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www.sandvik.com

 15 lat doÊwiadczeƒ
w Polsce

       Posiadamy doświadczony zespół projektowy specjalizujący się 
w projektowaniu, produkcji, instalacji i serwisowaniu systemów
dla górnictwa odkrywkowego.
Połączenie wiedzy, doświadczenia i unikalnej kultury organizacji,
stawia nas na pierwszym miejscu wśród dostawców systemów dla
górnictwa w Polsce i na całym świecie.
       W każdych warunkach. Sandvik, in Action.
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prof. Krzysztof Żmijewski, Politechnika Warszawska

Cieplej, zimniej = drożej?
Problem globalnego ocieplenia

Problem globalnego ocieplenia budzi ogromne emocje. W zasadzie nie 
tyle samo globalne ocieplenie - niektórzy nawet chcieliby mieć riwierę 

nad Bałtykiem - ile koszt walki z tym problemem, czy to poprzez mitygację 
emisji w celu redukcji efektu cieplarnianego (o ile jest to w ogóle możliwe), 
czy to przez adaptację do możliwych skutków (niestety trudnych dziś do 
przewidzenia i ocenienia).
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Tę trudną do analizy sytuację kom-
plikuje jeszcze fakt, że uczonym, 

od których oczekiwalibyśmy prawdzi-
wych, a co najmniej obiektywnych, 
odpowiedzi, udało się dość mocno 
zszargać swój, i w konsekwencji Na-
uki, autorytet. Być może to właśnie 
będzie najbardziej tragicznym rezulta-
tem tzw. „efektu cieplarnianego”. Mam 
jeszcze nadzieję, że ludzi uczciwych, 
w tym uczonych, jest wciąż więcej niż 
hochsztaplerów, i dlatego proszę o za-
poznanie się z niniejszym wywodem.

Na wstępnie umówmy się, że roz-
różniamy:
a.	 fakty,
b.	 ich interpretację,
c.	 analizę przyczyn tychże,
d.	 analizę konsekwencji,
e.	 wnioski co do dalszego postępo-

wania,
a w rezultacie odrzucenie wyników 

analizy konsekwencji nie upoważnia 
nas np. do odrzucenia samego faktu, 
ani żadnego innego z poprzedzających 
elementów łańcucha. Warto pamiętać 
o tej zasadzie, bo bez niej zachowy-
wać się będziemy po prostu dziecin-
nie - odrzucając fakty z powodu awersji  
do konsekwencji. 

Zakładając, że większość ludzi 
nie ma problemów z akceptacją wy-
żej omówionej zasady przystąpimy  
do wywodu:
a.	 Znakomita większość uczonych 

uznaje fakt globalnego ocieplenia, 
a co więcej wskazuje, że fakty ocie-
plenia się klimatu miały w historii 
wielokrotnie miejsce. Jak również 
oziębienia się klimatu. Innymi słowy 
akceptowany jest fakt permanent-
nych i quasi-periodycznych zmian 
klimatycznych. Cykle tych zmian 
znane są od kilkudziesięciu lat jako 
tzw. cykle Milankowicza. Dostępna 
ludziom analiza ostatnich 800 tys. 
lat1 wskazuje na dużą złożoność 
cyklów Milankowicza. Jest ich kil-
ka, mają różne okresy: ~100 tys. lat, 
~41 tys. lat, ~26 tys. lat, ~19 tys. lat 
i są związane ze zjawiskami astro-

nomicznymi, a konkretnie z perio-
dycznością zmian ruchu Ziemi po 
orbicie wokółsłonecznej i zmian sa-
mej tej orbity. Na te cykle nakładają 
się inne, bardziej krótkookresowe, 
jak np. cykl Bonda ~1470 lat, lub 
milenijny - spowodowane innymi 
przyczynami. Podkreślam, że w tej 
jednej kwestii prawie wszyscy są 
zgodni: klimat się zmienia i to od 
bardzo dawna. 

Drugi fakt jest znacznie bardziej 
kontrowersyjny. Dostępne od 150 lat 
badania wskazują na przyspieszające 
tempo ocieplania się klimatu. Konkret-
nie, powietrza przy powierzchni Ziemi 
i samej powierzchni.

Tempo to jest:
1.	 niezgodne z przewidywanym tren-

dem Milankowicza (ten aspekt moż-
na pominąć z racji bardzo dużej roz-
bieżności skal: 150 lat - 11 tys. lat),

2.	 wielokrotnie szybsze niż znane po-
mierzone wcześniejsze zmiany hi-
storyczne.

To właśnie ten drugi aspekt - tem-
po zmian - budzi niepokój klimatologów 
i ekologów.

Trzeci fakt to ogólnie znana i ak-
ceptowana wiedza, że klimat to system 
niezwykle niestabilny, szybkozmien-
ny i nieprzewidywalny. Opisywany jest 
równaniami, które matematycy nazy-
wają równaniami chaosu - co oznacza 
jedynie, i aż, ogromną czułość efektów 
końcowych na mikroskopijne zmiany 
parametrów początkowych. Populato-
rzy nauki mówią tu o tzw. efekcie moty-
la, który uderzając powietrze skrzydła-
mi nad Amazonką, powoduje tornado 
w Nowym Orleanie. Brzmi to trochę 
nieprzekonywująco, ale każdy może 
przetestować efekt motyla w swojej 
łazience. Wystarczy delikatnie odkrę-
cić kran i puścić wodę - będzie płynęła 
gładkim, spokojnym strumieniem (lami-
narnie), otwierajmy kran dalej, powoli, 
bardzo powoli - w pewnym momencie 
gładki strumień nagle i niespodziewa-

nie zmieni się w srebrzysty warkocz 
o ciągle zmiennym kształcie. Przeska-
kujemy gwałtownie (sic!) do przepływu 
turbulentnego. (Uwaga: w kranie z per-
latorem eksperyment wychodzi dużo 
gorzej). Otóż biorąc pod uwagę cha-
otyczny charakter klimatu nie potrafimy 
określić, przy jakim tempie zmian (tem-
pie, a nie wartości) klimat trafi szlag. 
(Przyczepność kół można zerwać przy 
bardzo małej prędkości - bardzo mocno 
przyspieszając). Warto więc być w tej 
sprawie ostrożnym.
b.	i	c.	Przyczyny „odwiecznych” zmian 

klimatu znamy i co więcej praktycz-
nie nie mamy na nie wpływu. Wie-
my tylko, że przyroda potrafiła się 
do nich dostosowywać ponosząc 
jednak ogromne straty - z wymie-
raniem gatunków włącznie.

Nie zgadzamy się (a w każdym 
razie niektórzy się nie zgadzają),  
co do przyczyny przyspieszonych 
zmian w czasie ostatnich 150 lat. Wie-
my tylko, że wzrost średnich temperatur 
na powierzchni Ziemi jest skorelowany 
ze wzrostem stężenia CO2 w powie-
trzu. Sprawę niezwykle komplikuje fakt, 
że udział emisji antropogennych (po-
chodzenia ludzkiego, rolnictwa i prze-
mysłu) w emisji całkowitej jest niezwy-
kle niski i nie przekracza 3,2%. To niby 
nic, ale lądy (38,7%) i oceany (58,1%), 
które emitują znacznie więcej od nas, 
jednocześnie pochłaniają CO2 - lądy 
39,9%, a oceany 60,1%. My nie po-
chłaniamy nic - stąd m.in. pomysł na 
technologie CCS - wyłapywania i ma-
gazynowania CO2. Trzeba podkreślić, 
że te niezbilansowane 1,3% emisji co 
roku odkłada się w atmosferze. Po dzie-
sięciu latach to 13%, a po 100 - 130%. 
A jak już powiedziano, klimat (i atmos-
fera) to niezwykle czuły system - łatwo 
go wyprowadzić z równowagi. Niedo-
wiarkom przypomnę przysłowie: kropla 
drąży skałę. 

W powyższym kontekście wypowie-
dzi nt. wybuchów wulkanów lub gniją-
cej roślinności w afrykańskiej puszczy 

1) Wcześniej położenie płyt kontynentalnych było tak inne od dzisiejszego, że badanie zmian klimatu przestaje mieć sens, bo nie można zmian tych umiejscawiać  
- żeby mówić o konkretnej zmianie trzeba wskazywać, gdzie miała ona miejsce, a w tej skali miejsca wędrują po ziemskim globie razem z płytami kontynentalnymi.
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nie mają żadnego sensu - te zjawiska 
uwzględniane są w bilansie. Natomiast 
ma sens ostrzeżenie o uwalnianiu się 
metanu z roztapiającej się „wiecznej” 
syberyjskiej zmarzliny - skutków tego 
procesu nie znamy a ww. bilans go nie 
uwzględnia. 

Podsumowując, nie mamy absolut-
nej pewności, że człowiek spowodował 
gwałtownie rosnące stężenie CO2 w at-
mosferze, a co za tym idzie gwałtow-
nie rosnącą temperaturę przyziemnej 
warstwy powietrza. Ale mamy poważne 
(99%) podejrzenie, że tak właśnie jest. 
Zdolności człowieka (społeczeństwa 
lub gatunku) do dewastowania całych 
ekosystemów podważać nie można, 
wystarcza wymienić kilka przykładów 
takiej dewastacji, np.:

 � Jezioro Aralskie, Morze Martwe,
 � celiny (calizny) na stepach płn. Ka-

zachstanu,
 � pierwotne puszcze Europy,
 � lasy Sahary i puszcze Azji Mniejszej. 

Te ostatnie ludzkim hordom uda-
ło się zlikwidować głównie ogniem 
10÷5 tys. lat temu. Nota bene prawdo-
podobnie spowodowało to spowolnienie 
długofalowego procesu ochłodzenia od 
ostatniego maksimum temperaturowe-
go (interglacjału) - właśnie ok.11,5 tys. 
lat temu. 
d.	 Znacznie większy kłopot mamy 

z oceną skutków przewidywanych 
zmian - czy to ocieplenia (trendu 
gwałtownego, spowodowanego 
prawdopodobnie przez człowieka), 
czy to oziębienia (trendu znacznie 
spokojniejszego przewidywane-
go w mechanizmie Milankiewicza). 
Trendy są różne, ale obie kwestie 
wymagają adaptacji do zmian kli-
matu. Wszystko wskazuje na to, 
że klimat nie przestanie się zmieniać, 
a więc adaptacja do tych zmian po-
winna być dla nas kwestią niezwykle 
ważną - wręcz strategiczną. Ale po-
nieważ klimat zmienia się, póki co, 
wolniej niż ekipy polityczne i sympa-
tie wyborców - to zmianami tymi nikt 

„poważny” się nie interesuje, a więc 
do adaptacji się nie przymierzamy, 
a jeśli już, to słabo. I bardzo mało o 
niej wiemy. Mało - to nie znaczy, że 
nic. Wiemy na pewno, że dostoso-
wanie się do zmian klimatu będzie 
trudne i będzie nas dużo kosztować 
- przede wszystkim energii:

 � ogrzewanie i oziębienie - wymaga 
energii,

 � nawadnianie i osuszanie - wyma-
ga energii,

 � przebudowa agrostruktury i agrokul-
tury - wymaga energii;
ponadto trzeba będzie:

 � ocieplać budynki,
 � przebudowywać drogi,
 � rekonstruować sieci energetyczne,
 � przerabiać wiele innych urządzeń 

dostosowanych do obecnego reżi-
mu temperaturowego.

Trudno opisać, jak wielkie zmiany 
socjologiczne, kulturowe, medyczne, 
a nawet gastronomiczne może spo-
wodować zmiana średniej temperatu-
ry o kilka zaledwie stopni (w górę, lub 
w dół). Najbardziej niebezpiecznym efek-
tem takiej zmiany temperatury będzie 
zwiększenie amplitud zmian chwilowych 
i lokalnych (burze, powodzie, susze, tor-
nada, zawieje, itp.). Przeciwdziałanie 
wymagać będzie energii, pracy i niewy-
obrażalnych środków.
e.	 Na pytanie, co więc mamy robić, od-

powiadam -si vis pacem, para bel-
lum. A jak można się przygotować, 
jeśli nie potrafimy jednoznacznie pro-
gnozować trendów? Jednak moż-
na - np. tak w przypadku suszy jak 
i powodzi rozwiązaniem może być 
duży zbiornik retencyjny. W przypad-
ku ogrzewania i chłodzenia - dobra 
konstrukcja budynku, tzn. jego od-
powiednia izolacja termiczna i wen-
tylacja z rekuperacją, pompą i maga-
zynem ciepła, itd., itp. Strategicznie 
rzecz sprowadza się do poszanowa-
nia posiadanych zasobów, czyli do 
stosowania zasad zrównoważonego 
(trwałego) rozwoju. 

Próbuję tym tekstem przekonać 
zarówno tych, którzy wierzą w global-
ne ocieplenie, jak i tych, którzy prze-
ciw tej hipotezie protestują, że w obu 
przypadkach racjonalnym jest racjo-
nalne wykorzystywanie tego, co nam 
Opatrzność dała - a może raczej udo-
stępniła, bo przecież nikt nam nicze-
go nie dawał - to trochę kuriozalne, ale 
nawołuję po prostu do szanowania i 
stosowania naszej własnej Konstytu-
cji, która w Art. 5 deklaruje, iż będzie-
my się rozwijać w sposób zrównoważo-
ny. Oznacza to, co najmniej, oszczędne 
gospodarowanie dostępnymi zasobami 
naturalnymi. Przypomnieć pragnę, że 
srebro, złoto, diamenty, miedź, alumi-
nium i żelazo będziemy mogli stoso-
wać z odzysku, także kruszywo (z be-
tonu), papier (z makulatury) i kauczuk  
(z opon). Energii „z odzysku” nie ma i nie 
będzie, bo energię się zużywa (rozpra-
sza), a nie używa. Zapewne wśród nie-
wierzących w globalne ocieplenie jest 
mniejszość wierząca w krasnoludki, 
a konkretnie w to, że żmudną pracą 
w głębi ziemi odtwarzają one zasoby 
gazu, ropy i węgla w tempie nie wolniej-
szym niż nasze, rosnące, wydobycie. 
Z tymi nie mam szans na porozumienie 
- z resztą mam nadzieję się dogadać.

Napisawszy wszystko powyż-
sze pragnę zdecydowanie stwierdzić, 
że moje głębokie przekonanie o ko-
nieczności realizacji zdecydowanej 
polityki klimatyczno-energetycznej nie 
oznacza automatycznego poparcia dla 
europejskiej polityki klimatyczno-ener-
getycznej, ponieważ uważam, że im-
plementowane w ramach tej polityki 
narzędzia mają niewiele wspólnego 
z oficjalne deklarowanymi celami tej 
polityki. Mówiąc bardziej wyraźnie, cel 
deklarowany przez KE to optymalna 
(przy najniższych kosztach) redukcja 
emisji gazów cieplarnianych, podczas 
gdy cel realizowany to wzrost dominacji 
najsilniejszych gospodarek UE (DEFI )2 
w Europie i na świecie. Tego ostatniego 
celu nie akceptuję i myślę, że nie tylko 
ja jeden. o

2) Deutschland, England, France, Italia.
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Igor Hanas, adwokat, Kancelaria Prawnicza Magnusson

Nowa Dyrektywa 
w sprawie emisji przemysłowych

Zagadnienie ograniczenia emisji 
oraz wdrażania nowych instrumentów 

dotyczących ochrony środowiska na poziome 
unijnym w wielu krajach członkowskich jest 
od zawsze przedmiotem bardzo ożywionej 
dyskusji i konkretnych działań. Szereg krajów  
i środowisk poprzez różne inicjatywy dąży  
do jak najszybszego i skutecznego 
wprowadzania takich ram prawnych,  
które umożliwią bardziej dynamiczne niż 
dotąd osiągnięcie wyższych standardów  
emisji przez energetykę zawodową i przemysł, 
co w konsekwencji ma doprowadzić do 
poprawy stanu środowiska naturalnego.

F
ot

. N
E
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Efektem takich działań jest pro-
jekt nowej Dyrektywy o emisjach 

przemysłowych „IED” (Industrial 
Emission Directive), nad którą prace 
trwały już od 2007 r. 7 lipca 2010 r. 
jej projekt przyjął Parlament Europej-
ski, a stanie się ona prawem po zaak-
ceptowaniu jej przez Radę. Powyższe 
jest raczej przesądzone, ponieważ 
Rada uczestniczyła we wspólnym wy-
pracowaniu kompromisowych rozwią-
zań zawartych w przyjętym projekcie, 
stąd należy się spodziewać, że pro-
ces legislacyjny zakończy się w tym 
roku. O ile nowa Dyrektywa IED, 
zgodnie z projektem ma wejść w ży-
cie po jej publikacji w Dzienniku Urzę-
dowym UE, o tyle nowe obostrzone 
przepisy Dyrektywy IED dotyczące 
dopuszczalnych emisji będą obowią-
zywać od dnia 1 stycznia 2016 r.

 � Cel Dyrektywy IED 

Celem przyszłej Dyrektywy IED jest 
ujednolicenie obecnie funkcjonujących 
regulacji zawartych w dyrektywach 
dotyczących emisji przemysłowych 
(co należy uznać za jak najbardziej 
pożądane) i zastąpienie ich jednym 
aktem prawnym oraz usunięcie bra-
ków w przepisach dotąd obowiązu-
jących, które umożliwiały wdrażanie 
dyrektyw nie zawsze zgodnie z ich ce-
lem. I tak Dyrektywa IED scala w jed-
ną: Dyrektywę IPPC (nr 2008/1/WE 
Integrated Pollution Prevention and 
Control; zintegrowane zapobieganie 
i kontrola zanieczyszczeń), dyrektywę 
LCP (nr 2001/80/WE Large Combu-
stion Plants; duże obiekty spalania) 
oraz pozostałe pięć dyrektyw sekto-
rowych: dyrektywę nr 2000/76/WE 
w sprawie spalania odpadów, dyrekty-
wę nr 1999/13/WE dotyczącą ograni-
czenia lotnych związków organicznych 
oraz 3 dyrektywy regulujące produkcję 
dwutlenku tytanu – nr 78/176/EWG; 
82/883/EWG; 92/112/EWG. Ponadto, 
co jest najbardziej doniosłe dla polskiej 
energetyki, ciepłownictwa i przemysłu, 
w projekcie Dyrektywy IED znalazły się 
regulacje dotyczące kwestii dotyczą-

cych: zaostrzenia standardów emisji 
dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłu, 
zakres i nowe podejścia do źródła emi-
sji, wzmocnienie roli BAT (Best Ava-
ilable Techniques) i nadanie większej 
rangi BREF’om, zmiany zasad inspek-
cji i raportowania oraz wprowadzenie 
przejściowego planu krajowego. Nowe 
uregulowania obejmą 52.000 instala-
cji w Unii Europejskiej w tym 2000 in-
stalacji w Polsce i nie pozostaną bez 
wpływu na polską energetykę zawo-
dową i przemysł.

 � Zakres Dyrektywy, 
źródło i nowe  
standardy emisji

Zakresem Dyrektywy IED obję-
te są instalacje spalania o całkowitej 
mocy cieplnej dostarczonej w paliwie 
≥ 50MWt, przy czym w celu wylicze-
nia całkowitej nominalnej mocy dostar-
czonej w paliwie do układu instalacji 
spalania uwzględnia się pojedyncze 
instalacje spalania o nominalnej mo-
cy cieplnej dostarczonej w paliwie  
≥ 15 MWt. Przede wszystkim trzeba 
podkreślić, że przyszła Dyrektywa IED 
wprowadza kwalifikacje źródeł spala-
nia, gdzie zgodnie z jej zapisami, źró-
dłem emisji jest komin. Jeżeli gazy od-
lotowe z co najmniej dwóch odrębnych 
instalacji spalania są odprowadzane 
przez wspólny komin, to układ takich 
instalacji uważa się za pojedynczą  
instalację spalania, a przepustowość 
instalacji sumuje się w celu wylicze-
nia całkowitej nominalnej mocy. Iden-
tyczna, jak powyżej, zasada odnosić 
się będzie do instalacji, co do których 
wydano pozwolenie po 30 czerwca 
1987 r., jeżeli, zdaniem właściwego 
organu, są one instalowane w taki spo-
sób, że przy uwzględnieniu czynników 
technicznych i ekonomicznych, ich ga-
zy odlotowe mogą być odprowadzane 
przez wspólny komin. 

Z powyższego jasno wynika, 
że przy takiej kwalifikacji źródła emisji 
nominalna wartość mocy dostarczanej 
w paliwie w wielu przypadkach ule-
gnie podwyższeniu, co przy obniżeniu 

najwyższego progu mocy liczonego 
od 300 MW spowoduje, że wiele do-
tychczasowych instalacji będzie pod-
legało najostrzejszym normom emisji.

Przyszła Dyrektywa IED uznaje 
za „Instalacje	Istniejące” instalacje 
spalania, którym wydano pozwolenie 
przed upływem 2 lat od wejścia w życie 
Dyrektywy IED, (ca. do końca 2012 r.) 
lub co do których złożono kompletny 
wniosek o wydanie pozwolenia w tym 
terminie i oddano je do eksploatacji  
przed upływem 3 lat od wejścia w ży-
cie Dyrektywy IED (ca. do końca 2013 
r.). Natomiast za „Instalacje	Nowe” 
uznawać się będzie pozostałe insta-
lacje, gdzie pozwolenia lub złożenie 
kompletnych wniosków i oddanie do 
eksploatacji nastąpiło po wyżej wy-
mienionych datach. Nowe zaostrzo-
ne normy Dyrektywy IED będą obo-
wiązywać Instalacje Istniejące i Nowe 
od dnia 1 stycznia 2016 r. (z zastrze-
żeniem Krajowego Planu Przejścio-
wego). Tabela nr 1 i 2 obrazują w jak 
istotny sposób zaostrzone zostaną 
wymogi emisyjne SO2 i NO2 w sto-
sunku do dotychczasowych regulacji 
Dyrektywy LCP i transponującego jej 
przepisy Rozporządzenia Ministra Śro-
dowiska z 20 grudnia 2005 r. w spra-
wie standardów emisyjnych z instalacji 
Dz.U.05.260.2181 („Rozporządze-
nie”). Ponieważ 90% energii jest wy-
twarzana w Polsce z węgla kamienne-
go i brunatnego tabele obrazują limity 
dla tych paliw.

Jak zobrazowano na tabeli 1, o ile 
w Dyrektywie LCP i Rozporządzeniu 
istniało kilka zakresów mocy,  za-
ostrzenie limitów emisji następowa-
ło stopniowo, a najsurowsze było dla 
instalacji > 500 MW, o tyle przyszła 
Dyrektywa IED w sposób radykalny 
wymaga stosowania się do najsurow-
szych limitów emisji np. NOx od insta-
lacji już o mocy > 100 MW. Natomiast 
w stosunku do Nowych Instalacji Dy-
rektywa IED wprowadza do i tak już 
wysokich obostrzeń Dyrektywy LCP 
jeszcze wyższe wymagania, w szcze-
gólności dla najmniejszych instalacji 
50-100 MW (tab. 2).
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 � Wzmocniony BAT

Wobec dotychczasowej praktyki, 
która wykazała braki we wdrożeniu 
BAT’ów (Best Available Techniques 
- Najlepszych Dostępnych Technik), 
trudności w ustaleniu co uznaje się za 
BAT’y oraz potrzebą usunięcia rozbież-
ności w tym zakresie, w tym, usunięcia 
pewnej elastyczności, która pozwalała 
na odchodzenie od BAT i dokumentów 
referencyjnych BAT („BREF”) przez 
kraje członkowskie w postępowaniach 
o wydanie pozwolenia, nowa Dyrekty-
wa IED wzmacnia rolę BAT’ów i obo-
wiązek ich stosowania. W przyszłym 

stanie prawnym BREF’y będą przyj-
mowane w ramach procedury komite-
towej oraz będą stanowiły odniesienie 
dla określenia warunków wydawane-
go pozwolenia. Stąd również BREF’y, 
zgodnie z Dyrektywą IED, mają stano-
wić podstawę ustalania dopuszczal-
nych wielkości emisji, a nie jak dotych-
czas, być tylko zaleceniami. 

Komisja Europejska będzie or-
ganizowała wymianę informacji mię-
dzy państwami członkowskimi w celu 
opracowania, dokonania przeglądu 
oraz - w razie potrzeby - aktualizacji 
BREF’ów. Co więcej, Komisja Europej-
ska będzie aktualizować BREF’y nie 

rzadziej, niż co osiem lat, co nie wyklu-
cza, że będzie to czynić np. co 2 lata.

Odstępstwa od poziomów emisji 
powiązanych z BREF’ami będą moż-
liwe między innymi, gdy ich stosowa-
nie prowadziłoby do nieproporcjonal-
nie wysokich kosztów w stosunku  
do ochrony środowiska ze względu na: 
a) położenie geograficzne danej insta-
lacji lub lokalne warunki środowiskowe, 
 b) charakterystykę techniczną danej 
instalacji. Odstępstwa byłyby również 
możliwe w sytuacji testowania nowych 
technik, mogących w przyszłości za-
pewnić wyższy poziom ochrony śro-
dowiska.

Tab.	2.	Dyrektywa	IED	-	Instalacje	Nowe

Standardy dla SO2 dla węgla kamiennego, brunatnego i innych paliw stałych  [mg/Nm3]

Moc (MW) 50-100 MW 100-300 MW > 300 MW

Dyrektywa LCP 850 200 200

Rozporządzenie 850 200 200

Nowa Dyrektywa IED 400 200 150/2001

Standardy dla NOx dla węgla kamiennego, brunatnego i innych paliw stałych  [mg/Nm3]

Moc (MW) 50-100 MW 100-300 MW > 300 MW

Dyrektywa LCP 400 200 200

Rozporządzenie 400 200 200

Nowa Dyrektywa IED 300/4002 200 150

1 - ciśnieniowe lub cyrkulacyjne kotły fluidalne, 2 - kotły spalające sproszkowany węgiel brunatny

Tab.	1.	Dyrektywa	IED	-	Instalacje	Istniejące

Standardy dla SO2 dla węgla kamiennego, brunatnego i innych paliw stałych [mg/nm3]

Moc (MW) 50-100 MW 100-225 MW 225-300 MW 300-500 MW > 500 MW

Dyrektywa LCP 2000 2000-400 400

Rozporządzenie 1500 1500-400 400

Nowa Dyrektywa IED 400 250 200

Standardy dla NOx dla węgla kamiennego, brunatnego i innych paliw stałych  [mg/Nm3]

Moc (MW) 50-100MW 100-300 MW 300-500 > 500 MW

Dyrektywa LCP 600 5001/200

Rozporządzenie 600 5001/200

Nowa Dyrektywa IED 300/4502 200

1 - standard emisji do 31.12.2015 r., 2 - kotły spalające sproszkowany węgiel brunatny



10 nr 5(17)/2010
E

le
k

tr
o

en
er

g
et

yk
a

 � Nowe zasady 
raportowania 

W myśl postanowień projektu Dy-
rektywy IED, każdy operator prowa-
dzący instalację będzie zobowiązany, 
między innymi, do składania corocz-
nego raportu zgodności z wymogami 
BAT i warunkami pozwolenia zintegro-
wanego. Przed uzyskaniem pozwole-
nia zintegrowanego wymagane będzie 
sporządzenie raportu o stanie gleby 
i wód podziemnych, krajowe organy 
kontrolne będą zobowiązane do prze-
prowadzania co najmniej raz w roku 
kontroli podmiotów podlegających ak-
tualnie Dyrektywie IPPC, albo sporzą-
dzania planów kontroli na podstawie 
analizy ryzyka. Wprowadzony zostanie 
również obowiązek ciągłych pomiarów 
stężenia SO2, NOx i pyłu w gazach od-
lotowych z obiektów energetycznego 
spalania o mocy ≥ 100 MW.

 � Mechanizmy 
przejściowe  
- TNP, OPT-OUT

Wstępnie projekt Dyrektywy IED 
nie przewidywał okresów przejścio-
wych i jej postanowienia miały obo-
wiązywać, w zakresie emisji prze-
mysłowych, od dnia 1.01.2016 r. 
Wielu państwom członkowskim, w 
tym przede wszystkim nowoprzyję-
tym, nie udałoby się do tego czasu 
osiągnąć nawet wytycznych Dyrek-
tywy LCP, ze względu na potrzebę 
odpowiedniego czasu na przeprowa-
dzenie modernizacji bez konieczności 
odstawiania mocy oraz bez niewspół-
miernych nakładów finansowych. 
Kompromisem jest wprowadzenie 
Przejściowego	Planu	Krajowego	
(Transitional	National	Plan	„TNP”) 
obowiązującego w latach 2016-2020, 
derogacji opt-out oraz mechanizmu 
przejściowego dla ciepłowni. 

Zgodnie z założeniami TNP, pań-
stwa członkowskie mogą opraco-
wać i wdrażać TNP w okresie od 
1.01.2016 r. do 30.06.2020 r. TNP 
winien obejmować instalacje spa-

lania, którym wydano pierwsze po-
zwolenie przed dniem 27.11.2002 r. 
lub których operator złożył kompletny 
wniosek przed tą datą i instalację od-
dano do eksploatacji nie później niż 
27.11.2003 r. Instalacje objęte TNP 
będą, w zależności od rodzaju i za-
instalowanej mocy, czasowo zwol-
nione z wymogów Dyrektywy IED.  
TNP będzie ustalał pułap określający 
maksymalne roczne emisje ze wszyst-
kich instalacji objętych TNP ustalone 
na podstawie całkowitej nominalnej 
mocy cieplnej do każdej z instalacji 
objętej TNP na dzień 31.12.2010 r., 
rzeczywistego czasu eksploatacji oraz 
zużycia paliwa, uśrednionych z ostat-
nich 10 lat. Pułap na 2016 r. zosta-
nie ustalony na podstawie Dyrekty-
wy LCP. Pułapy na lata 2019 i 2020 
będą wyliczone zgodnie z zasadami 
wprowadzanymi przyszłą Dyrektywą 
IED. Natomiast pułapy na lata 2017-
2018 winny być ustalone tak, aby za-
pewnić liniowy spadek w okresie lat 
2016-2019. 

TNP musi być przekazany przez 
państwa członkowskie Komisji Euro-
pejskiej do dnia 1.01.2013 r. Jeże-
li Komisja Europejska nie zgłosi za-
strzeżeń w ciągu 12 miesięcy, TNP 
będzie można uznać za zaakcepto-
wany.

Przyszła Dyrektywa IED wprowa-
dza również znaną już z wcześniej-
szych dyrektyw „derogację	opt-out”, 
pozwalającą na zwolnienie instala-
cji z nowych wymogów i niewłącza-
nie jej do TNP, jeżeli de facto taka 
instalacja z czasem zostanie wyłączo-
na z eksploatacji. W takim przypad-
ku, operator musi zobowiązać się do 
1.01.2014 r., że w latach 2016-2023 
instalacja nie będzie eksploatowana 
dłużej niż 17500 h, ponadto zobowią-
zany będzie do składania corocznych 
raportów czasu eksploatacji. W okre-
sie derogacji opt-out instalacja musi 
spełniać wymogi Dyrektywy LCP obo-
wiązujące w dniu 31.12.2015 r. Insta-
lacje objęte zwolnieniem określonym 
w art. 4 ust. 4 Dyrektywy LCP, z chwi-
lą wykorzystania 20 000h eksploatacji 

lub z dniem 31.12.2015 r., muszą zo-
stać wyłączone z eksploatacji. 

Również operatorzy ciepłowni 
i elektrociepłowni otrzymali mecha-
nizm przejściowy, stanowiący, iż in-
stalacja może być zwolniona z prze-
strzegania przyszłej Dyrektywy IED, 
jeżeli całkowita nominalna moc ciepl-
na w paliwie nie przekracza 200 MW, 
co najmniej 50% produkcji ciepła jest 
dostarczanych do sieci ciepłowniczej 
oraz do dnia 31.12.2023 r. przestrze-
gane będą ograniczenia emisji okre-
ślone w Dyrektywach LCP i IPPC 
określone na dzień 31.12.2015 r. 
Mechanizmem przejściowym będą 
instalacje, którym pierwsze pozwole-
nie na użytkowanie przyznano przed 
27.11.2002 r. lub po złożeniu wniosku 
o wydanie takiego pozwolenia insta-
lacja została oddana do eksploatacji 
do dnia 27.11.2003 r. Wykaz takich 
instalacji Polska będzie zobowiąza-
na przekazać Komisji Europejskiej do 
dnia 1.01.2016 r.

 � Wnioski 

Patrząc na projekt Dyrektywy IED 
i ostatecznie wprowadzone do nie-
go kompromisowe zmiany dotyczą-
ce TNP, należałoby uznać, że polska 
energetyka zawodowa i przemysł 
otrzymały dodatkowy czas na mo-
dernizację instalacji. Jednakże, mając 
na uwadze czasochłonność procesów 
inwestycyjnych, należałoby przyjąć 
tempo ich realizacji szybsze niż do-
tychczas tak, aby wymagania przy-
szłej Dyrektywy IED zostały spełnione 
w czasie, bez negatywnych skutków 
dla operatorów instalacji i samych od-
biorców. Uwzględniając przy tym pre-
sję ze strony niektórych środowisk 
w Unii Europejskiej, domagających 
się bardziej restrykcyjnych wymogów 
dotyczących emisji, należy się spo-
dziewać, że pomiędzy przyjęciem Dy-
rektywy IED, a faktyczną datą wejścia 
w życie nowych poziomów emisji tj. 
do roku 2016 r. będzie ona prawdopo-
dobnie przedmiotem zmian i to raczej 
zaostrzających jej wymogi. o
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Krzysztof Kidawa, przewodniczący Zespołu Ekspertów ds. Emisji Przemysłowych FORUM CO2 i OEEiG

Zaostrzone standardy emisyjne
Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2001/80/WE 

z dnia 23 października 2001 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych 
zanieczyszczeń do powietrza z dużych źródeł spalania paliw, zwaną dalej 
„Dyrektywa LCP”, od 1 stycznia 2008 r. polski przemysł obowiązują zaostrzone 
standardy emisji SO2, NOx oraz pyłów do powietrza. Na gruncie polskiego 
systemu prawnego, zagadnienie to reguluje rozporządzenie Ministra Środowiska 
z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji. 
Natomiast postanowienia Traktatu Akcesyjnego narzucają zlokalizowanym 
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej dużym źródłom spalania paliw, wspólne 
pułapy emisji SO2 i NOx. Są to dodatkowe wymagania, które nie wynikają 
z zapisów samej Dyrektywy LCP i nie dotyczą wszystkich krajów UE. Oznacza 
to w praktyce, że standardy emisji SO2 oraz NOx przewidziane Dyrektywą LCP 
są zaniżane przez postanowienia Traktatowe. 
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 � „Nowa  
Dyrektywa IPPC”

Celem wypełnienia przez Rzecz-
pospolitą Polskę powyższych posta-
nowień traktatowych, na przełomie 
lat 2005-2010 podejmowane były 
najróżniejsze prace legislacyjne, któ-
rych zwieńczeniem jest projekt usta-
wy o systemie bilansowania i rozlicza-
nia wielkości emisji dwutlenku siarki 
(SO2) i tlenku azotu (NOx) dla dużych 
źródeł spalania, mający wejść w ży-
cie 1 stycznia 2011 r. Ustawa zakła-
da, że operator dużego źródła energe-
tycznego spalania będzie zmuszony do 
rozliczania się z emisji SO2 i NOx we-
dług zasady ex-post, na podstawie rze-
czywistych wielkości produkcji i emisji 
z roku poprzedniego. Będzie on dys-
ponował uprawnieniami do emisji na 
poziomie wynikającym z jego rzeczywi-
stej produkcji pomnożonej przez średni 
z poprzedniego roku krajowy wskaźnik 
emisji SO2 lub NOx. Natomiast, obowią-
zujący wskaźnik zostanie podany przez 
ministra właściwego ds. środowiska 
jako wielkość obliczona z podzielenia 
wielkości obowiązującego dla danego 
roku pułapu emisji i sumarycznych rze-
czywistych wielkości produkcji energii 
elektrycznej i ciepła. Kardynalną zasadą 
będzie równanie do średniej krajowej, 
co oznacza, że z roku na rok, ze wzglę-
du na stopniowe i liniowe obniżanie się 
pułapu emisji, przy prawdopodobnym 
wzroście PKB do 2015 r., obowiązują-
cy wskaźnik będzie spadał (w efekcie 
dopuszczalne stężenia emisji SO2 i NOx 
będą ulegały obniżeniu). W takiej sytu-
acji, gdy operator dużego źródła ener-
getycznego spalania będzie miał wię-
cej uprawnień do emisji, niż wynikałoby 
to z jego rzeczywistej emisji, będzie on 
mógł takie uprawnienia sprzedać. Na-
tomiast w sytuacji, gdy z obliczeń wy-

niknie, że emisja była wyższa od liczby 
posiadanych uprawnień, operator du-
żego źródła energetycznego spalania 
będzie zmuszony do ich zakupu. Należy 
zauważyć, że jedynie część energetyki 
zawodowej będzie dysponowała nad-
wyżkami uprawnień SO2 i NOx, tym sa-
mym z dużym prawdopodobieństwem 
można stwierdzić, iż rynek uprawnień 
będzie „martwy”. Z drugiej strony, jeśli 
operator dużego źródła energetycz-
nego spalania nie będzie miał zbilan-
sowanej emisji (tj. nie przedłoży do 
umorzenia takiej ilości uprawnień, jaka 
odpowiada rzeczywistej emisji określo-
nej w rocznym raporcie), to będzie on 
zmuszony do poniesienia opłaty za-
stępczej. W tym kontekście budzi za-
strzeżenie wysokość opłaty zastępczej 
na poziomie 5 PLN. Pożądanym jest 
progresywne określenie stawki opła-
ty. Przemawia za tym fakt, że jej wy-
sokość powinna w jak najmniejszym 
stopniu wpływać na konkurencyjność 
towarów wytwarzanych przez polskie-
go przedsiębiorcę, obarczonego kapita-
łochłonnymi procesami inwestycyjnymi 
w zakresie dostosowania posiadanych 
dużych źródeł energetycznego spalania 
do zaostrzonych standardów emisyj-
nych przewidzianych rezolucją legisla-
cyjną Parlamentu Europejskiego z dnia 
7 lipca 2010 r. w sprawie stanowiska 
przyjętego przez Radę w pierwszym 
czytaniu w sprawie przyjęcia dyrekty-
wy Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie emisji przemysłowych (zin-
tegrowane zapobieganie zanieczysz-
czeniom i ich kontrola), zwanej dalej 
„nową Dyrektywą IPPC”. 

 � Paliwo gazowe, a IPPC

Z kolei, w świetle „kryzysu gazo-
wego”, jaki miał miejsce z początkiem 
2009 r. (nastąpiło całkowite wstrzyma-

nie dostaw gazu ziemnego przez Ukra-
inę do Polski, Bułgarii, Grecji, Macedo-
nii, Chorwacji oraz Bośni i Hercegowiny) 
oraz uzależnienia Polski od dostaw ga-
zu ziemnego ze wschodu, z niepoko-
jem należy ocenić postanowienia pro-
jektu, które nie przewidują odstępstwa 
w zakresie nie uwzględniania w bilansie 
rocznym okresów o charakterze nad-
zwyczajnym, np. wprowadzenia dziesią-
tego stopnia ograniczenia dostaw gazu 
ziemnego1. Zasadność takiego rozwia-
nia rozstrzygają nie tylko ww. względy 
bezpieczeństwa energetycznego, ale 
również postanowienia nowej Dyrekty-
wy IPPC. Stanowi ona, że w przypad-
ku instalacji spalania wielopaliwowego 
organ administracji państwowej może 
udzielić odstępstwa, maksymalnie na 6 
miesięcy, od obowiązku przestrzegania 
dopuszczalnych wielkości emisji SO2, 
w odniesieniu do instalacji spalania, w 
której w tym celu normalnie wykorzystu-
je się paliwo o małej zawartości siarki, 
w przypadku gdy operator nie jest w 
stanie przestrzegać dopuszczalnych 
wartości emisji z powodu braku paliwa 
o małej zawartości siarki, wynikające-
go z poważnych niedoborów na rynku. 
Inaczej przedstawia się sytuacja insta-
lacji spalania opalanych tylko gazem. 
W takim przypadku organ administracji 
państwowej może udzielić odstępstwa 
od obowiązku przestrzegania dopusz-
czalnych wartości wielkości emisji SO2, 
NOx i pyłów, gdy instalacja spalania mu-
si wyjątkowo uciekać się do wykorzy-
stania innych paliw niż gazowe z po-
wodu nagłego zakłócenia w dostawie 
gazu i z tego powodu musiałaby być 
wyposażona w urządzenie do oczysz-
czania gazów odlotowych. Okres, na 
jaki odstępstwo może być udzielone 
nie może przekraczać 10 dni, chyba 
że istnieje nadrzędna potrzeba utrzy-
mania dostaw energii. 

1)   Zgodnie z art. 54 ust. 1-2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia 
bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym w następujących przypadkach mogą być wprowadzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego części 
na czas oznaczony, ograniczenia w poborze gazu ziemnego: 1) zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa, 2) nieprzewidzianego wzrostu zużycia gazu ziemnego przez od-
biorców, 3) wystąpienia zakłóceń w przywozie gazu ziemnego, 4) awarii w sieciach operatorów systemów gazowych, 5) zagrożenia bezpieczeństwa funkcjonowania sieci gazowych, 
6) zagrożenia bezpieczeństwa osób, 7) zagrożenia wystąpieniem znacznych strat materialnych, 8) konieczności wypełnienia przez RP zobowiązań międzynarodowych, zważywszy, 
że ograniczenia te polegają na ograniczeniu maksymalnego godzinowego i dobowego poboru gazu ziemnego. Natomiast, sposób wprowadzenia ograniczeń określa rozporządzenie 
Rady Ministrów z dnia 19 września 2007 r. w sprawie sposobu i trybu wprowadzenia ograniczeń w poborze gazu ziemnego. Zgodnie z nim, dziesiąty stopień zasilania odpowiada 
minimalnej godzinowej i dobowej ilości gazu ziemnego pobieranej przez odbiorcę w danym punkcie wyjścia z systemu gazowego, nie powodującej zagrożenia bezpieczeństwa osób 
ani uszkodzenia lub zniszczenia obiektów technologicznych.
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 � Dyrektywa IPPC

Odnosząc się natomiast bezpo-
średnio do postanowień nowej Dy-
rektyw IPPC, należy zauważyć, iż za 
dyrektywą LCP regulacja ta ma za-
stosowanie do instalacji spalania, któ-
rych całkowita moc cieplna spalania 
jest równa lub większa niż 50 MW, 
niezależnie od rodzaju wykorzysta-
nego paliwa. Co jednak istotniejsze, 
nowa Dyrektywa IPPC zakłada, że „in-
stalacjami istniejącymi” są instalacje, 
które otrzymały lub złożyły kompletne 
dokumenty dla uzyskania pozwolenia 
przed dniem wejścia w życie dyrek-
tywy, przy zastrzeżeniu, że zostały 
one wprowadzone do eksploatacji nie 
później niż rok po tej dacie. Instalacje 
powstałe po 1 stycznia 2016 r. to „in-
stalacje pozostałe". W przypadku „in-
stalacji istniejących” zastosowanie 
mają standardy emisji przewidziane 
Załącznikiem V część 1 nowej Dy-
rektywy IPPC. „Instalacje pozostałe” 
muszą spełniać ostrzejsze standar-
dy emisji, o których stanowi Załącz-
nik V część 2 nowej Dyrektywy IPPC. 
Pamiętając, że nowa Dyrektywa IPPC 
precyzuje, że w przypadku rozbudo-
wy instalacji spalania standardy emi-
sji określone w Załączniku V część 2 
tej regulacji prawnej stosuje się do 
rozbudowanej części instalacji, której 
dotyczy zmiana oraz ustala się je w 
odniesieniu do całkowitej nominalnej 
mocy cieplnej całej instalacji spalania. 
Oznacza to, że w świetle reguł, jaki-
mi rządzi się Dyrektywa LCP (tj. dzie-
li obiekty energetycznego spalania 
na trzy kategorie: „źródła istniejące”, 
„źródła nowe” oraz „źródła najnow-
sze”) nowa Dyrektywa IPPC zrównuje 
pod względem traktowania istniejące 
kategorie źródeł. Jest to sytuacja bar-
dzo niekorzystna dla polskiego prze-
mysłu, zważywszy, że standardy emi-
sji przewidziane Załącznikiem V część 
1 nowej dyrektywy IPPC „de facto” 
są kalką obecnych bardzo ostrych 
standardów emisji dla „źródeł najnow-
szych”. Natomiast w kategoriach luzu 
systemowego należy rozpatrywać od-

stępstwo, że w celu wyliczenia całko-
witej nominalnej mocy dostarczonej 
w paliwie do układu instalacji spala-
nia nie uwzględnia się pojedynczych 
instalacji spalania o nominalnej mo-
cy cieplnej dostarczonej w paliwie 
poniżej 15 MW. Do tej kategorii po-
stanowień należy też zaliczyć przepi-
sy stanowiące, że w okresie od dnia 
1 stycznia 2016 r. do dnia 30 czerw-
ca 2020 r. Rzeczpospolita Polska mo-
że opracować i wdrożyć Przejściowy 
Plan Krajowy (TNP) w zakresie SO2, 
NO

x oraz pyłów, obejmujący instala-
cje spalania, którym wydano pierwsze 
pozwolenie przed dniem 27 listopa-
da 2002 r. lub których operator zło-
żył kompletny wniosek o pozwolenie 
przed tą datą, pod warunkiem że in-
stalację tę oddano do eksploatacji nie 
później niż w dniu 27 listopada 2003 
r. W przypadku turbin gazowych TNP 
obejmuje jedynie emisje tlenków azo-
tu. Z drugiej strony TNP nie mogą być 
objęte instalacje spalania:

 � które zostały objęte derogacją 
opt-out,

 � w obrębie rafinerii spalających na 
potrzeby własne gazy o niskiej 
wartości opałowej powstające 
w procesie zgazowania pozosta-
łości rafinacji lub z pozostałości 
destylacji i konwersji w procesie 
rafinacji ropy naftowej, jako samo-
dzielne paliwo lub wraz z innymi 
paliwami,

 � które zostały objęte derogacją dla 
systemów ciepłowniczych, 

 � którym przyznano odstępstwo, 
o którym mowa w art. 4 ust. 4 
dyrektywy LCP.

