenku siarki i emisji tlen-
ków azotu dla dużych źródeł spalania.

 � Proponowane zmiany 

Projekt nowej ustawy o systemie 
bilansowania i rozliczania wielkości 
emisji dwutlenku siarki i emisji tlen-
ków azotu dla dużych źródeł spala-
nia („Ustawa”) nawiązuje do mecha-
nizmu systemu handlu uprawnieniami 
do emisji dwutlenku węgla. Zamierze-
niem Ustawy jest stworzenie specyficz-
nego systemu zarządzania emisjami 
dwutlenku siarki i tlenków azotu (de-
finiowanymi jako suma tlenków azotu 
bez podtlenku azotu, w przeliczeniu 
na dwutlenek azotu), w ramach któ-
rego będą „zbierane, gromadzone, bi-
lansowane, rozliczane, przetwarzane, 
szacowane i zestawiane informacje 
o emisjach i wielkościach emisji dwu-
tlenku siarki i tlenków azotu” („System 
Bilansowania”), a który powoli w kon-
sekwencji na wypełnienie zobowią-
zań wynikających z Traktatu o Przy-
stąpieniu.

Projektowana Ustawa dotyczyć 
będzie jedynie dużych źródeł emisji. 
Zgodnie z definicją zawartą w projek-
cie Ustawy, dużym źródłem spalania, 
dla potrzeb Ustawy, będzie: (a) kocioł 
energetyczny, kocioł ciepłowniczy lub 
turbina gazowa, o nominalnej mocy 
cieplnej, rozumianej jako ilość energii 
wprowadzanej w paliwie w jednostce 
czasu przy nominalnym obciążeniu, nie 
mniejszej niż 50 MW lub (b) przewód 
kominowy, do którego podłączone są 
kotły energetyczne, kotły ciepłownicze 
lub turbiny gazowe, o łącznej nomi-
nalnej mocy cieplnej, rozumianej jako 
ilość energii wprowadzanej w paliwie 
w jednostce czasu przy nominalnym 
obciążeniu, nie mniejszej niż 50 MW, 

”
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w przypadku gdy dla tych urządzeń 
pierwsze pozwolenie na budowę 
wydano po dniu 30 czerwca 1987 r. 

Tym samym, w przypadku nowych 
źródeł, tzn. takich źródeł, dla których 
pozwolenie na budowę uzyskano po 
dniu 1 lipca 1987 r., definicja źródła 
jest w zasadzie zgodna z określe-
niem dużych źródeł spalania zawar-
tym w Dyrektywie 2001/80 i oznacza 
„źródło = komin”. Natomiast w przy-
padku źródeł istniejących (tj. takich dla 
których pozwolenie na budowę uzy-
skano przed dniem 1 lipca 1987 r.), 
w projekcie Ustawy zaproponowano 
przyjęcie rozwiązania „źródło = kocioł”.

Zgodnie z projektem Ustawy, w ra-
mach Systemu Bilansowania: (a) zo-
stanie określony roczny limit emisji 
dwutlenku siarki (roczny limit emisji 
tlenków azotu) dla danego zakładu al-
bo tzw. grupy bilansowej z podziałem 
na zakłady oraz (b) zostanie określo-
na liczba uprawnień do emisji dla ta-
kiego zakładu (albo grupy bilansowej 
z podziałem na zakłady). Zakładem 
w rozumieniu Ustawy będzie duże źró-
dło spalania lub kilka dużych źródeł 
spalania wraz z terenem, do którego 
operator będzie posiadał tytuł praw-
ny. Grupa bilansowa, to grupa zakła-
dów zarządzanych przez tego samego 
operatora, działająca w celu wspólne-
go rozliczenia w ramach Systemu Bi-
lansowania. 

Zgodnie z projektem Ustawy, ope-
ratorzy będą określać roczne limity 
emisji dwutlenku siarki (tlenków azo-
tu) we własnym zakresie, w szczegól-
ności na podstawie wielkości produkcji 
energii elektrycznej i ciepła oraz pu-
łapowych wskaźników emisji. Bilans 
emisji dwutlenku siarki (tlenków azo-
tu) oraz pułapowe wskaźniki emisji, 
na podstawie których operatorzy bę-
dą określać roczny limit emisji, będzie 
opracowywany przez Krajowy ośrodek 
bilansowania i zarządzania emisjami. 
Założeniem jest, że z roku na rok, ze 
względu na stopniowe i liniowe obni-
żanie się pułapu emisji, obowiązujący 
wskaźnik emisji będzie się obniżać. 
Wielkość rocznego limitu emisji wyra-

żona w kilogramach będzie odpowia-
dać liczbie uprawnień do emisji. Szcze-
gółowy sposób określania rocznego 
limitu emisji dwutlenku siarki (tlenków 
azotu) oraz rocznych pułapowych 
wskaźników emisji zostanie określo-
ny w rozporządzeniu Ministra Środo-
wiska. Jak wyjaśniono w uzasadnieniu 
do projektu Ustawy, „rozporządzenie to 
będzie zawierało szczegółowe wzory 
matematyczne niepozwalające na do-
wolność interpretacyjną”.

Rzeczywistość 
pokazała jednak, 
że przy krajowej 
strukturze 
paliwowej, 
biorąc pod 
uwagę obecną 
i prognozowaną 
wielkość 
produkcji energii 
elektrycznej 
i ciepła, i mając 
na uwadze 
obowiązujące 
standardy emisji, 
instalacje spalania 
paliw nie są 
w stanie osiągnąć 
wyznaczonych 
sumarycznych 
pułapów emisji

Do obowiązków operatorów du-
żych źródeł spalania będzie należało 
sporządzanie miesięcznych raportów 
o wielkości produkcji i wielkości emisji 
dwutlenku siarki (tlenków azotu) wyko-
nanych w oparciu o określone pomiary, 
na podstawie których będzie następo-
wało rozliczenie rocznych limitów emi-
sji. Sporządzane raporty będą przeka-
zywane tzw. Krajowemu Ośrodkowi 
Bilansowania i Zarządzania Emisjami 
(tę funkcję zgodnie z przyjętymi zało-
żeniami będzie pełnić Instytut Ochro-
ny Środowiska, obecnie pełniący już 

funkcję KASHUE-KOBIZE). Krajowy 
ośrodek bilansowania i zarządzania 
emisjami będzie administrował reje-
strem uprawnień do emisji. 

Rozliczenie wielkości emisji z du-
żego źródła spalania (lub grupy bilan-
sowej) i posiadanych uprawnień do 
emisji będzie następowało w cyklach 
rocznych. W przypadku, gdy emisja 
z dużego źródła spalania (lub grupy bi-
lansowej) będzie większa niż wyliczo-
ny roczny limit emisji, operator będzie 
zobowiązany do zakupu uprawnień do 
emisji dwutlenku siarki (tlenków azo-
tu) w liczbie odpowiadającej wielko-
ści emisji przekraczającej określony 
przez operatora roczny limit emisji lub 
wpłacenia tzw. opłaty zastępczej. Pro-
jekt Ustawy określa wysokość opłaty 
zastępczej jako iloczyn liczby braku-
jących uprawnień do emisji i jednost-
kowej stawki opłaty zastępczej. Za-
proponowana w projekcie wysokość 
jednostkowej stawki opłaty zastępczej 
wynosi 5 PLN za brak jednego upraw-
nienia do emisji. Opłata zastępcza bę-
dzie wnoszona na rachunek Narodo-
wego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. 

W przypadku braku pokrycia wiel-
kości emisji dwutlenku siarki (tlenków 
azotu) uprawnieniami do emisji lub nie 
wniesienia za tę emisję opłaty zastęp-
czej, dany operator będzie ponosił karę 
pieniężną (iloczyn emisji, która nie zo-
stała pokryta uprawnieniami do emisji 
przedłożonymi do umorzenia lub wnie-
sioną opłatą zastępczą i jednostkowej 
stawki kary pieniężnej, która w pro-
jekcie została zaproponowana na po-
ziomie 10 PLN). Kary pieniężne będą 
wnoszone na wyodrębniony rachunek 
bankowy wojewódzkiego inspektora 
ochrony środowiska.

 � Zamiast podsumowania

Projekt był już przedmiotem uzgod-
nień międzyresortowych, był także 
poddany konsultacjom społecznym. 
Jest duża szansa, że jesienią trafi pod 
obrady Sejmu. Proponowana data wej-
ścia w życie to 1 stycznia 2011 r. o

”
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PGE Elektrownia Opole jest naj-
nowocześniejszą polską elektrow-
nią zawodową. Ostatni - czwarty 
blok energetyczny został odda-
ny do eksploatacji w 1997 r. Jako 
pierwsza elektrownia w kraju od 
uruchomienia została wyposażona 
we wszystkie ekologiczne instala-
cje. A mimo to nadal firma inwe-
stuje w ekologię.

Realizowane inwestycje wynika-
ją z wielu przyczyn. Po pierwsze, od 
etapu projektowania elektrowni - po 
uruchomienie bloków energetycznych 
ochrona środowiska była, jest i będzie 
priorytetem działań PGE Elektrowni 
Opole. Dotyczy to już eksploatowa-
nych urządzeń, ale także planowa-
nych nowych bloków energetycznych. 
Nie można na przełomie XX/XXI szko-
dzić środowisku. W naszej polityce 
ekologicznej rozumiane jest to nie tyl-
ko jako nadmierna emisja, np. gazów 
do atmosfery, ale przede wszystkim 
zrównoważone korzystanie ze śro-
dowiska, oszczędność wody, innych 
surowców energetycznych, recykling 
wytwarzanych produktów ubocznych, 
produkcja energii odnawialnej. Po dru-
gie, ekologia jest opłacalna i można 
na produkcji energii zielonej czy czer-
wonej dobrze zarabiać. Po trzecie, 
troskę o środowisko w pewien sposób 
wymusza prawo krajowe i unijne, i po 
czwarte ekologia jest trendy. W PGE 
Elektrowni Opole dokładnie według 
takiej kolejności uzasadniamy troskę 
o ekologię.

W ostatnim czasie nowatorskim 
działaniem na rzecz ochrony środo-
wiska było oddanie do eksploatacji 
instalacji odazotowania spalin. Ja-
ka była geneza inwestycji?

Od uruchomienia opolskiej elek-
trowni, czyli od 1993 r. czyniono pró-
by redukcji emisji tlenków azotu me-
todami pierwotnymi. Robiono to bez 
radykalnych zmian konstrukcyjnych 
układu paleniskowego. Efekty tych 
działań w zupełności spełniają obecne 
wymagania ekologiczne co do emisji 
NOx. Po 2015 r. będą obowiązywały 

jednak ostrzejsze wymogi i dotych-
czasowe działania już nie wystarczą. 
W tej sytuacji podjęto decyzję o zle-
ceniu profesjonalnego i komplekso-
wego rozwiązania problemu redukcji 
emisji tlenków poniżej 200 mg/Nm3.

Na czym polegała inwestycja?
Wykonawca instalacji, konsor-

cjum trzech firm, zaproponował dwa 
główne kierunki działania, obejmują-
ce dwie metody redukcji emisji NOx 
- pierwotną i wtórną niekatalityczną. 
W zakresie metody pierwotnej doko-
nano zmiany w układzie podawania 
paliwa oraz dodatkowo w systemie 
podawania powietrza ROFA. W dal-
szej części redukcji zastosowano me-
todę dawkowania mocznika jako re-
agenta według metody Rotamix. Oba 
te systemy ROFA i Rotamix są rozwią-
zaniami opatentowanymi przez firmę 
MOBOTEC. 

Według 
wstępnych 
szacunków 
nakłady 
inwestycyjne 
na instalację 
katalityczną 
byłyby znacznie 
wyższe od 
kombinacji metod 
pierwotnych 
i wtórnej 
niekatalitycznej

System ROFA to kanały i wentyla-
tor służące do podnoszenia ciśnienia 
gorącego powietrza i wdmuchiwania 
w górną strefę spalania w komorze 
paleniskowej kotła. System Rotamix 
to instalacja podająca wodny roztwór 
mocznika do spalin na wylocie z ko-
mory paleniskowej. Zużycie mocznika 
wynosi do 250 kg na godzinę. W celu 
uzyskania homogenicznego wymie-
szania spalin i mocznika, zastosowa-

no kilka układów współpracujących 
ze sobą. Są to instalacje wtryskujące 
roztwór mocznika, zwiększające efek-
tywność reakcji chemicznej (zwilżanie) 
oraz poprawiające wymieszanie spalin 
i mocznika. W tym przypadku również 
zastosowano dodatkowy wentylator 
oraz układ przygotowania roztworu 
mocznika z pompami wtryskowymi.

Realizacja inwestycji była dość 
skomplikowana?

Trudność polegała na innowa-
cyjności projektu. Przed kilku la-
ty na rynku znanych było 19 tech-
nologii odazotowania spalin poniżej 
200 mg/Nm3. PGE Elektrownia Opole 
ostatecznie wzięła pod uwagę dwie 
możliwości: metodę katalityczną - po-
dawanie amoniaku do spalin za ko-
tłem, z zachodzeniem reakcji redukcji  
w obecności katalizatorów oraz me-
todę niekatalitycznej redukcji, czyli 
kombinacji metod pierwotnych oraz 
metody wtórnej. Do tego czasu w Eu-
ropie były budowane niemal wyłącznie 
instalacje katalityczne. Z tego wzglę-
du było bardzo mało danych na temat 
pozostałych metod. Ponadto według 
wstępnych szacunków nakłady in-
westycyjne na instalację katalitycz-
ną byłyby znacznie wyższe od ww. 
kombinacji metod pierwotnych i wtór-
nej niekatalitycznej. Zwracaliśmy się 
do firm europejskich i amerykańskich 
o dane, które pomogłyby nam w wybo-
rze metody, gdyż różnica w cenie (wg 
ówczesnych danych ponad 4 krotna), 
była bardzo kusząca. Brakowało nam 
modelu matematycznego, czy też sy-
mulacji komputerowej, jak kocioł mo-
że się zachowywać w różnych warun-
kach, po to, by na tej bazie tworzyć 
rozwiązanie dla naszej firmy.

Po wykonaniu modelu matema-
tycznego elektrownia przekazała da-
ne numeryczne kotła do analizy 12 
firmom, otrzymując od 9 z nich pozy-
tywne odpowiedzi na zapytanie o pro-
gnozę redukcji emisji NOx poniżej 200 
mg/Nm3 metodą niekatalityczną, na 
kotłach w PGE Elektrowni Opole. Trzy 
firmy twierdziły, że są pewne co do 

”
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możliwości obniżenia wartości NOx 
poniżej 175 mg/Nm3. Sześć z nich 
twierdziło, że na pewno można osią-
gnąć wynik poniżej 200 mg/Nm3. Jeśli 
chodzi o konieczność zużycia amo-
niaku jako reagenta, to cztery firmy 
twierdziły, że efekt mogą uzyskać bez 
jego dodatku, a 5 - że jednak trze-
ba. Wszystkie firmy przekazały PGE 
Elektrowni Opole również estymacje 
kosztów zabudowy takiej instalacji. 
Na tej bazie elektrownia przygotowała 
założenia do przetargu i rozpoczęła 
uzgodnienia korporacyjne.

Ile kosztowała wybudowana in-
stalacja?

Instalacja kosztowała blisko 
59 mln zł, z czego ponad 17 mln 
elektrownia pozyskała z Narodowe-
go Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. Przy inwesty-
cjach w kolejne bloki także będziemy 
starali się o unijne pieniądze. W sumie 
w przygotowaniu i realizacji projek-
tu do tej pory było zaangażowanych 
około 1000 osób i około 50 firm. W la-
tach 2013, 2014 i 2015 PGE Elek-
trownię Opole czekają podobne inwe-
stycje na kolejnych 3 blokach.

 
...ze względu 
na możliwość 
nałożenia 
w przyszłości przez 
Unię Europejską 
obowiązku 
sekwestracji 
CO2, planowane 
bloki będą 
wykorzystywać 
technologię 
o wyraźnie 
obniżonej emisji 
CO2. Obniżenie 
emisji z obecnych 
ok. 950 kg/ MWh 
(śr. energetyki 
zawodowej 
w Polsce) do 
poziomu ok. 
700 kg/MWh, 
jest możliwe 
dzięki wzrostowi 
sprawności 
bloków, ale 
może okazać się 
niewystarczające

Są już pierwsze wnioski z eks-
ploatacji instalacji?

Budowa instalacji ma przełomowe 
znaczenie. Udowodniliśmy, że można 
metodą niekatalityczną osiągnąć po-
ziom NOx poniżej 200 mg/Nm3. Jest 
to pierwsza tego typu instalacja w Eu-
ropie lub nawet być może pierwsza 
w świecie. Zastosowana metoda mo-
że być na pewno realną alternatywą 
dla metod katalitycznych, które są 
znacznie droższe.

PGE Elektrownia Opole jest 
w przededniu rozpoczęcia nowej in-
westycji, związanej z budową dwóch 
nowych bloków energetycznych 
- również bardzo ekologicznych.

Na nowych blokach planowane jest 
wykorzystanie sprawdzonych i stoso-
wanych powszechnie w świecie tech-
nologii w zakresie: odsiarczania spa-
lin, które odbywać się będzie metodą 
mokrą wapienną, gdzie produktem 
ubocznym jest gips syntetyczny, w peł-
ni zagospodarowywany przez przemysł 
materiałów budowlanych; odazotowa-
nia spalin, które realizowane będzie 
dwustopniowo, najpierw poprzez za-
stosowanie metod pierwotnych - ob-
niżenie do poziomu ok. 300 mg/Nm3, 
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EUROPOWER 2010

Hotel Sheraton, Warszawa

22 - 23 wrzeœnia 2010

POLSKI SEKTOR
- EUROPEJSKI CHARAKTER

www.europower.com.pl

organizator:

Serdecznie zapraszamy

XIII Miêdzynarodowa
Konferencja Energetyczna

Kancelaria Gospodarcza EURO-INFOR Sp. z o.o.
Pl. Solidarnoœci 1/3/5, 53-661 Wroc³aw

tel. +48 (0) 71 78 278 10, fax. +48 (0) 71 78 278 16
e-mail: biuro@euro-infor.pl

a następnie do poziomu 80 mg/Nm3 metodą katalitycznej reduk-
cji z użyciem wody amokanialnej; odpylania spalin do poziomu 
25 mg/Nm3, które odbywać się będzie za pomocą sprawdzo-
nych elektrofiltrów, a dalsze obniżenie zapylania dokonywać się 
będzie w absorberach instalacji odsiarczania podczas zraszania 
strumieniem suspensji; hermetyzacji procesów technologicznych, 
w szczególności w odniesieniu do pylenia odpadów palenisko-
wych. Zakładane jest także gospodarcze wykorzystanie całości 
ubocznych produktów spalania i gipsu z odsiarczania. Także ze 
względu na możliwość nałożenia w przyszłości przez Unię Eu-
ropejską obowiązku sekwestracji CO2, planowane bloki będą 
wykorzystywać technologię o wyraźnie obniżonej emisji CO2. 
Obniżenie emisji z obecnych ok. 950 kg/MWh (śr. energetyki 
zawodowej w Polsce) do poziomu ok. 700 kg/MWh, jest moż-
liwe dzięki wzrostowi sprawności bloków, ale może okazać się 
niewystarczające. Mimo, że termin osiągnięcia komercyjnej do-
stępności technologii CCS i wprowadzenia wymogu stosowania 
tej technologii jest trudny do określenia, to zarezerwowano od-
powiednie powierzchnie do zabudowy instalacji wychwytu CO2 
w przyszłości. W ramach prac projektowych, przy przygotowy-
waniu inwestycji planowane jest również wykonanie studium re-
alizacji sekwestracji i składowania dwutlenku węgla pod ziemią.

Kiedy ruszy budowa?
Zgodnie z harmonogramem w IV kwartale przewidziane są 

negocjacje z konsorcjami zainteresowanymi inwestycją. My-
ślę, że przebiegną sprawnie i na początku 2011 r. podpisze-
my umowę i rozpoczniemy prace budowlane. o

Rozmawiała: Dorota Kubek
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Technologie optymalizacji procesu spalania oraz emisji gazów cieplarnianych:
• redukcja emisji Nox poniżej 200 mg/Nm3 metodą niekatalityczną pierwotną
 - dostosowanie do wymogów nowej dyrektywy lCpD
• redukcja emisji Nox ponizej 180 mg/Nm3 metodą niekatalityczną wtórną 
• redukcja emisji Nox metodą suchą
• przystosowanie kotłów energetycznych w celu współspalania dużej ilości biomasy  
(do 100% biomasy)
• konwersja kotłów energetycznych w celu spalania 100% biomasy
• redukcja związków Hg w spalinach
• technologie uzdatniania wody kotłowej i chłodniczej

Nalco Mobotec Polska Sp. z o.o.
Tychy 43-110, ul. przemysłowa 55
tel. 32 326 27 50, fax 32 329 13 11
www.nalco.pl, www.nalcomobotec.com



www.energetyka.xtech.pl

My wiemy kto wie…
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ZaRZądZanIE RyZykIEm 
ŚRodowIskowym 
w EnERgETyCE 
- nieunikniona konieczność

dr Anna Romaniewska, Kierownik Projektu w ATMOTERM SA

„Nikt nie musi zarządzać ryzykiem.
 Przetrwanie nie jest obowiązkowe 

- każdej firmie wolno zbankrutować.”
Kevin Knight – międzynarodowy autorytet w dziedzinie zarządzania ryzykiem

Jeszcze nigdy przełożenie otoczenia prawnego z zakresu ochrony środowiska 
nie było tak bezpośrednie i znaczące dla kondycji gospodarki i to zarówno 

na poziomie globalnym, kontynentalnym (szczególnie w Europie) i krajowym. 
Wszystko wskazuje na to, że tendencja ta z czasem będzie się jeszcze nasilać. 
Niepewny jest los przedsiębiorstw, które w porę nie podejmą właściwych decyzji 
i nie przekują ich w skuteczne działania. Zasadniczy problem polega na tym,  
że te ważne decyzje trzeba podejmować pomimo braku pełnej informacji,  
w warunkach niepewności i przy zmieniającym się otoczeniu. 
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Pod koniec 2008 roku Bussines 
Centre Club (BCC) opublikował 

raport zatytułowany Ryzyka środowi-
skowe wyzwaniem dla gospodarki. 
W raporcie tym zwracano uwagę na 
konieczność poważnego i rzetelnego 
podejścia do kwestii minimalizowania 
niepewności wynikających ze sposo-
bu, w jaki polityka ekologiczna Pol-
ski, na którą wpływa polityka Wspól-
noty Europejskiej, jest skoordynowana 
z polityką gospodarczą i społeczną. 
Autorzy raportu wyrażali zaniepokoje-
nie „brakiem klarownych decyzji strate-
gicznych, procedur i rozwiązań admini-
stracyjnych w zakresie narastających 
wymagań środowiskowych”, stanowią-
cych poważne wyzwania dla naszego 
państwa i polskich przedsiębiorstw, 
szczególnie dla wytwórców energii 
elektrycznej i ciepła. Jako konsekwen-
cję takiego stanu wskazywano swego 
rodzaju ucieczkę przedsiębiorstw od 
decyzji inwestycyjnych, tj. odsuwanie 
ich w czasie, zaś w przypadku rozpo-
czętych już procesów inwestycyjnych 

- ich przedłużanie w wyniku koniecz-
ności wprowadzania zmian w trakcie 
realizacji. Zarysowano więc dwa bar-
dzo niekorzystne efekty spowodowane 
niepewnością: z jednej strony brak od-
nawiania i rozwoju mocy wytwórczych, 
tak, aby zabezpieczyć możliwości po-
krycia wzrastającego zapotrzebowania 
na energię i spełniać wymagane stan-
dardy jakościowe i efektywnościowe, a 
z drugiej - generowanie dodatkowych 
kosztów inwestycji, które i bez tego 
stanowią olbrzymie obciążenie dla pol-
skiej gospodarki.

Ta niepewność w zakresie perspek-
tywicznych uwarunkowań polityki eko-
logicznej, które w dalszej lub bliższej 
przyszłości będą przekładać się bez-
pośrednio na prawne i gospodarcze 
otoczenie przedsiębiorstw energetycz-
nych, stanowi źródło ryzyk dla ich dzia-
łalności biznesowej. 

W raporcie BCC wskazano dla 
energetyki zawodowej 20 ryzyk śro-
dowiskowych, z czego 8 oceniono jako 
ryzyka nieakceptowane, tj. takie, któ-

RYZYKO ŚRODOWISKOWE:
Ryzyko dla organizacji związane z funkcjonowaniem przepisów ochrony środowiska, lub ich 

zmianami, którego źródłem jest niepewność wynikająca z:

Braku jednoznacznych, konkretnych decyzji politycznych, wyrażanych w długookresowych strategiach  
i politykach ochrony środowiska na szczeblu krajowym i unijnym

Braku kompleksowości i spójności rozwiązań prawnych w obszarze ochrony środowiska  
i rozwoju gospodarki

Dynamicznie zmieniającego się prawa ochrony środowiska Unii Europejskiej

Wysiłków na arenie międzynarodowej związanych przede wszystkim z polityką klimatyczną

RYZYKO - niektóre z funkcjonujących definicji: 

Cecha zdarzenia, zjawiska lub działania, która może wpłynąć na osiągnięcie przez organizację jej nadrzęd-
nych celów. Ryzyko jako cecha jest zdefiniowane kombinacją prawdopodobieństwa zdarzenia i jego skutku

Możliwość zysku lub straty, która towarzyszy dowolnej działalności człowieka

Wymierny skutek zrealizowania się zdarzenia (negatywnego - w przypadku zagrożenia,  
pozytywnego - w przypadku szansy), rozpatrywanego łącznie z jego prawdopodobieństwem

Istotność ryzyka = prawdopodobieństwo · skutek

rych istotność jest na tyle duża, że ko-
nieczne jest aktywne zarządzanie nimi.

 � Zmienność otoczenia 
prawnego a ryzyka 
środowiskowe

Od opublikowania raportu BCC mi-
nęły niespełna 2 lata, w ciągu których 
wiele się wydarzyło. Niektóre zmia-
ny w otoczeniu prawnym dotyczące 
przedsiębiorstw energetycznych zo-
stały wskazane poniżej.

Zaistniałe zmiany otoczenia praw-
nego wpłynęły na zmianę poziomu nie-
pewności i diagnozę ryzyk środowi-
skowych.

Zatrzymajmy się przy analizie zna-
czenia zmian wynikających z dwóch 
dyrektyw środowiskowych mających 
zasadnicze znaczenie dla energetyki 
zawodowej: dyrektywy 2009/29/WE 
dotyczącej zmiany dyrektywy EU-ETS 
2003/87/WE, ze słynnym już artykułem 
10c oraz dyrektywy o emisjach prze-
mysłowych (IED - Industrial Emission 
Directive), przegłosowanej przez Par-
lament Europejski na początku lipca 
br. W obu dyrektywach uwzględnio-
no możliwość uzyskania derogacji dla 
wytwórców energii, polegających od-
powiednio na możliwości przydziału 
przejściowo bezpłatnych uprawnień do 
emisji CO2 oraz na szansie wydłużenia 
okresów przejściowych dotyczących 
dopuszczalnych poziomów emisji SO2, 
NOx i pyłów. Rozstrzygnięcia uzyskane 
na szczeblu struktur wspólnotowych 
określano w mediach jako sukces ne-
gocjatorów (w tym również polskich). 
Czy zatem problem dla energetyki znik-
nął? Niestety, nie. W kontekście dero-
gacji obydwa akty należy postrzegać 
jako podstawę formalną pozwalającą 
ubiegać się o łagodniejsze - bo bar-
dziej wydłużone w czasie - dochodze-
nie do spełnienia pełnych wymogów. 
Nie oznacza to jednak automatycznie, 
że przedsiębiorstwa już uzyskały de-
rogacje oraz że ten dodatkowy czas 
będzie wystarczający do zrealizowania 
wszystkich wymaganych działań inwe-
stycyjnych i modernizacyjnych.
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Oto kilka kluczowych pytań w za-
kresie derogacji ETS, na jakie trzeba jak 
najszybciej znaleźć odpowiedź, aby zre-
dukować związaną z nimi niepewność:

 � czy Komitet ds. Zmian Klimatu 
UE przychyli się do porozumienia 
w sprawie kwalifikowania „fizyczne-
go rozpoczęcia inwestycji” zgodnie 
z przepisami polskiego prawa bu-
dowlanego?

 � co z inwestycjami, które rozpoczęto 
przed końcem 2008 roku, a które 
trwać będą dłużej niż do połowy 

2011 roku (czy będą kwalifikowały 
się do uwzględnienia w planie in-
westycyjnym skorelowanym z de-
rogacjami)?

 � które inwestycje będą zakwalifiko-
wane jako „modernizacja i poprawa 
infrastruktury” oraz „czyste techno-
logie”?

 � jaką część maksymalnej możliwej 
puli 70% średniorocznych emisji 
z energetyki zawodowej w okresie 
2005-2007 uda się uzyskać w ra-
mach bezpłatnych uprawnień oraz 

o jaką pulę rzeczywiście należy 
się ubiegać, aby ograniczyć sytu-
acje, w których realizacja inwestycji 
opóźni się w stosunku do zgłoszo-
nego harmonogramu, co będzie 
obarczone konsekwencjami i jakie 
będą te konsekwencje (zwrot przy-
znanych przejściowo bezpłatnych 
uprawnień, kary)?

 � jaki będzie sposób podziału przej-
ściowo bezpłatnych uprawnień 
pomiędzy poszczególnych bene-
ficjentów?

PRZYKŁADY NIEKTÓRYCH ZMIAN OTOCZENIA PRAWNEGO, ZAISTNIAŁYCH W OSTATNICH 2 LA-
TACH, WYNIKAJĄCYCH Z REALIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH I KRAJOWYCH POLITYK ŚRODO-
WISKOWYCH, MAJĄCYCH BEZPOŚREDNIE PRZEŁOŻENIE NA ENERGETYKĘ ZAWODOWĄ

Zmiany wynikające z realizacji pakietu energetyczno-klimatycznego:

Przyjęcie dyrektywy 2009/29/WE (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE  
w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych)

Ukazanie się projektów ustawy o wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

Przyjęcie dyrektywy 2009/31/WE (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/31/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie geologicznego składowania dwutlen-
ku węgla oraz zmieniająca dyrektywę Rady 85/337/EWG, Euratom, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE, 2001/80/WE, 2004/35/WE,  
2006/12/WE, 2008/1/WE i rozporządzenie (WE) nr 1013/2006)

Przyjęcie przez Komisję Europejską projektu rozporządzenia o aukcjach (Commission Regulation on the timing, administration and other aspects of auctioning of gre-
enhouse gas emission allowances pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and the Council establishing a scheme for greenhouse gas emission 
allowances trading within the Community)

Ukazanie się projektów ustawy o efektywności energetycznej

Ukazanie się dyrektywy 2009/28/WE (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii 
ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE)

Przyjęcie Polityki energetycznej Polski do 2030 r.

Ukazanie się projektu Krajowego planu działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych

Rozpoczęcie opracowywania Narodowego Programu Redukcji Emisji Gazów Cieplarnianych

Zmiany dotyczące redukcji oddziaływania na środowisko lokalne:

Nowelizacja ustawy o odpadach

Ukazanie się projektów ustawy o systemie bilansowania i rozliczania wielkości emisji dwutlenku siarki (SO2) i tlenków azotu (NOx) dla dużych źródeł spalania

Przyjęcie przez Parlament Europejski dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych

Przyjęcie założeń do ustawy odpadowej stanowiącej transpozycję dyrektywy 2008/98/WE (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE  
z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy)

Ukazanie się rozporządzeń wykonawczych do ustawy o odpadach wydobywczych
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 � jak należy przygotować wniosek 
w sprawie derogacji, aby pod-
czas jego opiniowania i zatwier-
dzania przez Komisję Europejską 
nie powtórzyły się dotychczasowe 
scenariusze dotyczące zatwierdza-
nia Krajowych Planów Rozdziału 
Uprawnień do emisji dwutlenku 
węgla, skutkujące opóźnieniami 
w ostatecznych rozstrzygnięciach?

Tę listę pytań można by kontynu-
ować, a za każdym z nich kryją się ryzy-
ka, czyli odpowiednio szanse lub zagro-

żenia, które z większym lub mniejszym 
prawdopodobieństwem i skutkiem do-
tknąć mogą poszczególne przedsię-
biorstwa z sektora energetycznego. Ze 
względu na tego typu niejednoznacz-
ność uwarunkowań formalnych oraz 
ich zmienność, ważne jest regularne 
monitorowanie i prognozowanie przy-
szłych zmian oraz ocena prawdopodo-
bieństwa ich wystąpienia i skutków dla 
prowadzonej działalności. Wyobraże-
nie sobie skutków przyszłych zdarzeń 
jest niezwykle trudne, wymaga bowiem 
zarówno dużego doświadczenia, jak 

Rys. 2. Etapy w metodyce zarządzania ryzykiem
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Rys. 1. Zmiana liczby ryzyk środowiskowych zidentyfikowanych  
dla energetyki zawodowej w ciągu ostatnich 2 lat
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i szerokiego wachlarza kompetencji, 
umożliwiającego spojrzenie z różnych 
punków widzenia. Między innymi dlate-
go wiele podmiotów ma trudności w sa-
modzielnej realizacji tego typu analiz. 
ATMOTERM SA działa na rynku analiz 
prawno-środowiskowych od blisko 30 
lat, mamy więc spore doświadczenie 
w tym zakresie, a specjaliści tu zatrud-
nieni łączą zróżnicowane kompetencje 
- począwszy od inżynierskich, poprzez 
ekologiczne, prawne, po managerskie. 
Mamy świadomość, że wykonując 
np. analizę wpływu na przedsiębior-
stwo prognozowanych zmian w wyma-
ganiach ekologicznych, nie można po-
przestać na opracowaniu materiału dla 
specjalisty z zakresu ochrony środowi-
ska. Taka analiza powinna odpowiadać 
na potrzeby decydentów, którzy ocze-
kują, że dostarczy ona obrazu uwarun-
kowań środowiskowych, w jakich będą 
musieli prowadzić swój biznes i że na 
jej podstawie będą mogli podejmować 
właściwe decyzje zarządcze. Nasza 
praktyka potwierdza, że takie właśnie 
analizy przynoszą największe korzyści 
przedsiębiorstwom rozumianym jako 
całość organizacji.

W połowie 2010 roku zespół, któ-
rym kieruję, wykonał analizę ryzyk śro-
dowiskowych dotyczących energetyki 
zawodowej, w perspektywie 2020 ro-
ku. Analiza ta wykazała, że spośród 28 
zidentyfikowanych przez nas ryzyk, aż 
11 to ryzyka nieakceptowane. W pracy 
wykorzystany został wytworzony przez 
nas specjalistyczny system komputero-
wy MORS - Moduł Oceny Ryzyk Śro-
dowiskowych. Wyniki tej analizy będą 
dyskutowane i wykorzystywane w gro-
nie elektrowni zrzeszonych w Towarzy-
stwie Gospodarczym Polskie Elektrow-
nie (TGPE).

Uproszczony obraz dynamiki zmian 
w ryzykach środowiskowych dotyczą-
cych energetyki zawodowej przedsta-
wia rysunek 1.

Z wykresu wynika, że wzrasta liczba 
ryzyk środowiskowych mających swe 
źródło w otoczeniu prawnym. Wzrasta 
również liczba ryzyk, którymi powinno 
się zarządzać.
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 � Obecne praktyki zarządzania  
ryzykiem środowiskowym w energetyce

Jedną z podstawowych prawidłowości metodycznych dotyczących zarządza-
nia ryzykiem jest to, że proces ten musi odbywać się w sposób ciągły. Inaczej jego 
realizacja nie dostarczy trwałych korzyści przedsiębiorstwu. Owe trwałe korzyści 
natomiast mają być świadomym wyborem bezpieczniejszego rozwiązania - pod 
względem strategii, ekonomiki, wymogów czasowych, zgodności z prawem, wia-
rygodności i wizerunku przedsiębiorstwa.

Z naszej praktyki wynika, że przedsiębiorstwa energetyczne coraz poważniej 
uwzględniają wpływ przyszłych wymagań prawno-środowiskowych w podejmowa-
nych dziś decyzjach zarówno strategicznych, jak i dotyczących bieżącego działania.