 � Podstawowe  
zasady TNP

Odnosząc się natomiast to pod-
stawowych zasad TNP należy zauwa-
żyć, iż instalacje spalania objęte TNP 
muszą spełniać wymagania Dyrekty-
wy LCP, a dla każdego z ww. rodza-
jów zanieczyszczeń wyznacza się pu-
łap emisyjny określający maksymalną 
roczną emisję dla wszystkich instalacji 

spalania objętych TNP na podstawie 
całkowitej rzeczywistej nominalnej 
mocy cieplnej każdej z instalacji na 
dzień 31 grudnia 2010 r., jej rzeczy-
wistej liczby godzin funkcjonowania 
w ciągu roku oraz jej zużycia paliwa, 
uśrednionych na podstawie danych 
z ostatnich dziesięciu lat funkcjono-
wania do 2010 r. Pułapy te ustala 
się co roku, zważywszy, że pułap dla 
2016 r. wylicza się na podstawie od-
powiednich dopuszczalnych wielko-
ści emisji określonych w Załącznikach  
III-VII Dyrektywy LCP lub tam gdzie 
ma to zastosowanie na podstawie 
stopni odsiarczania określonych 
w Załączniku III Dyrektywy LCP. Jed-
nakże, w przypadku turbin gazowych 
stosuje się dopuszczalne wielkości 
emisji NOx ustalone dla takich instala-
cji w załączniku VI część B do Dyrek-
tywy LCP. Pułapy na lata 2019 i 2020 
oblicza się na bazie standardów emi-
syjnych dla „źródeł istniejących” zgod-
nie z Załącznikiem V część 1 nowej 
Dyrektywy IPPC lub tam, gdzie ma to 
zastosowanie, w oparciu o wskaźnik 
odsiarczania określony w Załączniku 
V część 5 nowej Dyrektywy IPPC. Pu-
łapy dla lat 2017 i 2018 będą wyni-
kiem liniowego obniżania pomiędzy 
pułapami dla 2016 i 2019 r. Państwa 
Wspólnoty mogą przedłożyć TNP, ce-
lem akceptacji przez KE, nie później 
niż 1 stycznia 2013 r. 

 � Dodatkowe 
postanowienia

Dodatkowo niezmiernie istotnymi 
postanowieniami dla polskiego prze-
mysłu są przepisy o mocach szczy-
towych, systemach ciepłowniczych, 
przemyśle rafineryjnym, jak i zasadzie 
opt-out. Gdyby projektowana regula-
cja zaczęła obowiązywać od 2016 r. 
bez nich, to w ciągu najbliższych 6 
lat trzeba by wybudować nowe insta-
lacje oczyszczania spalin dla ponad 
1200 kotłów. W tak krótkim czasie nie 
byłoby to ekonomiczne i technicznie 
możliwe. o
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PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

Połączenie 
wydobycia i wytwarzania
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Rozwijanie nowoczesnych, ekologicznych źródeł produkcji energii 
i ciepła, optymalizacja procesów produkcyjnych i zarządczych 

oraz podnoszenie efektywności funkcjonowania,  
to najważniejsze wyzwania stojące przed  
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
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Działalność spółki będzie skoncentrowana na produkcji energii i ciepła, 
przy równoczesnych działaniach modernizacyjnych i rozwojowych, zarówno 
w obszarze wydobywczym, jak i wytwórczym. Temu podporządkowane są 
realizowane i przygotowywane inwestycje. Już w kwietniu 2011 r. planowane 
jest oddanie do eksploatacji bloku 858 MW w Elektrowni Bełchatów. Budo-
wę kolejnych bloków węglowych planuje się w Elektrowni Opole (dwa bloki 
o mocy 800-900 MW) oraz Elektrowni Turów (460 MW). W przygotowaniu 
są projekty budowy bloków gazowo-parowych w Zespole Elektrowni Dolna 
Odra, Elektrociepłowniach - Bydgoszcz i Gorzów. W Szczecinie, Rzeszowie i 
Bydgoszczy planowane są inwestycje, które umożliwią w tych elektrociepłow-
niach spalanie biomasy. Spółka prowadzi także rozpoznanie nowych złóż wę-
gla brunatnego - w Złoczewie koło Wielunia.

 � Oddziały PGE Górnictwo i Energetyka 
Konwencjonalna S.A. 

 � Elektrownia Bełchatów
 � Elektrownia Turów
 � Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów
 � Kopalnia Węgla Brunatnego Turów
 � Zespół Elektrowni Dolna Odra
 � Elektrociepłownia Lublin Wrotków
 � Elektrociepłownia Kielce
 � Elektrociepłownia Rzeszów
 � Elektrociepłownia Gorzów
 � Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz
 � Elektrociepłownia Zgierz

Dwie kopalnie, trzy elektrownie 
i sześć elektrociepłowni tworzy 

jedenaście oddziałów należących do 
PGE Górnictwo i Energetyka Kon-
wencjonalna Spółka Akcyjna. W nie-
długim czasie spodziewane jest włą-
czenie do spółki również Elektrowni 
Opole. 

Oddziały spółki zlokalizowane są 
na terenie ośmiu województw, a sie-
dziba spółki mieści się w Bełchatowie. 

W całej spółce zatrudnionych jest 
ponad 22,5 tys. pracowników. 

PGE Górnictwo i Energetyka Kon-
wencjonalna S.A. koncentruje się na 
produkcji energii elektrycznej, wydo-
byciu węgla brunatnego oraz produk-
cji i dystrybucji ciepła.

Spółka wydobywa ponad 43 mln 
ton węgla brunatnego w skali roku, 
produkuje rocznie około 58 TWh ener-
gii elektrycznej i sprzedaje ponad 25,8 
TGJ ciepła. 

1 września 2010 r. nastąpiło po-
łączenie 13 spółek Grupy Kapitało-
wej PGE wchodzących w skład linii 
biznesowej Energetyka Konwencjo-
nalna. Skonsolidowana spółka pod 
firmą PGE Górnictwo i Energetyka 
Konwencjonalna Spółka Akcyjna jest 
jednym z sześciu obszarów bizneso-
wych wchodzących w skład Grupy 
Kapitałowej PGE. 

Połączenie podmiotów z obszaru 
wydobycia i wytwarzania ma na celu 
usprawnienie procesu decyzyjnego 
w Grupie, uporządkowanie struktury 
kapitałowej i kompetencyjnej, a co 
za tym idzie usprawnienie działal-
ności organizacji, a także obniżenie 
kosztów funkcjonowania poszcze-
gólnych oddziałów. Skonsolidowany 
podmiot będzie posiadał zdecydo-
wanie większe możliwości inwesty-
cyjne. Łatwiejsza stanie się wymiana 
pomiędzy oddziałami spółki posiada-
nych doświadczeń i rozwiązań, a pra-
cownicy zyskają większe możliwości 
zawodowego rozwoju.

To wszystko oznacza dynamiczny 
rozwój spółki i wszystkich oddziałów 
tworzących PGE Górnictwo i Energe-
tyka Konwencjonalna S.A.

Nazwa spółki: 
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna
Adres siedziby: ul. 1-go Maja 63, 97-400 Bełchatów
NIP: 769-050-24-95 
REGON: 000560207 
KRS: 0000032334
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 
XX Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 6 511 612 360,00 zł.
Kapitał zakładowy w całości wpłacony.

tel. (44) 733 85 20
fax (44) 733 85 19
kancelaria.giek@gkpge.pl
www.pgegiek.pl



PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA

Oddziały spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA: Elektrownia Bełchatów • Elektrownia Opole

Elektrownia Turów • Zespół Elektrowni Dolna Odra •  Kopaln ia  Węgla Brunatnego Bełchatów •  Kopaln ia 

Węgla Brunatnego Turów • Elektrociepłownia Gorzów • Elektrociepłownia Kielce • Zespół Elektrociepłowni

Bydgoszcz • Elektrociepłownia Lublin–Wrotków • Elektrociepłownia Rzeszów • Elektrociepłownia Zgierz

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA
97-400 Bełchatów, ul. 1 Maja 63 
Telefon: 44 733 85 20, fax: 44 733 85 19
k a n c e l a r i a . g i e k @ g k p g e . p l      w w w . e l b . p l



dr inż. Michał Tomaszewski, Instytut Elektrowni i Systemów Pomiarowych, 
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej

Kształcenie Kadr,
 a polskie bezpieczeństwo elektroenergetyczne

Polska posiada dobrą 
tradycję w zakresie 

badań naukowych  
i rozwoju technicznego 
elektroenergetyki opartej 
o węgiel. Dorobek polski 
był wystarczający dla 
- w wysokim stopniu - 
samodzielnego rozwoju 
sieci elektroenergetycznych 
i elektrowni cieplnych. 
Również kształcenie 
inżynierów zapewniało 
w długim okresie czasu 
samodzielny rozwój polskiej 
elektroenergetyki.
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 � Nowe potrzeby 
kształcenia

Przełom polityczny i gospodarczy 
na początku lat 90. zmienił istotnie re-
guły działania (a szczególnie finansowa-
nia) badań i rozwoju zarówno w zakre-
sie kształcenia inżynierów, jak również 
rozwoju nowych konstrukcji i techno-
logii energetycznych. Dekompozy-
cja starych, scentralizowanych syste-
mów i planowego finansowania badań 
i rozwoju, w połączeniu ze zmianami 
struktury organizacyjnej i właścicielskiej 
elektrowni (utworzenie samodzielnych 
spółek prawa handlowego), spowodo-
wało rozwój w procesach przygotowa-
nia własnych rozwiązań konstrukcyj-
nych i technologicznych.

Wchodzenie Polski do struktur UE 
otworzyło możliwości transferu rozwoju 
nowoczesnych technologii z zagranicy:

 � z pozytywnym skutkiem dla efek-
tywności ekonomicznej elektrowni 
i operatorów sieci elektroenerge-
tycznych,

 � z negatywnym skutkiem dla insty-
tutów badawczo-naukowych, biur 
projektowych i uczelni powiąza-
nych z polską elektroenergetyką.
Aktualnie powstały nowe potrze-

by w polskim systemie elektroenerge-
tycznym, których nie można zaspokoić 
poprzez zakup od zagranicznych do-
stawców:

 � koncepcja rozbudowy polskiego 
systemu elektroenergetycznego, 
jak również systemy jego eksplo-
atacji muszą być opłacone własny-
mi siłami,

 � rozwój energetyki rozproszonej, 
w tym źródeł odnawialnych wyma-
gają własnych badań i kształcenia 
personelu,

 � prowadzenie racjonalnej, dobrze 
zorganizowanej, efektywnej ekono-
micznie („optymalnej”) eksploata-
cji systemu wymaga prowadzenia 
własnych prac badawczo-rozwojo-
wych i kształcenia we własnym za-
kresie personelu eksploatacyjnego 
dla potrzeb elektrowni i wszelkich 
źródeł energii odnawialnej.

 � Propozycje i postulaty

Kształcenie musi być podzielone 
na określone formy:

 � kształcenie w szkołach średnich 
i wyższych w odpowiednich kie-
runkach,

 � specjalizacja (ciągłe dokształca-
nie) w ośrodkach bezpośrednio 
powiązanych z podmiotami go-
spodarczymi tworzącymi system 
elektroenergetyczny,

 � uzyskiwanie oraz kontrola upraw-
nień (certyfikacja i weryfikacja).

Konieczne jest 
kształcenie 
specjalistów 
doradców 
energetycznych, 
zarówno 
dla potrzeb 
podmiotów 
gospodarczych, 
jak również 
gospodarstw 
domowych oraz 
gminnych centrów 
energetycznych

Kształceniu winien towarzyszyć sta-
bilny system zatrudniania (warunki pra-
cy, płacy i bezpieczeństwo emerytalne) 
o wspólnych zasadach dla całej elek-
troenergetyki w wymiarze sektorowym.

Wydaje się celowym wykorzystanie 
doświadczeń zagranicznych operatorów 
systemów elektroenergetycznych, np. 
francuskiego EdF [Rte04] i niemieckich 
E.ON i RWE, a także szwedzkiego Vat-
tenfall, który funkcjonuje „od zawsze” w 
warunkach otwartej gospodarki rynko-
wej w zakresie polityki kadrowej oraz 
organizowania badań i rozwoju.

Stosowane są różne modele:
 � EdF prowadzi w szerokim zakre-

sie własne badania i własny system 
kształcenia kadr,

 � operatorzy niemieccy E.ON i RWE 

wykorzystują dla badań, rozwo-
ju i kształcenia prawie wyłącznie 
ośrodki zewnętrzne (uczelnie, in-
stytuty, potencjał badawczy produ-
centów).

Przy niewielkiej liczbie zróżnicowa-
nych podmiotów gospodarczych two-
rzących system elektroenergetyczny 
powstaje problem organizacji i koordy-
nacji działań w specyficznym obszarze 
badań, rozwoju i kształcenia.

Stosując kryterium funkcjonalno-
ści i zasadę subsydiarności można 
zaproponować, aby utworzyć co naj-
mniej dwie osoby prawne zajmujące 
się kształceniem personelu:

 � dla potrzeb elektrowni wielkoskalo-
wych - w wyniku porozumienia wła-
ścicieli elektrowni,

 � dla potrzeb sieci przesyłowych 
i dystrybucji WN pod egidą PSE 
z udziałem wszystkich operatorów 
uprawnień dystrybucyjnych, a także 
dodatkowo - certyfikację i weryfika-
cję uprawnień zawodowych.

 � Kadry dla odnawialnych 
i rozproszonych źródeł 
energii

Jak wykazano w [BaT08] zauważal-
na jest potrzeba koordynacji badań nad 
odnawialnymi i rozproszonymi źródła-
mi energii elektrycznej prowadzących 
w wielu ośrodkach, zwykle w małej 
skali, często stanowiących powtórze-
nie prac zrealizowanych dość dawno 
w innych krajach. Przyglądając się po-
stępowaniu zagranicznych operatorów 
sieci przesyłowych i rozdzielczych przy 
integracji rozproszonych źródeł energii 
elektrycznej, można zauważyć określo-
ne prawidłowości:

 � każdy operator definiuje i formułuje 
reguły przyłączania źródeł i odbior-
ców do swoich sieci,

 � reguły poszczególnych operato-
rów są silnie zbliżone (praktycz-
nie tożsame w obszarze wymagań 
technicznych, zróżnicowane w nie-
wielkim stopniu od strony formalno-
prawnej lub ekonomicznej),

”
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 � koordynacja reguł odbywa się za 
pośrednictwem stowarzyszenia 
operatorów sieciowych.

Konieczne i pilne jest uzgodnienie i 
ujednolicenie w skali państwa wymagań 
związanych z przyłączaniem rozproszo-
nych źródeł energii elektrycznej do sieci. 

Istnieje potrzeba realnego przyjęcia 
przez samorządy lokalne części odpo-
wiedzialności za lokalne bezpieczeń-
stwo energetyczne, a także ekologicz-
ne. Od strony instytucjonalnej realizacją 
tego zadania mogłyby się zajmować 
gminne centra energetyczne zajmujące 
się na terenie gminy całością gospodar-
ki energetycznej:

 � zaopatrzeniem w paliwo, zwłaszcza 
odnawialne,

 � eksploatacją lokalnych i odnawial-
nych źródeł energii elektrycznej 
i ciepła,

 � eksploatacją sieci dystrybucyjnych 
niskiego napięcia,

 � zapewnieniem minimalnego pozio-
mu bezpieczeństwa elektroener-
getycznego, przy braku dopływu 
energii z Krajowego Systemu Elek-
troenergetycznego (stany katastrof 
i dużych awarii),

 � energetycznym wykorzystaniem 
wszelkich odpadów,

 � poszanowaniem energii,
 � edukacją lokalną w zakresie użytko-

wania energii i środowiska.

Konieczne jest kształcenie spe-
cjalistów doradców energetycznych, 
zarówno dla potrzeb podmiotów go-
spodarczych, jak również gospodarstw 
domowych oraz gminnych centrów 
energetycznych. Projekt polskiej polityki 
energetycznej do 2030 r. [MiG08] prze-
widuje, że do 2020 r. w każdej polskiej 
gminie ma powstać jedna biogazownia. 
Potrzebujemy zatem ok. 2500 osób ze 
średnim wykształceniem dla prowadze-
nia eksploatacji biogazowi i co najmniej 
300 osób z wyższym wykształceniem, 
które zajmowałyby się regulacją pro-
cesów i usuwaniem zakłóceń poprzez 
doradztwo w interwałach jedno-dwu-
tygodniowych.

Powstaje w Polsce sektor ener-
getyki wiatrowej. Zgłoszenia zamia-
rów inwestycyjnych są bardzo duże 
(realnie przekraczają znacznie 10 000 
MW). W skali kraju trzeba wykształcić 
do 2020 r. ok. 1000 osób na poziomie 
średnim dla bieżącej eksploatacji oraz 
ok. 100-osobowy personel zajmując się 
projektowaniem i nadzorem.

 � Energetyka atomowa

Jak przedstawiono w [TrH08] uza-
sadnienie budowy elektrowni atomowej 
w Polsce opiera się na trzech podsta-
wowych przesłankach. Pierwszą jest 
konieczność zapewnienia bezpieczeń-
stwa energetycznego w aspekcie ro-
snącego zapotrzebowania na energię 
elektryczną i niezbędnego zróżnicowa-
nia struktury energii pierwotnej w elek-
troenergetyce. Drugą przesłanką jest 
konieczność zapewnienia takiej struk-
tury źródeł energii elektrycznej w Krajo-
wym Systemie Elektroenergetycznym, 
która będzie się charakteryzować naj-
niższymi kosztami wytwarzania w okre-
ślonych warunkach. Trzecia przesłanka 
wynika z konieczności spełnienia przez 
elektroenergetykę wymogów prawnych.

Konieczne jest więc podjęcie kształ-
cenia personelu dla eksploatacji reakto-
rów i ich wyposażenia. W dokumencie 
[Pse06] jako główne sposoby działania 
w ramach kształcenia kadr dla energe-
tyki atomowej wymienia się:

 � uruchomienie studiów podyplo-
mowych w krajowych uczelniach 
z udziałem polskich i zagranicznych 
wykładowców,

 � uruchomienie specjalności „ener-
getyka jądrowa” na kierunkach 
„energetyka”, „mechanika”, „elek-
trotechnika” lub innych kierunkach 
na studiach licencjackich, inżynier-
skich i magisterskich,

 � uruchomienie programów kształce-
nia w zakresie energetyki jądrowej 
na poziomie średnim,

 � uruchomienie kursów specjalistycz-
nych dla kandydatów do pracy 
w przyszłych obiektach jądrowych,

 � zapewnienie udziału polskich 

uczestników w szkoleniach orga-
nizowanych przez Międzynaro-
dową Agencję Energii Atomowej, 
Światowy Uniwersytet Jądrowy 
w Londynie, Europejski Uniwersytet 
Jądrowy w Lublianie, Pawii i innych,

 � uruchomienie programów staży 
zagranicznych w elektrowniach ją-
drowych (eksploatowanych i w bu-
dowie), ośrodkach szkoleniowych 
energetyki jądrowej, urzędach re-
gulacji energetyki jądrowej, przo-
dujących centrach badawczych, 
uczelniach i innych zakładach i in-
stytucjach związanych z przemy-
słem jądrowym.

Przyjmując, że potrzeba odpowied-
niego czasu na poszczególne etapy 
procesu kształcenia obejmujące od-
powiednio:

 – przygotowanie systemu kształ-
cenia wraz z wyposażeniem 
laboratoriów, symulatorami, mo-
delami systemów bezpieczeństwa 
(3-5 lat),
 – cykl studiów (5 lat),
 – cykl staży w zewnętrznych elek-
trowniach atomowych (3-5 lat),

otrzymamy okres 10-15 lat na podjęcie 
procesu kształcenia kadr wyprzedza-
jącego budowę (rozruch) elektrowni.

Oczywistą jest konieczność podję-
cia bezpośredniej kooperacji z dostaw-
cą reaktora i systemów współpracują-
cych w zakresie kształcenia kadr. 

 � Wnioski

1.	 Obok planu rozwoju krajowego 
systemu elektroenergetycznego, 
szczególnie w aspekcie bezpie-
czeństwa, konieczne jest opraco-
wanie planu przygotowania kadr 
dla elektroenergetyki w tym samym 
horyzoncie czasowym (z wyprze-
dzeniem kilkuletnim w stosunku do 
rozpoczęcia realizacji prac).

2.	 Konieczne jest uruchomienie dzia-
łań na rzecz badań naukowych 
i rozwoju nowych konstrukcji i tech-
nologii, co najmniej w kilku obsza-
rach:
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 � racjonalnej eksploatacji sieci prze-
syłowych i dystrybucyjnych,

 � integracji i eksploatacji rozproszo-
nych źródeł energii elektrycznej, ze 
szczególnym uwzględnieniem bio-
gazowni i elektrowni wiatrowych,

 � efektywności energetycznej.

3.	 Konieczne jest prowadzenie wła-
snych prac badawczo-rozwojowych 
nad kierunkami rozbudowy systemu 
elektroenergetycznego, źródeł ener-
gii, sieci przesyłowych (w tym po-
łączeń transgranicznych) oraz sieci 
rozdzielczych z uwzględnieniem in-
tegracji źródeł rozproszonych.

4.	 Wykorzystanie doświadczeń za-
granicznych operatorów systemów 
elektroenergetycznych może po-
móc w przystosowaniu systemu 
kształcenia kadr, certyfikacji i we-
ryfikacji uprawnień personelu do 
warunków współczesnej gospo-
darki rynkowej.

5.	 Nowe technologie energetyczne, 
w tym perspektywa wykorzystania 
energii atomowej, wymagają pod-
jęcia kształcenia odpowiedniego 
personelu - zarówno na poziomie 
wyższym, jak i średnim.

6.	 Uruchomienie procesów poszano-
wania energii, zwłaszcza na po-
ziomie pozwalającym na istotną 
poprawę bezpieczeństwa ener-
getycznego, wymaga zwiększe-
nia świadomości społecznej. W 
Polsce zauważalny jest brak wy-
kształconego personelu w ob-
szarze racjonalnego użytkowania 
energii, efektywności energetycz-
nej oraz wykorzystania energii od-
nawialnych. Na zmianę tej sytuacji 
zapewne wpłyną organizowane w 
ostatnim czasie studia, szkolenia 
i kursy z zakresu audytingu ener-
getycznego, certyfikacji budynków 
oraz doradztwa energetycznego.
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Anna Żyła, główny ekolog, 
zastępca dyrektora Departamentu Finansowania  
i Projektów Ekologicznych, Bank Ochrony Środowiska SA

Wsparcie działań służących ochronie środowiska 
specjalizowaNą ofertą baNkową

Śledząc od kilku lat strukturę nakładów inwestycyjnych na środki trwałe 
w ochronie środowiska i gospodarce wodnej zauważamy, że - niezmiennie 

- zdecydowana część tych nakładów finansowana jest środkami własnymi 
przedsiębiorstw. Możemy tu nawet odnotować lekką tendencję wzrostową  
(od 52,3% w 2000 r. do 59,98% w 2009 r. [wg wstępnych danych GUS]).

Podobnie - jeżeli zajrzymy do Polityki Ekologicznej Państwa czy do Polityki 
Energetycznej - widać jak ogromny ciężar nakładów na inwestycje 

prośrodowiskowe skupiony jest na przedsiębiorcach.

Wg roboczych danych GUS za 2009 r. 54,9% nakładów inwestycyjnych 
w ochronie środowiska poniesionych zostało przez przemysł,  

w tym - 15,9% przez branżę „wytwarzanie i zaopatrywanie w energię”.F
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Już w 2008 r. w dokumencie „Polityka 
ekologiczna Państwa w latach 2009-

2012  z perspektywą do roku 2016 r.” 
przewidywano, że nakłady na ochronę 
środowiska wyniosą 54,3 mld zł na la-
ta 2009-2012 oraz 52,8 mld zł na lata 
2013-2016 (ceny 2007 r.), w tym 43-
45% poniesione będzie ze środków nie-
publicznych. Obecnie szacuje się, że 
wywiązanie się kraju z kolejnych obo-
wiązków ochrony środowiska spowo-
duje znacznie większe nakłady inwe-
stycyjne. Powyższe liczby wskazują 
na potrzebę ponoszenia przez przed-
siębiorców co najmniej 6 mld zł śred-
nio rocznie na niezbędne inwestycje 
w ochronie środowiska. Wobec takiego 
rozmiaru zadań niezbędne będzie włą-
czenie kredytów bankowych, w więk-
szym niż dotąd stopniu, do źródeł finan-
sowania inwestycji proekologicznych.

Bank Ochrony Środowiska od pra-
wie 20 lat funkcjonuje na rynku polskim, 
będąc jednym z elementów systemu fi-
nansowania ochrony środowiska. Kwota 
udzielonych przez BOŚ Bank kredytów 
proekologicznych to 9,4 mld zł, a wyko-
nane zadania inwestycyjne, korzystające 
z tego źródła finansowania, mają wartość 
31,6 mld zł.

Ze względu na przyjętą misję i priory-
tetowe kierunki rozwoju, BOŚ S.A. posia-
da w swojej ofercie produkty kredytowe 
przygotowane specjalnie dla finansowa-
nia wybranych inwestycji proekologicz-
nych. W bieżącym roku do oferty Banku 
wprowadzony został Kredyt	z	dobrą	
energią przeznaczony na finansowanie 
inwestycji służących wykorzystaniu odna-
wialnych źródeł energii. Kredyt skierowa-
ny jest do przedsiębiorców i podmiotów 
segmentu finansów publicznych. Może 
być przeznaczony na dofinansowanie 
wszystkich rodzajów przedsięwzięć OZE: 
elektrowni wiatrowych, wodnych, kotłow-
ni na biomasę, biogazowni. Konstruując 
ten produkt, BOŚ wykorzystał bogate 
doświadczenie w finansowaniu energe-
tyki odnawialnej. Dotychczas przezna-
czyliśmy na takie projekty ponad 870 mln 
zł kredytów. Między innymi to doświad-
czenie podpowiada, że inwestycje OZE 
wymagają długiego, nawet 15-letniego 

okresu kredytowania i takie warunki są 
przez Bank akceptowane.

Jednym z wyzwań stojących przed 
naszym krajem jest wdrożenie zobowią-
zań Pakietu klimatyczno-energetycznego, 
zakładającego m.in. istotną poprawę efek-
tywności energetycznej. Wychodząc na-
przeciw tym potrzebom BOŚ S.A. oferuje  
Kredyt	Energooszczędny, który dzięki 
swej konstrukcji pozwala przeznaczyć 
oszczędności uzyskane ze zmniejsze-
nia zużycia energii na spłatę zadłużenia.

Kredyt ten przeznaczony jest na fi-
nansowanie wymiany przemysłowych 
silników elektrycznych, dźwigów, moder-
nizację technologii na mniej energochłon-
ną, wymianę  i modernizację oświetlenia 
wewnętrznego i zewnętrznego w obiek-
tach  przemysłowych i usługowych, a tak-
że inne działania służące oszczędności 
energii elektrycznej. Wiele podejmowa-
nych przez inwestorów modernizacji linii 
technologicznych, czy wymiana przesta-
rzałych urządzeń na nowe także generuje 
oszczędności w zużyciu energii i może 
być sfinansowane Kredytem Energo-
oszczędnym. Oszacowanie oszczędno-
ści wynikających z ograniczenia zużycia 
energii pomaga spłacić zadłużenie, ale 
także ułatwia ocenę zdolności kredyto-
wej klienta, a tym samym pozwala łatwiej 
skorzystać z przedmiotowego kredytu.

BOŚ, którego misja zawiera się w ha-
śle: „W trosce o Ciebie i nasze środo-
wisko”, jako pierwszy Bank w Polsce 
wykorzystał możliwości mechanizmu 
wspólnych wdrożeń (Joint Implemen-
tation). We współpracy z niemieckim 
rządowym bankiem KfW Bankengrup-
pe przygotowaliśmy  Kredyt	z	Klima-
tem, przeznaczony na realizację dwóch 
programów: „Modernizacji kotłów” oraz 
„Efektywności energetycznej w budyn-
kach”. Program modernizacji kotłów prze-
znaczony jest przede wszystkim dla mi-
kro, małych i średnich przedsiębiorców na 
modernizację lub wymianę kotłów wod-
nych i parowych, w kotłowniach o mocy 
do 20 MW, nieobjętych europejskim sys-
temem handlu emisjami. W przypadku 
tego programu oczekujemy jedynie 15% 
wkładu własnego w inwestycję. Przewi-
dziany okres finansowania to od 4 do 10 

lat. Program Efektywności energetycz-
nej w budynkach kierowany jest przede 
wszystkim do jednostek samorządu te-
rytorialnego, wspólnot i spółdzielni miesz-
kaniowych, choć mogą z niego skorzy-
stać także MSP. Celem finansowania są 
przedsięwzięcia termomodernizacyjne w 
budynkach mieszkalnych lub obiektach 
usługowych i przemysłowych, moderni-
zacja systemów grzewczych, instalacja 
pomp ciepła i kolektorów słonecznych. 
Warto podkreślić, że są to kredyty dedy-
kowane także przedsiębiorcom. Wiele in-
nych produktów bankowych (także BOŚ 
Banku) ukierunkowanych jest na termo-
modernizację budynków mieszkalnych, 
tutaj możemy myśleć także o obiektach 
przemysłowo-usługowych.

Wskazane powyżej przykłady nie 
wyczerpują gamy produktów proekolo-
gicznych oferowanych przez BOŚ S.A. 
W niektórych rejonach kraju możemy 
także zaproponować inwestorom prefe-
rencyjne kredyty proekologiczne z dopła-
tami do odsetek, wnoszonymi przez wo-
jewódzkie fundusze ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej. Oferta ta jest bardzo 
zróżnicowana. Warunki dla poszczegól-
nych województw dostępne są na www.
bosbank.pl w zakładce „ekologia”. 

Bank nie zapomina także o klientach 
indywidualnych. W bieżącym roku wpro-
wadziliśmy do oferty dwa nowe produkty 
proekologiczne: Ekologiczny kredyt hi-
poteczny i Słoneczny Ekokredyt. Pierw-
szy z nich to kredyt o obniżonej marży 
w przypadku przeznaczenia go na dom 
lub mieszkanie korzystające z energii od-
nawialnej, o niskiej energochłonności (po-
twierdzonej certyfikatem energetycznym) 
lub dom pasywny. Atrakcją drugiego kre-
dytu, przeznaczonego na zakup i montaż 
kolektorów słonecznych do systemów 
ciepłej wody użytkowej (zgodnie z Pro-
gramem priorytetowym NFOŚiGW), jest 
możliwość uzyskania dopłaty ze środ-
ków Narodowego Funduszu, stanowiącej 
45% kosztów kwalifikowanych, finanso-
wanych kredytem. 

Doświadczona kadra ekologiczna 
Banku pomoże inwestorom  dobrać 
produkt najbardziej dostosowany do 
potrzeb. o
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Magdalena Woźniak, radca prawny Kancelaria Skoczyński Wachowiak Strykowski Sp. k.

Umowy dotyczące 
DostarczaNia 
eNergii elektryczNej
Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne, dostarczanie energii (w tym energii 

elektrycznej) odbywa się na podstawie umowy sprzedaży i umowy o 
świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji. Wskazać przy tym należy, 
iż ustawa ta stanowi lex specialis w stosunku do kodeksu cywilnego. Jest 
bowiem niewątpliwe, iż stosunki umowne nią regulowane mają charakter 
stosunków cywilnoprawnych. Umowy dotyczące dostarczania energii są 
umowami dwustronnie zobowiązującymi i wzajemnymi (zarówno odbiorca, 
jak i przedsiębiorstwo energetyczne występują w podwójnej roli - każdy jest 
jednocześnie i dłużnikiem, i wierzycielem). Umowy te należałoby również 
zakwalifikować jako umowy nazwane, tj. takie, których essentialia negotii 
(elementy przedmiotowo istotne) uregulowane są ustawowo. 
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W pozostałym zakresie stro-
ny danego stosunku prawne-

go dysponują dość dużą swobodą 
- przy czym, z uwagi na standardo-
wy przedmiot obrotu, w praktyce 
gospodarczej wykształciło się wie-
le wzorców umownych, w których 
opracowaniu ważną rolę pełnią kra-
jowe i międzynarodowe organiza-
cje gospodarcze. W szczególności, 
w zakresie obrotu energią elektrycz-
ną, należałoby wspomnieć wzorzec 
opracowany przez EFET (the Euro-
pean Federation of Energy Traders), 
propagowany przez Towarzystwo Ob-
rotu Energią. Wspomnieć przy tym 
należy, że do wzorców umów z udzia-
łem konsumentów w pełnym zakre-
sie stosuje się przepisy art. 3851  
i nast. kodeksu cywilnego, wskazu-
jące m. in. na klauzule niedozwolone 
w obrocie konsumenckim.

W ustawie Prawo energetyczne 
wskazana jest minimalna treść umo-
wy sprzedaży oraz umowy o świad-
czenie usług przesyłania lub dystry-
bucji energii. I tak, umowa sprzedaży 
energii (również energii elektrycznej) 
winna zawierać co najmniej postano-
wienia określające:

 � miejsce dostarczenia energii do 
odbiorcy i ilość energii w podziale 
na okresy umowne, 

 � moc umowną oraz warunki wpro-
wadzania jej zmian, 

 � cenę lub grupę taryfową stosowa-
ne w rozliczeniach i warunki wpro-
wadzania zmian tej ceny i grupy 
taryfowej, 

 � sposób prowadzenia rozliczeń, 
 � wysokość bonifikaty za niedotrzy-

manie standardów jakościowych 
obsługi odbiorców, 

 � odpowiedzialność stron za niedo-
trzymanie warunków umowy, 

 � okres obowiązywania umowy i wa-
runki jej rozwiązania,

 � postanowienia określające sposób 
postępowania w razie utraty przez 
odbiorcę możliwości wywiązywa-
nia się z obowiązku zapłaty za do-
starczoną energię (co do zasady 
chodzi tu o uprawnienie sprzedaw-

cy do wstrzymania dostarczania 
energii elektrycznej w przypadku, 
gdy odbiorca zwleka z zapłatą za 
pobraną energię elektryczną al-
bo świadczone usługi co naj-
mniej miesiąc po upływie terminu 
płatności, pomimo uprzedniego 
powiadomienia na piśmie o za-
miarze wypowiedzenia umowy 
i wyznaczenia dodatkowego, dwu-
tygodniowego terminu do zapłaty 
zaległych i bieżących należności. 
Nadto, przedsiębiorstwo energe-
tyczne może w określonych sytu-
acjach zainstalować przedpłatowy 
układ pomiarowo-rozliczeniowy 
służący do rozliczeń za dostarcza-
ne paliwa gazowe, energię elek-
tryczną lub ciepło).

Z kolei umowa o świadczenie 
usług przesyłania lub dystrybucji ener-
gii (również energii elektrycznej) win-
na określać:

 � moc umowną i warunki wprowa-
dzania jej zmian, 

 � ilość przesyłanej energii w podzia-
le na okresy umowne, 

 � miejsca dostarczania paliw gazo-
wych lub energii do sieci i ich od-
bioru z sieci,

 � standardy jakościowe, 
 � warunki zapewnienia niezawodno-

ści i ciągłości dostarczania paliw 
gazowych lub energii, 

 � stawki opłat lub grupę taryfową 
stosowane w rozliczeniach oraz 
warunki wprowadzania zmian tych 
stawek i grupy taryfowej, 

 � sposób prowadzenia rozliczeń, 
 � parametry techniczne paliw gazo-

wych lub energii oraz wysokość 
bonifikaty za niedotrzymanie tych 
parametrów oraz standardów jako-
ściowych obsługi odbiorców, 

 � odpowiedzialność stron za niedo-
trzymanie warunków umowy oraz 
okres obowiązywania umowy i wa-
runki jej rozwiązania, 

 � postanowienia określające spo-
sób postępowania w razie utraty 
przez odbiorcę możliwości wywią-
zywania się z obowiązku zapłaty 

za usługi związane z dostarcza-
niem energii elektrycznej,

 � podmiot odpowiedzialny za bilan-
sowanie handlowe (§14 Rozporzą-
dzenia Ministra Gospodarki z dnia 
4 maja 2007 r. w sprawie szczegó-
łowych warunków funkcjonowania 
systemu elektroenergetycznego).

Wskazuje się jednak, iż w pewnych 
przypadkach brak jednego lub kilku 
nawet postanowień wymienionych w 
cytowanym powyżej przepisie (np.
określenia odpowiedzialności za niedo-
trzymanie warunków umowy, okresu jej 
obowiązywania, warunków rozwiąza-
nia) nie musi automatycznie prowadzić 
do nieważności całej umowy, jeżeli tyl-
ko pozostałe jej elementy pozwala-
ją ustalić składniki podmiotowo istot-
ne (zapewniające identyfikację stron)  
i przedmiotowo istotne (essentialia ne-
gotii). W zakresie nieuregulowanym 
znajdą natomiast zastosowanie zasa-
dy ogólne zawarte w kodeksie cywil-
nym (np. w przypadku braku określenia 
czasu trwania umowy oraz warun-
ków jej rozwiązania stosuje się nor-
mę art. 3651 kc, zgodnie z którą zobo-
wiązanie bezterminowe o charakterze 
ciągłym wygasa po wypowiedzeniu 
przez dłużnika lub wierzyciela z zacho-
waniem terminów umownych, usta-
wowych lub zwyczajowych, a w razie 
braku takich terminów niezwłocznie 
po wypowiedzeniu). 

Podobne stanowisko zajął Sąd An-
tymonopolowy w wyroku z dnia 24 ma-
ja 2000 r., wskazując, iż do istotnych 
postanowień umowy sprzedaży paliw  
i energii należy jedynie określenie 
przedmiotu sprzedaży i ceny, nato-
miast pozostałe elementy wymienione 
w art. 5 ust. 2 ustawy Prawo energe-
tyczne i w przepisach wykonawczych 
do niej należy zakwalifikować jedynie 
jako naturalia negotii (tj. te składniki 
treści czynności prawnej, które po-
winny się znaleźć w jej treści, jednak-
że jeśli strony ich do tej treści nie włą-
czą, czynność jest ważna, a brakujące 
elementy można ustalić na podstawie 
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np. przepisów dyspozytywnych, zasad 
współżycia społecznego, itp.). Przykła-
dowo, brak postanowień dotyczących 
mocy umownej nie będzie co prawda 
skutkował nieważnością umowy, ale 
może doprowadzić do sporu interpre-
tacyjnego (który może jednak być roz-
wiązany np. poprzez ustalenie mocy 
wynikającej z umowy przyłączeniowej, 
wartość zabezpieczenia przeliczniko-
wego, itp.). Jak się jednak przyjmuje, 
brak zawarcia w treści umowy skład-
ników wskazanych w Prawie energe-
tycznym stanowi naruszenie normy 
administracyjno-prawnej, co skutko-
wać może odpowiedzialnością przed-
siębiorcy energetycznego z powodu 
niewypełnienia warunków koncesji.

Ponieważ brak jest normy prawnej 
nakazującej zawieranie umów dotyczą-
cych dostarczania energii elektrycz-
nej w formie pisemnej, co do zasady 
możliwe byłoby zawarcie umowy te-
go rodzaju również per facta conclu-
dentia - poprzez faktyczne pobranie 
energii (z chwilą zapłaty za świadczo-
ne usługi przesyłowe/dystrybucyjne 
i dostarczoną energię; nie dotyczy to 
jednak odbiorców w złej wierze dzia-
łających w celu wyłudzenia świadcze-
nia od przedsiębiorstwa energetyczne-
go). W praktyce jednak, ze względu na 
złożoność danego stosunku prawne-
go oraz przez wzgląd na bezpieczeń-
stwo obrotu, umowy te zawierane są 
na piśmie. 

Nadto Prawo energetyczne zawie-
ra dalsze szczegółowe regulacje co do 
treści umowy sprzedaży energii elek-
trycznej, w zależności od tego, czy 
stroną danej umowy jest użytkownik 
systemu będący podmiotem odpowie-
dzialnym za bilansowanie handlowe, 
czy też użytkownik nie będący takim 
podmiotem.

Dostarczanie energii (w tym energii 
elektrycznej) może również odbywać 
się na podstawie umowy komplekso-
wej, łączącej cechy umowy sprzedaży 
i umowy o świadczenie usług przesyła-
nia lub dystrybucji energii. Umowa te-
go rodzaju będzie co do zasady zawie-
rana przez odbiorcę, który nie korzysta  

z prawa wyboru sprzedawcy energii 
elektrycznej. Co jednak istotne, możli-
we jest również zawarcie umowy kom-
pleksowej drugiego rodzaju - przez od-
biorcę chcącego skorzystać z prawa 
wyboru sprzedawcy, lecz pragnącego 
uniknąć posiadania dwóch odrębnych 
umów: sprzedaży oraz przesyłu lub 
dystrybucji. 

Brak zawarcia 
w treści umowy 
składników 
wskazanych 
w Prawie 
energetycznym 
stanowi 
naruszenie normy 
administracyjno-
prawnej, co 
skutkować może  
 
przedsiębiorcy 
energetycznego 
z powodu 
niewypełnienia 
warunków 
koncesji

W takim przypadku odbiorca za-
wiera umowę z wybranym sprzedawcą, 
który z kolei zawiera na rzecz i w imie-
niu tego odbiorcy umowę z operato-
rem systemu dystrybucyjnego (zgodnie  
z ustawą Prawo energetyczne, umowa 
kompleksowa może również zawierać 
postanowienia umowy sprzedaży ener-
gii, umowy o świadczenie usług przesy-
łania lub dystrybucji energii, zawartych 
przez sprzedawcę na rzecz i w imieniu 
odbiorcy końcowego z przedsiębior-
stwem energetycznym zajmującym się 
przesyłaniem lub dystrybucją energii). 
Z punktu widzenia odbiorcy, umowa 
kompleksowa tego rodzaju będzie za-
tem umową sprzedaży ze wskazanym 
miejscem odbioru energii u odbiorcy. 
Umowa ta winna przy tym zawierać 

upoważnienie dla sprzedawcy do za-
warcia w imieniu i na rzecz odbiorcy 
umowy przesyłowej/dystrybucyjnej 
(przy czym, jak wskazuje się w litera-
turze, z uwagi na okoliczność, iż sprze-
dawca nie jest co do zasady odpowie-
dzialny za działania lub zaniechania 
dystrybutora, umowa sprzedaży win-
na być zawarta pod warunkiem zawie-
szającym - zawarcia umowy przesyło-
wej/dystrybucyjnej (magazynowania) 
przez przedsiębiorstwo obrotu, dzia-
łające w imieniu i na rzecz odbiorcy). 
Nadto, może wystąpić sytuacja, w któ-
rej odbiorca ma kilka punktów poboru 
znajdujących się na obszarze działania 
różnych przedsiębiorstw dystrybucyj-
nych. W takim przypadku uznać nale-
ży, iż sprzedawca będzie upoważniony 
do zawarcia kilku umów dystrybucyj-
nych w imieniu i na rzecz odbiorcy (co 
de facto zbliży sytuację przedsiębior-
stwa obrotu do pozycji „agenta ener-
getycznego” odbiorcy w zakresie prze-
syłu). 

W końcu, należy wspomnieć o na-
łożonym przez Prawo energetyczne 
na sprzedawców z urzędu (tj. przed-
siębiorstwa energetyczne posiadające 
koncesję na obrót paliwami gazowymi 
lub energią elektryczną, świadczące 
usługi kompleksowe odbiorcom pa-
liw gazowych lub energii elektrycznej 
w gospodarstwie domowym, niekorzy-
stającym z prawa wyboru sprzedawcy) 
obowiązku zawierania umów komplek-
sowych z odbiorcą energii elektrycznej 
w gospodarstwie domowym, niekorzy-
stającym z prawa wyboru sprzedaw-
cy i przyłączonym do sieci przedsię-
biorstwa energetycznego wskazanego 
w koncesji sprzedawcy z urzędu. Nad-
to na przedsiębiorstwo energetyczne 
zajmujące się dystrybucją energii elek-
trycznej nałożony został obowiązek za-
warcia ze sprzedawcą z urzędu umowy  
 o świadczenie usług przesyłania i dys-
trybucji celem dostarczenia tej ener-
gii do uprawnionego odbiorcy w go-
spodarstwie domowym, któremu 
sprzedawca z urzędu jest obowiąza-
ny zapewnić świadczenie usługi kom-
pleksowej. o

odpowiedzialnością

”
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Krzysztof Komorniczak, doradca podatkowy, prezes, Piotr Paszek, doradca podatkowy, ECDDP Sp. z o.o.

Jednokrotność opodatkowania akcyzą 
energII eleKTryczneJ
Począwszy od 1 września 2010 r. wprowadzono zasadę jednokrotności 

opodatkowania akcyzą energii elektrycznej. Warto bliżej omówić 
to zagadnienie, ponieważ wielu przedsiębiorców ma wątpliwości kiedy 
oraz na jakich zasad można się na ww. jednokrotność opodatkowania  
akcyzą energii elektrycznej powołać.
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 � Wystąpienie czynności 
opodatkowanej

Zgodnie z obowiązującym od 
1 września 2010 r. przepisem art. 9 ust. 
3 ustawy o podatku akcyzowym, jeżeli 
w stosunku do energii elektrycznej po-
wstał obowiązek podatkowy w związku 
z wykonaniem jednej z czynności, o któ-
rych mowa w ust. 1, to nie powstaje 
obowiązek podatkowy w związku z wy-
konaniem innej czynności podlegającej 
opodatkowaniu akcyzą, jeżeli kwota 
akcyzy została określona lub zadekla-
rowana w należnej wysokości, chyba 
że przepisy ustawy stanowią inaczej.

Analiza przywołanej regulacji pro-
wadzi do wniosku, że dla możliwości 
powołania się na zasadę jednokrot-
ności opodatkowania akcyzą energii 
elektrycznej, kluczowe znaczenie ma 
wystąpienie czynności opodatkowanej 
wymienionej w treści art. 9 ust. 1 usta-
wy o podatku akcyzowym. W praktyce 
czynnością opodatkowaną, na którą 
najczęściej można się powołać i uza-
sadnić prawo do zastosowania jedno-
krotności opodatkowania akcyzą jest 
sytuacja, którą określa w obecnym 
brzmieniu art. 9 ust. 1 pkt. 2 ustawy. 
Chodzi o sprzedaż energii elektrycz-
nej nabywcy końcowemu na terytorium 
kraju, w tym przez podmiot nieposiada-
jący koncesji na wytwarzanie, przesyła-
nie, dystrybucję lub obrót energią elek-
tryczną w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo ener-
getyczne, który wyprodukował tę ener-
gię. Ażeby zatem móc się powołać na 
jednokrotność opodatkowania akcyzą 
dla energii elektrycznej, musi wystąpić 
czynność sprzedaży energii elektrycz-
nej do nabywcy końcowego, w ramach 
której podatek akcyzowy został okre-
ślony bądź zadeklarowany w należnej 
wysokości. 

W tym miejscu zasadne jest przy-
toczenie definicji nabywcy końcowego 
zawartej w treści art. 2 pkt. 19 ustawy 
o podatku akcyzowym. 

W celu  
uzyskania 
możliwości 
powołania się na 
jednokrotność 
opodatkowania 
akcyzą energii 
elektrycznej 
należy wykazać, 
że doszło do 
sprzedaży energii 
elektrycznej 
do nabywcy 
końcowego, za 
który uznany 
będzie podmiot 
nabywający 
energię 
elektryczną 
nieposiadający 
koncesji na 
wytwarzanie, 
przesyłanie, 
dystrybucję lub 
obrót energią 
elektryczną

W myśl obowiązującej definicji1, 
nabywca końcowy to podmiot naby-
wający energię elektryczną, nieposia-
dający koncesji na wytwarzanie, prze-
syłanie, dystrybucję lub obrót energią 
elektryczną w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 
- Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 
r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.) (….).

W celu uzyskania możliwości po-
wołania się na jednokrotność opodat-
kowania akcyzą energii elektrycznej 
należy wykazać, że doszło do sprze-
daży energii elektrycznej do nabywcy 
końcowego, za który uznany będzie 
podmiot nabywający energię elektrycz-
ną nieposiadający koncesji na wytwa-
rzanie, przesyłanie, dystrybucję lub 
obrót energią elektryczną.

Z powyższej argumentacji wynika, 
że na jednokrotność opodatkowania 
akcyzą nie będzie mógł się powołać 
przykładowo podmiot posiadający wy-
łącznie koncesję na wytwarzanie ener-
gii elektrycznej, który nabywa energię 
elektryczną bezpośrednio od zakładu 
energetycznego nawet wówczas, gdy 
podatek akcyzowy został zapłacony 
przez zakład energetyczny.

Począwszy od 1 września 2010 r. 
przesądzone jest, że podmiot posia-
dający wyłącznie koncesję na wytwa-
rzanie energii elektrycznej nie jest na-
bywcą końcowym w zakresie energii 
elektrycznej nabywanej z zewnątrz. 
Jeżeli sprzedawca energii elektrycznej 
do podmiotu posiadającego wyłącznie 
koncesję na wytwarzanie energii elek-
trycznej zapłaci podatek akcyzowy, 
to nabywca posiadający koncesję na 
wytwarzanie nie będzie mógł się po-
wołać na jednokrotność opodatkowa-
nia akcyzą w celu uzasadnienia braku 
obowiązku zapłaty akcyzy od zużycia 
własnego energii elektrycznej2. Dzie-
je się tak, ponieważ sprzedaż energii 
elektrycznej do podmiotu niebędące-
go nabywcą końcowym (a tym jest 
również podmiot posiadający wyłącz-
nie koncesję na wytwarzanie energii 
elektrycznej) nie jest czynnością opo-
datkowaną na podstawie art. 9 ust. 1 
ustawy o podatku akcyzowym. Nato-
miast właśnie wystąpienie czynności 
opodatkowanej warunkuje uzyskanie 

2)  Warto tu mieć na uwadze regulację zawartą w przepisach przejściowych do ustawy z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym i niektórych innych ustaw. Wedle 
regulacji art. 15 ust. 1 przepisów przejściowych, jeżeli okres rozliczeniowy energii elektrycznej rozpoczął się przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy i obejmuje również okres po dniu 
jej wejścia w życie, podmiot sprzedający energię elektryczną podmiotowi posiadającemu koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej jest obowiązany na wystawianej temu podmiotowi 
fakturze uwzględnić podatek akcyzowy należny za energię elektryczną wydaną przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. Jednocześnie na podstawie art. 15 ust. 2 ww. ustawy, w 
przypadku braku możliwości określenia ilości energii elektrycznej wydanej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy jej ilość ustala się proporcjonalnie do okresu obowiązywania w 
okresie rozliczeniowym ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym oraz nadanym niniejszą ustawą.

1)  Definicja nabywcy końcowego została zmieniona od 1 września 2010 r., jednakże zmiana ta miała przede wszystkim charakter redakcyjny i nie ma istotnego znaczenia dla niniej-
szego artykułu.
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prawa do powołania się na jednokrot-
ność opodatkowania akcyzą dla ener-
gii elektrycznej.

W okresie od 1 marca 2009 r. 
do 31 sierpnia 2010 r. podmiot po-
siadający wyłącznie koncesję na wy-
twarzanie energii elektrycznej był przez 
organy podatkowe uznawany za na-
bywcę końcowego w zakresie energii 
elektrycznej nabywanej z zewnątrz. 
Źródłem takiego stanowiska była in-
terpretacja Ministra Finansów z dnia 
31 marca 2009 r. (sygn.: AE6/033/13/
IRZ/09/1772), która poprzez uznanie 
podmiotu posiadającego jedynie kon-
cesję na wytwarzanie energii elektrycz-
nej za nabywcę końcowego w zakre-
sie energii elektrycznej nabywanej z 
zewnątrz miała na celu usunięcie luki 
w ustawie o podatku akcyzowym za-
istniałej po 1 marca 2009 r. Luka ta 
polegała na nieokreśleniu przedmio-
tu opodatkowania akcyzą w zakresie 
energii elektrycznej nabywanej z ze-
wnątrz na potrzeby własne przez pod-
miot posiadający wyłącznie koncesję 
na wytwarzanie energii elektrycznej.

 � Przykład

Firma wodociągowa posiadają-
ca koncesję na wytwarzanie energii 
elektrycznej nabyła po dniu 1 września 
2010 r. energię elektryczną, od której 
podatek akcyzowy został uiszczony 
przez sprzedawcę (zakład energetycz-
ny). W takiej sytuacji firma wodociągo-
wa winna we własnym zakresie ustalić 
ilość zużytej energii elektrycznej na po-
trzeby własne (nieobjęte zwolnieniem) 
i opodatkować je akcyzą. Okoliczność 
zapłaty akcyzy przez zakład energe-
tyczny nie ma w tym wypadku zna-
czenia. Firma wodociągowa nie może 
się tu powołać na zasadę jednokrot-
ności opodatkowania akcyzą, ponie-
waż w przypadku transakcji sprzeda-
ży energii elektrycznej przez zakład 
energetyczny bezpośrednio do firmy 
wodociągowej nie doszło do wystą-
pienia czynności opodatkowanej ak-
cyzą (sprzedaży energii elektrycznej 
do nabywcy końcowego).

 � Refaktura energii 
elektrycznej

Uznać więc należy, że modelowy 
przypadek, w którym możliwe będzie 
powołanie się na zasadę jednokrotności 
opodatkowania akcyzą względem ener-
gii elektrycznej jest sytuacja wystawie-
nia tzw. refaktury za energię elektryczną 
przez nabywcę końcowego (dokumen-
tującą odsprzedaż energii elektrycznej 
do innego nabywcy końcowego). 

W takim wypadku czynność opo-
datkowania akcyzą (na podstawie art. 
9 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym) 
wystąpi na etapie sprzedaży energii 
elektrycznej do pierwszego nabywcy 
końcowego, a druga transakcja udo-
kumentowana tzw. refakturą nie będzie 
wiązać się z koniecznością powtórnego 
uiszczenia akcyzy (zadziała wówczas 
zasada jednokrotności opodatkowania 
akcyzą energii elektrycznej).

 � Przykład

Firma X posiadająca status na-
bywcy końcowego nabyła energię 
elektryczną od zakładu energetyczne-
go i podatek akcyzowy z tytułu doko-
nania tej transakcji został uiszczony 
przez sprzedawcę. Jeżeli następnie 
Firma X odsprzeda energię elektrycz-
ną na rzecz najemcy lokalu - Firmy Y, 
która również posiada status nabywcy 
końcowego, to wówczas Firma X nie 
będzie obowiązana do zapłaty akcyzy 
od energii elektrycznej odsprzedanej 
do Firmy Y. W takim wypadku możliwe 
będzie oparcie się o zasadę jednokrot-

ności opodatkowania akcyzą wyrażoną 
w treści art. 9 ust. 3 ustawy o podatku 
akcyzowym.

Pamiętać warto, że jednokrotność 
opodatkowania akcyzą może w niektó-
rych sytuacjach znaleźć zastosowa-
nie także dla energii nabywanej przez 
podmiot posiadający którąś z koncesji 
w zakresie  energii elektrycznej w sytu-
acji, gdy odsprzedaży energii elektrycz-
nej (refakturowania) dokonał podmiot 
będący nabywcą końcowym.

 � Przykład

Firma Z posiada jedną z konce-
sji w zakresie energii elektrycznej (np. 
koncesję na obrót energią elektrycz-
ną). Firma wynajmuje lokal użytkowy od 
spółdzielni mieszkaniowej. Spółdzielnia 
posiada status nabywcy końcowego 
z uwagi na nieposiadanie żadnej kon-
cesji dotyczącej energii elektrycznej. 
Jeżeli spółdzielnia mieszkaniowa na-
bywa energię elektryczną od zakładu 
energetycznego z zapłaconą akcyzą, 
a następnie część nabytej energii elek-
trycznej (energia elektryczna zużywana 
przez firmę Z w wynajmowanym lokalu) 
jest odsprzedawana poprzez wysta-
wienie refaktury na firmę Z, to wów-
czas firma Z może się powołać na za-
sadę jednokrotności opodatkowania 
akcyzą. Sprzedaż energii elektrycznej 
dokonana przez zakład energetyczny 
na rzecz spółdzielni wiąże się zaist-
nieniem czynności opodatkowanej na 
podstawie art. 9 ust. 1 pkt. 2 ustawy. 
Zatem firma Z pomimo nieposiadania 
statusu nabywcy końcowego będzie 
mogła się oprzeć na regule jednokrot-
ności opodatkowania akcyzą wyrażonej 
w treści art. 9 ust. 3 ustawy o podatku 
akcyzowym. 

Okazuje się więc, że w przypadku 
nabycia energii elektrycznej od pośred-
nika będącego nabywcą końcowym 
w rozumieniu ustawy o podatku akcy-
zowym można powołać się na zasadę 
jednokrotności opodatkowania akcyzą 
pod warunkiem, że podatek został uisz-
czony na etapie sprzedaży energii elek-
trycznej do nabywcy końcowego. o

§



robert Jesionek

Kto liczy na liczniki?
Firmom z branży energetycznej zarzuca się w ostatnich latach zaniechanie 

dużych projektów w  obszarze IT. Jednak, gdy bliżej przyjrzymy się temu 
zagadnieniu, dojdziemy do wniosku, że energetycy wcale nie próżnują.  
Nawet jeśli aktualnie nie realizują spektakularnych inwestycji informatycznych,  
to wykonują ogrom prac związanych z przygotowaniem swoich instytucji  
do wielkoskalowych projektów IT. Należy bowiem wziąć pod uwagę fakt,  
że przed branżą stoją spore wyzwania, do których trzeba się przygotować  
- także organizacyjnie. Ciszę inwestycyjną energetyków wymusza jak zwykle  
kilka ważnych czynników, które nie do końca są zależne od nich samych.  
Dziś wśród tych czynników nie będziemy akcentować np. Ustawy o Zamówieniach 
Publicznych, przyjrzymy się natomiast kwestii inteligentnego opomiarowania,  
czyli idei smart metering.
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 � Spór o koszty osierocone

Od pewnego czasu między dystry-
butorami energii, a regulatorem (URE) 
ma miejsce spór dotyczący biznesowej 
zasadności inwestowania w inteligent-
ne liczniki. Spór wydaje się o tyle ważny, 
że dotyczy dużych pieniędzy i istotnych 
zmian w sposobie prowadzenia bizne-
su energetycznego. Liczniki, które wraz 
z infrastrukturą telekomunikacyjną stano-
wią ok. 90% całości inwestycji sprawiają, 
że projekt należy szacować na około 100 
euro za każdy podłączony licznik. Aby 
więc wymienić je w Polsce, potrzebne 
jest ok. 7 mld złotych. 

Istotnym elementem całej kwestii 
jest uzasadnienie inwestycji przed URE,  
a co za tym idzie, możliwości odzwier-
ciedlenia jej kosztów w taryfie. Dystry-
butorzy obawiają się tzw. kosztów osie-
roconych, czyli nie uznawanych przez 
regulatora za możliwe do uwzględnienia 
w rachunku dla odbiorcy docelowego. 
Zmuszałoby to dystrybutorów do spo-
rej inwestycji, której kosztami nie mogli-
by obciążyć klientów. 

Częścią tła legislacyjnego koncep-
cji smart metering są trzy daty. Pierw-
sza z nich to styczeń 2020 r., kiedy 
to wszystkie kraje Unii Europejskiej mu-
szą mieć nowe liczniki energii. Druga 
ważna data, to 2018 r. - do tego cza-
su musimy mieć zamontowanych już 
przynajmniej 80% liczników. Natomiast 
do 2012 r., w poszczególnych krajach 
UE musi powstać analiza finansowa opi-
sująca zasadność całej inwestycji. Nic 
więc dziwnego, że dyskusje o smart me-
tering nie ustają.

 � Kto ma rację?

W Polsce panują różne opinie na te-
mat korzyści płynących z realizacji te-
go projektu. Urząd Regulacji Energetyki 
jest jego gorącym zwolennikiem. Jedno-
cześnie, Polskie Towarzystwo Przesyłu 
i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPi-
REE), opierając się na własnych ana-
lizach, jest znacznie bardziej ostrożne. 
Artur Różycki, prezes PTPiREE, wyraź-
nie dystansuje się od opinii prezesa URE, 

Mariusza Swory, uważającego że dla 
dystrybutorów energii, inteligentne opo-
miarowanie jest ze wszech miar korzyst-
ne. W rozmowie z redakcją portalu Wir-
tualny Nowy Przemysł z dn. 26.09.2010 
mówił: Operator systemu dystrybucyjne-
go po wdrożeniu inteligentnego opomia-
rowania będzie miał możliwość zdalnego 
bieżącego kontrolowania zużycia ener-
gii elektrycznej przez odbiorców, praw-
dopodobieństwo nielegalnego poboru 
energii będzie nieco mniejsze niż teraz. 
Poza tym będzie mógł też klienta zdal-
nie wyłączyć i to właściwie wszystko. 
(…) Wdrożenie inteligentnego opomia-
rowania np. przez Eneę Operator kosz-
towałoby ok. 2 mld zł, a okres zwrotu 
takiej inwestycji trwałby latami - martwi 
się Artur Różycki.

Prezes URE, Andrzej Swora pod-
kreśla korzyści: sprzedawcy zyskują 
możliwość wzbogacenia swojej oferty, 
konfekcjonowania towaru, czyli energii 
elektrycznej. Operatorzy systemów dys-
trybucyjnych, ograniczają straty sieciowe, 
a odbiorcy końcowi uzyskują możliwość 
mądrzejszego gospodarowania  energią.

W związku z przewidywanym rozwo-
jem instalacji smart metering, planuje się 
także powołanie Niezależnego Operato-
ra Pomiaru. Instytucja ta miałaby w spo-
sób niezależny gromadzić i zarządzać 
wszystkimi danymi odczytanymi z liczni-
ków. Dane te byłyby następnie wykorzy-
stywane przez poszczególnych uczestni-
ków rynku. PSE Operator mógłby dzięki 
nim prowadzić analizy i prognozy zuży-

cia energii, których opisanie znacząco 
zwiększyłoby bezpieczeństwo energe-
tyczne kraju - możliwe stałoby się wykry-
wanie lokalnych przeciążeń, zapobiega-
nie awariom i inne działania prewencyjne.

Spoglądając na doświadczenia in-
nych krajów widać, że istotną kwestią 
przy powołaniu takiej instytucji jest za-
pewnienie odpowiedniej ochrony danych 
osobowych, jakimi są profile energe-
tyczne każdego z nas. Na ich podsta-
wie można opisać nie tylko nasze przy-
zwyczajenia, ale także określić cały tryb 
życia. W Holandii podobna inicjatywa 
została odrzucona przez parlament wła-
śnie ze względu na niedostateczne za-
bezpieczenie tych wrażliwych danych.

 � Zysk społeczeństwa

W wyliczaniu korzyści można liczyć 
na prezesa URE, Mariusza Sworę, który 
przy wielu okazjach podkreśla, że pakiet 
klimatyczny wymaga od Polski zwiększe-
nia efektywności energetycznej do 2020 
r. o 20%, a jedną z funkcjonalności sys-
temu inteligentnych pomiarów jest wła-
śnie wygenerowanie większej efektyw-
ności energetycznej. Z badań wynika, 
że wdrożenie systemu pozwala zwięk-
szyć tę efektywność o 6-10%. Z punktu 
widzenia regulatora, projekt inteligent-
nych liczników jest także projektem cy-
wilizacyjnym, który zmieni oblicze polskiej 
energetyki i oblicze regulacji. Gartner 
szacuje, że koszt energii pochłania śred-
nio 10% budżetu firmy, a brak wykorzy-
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stania IT w celu zrównoważenia strat 
w wyniku przepływów energii sprawia, 
że co roku na świecie tracimy jej tyle, ile 
starczy, na roczne zasilanie Indii, Kana-
dy i Niemiec. Inteligentna sieć energe-
tyczna mogłaby być panaceum także 
na te problemy.

 � Korzyści w procesach

Aby mówić o korzyściach w sposób 
bardziej konkretny trzeba też przyjrzeć 
się temu, w jaki sposób zmieniają się pro-
cesy biznesowe po wdrożeniu inteligent-
nego opomiarowania. Przykładem niech 
będzie proces zawarcia umowy z nowym 
klientem i przyłączenie go do sieci ener-
getycznej. Obecnie trwa to nawet kilka 
dni. W tym czasie trzeba przyjąć zgło-
szenie klienta, wystawić zlecenie wyko-
nania pracy, wysłać ekipę na miejsce, 
itd. Gdy będziemy mieli zainstalowane 
nowoczesne liczniki, cały proces potrwa 
kilka minut, w których po przyjęciu zgło-
szenia system wyśle zapytanie np. o po-
ziom zużycia energii i natychmiast odczy-
ta odpowiedź. 

Drugim przykładem może być proces 
obsługi klienta. W przyszłości operatorzy 
w centrum obsługi klienta  korzystać bę-
dą ze zintegrowanych systemów klasy 
CRM, które dostarczą im m.in. informacje 
o rodzaju/typie licznika zainstalowanego 
u klienta i na tej podstawie przygotują dla 
niego indywidualną ofertę. System, dzięki 
nowoczesnemu licznikowi, widząc cha-
rakterystykę klienta, może mu propono-
wać korzystne dla niego taryfy, które będą 
się mogły bardzo dynamicznie zmieniać.

 Swoje korzyści odnajdą także elek-
trownie, czy wręcz cały system energe-
tyczny kraju, choćby przez to, że dużo 
bardziej precyzyjnie będzie można budo-
wać prognozy zapotrzebowania na ener-
gię. Takie elementy mają wpływ nie tyl-
ko na lepsze funkcjonowanie biznesu, 
ale również na bezpieczeństwo ener-
getyczne kraju. Nie bez znaczenia jest 
także przystosowanie systemu energe-
tycznego Polski do wymagań Unii Euro-
pejskiej w zakresie emisji, efektywności 
energetycznej, jak również zrównoważo-
nego rozwoju.

Zasady	projektowania	infrastruktury	wspierającej		smart	metering
 � Wsparcie dla procesów „zderegulowanych”
 � Prostota systemów i komunikacji między nimi
 � Zakładanie bardzo dużych ilości danych przechowywanych i przetwarzanych
 � Zabezpieczenie danych przed niepożądanym dostępem
 � Zgodność ze standardami przemysłowymi
 � Wykorzystanie architektury SOA
 � Wykorzystanie siły funkcjonalności rozwiązań IT dedykowanych branży 

energetycznej

 � Użyj systemu

Aby móc z powodzeniem obsłużyć 
wszystkie te procesy, ważne jest, by po-
sługiwać się takimi systemami informa-
tycznymi, które będą potrafiły optymalnie 
wykorzystać możliwości inteligentnych 
liczników i zarządzać napływającymi 
z nich ogromnymi ilościami danych. 

Warto pamiętać, że cała inwesty-
cja w infrastrukturę telekomunikacyjną 
do przesyłu danych z liczników oraz sa-
me liczniki nie zmienią nic, jeżeli nie bę-
dziemy mieli odpowiednich narzędzi do 
analizy i wykorzystania zdobytych tą dro-
gą informacji. Chodzi o wyspecjalizowane 
systemy informatyczne, które przeanali-
zują ogrom danych i wydobędą z nich 
np. powtarzające się schematy, umoż-
liwiając dokonywanie trafnych prognoz 
zużycia. Sposobów wykorzystania jest 
jednak znacznie więcej. Wartość tych 
systemów jest nie większa niż 2-3% ca-
łej inwestycji, ale to one są tu „mózgiem 
operacji”. Nie będzie przesadą stwier-
dzenie, że ponad 95% inwestycji w roz-
wiązania smart metering może nigdy nie 
przynieść zauważalnych korzyści jeżeli 
nie wykorzystamy właściwych rozwią-
zań IT zarządzających zbudowaną in-
frastrukturą.

Większość firm energetycznych ko-
rzysta już dzisiaj z systemów IT wspie-
rających zarządzanie w różnych obsza-
rach biznesu, takich jak finanse, obsługa 
klienta, gospodarka remontowa, czy za-
rządzanie zasobami. Czy jednak oznacza 
to, że jesteśmy gotowi wprowadzać roz-
wiązania typu smart metering?

Niedawny kryzys ekonomiczny spo-
wodował, że firmy znacznie uważniej 
przyglądają się kosztom funkcjonowa-
nia i efektywności podejmowanych dzia-

łań. Branża energetyczna nie jest tu wy-
jątkiem. - Wielu firmom rozwiązania smart 
metering mogą wydawać się osobnym, 
kosztownym bytem wprowadzanym do 
posiadanego środowiska IT, co bywa źró-
dłem niechęci do całej koncepcji. Firmom 
energetycznym proponujemy wykorzy-
stanie aplikacji składających się na kla-
syczne systemy - takie jak ERP, CRM, 
które mogą współpracować także z insta-
lacją inteligentnego opomiarowania. Dzię-
ki takiemu podejściu, koncepcja smart 
metering jest niejako „zaszyta” w środo-
wisku IT firmy, przez co minimalizuje się 
koszty jej utrzymania - mówi Sławomir 
Klimowicz, ekspert SAP ds. energetyki.

Jednym z projektów badawczych, 
realizowanym od kilku lat w obszarze 
smart metering jest AMI Lighhouse Co-
uncil. Jest to rada kilkunastu firm energe-
tycznych, dostawców systemów liczniko-
wych i dostawców IT, która wypracowała 
modelową architekturę systemu wspie-
rającego smart metering oraz wyznacz-
niki systemu skutecznie wspierającego 
tę koncepcję.

Aplikacje wspierające ideę inteligent-
nego opomiarowania są istotne. Nie nale-
ży jednak zapominać, że są one tylko po 
to, by realizować pewien unikalny pomysł 
na architekturę biznesową, jaki wypracuje 
każda z firm energetycznych. Technolo-
gia nie może dyktować warunków roz-
woju firmy, ponieważ przyjmując takie 
założenie, w zdecydowanej większości 
przypadków godzimy się na to, że bę-
dzie nas ona ograniczać. Może warto 
więc powrócić do młodzieńczych marzeń 
i wyobrazić sobie, co by było gdybyśmy 
„mogli wszystko”...? I później przełożyć 
to na język narzędzi i aplikacji. Zazwyczaj 
jest to znacznie prostsze niż mogłoby się 
wydawać. o
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rafał Hajduk, partner, Konrad Kosicki, aplikant adwokacki, Kancelaria Norton Rose Piotr Strawa i Wspólnicy

obowiązek Publicznej sPrzedaży 
energii elektrycznej
W dniu 8 stycznia 2010 r. uchwalona została obszerna nowelizacja 

do ustawy Prawo energetyczne. Jedną z nowych regulacji, jakie zostały 
wprowadzone do ustawy jest obowiązek nałożony na wytwórców energii 
elektrycznej, aby sprzedawali nie mniej niż 15% energii elektrycznej na giełdach 
towarowych lub na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy o obrocie 
instrumentami finansowymi. Ponadto wytwórcy energii elektrycznej mający  
prawo do otrzymania środków na pokrycie kosztów osieroconych obowiązani  
są sprzedawać wytworzoną energię elektryczną nieobjętą obowiązkiem,  
o którym mowa powyżej, w sposób zapewniający publiczny, równy dostęp  
do tej energii, w drodze otwartego przetargu, na internetowej platformie 
handlowej, na giełdach towarowych lub na rynku regulowanym w rozumieniu 
ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Spod obowiązku tego wyłączono 
niektóre „rodzaje” energii elektrycznej np. pochodzącą z kogeneracji  
albo zużywaną przez wytwórców na potrzeby własne.

 � Błędy i niedopatrzenia

Mimo, że od uchwalenia noweli-
zacji mija już trzeci kwartał, jej zapisy 
nadal nastręczają wielu trudności inter-
pretacyjnych i wywołują wiele kontro-
wersji. Już na samym początku uwa-
gę przykuwała kwestia składni art. 49a 
ust. 2 ustawy. Wyliczając różne sposo-
by sprzedaży energii elektrycznej nie 
rozgraniczono żadnym znakiem inter-
punkcyjnym sprzedaży na interneto-
wej platformie handlowej i sprzedaży 
na rynku regulowanym. Taka redakcja 
przepisu pozwalała myśleć, że chodzi 

tu o sprzedaż na „internetowej platfor-
mie handlowej na rynku regulowanym”. 
Powyższa interpretacja bardzo zawę-
żałaby katalog możliwości sprzedaży 
energii elektrycznej w sytuacjach prze-
widzianych tym przepisem np. nie moż-
na byłoby dokonać sprzedaży energii 
elektrycznej po prostu na rynku regu-
lowanym. W chwili obecnej trwają pra-
cę nad projektem ustawy, która ma ten 
błąd usunąć. 

Kolejną kwestią, będącą źródłem 
wielu kontrowersji jest kompetencja 
przyznana Prezesowi URE do unieważ-
niania przetargów na sprzedaż energii 

elektrycznej we wskazanych w usta-
wie okolicznościach. Przepis ten in-
terpretuje się często literalnie wska-
zując, że kompetencja Prezesa URE 
dotyczy unieważnienia samego prze-
targu, co niekoniecznie musi skutko-
wać nieważnością umowy. Pojawia się, 
zatem pytanie, czy taka była intencja 
ustawodawcy? Przyznanie kompetencji 
unieważnienia umowy sprzedaży wy-
daje się być celem, do którego dążył 
ustawodawca, gdyż takie rozwiązanie 
zapewniałoby Prezesowi URE odpo-
wiednie narzędzie do egzekwowania 
prawidłowego sposobu przeprowadza-
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nia przetargów. Nieprecyzyjne przepisy 
nowelizacji nie przesądziły jednak tej 
kwestii jednoznacznie, co może powo-
dować niepewność wytwórców energii 
elektrycznej. 

Dodać również należy, że proble-
my związane z rozumieniem i stoso-
waniem się do art. 49a ustawy Prawo 
energetyczne nie są wyłącznie spo-
wodowane przez ustawodawcę. Mi-
nister Gospodarki do tej pory nie wy-
dał odpowiednich rozporządzeń, które 
powinny określać sposób i tryb ogła-
szania i przeprowadzania przetargów, 
a także sposób i tryb sprzedaży energii 
elektrycznej na internetowych platfor-
mach handlowych.

Jak widać, na podstawie przyto-
czonych przykładów, omawianej no-
welizacji można wytknąć wiele błędów 
i niedopatrzeń. Jedną z bardziej istot-
nych kwestii, której poświęcona jest 
większa część artykułu, jest problem 
z interpretacją terminu „energia elek-
tryczna niesprzedana”.

 � „Energia elektryczna 
niesprzedana”

W dniu 12 maja 2010 r. w swo-
im komunikacie Prezes URE przed-
stawił wytyczne, którymi zamierza się 
kierować oceniając wykonanie przez 
przedsiębiorstwa energetyczne obo-
wiązku wynikającego z art. 49a usta-
wy Prawo energetyczne w 2010 r. Pre-
zes URE stwierdził, że obowiązek ten 
dotyczy energii elektrycznej wytwo-
rzonej w okresie od dnia 9 sierpnia 
2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. Pre-
zes URE wyraża pogląd, iż za „ener-
gię elektryczną niesprzedaną” do dnia 
9 sierpnia 2010 r. należy uznać energię 
wytworzoną od dnia 9 sierpnia 2010 
r. Upraszczając można stwierdzić, 
że Prezes URE nie uważa za ener-
gię elektryczną sprzedaną takiej, która 
stanowi przedmiot umowy sprzedaży 
(„zakontraktowanej”), ale jeszcze nie 
została wytworzona. Pogląd ten zo-
stał podtrzymany przez Prezesa URE 
w wydanej we wrześniu 2010 r. Infor-
macji 22/2010.

 � Czy z taką interpretacją 
Prezesa URE można się 
zgodzić? 

Interpretacja powyższego terminu 
nie jest oczywista, gdyż ustawodaw-
ca posłużył się terminem niespotyka-
nym w prawie cywilnym i Prawie ener-
getycznym. Kodeks cywilny zawiera 
ustawowe uregulowanie stosunku cy-
wilnoprawnego, jakim jest stosunek 
sprzedaży, nie wskazuje jednak mo-
mentu, w którym przedmiot umowy jest 
„sprzedany” i nie posługuje się w sto-
sunku do rzeczy czy praw terminem 
„sprzedane”. Również ustawa Prawo 
energetyczne nie przesądza o znacze-
niu frazy „energia elektryczna sprze-
dana”. 

Akty prawne nie są zatem w stanie 
dać nam bezpośredniej odpowiedzi na 
pytanie, w którym momencie rzecz lub 
prawo są sprzedane. Można jednak 
wstępne wyodrębnić dwa zdarzenia, 
co do których można formułować hi-
potezę, że wraz z nastąpieniem takie-
go zdarzenia przedmiot umowy będzie 
sprzedany. Jako pierwsze zdarzenie 
należy wskazać skuteczne zawarcie 
umowy sprzedaży, zaś jako drugie zda-
rzenie - przeniesienie tytułu prawnego 
(w przypadku rzeczy - prawa własności) 
na kupującego. Zatem, dla ustalenia 
znaczenia terminu „energia elektryczna 
niesprzedana” istotne jest określenie, 
w jakim momencie energia elektryczna 
będzie uznana za „sprzedaną”.

 � Czym jest energia 
elektryczna?

W pierwszej kolejności należy, za-
tem zastanowić się, czym jest energia 
elektryczna z punktu widzenia prawa, 
które reguluje stosunek sprzedaży, czyli 
prawa cywilnego. Polskie prawo cywil-
ne nie kwalifikuje energii elektrycznej 
jako rzecz. Energia elektryczna jako 
przedmiot umowy sprzedaży jest bytem 
specyficznym, który w sposób oczy-
wisty różni się od innych przedmiotów 
sprzedaży, takich jak rzeczy lub prawa. 
Energia elektryczna jest dobrem, któ-

re nie ma zdolności magazynowania. 
Mimo, że energia elektryczna rzeczą 
nie jest, kodeks cywilny przewiduje, że 
przepisy o sprzedaży rzeczy stosuje się 
odpowiednio do jej sprzedaży.

 � Umowa sprzedaży

Polskie prawo cywilne przyjęło za-
sadę podwójnego skutku umowy sprze-
daży. Oznacza to, że zawarcie umowy 
sprzedaży ma skutek zarówno zobo-
wiązujący oraz rzeczowy, chyba że co 
innego wynika z przepisu lub umowy 
stron. Zatem z momentem zawarcia 
umowy, w której sprzedawca zobo-
wiązuje się wobec kupującego prze-
nieść tytuł prawny do przedmiotu umo-
wy sprzedaży, dochodzi równocześnie 
do przeniesienia tego prawa.

Jednak w przypadku rzeczy ozna-
czonych co do gatunku (niezindywi-
dualizowanych) i rzeczy przyszłych 
kodeks cywilny przewiduje, że do 
przeniesienia ich własności potrzebne 
jest przeniesienie posiadania rzeczy, 
co stanowi wyjątek od ogólnej zasady 
podwójnego skutku umowy sprzeda-
ży. Sąd Najwyższy wyraził zaś pogląd, 
że do energii elektrycznej należy stoso-
wać przepisy dotyczące rzeczy ozna-
czonych co do gatunku, czyli mówiąc 
najprościej, energię elektryczną należy 
traktować tak, jakby była zbiorem rze-
czy oznaczonych co do gatunku.

Umowa sprzedaży jest również 
umową konsensualną. Oznacza to, 
że do jej zawarcia dochodzi poprzez 
samo porozumienie stron, tzn. złoże-
nie zgodnych oświadczeń woli, okre-
ślających przedmiotowo istotne wa-
runki umowy przez sprzedawcę oraz 
kupującego. Jeżeli chodzi o umowę 
sprzedaży, okoliczność, że w przypad-
ku sprzedaży rzeczy oznaczonych co 
do gatunku oraz rzeczy przyszłych do 
przejścia własności tych rzeczy ko-
nieczne jest przeniesienia ich posia-
dania nie niweczy konsensualnego cha-
rakteru tej umowy. Umowa sprzedaży 
jest skuteczna od chwili zawarcia poro-
zumienia stron, a w przypadku sprzeda-
ży rzeczy oznaczonych co do gatunku 
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lub rzeczy przyszłych jedynie skutek 
rzeczowy jest odsunięty w czasie do 
chwili przeniesienia posiadania. 

W związku z tym, że umowa sprze-
daży jest umową konsensualną, nale-
ży skłaniać się ku tezie, że przedmiot 
umowy powinien być uznany za „sprze-
dany” w momencie zawarcia umowy 
sprzedaży. W tym momencie powstaje 
bowiem węzeł zobowiązaniowy pomię-
dzy sprzedawcą, a kupującym, który 
przewiduje zobowiązanie sprzedawcy 
do przeniesienia tytułu prawnego do 
przedmiotu umowy na kupującego oraz 
zobowiązanie kupującego do przyjęcia 
tego tytułu oraz do zapłaty ceny. Mo-
ment zawarcia umowy sprzedaży jest 
zatem momentem, w którym przedmiot 
umowy zostaje „sprzedany”. Skutek rze-
czowy, czyli przeniesienie tytułu praw-
nego, niezależnie od tego, czy nastąpi 
w tym samym momencie co zawarcie 
umowy, czy w przyszłości jest jedynie 
wykonaniem skutecznie zaciągnięte-
go przez strony zobowiązania. W tym 
miejscu należy zaznaczyć, że przedmio-
tu umowy nie uznamy za „sprzedany” 
w momencie zawarcia umowy, która nie 
ma charakteru stanowczego. W szcze-
gólności przedmiotu umowy sprzedaży 
nie uznamy za „sprzedany” w momen-
cie zawarcia umowy, której skuteczność 
zależy od spełnienia się warunku, jaki 
strony postanowiły zawrzeć w umowie, 
czy też w przypadku zawarcia umowy 
opcji. Dodać także należy, że umowę 
uważa się za zawartą dopiero, gdy stro-
ny uzgodnią treść wszystkich niezbęd-
nych elementów umowy (np. przedmiot 
umowy, cena). Zatem, w sytuacji, gdy 
pewne elementy umowy np. cena po-
zostawione są do dodatkowych uzgod-
nień miedzy stronami, również należy 
uznać, że przedmiot umowy nie został 
sprzedany.

Prezes URE w swoim komunika-
cie wyraża pogląd, że w sytuacji, gdy 
w chwili zaciągnięcia zobowiązań przez 
strony umowy sprzedaży przedmiot 
sprzedaży nie istnieje, należy uznać, 
że „umowa została zawarta pod wa-
runkiem, że rzecz powstanie”. 

W pierwszej kolejności należy za-

uważyć, iż kodeks cywilny nie przewi-
duje wprost, aby umowy sprzedaży, 
mające za przedmiot rzeczy przyszłe 
zawierane były pod warunkiem zawie-
szającym. Co do zasady, uzależnienie 
skutków czynności prawnej od zisz-
czenia się warunku wymaga takiej woli 
stron. W niektórych przypadkach usta-
wa wprost wskazuje, że pewną czyn-
ność należy uważać za zawartą pod 
warunkiem. Kodeks cywilny nie naka-
zuje traktować umowy mającej za swój 
przedmiot rzecz przyszłą jak zawartej 
pod warunkiem, co więcej stanowi, że 
rzeczy przyszłe należy traktować w ten 
sam sposób co rzeczy oznaczone co 
do gatunku.

 � Umowa sprzedaży rzeczy 
„przyszłej”

Gdyby jednak nawet przyjąć, od-
wołując się do koncepcji doktryny wy-
wiedzionej jeszcze z prawa rzymskiego, 
warunkowy charakter sprzedaży rzeczy 
przyszłej, nie przesądza on o momen-
cie skutecznego zaciągnięcia zobowią-
zania przez strony umowy sprzedaży 
(który to moment wskazany został po-
wyżej jako moment, w którym docho-
dzi do „sprzedania” przedmiotu umowy), 
ani o ważności samej umowy sprzedaży 
rzeczy przyszłej. Węzeł obligacyjny stron 
zawiązany zostaje w momencie wymia-
ny zgodnych oświadczeń woli (zawar-
cia umowy sprzedaży) i istnieje dopó-
ki nie zostanie rozwiązany (np. poprzez 
spełnienie świadczenia). Należy przy 
tym szczególnie podkreślić, że strony  
(a w szczególności sprzedający) nie mo-
gą (chyba że w wypadkach szczegóło-
wo wskazanych w prawie lub umowie) 
od tych zobowiązań się uwolnić.

Zatem, jeżeli umowa taka ma charak-
ter stanowczy i strony są zobowiązane 
bezwarunkowo spełnić swoje świadcze-
nia, to taka energia elektryczna, która jest 
przedmiotem ważnej i skutecznie zawar-
tej umowy sprzedaży jest energią elek-
tryczną „sprzedaną”.

Wykładnię taką dodatkowo potwier-
dza fakt, że art. 19 ustawy wprowadzają-
cej omawianą nowelizację został w takim, 

a nie innym brzmieniu w niej umieszczo-
ny. Gdyby, zatem interpretować termin 
„energia elektryczna niesprzedana” tylko 
jako energię, która została wytworzona 
i wydana, przepis zawarty w art. 19 no-
welizacji należałoby uznać za zbędny, 
gdyż już z samego art. 22 nowelizacji 
wynikałby obowiązek stosowania art. 
49a zgodnie z jego treścią, czyli od mo-
mentu jego wejścia w życie. Nielogiczna 
i nie do pogodzenia z zasadą racjonalne-
go ustawodawcy, zatem wydaje się taka 
interpretacja art. 19 ustawy, która prowa-
dzi do uznania jego treści za powtórzenie 
treści art. 22 pkt. 1 nowelizacji. 

 � Wnioski

Należy zauważyć, że przyjęcie in-
terpretacji proponowanej przez Preze-
sa URE pociągałoby za sobą istotną 
ingerencję w umowy zawarte przez wy-
twórców z odbiorcami w okresie do dnia 
9 sierpnia 2010 r., co godziłoby w pew-
ność obrotu gospodarczego oraz nara-
żałoby strony takich umów sprzedaży na 
poniesienie szkody. W przypadku przy-
jęcia interpretacji proponowanej przez 
Prezesa URE, przepisom wprowadza-
jącym nowelizację można by postawić 
zarzut niekonstytucyjności, a w szcze-
gólności naruszenia art. 2 Konstytucji 
(zasada państwa prawa), art. 20 i art. 22 
Konstytucji (ochrona wolności działalno-
ści gospodarczej). W przypadku uzna-
nia obowiązku wynikającego z art. 49a 
ustawy Prawo energetyczne za niekon-
stytucyjny otworzyłaby się również możli-
wość dochodzenia przez podmioty, które 
w wyniku wydania nowelizacji poniosły 
szkodę, jej naprawienia. Należy uznać, 
że celem art. 19 nowelizacji była elimi-
nacja tego ryzyka.

Jak wynika z powyższych rozwa-
żań, zdanie Prezesa URE w sprawie in-
terpretacji terminu „energia elektryczna 
niesprzedana” wydaje się być co naj-
mniej kontrowersyjne, zaś autorom ni-
niejszego artykułu trudno jest je zaak-
ceptować. Trudność ta wynika również 
z faktu, że Prezes URE nie zaprezento-
wał szczegółowej argumentacji, która 
mogłaby popierać jego tezę. o
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Przemysław zaleski, wiceprezes ds. handlowych ENEA Operator Sp. z o.o., 
wiceprzewodniczący Społecznej Rady ds. Narodowego Programu Redukcji Emisji,  

ekspert Podkomisji Sejmowej ds. Energetyki i członek PTPiREE

co jest istotą 
finansów w Osd?
Ostatnio toczy się dyskusja dotycząca planów 

rozwoju dla Spółek będących Operatorami 
Systemu Dystrybucyjnego (OSD). Głównym 
problemem w dyskusji jest wysokość uznanych przez 
URE nakładów inwestycyjnych. Większość OSD  
(w tym ENEA Operator) ambitnie określiła swoje 
plany, aby zdecydowanie zmienić stan swojej 
infrastruktury i odwrócić tendencje w kierunku  
jej unowocześnienia i dostosowania  
do zmieniającego się charakteru sieci. Ponieważ 
istotnym elementem całej operacji będą finanse, 
postanowiłem spojrzeć tym razem na ten aspekt 
działalności OSD1, przybliżając najważniejsze 
obszary istotne dla Spółki, zwłaszcza: istotę wpływów 
finansowych, kontroli, aspektów podatkowych  
i ubezpieczeniowych. 

1) Przemyślenia są efektem zarówno pełnienia przeze mnie w poprzedniej kadencji także funkcji wiceprezesa ds. ekonomiczno-finansowych, jak i wielu dyskusji z menedżerami 
Departamentu Finansów ENEA Operator (wymieniam ich z nazwiska i imienia na końcu tekstu), którzy są współautorami tego artykułu.

Najpierw ustosunkuję się do pew-
nych nieporozumień, tzn. OSD 

pomimo unbundlingu są przedsiębior-
stwami w pełni regulowanymi oraz 
działającymi w warunkach monopo-
lu rynkowego, poddane są presji oto-
czenia rynkowego i prawnego, zwłasz-
cza w pewnych obszarach (procesach) 
biznesowych. Najważniejszą charak-
terystyczną cechą OSD jest duża ro-
la majątku oraz konieczność dalszej 
modernizacji i rozbudowy infrastruk-
tury niezbędnej do świadczenia usług 
dystrybucji. Państwo umawia się tutaj 
z OSD, że te będą realizować nałożo-
ne przepisami prawa obowiązki. W tym 
celu spółki dystrybucyjne muszą okre-
ślić źródła jego finansowania. Spośród 
możliwości zapewnienia źródeł finan-
sowania można wskazać m.in.: środki 
własne, kredyty obrotowe i inwestycyj-
ne, emisję obligacji korporacyjnych, po-
zyskanie kapitału poprzez emisję akcji 
na giełdzie, fundusze unijne, pożycz-
ki z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wo-
lumen środków niezbędnych dla OSD 
powoduje, że w przypadku dużych in-
westycji rozmowy toczą się z kilko-
ma podmiotami finansowymi lub kon-
sorcjami tych podmiotów, co pokazał 
przykład ENERGA Operator (kredyt w 
wysokości ponad 2 mld zł). Istotne zna-
czenie mają tutaj bowiem określone w 
prawie bankowym limity koncentracji.

W przypadku wystąpienia sytuacji 
zapotrzebowania na dodatkowe źró-
dła finansowania, pozyskanie środków 
finansowych z kredytu bankowego, za-
równo na cele bieżące, jak i cele inwe-
stycyjne, wiąże się z koniecznością prze-
prowadzenia postępowania w sprawie 
udzielenia zamówienia publicznego. 
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postanowienia zna-
czących kontraktów 
zawartych z Opera-
torem Systemu Prze-
syłowego, dużymi 
podmiotami przyłą-
czanymi (np. wytwór-
cami energii), znaczą-
cymi sprzedawcami 
energii i odbiorcami 
usług dystrybucyj-
nych. W przypadku 
OSD o rozbudowanej 
strukturze organiza-
cyjnej lub będących 
w grupie kapitało-
wej, istotne znacze-
nie ma kształtowanie 
obiegu pieniądza. W 
zależności od przy-
jętych rozwiązań, 
możliwe jest zasto-
sowanie konsolida-
cji rachunków ban-
kowych w  ramach 
OSD oraz optymali-
zacji przepływów go-
tówkowych pomiędzy 
oddziałami lub wspól-
nym zarządzaniu płynnością finansową 
w grupie kapitałowej (tzw. cash pooling). 
Dzięki zastosowaniu tego rodzaju me-
chanizmów zyskuje się silniejszą pozycję 
negocjacyjną, wyższą wiarygodność kre-
dytową oraz bardziej efektywnie wyko-
rzystuje środki pieniężne i obniża koszty 
odsetkowe.

 � Kontrola finansów 
połową sukcesu

Każdy zarządzający finansami wie, 
że sprawne panowanie nad wszystkimi 
źródłami przychodów i wydatków jest 
niezbędne, a w zależności od wielko-
ści firmy, pojawia się potrzeba  korzy-
stania z systemów informacyjno-ewi-
dencyjnych. Decydujące są informacje 
pomocne w szybkim otrzymaniu infor-
macji w jakiej sytuacji znajduje się spół-
ka. System ten musi być ściśle powią-
zany z liczną dokumentacją finansową 
firmy i wymaga przestrzegania określo-

nych reguł i zasad rachunkowości zwa-
nych polityką rachunkowości przyjętą 
w Spółce. Szczerze mówiąc, niedoce-
niana często przez inżynierów rola fi-
nansów odkrywana jest wtedy, gdy sta-
ją oni przed zadaniem podjęcia decyzji. 
Wtedy dopiero zaczyna się docenienie 
jakości sporządzanego sprawozdania 
finansowego, które wieńczy proces po-
miaru, dokumentacji, wyceny i rejestra-
cji zdarzeń w ramach rachunkowości 
i przedstawia wierny, rzetelny obraz sy-
tuacji majątkowej, finansowej i docho-
dowej firmy. Sprawozdania finansowe 
dostarczają zresztą wielu informacji dla 
ich odbiorców. Problem przed jakim od 
niedawna stanęły spółki dystrybucyjne, 
to realizacja sprawozdań finansowych 
zgodnie z Międzynarodowymi Standar-
dami Sprawozdawczości Finansowej. 
Generalnie wymaga to przyjęcia wielu 
założeń i dokonania szacunków, które 
wpływają na wielkości wykazane w spra-
wozdaniu finansowym oraz w notach 

Wynika to z właściwości przedmioto-
wej Prawa zamówień publicznych (za-
mawiający sektorowi) oraz z uwagi na 
znaczną wartość zamówienia. Nie za-
wsze wiąże się to z niższym kosztem 
kredytu, niż w przypadku indywidualnej 
negocjacji z bankami, ale niewątpliwie 
wzmaga konkurencję kredytową, po-
nieważ istniejące w tym momencie OSD 
mają większą możliwość kształtowania 
kryteriów oceny ofert i warunków kredy-
towania. Niewątpliwą wadą tego rozwią-
zania jest czas uzyskania kredytu, który 
jest wówczas uzależniony od terminów 
wynikających z ustawy Prawo zamówień 
publicznych. Termin pozyskania kapitału, 
niezależnie od źródła, ulega także wy-
dłużeniu poprzez konieczność uzyskania 
zgód korporacyjnych, w zależności od 
struktury właścicielskiej OSD. 