Z pewnością jeszcze przed wieloma przedsiębiorstwami stoi zadanie poprawy 
efektywności realizacji procesów zarządzania ryzykiem, aby zwiększyć wynika-
jące z nich korzyści. Może to oznaczać np. samodzielne sprawniejsze zbieranie 
informacji, ich analizowanie i komunikowanie, poprawę kompetencji metodycz-
nych pracowników realizujących ten proces, lub też powierzenie tego zadania 
wyspecjalizowanym firmom, jak to uczyniły elektrownie zrzeszone w Towarzystwie 
Gospodarczym Polskie Elektrownie. Korzystają one ze wspomnianego już narzę-
dzia MORS - aplikacji webowej umożliwiającej systemowe zarządzanie ryzykiem 
środowiskowym. W narzędziu tym realizowana jest identyfikacja i ocena ryzyk.

Przykładem elektrowni, w której prowadzi się systemowe zarządzanie ryzy-
kiem jest Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA (ZE „PAK” SA).

Na taką tendencję wskazuje tak-
że raport Global Risks 2010, opraco-
wany przez Światowe Forum Ekono-
miczne. Autorzy tego raportu ocenili, 
że w porównaniu z poprzednim rokiem 
nastąpił wzrost prawdopodobieństwa 
i/lub skutku znacznej większości za-
grożeń wynikających z tego, jak śro-
dowisko naturalne może oddziaływać 
na gospodarkę i społeczeństwa. Ze 
względu na to, w długofalowych kon-
sekwencjach należy się spodziewać, 
że aby ograniczyć negatywne oddzia-
ływanie antropogeniczne na jakość 
środowiska, przed przemysłem sta-
wiane będą kolejne wymagania praw-
ne. Konsekwencją więc będą kolejne 
zmiany w zakresie ryzyk środowisko-
wych. Z drugiej strony, należy się spo-
dziewać, że coraz częściej będzie się 
ujawniać nieprzewidywalne oddzia-
ływanie środowiska na gospodarkę 
i społeczeństwo (zjawiska, z którymi 
zmagamy się od maja bieżącego roku 
są wymownym przykładem).

Zarysowany powyżej obraz prowa-
dzi do konkluzji, że przedsiębiorstwa 
energetyczne (ale również te z innych 
branż), chcące utrzymać swoją po-
zycję na rynku, nie mogą pozostać 
bierne w odniesieniu do zarządzania 
ryzykiem środowiskowym. Te zaś, któ-
rych ambicją i strategią jest nie tylko 
przetrwać, ale się rozwijać i pomnażać 
swoją wartość, muszą zarządzanie 
ryzykiem uczynić skutecznym i efek-
tywnym, aby realnie ograniczać za-
grożenia i maksymalizować szanse. 
Gwarancją uzyskania zamierzonego 
efektu jest właściwe wdrożenie meto-
dyki zarządzania ryzykami, której ideę 
przedstawia rysunek 2.

W tej perspektywie uprawnio-
na jest teza, że skuteczna realizacja 
strategii przedsiębiorstwa nie może 
nie uwzględniać systemowego za-
rządzania ryzykiem środowiskowym, 
a sprawnie działający manager ds. ry-
zyk, potrafiący generować bieżący ob-
raz przyszłych szans i zagrożeń oraz 
interpretować ich znaczenie dla przed-
siębiorstwa, jest niezbędnym współ-
pracownikiem zarządu.

Waldemar Lisiak - dyrektor Departamentu Rozwoju ZE „PAK” SA
Pamiętam czasy, kiedy zadaniem elektrowni było wyprodukowanie wyma-

ganej ilości energii, a większość istotnych decyzji była podejmowana ponad 
nią. Po okresie decentralizacji zarządzania, wielu kolegów energetyków powie, 
że historia zatoczyła koło i w wyniku konsolidacji w sektorze, jednostki wytwór-
cze ponownie nie mają autonomii decyzyjnej. Ja odczuwam to nieco inaczej. 
Zasadnicza różnica obecnej sytuacji polega na tym, że dzisiejszy obraz nie jest 
tak jednorodny, jak kiedyś. Jest tak dlatego, że formy udziału w podejmowaniu 
decyzji są bardziej zróżnicowane co do miejsca i sposobu, obok wieloszcze-
blowych koncernów ze skomplikowanymi procedurami decyzyjnymi mamy po-
jedyncze elektrownie. W każdym przypadku z miejscem podejmowania decyzji 
nieodłącznie wiąże się ulokowanie odpowiedzialności za ich skutki.

Decyzje dotyczące przyszłości ZE „PAK” SA podejmowane są w naszej 
firmie i to my ponosimy odpowiedzialność za to, czy dzięki nim przedsiębior-
stwo będzie znaczącym, prężnie rozwijającym się wytwórcą energii. Warunkiem 
tego, czy „dzisiejsze” decyzje zapewnią sukces przedsiębiorstwa, jest to na 
ile trafnie przewidzimy „jutrzejszą” rzeczywistość, w której będziemy realizo-
wać naszą strategię. Trafność tych decyzji obarczona jest zaś niepewnością, 
a jednym z istotnych obszarów tych niepewności są przyszłe regulacje prawne.

Ze względu na powyższe, zarządzanie ryzykiem w naszej spółce jest jed-
nym z najważniejszych procesów decydującym o naszej kondycji w bliższej 
i dalszej przyszłości. Nie można zbudować scenariuszy przyszłości bez rze-
telnej analizy ryzyk, jakie jesteśmy w stanie zidentyfikować w czasie ich two-
rzenia. Pracownicy Departamentu Rozwoju dobrze wiedzą, że działanie to nie 
jest jednorazową pracą. Wprost przeciwnie, wraz z następującymi w czasie 
zmianami prawdopodobieństwa zrealizowania się konkretnego zagrożenia 
lub zmianą dolegliwości jego oddziaływania, dokonujemy również stosow-
nych zmian w scenariuszach.



23nr 4(16)/2010

E
le

k
tr

o
en

er
g

et
yk

a

F
ot

. D
ar

iu
sz

 G
ra

bo
w

sk
i

Widząc jak szybko wszystko 
wokół nas się zmienia i jak ważne 
są dla nas te zmiany, można by ak-
tualizować strategię po kilka razy 
w roku. Dzięki systemowemu za-
rządzaniu ryzykiem, możemy lepiej 
rozkładać wysiłek potrzebny, aby 
nadążać za zmianami, maksymal-
nie unikać zagrożeń, minimalizować 
ich wpływ, a czasami modyfikować 
strategię, aby zapewnić przedsię-
biorstwu harmonijny rozwój. Formal-
ne procedury i narzędzia informa-
tyczne, będące odzwierciedleniem 
zdefiniowanych i przyjętych reguł 
dotyczących zarządzania ryzykiem, 
pomagają skoordynować i świado-
mie ukierunkować działania, dzięki 
czemu są one efektywniejsze.

W naszej firmie, oprócz ko-
mórki organizacyjnej zajmującej 
się profesjonalnie zagadnieniami 
dotyczącymi ryzyk, został powo-
łany również Komitet Zarządzania 
Ryzykiem. W jego pracach bierze 
udział 15 osób, na czele z dwoma 
członkami zarządu spółki. W wielu 
istotnych kwestiach zarząd chętnie 
korzysta z rekomendacji wypraco-
wanych przez Komitet. Ponieważ 
zarządzanie ryzykami ma podsta-
wowy wpływ na naszą przyszłość, 
niedopuszczalna byłaby sytuacja, 
w której dla kierownictwa byłoby to 
zadaniem drugorzędnym.

Zarządzania ryzykiem nie spro-
wadzamy jednak tylko do działań 
sformalizowanych. Kierownictwo 
naszego przedsiębiorstwa, rozumie-
jące, że wraz z prawem do decy-
dowania o jego rozwoju, przyjmuje 
odpowiedzialność za podejmowane 
decyzje, ma również świadomość 
potrzeby zarządzania ryzykiem. Dla-
tego zaangażowanie w przewidywa-
nie i eliminację ryzyk oraz rozwiązy-
wanie pojawiających się problemów, 
nie jest u nas podyktowane akcyj-
nością czy wypełnieniem narzuco-
nego obowiązku.

Na sposób zorganizowania za-
rządzania ryzykiem zwracają uwa-
gę również inwestorzy i instytucje 

finansujące. Przekonaliśmy się o tym parę lat temu, kiedy pozyskiwaliśmy kre-
dyty. Wymaganiem banków było przedstawienie udokumentowanych zasad 
zarządzania ryzykiem rynkowym dla Grupy Kapitałowej ZE „PAK” SA, stano-
wiących zbiór reguł definiujących kompetencje podejmowania decyzji przez 
poszczególne osoby i grona decyzyjne w firmie. Ponieważ kredyty, jakimi ob-
raca się w energetyce to sumy wielomilionowe, dla instytucji finansujących 
duże znaczenie ma, czy kredytobiorca posługuje się przejrzystymi zasadami 
podejmowania decyzji, w których występują odpowiednie elementy kontrolne. 
Trzeba przyznać, że tego typu wymagania inwestorów stanowią dodatkowy 
bodziec do doskonalenia tych zasad oraz ich funkcjonowania, dzięki czemu 
system zarządzania ryzykiem może również ulegać poprawie.

Jeśli chodzi o ryzyka środowiskowe dotyczące energetyki, to uważam, że 
w regulacjach prawnych zdarzają się wymogi, w pierwszej kolejności podyk-
towane walką konkurencyjną lub interesami dostawców technologii, a nie tro-
ską o środowisko naturalne. Dlatego często zmuszeni jesteśmy wołać o umiar 
i przypominać prawodawcom o ograniczonych możliwościach.

System zarządzania ryzykiem przyczynia się również do bardziej rzeczowe-
go przedstawiania oceny skutków zmienianych regulacji. W procesie ustalania 
nowych wymagań liczy się refleks i argumenty, których nie będzie można za-
kwestionować, a więc poparte wiarygodnymi danymi i doświadczeniem eks-
pertów. Aby temu sprostać konieczne jest systemowe monitorowanie trendów 
i planowanych zmian w regulacjach środowiskowych, identyfikowanie szans 
i zagrożeń, analizowanie i ocena ich znaczenia dla realizacji naszej strategii. o
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dr Jerzy Podlewski, menadżer ryzyka, Plansys

ZaRZądZanIE RyZykIEm 
w przedsiębiorstwie energetycznym

Powódź, która nawiedziła południe kraju tej wiosny pokazała, 
że funkcjonowanie nawet dużych przedsiębiorstw z branży energetycznej, 

może zostać poważnie zagrożone w efekcie działania sił natury. Choć sytuacja 
elektrowni Połaniec czy Kozienice zostały najbardziej nagłośnione przez 
media, a wymienionym zakładom udało się ostatecznie uniknąć zalania, to 
przecież na skutek powodzi uszkodzona bądź zniszczona została infrastruktura 
energetyczna o znacznej wartości. 
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Jak informuje w swoich raportach 
NIK, skutki ekonomiczne każdej 

kolejnej powodzi będą gwałtownie ro-
sły. Dotyczyć to będzie również produ-
centów i dystrybutorów energii działa-
jących na terenach powodziowych na 
zasadzie: im większe inwestycje, tym 
większe potencjalne straty w przy-
padku zaistnienia katastrofy. Należy 
w związku z tym chociażby oczeki-
wać, że koszty zakupu stosownych 
ubezpieczeń będą również gwałtow-
nie rosły - aż do osiągnięcia granicy 
ich ekonomicznego sensu. 

A przecież, w kontekście powodzi, 
można było się przekonać, że wyku-
pienie ubezpieczeń od następstw kata-
strof to jedno, a przygotowanie organi-
zacji na ich wystąpienie - to co innego.

 � Ryzyko stare i nowe

Powódź to tylko jedno z katalogu 
mniej lub bardziej znanych zagrożeń 
dla firm energetycznych. Oprócz ryzyk 
skądinąd dobrze znanych, takich jak 
powódź, pojawiają się ryzyka zupełnie 
nowe, wręcz egzotyczne. 

Jeszcze do niedawna na przykład, 
zarządzający polskim przedsiębior-
stwem nie potrafiliby sobie wyobrazić 
jak erupcja wulkanu na Islandii mogła-
by wpłynąć na wyniki działalności ich 
organizacji. Jednak współczesna glo-
balna gospodarka to sieć naczyń połą-
czonych i żadne przedsiębiorstwo nie 
jest samotną wyspą. 

Wystarczy wyobrazić sobie jakie 
następstwa dla branży energetycz-
nej może mieć kolejna, przewidywa-
na z dużym prawdopodobieństwem, 
długotrwała erupcja wulkanu Katla na 
Islandii. Unieruchomiony transport lot-
niczy, puste lotniska, kryzys europej-
skiej gospodarki na trudną do przewi-
dzenia skalę. 

 Zarządzający firmami energetycz-
nymi wydają się więc coraz lepiej zda-
wać sobie sprawę z wzrostu całościo-
wego ryzyka działalności. Można wręcz 
powiedzieć, że panuje powszechna 
zgoda co do tego, jakie są największe 
wyzwania dla sektora energetycznego. 

 � Grupy ryzyka

W trakcie XIII Forum Ciepłowników 
Polskich wskazano kilka grup ryzyka 
typowych zresztą dla całego sektora 
energetycznego:

 � ryzyko regulacyjne związane 
z funkcjonującymi i nowo wpro-
wadzanymi regulacjami krajowymi 
i międzynarodowymi,

 � ryzyko zmienności cen nośników 
energii,

 � ryzyko środowiskowe, a w szcze-
gólności związane z pakietem 
klimatycznym i skutkami jego wdra-
żania, 

 � zmiany struktury i wielkości rynku 
energetycznego.

W polskim 
sektorze 
energetycznym 
coraz częściej 
pojawiają się 
przykłady 
wdrażania 
zarządzania 
ryzykiem, które 
odwołują się do 
doskonale znanej 
w rozwiniętych 
gospodarkach 
idei Enterprise 
Risk Management 
(ERM)

W polskim sektorze energetycznym 
coraz częściej pojawiają się przykłady 
wdrażania zarządzania ryzykiem, któ-
re odwołują się do doskonale znanej 
w rozwiniętych gospodarkach idei En-
terprise Risk Management (ERM)

Oczywiście przedsiębiorstwa ener-
getyczne napotykają też całą gamę ty-
powego dla każdego przedsiębiorstwa 
ryzyka o charakterze strategicznym, 
operacyjnym, czy finansowym.

Katalog ryzyka jest zresztą nie-
ustannie uzupełniany. Do tradycyjnych 

ryzyk, z którymi przedsiębiorstwa na-
uczyły się lepiej lub gorzej sobie ra-
dzić, dochodzą zupełnie nowe ryzyka, 
związane choćby z utratą reputacji, nie-
uczciwymi działaniami pracowników, 
czy zgodności z regulacjami. 

Olbrzymiego znaczenia nabierają 
wszystkie zagrożenia o charakterze glo-
balnym, takie jak kryzysy finansowe, 
prawdziwe (bądź urojone) epidemie, 
a nawet cykliczny wzrost aktywności 
słońca, co - jak ostrzegają naukow-
cy - może około 2012 r. spowodować 
katastrofę energetyczną o gigantycz-
nym zasięgu. 

Należy również podkreślić, że ryzy-
ko stanowi tak zagrożenie, jak i szansę 
dla przedsiębiorstwa. Konsekwentnie 
zarządzanie ryzykiem powinno dostrze-
gać obydwa aspekty. W ten sposób 
na przykład liberalizacja rynku energe-
tycznego, stanowiąca zagrożenie dla 
jednych przedsiębiorstw, może stano-
wić strategiczną szansę wzrostu dla 
innych, które lepiej przystosują się do 
nowej sytuacji. 

 � Zabezpieczanie ryzyk

Obecnie zarządzanie ryzykiem to 
coś więcej niż tradycyjne zabezpie-
czanie zidentyfikowanych ryzyk za 
pomocą zakupu polisy ubezpiecze-
niowej. Coraz częściej zresztą zakup 
polisy jest działaniem najdroższym 
i najmniej efektywnym. Tym bardziej, 
że rośnie lista ryzyk, których nie da 
się ubezpieczyć, jak na przykład utra-
ta reputacji. 

Jak negatywny wizerunek przed-
siębiorstwa w oczach opinii publicz-
nej przekłada się na sytuację finanso-
wą, można obecnie zaobserwować na 
przykładzie British Petroleum, którego 
ceny akcji w czasie trwającego kryzysu 
spadły o 40%. 

Wszystko to powoduje, że zarzą-
dzanie ryzykiem staje się nieodzow-
nym elementem procesu określania 
i osiągania celów operacyjnych i stra-
tegicznych organizacji, a przez to fun-
damentem zarządzania przedsiębior-
stwem. 

”
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Skoro o spółkach giełdowych mo-
wa, to jak wynika z badań prowadzo-
nych przez badaczy z Uniwersytetu 
w Oxfordzie, w przypadku wystąpie-
nia katastrof i kryzysów, kursy akcji są 
praktycznie niezależne od faktu posia-
dania przez nie pokrycia ubezpiecze-
niowego. Są natomiast w znacznym 
stopniu zależne od publicznego po-
strzegania zdolności zarządu przed-
siębiorstwa właśnie do zarządzania 
ryzykiem. 

Również rodzime firmy energe-
tyczne, przede wszystkim te najwięk-
sze, podejmują wyzwania wdrażania 
procesów zarządzania ryzykiem. Przy-
kładem jest chociażby Grupa PGE. 

 � Stan obecny

Jak wygląda sytuacja z wdraża-
niem ERM w perspektywie całego 
sektora energetycznego, trudno pre-
cyzyjnie oszacować. 

Wyrywkowe badania na ten te-
mat, prowadzone jeszcze w 2005 r. 
przez firmę Marsh wśród firm ciepłow-
niczych, pokazywały, że w 63% bada-
nych przypadków zarządzaniem ryzy-
kiem zajmują się dyrektorzy generalni 
zarządzający firmami, a aż 10% ba-

danych ciepłowni zadeklarowało, że 
w ogóle zarządzaniem ryzykiem się 
nie zajmuje. Tylko nieliczne informo-
wały o posiadaniu formalnego proce-
su zarządzania ryzykiem. 

 Z podobną sytuacją, jak się wy-
daje, mamy do czynienia w całym pol-
skim sektorze energetycznym. Z ob-
serwacji autora artykułu, które mają 
z natury rzeczy ograniczony zasięg, 
wynika, że wciąż nieliczne firmy sek-
tora energetycznego mogą się po-
chwalić efektywnym funkcjonowaniem 
procesu całościowego zarządzania 
ryzykiem gospodarczym. 

Nawet tam, gdzie polskie przed-
siębiorstwa energetyczne zarządzają 
ryzykiem, dominuje tzw. „podejście 
silosowe”. Oznacza to, że poszcze-
gólne rodzaje ryzyka identyfikuje się, 
mierzy i kontroluje oddzielnie, czę-
sto zresztą w bardzo zaawansowany 
sposób. Tworzy się więc wspomnia-
ne „silosy” ryzyka. Dotyczy to najczę-
ściej najlepiej znanych zagrożeń, ta-
kich jak: ryzyko finansowe, rynkowe, 
pogodowe, katastroficzne, regulacji 
czy środowiskowe. Jeszcze rzadziej 
ryzyko ocenia się pod kątem szansy, 
jakie za sobą niesie. 

Efektem podejścia silosowego jest 
sytuacja, w której nie dostrzega się 
interakcji pomiędzy różnymi rodzaja-
mi ryzyka i ich całościowego wpływu 
na firmę. 

 � Na przykład ISO 31 000

Wdrażanie systemów zarządza-
nia ryzykiem powinno być tym łatwiej-
sze, że ERM już dawno przestało być 
egzotyczną nowinką i istnieje wiele 
sprawdzonych przepisów, jak efektyw-
nie sobie poradzić z tym wyzwaniem. 

Implementację każdego proce-
su zarządzania ryzykiem rozpoczyna 
się od określenia kontekstu zarządza-
nia ryzykiem. Ten niezmiernie ważny 
krok obejmuje m.in. zdobycie poparcia 
kierownictwa organizacji, określanie 
„filozofii” zarządzania ryzykiem i wy-
znaczenie celów strategicznych i ope-
racyjnych procesu. Kolejne etapy obej-Rys. 1. Elementy procesu zarządzania ryzykiem
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 � ERM, czyli 
zarządzanie ryzykiem 
gospodarczym

W polskim sektorze energetycz-
nym coraz częściej pojawiają się 
przykłady wdrażania zarządzania ry-
zykiem, które odwołują się do dosko-
nale znanej w rozwiniętych gospodar-
kach idei Enterprise Risk Management 
(ERM). W Polsce używa się określe-
nia całościowe zarządzanie ryzykiem 
gospodarczym, ewentualnie mówi się 
o ryzyku korporacyjnym, bądź bizne-
sowym. 

Najłatwiejsze zadanie związane  
z implementacją procesów zarządza-
nia ryzykiem mają teoretycznie spółki-
córki międzynarodowych koncernów 
energetycznych. W dużych korpora-
cjach zagranicznych, takich jak EDF 
czy Vattenfall zarządzanie ryzykiem 
jest rzeczą oczywistą, wręcz koniecz-
nością i stanowi jeden z fundamen-
tów Ładu Korporacyjnego. Wiadomo 
tam również, że już sama informacja 
o posiadaniu wdrożonego procesu 
zarządzania ryzykiem ma bezpośred-
ni wpływ na wyceny walorów spółek 
energetycznych notowanych na gieł-
dowych parkietach. 
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mują identyfikację, analizę, ocenę oraz reagowanie na ryzyko. 
Niezwykle istotne są również elementy samoregulujące 

funkcjonowanie procesu, a więc związane z przepływem in-
formacji, monitorowaniem i kontrolą jego przebiegu. 

Etapy zarządzania ryzykiem zostały szczegółowo opisane 
w standardach i normach zarządzania ryzykiem, z których kil-
ka zyskało międzynarodowe uznanie i stało się punktem od-
niesienia dla organizacji wdrażających zarządzanie ryzykiem 
(również w naszym kraju). 

Należy tu wymienić przede wszystkim najczęściej wyko-
rzystywany (ale i najczęściej ostatnio krytykowany) amery-
kański standard COSO II, australijsko-nowozelandzką normę 
AS/NZS 4360 : 2004, czy „europejski” standard AIRMIC/IRM. 

Wiele przedsiębiorstw podejmuje również wyzwania two-
rzenia autorskich systemów zarządzania ryzykiem, dostoso-
wanych do specyfiki ich działalności. 

W końcu ubiegłego roku została opublikowana długo ocze-
kiwana norma ISO 31 000: 2009 „Zarządzanie ryzykiem – za-
sady i wytyczne”, która jest swoistym uznaniem przez ISO 
znaczenia idei zarządzania ryzykiem gospodarczym. 

Oczywiście problematyka zarządzania ryzykiem była już 
wcześniej podejmowana przez tę organizację w kontekście 
dobrze znanej w Polsce normy ISO/IEC 27001:2007. No-
wa norma, w całości poświęcona jest opisaniu całościowego 
procesu zarządzania ryzykiem, a nie tylko niezwykle istotnej 
skądinąd kwestii bezpieczeństwa informacji. 

Autorzy ISO 31 000 podkreślają, że norma może służyć 
organizacjom wszelkiego typu: niezależnie od wielkości. Z za-
łożenia może być, a nawet powinna być dostosowana do po-
trzeb poszczególnych przedsiębiorstw, dlatego nie jest przed-
miotem certyfikacji. 

Z szerszej perspektywy należy zauważyć, że upowszech-
nienie zarządzania ryzykiem w całej branży energetycznej jest 
kluczowe dla szeroko rozumianego bezpieczeństwa energe-
tycznego kraju. Dlatego celowe wydają się również działa-
nia na szczeblu państwowym, mające na celu zachęcenie 
wszystkich przedsiębiorstw, nie tylko tych największych, do 
zarządzania ryzykiem. 

Można tu choćby przytoczyć przykład Departamentu Ener-
gii USA, który popularyzuje „darmową” wiedzę o procesach 
zarządzania ryzykiem na poziomie małych przedsiębiorstw 
energetycznych. 

 � Nieustający proces

Zarządzanie ryzykiem jest procesem nieustającym, tak 
jak nieustannie zmienia się sytuacja przedsiębiorstw sektora 
energetycznego narażonych na ciągle zmieniające się ryzy-
ko. Tylko te przedsiębiorstwa, które będą potrafiły efektywnie 
radzić sobie z zagrożeniami i wykorzystywać pojawiające się 
szanse będą mogły przetrwać i rozwijać się w zmiennej i burz-
liwej globalnej gospodarce. o

 »

 »
 

 »

 »

 »

Reklama energetyka_Nowa Energia_03_2010.indd   1 2010-08-18   18:43:27

re
k

la
m

a



28 nr 4(16)/2010
O

d
bi

o
r

c
y 

– 
R

yn
ek

 e
n

er
g

ii

Przemysław Zaleski, wiceprezes zarządu ds. handlowych, ENEA Operator Sp. z o.o., 
wiceprzewodniczący Społecznej Rady ds. Narodowego Programu Redukcji Emisji CO2, 

ekspert Podkomisji Sejmowej ds. Energetyki i członek PTPiREE 

Gdy ładnych parę lat temu parkowałem 
samochód w centrum Warszawy, 

zobaczyłem obok coś przypominającego 
samochód-zabawkę dla dzieci. Powiedziałem 
do kolegi: patrz, auto-zabawka na parkingu! 
Ten spojrzał na mnie z politowaniem i wyjaśnił, 
że to jest „smart” - coś, co jeździ na prawach 
normalnego auta i można tym wszędzie łatwo 
zaparkować. Dziś słowo smart zrobiło już 
szerszą karierę, a ostatnio wkroczyło także 
w świat energetyki oznaczając coś bardzo 
istotnego. Smart grid to nowoczesna sieć 
energetyczna pozwalająca wykorzystywać wiele 
funkcji i technologii równocześnie. Sieć, która 
z jednej strony zwiększa komfort korzystania z 
energii i przynosi oszczędności indywidualnemu 
odbiorcy, a z drugiej - niosąca z sobą korzyści 
ekologiczne i makroekonomiczne. 

Smart grid, czyli... 
sieć odbiorcy inteligentnego

 � Spełnienie wizji 
Dobromirów 

Pomysły na rozwój technologicznej 
strony sieci przesyłowych pojawiały się 
już 20 lat temu, w postaci pilotażowych 
projektów systemów zdalnego odczytu 
liczników energii elektrycznej. Propono-
wano także wzbogacanie infrastruktury 
sieciowej o telemechanikę, z różnymi 
pomysłami na jej wykorzystanie. Fa-
chowcy-energetycy mówią jednak, że 
wszystkie ówczesne wdrożenia były 
raczej próbami testowania idei „pomy-
słowych Dobromirów”, a nie rozwiąza-
niami mającymi szansę na powszechne 
zastosowanie. Dziś jednak, w ślad za 
potężnym rozwojem telekomunikacji, in-
formatyki i elektroniki, marzenia sprzed 
kilku dekad zaczynają przybierać po-
stać realnych, kompleksowych rozwią-
zań. Wystarczy wspomnieć dawne licz-
niki prądu - duże, toporne, ciężkie. Dziś 
wszyscy dostawcy oferują lekkie, nowo-
czesne liczniki elektroniczne, wzboga-
cane o różne funkcje pomiarowe. Co 
więcej, transmisja danych o poborze 
w dowolnej konfiguracji jest dzisiaj sto-
sunkowo prosta, a przy odpowiednich 
warunkach także mało zawodna. Wi-
zjonerskie pomysły zaczynają się więc 
zamieniać w rzeczywistość, głównie 
w krajach starej Europy, Ameryce Pół-
nocnej i Japonii. Tam już wdrożono na 
skalę przemysłową systemy zdalnego 
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odczytu liczników energii elektrycznej, 
a przy okazji także innych mediów: ga-
zu, wody i ciepła. 

Jedno z najsłynniejszych dużych 
wdrożeń (dla 30 mln liczników) zre-
alizowała we Włoszech firma ENEL 
Distribuzione SpA, w ramach projektu 
Telegestore. Było to rozwiązanie typu 
AMM czyli Automatic Meter Manage-
ment, obejmującą niemal kompletną 
infrastrukturę, czyli urządzenia, sieci 
transmisji danych, systemy komputero-
we, protokoły komunikacyjne i systemy 
informowania odbiorcy o stanie liczni-
ka. Niedługo po tym podobne projekty 
przeprowadzono w Szwecji, Finlandii, 
Danii oraz Francji. W Polsce proces 
ten rozpoczął się w tym samym mniej 
więcej czasie, a dziś działa już kilkana-
ście instalacji zdalnego odczytu liczni-
ków odbiorców indywidualnych, obsłu-
gujących od kilkudziesięciu do tysiąca 
i więcej liczników. Wdrożenia te zastę-
pują obsługę inkasencką, obniżając 
tym samym koszt energii elektrycznej 
dla odbiorcy. 

 � Nowe sieci, nowa 
mentalność 

Mimo sukcesów pierwszych wdro-
żeń inteligentnych sieci nie brak głosów 
sceptycznych wobec nich, nawet w śro-
dowisku ekspertów energetyki. Ja jed-
nak należę do zwolenników smart grids, 
nawet jeśli dostrzegam także ich minu-
sy. Jako członek PTPiREE uczestni-
czę w pracach europejskiej organizacji  
EURELETRIC, działającej przy Komisji 
Europejskiej, mających doprowadzić do 
powstania modelu biznesowego smart 
grid akceptowanego przez kraje UE. Na 
szczęście w trakcie prac tego zespołu 
nie dyskutuje się już o tym „czy warto”. 
Infrastruktura przesyłowa nowej gene-
racji jest faktem. Nowoczesna, w pełni 
dyspozycyjna sieć oplatana systemami 
zdalnego i dwukierunkowego odczy-
tu, dzięki którym spółka dystrybucyj-
na może kontrolować dostawy energii, 
rozpływy w sieci, sprawniej zarządzać 
jej wyłączeniami, szybciej reagować 
na awarie, bilansować moce przyłą-

czanych farm wiatrowych czy biogazu,  
a także lepiej współpracować z krajo-
wym systemem elektroenergetycznym. 

Ale na tym nie koniec. Docelo-
wo sieć inteligentna obejmie też inne 
funkcje, jak ładowanie samochodów 
elektrycznych w domu, na stacjach 
i parkingach (model biznesowy dla sa-
mochodów elektrycznych też zresztą 
już powstaje). Z drugiej strony będzie-
my zaś mieli inteligentnego odbiorcę, 
aktywnie zarządzającego własnym za-
potrzebowaniem na energię. Co nie tyl-
ko obniży jego rachunek, ale w istot-

niejszym, społecznym wymiarze, ma 
dać także istotne korzyści ekologiczne, 
ponieważ wskutek racjonalniejszej go-
spodarki energetycznej zmniejszy się 
zapotrzebowanie na energię i będzie-
my musieli budować mniej elektrowni 
konwencjonalnych. 

Oczywiście, rozwój świadomości  
i zmiana zachowań konsumentów wy-
maga czasu, nakładów na edukację 
i rozwój świadomości i - nie pomijajmy 
tego elementu - także zmian w postrze-
ganiu kwestii jakości obsługi po stronie 
dostawcy, w kierunku spełnienia ocze-
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kiwań odbiorcy. Innymi słowy - wdrożenia nowej myśli techno-
logicznej nie można nie wiązać z udogodnieniami dla odbiorcy, 
bo bez jego akceptacji cała rzecz nie ma szans powodzenia. 

 � Nie bez współpracy ze strony państwa

Każdy energetyk wie, że przejście do technologii tak za-
awansowanej jak smart grid niesie z sobą wiele trudności. Prze-
kształcenie sieci w inteligentną to w pierwszym rzędzie zmiana 
infrastruktury przesyłowej na wytrzymującą większe przecią-
żenia, np. poprzez budowę sieci o większych przekrojach czy 
tych produkowanych w nowszej technologii, cyrkonowych. Ale 
to także masowa przebudowa instalacji w starych budynkach, 
rozwiązanie nurtujących już dziś spółki dystrybucyjne problemów 
z przyłączaniem odnawialnych źródeł energii i bilansowaniem 
energii wytwarzanej przez źródła rozproszone, kwestia zbliżenia 
generacji rozproszonej do punktów poboru i dużej elastyczności 
z przechodzeniem do pracy wyspowej. I wiele innych problemów. 

Widać więc, że pierwszą i największą przeszkodą dla roz-
woju sieci energetycznych są koszty modernizacji. Przykładowo, 
aby wdrożyć w polskich spółkach dystrybucyjnych tylko jedno 
z narzędzi czyli smart metering (zdalny odczyt), trzeba by wy-
mienić liczniki na te z odpowiednią aparaturą i ponieść znaczne 
nakłady na centralne systemy akwizycji i przetwarzania pozyski-
wanych danych. Eksperci oceniają, że koszt takiej operacji to 
około 100 euro dla każdego z 13,5 mln liczników. Zatem w su-
mie to koszt potężny. 

Stąd jakakolwiek debata o rozwoju infrastruktur energetycz-
nych w oparciu o rozwiązania smart grid nie może obejść się 
bez przedstawicieli narodowych regulatorów, bo krajowe decyzje 
inwestycyjne będą ściśle powiązane z tym, na ile poszczególne 
państwa umożliwią - w cennikach firm energetycznych - prze-
niesienie kosztów tej operacji na odbiorców energii. 

W Polsce w ostatnim czasie rozbłysło w tej materii niewiel-
kie światełko w tunelu, ponieważ Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska zadeklarował możliwość wykorzystania środków 
pobieranych w ramach opłat za emisję CO2. Prace nad analiza-
mi korzyści w stosunku do kosztów wdrożenia smart metering 
rozpoczęło także PTPiREE, co należy uznać za dobrą progno-
zę na przyszłość. 

 � Bądźmy za!

Smart grid - inteligentna, wielofunkcyjna sieć przesyłowa 
przyszłości to narzędzie efektywniejszego wykorzystania coraz 
droższych surowców energetycznych. Na powszechnym wdro-
żeniu inteligentnych sieci zyskają indywidualni odbiorcy, krajowe 
gospodarki i środowisko naturalne. Europa dąży dziś do wzro-
stu efektywności energetycznej oraz ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych. Zdaniem moim i licznych kolegów smart grids 
to dobre, choć nie jedyne rozwiązanie na drodze do osiągnięcia 
tego ambitnego celu. o

SEW-EURODRIVE Polska Sp. z o.o., ul. Techniczna 5, 92-518 Łódź, 
tel. +48 42 676 53 00, fax +48 42 676 53 49, sew@sew-eurodrive.pl, www.sew-eurodrive.pl
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Magdalena Woźniak, Kancelaria Skoczyński Wachowiak Strykowski Sp. k.

Umowy o przyłączenie 
do sieci elektroenergetycznej

W celu doprowadzenia energii elektrycznej do nowopowstałego budynku 
- lecz również w przypadku np. rozdziału istniejącej instalacji elektrycznej 

(np. w razie zamieszkania dwóch rodzin w jednym lokalu), czy też zakupu 
urządzenia elektrycznego o znacznej mocy - niezbędne jest dokonanie 
kilku formalności prawnych, umożliwiających legalne pobieranie energii.
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Przyłączenie do sieci energetycznej 
następuje w oparciu o tzw. warunki 

przyłączenia, ustalone przez przedsię-
biorstwo energetyczne, na podstawie 
zawartej przez strony umowy o przy-
łączenie do sieci. Istotna jest przy tym 
okoliczność, iż zgodnie z ustawą Prawo 
energetyczne, przedsiębiorstwo ener-
getyczne zajmujące się przesyłaniem 
lub dystrybucją energii jest obowiąza-
ne do zawarcia umowy o przyłączenie 
do sieci z podmiotem ubiegającym się 
o przyłączenie do sieci, na zasadzie 
równoprawnego traktowania, pod wa-
runkiem jednak, że istnieją techniczne 
i ekonomiczne warunki przyłączenia do 
sieci i dostarczania energii, a żądający 
zawarcia umowy spełnia warunki przy-
łączenia do sieci i odbioru. 

Przedsiębiorstwo energetyczne mo-
że co prawda odmówić przyłączenia, 
jednakże o każdym przypadku tego ro-
dzaju jest ono niezwłocznie zobowią-
zane zawiadomić - oprócz zaintereso-
wanego podmiotu - również Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki, podając 
przyczyny odmowy. Wnioskodawca 
może również sam zwrócić się do Pre-
zesa Urzędu Regulacji Energetyki o roz-
strzygnięcie sporu w zakresie zawarcia 
umowy o przyłączenie do sieci. 