 � Co stanowi  
o finansach OSD?

Większość energetyków doskonale 
wie, że najważniejsze dla OSD są staw-
ki dystrybucyjne uwzględniane w Taryfie 
przez URE, ale nie wszyscy rozumieją, 
że spółki dystrybucyjne nie mają czegoś 
takiego jak marża na swoich usługach, 
a jedynie zostają nagradzani za zaan-
gażowany majątek poprzez WRA. Czyli 
mówiąc wprost, wpływy i wydatki spółek 
dystrybucyjnych są ściśle skorelowane 
z określonymi tytułami wpływów i wy-
datków, co powoduje, że zwiększenia 
stanu środków pieniężnych następują 
w dniach uzyskania wpływów za usłu-
gę dystrybucji od sprzedawców ener-
gii elektrycznej. Inne znaczące wpływy 
spółek dystrybucyjnych to wpływy ze 
sprzedaży z działalności podstawowej, 
tj. usługi wskazane w taryfie usług dys-
trybucyjnych, w tym przyłączenia od-
biorców i w cennikach usług dodatko-
wych. Z kolei wpływy za przyłączenia są 
uzależnione od zatwierdzenia i realiza-
cji planu inwestycyjnego, który podlega 
uzgodnieniom z Prezesem Urzędu Re-
gulacji Energetyki, a następnie od stop-
nia zaawansowania prac przyłączenio-
wych. Wysokość i terminy przepływów 
pieniężnych OSD kształtują również 
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do tego sprawozdania. Warto podkre-
ślić, że założenia i szacunki oparte są 
na najlepszej wiedzy Zarządu na temat 
bieżących i przyszłych zdarzeń i dzia-
łań. Warto więc wymienić podstawowe 
obszary, w których szacunki Zarządów 
Spółek mają istotny wpływ na sprawoz-
danie finansowe, są to m.in.:

 � utrata wartości aktywów trwałych 
związanych z dystrybucją, 

 � świadczenia pracownicze po okre-
sie zatrudnienia, 

 � odpisy aktualizujące należności han-
dlowe, 

 � okresy ekonomicznej użyteczności 
rzeczowych aktywów trwałych,

 � niezafakturowane na dzień bilanso-
wy przychody ze sprzedaży usług 
dystrybucyjnych, 

 � odszkodowania na rzecz właścicieli 
nieruchomości, 

 � dochody z tytułu dotacji i opłat przy-
łączeniowych.

Korzystając z tego, że moim obsza-
rem podstawowym jest nadzór nad ob-
szarem handlowym (szczególnie taryfo-
wym) przypomnę, że ściśle powiązaną ze 
sprawozdawczością finansową są rów-
nież sprawozdania branżowe dla Urzędu 
Regulacji Energetyki (DTA, sprawozdanie 
z działalności koncesjonowanej), jak rów-
nież dla Agencji Rynku Energii S.A. (spra-
wozdanie o działalności przedsiębiorstwa 
energetycznego zajmującego się dys-
trybucją energii elektrycznej  - G-10.4).

 � Aspekty podatkowe 

OSD jest podatnikiem większości po-
datków, które mogą dotyczyć działalności 
osób prawnych. Należą do nich przede 
wszystkim: podatek od towarów i usług, 
podatek dochodowy od osób prawnych, 
podatek od nieruchomości, podatek od 
czynności cywilnoprawnych, podatek 
od środków transportowych, ale również 
podatek akcyzowy, podatek dochodowy 
od osób fizycznych, składki na ubezpie-
czenia społeczne, opłata skarbowa, itp. 
Rocznie z powyższych tytułów każdy z 
OSD odprowadza do budżetu państwa, 
a także budżetów lokalnych miliony zło-

tych. Spójrzmy bardziej szczegółowo na 
niektóre z podatków, ponieważ meandry 
tych zagadnień były dla mnie szczegól-
nie trudne (tu ukłon dla Departamentu Fi-
nansów, który cierpliwie i łopatologicznie 
wykładał mi tę wiedzę). 

�o Podatek	od	towarów	i	usług
Najistotniejszym problem dla Spół-

ki dystrybucyjnej jest w przypadku tego 
podatku prawidłowe rozpoznanie obo-
wiązku podatkowego w danym okresie 
rozliczeniowym, czyli w przypadku OSD 
jest to sprzedaż o charakterze ciągłym. 
Powoduje to, że Minister Finansów wy-
daje interpretacje podatkowe wskazu-
jące na obowiązek rozliczania VAT na 
zasadach ogólnych, a nie szczególnych 
(zgodnie z terminem płatności faktur) 
ustalonych kilka lat temu dla przedsię-
biorstw energetycznych, czyli w czasie 
kiedy nie planowano oddzielenia obro-
tu energią od jej dystrybucji. Efektem 
jest nierówność przedsiębiorstw obro-
tu i dystrybucji. Innym problemem po-
kazującym nierówność w traktowaniu 
podmiotów jest obowiązek uzyskiwania 
potwierdzenia odbioru faktury korygują-
cej, który dotyczy wyłącznie dystrybucji 
energii elektrycznej. W przypadku sprze-
daży energii takiego obowiązku już nie 
ma. Dla OSD oznacza to konieczność 
nieuzasadnionego ponoszenia kosztów 
administracyjnych, związanych z uzyska-
niem takiego potwierdzenia od każdego 
klienta, który otrzymał korektę zmniejsza-
jącą należność. Nielegalny pobór energii 
elektrycznej od lat jest tematem spornym 
pomiędzy przedsiębiorstwami energe-
tycznymi, a Ministrem Finansów. Pomi-
mo przegranych wszystkich spraw w 
sądach administracyjnych (w tym kilku 
w Naczelnym Sądzie Administracyjnym) 
wciąż nakazuje takie opłaty opodatko-
wać VAT, jako odpłatną dostawę towa-
rów (energii).

�o Podatek	dochodowy		
od	osób	prawnych
W związku ze sporządzaniem spra-

wozdań zgodnie z Międzynarodowymi 
Standardami Sprawozdawczości Finan-
sowej i specyfiką działalności OSD wy-

stępują liczne różnice w rozpoznawaniu 
przychodów i kosztów w prawie bilan-
sowym oraz podatkowym, powodujące 
znaczne rozbieżności pomiędzy zyskiem 
bilansowym, a podstawą opodatkowa-
nia. W przypadku OSD najważniejsze 
różnice dotyczą rozpoznawania przy-
chodów z tytułu nieodpłatnie otrzymanej 
infrastruktury, pobranych opłat przyłą-
czeniowych (do końca 2009 r.), opo-
datkowania nieodpłatnie ustanawianej 
na rzecz OSD nieodpłatnej służebno-
ści gruntowej, przesyłu oraz ustalania 
wartości dla celów amortyzacji środków 
trwałych. Dlatego jedną z najbardziej 
skomplikowanych kwestii jest ewiden-
cja majątku sieciowego, odpowiednie 
rozliczanie amortyzacji, likwidacja mo-
dernizowanych i nowo budowanych od-
cinków sieci.

�o Podatek	od	nieruchomości
Należy do podatków bezpośrednio 

obciążających koszty działalności OSD. 
Liczne spory OSD z organami podatko-
wymi (samorządu terytorialnego) powo-
duje ustalenie podstawy opodatkowania 
obiektów liniowych, tzn. identyfikacja 
urządzeń, które stanowiąc element sieci 
(linii) mają zostać opodatkowane. Bran-
ża energetyczna oraz telekomunikacyj-
na należą do jednych z największych 
płatników podatku od nieruchomości. 
Problemem w rozliczaniu tego podat-
ku w OSD jest konieczność współpra-
cy z wieloma organami podatkowymi, 
nierzadko jest ich kilkaset dla jednego 
OSD (prezydenci miast, burmistrzowie, 
wójtowie), którzy mają uprawnienia do 
tworzenia własnego wzoru deklaracji, jak 
również ustalania stawek podatkowych 
(nie wyższych niż maksymalne ustala-
ne corocznie przez Ministra Finansów).

�o Podatek	od	czynności	
cywilnoprawnych
Rozdzielenie działalności dystrybu-

cyjnej od działalności obrotu energią 
elektryczną w 2007 r. najczęściej po-
wodowało znaczne zmiany kapitałowe 
w spółkach energetycznych i koniecz-
ność ponoszenia obciążeń podatko-
wych związanych z podwyższeniem 
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kapitału - podatku od czynności cywil-
noprawnych. Liczne spory z organa-
mi podatkowymi dotyczą możliwości 
zaliczenia tego podatku (związanego 
z podwyższeniem kapitału zakładowe-
go) do kosztów uzyskania przychodów, 
a nawet zasadności jego pobrania w 
związku z przepisami Unii Europejskiej, 
której Polska jest członkiem od 01 ma-
ja 2004 r.

 � Warto czy nie warto 
ubezpieczać? 

Ubezpieczenie majątku nie jest to 
standardem u polskich OSD. W naszej 
Spółce podjęliśmy decyzję na tak. Co 
było podstawą dla takiej decyzji? Jako 
Zarząd uznaliśmy, że spółki odpowie-
dzialne za dystrybucję energii elektrycz-
nej, dysponują infrastrukturą sieciową 
o znacznej liczbie i wartości. Dostawa 
energii elektrycznej podlega wahaniom 
sezonowym uzależnionym od warun-
ków atmosferycznych, a związane z ni-
mi anomalia pogodowe mogą zakłócić 
działalność OSD i spowodować znacz-
ne straty finansowe. Warto zwrócić uwa-
gę na ważny aspekt umowy ubezpie-
czeniowej, która jest umową „zaufania”. 
Doświadczenie uczy, że należy dokład-
nie przeanalizować konstrukcję umowy, 
aby mieć pewność, że w razie wystą-
pienia wypadku szkodowego, dozna-
ne przez OSD straty finansowe zosta-
ną przez Ubezpieczyciela pokryte w 
ramach wykupionej ochrony ubezpie-
czeniowej, zwłaszcza dokładnie okre-
ślić co będzie uznane w momencie po-
wstania szkody jako rzecz podlegającą 
wypłaceniu odszkodowania i co ubez-
pieczyciel uznaje jako tzw. silę wyższą, 
na którą Spółka nie miała wpływu. Wła-
ściwie przygotowany i wdrożony pro-
gram ubezpieczeniowy ma na celu za-
pewnienie OSD wiele korzyści, takich 
jak: eliminacja ryzyk finansowych zwią-
zanych z wystąpieniem pewnych strat 
w mieniu, pewność i stabilność finan-
sową oraz wzmocnienie wiarygodno-
ści finansowej u kontrahentów. Ubez-
pieczenia majątkowe w OSD będących 
własnością Skarbu Państwa zawierane 

są w drodze postępowań publicznych 
- przetargów ograniczonych, nieograni-
czonych i/lub przetargów prowadzonych 
w trybie negocjacji z ogłoszeniem. Za-
kres ubezpieczenia opisany w specyfi-
kacji istotnych warunków zamówienia 
zostaje zawsze mocno rozszerzony w 
stosunku do standardów regulowanych 
ogólnymi warunkami ubezpieczenia do-
stępnymi na polskim rynku ubezpiecze-
niowym oraz dopasowany do działalno-
ści OSD. Do najważniejszych rodzajów 
ubezpieczeń w OSD należy:

 � Ubezpieczenie mienia - konieczne 
ze względu na duże ryzyko wystą-
pienia strat finansowych, spowo-
dowanych szkodami losowymi 
w  liniach elektroenergetycznych 
i  elektrycznymi w urządzeniach 
elektroenergetycznych. W obliczu 
dużej szkodowości oraz stałej ten-
dencji wzrostowej w zakresie poja-
wiania się niekorzystnych warunków 
atmosferycznych, OSD narażony 
jest na poważne obciążenia finan-
sowe związane z koniecznością li-
kwidacji szkód majątkowych. Do 
likwidacji szkód majątkowych OSD 
wykorzystuje także specjalistyczną 
i kosztowną aparaturę kontrolno-po-
miarową, narażoną na różne ryzyka, 
od których należy ją również ubez-
pieczyć.

 � Ubezpieczenie odpowiedzialno-
ści cywilnej - uzasadnione z racji 
odpowiedzialności cywilnej OSD, 
wynikającej z obowiązujących prze-
pisów prawa, jaka może powstać 
w przyszłości na skutek wystąpie-
nia określonych zdarzeń, w wyni-
ku których osoby trzecie doznają 
szkody osobowej i/lub rzeczowej. 
Ochrona ubezpieczeniowa obejmu-
je szkody powstałe w wyniku czy-
nu niedozwolonego (deliktu) oraz 
z niewykonania lub nienależytego 
wykonania zobowiązania (kontrak-
tu). W obliczu rosnącej świadomości 
ubezpieczeniowej wśród poszkodo-
wanych i rosnących kwot roszczeń, 
OSD może być narażony na poważ-
ne obciążenia finansowe związane z 

koniecznością wypłacania odszko-
dowań.

 � Ubezpieczenie pojazdów me-
chanicznych w zakresie obo-
wiązkowego ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej posia-
daczy pojazdów mechanicznych 
za szkody powstałe w związku 
z ruchem tych pojazdów jest ubez-
pieczeniem obowiązkowym wyni-
kającym z Ustawy z dnia 22 maja 
2003 r. o Ubezpieczeniach Obo-
wiązkowych, Ubezpieczeniowych 
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim 
Biurze Ubezpieczycieli Komunika-
cyjnych. Do prowadzenia specyficz-
nej działalności, OSD wykorzystuje 
między innymi bardzo dużą ilość po-
jazdów mechanicznych różnego ty-
pu i przeznaczenia. Ubezpieczenie 
tak dużej ilości pojazdów wymaga 
koordynacji i ciągłego nadzoru ze 
strony OSD, aby każdy pojazd zo-
stał włączony do ochrony ubezpie-
czeniowej i posiadał indywidualny 
certyfikat potwierdzający wykupioną 
polisę ubezpieczeniową.

 � Kilka słów 
podsumowania

Opisane powyżej aspekty specyfi-
ki finansów w tak specyficznym pod-
miocie jakim jest OSD, nie wypełniają 
oczywiście całości zagadnień. Warto 
więc powiedzieć, że zagadnienia te są 
jeszcze wspierane chociażby przez ca-
ły obszar analiz ekonomiczno-finanso-
wych, które są bardzo ważne szczegól-
nie w okresie zmian w sektorze (wejście 
firm na giełdę, prywatyzacja, składanie 
wspomnianych na początku planów roz-
woju, itd.). Dlatego też warto zwrócić 
uwagę, że choć tzw. „czysta dystrybu-
cja” jest oczywiście sercem firmy, to bez 
dobrego zarządzania w obszarze finan-
sowym spółka naraża się na równie po-
ważne problemy.

Współpraca: Danuta Berndt, Mag-
dalena Komp., Małgorzata Pakaszew-
ska, Piotr Okupniak, Wojciech Słabo-
szewski o
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 � Marek Kulesa 
dyrektor	Biura	TOE

Po	co	Targi	Energii	skoro	nie	ma	
rynku	Energii?

Rynek energii elektrycznej w Polsce 
wg mnie jest jednak faktem. Oczywiście 
można zastanawiać się, jak daleko mu 
do innych, bardziej konkurencyjnych ryn-
ków towarów i usług, jak dużo brakuje 
polskiemu rynkowi energii do pełnej je-
go liberalizacji w porównaniu do rynków 
energii innych krajów, będących najdalej 
zaawansowanymi w rozwoju konkuren-
cji. W Polsce jednak od ponad roku wi-
dać gwałtowny wzrost zainteresowania 
odbiorców końcowych wszystkich grup 
zasadą TPA, możliwością zmiany sprze-
dawcy, czy nawet nieco bardziej ogólnie, 
energią i zasadami handlu nią jako towa-
rem. Od kilku miesięcy znacząco rośnie 
także liczba odbiorców energii elektrycz-
nej zmieniających sprzedawcę, która pod 
koniec sierpnia 2010 wyniosła już ponad 
7.300 odbiorców (dla porównania na ko-
niec 2008 r. wynosiła ona nie spełna ty-
siąc odbiorców, a na koniec 2009 oko-
ło 2.600).2010 r. jest rokiem, w którym 
odbiorcy komercyjni pokazują, że rynek 
energii „uruchomił się” na dobre i co mie-
siąc, o kilkuset odbiorców, rośnie liczba 
tych, którzy zmienili sprzedawcę. Tę ten-
dencję zauważyli już sprzedawcy energii, 
którzy poszerzają swoją ofertę. Często już 
dziś nie sprzedają oni tylko energii elek-
trycznej, ale oferują liczne usługi dodat-
kowe, mogące zainteresować odbiorców. 

Z roku na rok rośnie także liczba 
odbiorców końcowych uczestnicząca 
w naszych Targach Energii. Co wię-
cej zarówno prezentacje, jak i dyskusje 
oraz oferowane produkty są dedykowa-
ne poszczególnym grupom odbiorców, 
uwzględniając ich potrzeby, preferen-
cje i możliwości współpracy z przed-
siębiorstwami energetycznymi - sprze-
dawcami.

Jak	powinny	wyglądać	kolejne	
Targi?	

Jako organizatorzy chcielibyśmy, 
aby Targi stały się miejscem, swego ro-
dzaju „placem targowym”, otwartym dla 
wszystkich zainteresowanych możliwo-
ścią zmiany sprzedawcy odbiorców koń-
cowych energii elektrycznej. Tak więc im 
większe grono uczestników, tym lepiej. 
Z drugiej strony, nie można nie zwracać 
uwagi lub przemilczać fakt braku pełne-
go uwolnienia rynku, a konkretniej utrzy-
mywania przez Regulatora obowiązku 
przedkładania do zatwierdzenia taryf 
w segmencie gospodarstw domowych. 
Pełne otwarcie rynku i rozpoczęcie je-
go funkcjonowania na zasadach pełnej 
konkurencji, moim zdaniem, musi wią-
zać się z rezygnacją z „taryfikacji” w gru-
pie gospodarstw domowych. Wówczas 
zarówno coroczne Targi Energii, jak i 
oferty sprzedawców rozszerzą się na 
ww. grupę, najbardziej liczną grupę od-
biorców, tworząc dla każdego z odbior-
ców punkt odniesienia, czy nawet startu 
do działań i skorzystania z zasady TPA. 

 � Marek Leskier, 
p re z e s 	 z a r z ą d u 	 I n n s o f t		

Sp.	 z	 o.o.,	 sekretarz	 zarządu		
IEPiOE

Jaką	rolę	pełnią	Targi	Energii	
dla	firmy	oferującej	rozwiązania	IT	
dla	odbiorców	i	dostawców	energii	
-	takiej	jak	Innsoft?

To dobre, ale dla mnie trudne py-
tanie. Aż chciałbym poprosić o na-
stępne… Nie uchylając się od od-
powiedzi i nie wdając w szczegóły 
powiem, że jeżeli w jednym miejscu 
i w jednym czasie znajduje się wie-
lu obecnych i potencjalnych klien-
tów, to dla firmy jest to oczywiście 
bardzo interesujące. Dla mnie, szefa  
Innsoftu, poczuwającego się do „ro-
dzicielstwa” idei Targów Energii, to 
naturalna potrzeba wspomagania 
dwóch stowarzyszeń non-profit - or-
ganizatorów w realizacji tej idei.

Za	nami	7	edycja	Targów.	Jak	
Pan	ocenia	ten	czas?

Na te siedem lat należy spojrzeć 
z perspektywy uczestników Rynku 
Energii. Interesuje ich jakie są zasady, 
prawa i obowiązki. Gdy zasady, pra-
wa, obowiązki są proste - jest łatwo, 
gdy są skomplikowane - jest trudno. 
My mamy do czynienia z istniejącym 
modelem Rynku Energii w ramach 
istniejącego Prawa energetycznego. 
Zmiany są przewidywane…

TARGI ENERGII 2010
po raz siódmy
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 � Andrzej Werkowski, 
prezes	zarządu	IEPiOE

Kolejne	Targi	Energii	zakończo-
ne.

Tak, to już 7 edycja tej imprezy 
i można powiedzieć kolejna najlep-
sza. W tym roku mieliśmy 250 uczest-
ników, a łączna liczba uczestników 
wszystkich edycji przekroczyła tysiąc.  
Myślę, że Targi Energii - przez uczest-
ników nazywane Jachranka - na sta-
le wpisały się w kalendarz ważnych 
imprez, które towarzyszą rozwojowi 
rynku energii i wpływają na kierunki 
i tempo jego rozwoju. I to jest dla te-
go wydarzenia najistotniejsze. 

Jaką	rolę	pełnią	Targi	dla	IE-
PiOE	i	jej	członków?

Izba skupia cały obszar energe-
tyki  przemysłowej i przedstawicieli 
najbardziej energochłonnych branż. 
Nasze działania idą w kierunku skon-

W	jakim	kierunku	powinno	roz-
wijać	się	to	wydarzenie?

Tematów związanych z Rynkiem 
z pewnością nie zabraknie. Ale zagad-
nieniem, o którym myślimy niemalże 
od początku (na II-gich Targach był 
mój referat, na kolejnych - już odrębne 
sesje) jest efektywność energetyczna. 
Dla mnie i IEPiOE, jako przedstawi-
ciela odbiorcy energii jest to zagad-
nienie kluczowe.

solidowania odbiorców energii tak, aby 
stali się oni poważnym i świadomym 
partnerem w dyskusjach z energetyką 
zawodową, Urzędem Regulacji Ener-
getyki, czy instytucjami rządowymi. 
Jeszcze kilka lat temu nikt nie zauwa-
żał odbiorców energii. Odbiorcą ener-
gii był tylko odbiorca faktury, nawet ten 
przemysłowy, a jego jednym prawem 
było zapłacenie faktury w terminie. 
Na szczęście ta sytuacja się zmienia 
i dzisiaj rola odbiorcy na rynku energii 
zmienia się. Myślę, że z korzyścią dla 
wszystkich stron. Zmiany te zaczęły 
wchodzić w życie między innymi dzięki 
działaniom takich podmiotów, jak Izba 
i wspomniane w pytaniu Targi Energii. 
Podmioty przemysłowe funkcjonują 
dziś na rynkach w pełni konkurencyj-
nych, czego nie można powiedzieć 
o energetyce. Dlatego tworzenie te-
go rynku i budowanie właściwych re-
lacji miedzy dostawcami i odbiorcami 
energii jest tak ważne.

Na pewno nie bez znaczenia dla 
tych działań jest właśnie ta impreza, 
która w swojej formule daje możliwość  
spotkania się wszystkim stronom ryn-
ku energii, a ponad to daje możliwość 
doskonalenia swojej wiedzy na temat 
zmian zachodzących na tym rynku. 
Uczestnicy mogą doskonalić swą wie-
dzę związaną z możliwościami racjo-
nalnego gospodarowania energią 
elektryczną, a przede wszystkim wy-
mieniać się swoimi doświadczeniami, 
uwagami i sygnalizować problemy ja-

kie się pojawiają w zakresie funkcjo-
nowania odbiorców przemysłowych 
na rynku energii. 

Czy	można	powiedzieć	że	Targi	
Energii	służą	wzmocnieniu	pozycji	
odbiorcy	przemysłowego	na	ryn-
ku	energii?

Krótko można powiedzieć, że tak. 
Ale tak na prawdę chodzi o to, aby ten 
rynek energii był prawdziwym rynkiem. 
Bo tylko taki mechanizm gwarantu-
je to, że klient będzie na nim najważ-
niejszy. Nie można również zapominać 
o tym, że rynek energii nie może być 
tylko rynkiem krajowym, gdyż nigdy 
do końca nie będzie rynkiem konku-
rencyjnym. Musimy otworzyć się na 
konkurencję międzynarodową.

Jaki	inny	ważny	temat	pojawił	
się	na	VII	Targach	Energii?

Warto wspomnieć o planach zwią-
zanych z budową własnych - poza 
systemowych - źródeł energii, któ-
re dla przemysłu energochłonnego 
gwarantują bezpieczeństwo dostaw 
energii, stały koszt wytworzenia ener-
gii oraz dodatkowe korzyści płynące 
ze sprzedaży świadectw pochodzenia. 
Musimy pamiętać również, że ener-
gia elektryczna dla przemysłu energo-
chłonnego stanowi duży koszt, który 
bezpośrednio przekłada się na kon-
kurencyjność tych przedsiębiorstw na 
rynkach światowych. o

Rozmawiał: Mariusz Marchwiak

jachranka 
21/22.10.2010
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Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych, będąc 
naturalnymi monopolistami na obszarach 

swojego działania, podlegają regulacjom Prawa 
energetycznego oraz Urzędu Regulacji Energetyki 
w zakresie taryf za świadczone usługi, spraw 
obsługi klienta, kwestii zapewnienia odpowiednich 
parametrów energii, dopuszczalnych czasów trwania 
przerw w dostawach energii elektrycznej, czy zasad 
przyłączania nowych źródeł energii odnawialnej. 
Istnieje więc konieczność efektywnego zarządzania 
majątkiem i planowania jego rozwoju, a to wymaga 
posiadania aktualnej i rzetelnej wiedzy o sieci  
i zjawiskach w niej zachodzących. Służą temu 
systemy teleinformatyczne wspomagające procesy 
biznesowe w obszarze zarządzania infrastrukturą 
sieciową, wśród których wiodącym jest GIS (system 
informacji geograficznej). Stanowi on obecnie 
podstawę rozbudowy dla zaawansowanych 
systemów zdalnych odczytów, systemów kontroli 
pracy sieci w obszarach generacji rozproszonej, 
kumulacji i zużycia energii, czy systemów 
oddziaływania na popyt.

W kierunku smart Grid
Krzysztof Kołodziejczyk, Globema Sp. z o.o.

Pewna i szybko dostępna informa-
cja o majątku, o jego lokalizacji 

i o relacjach, w jakich pozostaje on 
z otoczeniem i innymi obiektami sieci, 
staje się niezbędna do prowadzenia 
efektywnej działalności. Informacji ta-
kich dostarczają systemy GIS pozwa-
lając jednocześnie na zintegrowanie 
danych pochodzących z innych sys-
temów, a posiadających cechę poło-
żenia przestrzennego, takich jak: po-
miary parametrów pracy sieci, odczyty 
zużycia energii, alarmy i sygnalizacje 
o nieprawidłowościach pracy sie-
ci, jej przeciążeniu, przerwach w do-
stawach, itp. Zmieniający się model 
energetyki dystrybucyjnej, która obok 
funkcji dostarczania energii, zaczyna 
coraz częściej pełnić również funkcje 
odbioru energii ze źródeł rozproszo-
nych, rodzi potrzebę nowych narzę-
dzi wspierających realizację tych za-
dań. Szereg rozwiązań służących tym 
nowym celom jest określany wspól-
nym mianem Smart Grid łączącym 
działania organizacyjne, nowocze-
sne urządzenia kontrolno-pomiaro-
we, urządzania zdalnego sterowania, 
systemy komunikacji dwukierunko-
wej, zaawansowane metody pomia-
ru, systemy oddziaływania na klienta, 
a także zarządzanie sieciami z gene-
racją rozproszoną, magazynami ener-
gii oraz sterowalnymi odbiorami. Be-
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neficjentami takich rozwiązań są nie 
tylko Operatorzy Systemów Dystry-
bucyjnych, ale także Spółki Obrotu, 
klienci końcowi oraz Krajowy System 
Energetyczny, jako całość. 

Odpowiadając na te potrzeby Glo-
bema przystąpiła do realizacji syste-
mu ElGrid - wspomagania rozwoju 
i optymalizacji pracy rozdzielczych sie-
ci energetycznych z generacją rozpro-
szoną, magazynami energii i odbiorami 
sterowalnymi. System ten będzie łączył 
cechy systemów informacji geograficz-
nej (GIS), systemów zarządzania sie-
ciami DMS (Distribution Management 
System) oraz systemów oddziaływania 
na popyt DSM (Demand Side Mana-
gement). System ElGrid pozwoli na 
efektywne zarządzanie elektroenerge-
tycznymi sieciami rozdzielczymi, mini-
malizację strat energii w tych sieciach, 
planowanie inwestycji, modernizacji 
i remontów sieci, minimalizowanie licz-
by i skutków awarii sieciowych oraz 
wpłynie pozytywnie na poprawę bez-
pieczeństwa energetycznego.

Projekt ElGrid realizowany przez firmę Globema Sp. z o. o. przy współudzia-
le Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej jest współfinansowany 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka, działania 1.4-4.1.

Rys. 1. Interfejs użytkownika systemu ElGrid z wynikami przykładowej analizy

Podstawowe funkcje systemu to:
 � sterowanie optymalne (zgodnie 

z założoną funkcją celu) odbiora-
mi sterowalnymi, źródłami sterowal-
nymi i magazynami energii, 

 � wspomaganie procesu ultrakrótko-, 
krótko-, średnio- i długo-termino-
wego planowania rozwoju sieci 
oraz źródeł i magazynów energii 
poprzez narzędzia prognostyczne 
i optymalizacyjne,

 � wspomaganie ograniczania strat 
technicznych i handlowych dzięki 
narzędziom obliczeniowym i opty-
malizacyjnym oraz systemom inteli-
gentnego opomiarowania, zbierania 
i przetwarzania informacji o zapo-
trzebowaniu na moc i energię elek-
tryczną, 

 � wspomaganie bieżącej eksploata-
cji sieci poprzez wyznaczanie tech-
nicznych parametrów pracy sieci 
i optymalizacja pracy sieci,

 � wspomaganie procesu przyłącze-
nia nowych źródeł generacji roz-
proszonej.

Opracowany model sieci elektro-
energetycznej obejmuje infrastrukturę 
sieciową operatora systemu dystrybu-
cyjnego oraz inne dane pomocnicze, 
wyznaczając standard opisu takiej sie-
ci, na który składają się:

 � obiekty elektroenergetyczne i urzą-
dzenia, ich dane techniczne i ewi-
dencyjne wraz z lokalizacją na 
mapie,

 � charakterystyki odbiorów sterowal-
nych, magazynów energii i źródeł 
odnawialnych,

 � struktury do przechowywania da-
nych pomiarowych pochodzących 
z odbiorów, źródeł, magazynów 
i innych punktów na sieci wyposa-
żonych w urządzenia pomiarowe,

 � pomocnicze struktury danych 
opisujących warunki zewnętrzne, 
głównie pogodowe, niezbędne do 
obliczeń symulacyjnych (progno-
stycznych) i optymalizacyjnych.

Oczekiwane korzyści wdrożenia 
systemu ElGrid to przede wszystkim:

 � uzyskanie rzetelnej wiedzy o sta-
nie sieci,

 � zmniejszenie strat na przesyle 
i dystrybucji energii elektrycznej,

 � możliwość aktywnego przeciw-
działania awariom, 

 � lepsze wykorzystanie istniejącej in-
frastruktury energetycznej,

 � likwidacja dobowych i sezonowych 
pików zapotrzebowania,

 � prognozowanie produkcji energii 
w źródłach odnawialnych,

 � strategiczne planowanie inwesty-
cji. 

Implementacja systemu ElGrid, 
dzięki poprawie efektywności energe-
tycznej oraz zmniejszeniu barier przy-
łączania źródeł odnawialnych, w tym 
systemów fotowoltaicznych, wpłynie 
na poprawę ochrony środowiska, przy-
czyniając się do rozważnego i racjo-
nalnego użytkowania zasobów natu-
ralnych. o
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Na szczęście, moim zdaniem, moż-
na w tej kwestii uzyskać jasne 

i jednoznaczne rozstrzygnięcie. Trze-
ba tylko równie jasno i jednoznacznie 
określić, jaki mamy cel i jak został on 
zwymiarowany. Mając wyraźny cel ła-
two dobierzemy narzędzia do jego 
osiągnięcia. 

A oto katalog możliwych celów:
1.	 Do maksimum zwiększyć udział 

energii ze źródeł odnawialnych 
w bilansie energetycznym kraju.

2.	 Do maksimum zwiększyć wsparcie 
dla właścicieli know-how i produ-
centów technologii OZE.

3.	 Rozwinąć agroenergetykę w kraju 
w celu zwiększenia bezpieczeństwa 
energetycznego poprzez wewnętrz-
ną dywersyfikację, jednocześnie 
wspierając polską wieś i rolnictwo.

4.	 Do minimum ograniczyć koszty re-
alizacji nałożonych na Polskę zo-
bowiązań w ramach Pakietu klima-
tyczno-energetycznego, tzn. 15% 
energii z OZE w bilansie energii 
końcowej w 2020 r.

prof. Krzysztof Żmijewski, Politechnika Warszawska

Nowa gra w zielone
Motto: „Do każdej MWh zielonej energii dodajemy 250 zł”

Bardzo duże emocje budzi, wśród zainteresowanych, dyskusja o wyższości 
jednego z dwu rodzajów wsparcia dla odnawialnych źródeł energii. 

Jedni popierają system zielonych certyfikatów, inni żądają, aby zastąpić  
go systemem tzw. feed-in-tariff (dosłownie karmiących taryf). Jak to zwykle 
bywa wskazywane są zalety (rozwiązań popieranych) i wytykane wady 
(rozwiązań odrzucanych). Oba rodzaje systemów stosowane są w Europie, 
tak że trudno się odwołać do argumentu - tak robi Europa. 
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Są to cele przykładowe, niektóre 
mogą być realizowane współbieżnie 
(np. 1 i 2), inne są w istocie wzajemnie 
sprzeczne (np. 1 i 4).

Dla realizacji celów 1 i 2 najlepszy 
jest system feed-in-tariff, który umożli-
wia wsparcie dla wszystkich, zaakcep-
towanych administracyjnie, technologii - 
zarówno tańszych, jak i droższych. Jest 
to dobry system dla państw bogatych, 
które jednocześnie posiadają know-
how i produkują, wspierane systemem 
feed-in-tariff technologie. Przykład Nie-
miec pokazuje, że system działa sku-
tecznie, przykład Hiszpanii i Portugalii 
pokazuje, że w kryzysie system się za-
łamuje, bo zbyt obciąża gospodarkę. 
Mówiąc krótko feed-in-tariff to system 
dobry dla bogatych. A Polska do nich 
nie należy. 

Nie trzeba się dziwić promotorom 
baterii fotowoltaicznych, elektrowni geo-
termalnych i innych niezwykle drogich 
technologii, że nawołują do feed-in-tariff 
- w bardziej rynkowych systemach nie 
mają oni żadnych szans. Gdyby można 
było uwarunkować korzystanie z feed-
in-tariff obowiązkowym stosowaniem 
technologii krajowych (jak to planuje 
Ukraina), to można by znaleźć dla tego 
systemu choćby częściowe racjonalne 
uzasadnienie. Niestety, jako członkom 
Unii, wolno nam ewentualnie promować 
technologie unijne, ale nie wolno pro-
mować wyłącznie polskich (pomijam tu 
kwestię uzgodnień z WTO ).

System zielonych certyfikatów jest 
systemem prawie rynkowym, tzn. ryn-
kowym w obszarze zdefiniowanej niszy 
OZE i jako taki promuje tanie, a odrzuca 
drogie rozwiązania.

Nie jest on systemem bez wad i tak 
np. w Polsce zupełnie niepotrzebnie 
promuje stare, zamortyzowane elek-
trownie wodne zbudowane w czasach 
socjalizmu jako tzw. inwestycje central-
nie sfinansowane z budżetu państwa. 
Dostarczanie dodatkowych środków 
ich „inwestorowi” nie ma dzisiaj żad-
nego sensu. Równie dobrze można 
by te środki dostarczyć każdemu z nas 
a conto przyszłego naszego „dobrego” 
zachowania. 

Także w przypadku tzw. współspa-
lania (czyli dosypywania biomasy do 
węgla w klasycznych elektrowniach) 
system zielonych certyfikatów nadmier-
nie je wspiera pozwalając na osiąganie 
wewnętrznej stopy zwrotu (IRR) prze-
kraczającej 100% (sic!). W tym przy-
padku działaniem minimalnym winno 
być:

 � uwzględnienie wzrostu emisji spo-
wodowanego spadkiem spraw-
ności (większa wilgotność paliwa, 
niższa temperatura, niższe ciśnie-
nie),

 � uwzględnienie wzrostu emisji spo-
wodowanego transportem bioma-
sy,

 � kontynuacja zakazu prowadzenia 
wyrębu lasu do celów energetycz-
nych (dopuszczać trzeba by tylko 
biomasę z plantacji).

Cel trzeci, z wymienionych na po-
czątku celów, można realizować w każ-
dym systemie, tym bardziej, że naj-
skuteczniejszym rozwiązaniem byłoby 
bezpośrednie wspieranie polskich pro-
ducentów biogazowych i biomasowych 
technologii szczególnie poprzez uła-
twienie im dostępu do tanich rozwiązań 
technologicznych. Do tego należałoby 
przekonać Komisję Europejską, bo jest 
całkowicie absurdalną sytuacja, w której 
elektrownia biogazowa jest ponad trzy 
razy droższa od elektrowni gazowej. 
Gdzieś w cieniu muszą się kryć jakieś 
intelektualne pijawki! Zadaniem Komi-
sji jest zlikwidować to wąskie gardło. 
To wspaniałe zadanie na okres naszej 
Prezydencji.

Wydawałoby się oczywistym, że 
polskim celem jest cel czwarty, tzn. 
optymalizacja kosztów osiągnięcia unij-
nego celu 15% OZE w bilansie energii 
końcowej. Jeśli tak, to najlepszym na-
rzędziem jest tu system zielonych cer-
tyfikatów, który koszty te co najmniej 
stabilizuje i czyni przewidywalnymi. Wy-
dawałoby się oczywistym, ale wszystko 
wskazuje, że oczywistym nie jest. Po 
pierwsze, dlatego że nie wszyscy z po-
wyższym celem się identyfikują, ma-
jąc cele własne (np. zysk ze sprzedaży 

ogniw PV ), a po drugie, polski system 
ma kilka wad (na które jego przeciwni-
cy nie omieszkują wskazywać). 

Do tych, na które już wskazano, 
należy dołożyć słabość podstawową, 
jaką jest niewykorzystanie	możliwo-
ści	osiągnięcia	minimalizacji	kosz-
tów. Aby istotnie obniżyć te koszty na-
leżałoby:

 � wprowadzić zasadę uzyskiwania 
certyfikatów w wyniku procedury 
aukcji pierwotnej (trochę podobnie 
jak w przypadku aukcji uprawnie-
niami do emisji CO2),

 � rozdzielić certyfikaty wspierające 
inwestycje od certyfikatów wspie-
rających eksploatację (przy za-
chowaniu tego samego „koloru”) 
w czasie aukcji pierwotnej (dwa 
osobne parkiety),

 � przedłużyć znacznie horyzont 
działania systemu (np. poza 2030 
r.), ale skrócić czas na jaki przy-
znawane są certyfikaty Inwesty-
cyjne (np. 5 lat) i Eksploatacyjne  
(np. 15 lat),

 � rozdzielić pojęcie świadectwa po-
chodzenia (informacja do celów 
statystyki i kontroli) od pojęcia cer-
tyfikatu (papier wartościowy). Au-
kcja pierwotna winna dotyczyć 
relacji świadectwa pochodzenia do 
certyfikatu, np. 0,8 MWh certyfikatu 
za 1 MWh świadectwa. Dziś relacja 
jest tożsama, tzn. 1 za 1. 

Taki system utrzyma wszystkie za-
lety zielonych certyfikatów, a przede 
wszystkim ich rynkowy charakter, 
a  jednocześnie wyeliminuje więk-
szość (jeśli nie wszystkie) wad, na któ-
re wskazują jego przeciwnicy.

Marzeniem moim byłoby istnienie 
systemu paneuropejskiego i wieloko-
lorowego operującego jedną uniwer-
salną jednostką kg CO2 unikniętego 
w emisji krajowej. 

Oznaczałoby to, że inwestycje 
w Polsce (950 kgCO2/MWh) byłyby 
53 krotnie bardziej opłacalne niż w 
Szwecji (17 kgCO2/MWh). Ciekawe, 
czy jakiś polski rząd taką propozycję 
przedstawi unijnym partnerom. o



prof. Antoni Faber, dr rafał Pudełko, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, 
Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Agrometeorologii i Zastosowań Informatyki

POtencjał biOmasy rOlnej 
dla celów energetycznych w Polsce

Polska, podobnie jak każdy inny kraj UE, zobowiązana jest do redukcji emisji 
gazów cieplarnianych. Główną drogą prowadzącą do tego ma być szersze 

wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE). Szczególną rolę w produkcji 
surowców energetycznych, ich przetwarzaniu oraz lokalizacji generatorów OZE 
mają obszary wiejskie. Rosnące zapotrzebowanie na biomasę rolną  
dla energetyki skłoniło Komisję Europejską do uzupełnienia dotychczasowych 
priorytetów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), do których 
zaliczono: zmiany klimatu, OZE, gospodarkę wodną, ocenę bioróżnorodności 
i innowacje w zakresie wymienionych czterech. W ten sposób rolnictwo 
obarczone zostało bezpośrednią współodpowiedzialnością nie tylko 
za zaopatrzenie surowcowe (biomasa), ale również za tworzenie na obszarach 
wiejskich niezbędnych warunków do wykorzystywania OZE.
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Dyrektywa Parlamentu Europejskie-
go i Rady z dnia 23 kwietnia 2009 r. 
(2009/28/WE), która wskazuje główne 
kierunki rozwoju sposobów pozyskiwa-
nia „zielonej” energii, wymaga spełnienia 
trzech kryteriów zrównoważenia:

 � ograniczenia emisji gazów cieplar-
nianych (dwutlenku węgla, pod-
tlenku azotu i metanu) co najmniej 
o 35%, zaś od 01.01.2017 r. o 50%, 
a  dla nowych instalacji, które roz-
poczną produkcję po tym terminie 
o 60% od 01.01.2018 r. (Art. 17(2)),

 � wykluczenia  pozyskiwania bioma-
sy na cele energetyczne z terenów 
o wysokiej bioróżnorodności (lasy 
pierwotne, obszary prawnie chronio-
nej przyrody, tereny ochrony rzad-
kich i zagrożonych ekosystemów 
lub gatunków uznawanych za cen-
ne), (Art 17(3)),

 � wykluczenia pozyskiwania biomasy 
z gleb zasobnych w węgiel (próchni-
cę) (tereny stale podmokłe, obszary 
zalesione, torfowiska), (Art.17(4)).

Dodatkowo Komisja Europejska, wy-
dała w czerwcu 2010 r. kilka komunika-
tów i decyzji, które zwiększyły precyzję 
zapisów, głównie postępowań i metodyk 
ocen stopnia zrównoważenia produkcji 
zdefiniowanych w Dyrektywie:

 � komunikat o dobrowolnych progra-
mach i wartościach standardowych 
dla programów zrównoważonej pro-
dukcji biopaliw i biopłynów w UE1,

 � komunikat o praktycznym wprowa-
dzeniu w życie programów zrów-
noważenia dla biopaliw i biopłynów 
produkowanych w UE oraz zasad 
obliczeń dla biopaliw2,

 � decyzja komisji o sposobach sza-
cowania zasobności gleby w węgiel 
na potrzeby Aneksu V Dyrektywy 
2009/28/EC3,

 � raport Komisji na temat wymagań 
zrównoważenia w wykorzystywa-
niu biomasy stałej i gazowej w pro-
dukcji energii elektrycznej, cieplnej 
i chłodu4.

Rys.1. System informacji przestrzennej zasobów biomasy w Polsce

Rys. 2. Potencjał techniczny  
w powiatach - wierzba

Rys. 3. Potencjał ekonomiczny  
w powiatach - wierzba

W tej sytuacji szczególnego zna-
czenia nabierają badania, studia, anali-
zy i działania techniczno-organizacyjne 
zmierzające do zabezpieczenia wyko-
nania zobowiązań, które niosą  w sobie 
dokumenty UE promującą OZE. W od-
powiedzi na powyższe wymagania In-
stytut Uprawy Nawożenia i Gleboznaw-
stwa - Państwowy Instytut Badawczy 
(IUNG-PIB) podjął starania na rzecz 
budowy, zintegrowanego systemu in-
formacji, który w założeniach będzie 
mógł być łatwo dostępny dla urzędów 
centralnych, władz regionalnych i lokal-
nych, przedsiębiorstw, biznesu i insty-
tucji naukowych. 

Głównym celem systemu ma być:
 � możliwość szacowania potencjal-

nej bazy surowcowej biomasy (na 

1) Communication on voluntary schemes and default values in the EU biofuels and bioliquids sustainability scheme [OJ C160, page 1].

2) Communication on the practical implementation of the EU biofuels and bioliquids sustainability scheme and on counting rules for biofuels [OJ C160, page 8].

3) Commission decision on guidelines for the calculation of land carbon stocks for the purpose of Annex V of Directive 2009/28/EC [OJ L151, page 19].

4) The Commission's report on sustainability requirements for the use of solid and gaseous biomass sources in electricity, heating and cooling [COM(2010)11].



cele energetyczne) w rolniczej przestrzeni produkcyjnej,
 � ocena wpływu intensyfikacji produkcji biomasy energetycz-

nej na wielkość produkcji żywności,
 � możliwość prowadzenia analiz cyklu życia surowców po-

zyskiwanych do produkcji biopaliw stałych, płynnych i ga-
zowych.

Schemat systemu przedstawiono na rysunku 1. Głównym 
założeniem i atutem systemu jest przestrzenne opracowywa-
nie danych geograficznych i statystycznych, w wyniku czego 
otrzymuje się mapę wraz z tabelą charakteryzującą ilościowo 
lub jakościowo modelowane cechy (potencjały, emisje, loka-
lizacje charakteryzujące się żądanymi właściwościami itp.). 
Przykłady analiz znajdują się na rysunkach 2 i 3. 

Stale rozwijane w IUNG-PIB narzędzia monitoringu i analiz 
mają za zadanie wspieranie decyzji strategicznych i inwestycyj-
nych, które powinny być zgodne z Dyrektywą i jej dokumentami 
pochodnymi oraz ustawodawstwem polskim. Decyzje te mogą 
być wspierane zarówno na szczeblu krajowym, regionalnym, 
jak też dedykowane poszczególnym zakładom energetycznym 
lub przetwórczym, głównie w zakresie oceny potencjałów teo-
retycznych, technicznych i ekonomicznych biomasy „agro”, lo-
kalizacji baz surowcowych, analiz cyklu życia zgodnych z me-
todyką określoną w Załączniku V Dyrektywy (2009/28/WE). 

System przygotowywany jest też docelowo do wykonywa-
nia ekspertyz z zakresu:

 � oceny kryteriów zrównoważonego rozwoju pozyskiwania 
biomasy i zapewnienia wystarczającej produkcji żywności,

 � przeciwdziałania niszczenia terenów o dużej bioróżnorod-
ności, które to może być skutkiem intensyfikacji biomasy 
na cele energetyczne,

 � modelowania skutków zmian użytkowania gruntów, 
np. przekształcania gleb zasobnych w węgiel pod upra-
wy energetyczne,

 � wskazywania terenów cennych przyrodniczo, na których 
nie powinno się lokować upraw energetycznych,

 � monitoringu wpływu upraw biomasy wynikającego ze zmian 
użytkowania gruntów, przenoszenia upraw, wprowadzania 
obcych gatunków inwazyjnych oraz wpływu innych czynni-
ków na bioróżnorodność, jak również wpływających na pro-
dukcję żywności i poziom dobrobytu na danym obszarze,

 � obliczania emisji gazów cieplarnianych i sposobów ich 
redukcji,

 � szacunków zapotrzebowania na biomasę, które pozwolą na 
spełnienie wymogów udziału energii pochodzącej ze źródeł 
odnawialnych oraz ograniczeń emisji gazów cieplarnianych.

Powyższa funkcjonalność w pełni odpowiada założeniom 
Dyrektywy oraz będzie mogła zostać wykorzystana na potrze-
by wymaganej od państw członkowskich sprawozdawczości 
oraz zagwarantowania właściwego funkcjonowania krajowego 
systemu wsparcia (2001/77/WE). o 
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Rozmowa z Andrzejem Schroederem, prezesem zarządu Elektrociepłowni Białystok SA

Produkcja 
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odnawialnej 
w EC Białystok
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EC	Białystok	ma	dwa	lata	do-
świadczeń	w	spalaniu	biomasy.	Jak	
ocenia	Pan	ten	czas?

Nasza firma jest największym pro-
ducentem ciepła i energii elektrycznej 
w północno-wschodniej części Polski. 
W 2009 r. produkcja ciepła była na po-
ziomie 3 800 000 GJ/rok, energii elek-
trycznej - 465 000 MWh/rok, w tym 
OZE - 164 800 MWh/rok. Zużycie wę-
gla natomiast wyniosło 192 000 t/rok, 
a biomasy - 260 000 t/rok.

Myślę, że zgodnie z przewidywa-
niami biomasa okazała się trudniejszym 
paliwem w stosowaniu niż węgiel, z ja-
kim mieliśmy wyłącznie do czynienia do 
2008 r. W ubiegłym roku 130 tys. ton 
węgla zostało zastąpionych przez 260 
tys. ton biomasy. Biomasa ma ciężar 
nasypowy zupełnie inny niż węgiel oraz 
połowę jego wartości opałowej, dlatego 
objętościowo jest to ponad 2,5-krotnie 
więcej do transportu, rozładunku lub 
podania układem taśmociągów. Dlate-
go też pracochłonność przy tym paliwie 
znacząco się zwiększyła. 

Jaka	biomasa	jest	spalana	w	EC	
Białystok?

W 2009 r. były spalane następują-
ce rodzaje biomasy należące do gru-
py I, czyli biomasa drzewna w postaci 
zrębki, w tym: leśnej, z pozostałości po 
wyrębie i pielęgnacji lasów, z usuwania 
drzew i zakrzaczeń z terenów pasów 
drogowych, pozostałości z przemysłu 
drzewnego powstałe podczas przeróbki 
drewna, drewno lite - liściaste lub mie-
szanina drewna iglastego i liściastego, 
które zostało rozdrobnione w układzie 
przygotowania biomasy ECB SA i spa-
lone w postaci zrębki.

Z grupy II biomasa pochodziła 
z upraw wierzby energetycznej, z po-
zostałości z produkcji rolnej w posta-
ci zrębki z krzewów malin oraz słomy 
rzepakowej w postaci sieczki słomy, 
a także pozostałości przemysłu prze-
twarzającego produkty rolne, jak niepeł-
nowartościowe ziarno owsa oraz śruta 
rzepakowa w formie proszku paliwo-
wego, śruta i łuska słonecznika w po-
staci peletu.

W	strukturze	spalanego	paliwa	-	
biomasy,	dominuje	biomasa	leśna.	
Czyżby	rolnictwo	nie	było	zaintere-
sowane	produkcją	biomasy?

Jak wiadomo, biomasę spala się 
stosując pewien rodzaj „mixu” paliwo-
wego, czyli biomasę leśną i biomasę 
nieleśną. Faktycznie dominuje bioma-
sa leśna. Wynika to przede wszystkim 
z przepisów prawa, które mówią o obo-
wiązkowym udziale biomasy „agro”. 
W tym roku dla EC Białystok jest to 
udział na poziomie 25%, więc 75% 
przypada na biomasę leśną i ona za-
tem dominuje. 

Zauważalny jest ponadto problem 
z dostępnością biomasy agro o pożą-
danych, pod względem składu che-
micznego, właściwościach. Myślę tutaj 
o zawartości w niej chloru oraz związ-
ków metali alkalicznych. Dlatego też, do 
tej pory spalaliśmy tylko kilka rodzajów 
biomasy uprawowej, do której głównie 
należały wierzba i topola energetycz-
na, jak również typowe produkty rolne 
w przerobionej postaci, np. pelet z łu-
ski słonecznika, pelet z wytłoków bu-
raka cukrowego, czy też niepełnowar-
tościowy owies. Trzeba sobie wyraźnie 
powiedzieć, że możliwość zakupu na 
przykład owsa wynika wprost z ko-
niunktury na rynku rolnym. Jeżeli jest 
nadwyżka podaży, to jest on dostępny, 
natomiast jeżeli nadprodukcji nie ma  
- owies znika z rynku. Jest to biomasa 
o dostępności sezonowej i uzależniona 
od koniunktury rynkowej.

Podobnie sprawa wygląda z drugim 
rodzajem biomasy - peletami z buraka 
cukrowego. Jest to produkt również se-
zonowy, więc dostępny jest tylko pod 
koniec kampanii cukrowniczej, a póź-
niej go niestety nie ma. 

Co	zatem	w	tym	miejscu	można	
zastosować?

Do dyspozycji pozostaje praktycz-
nie pelet z łuski słonecznika. Proble-
mem w świetle pozytywnych inten-
cji ożywienia krajowej produkcji rolnej 
o produkty przydatne dla energetyki, 
może być fakt, że jest to pelet impor-
towany. 

Można powiedzieć, że polskie rol-
nictwo faktycznie niewiele ma na tę 
chwilę do zaoferowania. W stosunku 
do plantacji roślin energetycznych, 
które mogą być produkcją substytu-
cyjną dla działalności rolniczej, trudno 
być jakimś wielkim optymistą. Pamię-
tajmy, że w 2010 r. zanikły już dopła-
ty do tego typu upraw, więc nie ma 
specjalnych zachęt dla producentów 
rolnych. 

Wygląda na to, że produkty rol-
ne będzie dosyć trudno pozyskiwać. 
Chcąc wypełnić obowiązki prawne, 
na pewno trzeba będzie je nabywać 
w coraz wyższych cenach.  

Czy	import	biomasy	do	dobry	
kierunek? 

To na pewno nie jest optymalny 
kierunek, ale jedyny dostępny, więc 
wszystko to czego nie zaoferuje nam 
rynek krajowy, trzeba importować. Do-
tyczy to w większej mierze bioma-
sy agro, ale również biomasy pocho-
dzenia leśnego. Trzeba stwierdzić, 
że system sprzedaży Lasów Pań-
stwowych preferuje tzw. tradycyj-
nych odbiorców, którzy współpracu-
ją z tą instytucją od lat. Dlatego też 
nowo wchodzący odbiorca, chociaż 
nie najmniejszy - jak np. elektrocie-
płownia, lecz nie mający żadnej hi-
storii w kontaktach z Lasami Pań-
stwowymi, jest dla nich na tyle mało 
wiarygodny, że nie ma dostępu do 
tak zwanego portalu systemowego, 
gdzie handluje się biomasą leśną na 
większą skalę. Jest to na pewno spo-
re ograniczenie.  

Prowadziliście	Państwo	pomia-
ry	sprawnościowe	kotła.	Co	z	nich	
wynika?

Najwyższą sprawność kocioł 
uzyskał podczas spalania mieszani-
ny biomasy zawierającej 25% prosz-
ku paliwowego ze śruty rzepakowej, 
wówczas wynosiła ona 90,1%. Na-
tomiast najniższą sprawność, rów-
ną 87,9% odnotowano przy spalaniu 
mieszaniny biomasy leśnej oraz zręb-
ków wierzby energetycznej. W pozo-
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stałych pomiarach sprawność kotła 
była wyższa od 0,1 do 0,8 punktu 
procentowego od wartości uzyska-
nej podczas pomiaru bazowego prze-
prowadzonego przy spalaniu bioma-
sy pochodzącej z zasobów leśnych, 
wówczas wynosiła ona 88,6%.

Jaką	najcenniejszą	radę	dałby	
Pan	przyszłym	inwestorom	chcą-
cym	budować	instalacje	spalania	
biomasy? 

Chciałbym powtórzyć, że biomasa 
jest paliwem trudniejszym od węgla, 
dużo bardziej przestrzennym. Przy 
inwestycjach związanych z biomasą, 
szczególnie namawiałbym przyszłych 
inwestorów do zadbania o pewność 
techniczną i technologiczną syste-
mu rozładunku i transportu paliwa 
do kotła. Sam kocioł nie przyspo-
rzył żadnych niespodzianek, a wręcz 
w miejsce zakładanej wydajności 
105 t/h uzyskaliśmy w sposób trwały  
115-120 t/h. Natomiast dostarczenie 
dużej ilości, tych metrów sześcien-
nych paliwa do kotła, wymaga rzeczy-
wiście zestawu bezawaryjnych urzą-
dzeń. Musimy zdawać sobie sprawę 
z faktu, że biomasa jest paliwem mniej 
jednorodnym niż paliwo węglowe. Są 
to rozmiary począwszy od ziarna lub 

trocin - rozmiar milimetrowy - do zręb-
ki - rozmiaru paczki papierosów. Jest 
to zróżnicowanie dużo większe wy-
miarowo niż przy węglu.

W	planach	mają	Państwo	dalszy	
rozwój	spalania	biomasy.	Na	jakim	
etapie	jest	ten	projekt?

W nowym projekcie przewidujemy 
konwersję siostrzanego kotła węglo-
wego OP-140 na jednostkę fluidalną 
BFB-105. Tutaj jesteśmy pewni tego, 
co dostaniemy. Natomiast zdecydo-
wanie dużo więcej uwagi poświęci-
my systemowi rozładunku i transpor-
tu biomasy. Z racji tego, że wiemy 
już gdzie są słabsze punkty naszej 
pierwszej instalacji, wiemy też, jak ich 
uniknąć.

Bierzemy również pod uwagę nie-
uniknione problemy logistyczne. Przy 
dostawie węgla mamy do czynienia 
z maksymalnie trzema dostawcami. 
Paliwo to daje się składować długie 
miesiące, biomasa zaś jest w tej kwe-
stii zaprzeczeniem właściwości, które 
ma w sobie węgiel. Jeśli chodzi o pa-
liwo biomasowe, mamy do czynienia 
z 15 dostawcami. Skoordynowanie ich 
dostaw graniczy z cudem. Przez dwa 
lata czynimy starania, aby te procesy 
usprawnić. Jeżeli dostawcy pojawiają 

się w sposób niezapowiedziany, nie-
zgodnie z harmonogramem dostaw, 
potrzeba dużego nadmiaru przestrze-
ni rozładowczej, wydajnych systemów 
transportowych, jak też powierzchni 
manewrowej i składowej placu, na któ-
ry dostawcy mogliby rozładować bio-
masę. Aspekt utrzymania zdolności do 
płynnego przyjmowania paliwa uwa-
żam zdecydowanie za najważniejszy.

Jeśli chodzi o nowy projekt, to 
jest on już po wielowariantowych 
analizach koncepcyjnych. Ponadto, 
z ostatnio przeprowadzonego prze-
targu na dostawy biomasy wynika, 
że ilość tego paliwa, jaką nam zaofe-
rowano, jest wystarczająca również 
dla tego projektu. Pierwszy zużywa 
260 tys. ton biomasy, drugi - załóż-
my, że tyle samo, zaś suma ofert ja-
kie otrzymaliśmy w ostatnim przetar-
gu zamknęła się poziomem ponad 
650 tys. ton. 

Projekt jest aktualnie na etapie pu-
blicznego przetargu. Do końca grud-
nia br. będziemy chcieli otrzymać ofer-
ty od potencjalnych wykonawców. 
Wszelkie decyzje o charakterze for-
malnym będą do podjęcia w I kwar-
tale 2011 r. o

Rozmawiali:  
Dorota Kubek, Mariusz Marchwiak
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grzegorz Pacuła

Czy PrzySzłość energeTyKI 
jest w gazie? 

Jak pokazują statystki, nasz system wytwórczy i elektroenergetyczny jest jednym 
z najmniej przyjaznych dla środowiska w całej Europie. Opiera się on na 

elektrociepłowniach węglowych, podczas gdy Europa Zachodnia coraz chętniej 
buduje obiekty gazowe. Skąd ten trend i czy warto u nas inwestować w tego 
rodzaju energię?
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Jak pokazują statystki, w Europie Za-
chodniej, obecnie co czwarty nowo 

otwarty blok dostarczający energię jest 
blokiem gazowym. W Polsce jedynie 
2% energii pochodzi z gazu. To efekt 
wieloletnich zaniedbań w  tej kwestii, 
wynikający z tego, że energia z elek-
trowni węglowych, z których pochodzi 
zdecydowana większość energii, była 
względnie tańsza. Tego typu stan rze-
czy jest zupełnie niespotykany w Eu-
ropie, gdzie energia wytwarzana z wę-
gla stanowi tylko trzecią jej część. Choć 
„czarne złoto” jest surowcem  znacznie  
tańszym od gazu, w tym wypadku nie 
jest ważna tylko cena. Równie istotne 
są też inne aspekty, a te stawiają blo-
ki gazowe w lepszej sytuacji niż bloki 
węglowe, czy nawet atomowe. - Nie 
jest pytaniem to czy powinniśmy inwe-
stować w energetykę gazową. Pytanie 
powinno brzmieć: w jakim stopniu an-
gażować się w ten proces. Podczas II 
Kongresu Polskiego Przemysłu Gazow-
niczego zgodziliśmy się, że błękitne pa-
liwo będzie miało niebagatelną rolę w 
obliczu przewidywanego kryzysu braku 
mocy wytwórczych i narastających ba-
rier w wykorzystaniu węgla brunatnego 
i kamiennego - mówi Andrzej Schoene-
ich, dyrektor Izby Gospodarczej Gazow-
nictwa.

 � Ekologia

Pierwszą zaletą elektrowni i elektro-
ciepłowni gazowych jest ekologiczność. 
Energia wytworzona w oparciu o paliwa 

gazowe jest znacznie bardziej przyjazna 
środowisku niż energia pozyskana z wę-
gla kamiennego czy brunatnego. Nie bez 
przyczyny gaz nazywany jest najczyst-
szym paliwem kopalnym. W porówna-
niu do pomiaru emisji CO2 przy procesie 
produkcji energii węgiel brunatny wypa-
da niemal dwukrotnie gorzej niż gaz. To 
szczególnie ważny aspekt, w momen-
cie, gdy kraje na całym świecie płacą 
ogromne pieniądze związane z pakie-
tem klimatycznym i muszą pracować 
nad obniżeniem emisji dwutlenku węgla 
do atmosfery.

 � Sprawność

Drugim bardzo ważnym czynnikiem 
jest sprawność elektrowni i elektrocie-
płowni, opierających się na gazie. Z ba-
dań wynika, że spośród różnych techno-
logii i surowców, z których wytwarzana 
jest energia, największą sprawność mają 
te oparte właśnie o gaz. Jednak równie 
ważna jak sprawność jest elastyczność 
produkcji. Bloki z turbinami gazowymi i 
gazowymi silnikami tłokowymi można w 
kilka minut włączyć lub wyłączyć. Dzię-
ki temu pracę elektrowni czy ciepłowni 
można dostosowywać do potrzeb chwili. 
Nic nie stoi na przeszkodzie, by kilka blo-
ków włączać tylko w czasie szczytów za-
potrzebowania na określoną moc. - O ta-
kiej dogodności można tylko pomarzyć w 
wypadku elektrowni jądrowych czy wę-
glowych, w których pełen rozruch i wyłą-
czenie trwa to od kilkudziesięciu godzin, 
do nawet kilku dni - dodaje dyrektor IGG.

 � Nakłady finansowe

Za elektrowniami węglowymi w dal-
szym ciągu przemawiają koszta produk-
cji energii. Jednak poza kosztem wy-
tworzenia energii równie ważne są też 
nakłady finansowe, które należy ponieść 
na budowę elektrowni lub elektrocie-
płowni. W przypadku elektrowni gazo-
wych są one blisko dwukrotnie niższe 
niż ich odpowiedniki korzystające z wę-
gla. Wynika to z tego, że obiekty gazo-
we są fizycznie mniejsze od ich węglo-
wych odpowiedników. Tym sposobem 
znacznie spadają nakłady inwestycyj-
ne na teren - szczególnie w ośrodkach 
miejskich, gdzie ceny gruntów są wyso-
kie - a także koszta budowy. Sam czas 
powstawania np. elektrowni gazowej 
jest stosunkowo krótki - co powoduje, 
że kapitał inwestycyjny zamrożony jest 
przez krótszy czas. 

 � Wnioski

Choć nie zapowiada się, aby w naj-
bliższym czasie cena gazu mogła spaść, 
elektrownie i elektrociepłownie gazowe 
stają się bardzo dobrą alternatywą dla 
ich węglowych odpowiedników, których 
ceny też rosną. Elastyczność, możli-
wość budowy w mocno zurbanizowa-
nych terenach i w końcu ekologiczność 
- to podstawowe zalety obiektów ga-
zowych, które sprawiają, że cieszą się 
one takim dużym wzięciem na Zacho-
dzie. Pora podobne praktyki przenieść 
do Polski. o

Fot. Highlite
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Polski rynek uzależniony jest w oko-
ło 70% od dostaw gazu z importu, przy 
czym w strukturze importu gazu do 
Polski dominują dostawy z kierunku 
wschodniego realizowane przez Gaz-
prom. Uzależnienie od dostaw z jedne-
go kierunku, ale także dominująca rola 
jednego dostawcy w strukturze wzbu-
dza szereg wątpliwości również w kon-
tekście prawa europejskiego, co było 
podnoszone przez Komisję Europejską 
w trakcie obecnie trwających negocja-
cji nowej umowy gazowej.

Andrzej Stefanowicz, aplikant radcowski, Norton Rose Piotr Strawa i Wspólnicy Sp. k.

Zagadnienia prawne związane z realizacją inwestycji na paliwa gazowe są 
ściśle powiązane z problemami charakterystycznymi dla poszczególnych 

działalności prowadzonych w ramach sektora gazowego.

zagadnienia Prawne, 
a realizacja inwestycji na paliwa gazowe

F
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strzegania unijnej dyrektywy w zakresie 
wydawania pozwoleń na poszukiwa-
nie, eksploatację i produkcję węglo-
wodorów.

Zdaniem Komisji nie można stwier-
dzić, czy ustanawianie i udostępnianie 
wszystkich warunków i wymogów do-
tyczących prowadzenia działalności lub 
jej zaprzestania odbywa się zgodnie z 
przepisami dyrektywy. Problem ma być 
zaadresowany w projekcie nowego Pra-
wa geologicznego i górniczego oraz roz-
porządzenia o przetargach na koncesje.

W zakresie funkcjonowania przed-
siębiorstw zajmujących się wy-

dobywaniem gazu, istotnym ele-
mentem jest odbudowa własnych 
zasobów, przy czym przekłada się to 
bezpośrednio na zapewnienie bezpie-
czeństwa energetycznego kraju. Ko-
nieczne jest więc zagwarantowanie 
warunków do rozwijania działalności 
poszukiwawczej i wydobywczej w dro-
dze odpowiedniej polityki regulacyjnej. 
Komisja Europejska podnosi jednakże 
od 2007 r. zarzuty dotyczące nieprze-
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Mając na uwadze powyższe, istot-
nym problemem jest brak technicznej 
możliwości uzupełniania podaży z kie-
runków alternatywnych do rosyjskiego. 
Realizacja inwestycji obejmująca bu-
dowę gazoportu w Świnoujściu, który 
ma zostać oddany do użytku w 2014 
r., w założeniu ma pozwolić częściowo 
rozwiązać problem dywersyfikacji do-
staw gazu. Bezpieczeństwo dostaw 
gazu jest jednak zagrożone w związku 
z ograniczoną pojemnością magazyno-
wą, w których mógłby być utrzymywany 
surowiec na wypadek sytuacji kryzyso-
wych. Dodatkowo, istniejące połączenia 
międzysystemowe umożliwiają przykła-
dowo import gazu z Niemiec, jednakże 
zdolności przesyłowe tego połączenia 
nie są wystarczające do zapewnienia 
bezpieczeństwa dostaw w sytuacjach 
kryzysowych. Zarówno więc infrastruk-
tura magazynowa, jak i sieciowa wyma-
ga szeregu inwestycji.

Istniejące regulacje prawne są przy 
tym często postrzegane jako przyczyna 
opóźnień w przebiegu procesu inwe-
stycyjnego. Przykładowo wskazywane 
są ograniczenia instytucji służebności 
przesyłu. Ustanowienie może nastąpić 
tylko po uzyskaniu zgody właścicieli lub 
na podstawie wyroku sądu (ryzyko dłu-
gotrwałego postępowania sądowego 
hamującego realizację inwestycji). Nie 
występują jednoznaczne kryteria i spo-
sób ustalania wynagrodzenia za usta-
nowienie służebności. Instytucja znaj-
duje zastosowanie wyłącznie względem 
właścicieli nieruchomości z wyłącze-
niem użytkowników wieczystych.

W kontekście realizacji inwestycji 
w sektorze gazowym nie sposób po-
minąć zmian legislacyjnych, zarówno 
wprowadzonych ostatnio, jak i projek-
towanych, które zagwarantować mają 
rozwiązanie problemów dotykających 
sektora gazowego, a poprzedzających 
przygotowanie i uchwalenie odrębnego 
Prawa gazowego. 

8 stycznia br. uchwalona zosta-
ła ustawa istotnie zmieniająca Prawo 
energetyczne. Większość regulacji we-
szła w życie 11 marca br., natomiast 
ostatni pakiet przepisów wejdzie w ży-

cie 1 stycznia 2011 r. Pomimo, iż no-
welizacja uzasadniona była koniecz-
nością implementacji przepisów prawa 
europejskiego dotyczących zagwaran-
towania bezpieczeństwa dostaw ener-
gii elektrycznej, to szereg zmian doty-
czy również sektora gazowego. Wśród 
zmian wartych uwagi należy wymie-
nić nowe regulacje dotyczące bioga-
zu rolniczego, niezależności operato-
rów, instrukcji ruchu i eksploatacji sieci 
oraz procedury wyznaczania operato-
ra systemu.

Od 11 marca br. definicja paliw ga-
zowych została rozszerzona o biogaz 
rolniczy otwierając nową sferę inwesty-
cji dotyczących paliw gazowych. Sys-
tem wsparcia biogazu rolniczego zo-
stanie uruchomiony 1 stycznia 2011 
r. i polegać będzie w szczególności 
na obowiązku nałożonym na przed-
siębiorstwa energetyczne, odbiorców 
końcowych oraz (towarowe) domy ma-
klerskie uzyskania i przedstawienia do 
umorzenia Prezesowi URE świadectw 
pochodzenia biogazu lub uiszczenia 
opłaty zastępczej, obliczonej według 
zasad stosowanych przy świadectwach 
pochodzenia z OZE. Świadectwo po-
chodzenia biogazu stanowić będzie 
potwierdzenie wytworzenia biogazu rol-
niczego oraz wprowadzenia go do sieci 
dystrybucyjnej gazowej.

Zgodnie ze zmienionymi przepisami 
Prawa energetycznego, działalność go-
spodarcza w zakresie wytwarzania bio-
gazu rolniczego lub wytwarzania energii 
elektrycznej z biogazu rolniczego sta-
nowić będzie działalność regulowaną 
i wymagać będzie wpisu do rejestru 
przedsiębiorstw energetycznych zaj-
mujących się wytwarzaniem biogazu 
rolniczego, prowadzonego przez Pre-
zesa Agencji Rynku Rolnego. Warto 
zauważyć, że dotychczas wytwarza-
nie paliw gazowych nie było objęte ani 
obowiązkiem uzyskania koncesji ani 
rejestrowania działalności regulowanej. 
Ponadto, do 11 marca br. wytwarzanie 
energii elektrycznej z biogazu było ob-
jęte obowiązkiem uzyskania koncesji, 
natomiast w okresie od 11 marca br. 
do 1 stycznia 2011 r. podjęcie takiej 

działalności nie wiąże się z żadnymi 
ograniczeniami.

Zgodnie z nowymi przepisami, ope-
ratorzy nie mogą wykonywać działalno-
ści gospodarczej związanej z wytwarza-
niem lub obrotem paliwami gazowymi 
ani jej wykonywać na podstawie umo-
wy na rzecz innych przedsiębiorstw 
energetycznych. Operatorzy mogą jed-
nakże świadczyć usługi polegające na 
przystosowywaniu paliwa gazowego 
do standardów jakościowych lub wa-
runków technicznych obowiązujących 
w systemie przesyłowym lub systemie 
dystrybucyjnym, a także usługi trans-
portu paliw gazowych środkami trans-
portu innymi niż sieci gazowe.

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 dotyczącej wyłącznie bilansowa-
nia systemu i zarządzania ograniczenia-
mi systemowymi. Co istotne, charakter 
instrukcji uległ na gruncie nowych prze-
pisów przeobrażeniu, gdyż instrukcja 
staje się częścią umowy o świadcze-
nie usług przesyłania lub dystrybucji. 
Jak należy podkreślić, dotychczas in-
strukcja była uważana za OWU w ro-
zumieniu kodeksu cywilnego. Wydaje 
się, że obecnie nie podlega tym regu-
lacjom i w rezultacie zmiana instrukcji 
nie jest podstawą do wypowiedzenia 
umowy przesyłowej lub dystrybucyjnej.

Zgodnie z intencją ustawodawcy, 
nowelizacja miała służyć zagwaranto-
waniu wyznaczenia operatora systemu 
dla wszystkich sieci i instalacji gazo-
wych oraz zapewnieniu im niezależ-
ności funkcjonowania. Do 11 września 
2010 r., właściciel sieci dystrybucyjnej 
zobowiązany był do złożenia wniosku 
do Prezesa URE o wyznaczenie go 
operatorem systemu lub zawarcia umo-
wy powierzającej pełnienie obowiązków 
operatora i następczego złożenia od-
powiedniego wniosku. W przypadku 
gdy właściciel sieci nie złożył wniosku 
lub Prezes URE odmówił wyznaczenia 
takiego operatora, Prezes URE z urzę-
du wyznaczy, w drodze decyzji, przed-
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siębiorstwo energetyczne posiadające 
koncesję na przesyłanie lub dystrybucję 
paliw gazowych, operatorem systemu 
dystrybucyjnego. Należy zauważyć, iż 
przepisy nie przewidują sytuacji, w któ-
rej podmiot wyznaczony z urzędu ope-
ratorem systemu nie wyraża zgody na 
wyznaczenie. Wydaje się, że podmiot 
taki mógłby wzruszyć decyzję w trybie 
przepisów KPA, tj. złożyć odwołanie 
do SOKiK. 

Od 6 sierpnia br. obowiązuje rów-
nież nowe rozporządzenie Ministra Go-
spodarki w sprawie szczegółowych 
warunków funkcjonowania systemu ga-
zowego, które zastąpiło dotychczasowe 
rozporządzenie Ministra Gospodarki, 
Pracy i Polityki Społecznej w sprawie 
szczegółowych warunków przyłączenia 
podmiotów do sieci gazowych, ruchu 
i eksploatacji tych sieci. 

W zakresie projektowanych zmian 
legislacyjnych należy zwrócić uwagę 
na projekt ustawy o zmianie ustawy 
o zapasach ropy naftowej, produktów 
naftowych i gazu ziemnego oraz zasa-
dach postępowania w sytuacjach za-
grożenia bezpieczeństwa paliwowego 
państwa i zakłóceń na rynku naftowym 
oraz projekt ustawy o korytarzach prze-
syłowych.

Zmiana przepisów ustawy o za-
pasach ma zgodnie z intencją pro-
jektodawcy służyć modyfikacji obec-
nie funkcjonującego systemu w celu 
ułatwienia wejścia na polski rynek no-
wych podmiotów zainteresowanych 
prowadzeniem działalności gospodar-
czej w zakresie obrotu gazem ziemnym 
z zagranicą i przywozu gazu ziemnego 
oraz funkcjonowania już działających na 
rynku przedsiębiorców.

Projektowane zmiany obejmują 
w szczególności zwiększenie wielkości 
progów uprawniających do ubiegania 
się o uzyskanie zwolnienia z obowiązku 
utrzymywania zapasów gazu ziemnego 
(z 50 mln m3 do 100 mln m3), dopusz-
czenie możliwości utrzymywania zapa-
sów obowiązkowych gazu ziemnego 
również w instalacjach magazynowych 
usytuowanych poza granicami kraju, 
umożliwienie ubiegania się o zwolnie-

nie z obowiązku utrzymywania zapasów 
gazu ziemnego także podmiotom, które 
dopiero zamierzają rozpoczęcie dzia-
łalności na rynku polskim, oraz zmia-
na okresu na jaki Minister Gospodarki 
może wydać zwolnienie z obowiązku 
utrzymywania zapasów obowiązkowych 
oraz wprowadzenie instytucji wygaśnię-
cia zwolnienia.

Projektowana regulacja wzbudza 
także wątpliwości dotyczące pomija-
nia szeregu istotnych kwestii. Obowią-
zek rezerwacji zdolności przesyłowej 
interkonektorów pośrednio wynikający 
z projektowanych rozwiązań może stać 
w sprzeczności z unijnymi zasadami 
alokacji zdolności i procedurami zarzą-
dzania ograniczeniami. Podkreśla się, iż 
konieczność poniesienia kosztów rezer-
wacji zdolności przesyłowej może pro-
wadzić do różnicowania sytuacji przed-
siębiorstw obrotu. Postuluje się także 
wydłużenie czasu wymaganego do do-
starczenia zapasów obowiązkowych do 
polskiej sieci przesyłowej. Dodatkowo, 
w kontekście obowiązku przedstawie-
nia na żądanie Prezesa URE dokumen-
tów określających stan i jakość zapisów 
obowiązkowych poświadczonych przez 
organ regulacyjny państwa członkow-
skiego UE pojawia się zasadnicza wąt-
pliwość czy podmiot polski może żądać 
wydania dokumentów przez taki organ.

Kolejną projektowaną regulację 
stanowi ustawa o korytarzach prze-
syłowych. Zgodnie z uzasadnieniem 
do projektu ustawy, regulacja ma słu-
żyć w szczególności zniesieniu barier 
hamujących inwestycje w urządzenia 
przesyłowe i wprowadzeniu mechani-
zmu umożliwiającego budowę nowych 
urządzeń przesyłowych oraz zakończe-
nie już rozpoczętych inwestycji w tego 
rodzaju urządzenia, a także remontów 
i modernizacji istniejących urządzeń 
przesyłowych. Cel ma zostać osiągnięty 
w szczególności poprzez uregulowanie 
kwestii odszkodowania z tytułu usta-
nawiania służebności przesyłu, upo-
rządkowanie nieuregulowanego stanu 
prawnego już funkcjonujących urzą-
dzeń przesyłowych, kompleksowość 
rozwiązań (korytarze będą ustanawia-

ne na istniejących urządzeniach prze-
syłowych i mających powstać w przy-
szłości, posiadając charakter lokalny, 
jak i ponadlokalny, a z rozwiązań mają 
korzystać przedsiębiorcy przesyłowi, 
w których władaniu znajdują się urzą-
dzenia przesyłowe albo którzy realizują 
inwestycje w zakresie urządzeń prze-
syłowych).

Do najważniejszych elementów pro-
jektu ustawy należy decyzja o utworze-
niu korytarza przesyłowego integrująca 
różne postępowania administracyjne 
(np. środowiskowe lub budowlane), wy-
dawana przez starostę (lokalne) lub wo-
jewodę (wojewódzkie, krajowe i między-
narodowe), do której będą musiały być 
dostosowane kolejno wydane decyzje.

Zgodnie z projektowanymi prze-
pisami w wyniku utworzenia koryta-
rza przesyłowego z mocy prawa usta-
nawiana będzie służebność przesyłu. 
Z ustanowieniem służebności przesyłu 
wiązać się będzie zakaz dokonywania 
czynności, które mogłyby prowadzić do 
uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń 
przesyłowych albo utrudniać dostęp do 
nich, jak również zagwarantowane zo-
stanie prawo wstępu.

Na mocy przyszłej ustawy uregu-
lowane zostaną także zasady wypłaty 
odszkodowania za ustanowienie słu-
żebności przesyłu. Do wypłaty odszko-
dowania zobowiązany będzie przedsię-
biorca przesyłowy, przy czym ustawa 
zawierać będzie odpowiedni algorytm 
umożliwiający obliczenie wysokości od-
szkodowania. Dochodzenie odszko-
dowania (postępowanie sądowe) nie 
będzie wstrzymywać procesu inwe-
stycyjnego.

Wątpliwości w stosunku do przy-
szłej regulacji wzbudza podawana jako 
podstawa założeń ustawa o szczegól-
nych zasadach przygotowania i reali-
zacji inwestycji w zakresie dróg pu-
blicznych posiadająca ograniczony 
charakter czasowy. Należy podkreślić, 
iż Trybunał Konstytucyjny akceptuje 
określone rozwiązania przy założeniu 
ich tymczasowości, tym samym poten-
cjalnie możliwy jest zarzut niezgodno-
ści z ustawą zasadniczą. o
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www.coal-gen-europe.com

Odegraj kluczową rolę na szybko rozwijającej się europejskiej 
arenie wytwarzania energii za pomocą węgla
w miarę, jak europa przechodzi na gospodarkę niskowęglową,
wytwarzanie energii za pomocą węgla poddawane jest olbrzymiemu
naciskowi, aby rozpocząć wszystko od nowa. Branża odpowiada na to 
czystymi technologiami węglowymi takimi, jak igcc (technologia bloku 
gazowo-parowego ze zintegrowanym zgazowaniem paliwa), tlenowe 
spalanie węgla i wychwytywanie po spalaniu – są to kluczowe czynniki 
umożliwiające usprawnienie wyników środowiskowych elektrowni 
ocieplanych węglem, przy jednoczesnym zapewnieniu niezawodnej i 
przystępnej energii elektrycznej.

Główne powody uczestnictwa
w trakcie trzydniowej konferencji zorganizowanych zostanie niemal 
50 prezentacji,które łączą w sobie specjalistyczną wiedzę europejską 
i międzynarodową na najwyższym poziomie, jak inajnowsze tematy 
branżowe, np.:

• nowa budowa: najlepsze praktyki
• czyste technologie węglowe
• Postępy w technologii kotłów parowych
• ocieplanie przy użyciu biomasy

Główne powody prezentacji na wystawie
coAl-gen europe stanowi wizytówkę najnowszych projektówi 
technologii pochodzących od wiodących globalnych producentów i 
dostawców. wystawcy i uczestnicy mają unikalną okazję, aby:

• stworzyć, zachować lub zwiększyć świadomość technologii
i rozwiązań w regionie
• spotkać się z kluczowymi graczami i decydentami w branży 
• znaleźć źródło najnowszych produktów i usług u wiodących
firm na świecie

Zarejestruj się przed 17 stycznia 2011 roku i uzyskaj zniżkę dla 
osób zapisujących się wcześnie w wysokości do 18%. 
oferujemy również zniżki dla grup i wspierających stowarzyszeń.

w razie pytań odnośnie wystawy, sponsoringu i konferencji, 
prosimy o kontakt z:

Leon Stone
menadżer ds. sprzedaży na wystawie
t: +44 1992 656 671
F: +44 1992 656 700
e: leons@pennwell.com

Samantha Malcolm
menadżer ds. konferencji
t: +44 1992 656 619
F: +44 1992 656 700
e: samanthap@pennwell.com
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plarnianych. Przez to energia będzie musiała być pozyskiwana z innych surow-
ców niż teraz. W ten sposób na pierwszy plan wysuwa się pozyskiwanie energii 
ze źródeł odnawialnych (np. biomasa i elektrownie wiatrowe), elektrowni ato-
mowych i właśnie elektrowni gazowych. Już teraz w niektórych krajach Europy, 
takich jak Wielka Brytania, Hiszpania, Turcja, Włochy czy Holandia, gaz ziem-
ny ma największy udział w produkcji elektryczności. Wiele wskazuje na to, że 
odsetek gazu wykorzystywanego w procesie wytwarzania prądu z gazu w tych 
krajach, nie zmaleje w ciągu najbliższych lat. Ponadto w dalszym ciągu w wie-
lu krajach, takich jak m.in. Polska, produkcja energii ciągle opiera się na węglu. 
Przykładowo w naszym kraju tylko 2% prądu wytwarzane jest z gazu. Podobnie 
jest np. w Czechach. Jeżeli kraje te nie chcą ponosić olbrzymich kosztów zwią-
zanych np. z pakietem klimatycznym, to muszą znacznie zmodyfikować tę gałąź 
gospodarki i korzystać z bardziej ekologicznych źródeł energii - w tym więc i ga-
zu. A trzeba pamiętać, że wykorzystanie błękitnego paliwa będzie powoli wzra-
stać także wśród odbiorców przemysłowych i indywidualnych.

grzegorz Pacuła

gaz w przyszłości Europy

Wnioski z różnych analiz są podobne: gaz w ciągu najbliższych 20 lat 
będzie zyskiwał na znaczeniu. To najbardziej przyjazne dla środowiska 

paliwo będzie odgrywać w UE coraz większą rolę wśród klientów 
indywidualnych, w przemyśle, a przede wszystkim w sektorze energetycznym. 
Pytanie: czy Europa sobie poradzi z zaspokojeniem swoich potrzeb?

Obecnie zapotrzebowanie na gaz 
w Europie wynosi ponad 580 

mln m3 rocznie. Najczęściej wykorzy-
stywany jest on w przemyśle i w bran-
ży energetycznej. Jak wskazał jednak 
prof. Rychlicki podczas Central Euro-
pean Gas Congress w Wiśle, wiele 
wskazuje na to, że rola gazu w pro-
dukcji elektryczności w ciągu najbliż-
szych lat wzrośnie i to energetyka 
będzie branżą, która w największym 
stopniu będzie „konsumowała” błękit-
ne paliwo. Mimo, iż eksperci szacują, 
że dzięki rozwojowi technologiczne-
mu oraz wprowadzanych oszczędno-
ściach zapotrzebowanie na energię 
elektryczną na starym kontynencie, 
nie wzrośnie zbyt znacząco, przewidu-
je się, że na początku lat 30 XXI wie-
ku, Europa będzie potrzebować blisko 
o 200 mln m3 rocznie więcej tego su-
rowca. I to przy jednoczesnym spadku 
wydobycia ze złóż własnych. 

 � Gaz w energetyce

Skąd więc wzrost popytu w UE na 
gaz w przyszłości? Dużą rolę w tym 
procesie będą miały restrykcje klima-
tyczne związane z emisjami gazów cie-
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 � Europejskie źródła gazu usychają

Wszystko to sprawia, że w 2030 r. Europa do zaspokojenia 
swoich potrzeb gazowych będzie potrzebować najprawdopo-
dobniej około  740 mld m3 tego surowca. Jednak powstaje 
pytanie: skąd czerpać surowiec? Tym bardziej, że jak wska-
zują badania, w ciągu najbliższych lat - poza Norwegią - wy-
dobycie gazu ze złóż własnych będzie systematycznie spa-
dać. Obecnie Unia Europejska pozyskuje z własnych źródeł 
niemal połowę potrzebnego gazu. Pozostałe 50% jest spro-
wadzane z: Rosji (25%), Afryki (20% - głównie Algieria) oraz 
z Środkowego Wschodu (5%). Przy wzroście zapotrzebowa-
nia w ciągu najbliższych lat, a także przy spadku wydobycia, 
Unia będzie zmuszona importować blisko 80% potrzebne-
go gazu. Wiele wskazuje na to, że dzięki dużym złożom bę-
dzie mogła w dalszym ciągu za pośrednictwem gazociągów 
importować surowiec z północnych części Afryki, bliskiego 
Wschodu i oczywiście Rosji. Jednak kraje Unii Europejskiej 
pracują nad tym, by możliwe były dostawy błękitnego paliwa 
z innych kierunków. 

 � Gaz alternatywnie

Nieocenionym źródłem, które mogłoby pomóc  w zaspoka-
janiu potrzeb są terminale LPG. Obecnie w całej Europie działa 
blisko 200 tego typu terminali. Jednak planuje się, że w ciągu 
najbliższych dziesięcioleci liczba ta się podwoi. 

W 2007 r. drogą morską udało się do Europy sprowa-
dzić blisko 60 mld m3 skroplonego gazu z zachodniej Afryki 
i Ameryki Południowej. W najszerszym zakresie z tego roz-
wiązania korzysta Hiszpania, w której terminale LPG, a nie 
gazociągi są podstawowym źródłem zaspakajania gazowych 
potrzeb. Trudno byłoby jednak sprawić, by podobna sytu-
acja mogłaby zaistnieć w całej UE, a terminale LPG wyparły 
z użycia gazociągi. 

Nie można też zapominać o pozyskaniu gazu z łupków, ale 
tak naprawdę firmy wydobywcze dopiero rozpoczęły pomiary 
potencjalnych złóż na Starym Kontynencie. Trudno jest więc 
mówić, w jakim stopniu można zaspokoić zapotrzebowanie 
na gaz UE z tego źródła.

 � Wnioski

Kilka rzeczy jest jednak pewnych, jeśli chodzi o przyszłość 
gazu w Unii Europejskiej. Po pierwsze, w ciągu najbliższych 
lat zapotrzebowanie na gaz wzrośnie i najwięcej zużyje go 
przemysł energetyczny. Innym pewnikiem jest to, że kraje UE 
będą w dużo większym stopniu zmuszone importować gaz. 
Na szczęście źródeł, z których można sprowadzać gaz, jest 
naprawdę wiele. Unia Europejska może importować surowiec 
zarówno za pomocą gazociągów, jak i np. - dzięki rozbudo-
wie gazoportów - wykorzystywać inne sposoby pozyskiwania 
błękitnego paliwa. o
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mgr inż. Agnieszka Kaczmarek, asystent, Katedra Elektroenergetyki, 
Zespół Elektrowni i Gospodarki Energetycznej, Politechnika Gdańska

oPłAcAlność 
bloKóW 
SKoJArzonycH 
gAzoWo-PAroWycH 
- wybrane aspekty

Rozwój gospodarki powoduje wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną. 
Zmiany klimatyczne pojawiające się wraz rozwojem cywilizacji zmuszają 

do racjonalnego korzystania ze środowiska naturalnego. Uwzględniając 
wspomniane aspekty polska energetyka systemowa musi zapewnić 
płynność i bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej oraz stabilną pracę 
krajowego systemu elektroenergetycznego. Przy starzejącej się infrastrukturze 
i obserwowanych tendencjach wzrostowych zapotrzebowania na energię, 
konieczne są inwestycje w źródła wytwórcze. Należy możliwie szybko 
zabezpieczyć rezerwę mocy w systemie po wycofywanych z eksploatacji  
blokach węglowych, blokami gazowo-parowymi o mocach powyżej 100 MW, 
które spełnią unijne wymagania w zakresie ochrony środowiska i mogą brać 
udział w regulacji systemu.
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 � Układy gazowo-parowe 
w Europie i na świecie.

Bloki gazowo-parowe wykorzysty-
wane są od ponad 50 lat. Wśród naj-
starszych obiektów energetycznych 
jest blok CH1 w elektrowni Chivas-
so we Włoszech, który od samego 
początku był projektowany do wyko-
rzystania gazu. Po modernizacji do-
konanej w 2004 r. obiekt dysponuje 
1170 MW w dwóch blokach gazowo-
parowych. Włochy, Francja czy Niem-
cy mogą szczycić się ogromnym do-
świadczeniem w eksploatacji bloków 
gazowo-parowych. Układy gazowo-
parowe stosowane są na ich teryto-
rium równie powszechnie jak w Polsce 
bloki węglowe. 

Na przykładzie danych koncernu 
EDF można zaobserwować zmiany to-
warzyszące blokom gazowo-parowym 
wraz z upływem czasu. Początkowo 
w latach 70. i 80. XX wieku budowa-
no obiekty o mocy nie przekraczają-
cej 100 MW. Wraz ze wzrostem za-
potrzebowania na energię elektryczną 
pojawiły się coraz to nowocześniejsze 
rozwiązania technologiczne, większe 

moce i wyższe sprawności wytwarza-
nia. Wśród projektów zrealizowanych 
w ostatnich latach zaobserwowano 
wzrost mocy jak i tendencję pracy 
głównie w wytwarzaniu energii elek-
trycznej oraz ze znacznym wykorzy-
staniem możliwości regulacyjnych ze 
względu na duży gradient mocy blo-
ków gazowo-parowych.

Zestawienie przykładowych pro-
jektów energetycznych z wykorzysta-
niem układów gazowo-parowych zre-
alizowanych po 2007 r. umieszczono 
w tabeli 1. 