Wreszcie, kolejną ścieżką obrony 
podmiotu ubiegającego się o przyłą-
czenie do sieci przed arbitralnymi decy-
zjami przedsiębiorstw energetycznych, 
jest możliwość wystąpienia z powódz-
twem o naprawienie szkody, jaka zo-
stała mu wyrządzona wskutek nieuza-
sadnionej odmowy przedsiębiorstwa 
energetycznego.

 � Pierwszy krok

Pierwszym krokiem, jaki należy uczy-
nić by móc korzystać w domu z energii 
elektrycznej, jest bądź to odwiedzenie 
właściwego biura obsługi klienta, bądź to 
pobranie ze strony internetowej przed-
siębiorcy odpowiedniego wniosku o wy-
danie tzw. warunków przyłączenia. Co 
przy tym szczególnie istotne, brak jest 
zunifikowanego, wspólnego dla wszyst-
kich przedsiębiorstw energetycznych 

wzoru wniosku. Różne są też dokumen-
ty, które należy do takiego wniosku dołą-
czyć. Prawo energetyczne stanowi jedy-
nie, że wniosek o określenie warunków 
przyłączenia winien zawierać w szcze-
gólności oznaczenie podmiotu ubiega-
jącego się o przyłączenie, określenie 
nieruchomości, obiektu lub lokalu oraz 
informacje niezbędne do zapewnienia 
spełnienia wymagań technicznych i eks-
ploatacyjnych. Do wniosku należy za-
łączyć przede wszystkim wypis i wyrys 
z miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego albo, w przypadku braku 
takiego planu, decyzję o warunkach za-
budowy i zagospodarowania terenu dla 
nieruchomości określonej we wniosku, 
jeżeli jest ona wymagana na podstawie 
przepisów o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym. Przedsiębiorstwa 
energetyczne żądają również z reguły 
udowodnienia przez wnioskodawcę ty-
tułu prawnego do danej nieruchomości 
- może to być umowa sprzedaży, na 
podstawie której nabyta została wła-
sność lub użytkowanie wieczyste nieru-
chomości, lecz także stosunek obligacyj-
ny, np. umowa najmu, dzierżawy bądź 
użyczenia. W przypadku gdy ubiegający 
się o podłączenie do sieci nie posiada ty-
tułu prawnego do nieruchomości, przed-
siębiorstwo energetyczne może (ale nie 
musi) odmówić dokonania przyłączenia.

 � Warunki przyłączenia

Prawo energetyczne stanowi, iż wa-
runki przyłączenia powinny być wydane 
przez przedsiębiorstwo energetyczne 
w terminie 30 (w przypadku wniosku 
o określenie warunków przyłączenia 
przez wnioskodawcę przyłączanego do 
sieci o napięciu znamionowym nie wyż-
szym niż 1 kV - w kategorii tej miesz-
czą się z reguły domy jednorodzinne) 
albo 150 dni (w odniesieniu do wnio-
sku o określenie warunków przyłącze-
nia przez wnioskodawcę przyłączane-
go do sieci o napięciu znamionowym 
wyższym niż 1 kV). 

Warunki przyłączenia są co do za-
sady ważne dwa lata od dnia ich do-
ręczenia. Prawo energetyczne stanowi 

przy tym, że w okresie ważności wa-
runki przyłączenia stanowią warunkowe 
zobowiązanie przedsiębiorstwa energe-
tycznego do zawarcia umowy o przy-
łączenie do sieci elektroenergetycznej.

Dopiero na podstawie wydanych 
warunków przyłączenia do sieci, przed-
siębiorstwo zawiera z zainteresowanym 
podmiotem umowę o przyłączenie do 
sieci. Prawo energetyczne wskazuje 
charakterystyczne elementy, które po-
winna zawierać umowa przyłączenio-
wa. W pozostałym zakresie, nie uregu-
lowanym przez wspomnianą ustawę, 
do umów o przyłączenie do sieci ener-
getycznej stosuje się przepisy ogólne 
kodeksu cywilnego.

 � Umowa o przyłączenie

I tak, zgodnie z ustawą Prawo ener-
getyczne, umowa o przyłączenie do sie-
ci powinna określać w szczególności: 

 � termin realizacji przyłączenia, 
 � wysokość opłaty za przyłączenie, 
 � miejsce rozgraniczenia własności 

sieci przedsiębiorstwa energetycz-
nego i instalacji podmiotu przyłą-
czanego, 

 � zakres robót niezbędnych przy re-
alizacji przyłączenia, 

 � wymagania dotyczące lokalizacji 
układu pomiarowo-rozliczeniowe-
go i jego parametrów, 

 � warunki udostępnienia przedsię-
biorstwu energetycznemu nieru-
chomości należącej do podmiotu 
przyłączanego w celu budowy lub 
rozbudowy sieci niezbędnej do re-
alizacji przyłączenia, 

 � przewidywany termin zawarcia 
umowy, na podstawie której nastą-
pi dostarczanie paliw gazowych lub 
energii, ilości paliw gazowych lub 
energii przewidzianych do odbioru, 

 � moc przyłączeniową, 
 � odpowiedzialność stron za nie-

dotrzymanie warunków umowy, 
a w szczególności za opóźnienie 
terminu realizacji prac w stosunku 
do ustalonego w umowie, 

 � okres obowiązywania umowy i wa-
runki jej rozwiązania.
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Brak w umowie jednego ze wska-
zanych powyżej elementów, jeśli nie 
są to elementy przedmiotowo istotne, 
nie powoduje co do zasady nieważno-
ści umowy przyłączeniowej, lecz mo-
że prowadzić do ustalania warunków 
umowy na zasadach ogólnych (tj. rów-
nież na podstawie zasad współżycia 
społecznego i ustalonych zwyczajów). 
Ponadto, w razie pominięcia któregoś 
z obligatoryjnych elementów umowy, 
przedsiębiorstwo energetyczne może 
ponieść odpowiedzialność z tytułu nie-
wypełniania warunków koncesji.

Prawo energetyczne precyzuje rów-
nież, że przyłączane do sieci urządze-
nia, instalacje i sieci podmiotów ubie-
gających się o przyłączenie, muszą 
spełniać wymagania techniczne i eks-
ploatacyjne zapewniające:

 � bezpieczeństwo funkcjonowania 
systemu elektroenergetycznego,

 � zabezpieczenie systemu elektro-
energetycznego przed uszkodze-
niami spowodowanymi niewłaściwą 
pracą przyłączonych urządzeń, in-
stalacji i sieci,

 � zabezpieczenie przyłączonych 
urządzeń, instalacji i sieci przed 
uszkodzeniami w przypadku awa-
rii lub wprowadzenia ograniczeń 
w poborze lub dostarczaniu energii,

 � dotrzymanie w miejscu przyłącze-
nia urządzeń, instalacji i sieci para-
metrów jakościowych energii,

 � spełnianie wymagań w zakresie 
ochrony środowiska, określonych 
w odrębnych przepisach,

 � możliwość dokonywania pomia-
rów wielkości i parametrów nie-
zbędnych do prowadzenia ruchu 
sieci oraz rozliczeń za pobraną 
energię,

 � wymagania określone w odręb-
nych przepisach, w szczególności: 
przepisach prawa budowlanego, 
o ochronie przeciwporażeniowej, 
o ochronie przeciwpożarowej, 
o systemie oceny zgodności oraz 
w przepisach dotyczących techno-
logii wytwarzania paliw gazowych 
lub energii i rodzaju stosowanego 
paliwa.

Za przyłączenie do sieci pobiera się 
opłatę, której wysokość zależna jest od 
napięcia znamionowego wnioskowane-
go przyłączenia. I tak:

 � za przyłączenie do sieci przesyłowej 
oraz do sieci elektroenergetycznej 
o napięciu znamionowym wyższym 
niż 1 kV i nie wyższym niż 110 kV, 
z wyłączeniem przyłączenia źródeł 
i sieci, opłatę ustala się na podsta-
wie jednej czwartej rzeczywistych 
nakładów poniesionych na realiza-
cję przyłączenia,

Przedsiębiorstwo 
energetyczne 
może co prawda 
odmówić 
przyłączenia, 
jednakże o każdym 
przypadku tego 
rodzaju jest ono 
niezwłocznie 
zobowiązane 
zawiadomić 
- oprócz 
zainteresowanego 
podmiotu 
- również Prezesa 
Urzędu Regulacji 
Energetyki, 
podając przyczyny 
odmowy

 � za przyłączenie do sieci elektroener-
getycznej o napięciu znamionowym 
nie wyższym niż 1 kV, z wyłączeniem 
przyłączenia źródeł i sieci, opłatę 
ustala się w oparciu o stawki opłat 
zawarte w taryfie, kalkulowane na 
podstawie jednej czwartej średnio-
rocznych nakładów inwestycyjnych 
na budowę odcinków sieci służą-
cych do przyłączania tych podmio-
tów, określonych w planie rozwoju. 
Stawki te mogą być kalkulowane 
w odniesieniu do wielkości mocy 
przyłączeniowej, jednostki długości 
odcinka sieci służącego do przyłą-
czenia lub rodzaju tego odcinka,

 � za przyłączenie źródeł współ-
pracujących z siecią oraz sieci 
przedsiębiorstw energetycznych 
zajmujących się przesyłaniem lub 
dystrybucją energii pobiera się 
opłatę ustaloną na podstawie rze-
czywistych nakładów poniesio-
nych na realizację przyłączenia, 
z wyłączeniem odnawialnych źró-
deł energii o mocy elektrycznej za-
instalowanej nie wyższej niż 5 MW 
oraz jednostek kogeneracji o mocy 
elektrycznej zainstalowanej poniżej 
1 MW, za których przyłączenie po-
biera się połowę opłaty ustalonej 
na podstawie rzeczywistych na-
kładów.

W przypadku natomiast, gdy przed-
siębiorstwo energetyczne odmówi przy-
łączenia do sieci z powodu braku wa-
runków ekonomicznych, może ono co 
do zasady za przyłączenie do sieci usta-
lić opłatę w wysokości uzgodnionej 
z podmiotem ubiegającym się o przy-
łączenie do sieci w umowie o przyłą-
czenie do sieci.

Podmiot ubiegający się o przyłącze-
nie źródła do sieci elektroenergetycz-
nej o napięciu znamionowym wyższym 
niż 1 kV zobowiązany jest do wniesie-
nia zaliczki na poczet opłaty za przyłą-
czenie do sieci w wysokości 30 zł za 
każdy kilowat mocy przyłączeniowej 
określonej we wniosku o określenie wa-
runków przyłączenia, przy czym wy-
sokość zaliczki nie może być wyższa 
niż wysokość przewidywanej opłaty za 
przyłączenie do sieci i nie wyższa niż 
3.000.000 zł.

Dopiero po podpisaniu umowy przy-
łączeniowej i wniesieniu opłat za przyłą-
czenie opracowywana jest odpowiednia 
dokumentacja projektowa wraz z nie-
zbędnymi uzgodnieniami i ew. pozwo-
leniami. Po sporządzeniu kompletnej 
dokumentacji przystępuje się do reali-
zacji prac budowlano-montażowych (si-
łami własnymi zakładu energetycznego 
lub przez wykonawców zewnętrznych). 
I wreszcie, po zakończeniu prac, moż-
liwe jest zawarcie umowy sprzedaży 
i dystrybucji energii elektrycznej. o

”
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Woda grzewcza 
bez tlenu

Od ponad pół wieku EUROWATER dostarcza kompletne systemy do 

oczyszczania wody. Występowanie tlenu w wodzie obiegowej jest 

szkodliwe zarówno dla rurociągów jak i grzejników. Odgazowywacze 

próżniowe redukują ilość tlenu, powodując bardziej ekonomiczną 

eksploatację oraz chroniąc środowisko przed związkami chemicz-

nymi, wiążącymi tlen. EUROWATER posiada wiedzę i doświadczenie 

niezbędne do stworzenia optymalnego rozwiązania.
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Efektywność energetyczna ma-
szyn i urządzeń, monitorowanie pa-
rametrów jakości energii elektrycz-
nej oraz jej racjonalne użytkowanie 
to zagadnienia kluczowe dla każ-
dego - niezależnie od branży - za-
kładu produkcyjnego. Właściwe za-
rządzanie energią jest nie od dziś 
wyznacznikiem jego nowoczesności 
i rentowności. Co skłoniło ELDĘ do 
zainteresowania się systemem ION 
Enterprise firmy Schneider Electric?

Mirosław Czerny: Wymieniła Pani 
zasadnicze powody, dla których instalu-
je się system monitoringu energetycz-
nego. Cel podstawowy to optymalizacja 
zużycia energii. Sam monitoring zuży-
cia energii nie wnosi jeszcze wartości 
dodanej, jest on jednak niezbędny do 
analizy pozwalającej na podjęcie dzia-
łań oszczędnościowych. W każdym 
zakładzie ważne jest kontrolowanie 
wszystkich głównych odbiorników ener-
gii oraz linii odpływowych w rozdziel-
nicach nn - nie tylko po to, by poznać 
podział kosztów energii w zakładzie, 
ale także w celu wykrywania ponadnor-
matywnego zużycia spowodowanego 
nieoptymalnymi nastawami lub awaria-
mi urządzeń. W zależności od techno-
logii produkcji, często ważną sprawą 
jest też detekcja źródeł zakłóceń, któ-
re mogą powodować awarie urządzeń 

i przestoje zakładu. Dodatkową jest 
również możliwość porównania efek-
tywności energetycznej urządzeń lub 
nawet całych linii produkcyjnych, czyli 
tzw. benchmarking.

Kompleksowy monitoring para-
metrów w czasie rzeczywistym, za-
rządzanie energią, rejestracja, archi-
wizacja i wizualizacja zużycia energii 
to niektóre z ważniejszych funkcjo-
nalności systemu. Proszę określić, 
jakie są pełne możliwości wdrożonej 
w ELDZIE aplikacji?

Grzegorz Bułat: Trudno jest wy-
mienić wszystkie możliwości systemu w 
jednym artykule, dlatego przytoczę za-
sadnicze funkcje: rejestracja głównych 
parametrów elektrycznych (napięcia, 
prądy, moc czynna i bierna, współczyn-
nik mocy, stany liczydeł energii, THD) do 
bazy danych w interwałach 15 minuto-
wych; automatyczne pobieranie prze-
biegów zakłóceniowych do bazy danych 
z mierników i zabezpieczeń, które posia-
dają funkcję rejestratora oraz możliwość 
ich prezentacji na żądanie operatora; 
odczyty bieżące wszystkich mierzonych 
parametrów elektrycznych; raporty, o ja-
kości i zużyciach energii (w formie pli-
ków Excel); diagnostyka odbiorników 
mocy poprzez wykrywanie ponadnor-
matywnych zużyć energii; wykresy pa-

rametrów elektrycznych na podstawie 
informacji zachowanych w bazie da-
nych; przeglądarka zdarzeń i alarmów; 
możliwość graficznego odzwierciedlenia 
stanu rozdzielni oraz innych procesów; 
wbudowany serwer WWW do zdalnego 
monitorowania układu.

Jak wyglądała współpraca ELDY 
i Schneider Electric Polska przy two-
rzeniu i wdrażaniu systemu?

GB: Pracownicy ELDY posiadają 
wysokie kompetencje techniczne. We 
własnym zakresie dobierali i instalowa-
li analizatory sieci i mierniki. Ponadto 
przygotowali infrastrukturę komunika-
cyjną i ustawili adresy na wszystkich 
urządzeniach. My otrzymaliśmy go-
towy schemat jednokreskowy układu 
rozdziału energii zakładu z zaznaczo-
nymi punktami pomiarowymi oraz ich 
parametrami. Przed budową systemu 
konsultowaliśmy strukturę aplikacji 
oraz zawartość raportów. Po zebra-
niu wszystkich informacji zainstalowa-
liśmy oprogramowanie ION Enterprise 
na przygotowanym serwerze oraz zbu-
dowaliśmy i uruchomiliśmy aplikację. 

Nie jest to typowy schemat wdra-
żania systemu, gdyż najczęściej klien-
ci zlecają nam kompleksową usługę 
- obejmującą także projekt oraz dosta-
wę i montaż aparatury pomiarowej.

Rozmowa z Mirosławem Czernym, ELDA-ELTRA Elektrotechnika SA i Grzegorzem Bułatem, Schneider Electric Polska

system monitoringu energii 
iON Enterprise 
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Jak długo jest wykorzystywany 
system monitoringu w ELDZIE i ja-
kie są dotychczasowe doświadcze-
nia i uwagi wynikające z jego eks-
ploatacji?

MC: System pracuje od począt-
ku 2010 r. Zaspokaja większość na-
szych potrzeb. W miarę jego eks-
ploatacji wprowadzane są kolejne 
udoskonalenia, nowe raporty i analizy. 
Przewidujemy wprowadzenie dodatko-
wo „wirtualnych mierników”, co umożli-
wi stworzenie nowych punktów pomia-
rowych na bazie istniejących, poprzez 
działania arytmetyczne.

Czy można określić wymierne 
korzyści po wdrożeniu w ELDZIE 
tego systemu? 

MC: Tak jak wspomniałem system 
pracuje dopiero od początku br., dlatego 
korzyści mogą nie być jeszcze policzal-
ne. Na pewno oszczędza czas persone-
lowi odpowiedzialnemu za eksploatację 
zakładu, gdyż zapewnia natychmiastowy 
dostęp do informacji. Do tej pory pra-
cownicy ręcznie spisywali wskazania 
liczników i przeprowadzali obliczenia 
i alokację kosztów. Teraz mają narzędzie, 

które dostarcza gotowych danych. Sys-
tem pozwolił nam na przeprowadzenie 
szeregu analiz, które zapoczątkowały 
wprowadzenie programów oszczęd-
nościowych, jak np. minimalizacja cza-
su pracy maszyn, spłaszczenie profilu 
mocy przez przesunięcie w czasie roz-
ruchów maszyn, itp. System monitorin-
gu stanowi niezbędne narzędzie, które 
umożliwia kontrolę czy takie działania 
przynoszą zamierzony efekt.

Czy system ION Enterprise moż-
na zainstalować w każdym przedsię-
biorstwie i jakie kryteria muszą być 
określone, aby wdrożona aplikacja 
spełniała oczekiwania użytkownika?

GB: Tak, oczywiście, system może 
być aplikowany w każdym przedsiębior-
stwie. Przed przygotowaniem oferty po-
trzebujemy podstawowych informacji 
o strukturze układu rozdziału energii, 
zakresach prądowych kontrolowanych 
obwodów oraz parametrach taryfy na 
zakup energii elektrycznej. Ważny jest 
odpowiedni dobór analizatorów sieci 
w zależności od miejsca pomiaru, spo-
dziewanych zakłóceń oraz wymaganej 
dokładności. Dla linii zasilających i waż-

nych linii odpływowych stosujemy mier-
niki z wbudowaną pamięcią, co zapew-
nia zachowanie alarmów oraz danych 
okresowych na wypadek przerw w ko-
munikacji z serwerem. Dla krytycznych 
punktów pomiarowych stosujemy ana-
lizatory z funkcją rejestratora, które po-
trafią zachować przebiegi zakłóceniowe 
prądów i napięć o dużej rozdzielczości 
(nawet do 512 próbek na okres) w przy-
padku wystąpienia ważnego zdarzenia 
lub alarmu. Oprócz tego bierzemy pod 
uwagę dodatkowe wymagania klienta 
- podział przedsiębiorstwa na działy, 
wymagany format raportów, itp.

Czy Schneider Electric opraco-
wał i wdrożył system ION Enterprise 
także w innych zakładach w Polsce?

GB: Tak, w tej chwili mamy 4 ukoń-
czone projekty oraz kilka w trakcie reali-
zacji. Całkowita liczba aplikacji tego typu 
jest o wiele większa. Przy czym wcze-
śniej stosowaliśmy starszą wersję opro-
gramowania - system PowerLogic SMS. 
Są to dane z rynku polskiego - w skali 
globalnej Schneider Electric sprzedał już 
setki licencji ION Enterprise. o

Rozmawiała: Dorota Kubek





Marcin Trepka, Kancelaria Prawna Chadbourne&Parke LLP Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy Sp. k.

energiA elektrycznA 
z kogenerAcji, 
a obowiązek sprzedaży na giełdach 
towarowych lub rynku regulowanym

9 sierpnia 2010 r. weszły w życie 
kolejne przepisy nowelizujące 

ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. 
Prawo energetyczne. Wprowadzony 
ostatnią zmianą art. 49a ust. 1 
Prawa energetycznego nakłada 
na przedsiębiorstwa energetyczne 
zajmujące się wytwarzaniem energii 
elektrycznej obowiązek sprzedaży nie 
mniej niż 15% energii elektrycznej 
wytworzonej w danym roku na giełdach 
towarowych w rozumieniu ustawy z dnia 
26 października 2000 r. o giełdach 
towarowych lub na rynku regulowanym 
w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 
2005 r. o obrocie instrumentami 
finansowymi. 
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Obowiązek sprzedaży energii elek-
trycznej na TGE lub rynku regu-

lowanym dotyczy każdego przedsię-
biorstwa energetycznego zajmującego 
się wytwarzaniem energii elektrycznej, 
chyba że energia ta została zwolniona 
z tego obowiązku na mocy przepisów 
Prawa energetycznego lub na mocy 
orzeczenia Prezesa URE.

Nowa regulacja stanowić ma, 
w myśl uzasadnienia do projektu nowe-
lizacji, gwarancję publicznego i równego 
dostępu do energii oraz jednocześnie 
gwarancję jawności i rzetelności spo-
sobu i trybu zawierania umów sprzeda-
ży energii elektrycznej. Z tego względu 
Ustawodawca zabezpieczył wykony-
wanie przez przedsiębiorstwa ener-
getyczne obowiązku sprzedaży ener-
gii elektrycznej na Towarowej Giełdzie 
Energii lub rynku regulowanym dotkli-
wymi sankcjami finansowymi. W przy-
padku gdy powyższy obowiązek nie 
będzie przestrzegany przez przedsię-
biorstwo energetyczne, Prezes URE 
posiada kompetencje do nałożenia kary 
pieniężnej na takie przedsiębiorstwo w 
wysokości do 15% przychodu przed-
siębiorcy, wynikającego z działalności 
koncesjonowanej, osiągniętego w po-
przednim roku podatkowym.

 � Wyjątki ustawowe

Ustawodawca przewidział pew-
ne wyjątki od powyższego obowiązku. 
Zgodnie z art. 49a ust. 5 Prawa ener-
getycznego z powyższego obowiązku 
zwolniona jest energia elektryczna: (i) do-
starczana od przedsiębiorstwa energe-
tycznego zajmującego się jej wytwarza-
niem do odbiorcy końcowego za pomocą 
linii bezpośredniej, (ii) wytworzonej w od-
nawialnym źródle energii, (iii) wytworzo-
nej w kogeneracji, (iv) zużywanej przez 
przedsiębiorstwo energetyczne zajmu-
jące się wytwarzaniem na potrzeby wła-
sne, (v) niezbędna do wykonywania przez 
operatorów systemów elektroenerge-
tycznych ich zadań określonych w usta-
wie oraz (vi) wytworzonej w jednostce 
wytwórczej o łącznej mocy zainstalowa-
nej elektrycznej nie wyższej niż 50 MW.

Dodatkowo, przedsiębiorstwo ener-
getyczne może złożyć wniosek do Pre-
zesa URE o zwolnienie z obowiązku 
sprzedaży energii elektrycznej na to-
warowej giełdzie energii lub rynku re-
gulowanym (art. 49a ust. 6 Prawa ener-
getycznego).

Jeżeli więc elektrociepłownia wy-
twarza energię elektryczną i ciepło 
w kogeneracji, to taka energia zwol-
niona jest z obowiązku jej sprzedaży 
na TGE lub rynku regulowanym z mo-
cy samej ustawy. Należy jednak udzie-
lić odpowiedzi na podstawowe pytanie, 
a mianowicie: kiedy energia elektryczna 
pochodzi z kogeneracji?

 � Kogeneracja  
w ujęciu technicznym

W ujęciu technicznym kogenera-
cja postrzegana jest jako jednoczesne 
wytwarzanie energii elektrycznej oraz 
energii cieplnej, której nośnikiem jest 
para niskoprężna lub woda gorąca, 
gdzie energia chemiczna znajdująca się 
w paliwie zostaje przemieniona w ener-
gię cieplną pary wodnej. Tak uzyskana 
energia zostaje następnie przemienio-
na w odpowiednich turbozespołach 
w energię mechaniczną i elektryczną 
oraz energię cieplną pary niskoprężnej.

Głównym produktem w tym wypad-
ku jest ciepło, natomiast energia jest 
produktem ubocznym - dalszą prze-
mianą w procesie energetycznym (przy 
wykorzystaniu tego samego strumie-
nia energii). 

Jeżeli więc ciepło i energia elek-
tryczna wytwarzane są co prawda jed-
nocześnie oraz w tym samym procesie 
technologicznym, jednakże w innych jed-
nostkach wytwórczych, np. gdy ciepło 
wytwarzane będzie w kotłach ciepłow-
niczych zainstalowanych w tym samym 
zakładzie co jednostki kogeneracyjne 
lub pobierane z kotłów energetycznych 
przed turbiną (do stacji redukcyjno-schła-
dzających), wówczas nie będzie to wy-
twarzanie energii i ciepła w kogeneracji. 

Z technicznego punktu widzenia 
tylko ciepło uzyskiwane jednocześnie 
z energią elektryczną w procesie, w któ-

rym ciepło, co do zasady, stanowi pro-
dukt podstawowy - będzie zaliczane do 
wytworzonego w kogeneracji.

 � Kogeneracja  
w ujęciu prawnym

Ustawa Prawo energetyczne defi-
niuje natomiast kogenerację jako rów-
noczesne wytwarzanie ciepła i energii 
elektrycznej lub mechanicznej w trakcie 
tego samego procesu technologiczne-
go (art. 3 pkt. 33 Prawa energetyczne-
go). Jednostką kogeneracji w rozumie-
niu ustawy jest wyodrębniony zespół 
urządzeń, który może wytwarzać ener-
gię elektryczną w kogeneracji, opisany 
przez dane techniczne.

 � Energia zwolniona

Bezspornym jest również fakt, że 
energia elektryczna wyprodukowa-
na przez elektrociepłownie w wyso-
kosprawnej kogeneracji, na którą uzy-
skano świadectwo pochodzenia - nie 
podlega obowiązkowi sprzedaży na 
TGE lub rynku regulowanym. Świadec-
two pochodzenia jest wystarczające do 
zwolnienia takiej energii od obowiązku 
z art. 49a ust. 1 Prawa energetycznego.

Natomiast, co do energii wytwo-
rzonej w kogeneracji, która nie spełnia 
kryteriów do uzyskania świadectwa po-
chodzenia - obowiązek sprzedaży na 
TGE lub rynku regulowanym nie po-
wstanie, jeżeli wytworzona energia zo-
stanie zakwalifikowana jako taka po jej 
obliczeniu zgodnie z art. 3 pkt. 36 Pra-
wa energetycznego. 

Wszędzie tam, gdzie z technicz-
nego punktu widzenia elektrociepłow-
nia wytwarza energię elektryczną i cie-
pło w kogeneracji w jednym procesie 
technologicznym oraz zgodnie z art. 
3 pkt. 36 Prawa energetycznego, wy-
produkowana w takim procesie ener-
gia elektryczna powinna zostać uzna-
na za wytworzoną w kogeneracji i tym 
samym zwolniona z obowiązku sprze-
daży energii elektrycznej na TGE lub 
rynku regulowanym określonym w art. 
49a ust. 1 Prawa energetycznego. o
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Andrzej Stefanowicz, aplikant radcowski, kancelaria Norton Rose Piotr Strawa i Wspólnicy, Sp. k.

nowelizAcjA 
Prawa Energetycznego
Głównym celem ostatniej nowelizacji Prawa energetycznego była 

implementacja prawa europejskiego, w szczególności w kontekście 
zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. Zakres 
nowelizacji wykracza jednak poza ramy prawa europejskiego i obejmuje łącznie 
szereg zagadnień dotyczących w szczególności wyznaczenia operatora systemu, 
procedury zmiany sprzedawcy, czy też przyłączenia do sieci. Wejście w życie 
nowych przepisów zostało rozłożone w czasie i podzielone na trzy daty, przy 
czym znacząca większość regulacji weszła w życie 11 marca br.
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 � Zapewnienie 
bezpieczeństwa  
dostaw energii

Operator systemu przesyłowego 
opracowuje plany działania i ma moż-
liwość wydawania wiążących poleceń 
uczestnikom rynku oraz wprowadzania 
ograniczeń, co ma umożliwić operato-
rowi podejmowanie skutecznych i efek-
tywnych działań w sytuacji wystąpienia 
niedoborów mocy w systemie. Z kolei, 
operator systemu dystrybucyjnego jest 
zobowiązany do wykonywania poleceń 
wydawanych przez operatora systemu 
przesyłowego, podejmowania współ-
pracy i zarządzania bezpieczeństwem 
na swoim obszarze.

W przypadku powstania zagrożenia 
bezpieczeństwa dostaw, operator syste-
mu przesyłowego w szczególności wy-
daje właściwemu operatorowi systemu 
dystrybucyjnego polecenia uruchomie-
nia, odstawienia, zmiany obciążenia lub 
odłączenia od sieci jednostki wytwórczej 
przyłączonej do sieci dystrybucyjnej na 
obszarze jego działania, która nie jest 
jednostką wytwórczą centralnie dyspo-
nowaną, lub zmniejszenia ilości pobie-
ranej energii elektrycznej lub przerwania 
zasilania niezbędnej liczby odbiorców 
końcowych przyłączonych do sieci dys-
trybucyjnej na obszarze jego działania.

Wątpliwości powstają w odniesie-
niu do kosztów, które wynikają z dzia-
łań podejmowanych przez operatora 
systemu przesyłowego w sytuacji wy-
stąpienia zagrożenia, a ponoszonych 
w szczególności przez wytwórców. 
Zgodnie bowiem z nowymi przepisa-
mi, operatorzy systemu elektroenerge-
tycznego pokrywają koszty poniesione 
przez przedsiębiorstwa energetyczne 
zajmujące się wytwarzaniem energii 
elektrycznej w związku z działaniami 
podejmowanymi przez operatora sys-
temu przesyłowego.

Nadto, wątpliwości pojawiają się 
także w zakresie rozbudowanych obo-
wiązków operatora systemu dystrybu-
cyjnego obejmujących sporządzanie 
i przekazywanie operatorowi systemu 
przesyłowego elektroenergetyczne-

go informacji o liczbie użytkowników 
systemu dystrybucyjnego elektroener-
getycznego, w tym odbiorców ener-
gii elektrycznej przyłączonych do sieci 
dystrybucyjnej objętych ograniczeniami, 
wraz z wykazem udokumentowanych 
szkód poniesionych przez tych użyt-
kowników, w tym odbiorców, powsta-
łych w wyniku zastosowania środków.

 � Zapewnienie możliwości 
zmiany przez odbiorców 
sprzedawcy paliwa 
gazowego lub energii 
elektrycznej

Intencją ustawodawcy było uspraw-
nienie procedury zmiany sprzedawcy 
paliw gazowych lub energii, w szcze-
gólności poprzez stworzenie procedury 
określonej w przepisach powszechnie 
obowiązujących (tj. ustalonej ustawo-
wo), a nie przez przedsiębiorstwa za 
zgodą Prezesa URE.

Na gruncie nowych przepisów, ope-
ratorzy systemów dystrybucyjnych zo-
stali zobowiązani do wdrażania warun-
ków i trybu zmiany sprzedawcy energii 
elektrycznej oraz ich uwzględniania w in-
strukcji ruchu i eksploatacji. Nadto, ope-
ratorzy powinni zamieszczać na stro-
nach internetowych oraz udostępniać 
do publicznego wglądu w swoich siedzi-
bach aktualną listę sprzedawców energii 
elektrycznej, z którymi operator systemu 
dystrybucyjnego elektroenergetyczne-
go zawarł umowy o świadczenie usług 
dystrybucji energii elektrycznej, informa-
cje o sprzedawcy z urzędu energii elek-
trycznej działającym na obszarze działa-
nia operatora systemu dystrybucyjnego 
elektroenergetycznego, wzorce umów 
zawieranych z użytkownikami systemu, 
w szczególności wzorców umów zawie-
ranych z odbiorcami końcowymi oraz 
ze sprzedawcami energii elektrycznej.

Zasadnicza wątpliwość wiąże się 
z nałożeniem dodatkowych obowiąz-
ków, a co za tym idzie dodatkowych 
kosztów.

W odniesieniu do samej procedu-
ry zmiany sprzedawcy i w kontekście 
uprawnienia odbiorcy do wypowiedze-

nia umowy, „na podstawie której przed-
siębiorstwo energetyczne dostarcza 
odbiorcy energię” powstaje pytanie 
o charakter tego sformułowania. Na 
etapie tworzenia regulacji podnoszo-
ne były postulaty doprecyzowania cha-
rakteru umów, o których mowa w art. 
4j ust. 3-4 tj. przesądzenie, że mowa 
o umowach sprzedaży energii, ewen-
tualnie umowach kompleksowych, a 
nie o umowach o świadczenie usługi 
dystrybucyjnej oraz umowach zawar-
tych na czas nieokreślony (argument 
nadmiernej ingerencji w swobodę kon-
traktową).

 � Nowe regulacje 
dotyczące IRiES

Od 11 marca br. operatorzy syste-
mów zobowiązani są do przedkłada-
nia Prezesowi URE do zatwierdzenia 
(w formie decyzji) całej instrukcji ruchu 
i eksploatacji sieci, a nie jak dotychczas 
części, która dotyczy wyłącznie bilan-
sowania systemu i zarządzania ograni-
czeniami systemowymi. 

Charakter instrukcji uległ na gruncie 
nowych przepisów istotnemu przeobra-
żeniu, gdyż instrukcja staje się częścią 
umowy o świadczenie usług przesy-
łania lub dystrybucji lub umowy kom-
pleksowej. Zmiana polega na tym, że 
do tej pory instrukcja była uważana za 
ogólne warunki umów (OWU) w rozu-
mieniu kodeksu cywilnego. Wydaje się, 
że teraz już nie podlega tym regulacjom 
(tzn. zmiana instrukcji nie jest podstawą 
do wypowiedzenia umowy przesyłowej 
lub dystrybucyjnej).

Dodatkowo, treść instrukcji zosta-
ła ustawowo rozszerzona o niezbędny 
układ połączeń sieci oraz zakres, spo-
sób i harmonogram przekazywania in-
formacji pomiędzy operatorami, wyma-
gania w zakresie bezpieczeństwa pracy 
sieci elektroenergetycznej i warunków, 
jakie muszą zostać spełnione dla jego 
utrzymania, wskaźniki charakteryzujące 
jakość i niezawodność dostaw energii 
elektrycznej oraz bezpieczeństwa pracy 
sieci elektroenergetycznej i warunków, 
jakie muszą zostać spełnione dla jego 
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utrzymania, wskaźniki charakteryzują-
ce jakość i niezawodność dostaw ener-
gii elektrycznej oraz bezpieczeństwa 
pracy sieci elektroenergetycznej oraz 
niezbędne wielkości rezerw zdolności 
wytwórczych, przesyłowych i połączeń 
międzysystemowych.

Zgodnie z przepisami przejściowy-
mi, operator systemu przesyłowego 
został zobowiązany do przedłożenia 
Prezesowi URE instrukcji dostosowanej 
do nowych wymagań w terminie 3 mie-
sięcy od dnia wejścia w życie ustawy, 
czyli do 11 czerwca 2010 r. Operatorzy 
systemów dystrybucyjnych, w terminie 
60 dni od dnia ogłoszenia zatwierdzo-
nej instrukcji ruchu i eksploatacji sie-
ci przesyłowej przedkładają Prezeso-
wi URE instrukcje i zamieszczają je na 
swoich stronach internetowych.

 � Procedura  
wyznaczania operatora

Zgodnie z intencją ustawodawcy, 
nowelizacja ma służyć zagwarantowa-
niu wyznaczenia operatora systemu dla 
wszystkich sieci i instalacji gazowych  
i elektroenergetycznych oraz zapewnie-
nia im niezależności funkcjonowania. 
W założeniu, nie powinny występować 
sieci bez operatorów wyznaczonych 
przez Prezesa URE.