Wymienione obiekty są tylko przy-
kładowymi realizacjami, jednak można 
zauważyć, iż poziom zainstalowanych 
mocy w blokach gazowo-parowych 
jest bliski największym polskim elek-
trowniom i elektrociepłowniom wę-
glowym. Ponadto wymienione blo-
ki gazowo-parowe pracują głównie 
z priorytetem wytwarzania energii 
elektrycznej. Kogeneracyjne wytwa-
rzanie energii i ciepła nie jest już tak 
powszechnie stosowane jak za cza-
sów pierwszych bloków gazowych. 
Na potwierdzenie niezawodności i ko-
rzyści w eksploatacji bloków gazowo-

parowych planowane są kolejne in-
westycje wykorzystujące technologie 
układów gazowo-parowych, niektóre 
z nich zestawiono w tabeli 2.

 � Układy gazowo-parowe 
w Polsce

W Polsce w krajowym systemie 
elektroenergetycznym pracuje 5 blo-
ków gazowo-parowych o mocach 
powyżej 25 MW oraz kilka obiek-
tów o mniejszych mocach zainstalo-
wanych, co stanowi około 750 MW 
mocy zainstalowanych w źródłach 
gazowych. Wśród wspomnianych 
5 obiektach znajdują się: Elektrocie-
płownia Gorzów, Elektrociepłownia 
Rzeszów, Elektrociepłownia Lublin 
Wrotków, Elektrociepłownia Zielona 
Góra i Elektrociepłownia Nowa Sarzy-
na. Układy gazowe mają zastosowa-
nie również w przemyśle, jako ener-
getyczne źródła energii zaspokajające 
zapotrzebowanie własne zakładu pro-
dukcyjnego. Do takich należy m.in. 
elektrownia gazowa producenta pa-
pierów offsetowych Arctic Paper Ko-
strzyn SA.

Tab.	1.	Zestawienie	przykładowych	projektów	energetycznych		
z	wykorzystaniem	układów	gazowo-parowych	zrealizowanych	po	2007	r.

Lp. Nazwa obiektu Kraj Moc zainstalowana Technologia Rok uruchomienia

1 Arrighi Francja 125 MW Obieg prosty 2007

2 Kelenf öld KF2 Węgry 50 MW Obieg złożony BGP, CHP 2006

3 Seremide SE3 Włochy 384 MW Obieg złożony BGP 2007

4 Seremide SE4 Włochy 770 MW Obieg złożony BGP 2007

5 Simeri Crichi Włochy 835 MW Obieg złożony BGP 2007

6 Sloe 1 Benelux 435 MW Obieg złożony BGP 2009

7 Sloe 2 Benelux 435 MW Obieg złożony BGP 2009

8 Turbigo Włochy 850 MW Obieg złożony BGP 2007

9 Vaires/Marne TAC1 Francja 170 MW Obieg złożony BGP 2008

10 Vaires/Marne TAC2 Francja 170 MW Obieg złożony BGP 2008
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Tab.	2.	Zestawienie	przykładowych	projektów	bloków	gazowych

Lp. Obiekt Opis projektu

1 West Burton CCGT (UK), 3 bloki po 435 MW - planowany termin oddania do pracy systemowej 2011 r.

2 Sloe (Niderland) CCGT, dwa bloki każdy po 435 MW - już pracują w rozruchu próbnym

3 Marghera Azotati Modernizacja istniejącego bloku w trzech etapach, planowane zakończenie  2010 r. - 236 MW

4 Thisvi CCGT (Greek), 421 MW - planowany termin oddania do pracy systemowej 2010 r.

5 Turbigo Modernizacja bloku 850 MW, rozbudowa o kolejny blok 400 MW do 2012 r.

6 Martigues Modernizacja CCGT (F), moc 2x465 MW, planowane zakończenie 2012 r.

7 Blénod CCGT (F), 430 MW, planowane zakończenie kwiecień 2011 r.

8 Turbigo Włochy

9 Vaires/Marne TAC1 Francja

10 Vaires/Marne TAC2 Francja

Tab.	3.	Zestawienie	danych	wejściowych

l.p. Wielkość Wartość

1
Szacowany jednostkowy koszt inwestycyjny bloku gazowo-parowego  

z dwuciśnieniowym kotłem odzycknicowym, zł/kW
3500

2 Okres eksploatacji bloku BGP, rok 25

3 Czas wykorzystania mocy zainstalowanej, h/a 6500

4 Czas wykorzystania mocy elektrycznej, h/a 7200

5 Czas wykorzystania mocy cieplnej, h/a 3900

6 Moc bloku, MW 190

7 Moc cieplna bloku, MJ/s 130

8 Średnioroczna sprawność ogólna, % 72,3

9 Średnioroczna sprawność wytwarzania energii elektrycznej w CHP, % 47,53

10 Średnioroczna sprawność wytwarzania energii cieplnej w CHP, % 32,47

11 Wartość opałowa gazu, MJ/nm3 35

12 Wartość współczynnika re, % 7-8

13 Cena ciepła wyprodukowanego przez elektrociepłownię w bloku BGP, zł/GJ 28
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Wspomniane obiekty energetycz-
ne wytwarzają energię elektryczną 
i ciepło w procesie kogeneracji i sta-
nowią ok. 10% mocy zainstalowa-
nej w krajowych elektrociepłowniach. 
Umożliwia to udział źródeł gazowych 
w krajowym wytwarzaniu energii elek-
trycznej na poziomie 3%. Dla porów-
nania warto wspomnieć, iż około 
15,5% energii elektrycznej w kraju 
powstaje w skojarzonym procesie wy-
twórczym.

 � Opłacalność obiektów 
gazowo-parowych

Problematyka inwestowania 
w sektorze energetycznym jest zwią-
zana z jej rozwojem lub brakiem, zaś 
na ocenę efektywności wpływa wiele 
czynników różnorodnej natury. Inwe-
stycja energetyczna bowiem nigdy 
nie jest odizolowanym i niezależnym 
obiektem, wpływa na nią m.in. oto-
czenie, warunki zewnętrzne i kapi-
tałochłonny charakter. Stąd analiza 
techniczno-ekonomiczna stała się 
podstawowym narzędziem w podej-
mowaniu decyzji o budowie, moder-
nizacji bądź jej zakresie w odniesieniu 
do obiektów energetycznych. Istotny 
jest zatem wybór kryteriów oceny, da-
ne wejściowe oraz ich poprawna ana-
liza i interpretacja, co nie jest prostym 
zadaniem w praktyce przy obecnych 
metodach oceny.

Ze względu na obserwowany 
wzrost zapotrzebowania energii elek-
trycznej oraz na możliwości ruchowe 
systemowych bloków gazowo-paro-
wych do analizy opłacalności rozwa-
ża się bloki powyżej 50 MW. Schemat 
przykładowego bloku zamieszczono 
na rysunku 1. Jest to blok gazowo-
parowy z dwuciśnieniowym kotłem 
odzysknicowym i upustowo-konden-
sacyjną turbiną parową.

Do analizy opłacalności przyję-
to dane wejściowe zestawione w ta-
beli 3.

Na podstawie przyjętych danych 
metodą zaktualizowanej wartości net-
to NPV wyznaczono opłacalność in-

TG S
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WP NP
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Rys. 1. Schemat układu technologicznego  
elektrociepłowni z turbiną gazowo-parową i z dwuciśnieniowym kotłem  

odzysknicowym i upustowo kondensacyjną turbiną parową [B. Zaporowski]
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Rys. 3. Symulacja ceny gazu bez dopłat do energii  
w postaci certyfikatów przy założeniu dodatniego efektu ekonomicznego

Rys. 2. Wyniki symulacji opłacalności w zależności  
od ceny gazu oraz z i bez uwzględniania żółtych certyfikatów
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Profesjonalizm i doświadczenie 
w dziedzinie odpylania
Dantherm Filtration Sp. z o.o. jest wiodącym dostawcą kompleksowych rozwiązań do 
odpylania i filtracji powietrza zanieczyszczonego podczas procesów przemysłowych.

W przemyśle energetycznym i ciepłowniczym posiadamy rozwiązania do odpylania:
Pyłu z gazów spalinowych 4

Pyłu węglowego z układów nawęglania 4

Pyłu powstałego w procesach przesypu i transportu biomasy 4

Pyłu powstałego podczas magazynowania i transportu popiołów 4

www.danthermfiltration.info.pl

Nasze produkty mają zastosowanie 
w wielu branżach przemysłu. 
Dysponujemy sprawdzonymi 
i niezawodnymi rozwiązaniami do 
odpylania powietrza w przemyśle 
energetycznym i ciepłowniczym, 
cementowo-wapienniczym, 
wydobywczym, papierniczym, metalowym, 
odlewniczym, asfaltowym, drzewnym. 

Produkowane przez nas urządzenia 
są przeznaczone do zastosowania 
w atmosferach zagrożonych wybuchem 
– spełniają wymagania Dyrektywy 94/9/
WE (ATEX).

Zajmujemy się kompleksową realizacją 
instalacji odpylających poprzez dobór 
rozwiązania, zaprojektowanie instalacji, 
produkcję urządzeń, montaż, sterowanie 
i serwis.

Naszym celem jest dostarczanie 
kompleksowych i niezawodnych rozwiązań 
dostosowanych do indywidualnych potrzeb 
naszych klientów.

westycji, dla założonych cen gazu z przedziału (1,2-1,5) 
zł/m3. Symulacji dokonano w czterech seriach, z uwzględ-
nieniem ceny żółtych certyfikatów z przedziału (100-140) 
zł/MWh, jak również bez dopłaty, co pokazano na rysunku 
2. Podjęto próbę oszacowania ceny energii przy cenie pa-
liwa z przedziału (1,2-1,5) zł/m3 tak, aby uzyskać dodatni 
efekt ekonomiczny bez dopłat w postaci certyfikatów. 

 � Wnioski

Bloki gazowo-parowe w krajowych realiach przy zało-
żonych cenach gazu bez dopłat w postaci certyfikatu są 
obiektami nieopłacalnymi z punktu wiedzenia ekonomi. Jed-
nak gdy uwzględnimy zalety obiektów gazowo-parowych, 
tj. nowoczesną technologię, krótszy cykl inwestycyjny (trwa 
ok. 4 lat od idei projektu do jego realizacji) i niższe koszty 
inwestycyjne, łatwo można zauważyć, iż  charakteryzują się 
większą czystością ekologiczną oraz wyższą (niż układy 
klasyczne) sprawnością, a co za tym idzie posiadają mniej 
wymagające układy chłodzenia. Ponadto gaz jest czystym 
nośnikiem energii, zanieczyszcza atmosferę w znacznie 
mniejszym stopniu niż paliwa stałe. Gaz znacznie łatwiej 
się rozprowadza i magazynuje, niż paliwo stałe. Ograni-
czone jest również oddziaływanie związane z zagospoda-
rowaniem odpadów. 

Bloki gazowo-parowe powinny w naszym kraju praco-
wać jako szczytowe, bądź jako bloki regulacyjne, co sta-
nowiłoby dodatkowo zakontraktowaną usługę. Można by 
sformułować stwierdzenie, iż udział gazu paliw płynnych 
w strukturze energetycznej kraju jest miarą poziomu cywi-
lizacyjnego kraju oraz stanu krajowej energetyki.
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www.energetyka.xtech.pl

My wiemy kto wie…
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noWoczeSne TecHnologIe 
dla węgla brunatnego

Rozmowa z dr hab. inż. zbigniewem Kasztelewiczem, prof. nadzw. AGH, zastępcą kierownika Katedry Górnictwa Odkrywkowego
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Panie	Profesorze,	jakie	wyzwania		
stoją	przed	górnictwem	węgla	bru-
natnego,	które	odgrywa	ważną	rolę	
w	zaopatrzeniu	energetyki	w	paliwo	
jakim	jest	węgiel	brunatny?

Gospodarka światowa, a w tym 
szczególnie technika i technologie 
zmieniają się w XXI wieku bardzo dy-
namicznie. Rolą inżyniera, a tym samym 
pracownika naukowego, jest śledzenie, 
analiza zmian i  proponowanie nowych 
rozwiązań do wymogów dnia dzisiej-
szego i przyszłego. Bardzo ważna jest 
też analiza dotycząca wyzwań nadcho-
dzących. Nie inaczej jest z górnictwem.  
W okresie ostatnich lat dynamicz-
nie zmieniają się uwarunkowania, tak  
w samym górnictwie, jak i w otoczeniu. 
Kto tych zmian nie analizuje i szybko 
nie wyciąga wniosków, może „dużo” 
stracić. 

Czy	poziom	technologii	stoso-
wany	w	krajowych	kopalniach		wę-
gla	brunatnego	jest	konkurencyjny		
w	stosunku	do	innych	krajów?

Górnictwo w Polsce posiada tech-
nologie urabiania i przeróbki kopalin nie 
odbiegające od technologii światowej. 
Optymalizację procesów górnicy doko-
nują poprzez dopracowanie  i dostoso-
wanie do krajowych warunków znanych 
technologii z tej dziedziny. Jeżeli nato-
miast dokonamy analizy wyzwań, jakie 
czekają górnictwo węgla brunatnego, to 
też należy powiedzieć, że dobre czasy 
to już dla tej branży minęły!

To	znaczy,	że	górnictwo	węgla	
brunatnego	nie	ma	przed	sobą	przy-
szłości?

Tak postawiona teza na pewno nie 
jest prawdziwa. Górnictwo węgla bru-
natnego, podobnie jak górnictwo skal-
ne w Polsce, posiada technologie ura-
biania i zwałowania nie odbiegające 
od technologii światowej. W tym miej-
scu, aby to wyjaśnić, należy pokazać 
uwarunkowania tej branży, które moż-
na określić jako „przeszłe” i „przyszłe”. 

Do głównych  uwarunkowań „prze-
szłych”  należy zaliczyć park maszyn 
podstawowych, tj. koparek wielona-

czyniowych i zwałowarek taśmowych. 
W poprzednim okresie, tj. w latach 50., 
60. czy 70. XX wieku, gdy dokonywano 
umaszynowienia odkrywek w Koninie, 
Turku czy Bogatyni, to wybór skład-
ników KTZ (koparek - taśmociągów - 
zwałowarek) z przyczyn politycznych 
był bardzo ograniczony. Niejednokrotnie 
zakupione koparki nie były dostosowa-
ne do trudnych warunków geologicz-
no-górniczych panujących w tych ko-
palniach. W kopalniach dawnego DDR 
warunki te były diametralnie inne - ko-
rzystniejsze. Natomiast umaszynowie-
nie odkrywki w Bełchatowie odbywało 
się już „prawie” na racjonal-nych warun-
kach. Z tego powodu, głównie koparki 
wielonaczyniowe, ale i też inne składniki 
KTZ, poddane zostały wielu moderni-
zacjom i zmianom. Mimo tych technicz-
nych zabiegów - rozwiązania konstruk-
cyjne tych maszyn mają obecnie po 
40, 50 i więcej lat. Niewiele ma 10 czy 
20 lat. Natomiast uwarunkowanie tzw. 
„przyszłe” - to przede wszystkim gor-
sze parametry geologiczno-górnicze 
nowych złóż, tak w obecnie eksploato-
wanych regionach, jak i w regionach 
perspektywicznych. Na te uwarunkowa-
nia nakładają się wyzwania ekologiczne 
EU. Dlatego tak bardzo ważne jest dla 
krajowego górnictwa ciągłe podgląda-
nie najlepszych, wyciąganie wniosków i 
wprowadzanie ciągłych zmian dla opty-
malizacji kosztów wydobycia. Jestem 
optymistą i wierzę, że uda się dokonać 
dalszej restrukturyzacji technicznej, jak 
i osobowej w krajowych kopalniach.

Mówiąc	o	uwarunkowaniach	
przyszłych,	wskazuje	Pan	na	„prze-
szkody”,	jakie	musi	branża	pokonać,	
aby	funkcjonować	w	obiegu	gospo-
darczym.	Czy	nowoczesne	rozwią-
zania	technologiczne	sprostają	tym	
wyzwaniom?

Nasze  krajowe zaplecze naukowo-
projektowo-techniczne ma dobrą reno-
mę i jest uznawane wśród światowego 
górnictwa węgla brunatnego. Jednak 
brak od prawie dwudziestu lat nowych 
dużych inwestycji w nowe kopalnie spo-
wodował okresowy zastój w projekto-

waniu nowych rozwiązań technologii 
urabiania, maszyn i urządzeń. Inwesty-
cje zagraniczne nie zrekompensowały 
tych strat. Zaprojektowane w ostatnich 
latach pojedyncze koparki czy zwało-
warki są przykładem  dużych możliwo-
ści tego zaplecza, ale światowy postęp 
techniczny i technologiczny w górnic-
twie nie stoi w miejscu. Tym ważniejsze 
jest studiowanie i analiza nowych roz-
wiązań technologicznych oraz maszyn 
i urządzeń wprowadzanych do ruchu 
w innych kopalniach na świecie przez 
inne firmy. Czyli śledzenie, co robią inni.

To	proszę	nam	powiedzieć,	gdzie	
i	co	można	podglądnąć?

Katedra Górnictwa Odkrywkowe-
go Wydziału Górnictwa i Geoinżynie-
ri AGH, którą reprezentuję, od kilku 
lat intensywnie uczestniczy w wie-
lu wyjazdach, spotkaniach i dysku-
sjach, mających na celu zapoznanie  
się z nowinkami, zarówno w kopalniach 
krajowych: Koninie, Turku, Bełchato-
wie, Bogatyni czy ostatnio  w Sieniawie, 
ale również i w kopalniach zagranicz-
nych. Zdobytą wiedzę wykorzystu-
jemy do celów dydaktycznych tak,  
aby studenci mogli otrzymywać najnow-
szą wiedzę. Doświadczeniami dzielimy 
się również w licznych opracowaniach 
i ekspertyzach dla przemysłu. Byliśmy 
w licznych kopalniach w Niemczech,  
tak na wschodzie, jak i na zachodzie - 
zapoznaliśmy się ze „sztuką górniczą” 
w kopalniach Vatenfalla, RWE, Lauba-
gu. Poznaliśmy metody  rekultywacji 
i rewitalizacji LMBV. Byliśmy w Cze-
chach oraz na Węgrzech. Z każdego 
wyjazdu, spotkania i rozmów wyno-
simy coś innego i nowego. W Niem-
czech zapoznaliśmy się między innymi 
z mostami przerzutowymi, technolo-
gią masową z udziałem koparek tzw. 
200-tysięczników, planowaniem stra-
tegicznym czy ze składowiskami dla 
homogenizacji węgla przy kopalniach 
i elektrowniach. Z dużym zaciekawie-
niem obserwowaliśmy zagospodaro-
wanie ponad 30 zamkniętych kopalń 
w dawnym DDR. W czeskich kopal-
niach zetknęliśmy się z niespotykanymi 
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w innych kopalniach podwoziami kro-
czącymi w koparkach wielonaczynio-
wych, zwałowarkach czy stacjach na-
pędowych, jak również wybudowanymi 
obiektami na zwałowiskach w postaci 
dużych autodromów czy hipodronów.

Podczas	której	z	zagranicznych	
wizyt	spotkał	się	Pan	z	technologią,	
która	może	zagwarantować	nowo-
czesność	branży	węgla	brunatnego?

Można powiedzieć, że największe 
nasze zaciekawienie wzbudziły dwie 
odkrywki na Węgrzech z koparkami 
kompaktowymi. Wizyta ta zmieniła 
nasz dotychczasowy pogląd dotyczą-
cy możliwości zastosowania koparek 
kompaktowych oraz zwałowarek z dłu-
gimi wysięgnikami. Z dużym uznaniem 
odnieśliśmy się do górników węgier-
skich, którzy jesienią 2009 r. oddawali 
do ruchu najnowocześniejszą koparkę 
wielonaczyniową, a zarazem najwięk-
szą na świecie koparkę kompaktową, 
PE 100 produkcji firmy Sandvik o zdol-
ności rocznej gwarantowanej 10 mln 
m3, z możliwością eksploatacyjną na-
wet 15 mln m3/rok. Koparka jest „pro-
duktem” o rozwiązaniach technicznych 
z XXI wieku. Należy powiedzieć, że ta-
kich rozwiązań jest mało na świecie. 
Konstruktorzy i technolodzy zastoso-
wali wiele rozwiązań, które mogą być 
wykorzystane w nowo projektowanych 
maszynach w innych kopalniach  wę-
gla brunatnego. Koparka ta, o znako-
mitych parametrach technologicznych 
(wskaźnik wydajności do masy koparki 
czy do mocy zainstalowanej), czy ko-
parki o podobnych rozwiązaniach tech-
nicznych, mogą w przyszłości zastąpić 
wyeksploatowane koparki w kopalniach 
Konina, Adamowa czy Turowa oraz mo-
gą stanowić główne maszyny w ko-
palniach w nowych zagłębiach - czyli 
w kopalniach o średnich parametrach. 
W kopalniach „dużych”, jak w Bełcha-
towie, mogą z powodzeniem konkuro-
wać z obecnymi koparkami SRs 2000 
do wydobywania węgla brunatnego. 
Koparki kompaktowe, z uwagi na zna-
komite parametry eksploatacyjne, ma-
ją bardzo szerokie zastosowanie. Mo-

gą urabiać trudno urabialne kopaliny,  
jak i łatwo urabialne. W Polsce firma 
SKW Zgorzelec zaprojektowała i bu-
duje w KWB „Konin” pierwszą małą, 
o zdolności eksploatacyjnej o ponad 
10-krotnie mniejszą jak firma Sandvik, 
koparkę kompaktową.

Czy	spotkał	się	Pan	z	innymi	roz-
wiązaniami	tej	firmy?

Tak. Inną nowością maszynową - 
konstrukcyjną produkcji firmy Sandvik, 
jest mobilna stacja krusząca PF300 
(wielofunkcyjna samojezdna kruszarka 
na podwoziu gąsienicowym) o bardzo 
dużej wydajności godzinowej od 2-12 
tys. ton/h. Kruszarka ta głównie może 
współpracować z koparką jednonaczy-

niową ale też jest możliwość współpra-
cy z koparką wielonaczyniową. Może 
stanowić składnik popularnego KTZ.

Kruszarka jest jakby uzupełnieniem 
koparki, porusza się w układzie z ko-
parką - kruszy nadawę, która następnie 
podawana jest przenośnikami do zakła-
du przeróbczego lub układem przeno-
śników na zwałowisko lub składowi-
sko. Jest to bardzo konkretny produkt 
do zastosowania w eksploatacji ciągłej. 
Niejednokrotnie nadawa - urobiona ko-
palina winna być poddana wstępnemu 
kruszeniu ze względu na duże bryły, 
które nie mogą być transportowane ze 
względu na niszczenie przenośników 
lub wymusza taki proces odbiorca - 
zakład przeróbczy. Taki układ, tj. kopar-

Fot. Z. Kasztelewicz
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ka kompaktowa o dużej sile urabiania 
wraz przejezdną kruszarką może pra-
cować w kopalniach węgla brunatne-
go przy urabianiu trudno urabialnych 
warstw występujących w nadkładzie, 
np. wkładki piaskowca albo do urabia-
nia węgla z dużą zawartością ksylitu, 
który winien być pokruszony przed dal-
szym transportem.

Czy	podejście	systemowo-pro-
cesowe	-	jeden	dostawca	(solution	
provider),	oferowane	między	innymi	
przez	Sandvik,		to	sposób	na	nowo-
czesną	kopalnię?

Myślę, że to jest wielka koniecz-
ność w XXI wieku. Nasze kopalnie 
w XX wieku, z racji ograniczeń możli-
wości zakupów, posiadały sprzęt róż-
nych typów i od różnych dostawców. 
Ta sytuacja zmuszała kopalnie do róż-
norodności w postaci: uprawnień ope-
ratorów i umiejętności pracy na różnych 
maszynach, wielu dokumentacji, tak ru-
chowej, jak technicznej, poznania tech-
nologii napraw i remontów dla każdej 
jednostki  oraz posiadania tysięcy czę-
ści podzespołów dla każdej maszyny. 
To wszystko skutkowało  konieczno-
ścią posiadania specjalistów „prawie 
dla każdej maszyny”, co  powodowało 
przerost zatrudnienia. Ta sytuacja ulega 
raptownej zmianie. Są już kopalnie, któ-
re posiadają cały sprzęt od jednej firmy 
z opcją, że ta firma podpisuje jednocze-
śnie umowę na utrzymanie tego sprzę-
tu w gwarantowanej sprawności. Takie 
podejście znacznie obniża zatrudnienie 
oraz koszty eksploatacyjne, a tym sa-
mym powoduje, że jedna tona wydo-
bytej kopaliny kosztuje dużo mniej niż 
poprzednio. Ten proces szybciej prze-
biega w górnictwie skalnym niż węglo-
wym z racji wielkości posiadanego tak 
sprzętu technologicznego  (samocho-
dy, koparki jednonaczyniowe, spychar-
ki czy ładowarki),  jak i podstawowego 
(koparki wielonaczyniowe, przenośni-
ki i zwałowarki taśmowe). Dam przy-
kład: w „dużej” kopalni węgla brunatne-
go jest sprzętu pomocniczego w ilości  
np. 500 sztuk, a podstawowego  
np. 25 sztuk - to jest wartość nawet 

do kilku mld złotych. Ten proces mu-
si trwać znacznie dłużej niż wymienia 
się 10 sztuk maszyn w kopalni np. do-
lomitu. Niejednokrotnie z uwagi na ży-
wotność eksploatacji poszczególnych 
złóż, nie jest ekonomicznie uzasadnio-
ne np. na 10-15 lat wymieniać posia-
dany park maszynowy. Do każdej ko-
palni należy podchodzić indywidualnie. 
Odpowiadając na pytanie, mało jest 
na rynku firm, które posiadają i oferu-
ją różnorodną paletę maszyn i urzą-
dzeń dla górnictwa węgla brunatnego -  
taką jaką posiada firma Sandvik. 
Oprócz firmy Sandvik jest jeszcze firma 
Krupp która przoduje w możliwościach 
dostaw maszyn podstawowych dla 
górnictwa węgla brunatnego na świe-
cie. W Polsce są firmy takie jak: Kopex  
FAMAGO Zgorzelec, FUGO Konin 
czy FAMAK Kluczbork oraz biura pro-
jektowe SKW Zgorzelec czy Poltegor 
-projekt i Poltegor Instytut, które z ra-
cji swoich „ograniczeń” oferują głów-
nie maszyny i urządzenia podstawo-
we dla górnictwa węgla brunatnego. 
Wymienione polskie firmy powinny w 
przyszłości starać się zawiązać konsor-
cjum, które skonsolidowałoby możliwo-
ści, a nie jak obecnie, konkurowało ze 
sobą. Nie ma na rynku polskim kom-
pleksowych dostawców urządzeń dla 
kopalń odkrywkowych, takich jak pol-
ska spółka Sandvik Mining and Con-
struction z Tychów. Jedynie firma HSW 
- Stalowa Wola, oferująca całą paletę 
spycharek czy ładowarek.

Czy	Pana	zdaniem	wprowadze-
nie	nowoczesnego	parku	maszyno-
wego	może	mieć	znaczący	wpływ	
na	poprawę	efektywności	wydoby-
cia	węgla	brunatnego?

Nowoczesny i wydajny sprzęt to 
jedno zagadnienie, a drugie to organi-
zacja pracy układów technologicznych 
tak, aby wykorzystanie tego parku było 
jak największe. W przeszłości były róż-
ne uwarunkowania, które miały istotny 
wpływ na wykorzystanie tego poten-
cjału maszynowego. Były okresy, gdy 
brakowało sprzętu technologicznego - 
koparki i zwałowarki bez odpowiedniej 

ilości tego sprzętu nie mogły być opty-
malnie wykorzystane. Inna sprawa że, 
z powodu ograniczeń ekonomicznych, 
układy technologiczne pracowały poza 
szczytami energetycznymi dopołudnio-
wymi i popołudniowymi - to kilku go-
dzinne nie wykorzystanie maszyn. By-
ły też okresy, gdy węgiel brunatny był 
w mniejszym stopniu wykorzystywany 
do produkcji energii elektrycznej niż in-
ne paliwa, mimo, że ta energia była i 
jest najtańsza - wówczas były ograni-
czane zadania w zdejmowaniu nadkła-
du - należy tu wyjaśnić, że nadkład jest 
kosztem. W przypadku modernizacji 
bloków energetycznych, np. w Turo-
wie układy technologiczne pracowały 
z ograniczoną zdolnością produkcyjną. 
Te i inne uwarunkowania spowodowa-
ły, że średni współczynnik wykorzysta-
nia czasu kalendarzowego koparek 
wielonaczyniowych jest poniżej 50%.  
Samo zwiększenie tego współczynnika 
o 10% może spowodować blisko 20% 
zwiększenie zdolności wydobywczej 
istniejących układów wydobywczych 
- co jednocześnie znacznie poprawi 
efektywność pracy układów KTZ, a 
tym samym może znacznie obniżyć 
koszty wydobycia węgla brunatnego. 

Na zakończenie rozmowy dodam, 
że jestem optymistą w przyszłościo-
wym zagospodarowaniu złóż per-
spektywicznych i produkcji najtańszej 
energii elektrycznej na bazie węgla 
brunatnego, mino narastających pro-
blemów ekologicznych związanych 
z CO2 w I połowie XXI wieku w Pol-
sce. Podobnym wyzwaniem, jakim jest 
współczynnik wykorzystania czasu pra-
cy układów technologicznych w kopal-
niach, jest dla elektrowni sprawność 
bloków energetycznych. Wg niemiec-
kich i greckich specjalistów podniesie-
nie sprawności siłowni energetycznych 
o 10% powoduje ograniczenie emisji 
CO2 o 20% - to tyle co nasze zobo-
wiązania w tym zakresie! Podniesie-
nie sprawności bloków energetycz-
nych jest realne i do zrealizowania w 
naszym kraju. o

Rozmawiał: Mariusz Marchwiak
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 � System ciepłowniczy 
w Kopenhadze

W Dani ciepło sieciowe stanowi po-
nad 60% całego produkowanego ciepła. 
W 2007 r. 80,5% ciepła było wytwarza-
ne w skojarzeniu w elektrociepłowniach. 
Ponad 20% wytwarzano w zakładach, 
które jako opał wykorzystują odpady 
komunalne. Większość duńskich miast 
posiada własne systemy ciepłownicze, 
a największym z nich jest system ko-
penhaski. 

Właścicielami sieci przesyłowej  
w Kopenhadze są spółki CTR I/S oraz 
VEKS I/S. Obie dostarczają ciepło do 
operatorów systemowych, a nie do po-
jedynczych odbiorców. Ich zadanie po-
lega na odbiorze ciepła od zakładów 
produkcyjnych i jego transporcie ruro-
ciągami przesyłowymi.

 � CTR (The Metropolitan 
Copenhagen Heating 
Transmission Company)

Sieci CTR zapewniają przesył ciepła 
dla ok. 90% odbiorców w centrum Ko-

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

warszawski system 
ciePłowniczy,

a wybrane systemy europejskie
Część II

Rys. 5. System ciepłowniczy w Kopenhadze

penhagi, co przekłada się na 275 000 
gospodarstw domowych.

CTR powstało w 1984 r. jako firma 
partnerska gmin Frederiksberg, Gento-
fte, Gladsaxe, Kopenhaga i Tårnby. Jej 
główne zadanie to przesyłanie ciepła do 
indywidualnych odbiorców od dużych 
przedsiębiorstw ciepłowniczych, głów-
nie spalarni śmieci i zakładów produku-
jących ciepło w kogeneracji. Ciepłownie 
olejowe wykorzystywane są tylko przy 

szczytowym zapotrzebowaniu lub w sy-
tuacjach awaryjnych. 

CTR zajmuje się skupem ciepła sie-
ciowego od zakładów produkcyjnych, 
wytwarzaniem ciepła w swoich zakła-
dach oraz transportem i sprzedażą cie-
pła do pięciu wyżej wymienionych gmin, 
w których działa przedsiębiorstwo. Po-
nadto, CTR wymienia ciepło z drugim 
operatorem Vestegnens Kraftvarmesel-
skab I/S (VEKS) i jest udziałowcem in-
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stalacji geotermalnej w Amager, z której 
także odbiera ciepło. Spółka jest odpo-
wiedzialna za planowanie, dalszy rozwój 
całego systemu przesyłowego i jego 
funkcjonowanie. 

System CTR składa się z 54 km 
sieci przesyłowej, 3 przepompowni, 14 
jednostek szczytowych oraz 56 dużych 
węzłów ciepłowniczych służących do 
transformacji parametrów z wysokoci-
śnieniowych na niskociśnieniowe. Zakup 
ciepła, jego kontrola i dostawy zarządza-
ne są z centrum dystrybucji CTR, które 
znajduje się w Frederiksbergu.

 � VEKS (Vestegnens 
Kraftvarmeselskab I/S) 

Systemy zaopatrujące w ciepło Ve-
stegnen (podmiejska część Kopenhagi) 
istnieją od kilkudziesięciu lat. Przed po-
wstaniem VEKS-u lokalne przedsiębior-
stwa ciepłownicze produkowały ciepło w 
mało sprawnych kotłowniach olejowych 
i węglowych. Kryzys naftowy w latach 
70. XX wieku dowiódł, że ograniczenie 
zużycia paliw kopalnych jest wskazane 
zarówno dla gospodarki, jak i ze wzglę-
du na środowisko. Zwrócono wówczas 
uwagę na zbytnie uzależnienie od ropy 
naftowej i podjęto działania ukierunko-
wane na rozbudowę oraz zwiększenie 
efektywności systemów ciepłowniczych 
zgodne z koncepcją: im większa liczba 
użytkowników, im wyższy udział ukła-
dów kogeneracyjnych,  tym sprawniej-
sze wykorzystanie energii.

VEKS powstał z inicjatywy 11 gmin 
Vestegnen, które postanowiły zaanga-
żować się w zwiększenie efektywności 
dostarczania i wykorzystywania energii. 
Misją VEKS jest dystrybuowanie ener-
gii cieplnej, wyprodukowanej w dużych 
elektrociepłowniach oraz spalarniach 
śmieci za pomocą magistralnych rur 
przesyłowych do sieci lokalnych firm 
ciepłowniczych. Podjęcie decyzji o wy-
korzystywaniu tego rodzaju ciepła wią-
zało się ze znacznym obniżeniem zuży-
cia paliw, dzięki czemu niezaprzeczalnie 
zyskało środowisko naturalne. Veste-
gnen zużywałoby znacznie więcej pali-
wa na produkcję tej samej ilości ciepła 

w używanych wcześniej lokalnych cie-
płowniach. Zmniejszenie zużycia pali-
wa przekłada się na ograniczenie emisji 
szkodliwych gazów, takich jak dwutle-
nek węgla oraz tlenki siarki i azotu, któ-
re zostały zredukowane o jedną trzecią.

�o System	VEKS
 � powstawanie sieci:

 – 	początek prac - 1986 r.
 –  zakończenie prac - 1992 r.

 � długość: 104 km 
 � pojemność: 44,000 m3 wody
 � ciśnienie projektowe: 25 bar
 � maksymalna średnica rurociągu: 

800 mm
 � minimalna średnica rurociągu: 100 

mm
 � przepustowość:

 –  minimum: 1 MJ/s
 –  maksimum: 35 MJ/s

 � zdolność wytwórcza:
 –  elektrociepłownie: 495 MJ/s
 –  spalarnie: 55 MJ/s
 –  akumulatory ciepła: 330 MJ/s
 –  obciążenie szczytowe: 993 MJ/s

�o Źródła	ciepła
E l e k t r o c i e p ł o w n i a	

Svanemølleværket	(SMV)
Dawniej zakład zasilany był węglem, 

ale w 1985 r. został zmodernizowany i 
od tego czasu jako paliwo wykorzystu-
je się w nim gaz ziemny i olej. Nowo-
czesna elektrociepłownia mieści się w 
północnej części Kopenhagi i zapewnia 
miastu znaczną część ciepła. Niedaw-
na modernizacja zwiększyła moc elek-
tryczną zakładu do 85 MWe, a cieplną 
do 355 MWt.

Elektrociepłownia	Avedøreværket	
(AVV)

Znajduje się w Avedøre Holme na 
południe od Kopenhagi i jest jedną z 
najsprawniejszych elektrociepłowni na 
świecie. Zakład produkuje energię elek-
tryczną odpowiadającą rocznemu zuży-
ciu 1,3 mln gospodarstw domowych, 
a zaopatruje w ciepło około 200 000 
z nich. Produkcja energii elektrycznej  
i ciepła w skojarzeniu jest czynnikiem 
decydującym o efektywności energe-

tycznej elektrociepłowni. Zakład składa 
się z dwóch bloków - Avedøre 1 i 2 o 
łącznej mocy elektrycznej 810 MWe i 
ponad 860 MW mocy cieplnej. Avedøre 
1 jako paliwo wykorzystuje głównie wę-
giel, choć może być również zasilane 
ropą naftową. Natomiast Avedøre 2 to 
blok na parametry nadkrytyczne opa-
lany gazem naturalnym oraz biomasą. 
Jest to największy blok energetyczny 
zasilany tego rodzaju paliwem na świe-
cie. Na terenie zakładu zlokalizowane są 
dwa akumulatory ciepła pozwalające na 
bardziej efektywne zarządzanie wytwo-
rzoną energią cieplną.

E l e k t ro c i e p ł o w n i a 	 H . C .	
Ørstedværket	(HCV)

Powstała w 1920 r. Znajduje się w 
centrum Kopenhagi. Obecnie głównym 
paliwem jest gaz ziemny, który w 1994 
r. zastąpił węgiel. Moc elektryczna za-
kładu to 185 MWe, cieplna wynosi zaś 
815 MWt.

Elektrociepłownia	Amagerværket	
(AMV)

Należy do grupy Vattenfall. Trzy blo-
ki zakładu zasilane są węglem, gazem 
oraz biomasą. Po modernizacji w 2010 
r. będzie osiągała moc ok. 500 MW elek-
trycznych i ponad 700 MW cieplnych.

Spalarnie	śmieci 
W Kopenhadze zlokalizowanych jest 

kilka zakładów zajmujących się utyliza-
cją śmieci. Elektrociepłownia opalana 
odpadami komunalnymi, należąca do 
grupy Amagerforbrænding, zapewnia 
elektryczność i ciepło dla ponad 140 
000 gospodarstw domowych.

 � Bibliografia
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 � System ciepłowniczy 
w Monachium

Sieć ciepłownicza w Monachium 
jest własnością spółki miejskiej SWM 
(Stadtwerke Munchen), a jej początek 
datuje się na 1908 r. Pierwszym ogrze-
wanym obiektem był szpital Schwabing, 
który zasilano z pobliskiej elektrocie-
płowni. Sieć rozwijała się w zależności 
od warunków lokalnych. Najbardziej dy-
namiczny rozwój miał miejsce w latach 
1960-1970. W śródmieściu sieć była 
zasilana parą, natomiast w dalszych 
dzielnicach gorącą wodą. Rysunek 6 
przedstawia sieć w 2001 r. Kolorem 
ciemnozielonym zaznaczona jest sieć 
zasilana wodą, natomiast błękitnym 
sieć parowa.

Od 2003 r. sieć parowa w centrum 
miasta jest przebudowywana na sieć 
wodną (ze względu na możliwość obni-
żenia parametrów czynnika grzewcze-
go). Przyczyni się to do podniesienia 
sprawności elektrycznej elektrociepłow-
ni i pozwoli ograniczyć emisję dwutlen-
ku węgla o 100.000 ton CO2 rocznie.

Sieć ciepłownicza w Monachium 
podlega ciągłej rozbudowie. Na rysun-
ku 7 na żółtym tle widać istniejącą sieć, 
natomiast zakreskowany obszar stano-
wi sieć, która miała być ukończona do 
końca 2009 r. Dwie nowe dzielnice zre-
zygnowały z produkcji energii cieplnej 
w osiedlowych kotłowniach na rzecz 
miejskiej sieci ciepłowniczej, która pro-
dukuje ciepło w kogeneracji. 

W Monachium parowe sieci cie-
płownicze były dość popularne przede 
wszystkim ze względu na łatwość wy-
korzystania nośnika ciepła, którym za-
silano odbiorców znajdujących się w 
pobliżu sieci. Sieć parowa jest jednak 
stosunkowo droga. Stosowane w niej 
rury stalowe przyczyniają się do wyso-
kich kosztów budowy i eksploatacji. 
Ponadto występują w niej duże straty 
ciepła ze względu na wysokie parame-
try pary (w Monachium 8 bar, 200°C). 
W 2000 r. 230 km rurociągów stano-
wiła sieć parowa, z której korzystało 4 
400 klientów. W 2003 r. rozpoczęto jej 
przebudowę. Każdego roku planuje się 

Rys. 6. Sieć ciepłownicza w Monachium (stan na 2001 r.)

Rys. 7. Sieć ciepłownicza w Monachium (stan na 2009 r.)
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przebudowywać 23 km sieci parowej 
dla ok. 400 klientów (rys. 8).

Tylko 5% ciepła wykorzystywane 
jest jako ciepło wysokotemperaturowe 
w postaci pary dla stołówek, do proce-
sów nawilżania powietrza w pomiesz-
czeniach i do chłodziarek absorpcyj-
nych. Ze względu na to, że około 95% 
ciepła dostarczanego do klientów w 
Monachium nie wymaga temperatury 
wyższej od 100°C, odchodzi się od 
sieci parowej i stosuje sieć wodną o 
niższych parametrach.

Z sieci korzysta ponad 100 000 
mieszkańców. W systemie znajduje 
się 11 437 liczników ciepła.

�o Chłód	sieciowy
Korzystanie z chłodu sieciowego 

zamiast z rozproszonych instalacji kli-
matyzacyjnych pozwala na oszczęd-
ność energii pierwotnej (energii w pa-
liwie).

Sieć chłodu w Monachium została 
zainicjowana przez Centrum Badań i 
Innowacji (FIZ) firmy BMW. Od kwietnia 
2004 r. SWM zainwestowało 6,5 mln 
euro w sieć chłodniczą. Jej długość 
wynosi 4,6 km, a oszczędności, które 
udało się dzięki niej uzyskać wynoszą 
10 000 MWh. Zimna woda pobierana 
jest z głębi ziemi ze źródła, które znaj-
duje się pod linią metra i tłoczona jest 
do sieci chłodniczej. Istnieje możliwość 
przyłączenia nowych odbiorców w oko-
licach istniejącej sieci chłodniczej. 

�o Źródła	energii
Elektrownie i ciepłownie należą do 

spółki miejskiej SWM.

Elektrociepłownia	Nord
Składa się z 3 niezależnych blo-

ków energetycznych, które wytwarzają 
energię cieplną w kogeneracji. Więk-
sza część energii produkowana jest 
w bloku 2, który opalany jest węglem 
kamiennym (w ciągu roku spalane jest 
800 000 ton węgla). W blokach 1 i 3 
spalane są śmieci miejskie oraz osad 
ściekowy pozostały z procesu oczysz-
czania ścieków (w 2006 r. ilość spalo-
nych śmieci oscylowała na poziomie Rys. 8. Modernizacja sieci ciepłowniczej w Monachium w latach 2003-2011

Tab. 2. Porównanie długości sieci  
oraz obciążenia maksymalnego w poszczególnych latach

2001 2006 2007 2008

Roczna produkcja ciepła 
[GWh]

4748 5127 3754 4436

Tab. 1. Produkcja ciepła w poszczególnych latach

2001 2006 2008

Roczna Maksymalne obciążenie 
[MWq]

1699 1721 -

Długość sieci  
ciepłowniczej [km]

548  
(w tym ok. 250 sieci 

parowej)
617 640

Tab. 3. Zestawienie parametrów sieci chłodniczej

Rok Moc chłodnicza Przepływ wody

2004 3,5 MW 600 m3/h 167 l/s

2005 4,0 MW 686 m3/h 195 l/s

Od 2006 5,0 MW 857 m3/h 238 l/s
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700 000 ton). W czasie dużego zapo-
trzebowania na energię cieplną zainsta-
lowane w elektrociepłowni kotły gazowe 
produkują energię cieplną szczytową. 
Łączna moc cieplna wynosi 900 MWq, 
a moc elektryczna 360 MW. Elektro-
ciepłownia zasila północną część sieci 
ciepłowniczej oraz sieć parową w cen-
trum miasta. Za szczególnie innowacyj-
ne i przyjazne środowisku wytwarzanie 
energii elektrycznej Elektrociepłownia 
Nord otrzymała w 1993 r. prestiżową 
nagrodę Powerplant Award.

Elektrociepłownia	Süd
Energia elektryczna wytwarzana 

jest w tej instalacji od 1899 r., a energia 
cieplna od 1969 r. W 1980 r. w miejsce 
kotła parowego zainstalowano pierw-
szy układ gazowo-parowy, a w 2004 r. 
powstał drugi blok gazowo-parowy. W 
turbinach gazowych spalany jest gaz 
ziemny, ale w przypadku jego braku 
może być wykorzystywany lekki olej 
opałowy. Maksymalna moc elektrycz-
na EC Süd wynosi 698 MW. Maksy-

malna moc cieplna (814 MWq) może 
być wykorzystywana przez klientów do 
podgrzewu gorącej wody w dzielnicach 
Sendling i Perlach oraz do wytwarza-
nia pary wodnej zasilającej obszar w 
śródmieściu.

Elektrociepłownia	Freimann
Produkuje energię cieplną w koge-

neracji od 1974 r. w dwóch turbinach 
gazowych. Jako paliwo wykorzystywa-
ny jest gaz ziemny. Maksymalna moc 
elektryczna to 160 MW, natomiast moc 
ciepłownicza to 400 MWq. Elektrow-
nia zasila sieć ciepłowniczą w dzielnicy 
Friemann. Znajduje się w niej 15 zbior-
ników wodnych, które pełnią funkcję 
akumulatora ciepła. 

Elektrociepłownia	silnikowa	We-
stbad

Oprócz dwóch silników tłokowych 
o obiegu Otto znajdują się 2 kotły za-
silane gazem ziemnym. Łączna moc 
cieplna obiektu to 9,36 MWq, a moc 
elektryczna to 1,76 MW.

Ciepłownia	Theresienstraße
Od 1963 do 2006 r. obiekt był elek-

trociepłownią. W wyniku moderniza-
cji zrezygnowano ze spalania węgla 
kamiennego i zainstalowano dwa ko-
tły wodne opalane gazem ziemnym, 
każdy o mocy 102 MWq. Zasilają one 
sieć parową oraz przekształconą część 
sieci wodnej w centrum miasta. Obec-
nie ciepłownia stanowi centrum moni-
torowania w ciepłowniach „pracy bez 
nadzoru”.

Ciepłownia	Kathi-Kobus-Straße
Ciepłownia działa od 1965 r. (po 

przebudowie w 1999 r. w trybie „pracy 
bez nadzoru”). Pracuje jeden kocioł o 
mocy 74 MWq, który zasila sieć paro-
wą w centrum miasta.