Przepisy przejściowe przewidują, że 
w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia 
w życie ustawy, czyli do 11 września 
br., właściciel sieci powinien wystąpić 
z wnioskiem do Prezesa URE o wy-
znaczenie go operatorem systemu lub 
zawrzeć umowę powierzającą pełnie-
nie obowiązków operatora i następnie 
złożyć odpowiedni wniosek. Właściciel 
sieci, który zaniecha realizacji tego obo-
wiązku „z nieuzasadnionych powodów” 
podlegać będzie karze pieniężnej w wy-
sokości nie wyższej niż 15% przychodu 
wynikającego z działalności koncesjo-
nowanej, osiągniętego w poprzednim 
roku podatkowym. 

Co istotne, w przypadku gdy wła-
ściciel sieci nie złożył wniosku o wy-
znaczenie operatora systemu lub Pre-
zes URE odmówił wyznaczenia takiego 

operatora, Prezes URE z urzędu wyzna-
cza, w drodze decyzji, przedsiębiorstwo 
energetyczne posiadające koncesję na 
przesyłanie lub dystrybucję paliw gazo-
wych albo energii elektrycznej, operato-
rem systemu dystrybucyjnego.

Należy zauważyć, iż przepisy nie 
przewidują sytuacji, w której podmiot 
wyznaczony z urzędu operatorem sys-
temu nie wyraża zgody na wyznacze-
nie. Wydaje się, że podmiot taki mógłby 
wzruszyć decyzję w trybie przepisów ko-
deksu postępowania administracyjnego, 
tj. złożyć odwołanie do SOKiK. Powstaje 
wówczas pytanie: jaki należy zastoso-
wać dalszy tryb wyznaczenia operatora?

W kontekście wykonywania obo-
wiązków operatora systemu występu-
je kwestia efektywności ekonomicznej 
podmiotu wyznaczonego operatorem 
i podziału odpowiedzialności pomiędzy 
właściciela sieci, a podmiot wyznaczo-
ny operatorem systemu.

Wydając decyzję z urzędu Prezes 
URE określa obszar, instalacje lub sieci, 
na których operator będzie wykonywał 
działalność gospodarczą, warunki reali-
zacji kryteriów niezależności, niezbędne 
do realizacji zadań operatorów syste-
mów. Właściciel sieci jest obowiązany 
udostępniać operatorowi, wyznaczone-
mu z urzędu, informacje oraz dokumenty 
niezbędne do realizacji zadań operatora 
oraz współdziałać z tym operatorem.

 � Przyłączenie do sieci

Zgodnie z nowymi przepisami, pod-
miot ubiegający się o przyłączenie do 
sieci wnosi zaliczkę na poczet opłaty 
za przyłączenie do sieci w ciągu 7 dni 
od dnia złożenia wniosku o określenie 
warunków przyłączenia do sieci, pod 
rygorem pozostawienia wniosku bez 
rozpatrzenia. Zaliczka wnoszona jest 
w wysokości 30 zł za każdy kilowat 
mocy przyłączeniowej określonej we 
wniosku o określenie warunków przy-
łączenia, przy czym nie może być wyż-
sza niż wysokość przewidywanej opłaty 
za przyłączenie do sieci oraz nie może 
przekroczyć kwoty 3 mln zł. W przypad-
ku gdy wysokość zaliczki przekroczy 
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wysokość opłaty za przyłączenie do 
sieci, różnica podlega zwrotowi wraz 
z ustawowymi odsetkami liczonymi od 
dnia wniesienia zaliczki.

W przypadku, gdy przedsiębiorstwo 
energetyczne odmówi wydania warun-
ków przyłączenia lub zawarcia umowy 
o przyłączenie do sieci elektroenerge-
tycznej z powodu braku technicznych 
lub ekonomicznych warunków przyłą-
czenia, jest obowiązane niezwłocznie 
zwrócić pobraną zaliczkę. 

Wydanie warunków przyłączenia po 
terminie skutkuje obowiązkiem wypła-
ty odsetek od wniesionej zaliczki liczo-
nych za każdy dzień zwłoki w wydaniu 
tych warunków.

Z kolei, wydanie warunków przyłą-
czenia, które będą przedmiotem spo-
ru między przedsiębiorstwem energe-
tycznym, a podmiotem ubiegającym się 
o ich wydanie i w przypadku gdy spór 
zostanie rozstrzygnięty na korzyść tego 

podmiotu, skutkuje obowiązkiem zwrotu 
pobranej zaliczki wraz z odsetkami liczo-
nymi od dnia wniesienia zaliczki do dnia 
jej zwrotu, o ile nie nastąpi przyłączenie.

Tym samym, do rozstrzygnięcia 
pozostaje problem czy zaliczka jest 
zwracana tylko w przypadkach wy-
mienionych w ustawie, czy także gdy 
wnioskodawca rezygnuje z przyłącze-
nia. W tym drugim przypadku pojawia 
się wątpliwość odnośnie do kosztów 
poniesionych przez operatora.

W przypadku urządzeń, instalacji 
lub sieci przyłączanych bezpośrednio 
do sieci elektroenergetycznej o napięciu 
znamionowym wyższym niż 1 kV spo-
rządza się ekspertyzę wpływu na sys-
tem elektroenergetyczny, z wyjątkiem 
przyłączanych jednostek wytwórczych 
o łącznej mocy zainstalowanej nie więk-
szej niż 2 MW, lub urządzeń odbiorcy 
końcowego o łącznej mocy przyłącze-
niowej nie większej niż 5 MW. 

Za sporządzenie ekspertyzy odpo-
wiada przedsiębiorstwo energetyczne 
zajmujące się przesyłaniem lub dystry-
bucją energii elektrycznej, przy czym 
koszty wykonania ekspertyzy uwzględ-
nia się odpowiednio w nakładach po-
niesionych na realizację przyłączenia.

Na gruncie znowelizowanych prze-
pisów ustawy nie występuje możli-
wość potrącenia przez przedsiębior-
stwo energetyczne żadnych kosztów 
związanych z rozpatrzeniem wniosku 
o przyłączenie. W szczególności, nie 
będą podlegały potrąceniu koszty 
przygotowania ekspertyzy oddziały-
wania nowego źródła na sieć nawet 
wówczas, gdy ekspertyza wykaże, 
że brak jest technicznych warunków 
przyłączenia źródła do sieci. W przy-
padku wydania odmowy wydania wa-
runków przyłączenia ustawa wyraźnie 
przewiduje niezwłoczny zwrot całej 
zaliczki. o
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Daniel Borsucki, główny inżynier ds. zarządzania mediami, Katowicki Holding Węglowy SA

Problemy PEP, 
a nowe zapisy w Prawie energetycznym

Większość Przedsiębiorstw 
Energetyki Przemysłowej 

(PEP) zarządzających, na bazie 
nadanych z urzędu przez Prezesa 
URE koncesji energetycznych na 
dystrybucję energii elektrycznej, 
sieciami dystrybucyjnymi wielu 
tysięcy odbiorców końcowych 
znalazła się w zagmatwanej 
sytuacji technicznej, prawnej  
i ekonomicznej w świetle 
zapisów aktualizacyjnych 
ustawy Prawo energetyczne 
(uPE) z marca br., szczególnie 
w zakresie ustanowienia 
Operatorów Systemów 
Dystrybucyjnych (OSD) na 
sieciach dystrybucyjnych PEP. 

F
ot

. N
E



45nr 4(16)/2010

O
d

bi
o

r
c

y 
– 

R
yn

ek
 e

n
er

g
ii

 � Cel nowelizacji

Jednym z kluczowych celów doko-
nanej ostatnio nowelizacji ustawy Prawo 
energetyczne było fundamentalne zada-
nie dopuszczenia do TPA wszystkich 
odbiorców energii elektrycznej przyłą-
czonych do sieci Przedsiębiorstw Ener-
getyki Przemysłowej. Ta nowelizacja 
Prawa energetycznego, tak jak i więk-
szość innych aktów prawnych, budzi 
jednak nadal szereg sprzeczności in-
terpretacyjnych jej poszczególnych za-
pisów, szczególnie w zależności, z jakiej 
pozycji trzeba ją wdrożyć. Na istnienie 
białych plam - czyli sieci dystrybucyjnych 
Przedsiębiorstw Energetyki Przemysło-
wej (PEP), w których odbiorcy nie posia-
dają fizycznej możliwości skorzystania 
z TPA - bardzo często zwracał uwagę 
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. A 
to przecież w kompetencji tego organu 
leży czynienie wszystkiego w ramach 
obowiązującego prawa, by te plamy 
bezzwłocznie i jednoznacznie zniwelo-
wać. Nim doszło do nowelizacji Prawa 
energetycznego Prezes URE już 6 listo-
pada 2009 r. przedstawił informację nr 
21/2009 w sprawie obowiązku opra-
cowania i stosowania procedur zmia-
ny sprzedawcy przez Przedsiębiorstwa 
Energetyki Przemysłowej, a zaraz po 
11 marca 2010 r., kiedy weszły w życie 
nowe zapisy w ustawie Prawa Energe-
tycznego mające unormować bezspor-
nie sprawę OSD na sieciach dystrybu-
cyjnych PEP-ów, pojawił się komunikat 
Prezesa URE nr 6/2010 z 16 kwietnia 
2010 r. Na dostosowanie się, nas ope-
ratorów energetycznych, działających na 
bardzo trudnych ruchowo sieciach dys-
trybucyjnych w przemyśle, ustawodaw-
ca założył „aż” 6-cio miesięczny okres 
przejściowy. 

 � Skomplikowane  
zapisy prawne

W naszej ocenie, czyli PEP-ów, dziś 
po upływie 5 miesięcy należy stwier-
dzić, że tego czasu było bardzo mało, 
a w szczególnie bardzo trudnej sytuacji 
jest i będzie oprócz nas również Depar-

tament Przedsiębiorstw Energetycznych 
URE. Moim zdaniem PEP-y poruszały 
się przez 3 pierwsze miesiące w mean-
drach nowych skomplikowanych zapi-
sów prawnych na oślep próbując dosto-
sować się do rzeczywistości prawnej. 
Toczyły się burzliwe dyskusje Zarządów 
firm ze służbami energetycznymi i rad-
cami prawnymi PEP-ów na temat, czy 
faktycznie można przygotować firmę 
do tak poważnych zadań, obowiązków 
OSD w tak ekstremalnie krótkim czasie 
i jak przeorganizować skromne służ-
by własne do wypełnienia poszczegól-
nych procedur oraz jakie środki trzeba 
wyasygnować, by optymalnie dostoso-
wać infrastrukturę informatyczną i orga-
nizacyjną, czy też może pójść drugą ze 
ścieżek z ustawy i zlecić te obowiązki na 
zewnątrz w ramach umowy powierzają-
cej do aktualnie zatwierdzonych OSD. 

Odbiorcy spotykali się w szerszym 
gronie, by wymieniać się spostrzeże-
niami, informacjami i pomysłami roz-
wiązania tego trudnego aspektu bycia 
OSD w ramach PEP-ów. Proszę zwró-
cić uwagę na fakt, że wśród nas PEP
-ów są firmy posiadające od jednego 
do kilkuset odbiorców, a rozwiązanie 
problemu, jakie by nie wdrożyć przed-
sięwzięcie, będzie uciążliwe dla wszyst-
kich, a dla małych jest to nie do przyję-
cia ze względu na bardzo duże koszty, 
które w konsekwencji ponieść muszą 
nasi odbiorcy. A już znaleźć rozwiązanie 
w aktualnej sytuacji prawnej problemu 
funkcjonowania PEP-a w PEP-ie (a są 
takie przypadki) jest węzłem gordyjskim, 
który chyba będzie musiał rozwiązać 
sam Prezes URE poprzez własną in-
terpretację prawa - komunikat. 

 � Intensywne negocjacje

Oczywiście jednocześnie prowadzi-
liśmy intensywne negocjacje z zawodo-
wymi OSD na temat warunków zawar-
cia umowy powierzającej. Generalnie 
podsumowując rozmowy OSD - PEP
-y trzeba stwierdzić, że nie znajdziemy 
wspólnego języka w zakresie powierze-
nia umownego wszystkich obowiązków 
OSD. I tak po prawdzie trzeba się z wie-

loma argumentami zawodowych ope-
ratorów zgodzić, bo przejęcie naszych 
odbiorców pobierających czasem tylko 
symboliczne ilości energii elektrycznej, 
sieciami dystrybucyjnymi PEP-ów, nada-
jących się często do muzeum techniki, 
a do tego bardzo mocno, ponad miarę 
potrzeb bezpieczeństwa energetyczne-
go rozbudowanych i silnie powiązanych 
z instalacjami odbiorczymi na potrzeby 
własne PEP-ów, jest z punktu widzenia 
technicznego, organizacyjnego, bizne-
sowego, zachowania własnej marki nie 
do przyjęcia. Zdaniem zawodowej ener-
getyki dystrybucyjnej trzeba byłoby prze-
kazać całość sieci PEP-a, zabudować 
nowe przyrządy pomiarowo-rozliczenio-
we na odbiorach własnych i zawrzeć 
nowe umowy (najczęściej w taryfach 
C). Przekazanie sieci, zawarcie nowych 
umów na wielu odbiorach, to automa-
tyczne większe koszty energii elektrycz-
nej na potrzeby własne PEP-a (w przy-
padku mojej firmy szacunkowo około 
4 mln zł, a więc na poziomie przycho-
dów z działalności koncesyjnej). 

 � Czas bezpowrotnie 
ucieka…

Powyższe aspekty bardzo dobitnie 
uwypukliły się w trakcie czerwcowej i lip-
cowej konferencji w Warszawie o OSD 
na sieciach PEP-ów w nowej sytuacji 
prawnej, zorganizowanej pod patrona-
tem m.in. Prezesa URE oraz Forum Od-
biorców Energii Elektrycznej i Gazu. Co 
prawda, większa część referatów oma-
wiała podłoża dokonanych zmian praw-
nych i dokonywała suchej analizy treści 
poszczególnych artykułów, co oczywi-
ście nie rozwiało naszych wątpliwości, 
a wprost pokazywało ogromną zawiłość 
tego tematu. Nowe światło skierowane 
na aspekt pełnienia funkcji OSD przez 
Przedsiębiorstwa Energetyki Przemy-
słowej, jasne i rzeczowe spojrzenie na 
zagadnienie, to efekt referatów i wypo-
wiedzi Pana Jacka Loreta, dyrektora 
Departamentu Przedsiębiorstw Ener-
getycznych URE oraz Andrzeja Rejnera, 
dyrektora Vattenfall Distribution Poland 
S.A. Uzmysłowiłem sobie, że my PE-
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P-y żyliśmy w wewnętrznym zakłama-
niu, że czasu mamy sporo, a obowiąz-
ki OSD, należy bezwzględnie zlecić na 
zewnątrz poprzez umowę powierzającą 
lokalnemu OSD. 

Spokojne przyjrzenie się zakresowi 
obowiązków, już dziś na nas ciążących, 
poprzez posiadanie koncesji i refleksja, 
że zostając OSD w zasadzie dojdzie 
nam przede wszystkim sprawa: orga-
nizacji procedur dopuszczenia naszych 
odbiorców do TPA (a więc nowe za-
sady rozliczeń, bilansowania, systemy 
itp.), sporządzenia planu rozwoju sieci 
i zatwierdzenia u Prezesa URE treści 
Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Syste-
mu Dystrybucyjnego dla naszych sie-
ci. Procedury zmiany sprzedawcy wg 
wstępnych ustaleń i referatu dyrektora 
Andrzeja Rejnera, uda się zlecić zawo-

dowej energetyce poprzez zawarcie sto-
sownej umowy. Plan rozwoju i IRiESD 
niestety leży na naszych barkach, tak 
jak i złożenie wniosku do Prezesa URE 
o nadanie nam statusu OSD (choć nie-
koniecznie, bo są podmioty zewnętrzne 
wykonujące tego typu prace). 

A z drugiej strony z otrzymanych 
pism i rozmów, co już szczegółowo opi-
sywałem powyżej, bezsprzecznie wy-
nika, że żaden z aktualnie powołanych 
OSD nie wykaże chęci zawarcia z nami 
kompleksowej umowy powierzającej na 
pełnienie OSD. Czas zaś bezpowrotnie 
ucieka. Mocne wrażenie zrobiła informa-
cja URE, że na czerwiec br. toczyło się 
tylko 5 postępowań administracyjnych 
o wyznaczenie OSD na sieciach dys-
trybucyjnych PEP-ów z przeszło 200, 
których problem ten dotyczy.

 � Wnioski

Każdy dzień zwłoki w tych dzia-
łaniach to ryzyko nie wywiązania się 
z obowiązku i zablokowania URE do-
kumentami związanymi ze składanymi 
wnioskami o nadanie OSD. Dlatego, 
moim zdaniem, potrzeba nam odwa-
gi do podjęcia fundamentalnej decyzji 
i wystąpienia do Prezesa URE o wy-
znaczenie nas Operatorem Systemu 
Dystrybucyjnego na obszarze własnych 
sieci. Mam nadzieję, że Prezes URE, 
w ramach swych uprawnień i koniecz-
ności respektowania prawa, pomoże 
nam PEP-om przejść przez ten trud-
ny okres, a Forum Odbiorców Energii 
Elektrycznej i Gazu będzie chyba bar-
dzo dobrym pomostem w komunikacji 
ze służbami URE. o
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Anna Nowacka, radca prawny, wspólnik w Kancelarii Skoczyński Wachowiak Strykowski Sp. k.

W myśl najnowszej nowelizacji ustawy Prawo energetyczne, wszystkie przedsiębiorstwa posiadające koncesję na dys-
trybucję energii elektrycznej i prowadzące działalność w tym zakresie, muszą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 wrze-
śnia br. pod rygorem kary - wystąpić z wnioskiem do Prezesa URE o uzyskanie statusu Operatora Sieci Dystrybucyjnej lub 
podpisać umowę o pełnienie tej funkcji przez innego Operatora na ich sieciach i wystąpić z wnioskiem do prezesa URE 
o jej akceptację. 

Podczas konferencji tematycznej „Zasady funkcjonowania OSD po nowelizacji ustawy Prawo energetyczne”, która od-
była się w dniach 17-18 czerwca br. w Warszawie (Hotel Novotel Centrum), zidentyfikowaliśmy problemy związane z wdro-
żeniem zapisów ustawy i znaleźliśmy możliwe ich rozwiązania.

Organizatorem spotkania była redakcja „Nowej Energii” oraz Przedsiębiorstwo Energo System. Patronat honorowy objął 
dr Mariusz Swora, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki oraz Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu. Partnerem kon-
ferencji została firma Innsoft Sp. z o.o. 

Druga edycja konferencji odbyła się w dniach 14-15 lipca br. w Warszawie. 
Szczegóły na: www.nowa-energia.com.pl
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Anna Nowacka, radca prawny, wspólnik w Kancelarii Skoczyński Wachowiak Strykowski Sp. k.

grupy zAkupowe 
- szansa na tańszą energię
Każda z większych jednostek samorządowych ponosi corocznie 

wielomilionowe koszty związane z zakupem energii elektrycznej na potrzeby 
własne oraz podległych jej jednostek organizacyjnych. Jednym ze sposobów  
na obniżenie przedmiotowych kosztów może stać się utworzenie grupy 
zakupowej, której głównym celem byłoby dokonywanie zakupów energii 
elektrycznej na potrzeby jej członków. Zakupom tym mogłyby oczywiście 
towarzyszyć działania mające na celu ich optymalizację, będące konsekwencją 
dokonania szczegółowej analizy potrzeb i możliwości poszczególnych członków 
grupy zakupowej. 

 � Charakter i struktura 
grupy zakupowej

Obowiązujące przepisy nie posłu-
gują się pojęciem grupy (organizacji) 
zakupowej, stąd też brak jest legalnej 
definicji tego rodzaju podmiotu. Za 
grupę zakupową należy uznać każde 
stowarzyszenie (związek) kupujących, 

którzy agregują swój popyt zakupowy 
w skonsolidowany zakup lub doko-
nują tego zakupu za pośrednictwem 
jednego podmiotu w celu osiągnię-
cia efektu skali i osiągnięcia silniejszej 
pozycji w negocjacjach z dostawca-
mi, a tym samym uzyskania lepszych 
warunków cenowych oraz pozace-
nowych. Funkcjonowanie grup zaku-

powych oparte jest na mechanizmie 
polegającym na uzyskiwaniu lepszych 
warunków dostaw przy większych 
zakupach (wspólne zakupy dają moż-
liwość wywierania większego wpływu 
na dostawców). Grupy (organizacje) 
zakupowe mogą posiadać różnorod-
ne struktury organizacyjne - działać 
w oparciu o porozumienia cywilno-

Fot. www.sxc.hu



48 nr 4(16)/2010
O

d
bi

o
r

c
y 

– 
R

yn
ek

 e
n

er
g

ii

prawne, bez tworzenia odrębnych jed-
nostek organizacyjnych (w ramach 
struktur projektowych), bądź też jako 
odrębne od swoich członków jednost-
ki organizacyjne (najczęściej spółki 
prawa handlowego). 

 � Decyzja o utworzeniu 
grupy zakupowej

W przypadku towaru w postaci 
energii elektrycznej, ewentualne stwo-
rzenie grupy zakupowej powinno być 
połączone z dokonaniem szczegółowej 
analizy mającej na celu identyfikację 
podmiotów kupujących energię oraz 
dostawców i procesów zakupowych, 
analizę rynku i ofert poszczególnych 
dostawców, zdefiniowanie całkowitego 
bilansu energetycznego dla uczestni-
ków grupy zakupowej i ocenę możliwo-
ści optymalizacji kosztów zakupu ener-
gii. Ważnym elementem jest również 
zbudowanie koncepcji zakupu energii 
elektrycznej przy uwzględnieniu czynni-
ków związanych z warunkami płatności, 
podnoszeniem efektywności energe-
tycznej oraz sposobem zakupu, w tym 
z bilansowaniem odchyleń oraz zasada-
mi współpracy konsumenta z dostawcą 
energii elektrycznej. Z uwagi na specy-
fikę towaru, mającego być przedmio-
tem zakupu, analiza i inne czynności, 
o których mowa powyżej, powinny być 
wykonywane przez podmiot posiadają-
cy odpowiednią wiedzę o rynku energii 
elektrycznej oraz doświadczenie z za-
kresu optymalizacji zakupów.

 � Inicjatywa  
Miasta Poznań 

Szansę na uzyskanie oszczędności 
związanych z zakupem energii elek-
trycznej postanowiło wykorzystać mia-
sto Poznań, które do idei stworzenia 
grupy zakupowej energii elektrycznej 
zachęciło również inne podmioty. I tak 
w dniu 4 sierpnia 2010 r. miasto pod-
pisało z trzema spółkami (z większo-
ściowym udziałem miasta) oraz dwoma 
zakładami opieki zdrowotnej, porozu-
mienie, w którym jego strony zobowią-

zały się najogólniej mówiąc do współ-
działania związanego z nabywaniem 
energii elektrycznej. Łączna wartość 
energii elektrycznej nabytej w 2009 r. 
przez miasto i pozostałych uczestni-
ków projektu przekroczyła 76 mln zł, 
co wskazuje, że siła nabywcza plano-
wanej grypy zakupowej, a tym samym 
możliwe do uzyskania oszczędności, 
są znaczące. 

 � Grupa zakupowa  
w praktyce

U podstaw zawarcia przedmiotowe-
go porozumienia leżało oczywiście dą-
żenie jego stron do zmniejszenia kosz-
tów zakupu energii elektrycznej poprzez 
zmniejszenie wolumenu zakupu energii 
elektrycznej oraz uzyskanie korzystniej-
szych niż dotychczasowe cenowych 
i pozacenowych warunków zakupu. 
Strony uznały, że wskazane byłoby roz-
ważenie możliwości i celowości usta-
nowienia grupy zakupowej, której zada-
niem byłoby współdziałanie związane 
z zaopatrywaniem członków tej grupy 
w energię elektryczną, w tym dokony-
wanie zakupów energii elektrycznej. 
Stwierdziły jednocześnie, że ewentu-
alne ustanowienie grupy zakupowej 
powinno być powiązane z przepro-
wadzeniem działań mających na celu 
dokonanie analizy potrzeb poszcze-
gólnych członków grupy zakupowej 
w zakresie zaopatrywania w energię 
elektryczną oraz możliwości optyma-
lizacji zakupu. 

W związku z powyższym, w za-
wartym porozumieniu jego strony po-
stanowiły w szczególności wspólnie 
przeprowadzić postępowanie i udzie-
lić zamówienia, którego przedmiotem 
będzie świadczenie na ich rzecz usług 
doradczych (konsultingowych) mają-
cych doprowadzić do uzyskania przez 
każdą z nich oszczędności w obszarze 
kosztów zakupu energii elektrycznej. 
Członkowie przyszłej grupy zakupowej 
uznali, że wskazane jest powierzenie 
ich reprezentowania profesjonalnemu 
podmiotowi zewnętrznemu. U podstaw 
takiej decyzji leżało przekonanie, że 

prawidłowe skonstruowanie postano-
wień umowy z doradcą energetycznym 
umożliwi członkom grupy zakupowej 
nie tylko stawianie mu wysokich wyma-
gań (odpowiednich do profesjonalnego 
charakteru prowadzonej działalności), 
ale również kontrolowanie spełniania 
tych wymagań podczas realizacji pro-
jektu oraz rozliczanie doradcy z wyni-
ków jego działań i pociągnięcie go do 
odpowiedzialności, czy też zastosowa-
nie określonych sankcji, w przypadku 
ewentualnego nienależytego wykony-
wania umowy. Powierzenie określonych 
zadań doradcy energetycznemu wią-
że się wprawdzie z koniecznością sfi-
nansowania jego wynagrodzenia przez 
członków grupy zakupowej, jednakże 
środki przeznaczone na ten cel nie-
koniecznie muszą być wydatkowane 
z góry. W omawianym projekcie wy-
nagrodzenie wybranego wykonawcy 
(doradcy energetycznego) uzależnione 
będzie od uzyskania przez zamawiają-
cych oszczędności w obszarze kosz-
tów zakupu energii elektrycznej (liczone 
będzie jako określony procent od każ-
dego 1.000 zł uzyskanych oszczędno-
ści) i każdy z zamawiających zapłaci 
na rzecz wybranego wykonawcy tylko 
taką część wynagrodzenia, jaka wyni-
kać będzie z wysokości oszczędności 
uzyskanych przez tego zamawiające-
go. W Poznaniu przyjęta więc została 
koncepcja polegająca na uzależnieniu 
wynagrodzenia doradcy energetyczne-
go od wyników jego działań, czyli od 
wysokości oszczędności uzyskanych 
na skutek realizacji projektu. Oznacza 
to, że doradca energetyczny otrzyma 
za wykonanie wszystkich obowiązków 
określonych w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia (powtórzonych 
w zawartej z nim umowie) określone 
wynagrodzenie, ale tylko wówczas, 
gdy na skutek realizacji projektu stro-
ny porozumienia uzyskają oszczędno-
ści w obszarze kosztów energii elek-
trycznej. Wynagrodzenie to będzie więc 
płatne z dołu i pokrywane sukcesywnie 
z uzyskiwanych oszczędności. Co wię-
cej, założono, że doradca energetyczny 
będzie miał prawo pobierania wynagro-



dzenia tylko przez określony czas (oczywiście określony od razu 
w zawartej z nim umowie), natomiast oczywistym jest, że efek-
ty jego działań w postaci oszczędności będą uzyskiwane przez 
znacznie dłuższy okres, co powoduje, że od pewnego momentu 
cała kwota oszczędności będzie stanowiła korzyść już wyłącznie 
dla członków grupy zakupowej (nie będzie konieczności dzielenia 
się tymi oszczędnościami z doradcą energetycznym). 

Założono, że do zadań wybranego wykonawcy (doradcy 
energetycznego) należeć będzie przede wszystkim opraco-
wanie wielowariantowej koncepcji zakupu energii elektrycznej 
przez zamawiających oraz wykonanie czynności niezbędnych 
do zrealizowania przez zamawiających wybranego wariantu za-
kupu wynikającego z przedmiotowej koncepcji, w tym czynności 
niezbędnych do zawarcia przez zamawiających nowych umów 
dostawy energii elektrycznej. Jednocześnie zrezygnowano ze 
szczegółowego określania rodzaju czynności, które powinien 
wykonać doradca energetyczny, uznając, że to on - będąc pod-
miotem zawodowo zajmującym się optymalizacją zakupów na 
rynku energetycznym - będzie doskonale wiedział, jakie czynno-
ści należy wykonać, a do ich wykonania „mobilizował” go będzie 
dodatkowo fakt, że od wyników tych czynności zależy wysokość 
jego wynagrodzenia. Podkreślono więc, że wszystkim działaniom 
doradcy energetycznego ma przeświecać podstawowy cel reali-
zacji omawianego projektu, czyli uzyskanie oszczędności w ob-
szarze kosztów zakupu energii elektrycznej. 

Kolejnym etapem współpracy, już po dokonaniu wyboru do 
realizacji jednej z koncepcji opracowanej przez doradcę energe-
tycznego, będzie zawarcie przez strony kolejnego porozumienia, 
na mocy którego utworzą one grupę zakupową albo grupy zaku-
powe energii elektrycznej oraz określą zasady ich dalszej współ-
pracy z doradcą energetycznym.

 � Skutki utworzenia grupy zakupowej

Podpisanie porozumienia oznacza, że w najbliższym cza-
sie miasto Poznań powinno ogłosić o wszczęciu postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem bę-
dzie świadczenie na rzecz zamawiających (wszystkich stron za-
wartego porozumienia) usług doradczych związanych z zaopa-
trzeniem w energię elektryczną. Po dokonaniu wyboru doradcy 
energetycznego rozpocznie się realizacja kolejnych etapów pro-
jektu - tych zmierzających już bezpośrednio do utworzenia grupy 
zakupowej energii elektrycznej i podejmowania czynności mają-
cych na celu optymalizację zakupu energii elektrycznej. 

Koncepcja prawna całego przedsięwzięcia opracowana zo-
stała przez kancelarię Skoczyński Wachowiak Strykowski Kan-
celaria Prawna Sp. k. z siedzibą w Poznaniu, do której zadań 
należało dokonanie oceny prawnych i podatkowych aspektów 
stworzenia oraz funkcjonowania grupy zakupowej w zakresie na-
bywania energii elektrycznej dla podmiotów, które stworzą grupę 
zakupową miasta Poznania, a następnie przygotowanie wszyst-
kich dokumentów koniecznych do utworzenia grupy zakupowej 
oraz przeprowadzenie dalszych etapów projektu. o
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INNSOFT Sp. z o.o.

Wsparcie informatyczne 
przedsiębiorstW energetyki przemysłoWej 
w świetle nowelizacji Prawa energetycznego

W Polsce jest około 200 koncesjonariuszy 
Przedsiębiorstw Energetyki Przemysłowej (PEP), 

których odbiorcy w ilości około kilkunastu tysięcy,  
nie są przypisani do żadnego Operatora Systemu 
Dystrybucyjnego (OSD).  
Nie mają oni tym samym możliwości korzystania  
z zasady TPA (zasady dostępu stron trzecich do 
sieci elektroenergetycznej), czyli dowolnego wyboru 
sprzedawcy energii.

Styczniowa nowelizacja ustawy Prawo Energetyczne 
(PE) miała na celu między innymi wypełnienie 

białych plam na mapie OSD w Polsce.
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Nowelizacja ustawy PE w aspek-
cie nowej procedury wyznacza-

nia nOSD ma na celu:
 � umożliwienie zmiany sprzedawcy 

wszystkim odbiorcom na obszarze 
każdej sieci elektroenergetycznej,

 � wskazanie konkretnego podmio-
tu odpowiedzialnego za pełnienie 
funkcji OSD na określonym obsza-
rze obejmującym sieć elektroener-
getyczną,

 � wymuszenie współpracy właści-
ciela sieci elektroenergetycznej za-
gnieżdżonej bezpośrednio z OSD 
(zawodowym), i za jego pośrednic-
twem z OSP,

 � rozwój zasady TPA i konkurencyj-
nego rynku energii.

Zasada TPA na obszarze wspól-
nego rynku europejskiego wprowa-
dza swobodną konkurencję w obro-
cie energią elektryczną, a jej realizacja 
egzekwowana przez niezależny organ 
władzy publicznej (Regulatora), winna 
zmusić przedsiębiorstwa energetyczne 
do walki o klienta, której efektem ma 
być racjonalizacja cen.

W świetle zmian wprowadzonych 
przez nowelizację Prawa Energetyczne-
go, Przedsiębiorstwa Energetyki Prze-
mysłowej mogą stać się nowymi Opera-
torami Sieci Dystrybucyjnej, tzw. nOSD. 
Tym samym będą zobowiązane do wy-
pełnienia obowiązków, które to prawo 
im narzuca, w tym między innymi:

 � realizację umów sprzedaży energii 
elektrycznej zawartych przez od-
biorców przyłączonych do ich sieci 
elektroenergetycznej,

 � planowanie rozwoju sieci dystrybu-
cyjnej z uwzględnieniem przedsię-
wzięć związanych z efektywnością 
energetyczną, zarządzaniem po-
pytem na energię elektryczną oraz 

rozwojem mocy wytwórczych przy-
łączanych do sieci dystrybucyjnej,

 � współpracę z Operatorem Systemu 
Przesyłowego elektroenergetycz-
nego oraz sąsiednimi Operatorami 
Systemów Dystrybucyjnych przy 
opracowywaniu normalnego ukła-
du pracy sieci oraz zapewnieniu 
odpowiedniego poziomu bezpie-
czeństwa pracy w zakresie koor-
dynowanej sieci 110 kV.

INNSOFT, jako firma informatycz-
na od ponad 20 lat specjalizująca się 
w obsłudze informatycznej uczestników 
Rynku Energii Elektrycznej, posiada 
w swojej ofercie pełen pakiet oprogra-
mowania wspierającego nowych Ope-
ratorów Sieci Dystrybucyjnej w wypeł-
nianiu ich ustawowych obowiązków.

W świetle zmian 
wprowadzonych 
przez nowelizację 
Prawa 
Energetycznego, 
Przedsiębiorstwa 
Energetyki 
Przemysłowej 
mogą stać 
się nowymi 
Operatorami Sieci 
Dystrybucyjnej

Oferowany pakiet Oprogramowania 
wspiera szereg procesów biznesowych 
PEP zarówno w obszarze obecnego 
funkcjonowania, jako posiadacza kon-
cesji na obrót i dystrybucję energii elek-
trycznej, jak i w ramach nowych funkcji 
nOSD. Pakiet ten zapewnia: 

 � niezbędne wsparcie komunika-
cji drogą elektroniczną z innymi 
podmiotami Rynku Energii, w tym 
sprzedawcom energii oraz innym 
operatorom systemów dystrybu-
cyjnych i systemu przesyłowego,

 � wspomaganie procesu bilansowa-
nia systemu oraz wyznaczania róż-
nicy bilansowej,

 � zakup energii elektrycznej w celu 
pokrywania strat powstałych pod-
czas dystrybucji,

 � obsługę infrastruktury informatycz-
nej służącej pozyskiwaniu i transmi-
sji danych pomiarowych,

 � przechowywanie, przetwarzanie 
i udostępnianie danych pomiaro-
wych energii elektrycznej pobranej 
przez odbiorców wybranym przez 
nich sprzedawcom, podmiotom 
odpowiedzialnym za bilansowanie 
handlowe oraz Operatorowi Syste-
mu Przesyłowego,

 � opracowywanie, aktualizację i udo-
stępnianie odbiorcom ich standar-
dowych profili zużycia,

 � wsparcie procesu zmiany sprze-
dawcy,

 � ewidencjonowanie odbiorców, ich 
umów oraz miejsc dostarczania 
energii,

 � rozliczanie odbiorców energii  
z usług dystrybucji oraz ze sprze-
daży energii,

 � ewidencjonowanie naliczania i od-
prowadzania podatku akcyzowego.

Przygotowany pakiet Oprogramo-
wania znacząco ułatwia realizację za-
dań wynikających z nowelizacji ustawy, 
jakie pojawiły się przed Przedsiębior-
stwami Energetyki Przemysłowej, któ-
rzy niebawem będą pełnić funkcję 
Operatora Systemu Dystrybucyjnego 
(nOSD). o

”

INNSOFT Sp. z o.o. - istnieje od 1987 r. Od początku istnienia firma tworzy i dostarcza oprogramowanie oraz urządze-
nia pomiarowe i teletransmisyjne przedsiębiorstwom sektora energetycznego, wspomagając ich działalność i pomaga-
jąc im rozwiązywać problemy jakie występują przy reorganizacjach branży oraz zmieniających się wymaganiach Rynku 
Energii. W swojej ofercie INNSOFT posiada produkty zarówno dla wytwórców i dystrybutorów energii, przedsiębiorstw 
obrotu, dla odbiorców oraz struktur takich jak koncerny i grupy kapitałowe.
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Marek Gajowczyk, Kierowanie Siecią, Operator Pomiarów, RWE Stoen Operator Sp. z o.o.

„SMArT CITY”
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie merytorycznych 

i technicznych aspektów akwizycji danych z układów pomiarowo-
rozliczeniowych stosowanych obecnie w RWE Stoen Operator Sp. z o.o. 
Dynamika zmian, zachodzących od kilku lat w sektorze energetycznym w Polsce, 
wymusza na firmach funkcjonujących w tym środowisku, ciągłe podnoszenie 
standardów usług oferowanych klientom, co wymaga również posiadania 
nowoczesnych narzędzi i systemów. 

Zmiany te wymuszone są w równym stopniu przez ustawodawcę, jak i wciąż 
powiększający się rynek odbiorców energii elektrycznej. Taka sytuacja powodu-
je, że solidnie i mądrze zaprojektowane oraz wdrożone systemy informatyczne 
stają się jednymi z najistotniejszych narzędzi służących usprawnieniu działalno-
ści, a co za tym idzie do osiągania wymiernych korzyści finansowych każdego 
przedsiębiorstwa tej branży.

Wśród podmiotów, doświadczających obecnie największych zmian wywołanych 
opisanymi wyżej czynnikami, są spółki dystrybucyjne i ich obszary organizacyjne 
odpowiedzialne za pozyskiwanie i analizę danych pomiarowych dotyczących ener-
gii elektrycznej, a w konsekwencji rozliczanie odbiorców z jej faktycznego zużycia. 

 � Struktura systemu

Rys. 1. Struktura systemu

Struktura systemu jest wielowar-
stwowa i składa się z mnóstwa elemen-
tów, które muszą precyzyjnie ze sobą 
współgrać. Każdy nawet najdrobniej-
szy szczegół może spowodować, że 
łańcuch zależności zostanie rozerwa-
ny. Obecne doświadczenia wskazują, 
że kluczem do sukcesu jest umiejęt-
ność do długoterminowego planowania 
i wczesnego przewidywania zagrożeń.

 � Warstwa pomiarowa

Rys. 2. Warstwa pomiarowa 

Układy pomiarowe pełnią bardzo 
istotną funkcję w całym systemie. Naj-
ważniejszą ich cechą jest standaryzacja 
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zaimplementowanych protokołów oraz wyjść komunikacyjnych. Bardzo istotną 
wartością jest możliwość dostosowywania liczników do nowych realiów poprzez 
zmianę samego oprogramowania bez konieczności wprowadzania modyfikacji 
sprzętowych. Oczywiście należy zwracać uwagę na pozostałe parametry, takie 
jak: wysoka dokładność i stabilność pomiaru, narzędzia chroniące przed niele-
galnym poborem energii.

 � Transmisja danych

Rys. 3. Lokalny odczyt danych

W celu wykorzystania potencjału możliwości liczników starszej generacji, któ-
re nie posiadają pełnej funkcjonalności do zdalnego odczytu, można zastosować 
rozwiązanie polegające na lokalnym odczycie pełnego profilu energii poprzez 
dedykowane do tego celu urządzenia obsługiwane przez inkasentów. Lokalny 
odczyt sprawdza się też doskonale w lokalizacjach, gdzie występują problemy 
z uzyskaniem odpowiednich parametrów transmisji bezprzewodowej.

Rys. 4. Bezprzewodowy odczyt danych

Obecnie najbardziej rozpowszechnioną metodą jest transmisja danych za 
pośrednictwem sieci GSM lub GPRS. Bardzo istotna jest możliwość wspólnego 
projektowania wraz z operatorem sieci rozwoju wspólnej infrastruktury. Na po-
wodzenie wpływa także możliwość autonomicznego zarządzania rozwiązaniami 
telemetrycznymi (inwentaryzacja punktów pomiarowych, zarządzanie kartami 
w APN, nadawanie i zmiana adresów IP), monitoring zdarzeń w całym obszarze 
sieci telemetrycznej, monitoring urządzeń, dodawanie punktów pomiarowych do 
systemu monitoringu, podgląd stanów, statystyk i raportów.

 � System pomiarowy

Zakres zadań Operatora Pomiarów wymaga zastosowania właściwego sys-
temu, umożliwiającego pozyskanie danych pomiarowo-rozliczeniowych, ich prze-
twarzanie i przekazywanie do wewnętrznych i zewnętrznych partnerów. Dobry 
system pomiarowy to taki system, który jest w pełni dostosowany do potrzeb 
użytkownika. Każdy, kto choć raz miał okazję pracować w systemie pomiarowym, 

Terminologia: 

TPA - „Third Party Access” (moż-
liwość zakupu energii elektrycznej 
od innego Sprzedawcy), 
OSD - Operator Systemu Dystry-
bucyjnego, 
AMM - „Automatic Meter Manage-
ment” (automatyczne zarządzanie 
licznikami),
AMR - „Automatic Meter Reading” 
(automatyczny odczyt liczników),
SKOME - System pomiarowy,
SAP IUS - System bilingowy,
APN - „Access Point Name” (na-
zwa punktu dostępowego).

z pewnością może stwierdzić, że użyt-
kownik nie jest w stanie od razu ocenić 
pełnej funkcjonalności. W miarę upły-
wu czasu i doświadczeń, wykorzysty-
wane narzędzia systemowe powinny 
być dostosowywane zgodnie z zapo-
trzebowaniem. 

Rys. 5. System pomiarowy

 � Przyszłość

Jednym z wyzwań w przyszłości 
jest usprawnienie procesu pozyskiwa-
nia i obróbki danych pomiarowych, któ-
ra w dobie rozkwitu idei zdalnego od-
czytu nabiera wyjątkowego znaczenia. 
Obecnie wdrożone już przez RWE Sto-
en Operator Sp. z o.o. systemy „AMR” 
oraz „AMM”, zapewnią optymalizację 
kosztów oraz pozwalają znacząco za-
oszczędzać czas. Zastosowanie no-
woczesnych rozwiązań na miarę XXI 
wieku pozwoli nam także na pełne za-
spokojenie oczekiwań i potrzeb odbior-
ców końcowych energii elektrycznej. o
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Niniejszy artykuł przedstawia rys 
historyczny, podsumowuje sytuację 
w tym zakresie i stara się przewidzieć, 
w którym kierunku podążą zmiany za-
sad opodatkowania energii elektrycznej.

 � Okres do dnia 1 marca 
2009 r.

Podstawowym problemem, który 
pojawił się za rządów poprzedniej usta-
wy, a którego skutki trwają do dzisiaj, 
jest zaniechanie legislacyjne, jeżeli cho-
dzi o osobę podatnika akcyzy od ener-
gii elektrycznej. Przepisy wspólnotowe 
zobowiązywały państwa członkowskie, 
aby podatek pobierany był od podmio-
tu, który energię sprzedaje nabywcy 
końcowemu. Natomiast w Polsce, po-
datnikiem był zakład, który produko-
wał energię. 

Polska miała sporo czasu, żeby 
swoje przepisy w tym zakresie dosto-
sować. Pomimo tego, pozostały one 
bez zmian, co skutkowało wyrokiem 
Europejskiego Trybunału Sprawiedli-
wości, stwierdzającego ich niezgod-
ność z prawem UE. 

Niezgodność tę starają się obec-
nie wykorzystać producenci energii 
elektrycznej, którzy żądają od Skarbu 
Państwa zwrotu kwot akcyzy płaconej 
przez nich w tamtym okresie. Suma 
jest niebagatelna, mówimy bowiem o 
kilku miliardach złotych. Jednak kwota-
mi tymi interesują się również odbiorcy 
energii, którzy chcą je - na drodze cywil-
noprawnej - wyegzekwować od zakła-
dów energetycznych. Całą sprawą inte-
resuje się również Komisja Europejska, 
która zastanawia się, czy ewentualny 
zwrot akcyzy nie stanowiłby pomocy 
publicznej. Z kolei Trybunał Konstytu-
cyjny rozpatruje pytanie prawne, do-
tyczące możliwości zwrotu nadpłaty 
podmiotowi, który chociaż formalnie nie 
był zobowiązany do zapłaty podatku, 
to przerzucił kwotę podatku na swoje-
go klienta, tak jak robili to producenci 
energii elektrycznej.

Jak widać w sprawę zaangażowa-
ne jest bardzo wiele gremiów, mających 
różne punkty widzenia i różne intere-
sy. Trudno powiedzieć, kto ostatecznie 
- czy ktokolwiek - wzbogaci się kosztem 
państwa. Na pewno jednak swoją opie-

szałością, Polska sama przysporzyła 
sobie kłopotów.

 � Okres po 1 marca 2009 r.

Długo oczekiwana nowa ustawa ak-
cyzowa wreszcie dostosowała osobę 
podatnika do regulacji wspólnotowych. 
Niestety, przy tej okazji popełniono sze-
reg innych błędów, których konsekwen-
cje musieli ponosić podatnicy.

Pierwszymi niedopatrzeniem był 
brak wyraźnie zapisanej w ustawie za-
sady jednokrotności opodatkowania 
akcyzą energii elektrycznej. Zasada ta 
wynika wprawdzie z ogólnych zasad 
systemu akcyzy, ale brak jej wyartykuło-
wania spowodował niestety niekorzyst-
ne konsekwencje dla niektórych podat-
ników, którzy nabyli energię z zapłaconą 
akcyzą, ale musieli naliczyć ją ponownie. 

Z drugiej strony, poprzez niepo-
prawne sformułowanie definicji podat-
nika, pozwoliło niektórym przedsiębior-
com, posiadającym wyłącznie koncesję 
na wytwarzanie energii elektrycznej, 
uniknąć zapłaty akcyzy od nabytej ener-
gii w ogóle.

Wojciech Krok, doradca podatkowy, Parulski & Wspólnicy Doradcy Podatkowi

Opodatkowanie akcyzą energii elektrycznej 

- węzłowe dylematy
Od dnia 1 stycznia 2006 r., kiedy to upłynęły okresy przejściowe, 

przewidziane na dostosowanie zasad opodatkowania energii elektrycznej 
do przepisów prawa unijnego, można odnieść wrażenie, że polski ustawodawca 
nie radzi sobie zbyt dobrze z wyrobem akcyzowym. Ostatnie cztery lata to 
w zasadzie historia wpadek legislacyjnych, skutkujących często kłopotami dla 
podatników, ale także istotnymi kwotami traconymi przez budżet. 
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Drugim obszarem problemowym 
była kwestia strat energii elektrycznej. 
Z zakresu opodatkowania wyłączo-
no (realizując dyrektywy wspólnoto-
we) straty energii elektrycznej, oprócz 
energii zużywanej w celu jej przesłania 
lub dystrybucji, jednak definicji tej za-
brakło szczegółowości i nie do końca 
przystawała ona do pojęć używanych 
w energetyce. Wątpliwości pojawiły się 
chociażby jeżeli chodzi o nielegalny po-
bór energii elektrycznej, który również 
jest zaliczany do strat energii. Tutaj jed-
nak, organy podatkowe doszły do wnio-
sku, że podatnikiem akcyzy powinien 
być nie zakład energetyczny, ale „zło-
dziej” energii.

Problem pojawił się także przy roz-
liczaniu zwolnienia od akcyzy dla ener-
gii odnawialnej. Zwolnienie jest bowiem 
realizowane u podmiotu, który uma-
rza świadectwa pochodzenia energii, 
z uwagi, że nie wszystkie podmioty, któ-
re mają taki obowiązek są podatnika-
mi akcyzy. W praktyce, dla niektórych 
przedsiębiorstw, zwolnienie to okazało 
się więc nie do zastosowania.

Największe zamieszanie wprowa-
dziła jednak kwestia tzw. „ wpłat wstęp-
nych”. W zamyśle, miała to być insty-
tucja, która zapewnia regularny wpływ 
akcyzy od podatników, którzy nie pła-
ciliby jej co miesiąc. Po wprowadzeniu 
ustawy, organy podatkowe doszły jed-
nak do wniosku, że wpłaty wstępne po-
winni płacić wszyscy podatnicy. Obcią-
żenie administracyjne dla podatników 
okazało się być kolosalne. I znowu, wiele 
firm energetycznych ugrzęzło w sporach. 

 � Zmiany od dnia 
1 września 2010 r.

Nowelizacja ustawy akcyzowej, któ-
ra wchodzi w życie 1 września 2010 r., 
usuwa część problemów, opisanych 
powyżej. 

Ustawodawca wprowadza zasadę 
jednokrotności opodatkowania energii 
elektrycznej, zrównuje nielegalny po-
bór energii z jej zużyciem, ale przede 
wszystkim, całkowicie zmienia system 
rozliczania akcyzy. 

Zlikwidowano instytucję wpłat 
wstępnych, a zamiast niej powiązano 
moment powstania zobowiązania po-
datkowego w akcyzie z wystawieniem 
na rzecz klienta faktury albo innego do-
kumentu, z którego wynika zapłata na-
leżności za sprzedaną energię.

Doprecyzowano również zakres 
szeregu zwolnień, m.in. dla energii elek-
trycznej zużywanej w procesie kogene-
racji, tudzież dla wyrobów energetycz-
nych zużywanych do produkcji energii 
elektrycznej. 

Ustawodawca 
wprowadza 
zasadę 
jednokrotności 
opodatkowania 
energii 
elektrycznej, 
zrównuje 
nielegalny pobór 
energii z jej 
zużyciem, ale 
przede wszystkim, 
całkowicie zmienia 
system rozliczania 
akcyzy

Jednak szereg kwestii - i to niepo-
równanie bardziej fundamentalnych 
- pozostało nadal nie rozwiązanych. 

Przede wszystkim, mimo pewnych 
deklaracji w tej kwestii, nadal nie jest 
jasne, jaki sposób rząd zamierza wpro-
wadzić ulgi w akcyzie dla branż ener-
gochłonnych. Taką możliwość dają Pol-
sce dyrektywy wspólnotowe i pojawiały 
się już deklaracje o rozpoczęciu prac 
nad takimi rozwiązaniami. Pojawia się 
jednak obawa, w jaki sposób zostaną 
określone warunki dla takich ulg. Gwoli 
przypomnienia, w poprzednio obowią-
zujących przepisach akcyzowych, obo-
wiązywała podobna ulga, ale dotyczyła 
tylko podmiotów sprzedających swoje 
wyroby poza Polskę, dla których kosz-
ty energii elektrycznej stanowiły ponad 

19% ogólnych kosztów. Z tak skonstru-
owanego zwolnienia nie mógł skorzy-
stać praktycznie nikt. Miejmy nadzieję, 
że tym razem będzie inaczej.

Drugim problemem, na rozwiązanie 
którego nadal czekamy, jest kwestia 
opodatkowania zużycia energii, które 
jest wyłączone ze zharmonizowanego 
systemu akcyzy, to jest energii zużywa-
nej w procesach redukcji chemicznej, 
procesach elektrolitycznych, metalur-
gicznych oraz w procesach mineralo-
gicznych (czyli w do produkcji różnego 
rodzaju wyrobów, szkła, cementu, wy-
robów budowlanych). 

Koszt energii elektrycznej w bran-
żach, które korzystają z tego typu pro-
cesów jest bardzo poważny, a niestety 
doczekały się one wprowadzenia wy-
nikających z prawa wspólnotowego 
zwolnień od akcyzy. Polskie władze po-
datkowe uparcie utrzymują, że Polska 
miała prawo opodatkować takie formy 
zużycia energii akcyzą zharmonizowa-
ną, ale w orzecznictwie sądów przewa-
ża pogląd, że państwa członkowskie 
nie mają takiego prawa. 

Ale to oczywiście nie koniec pro-
blemów. Na horyzoncie czekają dodat-
kowe wyzwania, a mianowicie koniec 
przejściowych zwolnień od akcyzy dla 
węgla i gazu ziemnego. Szczególne 
utrudnienia mogą pojawić się, jeżeli 
chodzi o opodatkowanie węgla, pol-
ska ustawa nie przewiduje w tym zakre-
sie żadnego specjalnego mechanizmu, 
co oznacza, że byłby on opodatkowa-
ny od razu w momencie wydobycia. 
To rodziłoby oczywiście trudności ad-
ministracyjne zarówno dla kopalń, jak 
i dla przedsiębiorstw energetycznych. 
Wprawdzie węgiel, tak jak inne wyroby 
energetyczne, zużywany do produkcji 
energii elektrycznej podlegałby zwolnie-
niu od akcyzy, ale jeżeli akcyza została-
by już zapłacona, pojawiłyby się poważ-
ne problemy z realizacją tego zwolnienia. 

Miejmy nadzieję, że w przyszłym 
roku, polskiemu ustawodawcy uda się 
wypracować sensowny ekonomicznie 
mechanizm w tym zakresie, lepszy niż 
dotychczasowe przepisy dotyczące 
opodatkowania energii. o

”



Katarzyna Żyrko, prawnik, Skoczyński Wachowiak Strykowski Kancelaria Prawna Sp. k.

elektrowniA 
słonecznA 

- nietypowa 
inwestycja?

Wykorzystanie odnawialnych 
źródeł energii, w tym również 

energii słonecznej, niesie ze sobą 
wiele korzyści. Państwa Wspólnoty 
Europejskiej, mając tą świadomość, 
od prawie 30 lat podejmują kroki 
celem wypromowania odnawialnych 
źródeł energii (OZE).  
W tym celu podejmowanych jest 
szereg działań, które mają skłonić 
Państwa Członkowskie UE  
do stworzenia czy też wdrożenia 
pewnych regulacji i rozwiązań,  
które ułatwiłyby pozyskiwanie energii  
z odnawialnych źródeł,  
w tym z promieniowania 
słonecznego, w jak największym 
stopniu.
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Niewątpliwie ustawodawca polski 
wyszedł naprzeciw wymaganiom 

stawianym przez UE i wprowadził ure-
gulowania, które miałyby ułatwić po-
zyskiwanie energii z OZE. Niestety, te 
ułatwienia dotyczą jedynie inwestycji 
podmiotów, które wykorzystują pozy-
skaną energię słoneczną wyłącznie 
na własne potrzeby, tj. montaż kolek-
torów słonecznych na budynkach, czy 
też inwestycje w kolektory wolnosto-
jące. Zupełnie inaczej przedstawia się 
sytuacja podmiotów, które w ramach 
prowadzonej działalności gospodar-
czej pozyskaną w ramach inwestycji, 
np. w elektrownię słoneczną, energię 
mają zamiar udostępniać podmiotom 
trzecim.

 � Lokalizacja

Przedsiębiorca, który ma zamiar 
zrealizować inwestycję polegającą na 
pozyskiwaniu energii z energii promie-
niowania słonecznego, tj. elektrow-
ni słonecznej, w pierwszej kolejności 
musi podjąć działania, które mają na 
celu ustalenie czy w wybranej przez 
niego lokalizacji w ogóle możliwa jest 
realizacja takiej inwestycji. W tym ce-
lu należy sprawdzić w pierwszej kolej-
ności w urzędzie gminy właściwym ze 
względu na położenie interesującej nas 
nieruchomości, czy dla danego terenu 
został uchwalony miejscowy plan zago-
spodarowania przestrzennego (mpzp) 
i czy plan ten przewiduje możliwość 
budowy elektrowni słonecznej w da-
nym miejscu. Jeśli ustalenia mpzp nie 
przewidują inwestycji tego rodzaju na 
interesującym nas terenie – co niestety 
jest regułą w obecnym stanie prawnym, 
to jedyną możliwością realizacji tego 
rodzaju zamierzenia w określonym ob-
szarze jest zmiana postanowień mpzp 
w drodze uchwały właściwej rady gmi-
ny. Jest to jednak proces długotrwa-
ły i ze względów urbanistyczno-plani-
stycznych gminy nie zawsze możliwy 
do przeprowadzenia. W konsekwen-
cji - w sytuacji niezgodności planowa-
nej inwestycji z mpzp - w większości 
przypadków - należy wziąć pod uwagę 

możliwość budowy elektrowni słonecz-
nej w innym miejscu. 

 � Pozwolenie na budowę

Jeżeli nasze ustalenia są pozytyw-
ne, zgodnie z art. 28 Ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zo-
bligowani jesteśmy do uzyskania de-
cyzji pozwolenia na budowę. Takie po-
zwolenie wydawane jest przez starostę 
(prezydenta miasta - jeżeli inwestycja 
realizowana jest na obszarze miasta na 
prawach powiatu).

Proces 
inwestycyjny 
mający na celu 
budowę instalacji 
do pozyskiwania 
energii z energii 
słonecznej celem 
udostępnienia jej 
osobom trzecim 
jest bardzo 
sformalizowany 
(…)

Nieco inaczej przedstawia się sytu-
acja inwestora, który planuje realizację 
inwestycji na nieruchomości, dla której 
nie został uchwalony miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego. 
W takim wypadku również konieczne 
będzie uzyskanie decyzji pozwolenia 
na budowę, jednakże poprzedzona ona 
będzie koniecznością uzyskania decyzji 
o warunkach zabudowy i zagospodaro-
wania terenu, o której mowa w ustawie 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym.

 � Warunki zabudowy 
i zagospodarowania 
terenu

Pamiętać należy, że zgodnie z art. 
59 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodaro-

waniu przestrzennym wydanie decyzji 
o warunkach zabudowy i zagospoda-
rowania terenu jest możliwe jedynie w 
przypadku łącznego spełnienia nastę-
pujących warunków:
1. co najmniej jedna działka sąsied-

nia, dostępna z tej samej drogi pu-
blicznej, jest zabudowana w sposób 
pozwalający na określenie wyma-
gań dotyczących nowej zabudowy  
w zakresie kontynuacji funkcji, para-
metrów, cech i wskaźników kształ-
towania zabudowy oraz zagospo-
darowania terenu, w tym gabarytów 
i formy architektonicznej obiektów 
budowlanych, linii zabudowy oraz 
intensywności wykorzystania te-
renu.
Ten aspekt bywa najbardziej pro-

blematyczny w odniesieniu do inwe-
stycji „nietypowych”, czy dużych pro-
jektów infrastrukturalnych, takich jak 
właśnie elektrownie słoneczne. Wąt-
pliwości w tym zakresie wyjaśnił NSA 
w Warszawie w wyroku z dnia 21 lipca 
2009 r. (II OSK 1193/08) stwierdzając, 
że „wynikająca z art. 61 ust. 1 pkt. 1 
ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym ocena inwestycji 
z punktu widzenia kontynuacji istnieją-
cej zabudowy w zakresie jej funkcji oraz 
cech architektonicznych i urbanistycz-
nych, nie oznacza zakazu lokalizacji 
zróżnicowanej zabudowy na określo-
nym terenie oraz bezwzględnego obo-
wiązku kontynuacji dominującej funkcji 
zabudowy, jeśli analiza urbanistyczna 
wskazuje przyczyny odstępstwa popar-
te oceną zachowania ładu przestrzen-
nego, uciążliwości i wpływu inwestycji 
dla działek sąsiednich”,
2. teren ma dostęp do drogi publicz-

nej,
3. istniejące lub projektowane uzbro-

jenie terenu jest wystarczające dla 
zamierzenia budowlanego,

4. teren nie wymaga uzyskania zgody 
na zmianę przeznaczenia gruntów 
rolnych i leśnych na cele nierolni-
cze i nieleśne albo jest objęty zgodą 
uzyskaną przy sporządzaniu miej-
scowych planów, które utraciły moc 
na podstawie przepisów ustawy  

”
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z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospo-
darowaniu przestrzennym,

5. decyzja jest zgodna z przepisami 
odrębnymi.

Istotnym jest, że decyzja o warun-
kach zabudowy może być wydana oso-
bie, która nie ma tytułu prawnego do 
nieruchomości, a więc nie jest jej wła-
ścicielem, użytkownikiem wieczystym, 
najemcą, czy dzierżawcą, co umożliwia 
wstępną weryfikację przez inwestora 
możliwości wykonywania na danym 
terenie określonej działalności.

Jednocześnie należy pamiętać, że 
decyzja o warunkach zabudowy, zgod-
nie z art. 65 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym wygasa 
w przypadku wejścia w życie na danym 
obszarze mpzp.

 � Koncesja

Z punktu widzenia planowej inwe-
stycji w zakresie wytwarzania energii  
z OZE, uzyskanie pozwoleń o charak-
terze planistyczno-budowlanym, a więc 
decyzji pozwolenia na budowę, poprze-
dzonej czasami decyzją o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu, 
stanowi jedynie fazę wstępną w stosun-
ku do etapu uzyskania najistotniejsze-
go pozwolenia, a mianowicie koncesji. 
Zgodnie bowiem z art. 32 ust. 1 pkt. 
1 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 
Prawo energetyczne przedsiębiorca 
zamierzający prowadzić działalność po-
legającą na wytwarzaniu energii z OZE 
w postaci promieniowania słonecznego 
musi uzyskać koncesję.

Konieczność uzyskania koncesji 
będzie wiązać się więc z każdą inwe-
stycją, której założeniem jest prowa-
dzenie działalności gospodarczej w za-
kresie wytwarzania energii elektrycznej  
z OZE bez względu na wielkość mocy 
źródła, czy też docelową ilość wypro-
dukowanej w tym źródle energii. W kon-
sekwencji również prowadzenie dzia-
łalności polegającej na pozyskiwaniu 
energii z instalacji słonecznych objęte 
jest obowiązkiem uzyskania koncesji.

By uzyskać koncesję, przedsiębior-
ca - przyszły koncesjonariusz, musi 
spełnić warunki określone w art. 33 ust. 
1 Prawa energetycznego, tzn. musi:

 � mieć siedzibę lub miejsce za-
mieszkania na terytorium państwa 
członkowskiego UE, Konfederacji 
Szwajcarskiej lub państwa człon-
kowskiego Europejskiego Porozu-
mienia o Wolnym Handlu (EFTA) 
- strony umowy o Europejskim Ob-
szarze Gospodarczym,

 � dysponować środkami finansowy-
mi w wielkości gwarantującej pra-
widłowe wykonywanie działalności 
bądź jest w stanie udokumentować 
możliwości ich pozyskania,

 � mieć możliwości techniczne, gwa-
rantujące prawidłowe wykonywanie 
działalności,

 � zapewnić zatrudnienie osób o wła-
ściwych kwalifikacjach zawodo-
wych,

 � uzyskać decyzję o warunkach za-
budowy i zagospodarowania te-
renu, i jednocześnie w stosunku 
do przedsiębiorcy starającego się 
o koncesję nie mogą mieć zasto-
sowania wskazane poniżej oko-
liczności:

 � znajduje się w postępowaniu upa-
dłościowym lub likwidacji,

 � któremu w ciągu ostatnich 3 lat 
cofnięto koncesję na działalność 
z powodu rażącego naruszenia 
warunków określonych w koncesji 
lub innych warunków wykonywa-
nia koncesjonowanej działalności 
gospodarczej lub w wyznaczonym 
terminie nie usunął stanu faktycz-
nego lub prawnego niezgodnego 
z warunkami określonymi w kon-
cesji lub z przepisami regulujący-
mi działalność gospodarczą objętą 
koncesją lub którego w ciągu ostat-
nich 3 lat wykreślono z rejestru 
działalności regulowanej z powodu 
złożenia oświadczenia o spełnieniu 
warunków wymaganych do wyko-
nywania tej działalności niezgodnie 
ze stanem faktycznym lub nieusu-
nięcia w wyznaczonym przez organ 
terminie naruszeń warunków wy-

maganych do wykonywania dzia-
łalności regulowanej lub rażącego 
naruszenia warunków wymaganych 
do wykonywania działalności regu-
lowanej przez przedsiębiorcę,

 � skazanego prawomocnym wyro-
kiem sądu za przestępstwo mające 
związek z przedmiotem działalno-
ści gospodarczej określonej ustawą 
Prawo energetyczne.

Przedsiębiorca, by uzyskać kon-
cesję musi złożyć do Prezesa Urzę-
du Regulacji Energetyki wniosek wraz 
z dokumentami, które można podzielić 
na trzy grupy: 
a. dokumenty wskazujące, że wnio-

skodawca spełnia warunki organi-
zacyjne zapewniające prawidłowe 
wykonywanie działalności wynikają-
cej z koncesji (m.in. zaświadczenia 
z EDG, NIP, odpis z KRS, zaświad-
czenia o niekaralności, oświadcze-
nia dotyczące świadectw kwalifi-
kacyjnych pracowników, dowód 
zapłaty należnej opłaty skarbowej 
za wydanie koncesji w wysokości 
616 zł.),

b. dokumenty wskazujące, że speł-
nione są warunki techniczne za-
pewniające prawidłowe wykony-
wanie działalności gospodarczej 
(m.in. potwierdzenie tytułu praw-
nego do obiektów i instalacji, opis 
parametrów technicznych urządzeń 
służących do wytwarzania energii 
oraz stanu tych urządzeń, schemat 
oraz opis sposobu zainstalowania 
układu pomiarowego, decyzja o wa-
runkach zabudowy i zagospoda-
rowania terenu, decyzja o pozwo-
leniu na budowę urządzeń, sieci  
i instalacji, protokoły sprawdzenia 
technicznego, tzw. warunki przy-
łączenia do sieci albo tzw. umowa 
przyłączeniowa),

c. dokumenty potwierdzające moż-
liwości finansowe wnioskodawcy 
(m.in. zestawienie rocznych, pla-
nowanych przychodów i kosztów 
na okres min. 3 lat, sprawozdania 
finansowe za ostatnie 3 lata, za-
świadczenia o braku zaległości pu-
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bliczno-prawnych, zaświadczenia  
z banku prowadzące podstawowy 
rachunek przedsiębiorcy określa-
jące wielkość obrotów, zdolność 
płatniczą/kredytową).

Niewątpliwie kompletność złożone-
go wniosku i załączonych do niego do-
kumentów ma bezpośredni wpływ na 
czas trwania postępowania w sprawie 
wydania koncesji. W związku z faktem, 
że w trakcie postępowania o wydanie 
koncesji Prezes URE jest obowiązany 
do uzyskania opinii właściwego miej-
scowo zarządu województwa (art. 23 
ust. 3 Prawa energetycznego), wska-
zane jest, by złożyć wniosek o wyda-
nie koncesji z odpowiednim wyprze-
dzeniem w stosunku do zamierzonego 
terminu przystąpienia do wytwarzania 
energii z OZE. Jeżeli wniosek jest kom-
pletny i nie budzi żadnych zastrzeżeń 
formalnych, decyzja w sprawie wyda-
nia koncesji powinna być wydana - sto-
sownie do przepisów Kodeksu postę-
powania administracyjnego - w ciągu 
1 miesiąca lub (w przypadku sprawy 
szczególnie skomplikowanej) w ciągu 
2 miesięcy. W praktyce koncesje wyda-
wane są w terminach dłuższych, nawet 
w przypadku wniosków niebudzących 
zastrzeżeń. Jeżeli zaś wniosek zawie-
ra jakiekolwiek braki, wnioskodawca 
wzywany jest do usunięcia braków for-
malnych wniosku, pod rygorem pozo-
stawienia wniosku bez rozpoznania. 
W związku z powyższym, celowym jest 
ustalenie w URE dokładnego wykazu 
dokumentów, które są niezbędne do 
uzyskania koncesji, co niewątpliwie ma 
wpływ na szybkość uzyskania koncesji. 

 � Promesa koncesji

Przedsiębiorca, który zamierza 
wykonywać działalność gospodarczą 
polegającą na wytwarzaniu, przetwa-
rzaniu, magazynowaniu, przesyłaniu, 
dystrybucji oraz obrocie energią, pod-
legającą koncesjonowaniu, może ubie-
gać się o wydanie promesy koncesji. 
Uzyskanie promesy koncesji jest więc 
niejako wstępną fazą uzyskania właści-

wej decyzji administracyjnej - koncesji 
- uprawniającej do prowadzenia dzia-
łalności w zakresie wytwarzania ener-
gii z OZE, w tym z energii słonecznej. 
Uzyskanie takiej promesy sprawia, iż 
w okresie jej ważności (nie krótszym niż 
6 miesięcy) nie można odmówić udzie-
lenia koncesji na działalność określoną 
w promesie, chyba że ulegał zmianie 
stan faktyczny lub prawny podany we 
wniosku o wydanie promesy.

Instytucja promesy ma istotne zna-
czenie z punktu widzenia planowania 
w czasie procesu inwestycyjnego, gdyż 
- co prawda - uzyskanie promesy nie 
daje prawa do prowadzenia działalno-
ści w zakresie, w którym wymagane 
jest uzyskanie koncesji (co się z tym 
wiąże, nie ma możliwości skutecznie 
żądać zakupu i pierwszeństwa przesy-
łania lub dystrybucji energii elektrycz-
nej), niemniej jednak może być istotnym 
argumentem w toku uzyskiwania finan-

sowania na planowaną inwestycję. Jest 
ona bowiem swoistego rodzaju „gwa-
rancją” uzyskania koncesji w określo-
nym czasie.

By uzyskać promesę koncesji, 
przedsiębiorca winien złożyć do Preze-
sa URE wniosek wraz z dokumentami, 
które dołącza się do wniosku o uzyska-
nie koncesji oraz uiścić opłatę w wyso-
kości 98 zł. 

 � Wnioski

Podsumowując, stwierdzić nale-
ży, że proces inwestycyjny mający na 
celu budowę instalacji do pozyskiwa-
nia energii z energii słonecznej celem 
udostępnienia jej osobom trzecim jest 
bardzo sformalizowany, wymagający 
uzyskania przez przedsiębiorcę licznych 
pozwoleń, co w konsekwencji oznacza, 
że na chwilę obecną jest bardzo rzadko 
stosowany w praktyce. o
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Grzegorz Serwatka

TEChnologIE współspalanIa 
bIomasy w ElEkTRownIaCh
Współspalanie biomasy jest zjawiskiem powszechnym, co powiązane jest 

z dodatkowymi korzyściami finansowymi. Dopłata za „zieloną” produkcję 
oraz zerowa emisja CO2 jest pokusą nie do odparcia, aby zainwestować 
w dodatkową instalację na terenie elektrowni. 

Biomasa razem z węglem w młynach kulowych stanowi realne zagrożenie 
zapalenia lub wybuchu. Pominięcie młyna węglowego w tym procesie bardzo 

ułatwia eksploatację. Warto rozważyć podawanie biomasy bezpośrednio  
do pyłoprzewodów, przed palnikami. 
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 � Proces spalania 
biomasy - podawanie 
przez młyny węgla

Najbardziej popularnym procesem 
spalania biomasy jest podawanie na 
młyny węglowe. Paliwem jest leśna bio-
masa w postaci zrębków, wiórów, pel-
let, a także pellet słonecznika, czy też 
brykietów słomy. 

Prowadzenie procesu spalania po-
przez młyn przy udziale 2-3% bioma-
sy nie powoduje praktycznie żadnych 
większych komplikacji. Nie ma zagro-
żenia wybuchem dla młynów podają-
cych paliwo, zwłaszcza dla jednostek 
200 MWe. 

W krajowych elektrowniach unika 
się podawania biomasy przy większej 
mocy bloku np. 500 MWe, ze względu 
na drobniejsze mielenie i bardziej realny 
zapłon i wybuch. 

Istnieje jednak niebezpieczeństwo 
dla wszystkich młynów, gdyż przy za-
wartości biomasy 10% lub więcej, taki 
wybuch jest wielokrotnie bardziej moż-
liwy.

Młyny pracują zwykle przy temp. 
300°C, zatem następuje odparowa-
nie żywicy z wiórów oraz ich szybkie 

schnięcie. Pary żywicy osadzają się na 
powierzchniach młyna, kulach, spręży-
nach, itd. Utrudnia to, a czasem unie-
możliwia proces mielenia. Pyłomie-
szanka węgla osiąga temperaturę na 
poziomie 90-110°C.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że 
młyny węglowe są przeznaczone do 
innego rodzaju paliwa, nie do biomasy. 
Wióry, pellety, kawałki drewna ulegają 
rozerwaniu, rozdzieleniu, rozpłaszcze-
niu, ale na pewno nie są rozdrabniane 
tak jak węgiel. W celu rozdrobnienia 
biomasy należałoby stosować inne ro-
dzaje młynów. Przykładem może być 
młynek z ostrzem tnącym (podobny 
do mielenia kawy) lub inne rozwiąza-
nia techniczne. 