Ciepłownia	Gaisbergstraße
Działa od 1974 r., przebudowana 

w 2001 r. Zasila sieć parową w cen-
trum miasta. 

W ciepłowni są zainstalowane 3 ko-
tły o łącznej mocy ciepłowniczej 147 
MWq.

Ciepłownia	Schwabing
Wcześniej nie miała połączenia z 

siecią ciepłowniczą, zasilała wyłącznie 
szpital Schwabinger. Obecnie po mo-
dernizacji w 2000 r. jest włączona do 
sieci, tak jak inne ciepłownie.

Ciepłownia	Zentralwäscherei
Podobnie jak ciepłownia Schwabing 

do 2006 r. nie miała połączenia z siecią 
ciepłowniczą. Obecnie jest przyłączo-
na do sieci, jednak zaopatruje głów-
nie centralną pralnię miejską w parę 
technologiczną oraz w gorącą wodę. 
W ciepłowni zainstalowane są 3 kotły 
o łącznej mocy 7 MWq.

Ciepłownia	Koppstraße
Uruchomiona w 1967 r., zmoderni-

zowana w 2001 r., od tamtej pory działa 
w trybie „pracy bez nadzoru”. Zainsta-
lowane dwa kotły o łącznej mocy 90 
MWq, zasilają wodną sieć w dzielnicy 
Sendling.

Rys. 9. Sieć chłodnicza w Monachium
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Ciepłownia	Perlach
Powstała w 1980 r., zmodernizowa-

na w 2001 r. W ciepłowni znajdują się 
3 kotły, każdy o mocy 53 MWq. Zasila 
sieć ciepłowniczą w dzielnicy Perlach.

Ciepłownia	oraz	instalacja	geo-
termalna	Riem

Uruchomiona w 2003 r. Zainstalo-
wano 3 kotły o łącznej mocy 35 MWq. 
Moc instalacji geotermalnej to 9 MWq. 
Ciepłownia zasila sieć w dzielnicy Riem.

Ciekawostką jest biogazownia za-
opatrująca w energię elektryczną i ciepl-
ną ogród zoologiczny. W instalacji spa-
lany jest biogaz z fermentacji odchodów 
zwierzęcych z ogrodu zoologicznego 
oraz z odpadów roślinnych niezjedzo-
nych przez zwierzęta. Moc biogazowni 
to 40 kW mocy elektrycznej i 74 kWq 
mocy cieplnej. Roczna produkcja ener-
gii elektrycznej i cieplnej w biogazowni 
to odpowiednio 240.000 kWh i 230.000 
kWh.
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 � System ciepłowniczy 
w Sztokholmie

W Sztokholmie istnieje pięć przed-
siębiorstw zajmujących się produkcją 
ciepła na potrzeby tej aglomeracji. Są 
to: Fortum, E.On, Norrenergi, Södere-
nergi oraz Vattenfall.

Poza tym firma Söderenergi do-
starcza ciepło do dwóch dystrybuto-
rów Tälje Nät i Södertörns Fjärrvärme 
AB. Dodatkowo na rynku działa rów-
nież firma Sollentuna Energi, która jest 
w głównej mierze dystrybutorem cie-
pła, jednak posiada też swoje niewiel-
kie jednostki produkcyjne.

Systemy ciepłownicze w aglome-
racji Sztokholmu są ze sobą częścio-
wo połączone. Te połączenia zostały 

wykonane w celu wspierania wspól-
nych przedsięwzięć mających na celu 
obniżenie kosztów produkcji. Niższe 
koszty produkcji nie są jednak gwa-
rancją długoterminowego obniżenia 
cen sprzedaży energii cieplnej. Sys-
temy ciepłownicze napotykają tu na 
konkurencję w postaci nowych, innych 
form ogrzewania.

Ok. 60% odbiorców zaopatrywa-
nych jest w ciepło z systemów cie-
płowniczych (jest to równoważne z ok. 
5,5 TWh ciepła sprzedawanego ponad 
6000 odbiorcom). Ciepło sieciowe ry-
walizuje głównie z lokalnymi, większy-
mi lub mniejszymi źródłami opalanymi 
olejem lub wykorzystującymi energię 
elektryczną.

Większa integracja sieci cieplnych 
różnych operatorów w Sztokholmie i 
sąsiednich miejscowościach sprzy-
ja rozwojowi źródeł kogeneracyjnych. 
Już teraz z ok. 5,5 TWh sprzedawanej 
energii ponad 250 GWh jest eksporto-
wanych poza granice miasta. Trans-
akcje te stanowią część długotermi-
nowych projektów mających na celu 

jak najefektywniejsze wykorzystanie 
zasobów ciepła w regionie. 

System dystrybucji ciepła na tere-
nie aglomeracji Sztokholmu jest obec-
nie podzielony na trzy główne sieci: 
centralną, północno-zachodnią i po-
łudniową. Całkowita długość systemu 
wynosi ok. 800 km.

Ciepło sieciowe przyczynia się do 
znacznej poprawy jakości powietrza w 
Sztokholmie. W miarę zastępowania 
nim indywidualnych ciepłowni opala-
nych paliwami kopalnymi, powietrze 
staje się coraz mniej zanieczyszczone. 
Szacuje się, że co roku ciepłem sie-
ciowym zastępowanych jest ok. 200 
indywidualnych kotłowni. Ponadto, 
emisje tlenków azotu, siarki i pyłów 
zostały znacznie ograniczone dzięki 
zastosowaniu nowoczesnych i bardziej 
wydajnych technologii, jak chociaż-
by zastosowanie zaawansowanych 
systemów oczyszczających spaliny 
w elektrowniach. 

W Sztokholmie wykorzystywanie 
ciepła sieciowego daje ogromne moż-
liwości użycia niekonwencjonalnych, 

Rys. 10. Zapotrzebowanie na chłód sieciowy w Sztokholmie w ostatnich latach



76 nr 5(17)/2010
C

ie
pł

o
w

n
ic

tw
o

Tab. 4. Zainstalowana moc ciepłownicza w poszczególnych źródłach

Moc zainstalowana [MW]

Spalarnie śmieci 240

Elektrociepłownie (gaz ziemny, olej opałowy) 1575

Źródła szczytowe 1450

Ciepło przemysłowe 6

Tab. 5. Produkcja ciepła w poszczególnych źródłach w Wiedniu w latach 2006-2008

2006/07 [GWh] 2007/08 [GWh] 2008/09 [GWh]

Spalarnie śmieci 1374,4 1470 1510

Elektrociepłownia - kogeneracja 3125,4 3911,9 3736,1

Źródła szczytowe 259,6 239,6 173,3

Ciepło przemysłowe 11,3 13,7 19,7

Suma 5517 5635,2 4693

Tab. 6. Długość sieci ciepłowniczej w ostatnich latach

2006/07 [GWh] 2007/08 [GWh] 2008/09 [GWh]

Sieć ciepłownicza

Sieć magistralna 528,3 532,5 542,4

Sieć rozdzielcza 546,6 559,7 575,8

Suma 1074,9 1092,2 1118,2

Lokalne sieci

Sieć magistralna 40,2 44,2 31

Sieć rozdzielcza 19,5 19,4 20,2

Suma 59,7 63,6 51,2

Rys. 11. Struktura produkcji ciepła na potrzeby systemu ciepłowniczego  
(dane za okres 01.10.2008-30.09.2009)

bardziej ekologicznych źródeł energii. 
Producenci ciepła dążą do coraz szer-
szego wykorzystania biopaliw, energii 
słonecznej i ciepła zakumulowanego 
w wodzie morskiej oraz odzyskanego 
podczas oczyszczania ścieków. Na 
coraz szerszą skalę wykorzystywane 
są pompy ciepła przy współpracy z 
energią pozyskiwaną z wody. Wszyst-
kie te technologie dają ok. 50% udzia-
łu energii ze źródeł odnawialnych przy 
produkcji energii cieplnej. 

Klienci  wywierają ogromny nacisk 
na ekologię, co z kolei przekłada się na 
coraz większy udział energii odnawial-
nej i nowsze technologie produkcyjne.

W perspektywie czasu sytuacja 
energetyczna Szwecji będzie korzystna, 
do czego w znacznej mierze przyczy-
nia się wykorzystanie OZE i biopaliw. 
Co prawda może pojawić się koniecz-
ność zwiększenia wytwórczej mocy 
elektrycznej, jednak przyglądając się 
bliżej obecnej polityce kraju, nie będą 
to moce pozyskiwane z elektrowni ją-
drowych lub wodnych. W związku z tym 
istnieje duża szansa na rozwój źródeł 
energii wykorzystujących kogenerację, 
jako bardzo konkurencyjny sposób po-
zyskiwania energii. Istnieje zatem rów-
nież zapotrzebowanie na rozwój sie-
ci ciepłowniczych. W ostatnich latach 
nowe moce przyłączane do systemów 
odpowiadały zapotrzebowaniu ok. 150-
200 GWh rocznie. Zapotrzebowanie to 
ma być pokrywane głównie przez efek-
tywne wykorzystanie obecnych źródeł 
produkcyjnych. Co więcej, dalszy roz-
wój ciepła sieciowego został uzasad-
niony również z ekonomicznego punk-
tu widzenia, co jest o tyle istotne, że 
w Szwecji nie są stosowane dotacje. 

Duże zapotrzebowanie na ener-
gię w Sztokholmie pozwala na wyko-
rzystanie bardzo różnorodnych źródeł 
wytwórczych. Obecnie ok. 30% ciepła 
pozyskiwane jest z paliw kopalnych, 
czyli gazu, ropy naftowej i węgla. Bio-
paliwa wykorzystywane są do produkcji 
ok. 24% ciepła. Dzięki ściekom i wyko-
rzystaniu wody morskiej, głównie przy 
pomocy pomp ciepła, produkuje się 
kolejne 25%. 
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Największe jednostki wytwórcze 
w Sztokholmie to cztery elektrocie-
płownie: Värtan, Hammarby, Högdalen 
i Hässelby. Wytwarzają one łącznie ok. 
6 tys. GWh energii cieplnej. 

�o Chłód	sieciowy
Coraz powszechniejszym i szyb-

ko rozwijającym obszarem działalno-
ści spółek dystrybucyjnych na terenie 
Sztokholmu jest chłód sieciowy, wyko-
rzystujący w dużej mierze istniejącą in-
frastrukturę. Chłód wytwarzany z wody 
morskiej jest rozprowadzany głównie do 
centralnej części miasta za pomocą no-
wych rurociągów ułożonych w istnieją-
cych tunelach systemu ciepłowniczego. 
Popyt na tego rodzaju usługę jest coraz 
większy. Działalność systemu została 
zainaugurowana podczas wyjątkowo 
gorącego lata 1994 r. Od tego czasu 
sieć rozprowadzania chłodu cały czas 
się rozwija i przekroczyła moc 300 MW.

 � System ciepłowniczy 
w Wiedniu

Decyzja o powstaniu systemu cie-
płowniczego w Wiedniu zapadła w 
1965 r., natomiast początek działania 
systemu datowany jest na 30 stycz-
nia 1969 r.

Sieć ciepłownicza należy do spółki 
miejskiej Wien Energie. Całkowita dłu-
gość wiedeńskiej sieci wynosi 1169 
km. Sieć magistralna stanowi 542 km, 
a sieć rozdzielcza 575 km. W skład sys-
temu wchodzą lokalne sieci ciepłowni-
cze o długości 31 km (sieć magistral-
na) i 20 km (sieć rozdzielcza). Prawie 
100% sieci jest zasilane gorącą wodą, 
jedynie 4,2 km parą. Wiedeński system 
pokrywa 36% zapotrzebowania Wied-
nia na ciepło. Korzysta z niego 296 000 
mieszkań oraz 5 831 dużych odbiorców 
(zakłady przemysłowe, urzędy, etc.).

�o Źródła	ciepła:
Elekrociepłownia	Spittelau	
Kocioł spalający odpady miejskie o 

mocy 60 MWq. Szczytowy kocioł o mo-
cy cieplnej 400 MWq opalany gazem 
ziemnym lub lekkim olejem opałowym.

Spalarnia	Floetyersteig
Moc cieplna wynosi 51 MWq i po-

wstaje podczas termicznego przetwa-
rzania odpadów miejskich. 

Spalarnia	Simmeringer	Haide
Moc cieplna wynosi 75 MWq i po-

wstaje podczas termicznego przetwa-
rzania odpadów miejskich, odpadów 
przemysłowych oraz osuszonego osa-
du pościelowego z oczyszczalni ście-
ków.

Spalarnia	Pfaffenau
Moc cieplna wynosi 54 MWq i po-

wstaje podczas termicznego przetwa-
rzania odpadów miejskich. W zakładzie 
działa również biogazownia z silnikiem 
tłokowym o mocy 1 MWq.

Raffinerie	Scwechat
Moc cieplna wynosi 168 MWq, 

otrzymywana jest w elektrociepłowni 
parowej, w której spalany jest gaz ziem-
ny, ciężkie oleje opałowe oraz odpady 
porafineryjne.

Elektrociepłownia	Simmering
W elektrociepłowni znajdują się 4 

bloki. Blok 1 gazowo-parowy opalany 
jest gazem ziemnym o mocy cieplnej 
450 MWq. Blok 2 jest blokiem paro-
wym, opalanym gazem ziemnym o mo-
cy 150 MWq. Blok 3 parowy o mocy 
350 MWq, opalany jest gazem ziem-
nym lub ciężkim olejem opałowym, a 
blok 4 o mocy cieplnej 37 MWq - bio-
masą leśną. W ub. r. blok gazowo-paro-
wy zastał gruntownie zmodernizowany. 
Jego moc elektryczna i cieplna wzrosły 
blisko 2-krotnie.

Elektrociepłownia	Donaustadt
Elektrociepłownia parowa opalana 

gazem, zainstalowana moc cieplna to 
250 MWq.

Elektrociepłowia	Leopoldau
Układ gazowo-parowy o mocy 

cieplnej 170 MWq opalany jest gazem 
ziemnym; szczytowy kocioł o mocy 170 
MWq opalany jest gazem ziemnym lub 
lekkim olejem opałowym. 

Ciepłownia	Arsenal
Szczytowy kocioł o mocy 340 

MWq opalany jest gazem ziemnym 
lub ciężkim olejem opałowym.

Ciepłownia	Kargan
Szczytowy kocioł o mocy 200 

MWq opalany jest gazem ziemnym 
lub ciężkim olejem opałowym.

Ciepłownia	Inzersdorf
Szczytowy kocioł o mocy 340 

MWq opalany jest gazem ziemnym 
lub lekkim olejem opałowym.

Ponadto, do systemu ciepłowni-
czego włączony jest szpital Wilhel-
minenspital z kotłem parowym opa-
lanym lekkim olejem opałowym o 
mocy 14 MWq oraz firmy Henkel i 
Hrachowina z mocami  odpowiednio 
3,5 MWq i 1,5 MWq.

 � System ciepłowniczy 
w Pradze 

Praskie przedsiębiorstwo ciepłow-
nicze zostało założone w 1992 r. Je-
go początek możemy datować już na 
1897 r., w którym powstało Przed-
siębiorstwo Elektryczne Królewskie-
go Miasta Pragi. Obecny system cie-
płowniczy ma swe początki w latach 
70. XX w., kiedy zaczęły powstawać 
pierwsze praskie betonowe osiedla, 
a system ciepłowniczy został uznany 
za najlepszy sposób na zaopatrzenie 
ludności w ciepłą wodę i ogrzewanie. 

Na początku system był zasilany 
dostępnym na miejscu węglem bru-
natnym, później ciężkim olejem opało-
wym i gazem ziemnym. W latach 80., 
w następstwie pogarszającej się ja-
kości powietrza, powstał pomysł uży-
cia ciepła odpadowego. Do tego celu 
planowano wykorzystać elektrownię 
w pobliskim mieście Mělník. Projekt 
wystartował w 1987 r., jednak upadek 
reżimu komunistycznego spowodował 
jego przerwanie już w 1989 r.

Obecnie sprywatyzowane Pra-
skie Przedsiębiorstwo Ciepłownicze 
wspólnie z właścicielami elektrow-
ni Mělník postanowiło wdrożyć ten 
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projekt tak, aby odpowiadał nowej 
gospodarce rynkowej. Dostawy cie-
pła przestały być postrzegane jako 
służba publiczna i subsydia na nie 
zostały wycofane. W związku z tym 
obie firmy powołały do życia spółkę 
Energotrans. Budowa elektrociepłow-
ni została ukończona w 1995 r. Wte-
dy to pierwsze gigadżule ciepła po-
płynęły z EC Mělník do Pragi. Jednak 
rozwój praskiej sieci cieplnej był jesz-
cze daleki od zakończenia. Przez lata 
90. XX w. i początek XXI w. kolejne 
obszary zasilane przez lokalne sieci 
były podłączane do systemu, co do-
prowadziło do wydłużenia głównych 
magistral sieci z elektrociepłowni Měl-
ník do dzielnicy Modrany (do ponad 
60 km w 2001 r.).

Rozwój kontynuowano w 2002 
r. podłączając system cieplny mia-
sta Neratovice, który został zniszczo-
ny podczas katastrofalnej powodzi, 
która nawiedziła Czechy w 2002 r. 
Odbudowany system włączono do 
systemu miejskiego. Podobnie paro-
wy system cieplny regionu Ivalidovna 
po zalaniu przez powódź został cał-
kowicie wymieniony na system wod-
ny i podłączony do głównego pra-
skiego systemu ciepłowniczego w 
2004 r. Ostatnimi podłączonymi re-
gionami były Horní Počernice i Horní 
Měcholupy kolejno w 2005 i 2008 r. 
Ponad 50 ciepłowni opalanych ga-
zem ziemnym zostało wycofanych z 
eksploatacji, natomiast większe cie-
płownie włączono do sieci, jako źró-
dła szczytowe. Rozwój praskiej sieci 
cieplnej doprowadził do znacznego 

ograniczenia emisji spalin w wysoko 
zanieczyszczonych terenach miej-
skich oraz zwiększenia efektywności 
energetycznej poprzez większe wyko-
rzystanie energii cieplnej ze źródeł ko-
generacyjnych. Oba opalane węglem 
zakłady w Pradze oraz jednostka w 
Mělník przeszły gruntowną moder-
nizację mającą na celu dostosowa-
nie się do surowych norm emisyjnych 
wprowadzonych w 1998 r. przez UE.

Powyższe inwestycje, wprowa-
dzane przez dwie ostatnie dekady, 
doprowadziły do powstania jedne-
go z największych scentralizowa-
nych systemów cieplnych w Euro-
pie. Przyczynił się on do  ograniczenia 
zanieczyszczenia Pragi, przy jedno-
czesnym pewnym i bezpiecznym za-
opatrzeniu w ciepło ponad 200 ty-
sięcy gospodarstw domowych oraz 
tysięcy innych odbiorców zarówno 
z sektora publicznego, jak i prywat-
nego Pragi oraz pobliskiego miasta 
Neratovice. 

�o Podstawowe	dane	
praskiego	systemu	
ciepłowniczego		
(dla	2008	r.)

 � Medium transportującym ciepło 
jest woda o temperaturze oblicze-
niowej ok. 140oC.

 � Nominalne ciśnienie w rurocią-
gach - 2,45 MPa.

 � Długość głównej magistrali (ko-
lektora) - 63,6 km (od elektrocie-
płowni w Mělník do Modranów).

 � Całkowita długość rurociągów  
- 1365,5 km.

 � Całkowita ilość ciepła sprzedane-
go - 10 PJ (2,8 TWh).

 � Ilość energii cieplnej wytwarzanej 
w kogeneracji - 83%.

 � Produkcja ciepła w elektrocie-
płowniach - 966 GWh.

�o Źródła	ciepła
Elektrociepłownia	Mělník

 � liczba kotłów - 6
 � ilość turbin - 6
 � maksymalna wydajność kotła  

- 230 t/h pary
 � ciśnienie pary - 9,4 MPa
 � temperatura pary - 540oC
 � paliwo - węgiel brunatny
 � całkowita moc elektryczna - 352 

MWe.

Elektrociepłownia	Malesice	II
 � liczba kotłów - 6
 � ilość turbin - 2
 � maksymalna wydajność kotła  

- 180 t/h pary
 � ciśnienie - 13,6 MPa
 � temperatura pary - 536oC
 � paliwo - nisko zasiarczony węgiel 

kamienny
 � całkowita moc elektryczna - 110 

MWe.

Elektrociepłownia	Michle
 � liczba kotłów - 2
 � maksymalna moc cieplna kotła  

- 35,5 i 7,5 MWt
 � paliwo - gaz ziemny
 � ilość turbin - 1
 � całkowita moc e lektryczna  

- 6 MWe. o

Opublikowany Raport zawiera niepełny opis 6 systemów z Europy. Ze 
względu na ograniczenia związane z możliwością uzyskania kompletnych 
danych, a także związanych z tym kosztów, Autorom nie udało się dotrzeć 
do pełnych informacji, które dałyby możliwość dogłębnej analizy i porównania 
dużych systemów ciepłowniczych w Europie.

Pomimo tego, że Raport zawiera ogólne porównania, uważamy, że jest 
bardzo cenny, gdyż jest to pierwsze tego typu porównanie i daje możliwość 
zapoznania się z podstawowymi informacjami związanymi z działalnością kil-
ku dużych europejskich systemów ciepłowniczych.

Redakcja „NE” Raport został stworzony na potrze-
by kampanii Warszawskie Ciepło.
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Duńska utopijna awangarda, 
czy benchmark do realizacji na polskim gruncie?

 � Trzy ery  
- wybudzeni z idylli

„Gdybologia” jest nauką niespisaną, 
acz w dalszym ciągu znajdującą wielu 
amatorów. W przypadku Królestwa Da-
nii zadanie pytania „co by było, gdyby...” 
nie Kryzys Naftowy - jest całkowicie za-
sadne. Tak, jak dzisiaj my, Polacy, zmu-
szeni jesteśmy, za dotknięciem legisla-
cyjnego bata, do holistycznej konwersji 
i restauracji swoich mocy produkcyj-
nych w sektorze energetycznym, który 
wyrósł z prawa wtórnego UE - Pakie-
tu dyrektyw w zbiorze „3x20” oraz no-
welizacji założeń Dyrektywy IED - tak 
Kopenhaga zapłaciła frycowe za jaw-
ne poparcie Izraela w wojnie Yom Kip-

pur  rozpoczętej 6 października 1973 
r., kiedy to wojska Egiptu i Syrii natar-
ły na terytorium administrowane przez 
Jerozolimę.

Wnet, bo zaledwie 10 dni później, 
siostrzana organizacja kartelu OPEC 
- OAPEC (zrzeszająca tylko państwa 
Zatoki Perskiej bez Iranu) zadecydo-
wała o podwyżce cen ropy naftowej, 
na której oparta była ekonomika duń-
ska, o 70% do poziomu 5,11 USD rów-
nocześnie zapowiadając miesięczne 
redukcje stóp produkcyjnych o 5 p.p. 
aż do wycofania wojsk izraelskich z Sy-
naju i Wzgórz Golan. Posunięcia po-
siadaczy rezerwuaru perskiej ropy oka-
zały się jednak bardziej drastyczne. 
W listopadzie ograniczono wydobycie 

o 25% w stosunku do poziomów wrze-
śniowych, a w grudniu o kolejne 30%. 
Konsekwencje takich poczynań były 
dramatyczne. W grudniu 1973 r. Japoń-
czycy byli w stanie zapłacić za barył-
kę „czarnego złota” aż 17 USD! Ropa 
stała się surowcem rzadkim, o które-
go rywalizację na rynku światowej tak 
małemu państwu jakim jest Dania  było 
niezwykle trudno. Era taniego surow-
ca została definitywnie zakończona, 
co  zresztą unaocznia rysunek 2 i spa-
dek konsumpcji brązowej mazi z 300 
tys. b/d do 160 tys. b/d (niemalże po-
łowiczna redukcja). Impas na poziomie 
makroekonomicznym fluktuował werty-
kalnie w dół łańcucha, na poziom mikro 
do gospodarstw domowych, których in-

Jacek Sobański, „Nowa Energia”

Rozchwiana globalna monokultura paliwowa funkcjonuje w ramach 
wyraźnych trendów sezonowych. Od gospodarki opartej na ropie naftowej 

(do 1973 r.), po karbonizację trybów produkcyjnych i bytowych  
(+/- do lat 90. ubiegłego wieku), aż po stan ówczesny, czyli dążenie  
do zerwania kopalnego kagańca. Jeżeli przyrównalibyśmy owe transformacje 
do biegu maratońskiego, należałoby zauważyć, że z przyczyn historycznie 
uzasadnionych - angaż w struktury RWPG i pobratymstwo z blokiem sowieckim 
- Polska została przetrzymana w boxach startowych podczas początkowej fazy 
owego biegu, co dziś skutkuje rychłym zakwaszeniem mięśni kwasem mlekowym 
naszego maratończyka. Duński z kolei żwawo i jednostajnie zmierza  
ku obranemu celowi. Widać to szczególnie na przykładzie „królewskiego 
systemu ciepłowniczego”, który na przestrzeni 30 lat przepoczwarzył się  
(czyt. zdecentralizował) w sposób istotny (rys.1).
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dywidualne kotły były sprofilowane na 
spalanie właśnie ropy naftowej.

Rząd duński nie mógł pozwolić, 
by niedobory importowe w tak drama-
tycznym stopniu afektowały sytuację 
najsłabszego czynnika, czynnika in-
dywidualnego. Nakreślono więc plany 
uniezależnienia się od dalekosiężnych 
dostaw surowców kopalnych na rzecz 
„lokalnego węgla” (w tym z Polski), sy-
multanicznie prowadząc decentralizację 
systemu energetycznego tak, by upo-
wszechnić i uatrakcyjnić korzystanie 
z gminnych sieci ciepłowniczych wzglę-
dem pieców domowych, których sto-
pień kontrolowalności (materiału wsa-
dowego) był nikły1. Podobny problem 
egzystuje obecnie w Polsce, gdy przy-
słowiowa para kaloszy ląduje w kotłach 
gospodarstw domowych bez żadnych 
konsekwencji cywilno-karnych.

Oparcie o węgiel nie było jednako-
woż stanem docelowy dla tamtejszych 
notabli. Jak sposób zauważyć na rysun-
ku 3 konsumpcja tegoż na przestrzeni 
dwunastu lat wzrosła o 6 mln ton, osią-
gając historyczne apogeum w 1998 r., 
kiedy to zutylizowano 17 mln ton węgla. 
Trudno dziś stawiać sądy ostateczne, 
ale można podejrzewać, że taki pu-
łap nie zostanie już nigdy osiągnięty. 

Jednoznacznie wskazuje na to legi-
slacja Folketingetu (izby ustawodaw-
czej), która zakazała budowy nowych 
instalacji energetycznych opalanych 
węglem z dniem 1 stycznia 1997 r., 
co automatycznie otworzyło furtkę dla 
najmniej emisyjnego z węglowodorów 
- gazu ziemnego.

Postrzeganie „błękitnego surow-
ca” jako alternatywy dla budowy wy-
sokosprawnej kogeneracji w Danii ma 
charakter decylowy. Od perygeum do 
apogeum - od 0 mld m3 w 1980 r. do 
5,7 mld m3 konsumpcji użytkowej w 
sektorze komunalno-bytowym obec-
nie (rys. 4). W tym celu uruchomiono 
eksplorację w krajowej morskiej stre-
fie ekonomicznej na złożach „Lulita”, 
„Harald”, „Sydarne”, „Tyra”. To z kolei 
dało asumpt i podstawę do swoiste-
go rozdziału infrastrukturalnego kra-
ju. Początkowo przykaz ministerialny 
nakazywał doprowadzenie sieci gazo-
wych do odległych obszarów wiejskich, 
sieci ciepłownicze zaś miały rozrastać 
się w dalszym ciągu wokół średnich 
i dużych aglomeracji. To powodowa-
ło jednak nadmierny brak konkurencji 
między sektorem gazowym i ciepłow-
niczym, dlatego też powoli odchodzi 
się od tego zapisu na rzecz rozbudowy 

dystryktów pod egidą elektrowni CHP. 
Nie oznacza to klasycznej degradacji 
branży tego najczystszego surowca ko-
palnego. Wręcz przeciwnie niedawno 
zrealizowano pierwszy w historii kon-
trakt na import LNG z Niemiec.

 � Kilka faktów

Należy jasno stwierdzić, że gminne 
spółki kogeneracyjne w Danii operują 
na zupełnie innym rzędzie wielkości 
skali oraz według nieznanych w Polsce 
norm obyczajowo-prawnych. Prosta 
imputacja założeń tam zastosowanych 
jest nie tyle zadaniem karkołomnym, 
co wręcz niemożliwym. Przyczyn jest 
wiele. Zaczynając od tych kulturowych 
- co drugi Duńczyk wyraża swoją soli-
darność z naturą dojeżdżając do pra-
cy zeroemisyjnym bicyklem, zaś cały  
5,5-mln naród jest zobowiązany do se-
gregacji śmieci (brak konieczności bu-
dowy osobnych i kapitałochłonnych 
sortowni) tak, by te mogły w postaci 
gotowej trafić do jednej z 29 spalarni 
produkujących prąd elektryczny i cie-
pło. W zamian za bezpłatną usługę sor-
towania śmieci, jaką wykonuje klient, 
otrzymuje on bardzo atrakcyjną cenę 
za wywóz odpadów - 147 EUR rocznie.

Rys. 1. Blisko trójdekadowa metamorfoza ze stanu scentralizowanego w 1985 r. do stanu zdecentralizowanego w 2009 r.

1) Ustawa o Ochronie Środowiska z 1973 r., zobowiązała do zmniejszenia zanieczyszczeń z niskich źródeł spalania.
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Klarowność założeń i ram praw-
nych, jaka towarzyszy działalności 
wytwórczej jest również niespotyka-
na. Poza zakazem budowy popular-
nych „węglówek” w 1997 r., wcześniej, 
bo w 1985 r. wyeliminowano możliwość 
konstrukcji elektrowni w technologii ato-
mowej, co dało jasny sygnał rodzimym 
producentom zespołów i podzespo-
łów energetycznych takim jak Dan-
foss, Grundfos, Kamstrup czy Vestas, 
co do tego w jakim kierunku mają roz-
począć rozwój kapitału technologiczne-
go i R&D. Co więcej, żadna inwestycja 
z dziedziny generacji energii elektrycz-
nej i termicznej realizowana na terenie 
Królestwa, na mocy art. 1 paragraf 2. 
Ustawy o Dostawach Ciepła z 1990 r., 
nie otrzyma koncesji, pozwolenia na 
budowę i włączenie do eksploatacji, je-
żeli nie zostanie skojarzona z produkcją 
ciepła. To bezwzględny wymóg, dzię-
ki któremu dzisiaj na obszarze 43 tys. 
km2 skoncentrowanych jest 670 elek-
trowni kogeneracyjnych o sprawności 
90-98% i o łącznej mocy zainstalowa-
nej rzędu 13 GW.

Za istotne novum tamtejszego ka-
talogu prawnego uznać należy cha-
rakter spółek ciepłowniczych, które są 
ciałami znajdującymi się we władaniu 
lokalnej społeczności, będąc przy tym 
organizacjami... non-profit2. Jakikolwiek 
zysk, jeżeli się pojawi, jest parcelowany 
w formie odpisów od rachunków mię-

dzy klientami. Podobnie ma się sprawa 
z kosztami. Wszelkie aprobaty i dez-
aprobaty dla nakładów inwestycyjnych 
są przegłosowywane na radach. Każ-
demu odbiorcy przysługuje określo-
na w statucie liczba głosów, która jest 
uzależniona od metrażu ocieplanego 
lokum. I tak np. w gminie Viborg obo-
wiązuje „ordynacja wyborcza”, która za 
każde 250 m2 przyznaje 1 głos wiążą-
cy na forum rady. By uniknąć sytuacji 
„monopolizacji wielkich” próg ogranicza 
liczbę możliwych głosów do 50 na jed-
nego odbiorcę.

Dodatkowo, poza tym, że taka spół-
ka jest chroniona prawnym monopolem 
na produkcję ciepła na danym obsza-
rze3, inny jest również sposób nalicza-
nia opłat za skonsumowane ciepło. Zu-
życie kalibrowane jest, niezależnie od 
kubatury, w oparciu o metraż obiektu, 
a nie jak to jest w Polsce o kontrower-
syjną, szacunkową moc zamówioną. 
Taki system ewidencji nie antagoni-
zuje relacji sąsiedzkich (częsty zarzut 
„dlaczego mam płacić za sąsiada?”), 
samorządowi ułatwia weryfikację da-
nych (informacja o metrażu jest prze-
cież podawana przy ustalaniu podatku 
od nieruchomości) i redukuje koszty 
administracyjne (nie ma konieczności 
pozyskiwania i szacunku danych mocy 
zamówionej).

Żeby tego było mało, Duńczy-
kom sprzyjają również transcendent-

Tab.	1.	Normy	emisyjne	zawarte	w	nowej	Dyrektywie	IED

Przedział mocy źródła

50..100 MW 100..300 MW

IED aktualny IED aktualny

SO2 mg/Nm3 400 1500 250 1500

NOx mg/Nm3 300 600 (400) 200 600 (400)

Pył mg/Nm3 30 100 25 100

2) Nie można zarabiać na produkcji ciepła. Na generacji prądu już tak.

3) Klient nawet, jeżeli odłączy się od magistrali i zindywidualizuje generację ciepła i tak pokrywa stawkę kosztów stałych 
istnienia sieci ciepłowniczej, niejako za zamieszkiwanie na jej terenie.

4) W 1982 r. było ich 48.

5) W tym miejscu warto dodać, że od 1997 r. surowo zakazane jest składowanie śmieci zdatnych do spalenia. Lądują 
tam tylko i wyłącznie sprzęty niebezpieczne. W Polsce nadal ponad 95% z 12 mln ton śmieci wyprodukowanych trafia 
na wysypiska. Taki stan rzecz dłużej trwać nie może - musimy zacząć wypełniać limity zawarte w Dyrektywie Odpadowej 
2008/98/WE.

Rys. 2. Trend spadkowy zużycia ropy na 
przestrzeni trzech dekad

Rys. 3. Apogeum węglowe  
pod koniec ub. w.

Rys. 4. Gaz ziemny jako „pośrednik”  
w dekarbonizacji gospodarki duńskiej 
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ne siły wyższe. Płaska rzeźba terenu 
oraz wysokie zagęszczenie ludności  
- 128 os/km2, to składowe, które zdecy-
dowanie ułatwiają implementacje papie-
rowych założeń. Truizmem jest również 
stwierdzenie, że skandynawski portfel 
jest blisko dwa razy grubszy od pol-
skiego - 37 tys. USD per capita, wzglę-
dem 19 tys. USD per capita, w związku 
z czym wszelkie ekonomiczne perype-
tie, towarzyszące wdrożeniu podatków 
od paliw kopalnych/ekologicznych są 
przezeń znoszone łagodniej.  

 � Ciepłownicze motory 
napędowe - gaz ziemny, 
biomasa, odpady 
komunalne

Duńczycy na ogrzewanie swo-
ich domostw „przeznaczają” rocznie 

170 PJ ogrzewając ok. 370 mln m2 
budynków. Ciepło doń wędruje rozle-
głymi sieciami o długości 50 tys. km. 
Co zjawiskowe, mają tu miejsce mię-
dzymiastowe interkonektory, które uela-
styczniają mechanizmy reaktywne. Ta-
ki, 60-kilometrowy łącznik egzystuje 
pomiędzy miastem Aarhus, a Viborg. 

Sektorowa struktura zużycia paliw 
jest zgoła różna, w Polsce powiedzieli-
byśmy - dziwna. 39% stanowi biomasa 
w postaci słomy, kiszonki oraz produk-
tów i półproduktów drzewnych, kolejne 
29% stanowi gaz ziemny, 21% wypełnia 
wciąż węgiel, odpady komunalne pla-
sują się na ostatniej, znaczącej pozycji 
z 5,1% udziałem.

Szczególną uwagę przykuwa biz-
nes śmieciowy, rozwijany w Króle-
stwie od 1903 r. Wtedy też w Kopen-
hadze powstała pierwsza w historii 

kraju spalarnia śmieci, dziś jest ich 29 
- jest to konsekwencja przejęć i likwi-
dacji małych jednostek4. Do ekspansji 
tego sektora jawnie przyczynił się rząd 
centralny ukonstytuowujący fiskalne ob-
ciążenia, które z pewnością będą sta-
nowiły niegdyś uniwersalne standardy 
europejskie, piętnujące „konkurencyj-
ne” paliwa kopalne oraz zniechęcają-
ce do składowania odpadów na kon-
wencjonalnych wysypiskach. Klasyczny 
podatek za złożenie 1 tony na składo-
wisko wynosi 51 EUR, podczas gdy 
opłata za termiczną utylizację takiegoż 
tonażu o 7 EUR mniej5. Recykling od-
padów - roczna produkcja to ok. 12,7 
mln ton (tyle samo, co Polska) - jest 
całkowicie zwolniony z jakichkolwiek 
podatków. Na skutki takiego wyprofilo-
wania rynku nie trzeba było długo cze-
kać. Od  1994 r. wolumeny odpadów 
poddanych recyklingowi i spalanych 
w elektrociepłowniach wzrosły odpo-
wiednio z 6,2 mln ton do 8,4 mln ton i 
2,2 mln ton do 3,3 mln ton. Zważywszy 
na fakt, iż kilogram trwałych nieczysto-
ści i komponentów zużytych ma kalo-
ryczność rzędu 10 MJ, łatwo skalkulo-
wać, że z 1000 kg Duńczycy produkują  
+/- 2 MWh ciepła. Jeżeli dodamy do 
tego stosunkowo niską emisyjność od-
padów - w przededniu komercjalizacji 
Emission Trading Scheme od 2013 r. 
takie baczenie to konieczność - rzędu 
18 kg CO2/GJ, ujrzymy pełnię korzyści, 
jakie niesie za sobą wykorzystywanie 
śmieci w procesie generacji energii. Tyl-
ko z zakładów utylizacji odpadów CHP 
lokalne sieci przesyłowe zasila ok. 1,5 
mln MWh prądu i 6,5 mln MWh ciepła.

Rys. 5. Główne jednostki CHP w Danii

- tyle wynosi rachunek 
przeciętnego 
gospodarstwa 
domowego  
za skonsumowane 
ciepło. Średnia stopa 
konsumpcji:  
18 MWh/rocznie

1650 EUR/rocznie
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 � Kamyczki do duńskiego 
ogródka

Pomimo tego, że rokrocznie aż 80% 
ciepła oraz ok. 55% z 43 TWh wygene-
rowanej elektryczności wychodzi z wy-
sokosprawnych elektrociepłowni kilka 
anonsów przemawia na niekorzyść Da-
nii i jej obywateli. Standard życia jest na 
tyle rozdmuchany, że ten mały kraj, ma-
jący co prawda niewielki wpływ general-
ny na cyrkulację gazów cieplarnianych 
w atmosferze, legitymuje się niemałą 
ilością 53 mln ton emisji CO2 rocznie - 
9,4 ton na osobę6. Przeciętny „Soren-
sen” akumuluje 802 kg śmieci. Stąd 
też, by nizinne Królestwo nie stało się 
jedną wielką górą odpadów, konieczna 
była kreacja wyżej wspominanych ram 
prawnych. Jeżeli spojrzymy na staty-
styki ogólne zużycia energii wyrażone 
w ekwiwalencie ropy naftowej, to znów 
ujrzymy Danię jako jednego z niechlub-
nych liderów - pomimo tego, że połowa 
Duńczyków dojeżdża do pracy rowe-
rem, korzysta z dobrodziejstw ekolo-
gicznego know-how wyrosłego na bazie 
krajowej myśli technicznej nadal spala-
na jest przezeń „równowartość” 2921 
kg „czarnego złota”7. Daje to piętnasty 
wynik na świecie zaraz za Beneluksem, 
pozostałymi państwami skandynawski-
mi, Kanadą, Stanami Zjednoczonymi, 
Arabią Saudyjską, Koreą Południową, 
Niemcami, Irlandią, Austrią i Szwajcarią.   

 � Clue

Warto selekcyjnie imitować. Umie-
jętny benchmarking nie jest powodem 
do wstydu. Nie dysponujemy na tym 
poziomie rozwoju gospodarczego wła-
snym, autorskim kapitałem technolo-
gicznym, co skaże nas na jego import. 
Stan pośredni, jakim jest ówcześnie dla 
Danii stan uzależnienia od gazu ziem-
nego8 jest dla nas stanem docelowym 
z uwagi na bliskość źródeł eksternal-

nych i możliwość wystąpienia znaczą-
cych pokładów gazu niekonwencjonal-
nego w formacjach warstw skał ilastych 
na terenie kraju. Nie ma jednak wątpli-
wości, że dla portfeli Polaków nadcho-
dzą słotne dni. Dostosowanie sektora 
ciepłowniczego do wymogów Dyrek-
tyw ETS i IED (tab. 1) nie będzie zada-
niem łatwym. Polskie PEC-e, którego 
akcjonariat większościowy zwyczajowo 
dzierży gmina, a więc społeczeństwo, 
zmuszone zostaną do wydatkowania 
lwich sum na nietanie turbiny/silniki ga-
zowe9. W obliczu marnego wyniku fi-
nansowego całej branży ciepłowniczej  
- w 2009 r. wygenerowała 310 mln zł 
strat, ta potrawa może okazać się nie-
bywale ciężkostrawna dlań. W rękach 
rządzących tkwi przysłowiowa pałecz-
ka, by owe przejścia załagodzić i uru-
chomić koordynację działań m.in. w 

produkcji agrarnej na rzecz energetyki. 
Nie będzie możliwa komercjalizacja nie-
których założeń, jeżeli rolnik nie otrzyma 
jasnego przekazu na temat opłacalno-
ści inwestycji w sprzęt pakujący, a „Ko-
walski” nie zostanie wynagrodzony za 
poświęcony wkład w segregację swo-
ich śmieci. Bez tego rodzaju komuni-
katów puszczonych w publiczny eter, 
odpowiedź na tytułowe pytanie będzie 
tylko jedna...

Artykuł powstał po seminarium wy-
jazdowym do Danii pt. „Zdecentralizo-
wany, ekologiczny i wysoko sprawny 
system ciepłowniczy w Danii - jak ten 
stan osiągnąć?”, jakie miało miejsce 
w dniach 10-16 października br., zor-
ganizowanym przez Izbę Gospodarczą 
Ciepłownictwo Polskie, Ambasadę Da-
nii w Warszawie, pod patronatem me-
dialnym „Nowej Energii”. o

6) Autor tego artykułu nie legitymuje się moralnością Kalego - Polak odpowiada za emisję ociupinkę mniejszej ilości, bo 9 ton CO2 - zaznacza jednak, że Polska to kraj biedny 
i w 55% bilansu energetycznego oparty na węglu, by nie wspomnieć o tym, że 92% elektryczności i 72% ciepła produkowane jest tylko z tego bituminu.

7) Może to wytłumaczyć wyższy poziom i akceptacja bycia mobilnym.

8) Nadal 100 tys. gospodarstw domowych ma piece opalane tym surowcem.

9) Koszt 24 MW jednostki to wydatek (bez kosztów transportu, ubezpieczenia, serwisu itd.) 7,5 mln USD - 11 mln USD w zależności od producenta.

Rys. 6. Taryfikator dla mieszkańca Kopenhagi na rok 2010. Varme - ciepło, vand - woda i 
ścieki, gas - gaz. Waluta: 1 DKK=0,54 PLN. Źródło: Frederksberg Forsyning
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Dorota Kubek, „Nowa Energia”

W Międzyzdrojach 
o CIEPłownICTwIE
Polscy ciepłownicy, świat nauki, firmy współpracujące z branżą ciepłowniczą 

już po raz XIV spotkały się na najbardziej prestiżowym w sektorze - Forum 
Ciepłowników Polskich. Podczas tego spotkania dokonano podsumowania 
i oceny przemian, jakie miały miejsce w okresie ostatnich 20 lat w 
ciepłownictwie polskim. Zdefiniowano również wyzwania dla branży korzystając 
z doświadczeń ostatnich lat i wzorców europejskich. 

Dzięki merytorycznej dyskusji, która towarzyszyła obradom, wypracowano 
wioski i propozycje mające wpływ na kształtowanie branżowego prawa 

polskiego. 
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Branża ciepłownicza stoi przed 
faktem sprostania wielu wyma-

ganiom. Stosunkowo od niedawna 
możemy się przekonać, że nasza 
obecność w Unii Europejskiej zaczy-
na bardzo mocno wpływać na wynik 
finansowy przedsiębiorstw ciepłow-
niczych. - Unia tworzy pewne idee. 
Pewną ideą jest hasło „3x20” opisa-
ne 12-oma unijnymi aktami prawny-
mi czy tzw. Pakiet energetyczno-kli-
matyczny, co w różnych aspektach 
dotyczy również branży ciepłowni-
czej. Między innymi przez te zmiany 
Prawo energetyczne uległo noweli-
zacji już kilkanaście razy. Mamy już 
teraz drugi Krajowy Plan Rozdziału 
Uprawnień do Emisji CO2. Od 2013 
r. będzie z kolei zupełnie inny rynek, 
a kształtuje go właśnie Unia Europej-
ska. Dziś istnieje konieczność rozwi-
jania w naszym kraju kogeneracji, 
a jako przedsiębiorcy mamy również 
obowiązek zachowywać się efektyw-
nie - mówił podczas Forum Jacek 
Szymczak, prezes zarządu Izby Go-
spodarczej Ciepłownictwo Polskie. 

Przed branżą ciepłowniczą sto-
ją nie tylko wyzwania legislacyjne, 
a także marketingowe, które można 
podzielić głównie na działania lob-
bingowe, PR oraz reklamowe.  Przed-
siębiorstwa ciepłownicze wiedzą, że 
muszą już  inaczej podchodzić do 
swoich klientów, gdyż tak naprawdę 
kondycja finansowa przedsiębiorstw 
od nich zależy.

Zauważalna zmiana postaw bran-
żowych świadczy o tym, jak wielka 
zmiana nastąpiła w mentalności firm 
branżowych. 20 lat dla tego typu prze-
mian to bardzo krótki czas. Ale oka-
zuje się, że nie można się zatrzymać 
w miejscu. - Jesteśmy przekonani, 
że ciepłownictwo musi zostać potrak-
towane kompleksowo w polskiej legi-
slacji. Ciepłownictwo ma swoje cechy, 
które powodują, że jesteśmy przypi-
sani do rynków lokalnych stanowiąc 
jednocześnie część sektora energe-
tycznego. Trzeba o tym pamiętać przy 
kolejnej nowelizacji Prawa energetycz-
nego - dodał prezes IGCP.  