Najlepsza do spalania jest biomasa 
rozdrobniona do wielkości 1 mm w prze-
kroju oraz o długości wiórów kilku mi-
limetrów. Postać do spalania to wióry 
rozdrobnione, natomiast postać biomasy 
przy dostawie to pellety lub wióry. 

Przy spalaniu biomasy pojawiają 
się zwykle kłopoty z węglem w popie-
le, gdzie jego ilość jest dwa razy więk-
sza niż przy spalaniu samego węgla. 
Należy z wielką uwagą prowadzić pro-
ces spalania.

 � Proces spalania 
biomasy - podawanie  
do pyłoprzewodu

Biomasa w tej instalacji podawana 
jest bezpośrednio do pyłoprzewodów 
tuż za młynem węgla. Przewód ruro-
wy podający biomasę jest usytuowany 
od góry pod kątem 45°. Jego średnica 
ma około 8", zaś pyłoprzewód węgla 
sięga 24".

Tuż za młynem temperatura pyłu 
węglowego wynosi 90°C, pneumatycz-
nie dostarczana biomasa ma 25-30°C, 
natomiast mieszanka węgla i bioma-
sy - 65°C. 

Jak pokazują przykłady europejskie 
i amerykańskie, w instalacji tego typu 
można spalać wiele rodzajów biomasy. 
Począwszy od śruty palmowej (pocho-
dzącej z produkcji oleju palmowego), 
wiór drewnianych, słomy oraz innych. 
Od biomasy bardzo suchej (wilgotność 
poniżej 10%) aż do mokrej, której wo-
dę można niemalże ręcznie wyciskać 
(wilgotność 50-55%). 

Należy zwrócić uwagę na fakt, że 
łuska słonecznika traktowana jest jako 
biomasa niebezpieczna. Po rozdrob-
nieniu i złożeniu na składowisku tem-

Budynek magazynowy biomasy. Samochody (wywrotki)  
przywożą rozdrobnioną biomasę w formie wiórów oraz pellet

Podajniki ślimakowe, zgrzebłowe

Podajniki taśmowe. Pomiar masy na taśmie

Przesypywanie biomasy na taśmociąg  
podający węgiel do bunkrów przykotłowych

Transport taśmowy węgla i biomasy

Zbiornik magazynowy około 10 m3

Zbiornik węgla przykotłowy

Ruchoma podłoga podająca biomasę do leja zasypowego

Lej zasypowy

Rys. 1. Przykładowy schemat instalacji podawania biomasy poprzez młyn węgla
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peratura jej może wzrosnąć nawet do 
70°C, do samozapłonu. Rozwiązaniem 
jest spalanie łuski słonecznika od razu 
po dostarczeniu. Inne rodzaje biomasy 
są stabilne termicznie. 

Najlepsza do spalania jest bioma-
sa rozdrobniona do wielkości 1 mm 
w przekroju oraz o długości wiórów kil-
ku milimetrów. Postać do spalania to 
wióry rozdrobnione. 

Przechowywanie najlepiej prze-
biega w pelletach lub brykietach, któ-
ry przed podaniem należy rozdrobnić 
w mlewnikach (młynach biomasy). 

Instalacja funkcjonuje ze stałym 
strumieniem podawanej biomasy oraz 
powietrza (praktycznie niezmienne 
nastawy parametrów). Młyn węglowy 
natomiast ma zmniejszoną wydajność 
o taką wartość, która odpowiada energii 
dostarczonej przez biomasę. 

Założenie jest takie, aby palnik miał 
taką samą moc, bez względu na to czy 
paliwem jest sam węgiel, czy też mie-
szanka węgla i biomasy. W przeciwnym 
wypadku przy zbyt wysokiej mocy, pal-
nik może ulec zniszczeniu. 

 � Wnioski

Podawanie biomasy bezpośred-
nio do pyłoprzewodu przynosi korzyści 
oraz bezpieczną eksploatację. Rozwią-
zanie umożliwia stosowanie różnych 
rodzajów biomasy, nawet o dużej za-
wartości wilgoci. Technologia mieszania 
pyłu węgla i biomasy przed podaniem 
na palniki jest interesującą alternatywą 
dla rozwiązań młynowych. o

Młyn węgla Kocioł

Podanie biomasy

Rys. 3. Schemat instalacji podawania biomasy

Budynek magazynowy biomasy. Samochody (wywrotki) przywożą rozdrobnioną biomasę
Lej zasypowy

Podajniki ślimakowe

Dozowniki celkowe

Dmuchawy Rootsa Rury transportu pneumatycznego do pyłoprzewodu za młynem

Kocioł. Mieszanka pyłu węglowego i biomasy  
bezpośrednio na palniki węglowe do kotła,  

udział 2-3% biomasy

Podawanie biomasy  
do pyłoprzewodów tuż za młynem

Rys. 2. Podawanie biomasy poza młyn
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Maciej Stryjecki, prezes zarządu Fundacji na Rzecz Energetyki Zrównoważonej

Jak wykoRZysTać poTEnCJał 
morskich farm wiatrowych?

Według szacunków EWEA, opartych na planach inwestorskich oraz 
politykach energetycznych państw członkowskich, do 2020 r. zostanie 

wybudowanych 40 GW w morskiej energetyce wiatrowej, w tym na Bałtyku 
6,5-10 GW. Wartość rynku szacuje się na 60 mld euro. Zatrudnienie w sektorze 
MFW w Europie szacuje się 150 000 miejsc pracy. Do 2030 r. ilości te mogą 
zostać co najmniej podwojone. W Polsce rynek MFW szacuje się na 0,5-1,5 
GW w 2020 r. i 5-6 GW w 2030 r. Oznacza to inwestycje rzędu od 2,25 mld 
euro do 2020 r. i do 7,5 mld euro do 2030 r. Zatrudnienie w Polsce  
przy obsłudze bałtyckiego sektora MFW wynieść może nawet do 8 000 etatów. 
Powstaje jednak pytanie, co należy zrobić, aby ten potencjał wykorzystać?

 � Trudna inwestycja

Aby mogły powstać pierwsze far-
my wiatrowe na polskich obszarach 
morskich, niezbędne jest stworzenie 
odpowiednich warunków prawnych, 
umożliwiających przygotowanie i re-
alizację tych niezwykle kosztownych 
i trudnych inwestycji. Oznacza to ko-
nieczność zmian w prawie regulującym 
wydawanie decyzji inwestycyjnych na 
morzu, uregulowanie kwestii prowadze-
nia procedur oceny oddziaływania na 
środowisko tego typu przedsięwzięć 
oraz stworzenia stabilnego i efektyw-
nego systemu wsparcia.

Od dwóch lat trwają prace nad 
zmianą ustawy o obszarach morskich 
RP i administracji morskiej, która re-
guluje zasady lokalizowania inwestycji 
na obszarach morskich. Projekt sto-
sownych rozwiązań powstał najpierw 

w Ministerstwie Infrastruktury, w ra-
mach dużego pakietu zmian prawnych 
w zakresie gospodarki przestrzennej. 
Ponieważ jednak ten projekt nie rozwią-
zywał wszystkich istniejących proble-
mów, a do tego proces jego przygoto-
wania znacząco się wydłużał, Fundacja 
na rzecz Energetyki Zrównoważonej we 
współpracy z Polskim Towarzystwem 
Energetyki Wiatrowej z Gdańska, opra-
cowała własny projekt nowelizacji, któ-
ry przyjęła sejmowa komisja „Przyjazne 
Państwo”. 

 � Obecny stan prawny

W obecnym stanie prawnym po-
zwolenie na wznoszenie i wykorzysta-
nie sztucznych wysp na morzu, które 
stanowi odpowiednik decyzji lokaliza-
cyjnej dla inwestycji realizowanych na 
obszarach morskich, ważne jest przez 

okres nie dłuższy niż 5 lat od dnia wy-
dania. Okres ten jest stanowczo za 
krótki w odniesieniu do możliwości 
przygotowania i realizacji przedsięwzię-
cia polegającego na budowie morskiej 
farmy wiatrowej. Ponadto, przed uzy-
skaniem pozwolenia inwestor zobo-
wiązany jest do wniesienia bezzwrot-
nej opłaty w wysokości 1% wartości 
przedsięwzięcia, która w przypadku 
farmy wiatrowej na morzu może wyno-
sić ponad 60-100 mln zł. Inwestor nie 
może sobie pozwolić na taką opłatę 
na etapie wstępnych analiz możliwości 
zrealizowania projektu. Dopiero bowiem 
uzyskanie pozwolenia na wznoszenie 
sztucznych wysp pozwoli na szczegó-
łowe badania środowiska morskiego, 
uzyskanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach, warunków przyłą-
czenia oraz przygotowanie projektu 
technicznego. Na każdym z tych ko-
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lejnych etapów może okazać się, że 
realizacja planowanego przedsięwzię-
cia nie będzie możliwa. 

 � Nowa ustawa

Nowa ustawa ma na celu umożli-
wienie rozwoju na polskich obszarach 
morskich energetyki wiatrowej, poprzez 
dostosowanie przepisów regulujących 
wydawanie pozwoleń na wznoszenie 
i wykorzystywanie sztucznych wysp do 
uwarunkowań procesu inwestycyjnego 
w energetyce wiatrowej na morzu. Pro-
ces przygotowania projektu farmy wia-
trowej na morzu trwa średnio ok. 7 lat, 
ze względu na konieczność wykona-
nia szeregu specjalistycznych, długo-
trwałych badań środowiska morskie-
go, niezbędnych dla uzyskania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach 
oraz wykonania poprawnego projektu 
technicznego. 

Należy podkreślić, że rozpoczęcie 
wielu badań może być możliwe dopiero 
po określeniu dla danej inwestycji loka-
lizacji poprzez wydanie pozwolenia na 
wznoszenie sztucznych wysp. Okres 
eksploatacji farmy wiatrowej na morzu 
wynosi ok. 20-25 lat. Ustawa ma na 
celu wydłużenie ważności pozwolenia 
na okres 7 lat, w celu przygotowania 
projektu inwestycyjnego oraz do 30 lat 
na jego realizację i wykorzystanie. Po-
nadto wprowadza mechanizm przedłu-
żania ważności pozwolenia o kolejne 
20 lat, o ile dotychczasowe wykorzy-
stanie inwestycji było zgodne z wyda-
nym pozwoleniem. 

Takie przedłużenie ważności po-
zwolenia umożliwi dalszą eksploatację 
farmy wiatrowej po dokonaniu niezbęd-
nych renowacji, np. wymiany turbin. 
Jednocześnie ustawa wprowadza me-
chanizmy zabezpieczające przed blo-
kowaniem lokalizacji pod projekty, któ-
re nie są realizowane. W przypadku nie 
uzyskania w ciągu 7 lat pozwolenia na 
budowę dla przedsięwzięcia, które uzy-
ska pozwolenie na wznoszenie sztucz-
nych wysp, pozwolenie to może zostać 
unieważnione decyzją organu, który je 
wydał. Taki mechanizm pozwala zwe-

ryfikować organowi właściwe powody 
opóźnień w przygotowaniu projektu, co 
ma szczególne znaczenie w przypadku 
pierwszych, pionierskich przedsięwzięć 
realizowanych w Polsce.

Ustawa ponadto zmienia sposób 
płatności za wydanie pozwolenia na 
wznoszenie i wykorzystanie sztucznych 
wysp na morzu w wyłącznej strefie eko-
nomicznej, w taki sposób, aby uwzględ-
niać realia finansowe przygotowania te-
go typu przedsięwzięć. W miarę postępu 
procesu inwestycyjnego oraz zmniejsza-
nia ryzyka jego niewykonania z powo-
dów niezależnych od inwestora, doko-
nywane byłyby kolejne transze wpłaty, 
której całkowita wartość będzie wynosić 
dziesiątki milionów złotych.

Proces 
przygotowania 
projektu farmy 
wiatrowej na 
morzu trwa 
średnio ok. 7 lat, 
ze względu na 
konieczność 
wykonania 
szeregu 
specjalistycznych, 
długotrwałych 
badań środowiska 
morskiego, 
niezbędnych dla 
uzyskania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach 
oraz wykonania 
poprawnego 
projektu 
technicznego

Ustawa likwiduje ponadto ryzyko 
zbyt długich uzgodnień pomiędzy wła-
ściwymi organami w procesie wydawa-
nia pozwolenia na wznoszenie sztucz-
nych wysp oraz zawieszenia procesu 
wydawania pozwoleń na wznoszenie 
sztucznych wysp, ze względu na pra-

ce nad planem zagospodarowania ob-
szarów morskich. Przy inwestycjach tak 
bardzo kosztownych, na etapie przygo-
towania inwestycji, groźba takiego za-
wieszenia procesu decyzyjnego będzie 
powodować zablokowanie decyzji in-
westycyjnych, ze względu na zbyt duże 
ryzyko zaburzenia harmonogramu re-
alizacji procesu inwestycyjnego. Nale-
ży podkreślić, że urzędy biorące udział 
w ewentualnych pracach nad planem 
zagospodarowania obszarów morskich, 
są tymi samymi urzędami, które odpo-
wiadają za opiniowanie i wydanie pozwo-
lenia na wznoszenie sztucznych wysp, 
a więc będą właściwe do ocenienia czy 
rozpatrywany wniosek jest sprzeczny 
z planami, czy też nie. Nie istnieje więc 
żadna groźba, że pozwolenie na wzno-
szenie sztucznych wysp, zostanie wy-
dane wbrew przyjętym założeniom do 
planów zagospodarowania przestrzen-
nego i utrudni prace nad tymi planami. 

 � Otwarcie drogi

Do zaproponowanych zmian praw-
nych pozytywnie ustosunkował się w 
czerwcu bieżącego roku Rząd RP, a tak-
że w sierpniu br. Komisja Sejmowa Sa-
morządu Terytorialnego. Jest więc na-
dzieja że jeszcze w tym roku ustawa 
zostanie przyjęta przez cały parlament. 
Oznaczać to będzie otwarcie drogi do 
przygotowania pierwszych projektów in-
westycyjnych. Dla ich realizacji, niezbęd-
ne jednak jest stworzenie bardziej stabil-
nego i efektywnego systemu wsparcia 
w ramach prac nad nową ustawą o od-
nawialnych źródłach energii. Niezbędne 
jest także stworzenie warunków przyłą-
czeniowych dla morskich farm wiatro-
wych, tak aby możliwy był odbiór wytwa-
rzanej przez nie energii do Krajowego 
Systemu Energetycznego. Jeżeli jed-
nak znajdą się poważni inwestorzy, któ-
rzy będą w stanie przekonać Rząd, iż 
jest faktycznie możliwe wykorzystanie 
ogromnego potencjału, jakim dysponuje 
morska energetyka wiatrowa w Polsce, 
jest poważna szansa, że jeszcze przed 
2020 r. pierwsze obiekty tego typu zo-
staną oddane do użytku. o
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POLEKO odbędą się już po raz 
dwudziesty drugi. Patronat nad targami 
sprawuje Minister Środowiska, a w loży 
partnerów zasiadają najważniejsze izby 
i stowarzyszenia branżowe. Tematem 
przewodnim tegorocznej edycji jest fi-
nansowanie inwestycji środowiskowych.

 � Kompleksowo o energii

Wykorzystanie odnawialnych źródeł 
energii jest jednym z kluczowych zadań 
Unii Europejskiej w zakresie ochrony kli-
matu, bezpieczeństwa energetycznego 
i ochrony środowiska. W ramach tych 
działań niezbędna jest kompleksowa 
wiedza na temat zasad realizacji inwe-
stycji energetycznych oraz możliwości 
ich finansowania. Stąd też tak szero-
kie ujęcie tej tematyki ma miejsce na 
Międzynarodowych Targach Ochrony 
Środowiska POLEKO w ramach Salo-
nu Czystej Energii. To najbardziej zna-
czący salon poświęcony technologiom 
i produktom związanym z wykorzysta-
niem energii ze źródeł odnawialnych. 
Organizowany jest od lat we współpra-
cy z izbami i stowarzyszeniami zajmu-
jącymi się propagowaniem energetyki 
odnawialnej. Niezmiennie towarzyszy 
mu Forum Czystej Energii - cykl co-
dziennych seminariów, poświęconych 
najnowszym rozwiązaniom z zakresu-

pozyskiwania energii ze źródeł odna-
wialnych. 

 � Najnowsze rozwiązania, 
najistotniejsze problemy

POLEKO cieszą się bardzo dużym 
zainteresowaniem ze strony firm z za-
granicy. Ekspozycję targów wzbogacą 
oficjalne wystąpienia narodowe organi-
zowane pod patronatem agencji bądź 
instytucji rządowych. Do tej pory zainte-
resowanie zorganizowaniem grupowych 
ekspozycji na POLEKO zgłosiły już: Au-
stria, Dania, Czechy, Francja, Hiszpania, 
Irlandia, Kanada, Niemcy, Finlandia, Nor-
wegia, Szwecja i Szwajcaria.

Tegoroczną edycję targów POLEKO 
uzupełni nowa branża: Rewitalizacja 
i Rekultywacja, podejmująca tak waż-
ne dla samorządów zagadnienia jak: 
odnowa zdegradowanych obszarów 
miejskich, zagospodarowanie obiektów 
i terenów poprzemysłowych czy powoj-
skowych, odnowa sieci dróg dojazdo-
wych, czy odkwaszanie gleb. W ramach 
tej tematyki odbędzie się, współorgani-
zowana razem z Instytutem Ekologii Te-
renów Uprzemysłowionych, konferencja 
„Rewitalizacja odpowiedzią na wyzwania 
zrównoważonego rozwoju”. 

Ponadto, ekspozycja targów PO-
LEKO obejmować będzie następujące 

sektory branżowe: woda i ścieki, energia 
oraz energia odnawialna, odpady i recy-
kling, powietrze, hałas i wibracje, zmiany 
klimatu, budownictwo komunalne i ener-
getyczne, doradztwo i instytucje ochro-
ny środowiska, edukacja ekologiczna. 

W ramach POLEKO 2010 wydzie-
lone zostaną ekspozycje specjalne zna-
ne już z poprzednich edycji tych targów: 
wspomniany już wcześniej Salon Czy-
stej Energii, Salon Recyklingu - obej-
mujący tematykę odzysku odpadów, Sa-
lon Aparatury Kontrolno-Pomiarowej 
oraz Nauka dla Środowiska - wystawa 
dofinansowana ze środków Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedsta-
wiająca najnowsze wyniki badań insty-
tutów naukowo-badawczych i jednostek 
badawczo-rozwojowych w zakresie tech-
nologii ochrony środowiska. 

 � Garść fachowej wiedzy

POLEKO niesie ze sobą ogromny po-
tencjał doświadczenia, dzięki współpracy 
z najbardziej opiniotwórczymi związkami 
i stowarzyszeniami branżowymi. Przy ich 
wsparciu przygotowywany jest ciekawy 
program, aby każdy zwiedzający mógł 
nie tylko spotkać się z najnowszymi pro-
duktami i usługami, ale również wzboga-
cił się o praktyczną wiedzę. 

W tym roku odbędzie się kilkadzie-
siąt ciekawych debat, seminariów i kon-
ferencji, które poruszą tematykę zwią-
zaną m.in. z powodziami, gospodarką 
odpadami, energii odnawialnej i efek-
tywności energetycznej. o

Więcej informacji na 
www.poleko.mtp.pl

Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o.

ekOlOgiA NOWEJ GENERACJI
Rosnąca liczba zgłoszeń udziału 

w Międzynarodowych Targach Ochrony 
Środowiska POLEKO (23-26.11.2010 - Poznań) 
oraz obecność liderów branży to zapowiedź 
kolejnego sukcesu tego najważniejszego wydarzenia 
w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Stan 
zgłoszeń przekracza obecnie o 30 % poziom 
analogicznego okresu roku ubiegłego. 



Rozmowa z Włodzimierzem Kędziorą, członkiem zarządu, dyrektorem ds. strategii i polityki energetycznej Dalkii Łódź SA

Jestem entuzjastą
kOgENEracji
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Paliwa kopalne należą do zasobów nieodnawialnych, trzeba więc 
gospodarować nimi w sposób racjonalny. Która - Pana zdaniem - z do-
stępnych technologii daje największą możliwość ograniczenia zużycia 
paliw pierwotnych?

Jestem przekonany co do tego, że należy oszczędzać paliwa pierwotne, 
gdyż niestety nasze zasoby są już bardzo ograniczone. Wszelkie technolo-
gie, które powodują oszczędzanie paliwa pierwotnego, na pewno powinny 
być wspierane. Takimi technologiami nie są m.in. czyste technologie spalania 
węgla, ponieważ - niestety - przy ich wykorzystaniu drastycznie spada spraw-
ność bloku. Przy budowie nowoczesnych bloków energetycznych, które mogą 
osiągać 47% sprawności, wprowadzając technologie czystego spalania węgla, 
sprawność spada do trzydziestu kilku procent. Dlatego - z punktu widzenia 
oszczędności paliw - nie są one zbyt rewelacyjne. 

Dla mnie technologią, która powoduje faktyczne oszczędności paliwa pier-
wotnego jest kogeneracja, dlatego też jestem jej entuzjastą. W nowoczesnej 
elektrociepłowni przy wykorzystaniu tej metody, sprawność wytwarzania cie-
pła w porównaniu do zwykłej ciepłowni - nie zmienia się. Uzyskujemy nato-
miast dodatkowo energię elektryczną produkowaną ze sprawnością ponad 
90%, gdzie - jak powszechnie wiadomo - najnowsze bloki energetyczne pra-
cują ze sprawnością około 45%. Jak widać, mamy tutaj do czynienia z dwa 
razy taką sprawnością. 

W skład Dalkii Łódź wchodzą trzy elektrociepłownie oraz Zakład Sieci Ciepl-
nej, w których wytwarza się ciepło i energię elektryczną w kogeneracji, czyli 
- moim zdaniem - najbardziej optymalnej formie produkcji. Osiągamy spraw-
ność ponad 85%. Technologia ta daje ogromne możliwości zmniejszania zu-
życia paliwa pierwotnego. 

Jaka Pana zdaniem jest szansa, aby rozwijać w Polsce technologię 
wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu?

W Polsce jest olbrzymi potencjał, aby rozwijać technologię kogeneracji. 
Istnieje wiele systemów w większości miast małej i średniej wielkości, gdzie 
funkcjonują zakłady ciepłownicze. Kotłownie zasilające te systemy można by 
zastąpić kogeneracją.

Oczywiście dużo się mówi o oszczędnościach, termoizolacji, programach 
związanych z białymi certyfikatami, itd. Jest to na pewno słuszne. Jednak cięż-
ko wskazać projekt, bądź technologię, poza oczywiście kogeneracją, gdzie 
można tak znacząco ograniczyć zużycie paliwa.

Z dużą przyjemnością muszę dodać, że w programie Rządu, który opra-
cował dokument „Polityka energetyczna Polski do roku 2030”, jest wyrażenie 
pewnej woli politycznej związanej z dwukrotnym zwiększeniem produkcji energii 
w kogeneracji do 2020 r. Dokument ten tym się różni od poprzednich, że jest 
w nim zapisana nie tylko wspomniana wola polityczna w postaci konkretnych 
haseł, ale jest również ujęty szczegółowy program wykonawczy. W zakresie 
kogeneracji ujętych zostało naprawdę sporo haseł. Jestem również pod wra-
żeniem tego, że te działania są faktycznie realizowane. 

Jakie są hamulce dla rozwoju kogeneracji w kontekście pakietu kli-
matycznego UE i polityki energetycznej Polski?

Największym hamulcem rozwoju kogeneracji był dotychczas funkcjonujący 
system tworzenia cen na ciepło w postaci taryfy. Ostatnia nowelizacja ustawy 
Prawo energetyczne, już zmienia zasady tworzenia systemu cen. Stary sys-
tem wprawdzie jeszcze obowiązuje, ale czekamy na nowe rozporządzenie 
wykonawcze ustawy.

Do tej pory kalkulacja ceny by-
ła tworzona na podstawie uzasad-
nionych kosztów. Przedsiębiorstwo 
przedstawiało konkretne uzasadnie-
nie, że zużyło określoną ilość paliwa, 
planuje wyprodukować określoną ilość 
ciepła, itd. Wskazywało przy tym na 
koszty uzasadnione. Urząd Regulacji 
Energetyki rozpatrywał wnioski. Firma 
ciepłownicza wykorzystująca techno-
logię kogeneracji, od tych kosztów 
musiała odjąć przychody z tytułu pro-
dukcji energii elektrycznej i otrzyma-
nych certyfikatów. Przychód z otrzy-
manych certyfikatów pomniejszał 
oczywiście koszty. Dlatego też przed-
siębiorstwo im więcej wyprodukowało 
energii w kogeneracji i „zielonej” ener-
gii, tym produkcja ciepła była coraz 
tańsza. Przy wystarczająco dużej ilo-
ści wyprodukowanej „zielonej” energii, 
ciepło byłoby w końcu za darmo, co 
jest kompletnym absurdem.

Inwestorzy w tej sytuacji niechęt-
nie inwestowali, gdyż nie prowadzą 
działalności charytatywnej. Sama idea 
„zielonej” energii elektrycznej jest nie-
wystarczająca, aby inwestorzy zdecy-
dowali się inwestować pieniądze, na 
które nie mogą uzyskać zwrotu. 

Obecnie system został zmie-
niony. 

Tak, wprowadzono system cen re-
ferencyjnych, który to opiera się na 
faktycznych cenach funkcjonowania 
ciepłowni. Można powiedzieć, że no-
wy system ma już charakter całkowi-
cie rynkowy. Jeżeli przedsiębiorstwo 
ciepłownicze potrafi się utrzymać 
poniżej ceny referencyjnej, to tak na-
prawdę nie musi już uzasadniać żad-
nych kosztów. 

Nowy system powinien zdecydo-
wanie przyspieszyć i zachęcić wszyst-
kich do inwestycji, rozwijania swojej 
działalności, przyłączania nowych od-
biorców, wprowadzania coraz to więk-
szej ilości „zielonej” energii, itd. 

Czekamy na rozporządzenie Mini-
stra Gospodarki. Można powiedzieć, 
że prace są bardzo zaawansowane. 

Dotychczasowe rozwiązania blo-
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kowały rozwój branży ciepłowniczej. 
Nowy system powoduje, że pewna blo-
kada zostaje usunięta i mam nadzieję, 
że w najbliższym czasie zauważymy 
znaczący rozwój branży. 

Przymierzacie się Państwo do 
budowy bloku gazowego, jakie są 
założenia projektu? 

Jeśli chodzi o wprowadzenie w na-
szej firmie kogeneracji gazowej, zrobili-
śmy projekt uruchomienia bloku gazo-
wego dość dużej mocy w miejscu EC 
II. Niestety, okazało się, że realizacja 
projektu jest jednak niemożliwa, dlate-
go że opierał się on na wykorzystaniu 
gazu wysokoprężnego. Nie ma takiej 
możliwości, aby do tej części miasta 
zapewnić dostęp do tego paliwa. Dla-
tego też budowę bloku opartego na 
gazie na razie odsuwamy w planach, 
gdyż wspomniana bariera jest - jak na 
razie - nie do przejścia.

Ministerstwo Środowiska prze-
widuje, że prace nad określeniem 
zasad przydziału darmowych upraw-
nień do emisji CO2 dla ciepłownictwa 
po 2012 r. powinny zostać zakończo-
ne do końca 2010 r. Jakie widzi Pan 
tutaj zagrożenia?

Spalanie biomasy i produkcja „zie-
lonej” energii jest jednym z najlepszych 
sposobów, aby uniknąć zakupu praw 
do emisji CO2. Niestety regulacje w za-
kresie zakupu dwutlenku węgla są dla 
nas bardzo niekorzystne. Zgodnie z dy-
rektywą wprowadzono obowiązek za-
kupu praw do emisji CO2 na energię 
elektryczną i ciepło, co powoduje że in-
stalacje powyżej 20 MW będą musiały 
kupować uprawnienia. Mniejsze instala-
cje nie są tym objęte. Najprostszym roz-
wiązaniem byłoby oczywiście odłącze-
nie się od systemu ciepłowniczego, bo 
wtedy energia m.in. będzie obciążona 
kosztem CO2, ale wówczas likwiduje się 
praktycznie produkcję w kogeneracji. 

Produkując „zieloną” energię mo-
żemy uniknąć zakupu uprawnień do 
emisji, co ma niebagatelny wpływ na 
ekonomikę funkcjonowania przedsię-
biorstwa ciepłowniczego. 

Myślę, że wszyscy mamy jeden cel do osiągnięcia. Ilość „zielonej” energii, nie 
tylko elektrycznej, ale i cieplnej, musi rosnąć. 

Proszę zdradzić szczegóły projektu spalania biomasy, który jest obec-
nie realizowany w Dalkia Łódź.

Dalkia jest zaangażowana w politykę zrównoważonego rozwoju i spalanie 
biomasy wpisuje się w politykę firmy. Moc bloku, gdzie będzie spalana wyłącz-
nie biomasa, będzie rzędu 50 MW. Blok węglowy, który obecnie funkcjonuje zo-
stanie przerobiony na wyłączne 100% spalanie biomasy. Projekt ma być zakoń-
czony w listopadzie 2011 r. 

Jeśli chodzi o zabezpieczenie dostawy paliwa, to mamy w ramach Grupy wy-
specjalizowaną firmę w zakupach paliwa. Również w tym zakresie został ogło-
szony przetarg, aby się zabezpieczyć w biomasę w długoterminowym kontrakcie. 
Zostały podpisane umowy i można powiedzieć, że na najbliższe lata jesteśmy 
zabezpieczeni.

Mamy również zamiar wprowadzić biomasę w EC III i stopniowo rozwijać tam 
produkcję „zielonej” energii. Z naszego punktu widzenia jest to ważne nie tylko ze 
względu na obowiązek zakupu uprawnień do emisji CO2, ale również ze wzglę-
du na wykorzystanie urządzeń. Obecnie urządzenia kogeneracyjne pracują tylko 
przy niskich temperaturach zewnętrznych. Przy spalaniu biomasy warto również 
pracować w kondensacji, co zwiększa czas pracy urządzeń. 

F
ot

. N
E



73nr 4(16)/2010

C
ie

pł
o

w
n

ic
tw

o

W jaki sposób pozyskujecie no-
wych klientów i jaki jest stan sieci?

Można powiedzieć, że nasza sieć 
jest w dobrym stanie i jest w pełni 
sprawna. Straty są na takim poziomie, 
jaki jest technicznie uzasadniony. Po-
siadamy duży procent sieci preizolowa-
nej, czyli już z gotową izolacją. Możemy 
się pochwalić dobrymi sprawnościami 
w zakresie wytwarzania, przesyłu oraz 
niezawodności dostawy ciepła. 

Oferujemy naszym klientom cenę 
energii, która jest tak naprawdę najtań-
sza. Uważam, że nasza niezawodność 
jest większa, niż w przypadku korzysta-
nia z gazu sieciowego. Bardzo ważny 
jest również komfort dostawy ciepła. 
Powstałe awarie usuwamy w ciągu kil-
ku godzin. 

Możemy się pochwalić dobrą wy-
dajnością w zakresie przyłączania no-
wych klientów, szczególnie polskich 
firm. Sytuacja wygląda inaczej jeśli cho-
dzi o firmy zagraniczne, gdyż są one 
przyzwyczajone do indywidualnych 

kotłowni gazowych. Potrafimy jednak 
przekonać również i zagraniczne firmy 
do naszej oferty, ale wymaga to więk-
szego wysiłku i czasu. 

Jak wiadomo gminy mają przygo-
towywać plany zaopatrzenia w ciepło. 
Jeśli gmina tego nie przygotuje, obec-
nie nie wiążą się z tym żadne konse-
kwencje. Gminy zwykle przygotowują 
bardzo ogólne plany, zbyt ogólne, więc 
można powiedzieć, że tak naprawdę 
ich nie ma. 

Tymczasem również w tym zakre-
sie Rząd przewiduje pewne działania, 
zmiany. W artykule 19 ustawy Pra-
wo energetyczne wyraźnie zapisano, 
że w planach powinno się dokładnie 
uwzględniać wykorzystanie lokalnych 
możliwości wykorzystania biomasy, ko-
generacji, bądź innych technologii. 

Minister Gospodarki powinien wy-
dać procedury w formie rozporządzeń 
określające jak te plany powinny być 
dokładnie sporządzane oraz w jaki spo-
sób powinny być realizowane. Było-

by to na pewno z korzyścią dla nas 
wszystkich. 

Czy Dalkia zamierza w jakikol-
wiek sposób włączyć się w realiza-
cję spalarni odpadów komunalnych, 
która jest realizowana w Łodzi?

Mamy zamiar włączyć się w realiza-
cję obiektu termicznego przekształca-
nia odpadów komunalnych. Oczywiście 
zamierzmy wziąć udział w przetargu. 
W zakresie realizacji tego typu obiek-
tów, a co za tym idzie - w kwestii wła-
sności odpadów komunalnych, są 
potrzebne zmiany legislacyjne. W więk-
szości krajów właścicielem odpadów 
jest gmina. W tym kierunku powinny 
iść również polskie regulacje prawne. 
Jest to bardzo ważne, aby można by-
ło w sposób świadomy podjąć decyzję 
o budowie spalarni odpadów, mając 
pewność, że odpady zostaną dostar-
czone do spalarni. o

Rozmawiali: Dorota Kubek,  
Mariusz Marchwiak
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Wiek kotłów eksploatowanych 
w polskich ciepłowniach oraz 

zaostrzane wymagania w zakresie 
ochrony środowiska, w szczegól-
ności dyrektywa ETS (o emisji CO2) 
i nowa dyrektywa o emisjach prze-
mysłowych IED, wskazują na nie-
uchronny wzrost kosztów ciepła  
w Polsce. Różne szacunki przewi-
dują 30-50% wzrost kosztów ogrze-
wania w ciągu najbliższych 10 lat. 
Palący problem społeczny wyma-
ga podjęcia zdecydowanych dzia-
łań, zwłaszcza, że ich realizacja jest 
niestety trudna, kosztowna i cza-

sochłonna. Polskie ciepłownictwo 
wymaga gruntownej modernizacji 
i w większości przypadków całko-
witej transformacji technologicznej.

Z naszych rozmów z wieloma  
PEC-ami w Polsce wynika, że wiedza 
o kumulujących się problemach jest 
powszechna i zagadnienia te są do-
brze rozpoznane. Różny jest jednak 
poziom zaawansowania planów inwe-
stycyjnych oraz determinacja dla ich 
realizacji. Najczęściej podstawowym 
powodem, niedostatecznych w na-
szej ocenie planów rozwoju, jest po 
prostu zbyt niski potencjał finansowy 

polskich przedsiębiorstw ciepłowni-
czych w porównaniu do wymaganych 
nakładów inwestycyjnych. Standardo-
wa modernizacja jest niewystarcza-
jąca dla istotnej poprawy warunków 
funkcjonowania PEC-ów. Wymierne 
korzyści można osiągnąć realizując 
jedną z następujących strategii:

 � Strategia A - Budowa układów 
kogeneracyjnych na węglu, 

 � Strategia B - Budowa układów 
kogeneracyjnych na gazie,

 � Strategia C - Budowa układów 
kondensacyjno-kogeneracyjnych 
na biomasie,

TRANSFORMACJA TEChNOLOGICZNA  
W CIEPłOWNICTWIE - realność i problemy

Tab. 1. Ocena możliwych strategii inwestycyjnych PEC-ów

Zalety Wady

STRATEGIA A  Dobrze rozpoznana technologia
 Dostępność paliwa

 Zbyt niska opłacalność realizacji inwestycji przy obecnym 
systemie wsparcia bez dotacji UE dla małych jednostek
 Duże ryzyko kolejnego zaostrzania wymagań środowisko-
wych, w tym kosztów emisji CO2

STRATEGIA B
 Dobrze rozpoznana technologia
 Dostępność paliwa
 Redukcja emisji

 Niepewny stan regulacyjny w zakresie obowiązywania 
„żółtych” certyfikatów
 Duża wrażliwość na wahania indeksów cen ropy

STRATEGIA C

 Atrakcyjna stopa zwrotu na niektórych paliwach (np. słoma)
 Mniejsza wrażliwość na zmienny poziom odbioru ciepła
 Szansa na poprawę ekonomii wraz z zaostrzaniem wymagań 
ochrony środowiska

 Duże ryzyko rynku paliwowego, zwłaszcza przy silnej konku-
rencji ze strony „współspalania” i dużych kotłów dedykowanych
 Droga i wymagająca precyzyjnego dopasowania do paliwa 
technologia

STRATEGIA D

 Możliwość zoptymalizowania elektrociepłowni pod względem 
ekonomii i ryzyk do specyficznych cech indywidualnych rynków 
ciepła.
 Dywersyfikacja ryzyka paliwowego i maksymalne wykorzy-
stanie konkretnych możliwości oferowanych przez lokalny rynek 
biomasowy.

 Przedsięwzięcie skomplikowane od strony inżynierskiej 
i organizacyjnej.

Polskie ciepłownictwo potrzebuje gruntownej modernizacji. Dzisiejszy 
system certyfikatów wymaga zmiany, ponieważ nadzwyczajnie wynagradza 

współspalanie i energetykę wiatrową, a mało promuje nowe projekty 
kogeneracyjne. 

Janusz Sterna, wiceprezes zarządu, INVEN Group Sp. z o.o.
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 � Strategia D - Układy hybrydowe  
- łączące powyższe strategie.

Żadna z przedstawionych wyżej 
strategii nie jest możliwa do realiza-
cji bez właściwego systemu regula-
cji i wsparcia. Systemy takie, jak „fe-
ed in tariffs” (cena gwarantowana) 
czy „green certificates” (zielone cer-
tyfikaty) funkcjonują w każdym kraju 
wspólnotowym. W Polsce aktualnie 
obowiązuje model świadectw po-
chodzenia przysługujących wyłącz-
nie produkcji energii elektrycznej dla 
energii wytwarzanej ze źródeł odna-
wialnych i w kogeneracji. O ile świa-
dectwa dla kogeneracji odzwiercie-
dlają różnice technologiczne (różny 
poziom dla węgla, gazu, gazu kopal-
nianego i biogazu), o tyle zielone cer-
tyfikaty są jednakowe dla wszystkich 
technologii. Jest to rozwiązanie mało 
efektywne i rzadko stosowane. Za-
równo w systemach „feed in tariffs” 
(np. Niemcy i Hiszpania), jak i „green 
certificates” (Anglia) stosuje się zróż-
nicowanie technologicze - tylko w taki 
sposób klient nie przepłaca, a techno-
logie najsprawniejsze (choć droższe) 
mają szansę na rozwój. 

Przy jednakowej cenie certyfikatu 
zielonego astronomiczną rentowność 
osiąga współspalanie (z powodu bar-
dzo niewielkich kosztów inwestycyj-
nych) i także bardzo wysoką energe-
tyka wiatrowa (z powodu zerowych 
kosztów paliwa). O wiele niższą zaś 
kogeneracja i spalanie biomasy w jed-
nostkach dedykowanych. Według 
naszych analiz, budowa wiatraków 
i współspalanie biomasy byłoby na-
dal opłacalne, czytaj tempo rozwoju 
tej kategorii OZE byłoby zachowane, 
przy znacznie niższych dopłatach, 
nawet rzędu połowy dzisiejszych, na-
tomiast hojne dotowanie wiatraków 
i współspalania przekłada się na po-
nadrynkową rentowność tych techno-
logii - wszyscy chcą w Polsce stawiać 
wiatraki, a cena biomasy jest sztucz-
nie windowana.

Rysunek 1 prezentuje koszt re-
dukcji 1 tony CO2 dla różnych tech-

nologii (koszt ponoszony przez od-
biorców energii na zakup świadectw 
pochodzenia na tonę redukcji CO

2).

 � Konkluzje

W Polsce wskazana jest mody-
fikacja obecnego systemu wsparcia 
w kierunku promowania technolo-
gii, których efekt redukcji CO2 jest 
najwyższy biorąc pod uwagę całość 
produkowanej energii użtkowej: cie-
pła i energii elektrycznej. Nie jest po-
prawny system, w którym mniej efek-
tywne technologie generują znacznie 
wyższy dochód, a przy tym osiągają 
znacznie niższy poziom redukcji CO2.

Konieczne jest opracowanie  
i wprowadzenie stabilnego i bardziej 
dopasowanego systemu wsparcia 
dla kogeneracji, z następujących po-
wodów: (1) jest to jedyna szansa na 
uniknięcie szoku cenowego dla cen-
tralnych systemów cieplnych, któ-
re funkcjonują w większości miast 
w Polsce, (2) potencjał redukcji CO2 
w kogeneracji, zwłaszcza na paliwach 
niskoemisyjnych lub bezemisyjnych, 
jest bardzo wysoki, (3) ze względu 
na rozproszenie geograficzne PEC-
ów zlokalizowane na ich terenie no-
we źródła kogeneracyjne energii elek-
trycznej poprawią stabilność pracy 
Krajowego Systemu Elektroenerge-
tycznego, (4) kogeneracja zmniejsza 
o ok. 30% zużycie energii pierwotnej 
potrzebnej na wytworzenie energii 
elektrycznej i ciepła.

PEC-e mogą liczyć na duże za-
interesowanie inwestorów zewnętrz-
nych dla realizacji omawianych stra-
tegii inwestycyjnych. Bądź to poprzez 
prywatyzację lub, jak to realizuje 
obecnie INVEN, wyłącznie pod kon-
trakt długoterminowy odbioru ciepła. 
Warunkiem realizacji tych inwestycji 
jest stabilność i przewidywalność re-
gulacji. Obecne rozporządzenie koge-
neracyjne obowiązuje tylko do 2012 
roku. Konieczny jest nowy system 
regulacji o horyzoncie co najmniej 
20 lat dopasowany do różnych tech-
nologii. o
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 � Aby uzyskać redukcję 1 tony CO2 
dopłaca się najwięcej do wiatraków 
i współspalania

 � Wsparcie dla kogeneracji - w prak-
tyce jedynej technologii po-
zwalającej rozwinąć problem 
ciepłownictwa - jest kilkuktornie 
mniejsze

 � Szacuje się, że ten sam efekt re-
dukcji CO2 można uzyskać do-
płacając ok. połowę mniej do 
wiatraków i ok. dwie trzecie mniej 
do współspalania, szczególnie przy 
rosnących cenach energii

 � Rentowność dla nowych inwestycji 
w kogeneracji jest z reguły poniżej 
rynkowej i w dzisiejszych warun-
kach ich budowa jest nieopłacalna

 � Na dopłaty do OZE jest dziś prze-
znaczane łącznie ok. 1,6 mld zł 
- tyle wynosi budżet certyfikatów. 
Przy mniejszych dopłatach do 
współspalania i energetyki wiatro-
wej klient osiągałby oszczędności 
liczone w setkach milionów złotych.

Rys. 1. Ocena obecnego systemu 
certyfikatów OZE i ko generacyjnych
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Założenia do ustawy rokują duże 
szanse na znaczne uproszcze-

nie i udrożnienie systemu prawne-
go. Z opracowanych przez minister-
stwo założeń do ustawy wynika, że 
znacznie przyspieszony zostanie pro-
ces inwestycyjny w zakresie przesy-
łu, w szczególności tam, gdzie nie ma 
planu zagospodarowania i wymaga-
na jest decyzja lokalizacyjna. Przepisy 
przyspieszą również realizację inwe-
stycji w sytuacji trudności w negocja-
cjach z właścicielami gruntów - jeśli 
uznany został cel publiczny, nie będą 
oni mogli zablokować działań. Stwo-
rzenie nowych przepisów to szansa na 
unormowanie zarówno zasad umiesz-
czania urządzeń do przesyłu ciepła, jak  
i korzystania z gruntów pod istniejący-
mi już urządzeniami.

Założenia są jednak jeszcze zbyt 
ogólnikowe i znajdują się w nich punkty, 
które mogą być różnie interpretowane. 
Sprecyzowania wymaga definicja dys-
ponenta korytarza przesyłowego - je-
śli jest to przedsiębiorstwo, które jako 
pierwsze złożyło wniosek o utworzenie 

korytarza, to nie jest jasne, jakie w tym 
kontekście prawa i obowiązki będą mie-
li kolejni przedsiębiorcy, którzy będą 
chcieli skorzystać z tego korytarza. 
W założeniach nie zostały uwzględnio-
ne informacje na temat wpływu i powią-
zań zagadnień korytarza przesyłowego  
z przepisami taryfowymi - np. odnie-
sienia w jakim stopniu odszkodowania 
stanowią koszty uzasadnione. Przepi-
sy bezwzględnie powinny uwzględniać 
też okres wdrożeniowy - ustawowe od-
szkodowania dla właścicieli gruntów 
nie powinny być wypłacane przez po-
szczególne przedsiębiorstwa jednora-
zowo, ponieważ byłoby to zbyt duże 
obciążenie, ograniczające inwestycje.

Regulacja korytarzy przesyłowych 
powinna uwzględniać fakt, iż urządze-
nia do przesyłu ciepła są obiektami słu-
żącymi ogółowi mieszkańców, a nie 
tylko prywatnemu interesowi pojedyn-
czych osób czy przedsiębiorstw. Z dru-
giej strony pamiętać należy o tym, iż 
wysoki koszt odszkodowań czy innych 
opłat za korzystanie z nieruchomości 
osób trzecich podwyższa znacznie 

łączny koszt dostarczenia ciepła, jak 
i innych mediów, do odbiorcy. 

Obecne przepisy sprawiają, że fir-
my ciepłownicze, chcąc wyremonto-
wać swoje sieci, niejednokrotnie mu-
szą czekać na decyzję sądu, ponieważ 
- obawiając się ewentualnych szkód 
- sprzeciwiają się wejściu na działkę 
jej właściciele lub użytkownicy wieczy-
ści. Przedsiębiorstwa płacą z tego tytu-
łu wysokie odszkodowania i ponoszą 
koszty administracyjne, a w konse-
kwencji poważnie zakłócony zostaje 
proces świadczenia usług pożytku pu-
blicznego. Efektem może być również 
wyższa cena usługi, którą ponosi od-
biorca. Uregulowanie systemu praw-
nego dotyczącego kwestii korytarzy 
przesyłowych jest więc korzystne za-
równo dla przedsiębiorców, odbiorców 
energii, jak i właścicieli nieruchomości. 
Dla nich klarowna sytuacja prawna ich 
własności jest istotna, ponieważ tylko 
w takich warunkach możliwa jest jej 
wycena z uwzględnieniem obciążeń 
związanych ze zlokalizowanymi na nich 
urządzeniami przesyłowymi. o

konIECZnoŚć uREgulowanIa kwEsTII służEbnoŚCI pRZEsyłu
Komentarz do założeń ustawy o korytarzach przesyłowych

Firmy ciepłownicze nieustannie borykają się z problemem niedostatecznego 
uregulowania prawnego niektórych obszarów ich działalności. Dotyczy  

to przede wszystkim kwestii korzystania z obcych nieruchomości, m.in. w formie  
tzw. służebności przesyłu. Ministerstwo Gospodarki opracowuje projekt 
ustawy o korytarzach przesyłowych, która ma ułatwić inwestycje w energetyce. 
Uregulowanie systemu prawnego dotyczącego tej kwestii będzie korzystne 
zarówno dla przedsiębiorców, odbiorców energii, jak i właścicieli nieruchomości,  
bo tylko w takiej sytuacji będzie możliwa wycena ich własności z uwzględnieniem 
obciążeń związanych ze zlokalizowanymi na jej terenie urządzeniami 
przesyłowymi.

Adam Stanyer, członek zarządu, GPEC Sp. z o.o.
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Warszawski system ciepłowni-
czy jest największym systemem 

scentralizowanym w kraju i jednym z 
największych w Europie. Obecnie war-
szawski system ciepłowniczy liczy nie-
mal 1 700 km sieci należącej do SPEC 
S.A i zasila 190 km2 obszaru miejskie-
go. Ciepło dostarczane jest do 19 000 
obiektów na terenie Warszawy, pokry-
wając ok. 80% potrzeb cieplnych stolicy. 
Najstarszą częścią sieci jest rejon Świę-

tokrzyska-Krucza, dla którego dostawa 
ciepła trwa nieprzerwanie od 55 lat. 

W niniejszym raporcie porównali-
śmy systemy ciepłownicze w Warsza-
wie, Kopenhadze, Monachium, Sztok-
holmie, Wiedniu i Pradze. Miasta 
zostały dobrane tak, by pokazać różne 
sposoby zarządzania siecią, dynamikę 
ich rozwoju oraz korzystanie z różno-
rodnych źródeł ciepła. Monachium to 
najbogatsze miasto w jednym z najdy-

namiczniej rozwijających się krajów Eu-
ropy, więc stan sieci ciepłowniczej był 
tu szczególnie interesujący. Wiedeń ma 
największy udział ciepła uzyskiwanego 
z odpadów komunalnych, a Praga po-
siada sieć niewiele krótszą od Warsza-
wy. Natomiast Sztokholm i Kopenhaga 
należą do miast, gdzie dużo inwestuje 
się w modernizację sieci oraz źródeł 
ciepła, co ma zapewnić ich wysoką 
efektywność ekologiczną i ekonomicz-

inż. Mikołaj Włoch, inż. Piotr Brzeziński, Politechnika Warszawska

wArszAwski system 
ciepłowniczy,

a wybrane systemy europejskie
Część I

System ciepłowniczy to sieć ciepłownicza oraz współpracujące z nią 
urządzenia i instalacje służące do wytwarzania oraz odbioru ciepła. Każdy 

system posiada jedno lub kilka źródeł, w których ciepło jest produkowane 
jako jedyny produkt lub w układzie kogeneracji wraz z energią elektryczną. 
Jest ono następnie przekazywane ze źródła w formie ciepłej wody lub 
pary wodnej o odpowiedniej temperaturze, do sieci ciepłowniczych 
przedsiębiorstw zajmujących się jego dostawą do odbiorców. W Warszawie 
źródłem ciepła są elektrociepłownie i ciepłownie należące do Vattenfall 
heat Poland S.A., z kolei sieć ciepłownicza należy do Stołecznego 
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.
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W ramach miejskiego systemu ciepłowniczego Warszawy istnieją ponadto znacz-
nie mniejsze lokalne systemy w Ursusie i Międzylesiu.

Z omawianych w niniejszym raporcie systemów ciepłowniczych na drugim 
miejscu, pod kątem długości sieci, plasuje się sieć praska, która liczy 1 365 km 
rurociągów1. Zaopatruje w ciepło ponad 200 000 gospodarstw domowych oraz 
tysiące firm i zakładów z Pragi oraz pobliskiego miasta Neratovice. System zasi-
lany jest w ciepło przez trzy elektrociepłownie. 

Na trzecim miejscu uplasował się Wiedeń, którego sieć składa się z 542 km 
magistrali oraz 575 km rurociągów rozdzielczych, co w sumie stanowi 1 117 km. 
Dodatkowo w skład systemu wchodzą lokalne sieci ciepłownicze liczące 51 km. 
Wiedeński system pokrywa 36% potrzeb cieplnych miasta - korzysta z niego 
296 000 mieszkań oraz 5 831 dużych odbiorców (zakłady przemysłowe, urzędy, 
itp.). System zasilany jest głównie gorącą wodą. Ciepło wytwarzane jest w czte-
rech elektrociepłowniach, trzech ciepłowniach i trzech spalarniach. 

Sztokholmski system ciepłowniczy to 800 km rurociągów. Produkowane 
w czterech elektrociepłowniach ciepło sieciowe dostarczane jest do 60% użyt-
kowników ciepła - dociera do 6 000 odbiorców. 

Powstały w 1908 r. monachijski system ciepłowniczy liczy 660 km rurocią-
gów. Początkowo sieć była zasilana głównie parą. Od 2003 r. sieć parowa w cen-
trum miasta jest przebudowywana na sieć wodną, co przyczynia się do obniże-
nia kosztów eksploatacyjnych. Szacuje się, że z sieci korzysta ponad 100 000 
mieszkańców. Główne źródła energii to cztery elektrociepłownie i osiem ciepłowni.

System ciepłowniczy w Kopenhadze jest oparty na trzech poziomach: pro-
ducenci, dwie spółki przesyłowe i spółki dystrybucyjne. Ciepło dostarczane jest 
zarówno do mieszkańców miasta, jak i do podmiejskiej części Kopenhagi - Ve-
stengen. W samej Kopenhadze ciepło dociera do 90% populacji, czyli do ok. 
275 000 gospodarstw domowych. System zasilany jest przez cztery elektrocie-
płownie i kilka zakładów zajmujących się utylizacją śmieci. 

Rys. 1. Porównanie długości sieci ciepłowniczej

�o Zarządzanie siecią
Warszawską siecią ciepłowniczą zarządza Stołeczne Przedsiębiorstwo Ener-

getyki Cieplnej S.A. Podobny system, polegający na dystrybuowaniu ciepła przez 
jeden podmiot, jest także stosowany w Pradze, Monachium i Wiedniu. Rozwiąza-
nie to jest korzystne z kilku względów. Przede wszystkim zarządca sieci ma stałą 

1) Długość powyższą podaje w swoim folderze firma dostarczająca ciepło w Pradze. Nie ma pewności czy jest to dłu-
gość sieci ciepłowniczej 2-przewodowej, czy długość pojedyńczych rurociągów, na co wskazuje moc systemu i liczba 
odbiorców.

ną. Szczególnie dynamiczny rozwój 
miejskich systemów ciepłowniczych 
obserwujemy w Danii).

Dane dotyczące ciepłownictwa, 
w szczególności produkcji ciepła w ko-
generacji i produkcji chłodu oraz roz-
woju rynku ciepła i chłodu sieciowego 
w krajach Unii Europejskiej można zna-
leźć w raportach „District Heating and 
Cooling country by country Survey...” 
przygotowywanych co dwa lata i pre-
zentowanych na EuroHeat & Power 
Congress. Brak jest natomiast analo-
gicznych informacji dotyczących kon-
kretnych systemów ciepłowniczych 
w krajach UE. Podjęta w ramach War-
szawskiego Ciepła próba porównania 
systemu ciepłowniczego w Warsza-
wie z kilkoma dużymi systemami eu-
ropejskimi w Kopenhadze, Monachium, 
Sztokholmie, Wiedniu i Pradze jest kro-
kiem w tym kierunku. Poszczególne 
systemy zostały opisane w takim za-
kresie, w jakim autorom udało się zdo-
być dostępne informacje. Być może 
stanowić to będzie inspirację do peł-
niejszej analizy w środowisku polskich 
ciepłowników i środowisku naukowym, 
podejmującym prace nad rozwojem 
krajowych systemów ciepłowniczych..

 � Systemy ciepłownicze 
- Warszawa, a wybrane 
miasta europejskie

�o Krótka charakterystyka 
systemów
Warszawski system ciepłowniczy to 

jeden z największych i mających naj-
dłuższą historię w Europie. Wyróżnia 
się długością rurociągów - liczy ponad 
1 700 km podwójnych rur, na które skła-
da się ponad 300 km magistrali oraz po 
blisko 700 km rurociągów sieci rozdziel-
czej i przyłączy. Pokrywa 80% potrzeb 
cieplnych stolicy - zasila obszar o po-
wierzchni 190 km2, ciepło dociera do 
19 000 obiektów, a kubatura ogrzewa-
nych budynków przekracza 230 mln m3. 
Ciepło wytwarzane jest w dwóch elek-
trociepłowniach i dwóch ciepłowniach, 
a system zasilany jest gorącą wodą o 
parametrach obliczeniowych 119/59°C. 
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kontrolę nad jej stanem. Co więcej, no-
we inwestycje planowane są tak, aby 
klienci byli w jak najmniejszym stop-
niu narażeni na brak zasilania w ciepło. 
Warszawską sieć ciepłowniczą wyróż-
nia fakt, że należy ona do spółki miej-
skiej. Dzięki temu miasto ma wpływ na 
rozwój sieci dystrybucyjnej, a jej zyski 
wspierają budżet stolicy.

Dodatkową zaletą warszawskiego 
systemu jest rozgałęźno-pierścieniowa 
sieć ciepłownicza. Oznacza to, że po-
szczególne obszary mogą być zasilany 
z różnych źródeł (sieci magistralnych), 
a odbiorcy mają pewność dostaw w ra-
zie awarii jednego z nich. W niektórych 
miastach (np. w Kopenhadze i Sztok-
holmie) liczba pierścieni jest ograniczo-
na, co zmniejsza możliwości dwustron-
nego zasiania odbiorców. 

Warto zwrócić też uwagę na zupeł-
nie inne zarządzanie siecią w Kopenha-
dze i Sztokholmie. W pierwszym z tych 
miast sieć ciepłownicza podzielona jest 
pomiędzy dwóch właścicieli. Z kolei 
w Sztokholmie prawie każdy wytwór-
ca ciepła posiada własny obszar sieci, 
a oprócz tego istnieje jeszcze dwóch 
niezależnych dystrybutorów kupujących 
ciepło u dostawców.

�o Produkcja ciepła
W Warszawie głównym producen-

tem ciepła jest firma Vattenfall Heat 
Poland S.A., która jest właścicielem 
większości zakładów produkcyjnych 
- dwóch elektrociepłowni (Siekierki i Że-
rań) oraz dwóch ciepłowni (Kawęczyn 
i Wola). Pozwala to na stałe monitoro-
wanie produkcji, a w razie awarii sys-
temu w jednym z zakładów mogą go 
zastąpić inne. Dzięki temu zdolności 
produkcyjne wszystkich jednostek są 
wykorzystywane efektywnie, a decyzje 
podejmowane szybko i sprawnie. 

W Sztokholmie, gdzie jest kilku pro-
ducentów ciepła, konieczna jest cią-
gła wymiana informacji, a decyzje mu-
szą być podejmowane wspólnie przez 
wszystkie firmy. Nie zawsze jest to ła-
twe i może utrudniać szybkie osiągnię-
cie zakładanych celów, co w konse-
kwencji odbija się na klientach.

Co ciekawe, warszawskie elektro-
ciepłownie funkcjonują już od bardzo 
wielu lat, np. Elektrociepłownia Żerań 
pracuje nieprzerwanie od 1954 r. Do 
ich efektywnego funkcjonowania przy-
czynia się ciągłe inwestowanie Vatten-
fall Heat Poland S.A. w rozwój, a tak-
że liczne usprawnienia źródeł. Jednak 
konieczne są także inwestycje w nowe 
jednostki wytwórcze. Jest nią m.in. pla-
nowana budowa nowego bloku energe-
tycznego w Elektrociepłowni Siekierki, 
a w dalszej perspektywie także w Elek-
trociepłowni Żerań. Nowy blok w Elek-
trociepłowni Siekierki będzie nie tylko 
konstrukcją nowoczesną technologicz-
nie, ale ze względu na umiejscowie-
nie w obrębie miasta będzie też posia-
dać ciekawą architekturę wpisującą się 
w otoczenie.

Firma Vattenfall Heat Poland S.A., 
jako wiodący producent ciepła dla War-
szawy, stara się wytwarzać je w sposób 
jak najbardziej przyjazny dla środowi-
ska. Głównym źródłem ciepła siecio-
wego w stolicy są elektrociepłownie, 
co jest ogromną zaletą. Ciepło i prąd 
są wytwarzane w kogeneracji, czyli 
w jednym układzie technologicznym. 
Pozwala to na zmniejszenie emisji spa-
lin i zaoszczędzenie paliwa o ok. 30% 
w stosunku do produkcji w dwóch od-
rębnych zakładach. Przekłada się to 
również na niską cenę generowane-
go ciepła, która według danych URE, 
w Warszawie jest jedną z najniższych 
w kraju. W porównaniu do innych miast 
w naszym kraju system warszawski jest 
zatem efektywny ekonomicznie i wyso-
kosprawny.

W Kopenhadze ok. 80% ciepła pro-
dukuje się w elektrociepłowniach, po-
dobnie jest w Sztokholmie czy Pradze. 
Niektóre systemy zasilane są przez trzy 
(Praga) lub cztery (Monachium, Sztok-
holm, Kopenhaga, Wiedeń) elektrocie-
płownie, wspierane także ciepłowniami 
i spalarniami, a warszawski przez więk-
szą część roku korzysta tylko z dwóch 
elektrociepłowni. Ciepłownie to jednost-
ki szczytowe, które uruchamiane są 
rzadko, a czas ich pracy jest ogranicza-
ny do niezbędnego minimum. 

W obu warszawskich elektrocie-
płowniach część produkowanej energii 
cieplnej i elektrycznej jest pozyskiwa-
na ze spalania biomasy. Vattenfall Heat 
Poland S.A. stopniowo zwiększa udział 
biomasy w mieszance paliwowej. Po-
nadto, w Elektrociepłowni Żerań dwa 
kotły fluidalne umożliwiają współspala-
nie biomasy z węglem, co przyczynia 
się do zmniejszenia emisji CO2. 

Takie tendencje możemy również 
zauważyć w Europie. Wiedeński sys-
tem ciepłowniczy całkowicie zrezygno-
wał z korzystania z węgla jako paliwa. 
Z kolei w systemach ciepłowniczych 
Monachium i Kopenhagi jednostki wę-
glowe są zastępowane przez bardziej 
nowoczesne, mniej uciążliwe dla środo-
wiska i otoczenia technologie wykorzy-
stujące gaz, oleje opałowe lub biomasę. 
Paliwa te powodują znacznie mniejsze 
zanieczyszczenie środowiska. 

Coraz popularniejszym w Europie 
sposobem pozyskiwania ciepła jest 
spalanie odpadów komunalnych. Jest 
to sposób pożądany w naszym kraju, 
który jest zalewany przez tony śmieci 
(szczególnie w Warszawie). Duże spa-
larnie istnieją już w Wiedniu, Kopenha-
dze i Sztokholmie. Aż 27% ciepła pro-
dukowanego przez wiedeński system 
ciepłowniczy pochodzi ze spalania od-
padów. Wywołuje to wiele kontrowersji 
wśród społeczeństwa, które wynikają 
głównie z niewiedzy o tym, jakiego ty-
pu obiektami są współczesne spalarnie. 
Jednak trudno nie zauważyć korzyści 
płynących z tego rozwiązania. Oprócz 
produkcji energii elektrycznej i ciepła 
utylizowane są odpady komunalne. Po-
zwala to na pozbycie się ogromnego 
problemu, jakim jest ich składowanie. 
W związku z wymogami UE, Polska 
będzie musiała inwestować w spalar-
nie, które prawdopodobnie będą nale-
żały do najtańszych źródeł ciepła. Tak 
przynajmniej wynika z danych szwedz-
kich, gdzie z różnego rodzaju odpadów 
(komunalnych, drzewnych, przemysło-
wych) wytwarza się ponad 60% ciepła.

Obecnie w Warszawie niewielka 
ilość ciepła (ok. 1,1%) produkowana 
jest ze spalania odpadów komunalnych 
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Należy wspomnieć, że Warszawa, 
podobnie jak Monachium i Kopenhaga, 
od niedawna posiada w systemie aku-
mulator ciepła, co pozwala na ładowa-
nie zasobnika ciepła w nocy i rozłado-
wywanie go w ciągu dnia w szczytach 
zapotrzebowania na ciepło. Optymalizu-
je to produkcję ciepła i prądu z korzyścią 
zarówno dla wytwórcy, jak i odbiorców.

�o Zasilanie systemu - para czy 
gorąca woda?
Warszawski system ciepłowniczy 

jest zasilany gorącą wodą. Wykorzy-
stanie pary technologicznej występuje 
jedynie na niewielkim odcinku po pra-
skiej stronie (POLFA Tarchomin, H+H). 
Podobna sytuacja ma miejsce w Wied-
niu, gdzie sieć zasilana parą ma jedy-
nie 4 km. Monachium czy w mniejszym 
stopniu, Kopenhaga, używają pary 
wodnej do ogrzewania, ale obecnie 
od tego odchodzą. System ten jest nie-
korzystny, ponieważ w sieci występują 
duże straty ciepła ze względu na wyso-
kie parametry pary. Ponadto, rury sto-
sowane w parowej sieci ciepłowniczej 
są droższe, co przekłada się na wyż-
sze koszty budowy i eksploatacji sys-
temu. Jeszcze w 2003 r. Monachium 
posiadało 230 km (z 660 km sieci) sta-

przez Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych (ZUSOK), który 
należy do miasta stołecznego Warszawy. W ub. r. władze Warszawy zdecydowa-
ły o rozbudowie zakładu. Projekt rozbudowy warszawskiej spalarni znalazł się na 
liście projektów kluczowych, którą polski rząd przedstawił UE. Inwestycja jest tak 
dochodowa, że nie mamy szans na dofinansowanie z UE. Spalarnia będzie zara-
biała m.in. na produkcji tzw. zielonej energii - ze spalania śmieci uzyska energię 
cieplną (5% zapotrzebowania rocznego miasta) i elektryczną (1% zapotrzebo-
wania stolicy). Ratusz zamierza ogłosić przetarg na wykonawcę już w listopadzie 
br., a inwestycja ma powstać najpóźniej do połowy 2015 r.

Stolica powinna w końcu uporać się z rosnącym problemem odpadów miej-
skich, rozbudować spalarnie śmieci wyposażone w źródła kogeneracyjne z my-
ślą o zysku z produkcji energii elektrycznej. Takie rozwiązania stosuje się w naj-
bardziej rozwiniętych miastach europejskich. 

�o Sprzedaż ciepła
 

Rys. 2. Porównanie ilość sprzedanego ciepła w ciągu roku

Warszawski system ciepłowniczy wyróżnia się ilością sprzedanego ciepła w 
ciągu roku (rys. 2), co z pewnością znajduje swoje uzasadnienie w tym, że jest 
on jednym z największych w Europie. Natomiast porównując miasta pod kątem 
pokrycia zapotrzebowania na ciepło, Warszawa znajduje się na drugim miejscu 
zaraz po Kopenhadze (rys. 3). Dalszą pozycję zajmuje Sztokholm, gdzie system 
zapewnia 60% potrzeb cieplnych miasta. Systemy Monachium i Wiednia dostar-
czają odpowiednio 25% i 32% ciepła.

Rys. 3. Porównanie pokrycia zapotrzebowania miast na ciepło

Korzyści płynące ze zmiany 
w sieci ciepłowniczej pary 
na gorącej wodę: 

 � uzyskanie niższych temperatur 
nośnika w sieci,

 � obniżenie kosztów uzyskiwania 
ciepła,

 � bardziej efektywne wytwarza-
nie energii elektrycznej poprzez 
niższe parametry pary z upustu 
turbiny,

 � eliminacja gospodarki konden-
satu,

 � zmniejszenie strat ciepła, 
 � łatwiejsza modernizacja (obu-

dowa rur z tworzyw sztucznych) 
oraz tańsza rozbudowa,

 � niskie koszty eksploatacji.
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W Warszawie także rozważane jest wykorzystywanie ciepła z miejskiej sieci 
ciepłowniczej do wytwarzania chłodu. Dotychczasowe projekty pilotażowe (m.in. 
wytwarzanie chłodu do klimatyzacji obiektów dwóch szkół wyższych oraz pro-
dukcja energii chłodniczej dla potrzeb klimatyzacji modernizowanego budynku 
biurowego Elektrociepłowni Żerań) nie zostały wprawdzie zrealizowane. Obecnie 
jednak Vattenfall Heat Poland S.A. rozważa realizację pilotażowej instalacji tego 
typu w Elektrociepłowni Siekierki. Prowadzone są również wspólne prace VHP 
i SPEC nad wdrożeniem chłodu z wykorzystaniem ciepła sieciowego w central-
nych rejonach Warszawy.

�o System ciepłowniczy w Warszawie
Warszawski system ciepłowniczy jest największym systemem scentralizowa-

nym w kraju i jednym z największych w Europie. Początki centralnego ogrzewa-
nia sięgają II połowy XX w. Utworzenie Stołecznego Przedsiębiorstwa Energety-
ki Cieplnej miało miejsce w 1952 r. Już w 1971 r. 60% budynków warszawskich 
korzystało z sieci ciepłowniczej. Najstarszą częścią sieci jest odcinek Świętokrzy-
ska-Krucza, który pracuje nieprzerwanie od ponad 55 lat. 

Rys. 4. Warszawski system ciepłowniczy

Obecnie zasilany obszar miejski to 190 km2, a kubatura zasilanych obiektów 
to 230 mln m3. Ciepło dostarczane jest do 19 tys. obiektów na terenie Warsza-
wy, pokrywając ok. 80% potrzeb cieplnych stolicy.

System ciepłowniczy SPEC S.A. stanowi niemal 1 700 km sieci, w tym ruro-
ciągi magistralne (o średnicach nominalnych DN ≥ 400) stanowią 18%, rurociągi 
rozdzielcze 40%, a przyłącza 42%. Moc zamawiana w źródłach to ok. 3 700 MW, 
a moc zamawiana przez odbiorców w SPEC to ok. 5200 MW. Rocznie za po-
średnictwem sieci ciepłowniczej dostarczane jest odbiorcom ok. 10 000 GWh 
ciepła. Straty w sieci i węzłach cieplnych stanowią nieco ponad 10% i należą do 

lowych rur do przesyłu pary. Od tamtej 
pory sieć parowa jest stopniowo prze-
budowywana - 90 km jest już wymie-
niona na nowoczesne rury preizolowa-
ne. W planach na najbliższe lata jest 
przebudowanie kolejnych 140 km sieci. 

Pod względem udziału rur preizo-
lowanych w sieci ciepłowniczej War-
szawa ustępuje Wiedniowi, ale mieści 
się w standardach europejskich miast. 
Wiedeń posiada 575 km rur preizolo-
wanych, co stanowi nieco ponad 50% 
długości całej sieci. W przypadku War-
szawy i Monachium jest to ok. 35% 
długości sieci. 

�o Chłód sieciowy
Chłód sieciowy to alternatywa dla 

rozproszonych instalacji klimatyzacyj-
nych, które zużywają duże ilości energii 
elektrycznej. Korzystanie z chłodu sie-
ciowego pozwala na oszczędność pa-
liwa, a ponadto, eliminuje konieczność 
korzystania z freonów, które niekorzyst-
nie wpływają na środowisko. Takie roz-
wiązanie jest wykorzystywane w więk-
szości opisywanych systemów, m.in. 
w: Monachium, Kopenhadze, Sztok-
holmie, Wiedniu.

W Sztokholmie i Kopenhadze chłód 
sieciowy wytwarzany jest z wody mor-
skiej, a w Monachium, gdzie w ostat-
nich latach sieć została rozbudowana, 
zimna woda pobierana jest z głębi ziemi 
i tłoczona do sieci chłodniczej. Wiedeń 
wytwarza chłód z ciepła sieciowego 
i planuje ogromny rozwój mocy chłod-
niczej - do 2020 r. ma ona wynosić 
200 MW. W Sztokholmie moc chłod-
nicza już obecnie przekracza 300 MW.

Jest to stosunkowo nowy obszar 
działalności spółek dystrybucyjnych 
w Europie. W Sztokholmie chłód sie-
ciowy dystrybuowany jest od 1994 r., 
w Monachium od 2004 r. Popyt na tę 
usługę cały czas rośnie, co ma bezpo-
średni wpływ na jej szybki rozwój. Więk-
szość sieci, tak jak w Sztokholmie, do 
dystrybucji chłodu wykorzystuje w du-
żej mierze istniejącą infrastrukturę. Jest 
on rozprowadzany za pomocą rurocią-
gów ułożonych w istniejących tunelach 
systemu ciepłowniczego.
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najniższych w kraju, są zarazem porów-
nywalne ze stratami w szeregu miast 
europejskich. 

W skład przedsiębiorstwa wchodzi 
siedem Zakładów Energetyki Cieplnej: 
ZEC Żoliborz, Ochota, Wola, Mokotów, 
Śródmieście, Praga Północ oraz Praga 
Południe. Zakłady dzielnicowe zapew-
niają bieżącą obsługę oraz utrzymanie 
sprawności technicznej w dzielnicach. 

Całkowita długość sieci ciepłowni-
czej wynosi 1700 km:
1. warszawski system ciepłowniczy 

- 1676 km,
2. system ciepłowniczy w Międzyle-

siu - 14 km,
3. system ciepłowniczy w Ursusie 

- 10 km.

System w Ursusie zasilany jest 
z Elektrociepłowni Energetyka, a sys-
tem międzyleski z Ciepłowni Międzylesie.

Częścią systemu są przepompow-
nie magistralne zlokalizowane w odpo-
wiednich rejonach sieci cieplnej, które 
pracują w przypadkach zbyt niskiego 
ciśnienia dla zachowania wymagane-
go przepływu wody sieciowej. W war-
szawskiej sieci ciepłowniczej są cztery 
przepompownie: Batorego, Marymont, 
Golędzinów i Powiśle. W skład prze-
pompowni wchodzi armatura, układ 
sterujący oraz pompy wody sieciowej 
pompujące wodę z rurociągów zasila-
nych z elektrociepłowni i/lub pompu-
jące wodę powrotną. Pompy zapew-
niają nadciśnienie wody powrotnej na 
poziomie 1-2 bar. 

Ważnym elementem systemu cie-
płowniczego jest węzeł cieplny, czy-
li zakończenie sieci w budynku wraz 
z wyposażeniem technologicznym i re-
gulacyjnym. W Warszawie jest około 
15 000 węzłów składających się z jed-
nostopniowego wymiennika centralne-
go ogrzewania oraz dwustopniowego 
wymiennika ciepłej wody. Każdy węzeł 
wyposażony jest w licznik ciepła oraz 
automatykę pogodową (tzw. pogodyn-
kę), czyli sterownik elektroniczny wyko-
rzystujący do sterowania ilością ciepła 
czujniki temperatury powietrza i czujniki 
temperatury wody zasilającej i powrot-

nej. Urządzenie to reaguje na tempe-
raturę zewnętrzną i gdy spadnie ona 
poniżej ustalonego pułapu, uruchamia 
dostawę ciepła do budynku, a następ-
nie regulują moc cieplną stosownie do 
potrzeb odbiorców. 

Elementem sieci ciepłowniczej są 
komory ciepłownicze których na terenie 
Warszawy znajduje się około 5 tysięcy, 
w których montowana jest armatura 
sieciowa i kompensatory mieszkowe.

Warszawski 
system 
ciepłowniczy jest 
największym 
systemem 
scentralizowanym 
w kraju i jednym 
z największych 
w Europie. 
Początki 
centralnego 
ogrzewania 
sięgają II połowy 
XX w.

W latach 1986-2005, czyli przez 
ponad 20 lat, w stolicy stosowano ru-
ry grubościenne. Przyczyną tego była 
zła jakość wody sieciowej. Zbyt duży 
ubytek wody w systemie (dochodzący 
do 1300 t/h w latach 80. i 800-500 t/h 
w latach 90. XX wieku) uniemożliwiał 
odpowiednie jej przygotowanie w tak 
krótkim czasie. Obecnie ubytek wody 
zmniejszył się do ok. 300 t/h w sezonie 
i ok. 200 t/h latem. Woda uzupełniająca 
ubytki w sieci ciepłowniczej i węzłach 
cieplnych podlega procesowi odwróco-
nej osmozy i demineralizacji, co zdecy-
dowanie poprawia jej jakość. Dzięki lep-
szemu przygotowaniu wody sieciowej 
4 lata temu odstąpiono od stosowania 
rur grubościennych. Pozwala to ograni-
czyć nakłady inwestycyjne na budowę 
rurociągów o około 5%.

Latem przepływ wody w sieci cie-
płowniczej jest niski (7000-12000 t/h). 

Stanowi to dość duży problem, ponie-
waż mały odbiór wody, wynikający z nie-
wielkiego zapotrzebowania na moc, wią-
że się z dużymi stratami przesyłu. Latem 
wynoszą one ok. 25-28% (dla porówna-
nia zimą jest to jedynie 8%-10%).

W ostatnich latach (2006-2009) 
notuje się średnio 400 awarii sieci cie-
płowniczej. Należy to uznać za spo-
ry sukces - w 1979 r. było ich 2500. 
Usuwaniem awarii miejskiej sieci cie-
płowniczej i ich skutków zajmują się 
ZEC-e oraz pogotowie ciepłownicze 
SPEC S.A. 

�o Źródła ciepła
1. Elektrociepłownia Żerań. Pra-

cuje od 1954 r. Moc cieplna wy-
nosi 1561 MWq, moc elektryczna 
350 MW. Urządzeniami podstawo-
wymi są: 2 kotły fluidalne OF-z 450, 
4 kotły parowe OP-230, 5 kotłów 
wodnych WP-120 oraz 8 turboze-
społów ciepłowniczych w tym jeden 
przeciwprężny.

2. Elektrociepłownia Siekierki. Pra-
cuje od 1961 r. Moc cieplna wy-
nosi 2081 MWq, moc elektryczna 
622 MW. Elektrociepłownia posia-
da cztery bloki ciepłownicze. Część 
kolektorowa złożona jest z 4 kotłów 
parowych i 5 turbin.

3. Ciepłownia Wola. Uruchomiona 
została w 1973 r. Moc cieplna wy-
nosi 465 MWq (rozpoczęcie pracy 
przy temp. -10˚C). Ciepłownia ma 
zainstalowane 4 kotły wodne opa-
lane mazutem lub lekkim olejem 
opałowym. W ostatnich latach wy-
korzystywana tylko sporadycznie 
do produkcji ciepła .

4. Ciepłownia Kawęczyn. Urucho-
miona została w 1983 r. Jej moc 
cieplna to 605 MWq (rozpoczęcie 
pracy przy temp. -4˚C). W ciepłow-
ni zainstalowane są 3 kotły wodne 
opalane węglem kamiennym. 

5. Zakład Unieszkodliwiania Sta-
łych Odpadów Komunalnych 
(ZUSOK). Spalarnia przetwa-
rza odpady miejskie produkując 
10,73 MWq ciepła i nieco ponad 
1 MW mocy elektrycznej. o

”





Rosnące zapotrzebowanie na energię, zachodzące zmiany klimatyczne, 
unijne dyrektywy oraz wciąż wzrastające ceny, wywierają coraz większy 

wpływ na sposób dostarczania energii oraz jej wykorzystania, także na rynku 
polskim. Konsumenci zaczynają mieć większą świadomość w tym zakresie 
i w konsekwencji będą więcej wymagać od dostawców energii. 
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Dynamicznie zmieniający się 
rynek energeTyczny 

oznacza zmiany dla nas wszystkich

Robert Kubalski, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu, Logica Poland Sp. z o.o.
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Te zachodzące zmiany, a także 
proces uwalniania rynku i trwające 
przekształcenia własnościowe w na-
szym kraju, już teraz wymuszają ko-
nieczność innowacyjnego podejścia 
do tych zagadnień ze strony rządów, 
instytucji oraz samych dostawców 
energii. Już dzisiaj widać, że firmy 
energetyczne będą musiały zainwe-
stować w przyszłościowe rozwiązania 
techniczne - coraz bardziej przyjazne 
środowisku technologie produkcyjne 
i informatyczne, które wprowadzą je 
w nową erę energetyczną i pozwo-
lą konkurować na rynku branżowym. 

Firma Logica skutecznie poma-
ga firmom z sektora energetyczne-
go podążać za zmianami, zwiększać 
efektywność ich działania oraz do-
stosować się do norm ochrony śro-
dowiska.

Zmiany, które będą miały miejsce 
w sektorze energetycznym to wiel-
kie wyzwanie dla dostawców ener-
gii. Firma Logica posiadająca ogrom-
ne, ponad 30-letnie doświadczenie 
w projektach przeprowadzanych w naj-
większych europejskich przedsiębior-
stwach energetycznych, jest postrze-
gana jako partner godny zaufania 
w zakresie dostarczania innowacyj-
nych technologii IT. Dzięki naszemu 
globalnemu doświadczeniu (działamy 
w 36 krajach na świecie) oraz zna-
jomości specyfiki rynków lokalnych, 
umiejętnie przeprowadzamy naszych 
klientów poprzez zachodzące zmiany. 

Przez wiele lat pracowaliśmy na 
reputację profesjonalisty na rynku 
przedsiębiorstw energetycznych i uti-
lity. Dzisiejszą mocną pozycję wśród 
najlepszych firm oferujących produk-
ty i usługi IT zawdzięczamy umiejęt-
nościom technicznym, znajomości 
działalności klienta, wysokiej jako-
ści produktom oraz dobrym relacjom 
z wiodącymi producentami oprogra-
mowania. Logica posiada sprawdzone 
zasoby oraz know-how pozwalające 
sprostać indywidualnym potrzebom 
klienta, począwszy od konsultacji, po-
przez proces wdrożenia etapu „go-

live”, aż do późniejszego supportu 
technicznego i wsparcia w utrzyma-
niu aplikacji. 

Do grona naszych klientów na-
leżą m. in. następujące firmy: EDP, 
Shell, UKAEA, British Waterways, 
Vattenfall, Powergen, E.ON, British 
Gas Services, Fortum, RWE, EDF, 
Vodafone.

 � Rozwiązania SAP dla 
przedsiębiorstw sektora 
energetycznego

Firma Logica zatrudnia ponad trzy 
tysiące specjalistów SAP na całym 
świecie oraz posiada profesjonalne 
centrum kompetencyjne - Logica’s 
SAP Enterprise Solutions. Z powo-
dzeniem przeprowadziliśmy już ponad 
1000 projektów SAP w różnych kra-
jach. Nasze kompetencje zostały do-
cenione przez firmę SAP - jesteśmy 
jednym z niewielu globalnych partne-
rów tej firmy - SAP Global Services 
Partner. Oznacza to, że możemy za-
oferować naszym klientom nie tylko 
wdrożenie podstawowego systemu 

ERP, ale też innych, nowych kompo-
nentów SAP. Dostarczamy pełen wa-
chlarz funkcji w obrębie rozwiąza-
nia SAP dla przedsiębiorstw utility 
(IS-U).

Przykładem wzorcowego wdroże-
nia aplikacji SAP jest projekt wykonany 
dla firmy EDP, największego dostaw-
cy energii w Portugalii, działającego 
w regionie iberyjskim oraz w Brazylii. 
Celem firmy EDP była wymiana prze-
starzałej infrastruktury na rzecz zinte-
growanego systemu ujednolicającego 
wiele różnych procesów. Firmie zależa-
ło również na dobrym przygotowaniu 
się do procesu uwolnienia rynku oraz 
zwiększeniu konkurencyjności poprzez 
poprawę wydajności. Rozwiązanie, 
które zostało wdrożone dla firmy EDP 
i doskonale spełniło wszystkie jej po-
trzeby, to SAP IS-U/CCS. 

Inną firmą, która również korzysta 
z SAP IS-U, dodatkowo zintegrowane-
go z rozwiązaniem BI jest Electrabel. 
Podstawowym priorytetem dla tej firmy 
było usprawnienie obsługi klienta oraz 
zredukowanie kosztów, poprzez zwięk-
szenie wydajności procesów. Wybrane 

Najciekawsze projekty Logica SAP:
 � upgrade do systemu SAP ECC 6.0 dostarczony dla firmy Areva, francu-

skiego koncernu z branży energetyki jądrowej, inwestującego również 
w nowe źródła energii odnawialnej,

 � Logica Germany wykonała projekt dla firmy Energie AG Mitteldeutsch-
land (EAM). Logica wdrożyła system SAP IS-U /CCS, który pozwolił na 
migrację danych dotyczących odbiorców gazu oraz prądu, tak aby znaj-
dowały się one na jednej platformie zarządzającej Bilingiem.

 � wdrożenie SAP w zakresie systemu informacji o klientach dla ČEZ Group 
największego producenta, dystrybutora oraz dostawcy prądu w Re-
publice Czeskiej obsługującego około 5 milionów odbiorców,

 � upgrade systemu SAP R/3 4.6c do ECC6 dostarczony dla ArcelorMittal, 
wiodącego producenta stali, 

 � SAP IS-U wdrożone na potrzeby szwedzkiego oddziału grupy E.ON.

Oracle:
 � rozwiązanie Finanse, Kadry-Płace firmy Oracle wdrożone na potrzeby Nor-

thern Electric, brytyjskiej firmy energetycznej,
 � produkty Oracle dla firmy Ford – wieloletniego klienta firmy Logica wdro-

żone w zakresie: ERP, Zarządzania Aktywami, Sprzedaży i Marketingu, 
Produkcji, Zakupów i CRM.
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i wdrożone kompleksowe rozwiązanie 
musiało być oczywiście zgodne z obo-
wiązującymi wymogami regulacyjnymi. 

Oferowane przez Logica rozwiąza-
nia SAP przynoszą wymierne korzyści 
w zakresie: 

 � podniesienia wydajności firmy, 
 � obniżenia kosztów funkcjonowa-

nia, 
 � skuteczniejszej konkurencyjności 

na rynku branżowym.

Należy oczywiście pamiętać że 
funkcjonalność wdrożonego rozwią-
zania SAP zawsze zależy od zaanga-
żowanych w projekt ekspertów, któ-
rych praktyczna wiedza określonego 
produktu SAP oraz jego interakcji z in-
nymi modułami, jest kluczowa dla po-
wodzenia projektu. Najlepsze z praktyk 
stosowanych przez Logica oraz profe-
sjonalna kadra pozwalają nam konfi-
gurować aplikacje SAP optymalnie do 
potrzeb każdego klienta.

 � Rozwiązania Oracle dla 
przedsiębiorstw sektora 
energetycznego

Nowe aplikacje firmy Oracle otwie-
rają dodatkowe możliwości oraz ob-
sługę zaawansowanych procesów. 
Co więcej, aplikacje Oracle mogą być 
w pełni zaadaptowane do posiadanej 
przez przedsiębiorstwo infrastruktury 
IT, niezależnie od tego, kto był jej do-
stawcą. W ten sposób klient zyskuje 
uproszczone rozwiązanie, które jest 
w stanie dostosować się do sposobu 
prowadzenia jego działalności, zarów-
no w chwili obecnej, jak i w przyszłości. 
Rozwiązania Oracle sprawiają, że fir-
ma staje się bardziej konkurencyjna na 
rynku oraz pomagają w codziennych, 
złożonych procesach przemysłowych.

Przykładem wykonanego przez Lo-
gica wdrożenia Siebel CRM Oracle, 
jest firma Poweo. W związku z faktem, 
iż firma ta dopiero rozpoczynała swo-
ją działalność na świeżo uwolnionym 
rynku energetycznym we Francji, roz-
wiązanie wspierające obsługę klienta 
musiało być zbudowane od samego 

Logica Poland Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 18

Kraków 30-150 
Tel.: 12 422 62 49

handel.pl@logica.com
www.logica-pl.com

Logica Poland jest polskim oddziałem międzynarodowej grupy - dostaw-
cy usług biznesowo-technologicznych dla wielu różnych branż i największych 
firm w Europie. Grupa zatrudnia ponad 39 tys. pracowników na całym świe-
cie, integrując ludzi, biznes oraz technologię w jeden ekosystem biznesowy. 

Z powodzeniem dostarcza usługi z zakresu konsultingu biznesowego, out-
sourcingu oraz zintegrowanych systemów IT (w tym rozwiązania SAP, Oracle 
oraz swoje autorskie) dla wielu branż - m.in. energetyka, przemysł, dystrybu-
cja, transport, sektor użyteczności publicznej, telekomunikacja i sektor finan-
sowy. Logica ściśle współpracuje z każdym klientem, tworząc innowacyjne 
rozwiązania dostosowane do jego indywidualnych potrzeb i dokonując zmian 
wpływających na zwiększenie efektywności i rozwoju prowadzonej przez nie-
go działalności. 

Logica jest notowana na giełdzie londyńskiej (LSE: LOG) oraz amster-
damskiej (Euronext: LOG). W 2009 r. grupa osiągnęła przychody na pozio-
mie 3.7 mld £. 

początku. Największym wyzwaniem 
w tym projekcie, był ograniczony czas 
oraz wymóg niskich kosztów utrzyma-
nia oraz rozbudowy aplikacji. Wdroże-
nie Oracle Siebel CRM przez Logica 
zakończyło się jednak sukcesem. Pro-
jekt trwał 11 miesięcy i został ukończo-
ny na moment uwolnienia rynku. Firma 
Poweo mogła skutecznie konkurować 
z innymi dostawcami energii na fran-
cuskim rynku. 

 � Globalny zasięg  
i lokalne wdrożenia 
Logica Poland 

Zachodzące zmiany w sekto-
rze energetycznym są coraz bardziej 
widoczne w naszym kraju, choć ich 
tempo może pozostawiać wiele do ży-
czenia. Są one jednak nieuchronne, 
bowiem takie są prawa gospodarki 
wolnorynkowej. Sposób dostarczania 
i wykorzystywania energii przez wszyst-
kie podmioty rynku, musi być bardziej 
efektywny, niż jest obecnie. Dlatego 
też przed polskimi przedsiębiorstwa-
mi energetycznymi stoi poważne wy-

zwanie, jak się do tego przygotować, 
i które de fakto oznacza – być lub nie 
być na rynku branżowym. 

Inwestycje w IT w firmach ener-
getycznych to bardzo ważny element, 
często kluczowy w zarządzaniu przed-
siębiorstwem, zarówno w obszarze 
ekonomicznym, jak też technicznym. 
Bez sprawnych systemów informa-
tycznych, opartych na nowoczesnych 
technologiach IT, żadne przedsiębior-
stwo nie będzie w stanie konkurować 
na coraz bardziej wymagającym rynku 
i nadążać za zachodzącymi zmianami. 

- Jesteśmy przekonani, że najbliż-
sze lata będą wymagały z jednej stro-
ny zaangażowania się przedsiębiorstw 
z sektora energetycznego w zachodzą-
ce zmiany, a z drugiej - umiejętnego 
wdrożenia najciekawszych i sprawdzo-
nych globalnych rozwiązań, z uwzględ-
nieniem adaptacji do rynku krajowego. 
Logica Poland jest gotowa wesprzeć 
swoją wiedzą i międzynarodowym do-
świadczeniem polskie przedsiębiorstwa 
energetyczne w trudnym okresie zacho-
dzących zmian - deklaruje Tomasz Głu-
ski, prezes zarządu Logica Poland. o





Jan Wyszyński, kierownik Wydziału Ochrony Środowiska, 
Elżbieta Rodzoch, specjalista ds. Ochrony Środowiska, 

PGE Elektrownia Turów SA

SySTEM PoMiARóW EMiSJi  
ZANiECZySZCZEń Do PoWiETRZA  

ATMoSfERyCZNEGo ElEKTRoWNi TuRóW

W niepamięć odeszły czasy, kiedy do wyliczenia emisji dwutlenku 
siarki, tlenków azotu czy pyłu (podstawowych energetycznych 

zanieczyszczeń z dużych obiektów spalania) służyły ministerialne 
wskaźniki. Radykalnie zmienił się również cel i zakres pomiarów 
okresowych, a wymagane funkcje przejęły pomiary ciągłe.  
Dziś wielkość emisji zanieczyszczeń pochodzi ze złożonych systemów 
pomiarów ciągłych o skomplikowanej, wielopoziomowej architekturze. 
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O ile skończony jest zbiór wymagań 
metrologicznych stawianych po-

miarom ciągłym, to powstająca z ich 
realizacji baza danych ma nieogra-
niczone możliwości zastosowania. 
Przede wszystkim systemy pomiarów 
emisji zanieczyszczeń atmosferycz-
nych w dużych obiektach energetycz-
nego spalania są podstawowym na-
rzędziem zarządzania ekologicznego 
firmy z różnych poziomów: technolo-
gii, ekonomii ochrony powietrza, a za 
niedługi czas - również handlu emisja-
mi gazów innych niż cieplarniane. To 
właśnie opłaty za gospodarcze korzy-
stanie ze środowiska wnoszone z ty-
tułu emisji gazów i pyłów do powietrza 
mają największy udział. Zatem ocze-
kuje się od systemów pomiarowych 
nie tylko niezawodności, ale również 
zestrojenia w nich możliwości decy-
zyjnych w celu optymalnego prowa-
dzenia procesu technologicznego. 
Nawet najlepiej wykonane pomiary 
nie są nic warte bez możliwości prze-
twarzania bazy danych według indy-
widualnych potrzeb z jednoczesną 
gwarancją zachowania wiarygodno-
ści przy najniższym, uzasadnionym 
technicznie i ekonomicznie, poziomie 
niepewności.

 � Systemy  
pomiarów emisji

Systemy pomiarów ciągłych  
w Elektrowni Turów obejmują pomiary 
zanieczyszczeń takich jak: SO2, NOx, 
CO, CO2, pyłu oraz wielkości odniesie-
nia niezbędnych do obliczenia emisji. 
Systemy obsługiwane są przez aplika-
cję KSKEZ (Komputerową Sieć Kon-
troli Emisji Zanieczyszczeń). System 
pomiarów emisji zanieczyszczeń do 
powietrza w Elektrowni Turów jest uni-
kalnym rozwiązaniem w skali energe-
tyki krajowej. W zakresie koncepcyjno-
merytorycznym został zaprojektowany 
przez elektrownię, natomiast wykona-
nie zakresu informatycznego zostało 
zlecone firmie ABB Sp. z o.o. z Wro-
cławia. Taka realizacja podyktowana 
była wyjątkowymi potrzebami elektrow-

ni, z których najistotniejsze stanowi-
ła: modernizacja bloków energetycz-
nych - włączanie nowych źródeł emisji 
i zmiana sposobu wyprowadzenia spa-
lin oraz wprowadzenie nowych regu-
lacji prawnych w zakresie pomiarów 
ciągłych. Skrojenie systemu na miarę 
potrzeb elektrowni wobec zmieniają-
cych się uwarunkowań technicznych i 
otoczenia prawnego, nie gwarantował 
żaden z gotowych wówczas i dostęp-
nych na rynku produktów (abstrahując 
od faktu, iż rynek poszukiwanych pro-
duktów był w powijakach).

Elektrownia Turów została zobo-
wiązana do prowadzenia pomiarów 
ciągłych emisji zanieczyszczeń od 
1 stycznia 2001 r. zgodnie z paragra-
fem 11, ustęp 1. i 2. rozporządzenia 
Ministra Ochrony Środowiska Zasobów 
Naturalnych i Leśnictwa z dnia 8 wrze-
śnia 1998 r. w sprawie wprowadzania 
do powietrza substancji zanieczysz-
czających z procesów technologicz-
nych i operacji technicznych (Dz. U. 
Nr 121/98, poz. 793), jako instalacja 
o mocy źródła co najmniej 300 MWt, 
odprowadzająca wspólnym emitorem 
gazy odlotowe ze źródeł co najmniej 
300 MWt. 

W tym czasie Elektrownia Turów 
eksploatowała kotły o wymienionych 
poniżej mocach termicznych: kotły flu-
idalne (K-1, K-2, K-3) - 528 MWt, kotły 
pyłowe (K-4, K-6, K-7) - 560 MWt oraz 
kotły pyłowe (K-8, K-9, K-10) - 576,3 
MWt. Sposób wyprowadzenia spalin 
realizowany był natomiast na kotłach 
fluidalnych przez indywidualne kana-
ły komina wieloprzewodowego, ko-
cioł czwarty odprowadzał spaliny do 
komina nr 2, spaliny z kotłów sześć i 
siedem trafiały do wspólnego komina 
nr 3, natomiast kotły osiem, dziewięć i 
dziesięć wyprowadzały spaliny wspól-
nym kominem nr 4. 

Niespełna dwa lata później w elek-
trowni eksploatowano już sześć źródeł 
(kotłów fluidalnych) wyprowadzających 
spaliny indywidualnymi kanałami komi-
na wieloprzewodowego (komina sze-
ścioprzewodowego) oraz trzy źródła 
(kotły pyłowe) podłączone do wspól-

nego komina nr 4. Takie połączenie 
źródeł (kotłów) i emitorów planowane 
jest do końca 2010 r. Po tym czasie 
blok nr 8 zostanie wyłączony z eks-
ploatacji. Po wyłączeniu bloku nr 10, 
który pracować ma do końca 2013 r., 
zakończy się eksploatacja komina nr 4. 

Kominem nr 4 elektrowni odpro-
wadzane są spaliny, które mieszają 
się w przewodzie i system pomiarów 
emisji mierzy stężenia łączne - śred-
nie dla bloków, natomiast w kominie 
6-cio przewodowym systemy pomia-
rowe mierzą stężenia oddzielnie dla 
każdego z bloków. Aby móc skorzy-
stać z dobrodziejstwa emisji łącznej, 
trzeba ją wyliczyć.

 � Kwalifikacja  
źródeł emisji

Podłączenie źródeł emisji do kon-
kretnych emitorów i ich kwalifikacja jest 
bardzo istotnym zagadnieniem w pro-
cesie monitorowania emisji, stąd tak 
skrupulatnie zostało to podane zarów-
no w ujęciu historycznym, jak i przy-
szłościowym. 

W ramach energetycznego spala-
nia paliw podstawowymi parametra-
mi, które podlegają stałej kontroli są 
wielkości emitowanych zanieczysz-
czeń wyrażone jako wielkości stężeń 
dopuszczalnych oraz ładunki zanie-
czyszczeń, jakie instalacja może wy-
emitować w ciągu roku.

Stężenia zanieczyszczeń wyliczane 
są tylko dla faktycznych godzin pracy 
źródła, a masy (ładunki) wyemitowa-
nych zanieczyszczeń dla wszystkich 
okresów pracy, w tym również stanów 
odbiegających od normalnej pracy.

Przekroczenie dopuszczalnych 
stężeń wiąże się z płaceniem kar, na-
tomiast ewentualne przekroczenie 
dopuszczalnej masy emitowanego 
zanieczyszczenia traktowane jest ja-
ko niestosowanie się do wydanej de-
cyzji administracyjnej i zagrożone jej 
cofnięciem.

Do optymalnego zarządzania emi-
sjami z całej instalacji konieczne było 
wypracowanie mechanizmu umożliwia-
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jącego bieżącą kontrolę wraz z moż-
liwością prognozowania i symulacji 
przyszłych wartości emisji. Założono, 
że dolną granicą regulacji emisji jest 
opłacalność ekonomiczna redukcji 
emisji zanieczyszczeń. Ograniczenie 
emisji poniżej tej granicy wiązałoby się 
z ponoszeniem nieuzasadnionych do-
datkowych kosztów. Natomiast górną, 
nieprzekraczalną granicą w systemie 
zarządzania wielkością emisji jest speł-
nienie standardów emisyjnych określo-
nych dla instalacji. 

 � Doświadczenia  
z eksploatacji pomiarów

Pierwsze doświadczenia z eks-
ploatacji pomiarów ciągłych emisji 
zanieczyszczeń w Turowie zebrano 
w 1992 r., kiedy to przyjęto do eks-
ploatacji system na kominie nr 2, nie-
spełna trzy lata później zaczęła działać 
pierwsza wersja aplikacji: Kompute-
rowa Sieć Kontroli Emisji Zanieczysz-
czeń. KSKEZ funkcjonujący w obec-
nym kształcie wdrożono w 2005 r. 
Nadrzędnym celem realizacji KSKEZ 
było zaspokojenie potrzeb w zakre-
sie monitorowania emisji zanieczysz-
czeń pyłowo-gazowych ujawnionych w 
różnych obszarach działania zakładu. 
Podział uprawnień i funkcjonalności 
aplikacji dla różnych grup użytkowni-
ków skonstruowano tak, aby zapewniał 
kontrolę, ocenę pracy źródeł, raporto-
wanie oraz predykcję. 

Na pierwszym planie stało spełnie-
nie wymaganego prawem obowiąz-
ku realizacji pomiarów ciągłych, a co 
za tym idzie monitorowania wielkości 
emisji i naliczania opłat za gospodar-
cze korzystanie ze środowiska, co za-
warte jest w obowiązkach elektrow-
nianych służb ochrony środowiska. 
Niemniej ważną potrzebą związaną 
z działaniami ochrony środowiska był 
nadzór metrologiczny nad prawidło-
wością pomiarów, realizowany przez 
służby automatyki. Zgoła odmienne 
potrzeby w zakresie monitorowania 
emisji zanieczyszczeń wynikały z za-
kresów obowiązków służb ruchowych 

i Dyżurnego Inżyniera Ruchu.
W koncepcji funkcjonalnej KSKEZ 

założono powstanie pięciu grup użyt-
kowników z przypisanymi uprawnienia-
mi: stanowisko pracy „Dyżurny Inżynier 
Ruchu”, stanowisko pracy „Kierownik 
Bloku”, stanowisko pracy w Wydziale 
Ochrony Środowiska, stanowisko pra-
cy w Wydziale Automatyki oraz „Inni 
Użytkownicy Sieci”.

Systemy 
pomiarów emisji 
zanieczyszczeń 
atmosferycznych 
w dużych 
obiektach 
energetycznego 
spalania 
są podstawowym 
narzędziem 
zarządzania 
ekologicznego 
firmy z różnych 
poziomów: 
technologii, 
ekonomii ochrony 
powietrza, 
a za niedługi 
czas - również 
handlu emisjami 
gazów innych 
niż cieplarniane

Aplikacja KSKEZ na stanowisku 
pracy „Dyżurny Inżynier Ruchu” (DIR) 
ma za zadanie wizualizację emisji z po-
szczególnych źródeł oraz zbiorczo całej 
elektrowni. Pozwala na bieżący monito-
ring, prognozowanie oraz korektę pracy 
poszczególnych bloków w oparciu o za-
dawane z tego stanowiska parametry 
ekologiczne. Cały proces odbywa się 
zarówno w oparciu o dane on-line, da-
ne historyczne, jak i wyliczane trendy. 
Ponadto możliwe jest zasymulowanie 
dowolnych, przewidywanych wielko-

ści emisji celem oceny spełnienia wa-
runków Pozwolenia Zintegrowanego 
w obszarze emisji zanieczyszczeń do 
powietrza atmosferycznego. Aplika-
cja na stanowisku pracy DIR niezależ-
nie pobiera dane co minutę i wylicza 
wskaźniki wspierające proces opera-
cyjny i decyzyjny.

Aplikacja zainstalowana na stano-
wisku „Kierownika Bloku” umożliwia 
bieżącą kontrolę emisji wszystkich za-
nieczyszczeń emitowanych ze źródła, 
porównanie ich z wartością zadaną, 
która może być inna niż standard emi-
syjny oraz pozwala prześledzić działa-
nie jednostki w przeszłości. Na stano-
wisko to docierają polecenia z poziomu 
nadrzędnego - stanowiska pracy „Dy-
żurnego Inżyniera Ruchu”. 

Inna, niezależna część aplikacji 
KSKEZ obsługuje stanowiska pra-
cy w Wydziale Ochrony Środowiska. 
Pozwala ona na utworzenie rapor-
tów dobowych. Jeśli z jakiś powodów 
walidacja automatyczna raportu jest 
niemożliwa, wówczas upoważniony 
pracownik Wydziału Ochrony Środo-
wiska dokonuje uzupełnień danych 
w raportach. Każdorazowa ingeren-
cja automatyczna czy ręczna w dane 
programowe oznaczona jest znaczni-
kiem i zapisana z możliwością odtwo-
rzenia. Zbiory raportów dobowych za-
twierdzonych stanowią jedyne źródło 
danych służące do tworzenia wyma-
ganych raportów miesięcznych czy 
rocznych. W zbiorze raportów wy-
maganych znajdują się raporty umoż-
liwiające:

 � wnoszenie opłat za gospodarcze 
korzystanie ze środowiska,

 � ocenę statystyczną wartości po-
miarów emisji,

 � kontrolę poprawności wskazań 
mierników i analizatorów,

 � wyliczanie stężeń 48-godzinnych 
i miesięcznych dla każdego źródła 
i emisji łącznej, 

 � kontrolę poprawności stanów pra-
cy źródeł,

 � tworzenie wykresów czasowych 
wszystkich mierzonych parame-
trów.

”



Aplikacja umożliwia ponadto tworzenie dowolnych raportów 
pod warunkiem korzystania z danych zawartych w raportach 
dobowych zatwierdzonych lub innych wcześniej utworzonych 
w KSKEZ. 

Wykorzystując KSKEZ pracownicy Wydziału Automatyki mogą 
zdalnie zdiagnozować systemy pomiarowe: obserwować on-line 
wyniki pomiarów, wyniki zerowań i kalibracji, czy usterek sygnali-
zowanych z mierników i analizatorów. Pozwala to na optymalne 
wykorzystanie brygad remontowych i zwiększenie sprawności 
systemów pomiarowych. 

KSKEZ posiada następujące cechy:
 � zapewnia pracę bloków w nieprzekraczalnych granicach 

ustalonych reżimami wartości dopuszczalnych emisji oraz 
standardami, 

 � umożliwia działania operacyjne poprzez zadawanie wartości 
dopuszczalnej - „operacyjnej”, czyli wynikającej z bieżącej 
analizy danych historycznych, on-line i predykcji z poziomu 
Dyżurnego Inżyniera Ruchu,

 � umożliwia ocenę, czy wybrany parametr ekologiczny emisji 
łącznej będzie dotrzymany mimo planu odstawienia do na-
prawy urządzenia ochronnego na określony czas,

 � pozwala na techniczno-ekonomiczną optymalizację emi-
sji, czyli zwiększenie sprawności źródeł, zrównoważone 
korzystanie z surowców produkcyjnych, optymalne powią-
zanie emisji zanieczyszczeń do różnych komponentów śro-
dowiska,

 � pozwala pracownikom Wydziału Ochrony Środowiska two-
rzyć i generować raporty standardowe zdefiniowane w projek-
cie oraz nowe w dowolnej konfiguracji z danych uzyskanych 
z systemów pomiarowych lub z wielkości wyliczonych na 
ich podstawie.

Olbrzymim atutem aplikacji KSKEZ jest przyjazna wizualizacja 
oraz stosunkowo prosta obsługa narzędzia, w którym zaszyto 
szereg skomplikowanych algorytmów. Ograniczono tym samym 
uciążliwość ciągłego śledzenia różnych parametrów emisyjnych 
skupiając je w jednej lokalizacji.

 � Wnioski

Nieoceniona w bieżącej eksploatacji stała się możliwość 
przyszłościowego planowania emisji, co wobec dużej zmienno-
ści parametrów jakościowych węgla oraz całego spektrum moż-
liwości technologicznych ograniczenia emisji, jakimi dysponują 
poszczególne bloki energetyczne, umożliwia optymalne prowa-
dzenie Elektrowni Turów w zakresie emisji zanieczyszczeń do 
powietrza atmosferycznego. 

Zmiany uregulowań prawnych w zakresie prowadzenia po-
miarów emisji wymuszają dalszy rozwój i doskonalenie systemów 
pomiarów emisji zanieczyszczeń, od których coraz częściej bę-
dzie wymagane coś więcej, niż tylko raportowanie. o

Silniki elektryczne 

od 0,04kW do 4000kW.

o mocach 

Szeroki asortyment silników 

specjalnych oraz silników 

energooszczędnych

wg IEC 60034-30 -  IE1, IE2, IE3.
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 • Nadzór nad projektowaniem nowopowstających 
bloków / instalacji energetycznych

 • Nadzór nad wykonawstwem w zakresie: 

 • kwalifikowania dostawców materiałów, zespołów i elementów, 
oraz wytwórców i osób,

 • wykonywania prac pod względem zgodności z projektem.

 • Nadzór ekspercki:

 • części budowlanej,
 • zbiorników, rurociągów oraz innych urządzeń wchodzących w 

skład instalacji
 • systemów automatyki zabezpieczającej, sterującej oraz 

monitorującej,
 • ochrony przeciwpożarowej, odgromowej, katodowej

 • Badania i nadzór nad badaniami obejmujący: 

 • kwalifikowanie osób wykonujących: badania nieniszczące 
NDT, badania niszczące, pomiary elektryczne, badania ochrony 
katodowej,

 • kwalifikowanie procedur badawczych,
 • badania w celu kwalifikowania złączy spawanych, 

zgrzewanych,
 • badania materiałów,
 • badania złączy spawanych, zgrzewanych, zaworów 

bezpieczeństwa
 • próby szczelności urządzeń i elementów,
 • próby ciśnieniowe rurociągów oraz innych urządzeń 

wchodzących w skład instalacji,
 • badania systemów automatyki zabezpieczającej, sterującej 

oraz monitorującej

UDT-CERT posiada wieloletnie doświadczenie zdobyte przy realizacji wszystkich znaczących inwestycji energetycznych 
w Polsce. Stosując uznane na świecie metody zarządzania złożonymi projektami oraz wykorzystując najnowocześniejsze 
oprogramowanie w zakresie oceny zagrożeń, UDT-CERT zapewnia kompletne rozwiązania dotyczące nadzoru nad 
inwestycją zaczynając od wstępnych prac projektowych a kończąc na pozwoleniu na eksploatację. 

UDT-CERT ,  Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa, tel. 22 57 22 110, fax. 22 57 22 129

www.udt-cert.pl

UDT-CERT proponuje w zakresie inwestycji energetycznych:

Szkolenia
Akademia UDT

Ocena Zgodności
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Certyfikacja
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Systemów Zarządzania
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