Jedną z bardzo istotnych kwestii 
która wymaga obecnie zmian jest 
model regulacji. - Nadszedł moment, 
kiedy wszyscy już widzą, że formuła 
kosztowa zabija efektywność przed-
siębiorstw ciepłowniczych - zauwa-
żył prezes. 

Trzeba również uregulować kwe-
stie związane z gminami. Jak wiado-
mo relacje gmina-przedsiębiorstwo 
nie zawsze układają się najlepiej. Do-
wodem na to jest fakt, że tak niewiele 
gmin zrobiło dobre plany zaopatrzenia 
w energię elektryczną, paliwa gazowe 
i ciepło. Tylko około 40% gmin wyko-
nało w ogóle takie plany czy założenia 
do planów. Dodatkowym problemem 
jest jakość ich wykonania. - Śmiem 
twierdzić, że tylko około kilku procent 
wykonanych planów jest poprawna 
merytorycznie. Dlatego uważam, że 
również w tym temacie musimy ja-
sno postawić kropkę nad „i” i nało-
żyć efektywny obowiązek realizacji 
tego zadania własnego gmin, wska-
zać najistotniejsze zagadnienia me-
rytoryczne, które powinien zawierać 
taki plan oraz nadać planowaniu ran-
gę prawa miejscowego - mówił Jacek 
Szymczak. 

W „Polityce energetycznej…” jest 
zapisane podwojenie potencjału ko-
generacji. Potrzeba do tego wsparcia 
rządowego, czyli potrzeba opraco-
wania rządowego programu rozwoju 
kogeneracji. Na szczęście prace nad 
tym dokumentem trwają. - Oprócz 
diagnozowania barier, które  mam na-
dzieję zostaną dobrze określone, trze-
ba podać również narzędzia przewi-
dywalne w czasie i stałe, które będą 
wspierały tego typu inwestycje - mó-
wił prezes. 

Przedsiębiorstwa ciepłownicze bę-
dą pozyskiwać środki finansowe na 
realizację tego typu inwestycji na ryn-
kach finansowych. Z punktu widzenia 
banku potrzeba dokumentów rangi 
prawnej, które zagwarantują, że okre-
ślony system wsparcia zafunkcjonuje 
w określonym czasie. - Musi również 
powstać uregulowanie kwestii zwią-
zanej z przebiegiem infrastruktury li-

niowej. Zwracamy na to uwagę już od 
kilku lat. Mam nadzieję, że w tym roku 
zgodnie z planem Rady Ministrów zo-
stanie przyjęta ustawa o korytarzach 
przesyłowych celu publicznego, która 
ureguluje wszystkie zaszłości, z któ-
rymi się spotykamy na bieżąco w co-
dziennej pracy, a także ułatwi realiza-
cje inwestycji. Jest to problem bardzo 
ważny - zwracał uwagę prezes Izby.

Jakiś czas temu Izba na potrzeby 
prac merytorycznych przygotowywała 
szacunek, z którego wynika, że gdy-
by właściciele nieruchomości o nie-
uregulowanych stanach prawnych - 
zakładając teoretycznie - zwrócili się 
o jednorazowe odszkodowanie do 
przedsiębiorstw ciepłowniczych, to 
wysokość tego odszkodowania była-
by na poziomie 80% wartości mająt-
ku liczonego wg statystyki podawanej 
przez URE. Jest to wyzwanie nie tyl-
ko ekonomiczne, ale także polityczne, 
gdyż nie da się dobrego rozwiązania 
przeprowadzić, jeżeli nie zaingeruje-
my w prawo własności. - Uważam, 
że potrzeba tutaj nie tylko samej 
wiedzy, ale i odwagi politycznej dla 
przeprowadzenia tej ustawy. Jak ta 
ustawa jest istotna pokazuje nie tyl-
ko przykład branży ciepłowniczej. Po-
kazuje to również gazownictwo czy 
elektroenergetyka, gdzie strategicz-
ne inwestycje czasem nie mogą być 
zrealizowane z uwagi na to, że kilku 
właścicieli wstrzymuje ich realizację - 
przekonywał Jacek Szymczak. 

Jest jedna kwestia, która nie da 
się łatwo zapisać w ustawę, czy roz-
porządzenie. Jest to kwestia związana 
z likwidacją barier administracyjnych. - 
Jeżeli np. pojawia się możliwość apli-
kowania o środki unijne, to można po-
wiedzieć, że półtora roku zajęło nam 
- jako organizacji samorządu gospo-
darczego i rządowi przygotowanie 
stosownego rozporządzenia. Wcze-
śniej UE dywagowała czy jest to po-
moc publiczna w tym sektorze, czy 
też nie i zajęło to bardzo dużo czasu. 
Decyzja Komisji Europejskiej w ub. r. 
była taka, że w branży ciepłowniczej 
jest pomoc publiczna na zasadzie jej 
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braku, co dla inwestycji w energe-
tyczną infrastrukturę liniową jest ko-
rzystne i pozwala zapewnić wyższy 
poziom dofinansowania - przekony-
wał przedstawiciel IGCP. - Ale po tak 
długim procesie uzgodnień pojawił się 
kolejny problem związany z wymaga-
niami formalnymi w stosunku do pod-
miotów ubiegających się o środki unij-
ne, np. dokumentacja uregulowania 
stanów prawnych dla infrastruktury 
liniowej czy wymóg posiadania 100% 
pozwoleń na budowę dla inwestycji 
wielozadaniowych na etapie aplikowa-
nia o środki. Tego się nie da zmienić 
wprost ustawą. Myślę, że trzeba tutaj 
pracować nad świadomością osób, 
które są odpowiedzialne za zastoso-
wanie tego prawa - dodał.

W branży mówi się dużo o dyrek-
tywie efektywnościowej. W kraju musi 
być wdrożona ustawa o efektywności 
energetycznej. Warto zwrócić uwa-
gę, aby dokument ten nie generował 
kolejnych kosztów, na przykład w ra-
mach opłaty zastępczej, ale aby rze-
czywiście zachęcał do działań efek-
tywnościowych i zauważył np. formułę 
ESCO, która na dzień dzisiejszy nie 
jest ujęta w Prawie energetycznym. 
- W tym stanie prawnym nie jesteśmy 
w stanie realizować zadań w formu-
le ESCO. Warto podkreślić, że firmy 
ciepłownicze same z siebie - wbrew 
uregulowaniom prawnym - prowadzą 

bardzo efektywną i mądrą działalność 
- mówił prezes Szymczak.

Zgodnie z tym co mówi dyrekty-
wa i krajowy projekt planu w zakre-
sie OZE, w 2010 r. powinniśmy osią-
gnąć 12%, a w 2020 r. - 17% paliw 
odnawialnych w ciepłownictwie. Da-
ne URE mówią, że na dzień dzisiejszy 
jest to tylko 6%. - Jeżeli wymaga się 
od przedsiębiorstw ciepłowniczych - 
zgodnie z dyrektywą - że udział ener-
gii ze źródeł odnawialnych w końco-
wym zużyciu w 2020 r. ma być 6 065 
kilo ton oleju ekwiwalentnego, to po 
przeliczeniu na GJ pokazuje, że ca-
ła obecna produkcja (250 mln GJ) 
wprowadzana do sieci, musiałaby być 
produkowana z odnawialnych nośni-
ków. Jest to kompletny absurd, dla-
tego trzeba na ten problem spojrzeć 
szerzej. Nie jest to obowiązek nało-
żony tylko na ciepłownictwo systemo-
we, ale jest to obowiązek nałożony na 
cały kraj. Musimy się zastanowić jak 
wypełnić 15% z OZE, aby nie spowo-
dować zapaści określonej gałęzi go-
spodarczej - zauważył prezes.

Wszystkie ww. wyzwania są bar-
dzo ważne, ale już teraz przedsiębior-
stwa ciepłownicze muszą mieć środki, 
aby zrealizować określone inwestycje, 
a czasu jest bardzo mało. - Uważam, 
że cały czas powinniśmy jako branża 
zachowywać aktywną postawę. Szu-
kać np. działalności nie tylko stricte 

związanych ze sprzedażą ciepła, ale 
może np. w zarządzaniu budynka-
mi. Aby móc to zrobić, trzeba zbu-
dować silną markę produktową na 
rynku. Program związany z Ciepłem 
Systemowym, który prowadzimy od 
dwóch lat, to działanie, które przynie-
sie efekty dopiero w perspektywie kil-
ku czy kilkunastu lat. Trzeba zwrócić 
uwagę na fakt, że marka produktowa 
nie stoi w sprzeczności z marką firmy, 
bez względu na to czy to jest firma 
mała, czy też duży koncern. Marka 
produktowa wspiera i będzie wspie-
rać markę przedsiębiorstwa - uzupeł-
nił prezes Szymczak.

Działania marketingowe prowa-
dzone przez przedsiębiorstwa cie-
płownicze na rynkach lokalnych, bez 
budowania świadomości marki na 
poziomie krajowym, w perspekty-
wie czasu nie wpłyną pozytywnie na 
działalność firm. Może się nie udać 
wpoić klientom firm ciepłowniczych, 
że ich towar jest dobry. Klient musi 
mieć przeświadczenie, że ma najlep-
szy produkt i wtedy pozostanie z da-
ną firmą. - Myślę jednak, że nie ma 
w naszym kraju takiej branży, która 
by na przestrzeni tylko 20 lat zmieniła 
nie tylko technikę, ale również i men-
talność w tak dużym i pozytywnym 
stopniu - podsumował swoją wypo-
wiedź podczas Forum Ciepłowników 
Polskich prezes Jacek Szymczak. o

 � Przyznane nagrody LAUR CIEPŁOWNICTWA w 2010 r.

W roku bieżącym Kapituła Laurów postanowiła uhonorować:
LAUREM w kategorii wiodące przedsiębiorstwo ciepłownicze - zgodnie z maksymą „Pierwszy wśród równych":

 � sprzedaż ciepła poniżej 200 000 GJ - Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Rypinie.
Przedsiębiorstwo nominowane do nagrody w tej kategorii to również Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi  

Sp. z o.o. w Zambrowie,
 � sprzedaż ciepła w granicach 200001-1000 000 GJ - Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazo-

wieckim. 
Przedsiębiorstwa nominowane do nagrody w tej kategorii to również: Brzeskie Przedsiębiorstwo Energetyki Sp. z o.o. 

w Brzegu oraz ECO Malbork Sp. z o.o.,
 � sprzedaż ciepła powyżej 1000001 GJ - Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA w Opolu.

Do nagrody nominowane były również przedsiębiorstwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA w Krakowie 
oraz Przedsiębiorstwo Energetyczne Sp. z o.o. w Siedlcach;

LAUREM „Zasłużony dla Ciepłownictwa” - Pana Jana Kmiecika - Prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle.
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Maciej landowski, asystent, Kancelaria Skoczyński Wachowiak Strykowski Sp. k.

STaTuS PRawny 
urządzeń przesyłowych i przyłączy

Ustalenie statusu prawnego urządzeń przesyłowych, 
jak i przyłączy nie należy do oczywistych zagadnień  

i może być powodem wielu wątpliwości, czego dowodem 
są chociażby zmiany stanowiska Sądu Najwyższego  
i doktryny w przeciągu czasu. Sporność omawianego 
zagadnienia szczególnie uwidacznia się podczas 
dokonywania komparatystki orzeczeń z lat 90.,  
z tymi najbardziej aktualnymi. 
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Różnice te dotyczą sedna proble-
mu, a mianowicie interpretacji 

art. 49 § 1 kodeksu cywilnego stwier-
dzającego, że urządzenia przyłączo-
ne do sieci wchodzą w skład przed-
siębiorstwa. Zależnie jak odczytamy 
ten przepis, to dojdziemy do wniosku, 
że urządzenia albo stają się własno-
ścią przedsiębiorstwa z mocy prawa 
w związku ze zdarzeniem, jakim jest 
przyłączenie do sieci albo stanowić 
będą własność właściciela nierucho-
mości, zgodnie z zasadą (superficies 
solo cedit) wyrażoną w art. 191 ko-
deksu cywilnego albo też własnością 
osoby, która wybudowała urządzenie. 

Wątpliwości te zostały częściowo 
rozwiane w uchwale siedmiu sędziów 
Sądu Najwyższego z dnia 8 marca 
2006 r. (sygn. akt III CZP 105/05), 
a następnie urzeczywistnione w no-
welizacji kodeksu cywilnego z dnia 
3 maja 2008 r. (Dz. U. 2008 Nr 116, 
poz. 731) przez redakcję §1 oraz do-
danie §2 do przedmiotowego artykułu. 

 � Definicja urządzenia 
przesyłowego  
i przyłącza

Zgodnie z dyspozycją normy art. 
49 §1 kodeksu cywilnego, przez po-
jęcie urządzenia przesyłowego należy 
rozumieć urządzenie przeznaczone do 
doprowadzania lub odprowadzania, 
płynów, pary, gazu, energii elektrycznej 
oraz inne urządzenia podobne. Przy-
kładem mogą być stacje transformato-
rowe, słupy energetyczne, czy też rury 
i studzienki kanalizacyjne, przewody 
telewizyjne i inne tego typu urządze-
nia. Podkreślić należy, że wyżej wy-
mieniony przepis nie zawiera katalogu 
zamkniętego urządzeń, które zalicza 
się do urządzeń przesyłowych, na co 
wskazuje uregulowanie „inne urządze-
nia podobne”. Sformułowanie „dopro-
wadzanie i odprowadzanie” wody, pa-
ry, gazu, stanowi, że spod dyspozycji 
tego przepisu wyłączone są instalacje 
wewnętrzne odbiorcy lub przedsiębior-
stwa. Instalacje te z kolei są częścia-
mi składowymi nieruchomości, gdyż 

nie mogą być od niej odłączone bez 
uszkodzenia lub istotnej zmiany cało-
ści albo bez uszkodzenia lub istotnej 
zmiany przedmiotu odłączonego, za-
tem  zgodnie z art. 47 §1 kodeksu cy-
wilnego nie mogą stanowić odrębnej 
własności. Dzielą więc one byt prawny 
z powiązaną nieruchomością.

Przez urządzenie przesyłowe na-
leży jednakowo rozumieć sieć, jak i 
całość instalacji.

Natomiast przez pojęcie przyłącza 
należy rozumieć urządzenia służące 
do przyłączenia instalacji wewnętrz-
nych, stanowiących części składowe 
nieruchomości, z urządzeniami przesy-
łowymi, o których mowa w art. 49 §1 
kc. Przyłącza spajają instalacje o róż-
nych statusach prawnych, przez co 
zakreślają one granice prawa własno-
ści pomiędzy nimi. W związku z tym, 
jak i z uwagi na swoją doniosłość nie 
tylko funkcjonalną, ale i gospodarczą, 
stają się zarzewiem wielu nieporozu-
mień i konfliktów. Powodem ich po-
wstawania jest właśnie brak wyraźnie 
zarysowanej granicy rozdzielającej sta-
tus prawny łączonych instalacji, tym 
bardziej, że nierzadko zdarza się tak, 
że przyłącze wychodzi po za grani-
ce nieruchomości odbiorcy. Powstaje 
wówczas pytanie: kto jest odpowie-
dzialny za jego stan techniczny umoż-
liwiający niezakłóconą eksploatację? 
Należy bowiem pamiętać, że de facto 
właściciel nieruchomości, stawiający 
przyłącze, udostępnia je przedsiębior-
stwu celem umożliwienia świadczenia 
mu usługi.

 � Status prawny  
urządzeń przesyłowych

Regulacje w przedmiocie ustalania 
własności urządzeń przesyłowych na-
leży analizować w kontekście art. 49 
pozostającego w związku z art. 191 
i 47 kodeksu cywilnego. Zasada ogól-
na wyrażona w art. 191 kc stanowi, że 
wszystkie rzeczy ruchome połączone 
z nieruchomością stanowiące jej czę-
ści składowe dzielą jej status prawny. 
W myśl tego przepisu, wszelkie urzą-

dzenia połączone trwale z gruntem 
przypadałyby właścicielowi gruntu. 
Jednakże do omawianej problematy-
ki stosować należy art. 49 kc stano-
wiący lex specialis w stosunku do art. 
191 kc. Zgodnie z jego treścią urzą-
dzenia przesyłowe, w chwili przyłącze-
nia do sieci przedsiębiorstwa wchodzą 
w jego skład. Pod pojęciem „wejścia 
w skład” należy rozumieć utratę sta-
tusu części składowej nieruchomości 
przez urządzenie i jego wejście w po-
siadanie przedsiębiorstwa. Zgodnie 
z uchwałą Składu Siedmiu Sędziów 
Sądu Najwyższego z dnia 8 marca 
2006 r. (sygn. akt III CZP 105/05) art. 
49 § 1 kc nie stanowi samoistnej pod-
stawy przejścia własności urządzeń 
przesyłowych na rzecz przedsiębior-
stwa, bowiem kodeks cywilny wymie-
nia zdarzenia prawne, skutkiem któ-
rych jest przejście prawa własności na 
inną osobę. Oczywiście możliwa jest 
zmiana właściciela wyłącznie z mocy 
prawa, jednakże omawiany przepis 
zdaniem sądu nie wywołuje tak dale-
ce idących skutków. 

Zgodnie z powyższym, treścią 
omawianego art. 49 kc jest utrata sta-
tusu części składowej nieruchomości, 
przez co urządzenie przesyłowe nale-
ży traktować jako rzecz ruchomą, dla-
tego przedsiębiorstwo z chwilą przyłą-
czenia staje się posiadaczem danego 
urządzenia, a nie jego właścicielem. 
Zostają przy tym spełnione dwie prze-
słanki posiadania, a mianowicie corpus 
tj. objęcie fizyczne rzeczy oraz animus 
- wola jego dokonania. Oba te warunki 
zrealizowane są przez chęć dokona-
nia przyłączenia do sieci oraz korzy-
stanie z urządzenia. Należy tutaj rów-
nież zwrócić uwagę na fakt, że ustawy 
szczególne generalnie nie nakładają 
obowiązku posiadania tytułu prawne-
go w postaci własności do urządzeń 
przesyłowych. Wynika z tego, że nic 
nie stoi na przeszkodzie, aby przed-
siębiorstwo posiadało inny tytuł praw-
ny do urządzeń niż prawo własności, 
przykładem może być tutaj dzierżawa.

Podkreślić tutaj należy, że zgodnie 
z dyspozycją normy zwartej w art. 49 
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§ 2 kc, właściciel nieruchomości nie 
musi być tożsamy z właścicielem urzą-
dzeń. Konstrukcja tego przepisu prze-
widuje bowiem możliwość rozdzielenia 
osoby, która dokonała budowy urzą-
dzeń i osoby, która jest właścicielem 
gruntu, przyznając równocześnie wła-
ścicielowi urządzeń, który je postawił, 
roszczenie o wykup przedmiotowej 
inwestycji. Ustawa jednak w takich 
sytuacjach przyznaje pierwszeństwo 
umowie łączącej strony, w której to 
mogą swobodnie określić warunki ko-
rzystania, stosunek własnościowy, czy 
inne obowiązki związane z przyłącze-
niem do sieci.

W przypadku braku uregulowania 
przez strony elementu statusu praw-
nego urządzeń przesyłowych, właści-
cielowi gruntu (będącemu zarówno 
właścicielem urządzeń), jak już to zo-
stało wspomniane wyżej, przysługuje 
roszczenie o wykup urządzeń, którego 
dokonanie jest warunkiem koniecznym 
ustanowienia służebności przesyłu. 
Jest to uprawnienie mające na celu 
uregulowanie stosunków prawnych, 
które z założenia będą trwały przez 
dłuższy okres. Należy tutaj wskazać, 
że przedmiotem roszczenia są same 
urządzenia z wyłączeniem gruntu, 
na którym są posadowione, bowiem 
na nim ustanowione zostanie wspo-
mniane już ograniczone prawo rze-
czowe w postaci służebności przesyłu. 
Orzeczenie Sądu wydane z powódz-
twa właściciela, który poniósł koszty 
budowy urządzeń zastępuje w myśl 
art. 63 kodeksu cywilnego w związku 
z art. 1047 kodeksu postępowania cy-
wilnego oświadczenie woli przedsię-
biorstwa, do którego urządzenie zosta-
ło przyłączone. Na osobie uprawnionej 
ciąży obowiązek udowodnienia, że jest 
właścicielem urządzeń oraz wskaza-
nia wysokości poniesionych nakładów 
finansowych na ich budowę.

Istotnym jest jednak fakt, że regu-
lacja art. 49 § 2 kc nie ma stanowić 
podstawy regulacji wzajemnych sto-
sunków, ma ona być instytucją osta-
teczną, kiedy kontrahenci nie będą 
mogli dojść do wspólnego porozu-

mienia, stanowi więc swoisty „wentyl 
bezpieczeństwa”. Subsydiarność tego 
przepisu wynika właśnie z przyzna-
nia pierwszeństwa postanowieniom 
umownym. Nie stoi też nic na prze-
szkodzie temu, aby strony w później-
szym czasie zmieniły treść umowy.

Celem omawianej regulacji jest 
wyłączenie zasady ogólnej wyrażo-
nej w art. 47 kc, przez zagwaranto-
wanie utraty statusu prawnego części 
składowej nieruchomości urządzeń 
przesyłowych podłączonych do sieci.

Przedsiębiorstwu, które uzyskało 
pod tytułem prawnym, jakim jest po-
siadanie, prawo do urządzeń przesy-
łowych, przysługuje na mocy art. 344 
kodeksu cywilnego roszczenie pose-
soryjne, w sytuacji utrudnienia korzy-
stania z przysługującego mu prawa.

Omawiane regulacje stosuje się 
bezpośrednio do stosunków powsta-
łych zarówno przed, jak i po wejściu 
w życie przedmiotowej nowelizacji 
tj. dnia 3 sierpnia 2008 roku (Dz. U. 
Nr 116, poz. 731).

 � Status prawny 
przyłączy

Jak wcześniej zostało stwierdzo-
ne, przyłącza są bardzo specyficzną 
kategorią urządzeń, łączącą ze sobą 
dwa stany prawne, z uwagi na to okre-
ślenie ich statusu prawnego może być 
problemowe.

Bezspornym jest jednak fakt, że 
urządzenia ze względu na pełnioną 
funkcję łączenia instalacji wewnętrz-
nych z siecią przesyłową należącą do 
przedsiębiorstwa, nie stanowią części 
składowej nieruchomości, w związku 
z tym strony mogą swobodnie umówić 
się co do sposobu korzystania z tych 
urządzeń. Stanowisko to wyraził Sąd 
Najwyższy w przytoczonej już uchwale 
z dnia z dnia 8 marca 2006 r. (sygn. 
akt III CZP 105/05), które zostało po-
twierdzone w kolejnej Uchwale Są-
du Najwyższego z dnia 13 września 
2007 r. (sygn. akt III CZP 79/07). Z 
orzeczeń tych wynika również fakt, że 
właścicielem przyłącza staje się ten, 

kto je wybudował, jednakże wyłączo-
ne są roszczenia z art. 49 §2 kodek-
su cywilnego. Przedmiotowe stano-
wisko wyraża jedynie zasadę ogólną, 
która doznaje ograniczeń na kanwie 
ustaw szczególnych, jakimi są Usta-
wa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z 
dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz. U. Nr.72, 
poz. 747) oraz Ustawa prawo energe-
tyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. 
U. Nr 54, poz. 348).

Pierwsza regulacja dotycząca 
przyłączy, zawarta w ustawie o zbio-
rowym zaopatrzeniu w wodę i zbioro-
wym odprowadzaniu ścieków, ujmuje 
definicję przyłącza kanalizacyjnego, 
zakreślając przy tym granice jego wła-
ściwości, stanowiąc w art. 2 ust. 5, 
że za przyłącze kanalizacyjne należy 
uznać odcinek przewodu łączącego 
wewnętrzną instalację kanalizacyjną w 
nieruchomości odbiorcy usług z siecią 
kanalizacyjną, za pierwszą studzienką 
licząc od strony budynku, a w przypad-
ku jej braku do granicy nieruchomości 
gruntowej. Ustawodawca w legalnej 
definicji stara się określić zakres fizycz-
ny pojęcia przyłącza. Pomimo jednak 
tych starań powstaje wątpliwość, czy 
w sytuacji gdy pierwsza studzienka 
umiejscowiona jest poza granicą nie-
ruchomości lub gdy znajduje się w pa-
sie drogowym, to obowiązek jego bu-
dowy, jak i utrzymania obciąża osobę 
ubiegającą się o przyłączenie. Wątpli-
wości interpretacyjne rozwiane zosta-
ły przez Sąd Najwyższy w uchwale z 
dnia 13 września 2007 r. (sygn. akt III 
CZP 79/07), w której stwierdzono jed-
noznacznie, że przyłącza wodociągo-
we i kanalizacyjne stanowią własność 
tego, który dokonał ich budowy. Wyni-
ka to również z treści art. 15 ust 2 i 3 
przedmiotowej ustawy, który stanowi, 
że osoba ubiegająca się o przyłącze-
nie zobowiązana jest do wybudowa-
nia przyłączy, jak i pomieszczenia na 
lokalizację wodomierza. Wywniosko-
wać można również z treści tych ar-
tykułów, w szczególności z ust. 3, że 
po stronie przedsiębiorstwa wodno-
kanalizacyjnego leży obowiązek za-
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pewnienia wodomierza, który należeć 
będzie do przedsiębiorstwa, odmien-
nie niż to ma miejsce w przypadku 
urządzenia pomiarowego. Sąd w dal-
szej części uzasadnienia stwierdza 
również, że przyłączem jest jedynie 
odcinek do pierwszej studzienki lub 
granicy nieruchomości, w związku z 
tym traci swój status po przekrocze-
niu tych punktów granicznych. Celem 
tej regulacji jest zmniejszenie kosztów 
budowy ponoszonych przez osoby 
ubiegające się o przyłączenie przez 
ustanowienie, że w przypadku kiedy 
studzienka znajduje się poza granicą 
nieruchomości, wówczas na odcinku 
od granicy do przedmiotowej studzien-
ki, koszt budowy, jaki i jego utrzymanie 
obciąża przedsiębiorcę. Sąd bowiem 
stwierdził, że za punkt graniczny, ja-
kim jest studzienka możemy mówić 
jedynie wtedy, gdy znajduje się ona 
w obrębie nieruchomości gruntowej. 
Zapobiec ma to sytuacjom nakładania 
na odbiorcy obowiązku utrzymywania 
przyłączy wychodzących poza obręb 
nieruchomości.

Należy tutaj również zwrócić uwa-
gę na bezprawność opłat pobieranych 
przez przedsiębiorstwa wodno-kanali-
zacyjne za zamiar przyłączenia odbior-
cy do sieci, możność korzystania z sie-
ci lub też podłączenia do sieci (wyrok 
WSA w Krakowie z dnia 20 maja 2008 
r., sygn. akt III SA/Kr 214/08). Podsta-
wę do nakładania takich opłat, gminy 
upatrywały w art. 4 ust pkt. 2 Ustawy 
o gospodarce komunalnej. Zdaniem 
Sądu, podstawa ta jednak nie może 
stanowić legitymacji do ustanawiania 
takich opłat, a tym bardziej, nie stano-
wi delegacji ustawowej uprawniającej 
do wydawania aktów prawa miejsco-
wego normujących tę kwestię.

Druga regulacja wydana na pod-
stawie art. 9 ust. 3 i 4 ustawy Prawo 
energetyczne to trzy rozporządzenia 
Ministra Gospodarki:

 � z dnia 15 stycznia 2007 r. w spra-
wie szczegółowych warunków 
funkcjonowania systemu elektro-
energetycznego (Dz. U. 2007 Nr 
93, poz. 623),

 � z dnia 15 stycznia 2007 r. w spra-
wie szczegółowych warunków 
funkcjonowania systemów cie-
płowniczych (Dz. U. 2007 Nr 16, 
poz. 92),

 � z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie 
szczegółowych warunków funk-
cjonowania systemu gazowego 
(Dz. U. 2010 Nr 133, poz. 891).

Zawierają one w swojej treści wła-
sne definicje przyłączy, określające fi-
zyczne granice przyłączy. Z uwagi na 
podobieństwo materii, prawidłowym 
wydaje się stanowisko opisane przy 
dokonywaniu charakterystyki przy-
łączy kanalizacyjnych z uwzględnie-
niem pojęć zawartych w ww. rozpo-
rządzeniach, tj. przyjęcie za przyłącze 
urządzeń od armatury odcinającej do 
gazociągu zasilającego lub od źródła 
ciepła, ewentualnie grupowego węzła 
cieplnego do instalacji odbiorczych 
w obiektach. 

Problematyka 
urządzeń 
przesyłowych 
jest materią 
skomplikowaną, 
ze względu na 
konstrukcję 
nieprecyzyjnych 
przepisów, które 
znajdują się  
w wielu aktach 
prawnych o różnej 
hierarchii

W tej materii, przyłączami zawsze 
będą instalacje w zakresie określonym 
prawem, jednakże, co do stanu praw-
nego, ma tutaj zastosowanie zasada 
swobody umów, której zastosowanie 
narzuca art. 7 ust 2 ustawy Prawo 
energetyczne, nakładając obowiązek 
określenia w umowie o przyłączeniu 
miejsca rozgraniczenia własności sie-
ci przedsiębiorstwa energetycznego 

i instalacji podmiotu przyłączonego. 
W związku z tym, ustawa wskazuje 
jedynie zakres stosowania art. 49 § 1 
i 2 kc. Koszt przyłączenia określony 
jest w taryfie obowiązującej w danym 
rejonie energetycznym, należy pamię-
tać, że zakłady energetyczne nalicza-
ją opłaty za każdy metr położonego 
przyłącza.

Warto też w tym miejscu wspo-
mnieć o nowym trybie dokonania bu-
dowy przyłączy, określonym w art. 29a 
ust. 1 ustawy Prawo budowlane z dnia 
7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89, poz. 414), 
zgodnie z którym budowa przyłączy 
może odbyć się z pominięciem proce-
dury zgłoszenia budowy w przypadku 
sporządzenia planu sytuacyjnego na 
kopii aktualnej mapy zasadniczej lub 
mapy jednostkowej przyjętej do pań-
stwowego zasobu geodezyjnego i kar-
tograficznego. Pozwala to znacząco 
skrócić czas inwestycji, ponieważ nie 
trzeba czekać zgodnie z art. 30 ust. 
5 ustawy Prawo budowlane, 30 dni od 
dnia doręczenia zgłoszenia.

Podsumowując, problematyka 
urządzeń przesyłowych jest materią 
skomplikowaną, ze względu na kon-
strukcję nieprecyzyjnych przepisów, 
które znajdują się w wielu aktach praw-
nych o różnej hierarchii. W szczegól-
ności status prawny przyłączy czy to 
energetycznych, gazowych, ciepłow-
niczych, czy kanalizacyjnych wywołu-
je wiele konfliktów interpretacyjnych. 
Jednakże, jak zostało to podkreślone 
wcześniej, na  status podłączonego 
medium największy wpływ ma sam 
właściciel sieci, ustalając konkretne 
warunki techniczne oraz określając 
wzajemne obowiązki związane z pod-
łączanym medium. Dopiero w sytu-
acji pominięcia uregulowania tej ma-
terii przez strony zastosowanie znajdą 
przepisy prawa, jednakże lepiej jest 
unikać takiej sytuacji, gdyż może po-
wodować wiele konfliktów i niejasno-
ści. Ustawodawca dąży do konkrety-
zacji materii przepisów regulujących tę 
materię, ale jest to proces długotrwały 
i długofalowy, na którego efekty trzeba 
będzie poczekać wiele lat. o
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Tadeusz Szulc

KierunKi rozWoju iT W energeTyCe
… czyli od generatora do mieszkania

Od kilku lat, mniej więcej o tej porze, otrzymuję 
propozycję napisania felietonu o prognozach 

dotyczących rozwoju IT w energetyce  
w nadchodzącym roku.

Zwykle więc … siadam, przeglądam swoje 
notatki ze spotkań, ponownie analizuję tematykę 

ważniejszych branżowych konferencji, przerzucam 
odłożone na stos periodyki, odrzucam masę 
informacji tworzących medialny szum, wyszukuję te, 
które uzyskały szczególny oddźwięk.

Staram się koncentrować głównie na wizji nowych 
produktów IT  

w energetyce lub takich, które dotychczas nie były 
brane pod uwagę jako usługi i produkty handlowe  
w tej branży.

Poniższych parę zdań może być materiałem 
wstępnym do tworzenia scenariuszy rozwoju 

produktów i usług IT w celu kształtowania polityki, 
strategii i procesów przedsiębiorstw energetycznych, 
jak i podmiotów działających na ich rzecz.

Oczywiście będą mieli rację 
Ci, którzy twierdzą, że nicze-

go nie można generalizować. Wy-
nika to  z  faktu, że różnorodność 
sytuacji w poszczególnych przedsię-
biorstwach energetycznych wpływa  
na wybór priorytetów.

W tym roku uczyniłem podobnie 
i już po, mniej więcej, dwudniowym 
układaniu w głowie sobie materiału 
wiadomo było, że:.

W zakresie IT	 dla	 zarządów	
przedsiębiorstw	energetycznych 
(i nie tylko) trzeba napisać, że:

 � z bardzo dużym zainteresowaniem 
spotkał się model współpracy opra-
cowany przez analityków z firmy 
Gartner i nazwany CSI (Consulting 
& Solution Implementation) okre-
ślający zarówno usługi obejmujące 
konsulting informatyczny i doradz-
two biznesowe, jak i usługi wdro-
żeniowe i integracyjne,

 � wzrosło zainteresowanie monitoro-
waniem działań, czyli stałą usługą 
benchmarkingu, szczególnie w celu 
zapewnienia sobie stałej identyfika-
cji i dostaw najlepszych rozwiązań,

 � pojawiło się zainteresowanie EPM
-em, czyli systemem (systemami) 
zarządzania wydajnością przedsię-
biorstwa.
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Te tematy nie były zaskoczeniem, 
bo na poziomie zarządu zawsze będzie 
dążność, aby wszystkie procesy wystę-
pujące w przedsiębiorstwie można by-
ło ujmować całościowo i organicznie, 
czyli metodycznie.

Wprawdzie zainteresowanie EPM-
em na dzień dzisiejszy koncentruje się 
głównie na zagadnieniach dotyczących 
takich spraw jak przedstawienia stra-
tegii jako zbioru hipotez możliwych do 
zweryfikowania czy też skutecznej im-
plementacji strategii, ale oznacza to, 
że nadszedł już czas tych dojrzałych 
rozwiązań, dzięki którym będzie moż-
na realizować i kontrolować wybraną 
i przyjętą do realizacji strategię.

Strategię, czyli program działalno-
ści przedsiębiorstwa ukierunkowany 
na wykorzystanie potencjału i zasobów 
dla osiągnięcia zamierzonych celów. I 
to nie tych do końca bieżącego roku 
rozliczeniowego, ale tych, które wyni-
kają z myślenia o firmie w długim ho-
ryzoncie czasowym i gwarantującej jej 
wieloletni rozwój.

W zakresie zarządzania	projek-
tami	IT trzeba napisać, że jak po-
wszechnie wiadomo przedsięwzięcia  
informatyczne nie są wolne od błę-
dów i niepowodzeń. I jest to cecha 
powszechna, powiedziałbym … ogól-
noświatowa. Prawdopodobieństwo nie-
powodzenia jest szczególnie duże dla 
projektów dużych, bardziej złożonych. 
Przedsiębiorstwa energetyczne dzia-
łające w Polsce również doświadczyły 
tej sytuacji.

Ba, nauczone doświadczeniem, wy-
tworzyły własny mechanizm obronny. 
Zatomizowały część dużych projek-
tów, zlecając niektóre tematy z dużym 
zawężeniem zakresu. Niestety, to jest 
zły mechanizm, ograniczający. Prakty-
ka bowiem wykazuje, że takie podej-
ście spłyca założone pierwotnie cele. 
To nadmierny redukcjonizm.

Można tej sytuacji oczywiście unik-
nąć, zlecając zewnętrzny nadzór nad 
dużymi wdrożeniami informatycznymi 
uzależniając wynagrodzenie z tego ty-
tułu od osiągniętego poziomu realizacji 
celów. Podwyższa to oczywiście koszt 

projektu, ale i zmusza do większego 
precyzowania, co jest niezmiernie waż-
ne w sferze planistycznej, kontrolnej i 
korekcyjnej.

W zakresie zwiększenia	dostępu	
do	rozwiązań	IT trzeba napisać, że 
zyskuje na znaczeniu hosting w mo-
delu SAAS (software as a service). My-
ślę, że sporo się zmieniło w energetyce 
w podejściu do tego rozwiązania. Do-
tychczasowe propozycje w tym zakre-
sie, między innymi outsourcingowe, nie 
dostarczały większej wartości strate-
gicznej dla przedsiębiorstw energetycz-
nych. Stąd małe zainteresowanie tym 
tematem. Wzrosło ono, bowiem firmy 
informatyczne włączyły do swoich ofert 
szereg nowych produktów potrzebnych 
w energetyce, na przykład: pakiet sys-
temów umożliwiających szeroką samo-
obsługę i to zarówno wewnątrz firmy, 
jak i też dla działań zewnętrznych.

W zakresie IT	dla	obszaru	wytwa-
rzania	energii	elektrycznej trzeba na-
pisać, że przedsiębiorstwa realizujące 
tę działalność, dużo uwagi poświęcają 
nowym rozwiązaniom diagnostycznym 
sprzężonym z systemami sterowania. 
Większość z tych rozwiązań oparta jest 
na metodyce RCM (Reliability Centered 
Maintenance), która w ostatniej deka-
dzie stała się standardem prowadzenia 
utrzymania ruchu. To ważne rozwiąza-
nia, ale czy najważniejsze? Prezesi bez-
radnie rozkładają ręce, czekają na de-
cyzje rządu dotyczące ceny uprawnień 
do emisji CO2. Jak będzie ona określo-
na, natychmiast podejmą decyzje inwe-
stycyjne dotyczące budowy nowych, 
dużych bloków systemowych (zawsze 
towarzyszą im rozwiązania IT). Nieżyją-
cy już mój ojciec, mówił do mnie: „w ży-
ciu jest tylko kilka sytuacji, w których 
musisz podejmować szybkie decyzje”. 
Myślę, że ta należy właśnie do takich. 
Lekceważenie w tej sprawie czynnika 
czasu może być bardzo kosztowne w 
przyszłości.

W zakresie IT	dla	obszaru	obrotu	
energią	elektryczną trzeba napisać, 
że przedsiębiorstwa realizujące tę dzia-
łalność na tyle okrzepły po całej fali re-
organizacji, że z ich strony pojawią się 

tak oczekiwane działania prorynkowe.
Staną one jednak wkrótce przed 

bardzo poważnym dylematem, gdyż 
już nie tylko odpowiedź na pytanie: 
„jakie produkty w przyszłości przyno-
sić będą zyski?”, ale czeka ich rów-
nież odpowiedź na pytanie: „jak infor-
mować klientów o swoich ofertach?”. 
Albowiem dla danego produktu tzw. 
ogólna perfekcja (czytaj: marka) sprze-
daży to ważna sprawa, ale równie waż-
ne jest podążanie za klientem, którego 
percepcja zmienia się czasami bardzo 
dynamicznie.

Na przestrzeni kilku ostatnich lat 
bardzo mocno zmienił się model in-
terakcji na rynku i będzie to również 
odczuwalne dla spółek obrotu energią 
elektryczną. 

W moim przekonaniu o konkuren-
cyjności przedsiębiorstw obrotu prze-
stanie już decydować jedynie ich oferta 
handlowa, teraz zaczną one konkuro-
wać przede wszystkim efektywnością 
procesów biznesowych.

Co to oznacza dla IT?
Łatwo zidentyfikować, że takie pro-

dukty i usługi, które oferują:
 � określenie wartości klienta (LTV - 

Live Time Value),
 � wskaźnik odejść, nazywany często 

„rezygnacji” (churn rate),
 � segmentację klientów,
 � określenie profilu klienta,
 � predykcję przyszłych przychodów,
 � zabezpieczenie przyszłych przy-

chodów (w tym: urealnienie pro-
gnozowania i redukcję strat 
handlowych),

 � określające wskaźnik ARPU (ave-
rage revenue per user), czyli średni 
przychód na użytkownika w po-
szczególnych posegmentowanych 
grupach klientów,

 � portale informacyjne dla klientów 
(odbiorców energii elektrycznej) bę-
dą miały ekonomiczne uzasadnie-
nie zakupu.
Zakup tych rozwiązań spowoduje, 

że wzrośnie również zapotrzebowanie 
na dziedzinowe rozwiązania raportowe 
i analityczne (głównie w zakresie kon-
trolingu sprzedaży i jej logistyki).



To z kolei spowoduje potrzebę wzmocnienia i usprawnie-
nia korporacyjnych platform raportowania.

W zakresie IT	dla	obszaru	dystrybucji	energii	elek-
trycznej przedsiębiorstwa energetyczne obowiązkowo muszą 
uwzględnić fundamentalny temat, czyli rozwój systemów infor-
matycznych z uwzględnieniem koncepcji sieci inteligentnych. 

Sieci inteligentnych, czyli takich, które będą wyposażone 
w zaawansowaną infrastrukturę pomiarową (AMI), inteligentne 
mierniki oraz inne urządzenia umożliwiające wymianę infor-
macji między poszczególnymi elementami tego systemu, co 
w efekcie ma doprowadzić, między innymi, do zmniejszenia 
strat energii podczas jej przesyłu. Bardzo szerokie zagadnie-
nie, które mieści parę innych, równie ważnych.

Co to oznacza?
W największym skrócie: integrację informatyczną syste-

mów pomiaru i zarządzania energią elektryczną. A to ozna-
cza, że energetyka jest jednym z sektorów, który może naj-
więcej zyskać na wdrożeniu rozwiązań teleinformatycznych.

Niestety, dotychczas tylko w niewielkim stopniu wiąże 
się te projekty z wykorzystaniem europejskich funduszy na 
budowę sieci szerokopasmowych. Są to przecież znaczą-
ce środki (ponad 1,5 mld euro). Szkoda, bo przecież weszła 
w życie nowa mega ustawa telekomunikacyjna. Wprowadza 
ona tzw. odrębną własność włókien światłowodowych, czyli, 
że każde z włókien w kablu będzie mogło należeć do inne-
go inwestora. Takie rozwiązania pozwalają, różnym firmom 
wspólne inwestowanie w budowę sieci. Takie gospodarki jak 
Korea Południowa, Japonia, Chiny, Stany Zjednoczone i Taj-
wan już kilka lat temu zrozumiały, że światłowód jest jedynym 
rozwiązaniem gwarantującym olbrzymią przepustowość, ja-
kość, pewność i szybkość przesyłu danych. To dużo (nawet 
bardzo dużo) i należy z tego skorzystać, również dla, z trudem 
wykluwających się, pomysłów szerokiego Smart Metering’u.

Jeżeli, ktoś mnie dzisiaj zapytałby: „opanowania jakich 
umiejętności wymagać będzie polska energetyka za trzy, pięć 
czy dziesięć lat?”, to bez wahania odpowiem: „wykorzystania 
danych przesyłanych światłowodem z każdego miejsca sieci 
energetycznej - od generatora do mieszkania”.

Postawcie na światłowody - one za chwilę będą wszę-
dzie. Będzie taniej i lepiej.

Oczywiście, znajdzie się grupa osób, która mówi i … bę-
dzie mówić - czasami bardzo głośno i za głośno - że kolejne 
fale reorganizacji i restrukturyzacji destrukcyjnie wpływają na 
każde nowatorskie działania i często nawet nie umożliwiają 
wypracowywać wyobrażenia przyszłości.

W pewnym stopniu mają rację, ale przecież nie jest żad-
nym wielkim odkryciem, że zmiany te będą trwać nawet 
gdy polskie przedsiębiorstwa energetyczne będą osiągać 
wskaźniki uzyskiwane przez energetykę z krajów bardziej 
rozwiniętych.

Powiem więcej: zmiany te w polskiej energetyce przebie-
gać będą ze zwiększoną dynamiką, bo … możliwość popra-
wy wyników jest olbrzymia, a IT będzie ją akcelerować. o
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Infovide-Matrix	ma	nową	strategię	na	najbliższe	lata.	Jakie	są	jej	główne	
założenia?

Jan	Maciejewicz: Wypracowana strategia stawia przed nami bardzo ambitne 
wyzwania, które zakładają  podwojenie fundamentalnej wartości firmy do 2013 r. 
Nie przekłada się to jednak wprost na kapitalizację, ale ma odzwierciedlenie w bar-
dzo dużym wzroście przychodów i w jeszcze większym wzroście rentowności, czy 
też zyskowności działania firmy. Zwiększoną zyskowność zamierzamy uzyskać po-
przez lepsze dostosowanie naszej oferty do konkretnych potrzeb klientów. Zgodnie 
z naszym nowym hasłem „Focus on customer value”, naszym głównym celem jest 
zapewnianie klientom wartości z wdrażanych rozwiązań. Chcemy, aby mieli oni pew-
ność, że ich czas i zasoby oraz nasza praca i doświadczenie będą należycie przekute 
w wymierne korzyści dla ich biznesu.

Koncentrujecie	się	głównie	na	„wartości	dla	klienta”.	W	jaki	sposób	zamier-
zacie	Państwo	zapewnić	swoim	klientom	tę	nową	wartość?	

JM: Nasza firma pracuje w tzw. „biznesowym trójkącie”, co z punktu widzenia 
klienta jest bardzo korzystne dla wszystkich stron biorących udział w realizacji projektu. 
Biznes i informatyka wewnętrzna oraz my jako informatyka zewnętrzna wraz z naszy-
mi partnerami, jesteśmy w stanie dostarczyć wypracowaną wspólnie wartość, która 
poprawi funkcjonowanie danej spółki. Zależy nam na tym, aby Infovide-Matrix uplaso-
wało się w pierwszej „5” najprężniej działających firm z sektora IT w kraju. W niektó-
rych obszarach jesteśmy już bardzo wysoko, np. w sektorze usług konsultingowych 
i rozwiązań informatycznych na zamówienie.

Działania	Infovide-Matrix	opierają	się	na	4	filarach	wzrostu.
JM: Tak, jeden z nich, opiera się na skonstruowaniu takiej oferty dla klientów, któ-

ra będzie wychodziła naprzeciw ich wymaganiom związanym z uzyskaniem korzyści 
biznesowych. Nie chcemy tylko dostarczać konkretnych aplikacji, systemów, techno-
logii, czy też rozwiązań bezpieczeństwa, ale przede wszystkim będziemy koncentro-
wali się na osiąganiu przez naszych klientów wymiernych korzyści finansowych. Drugi 
obszar zakłada przeobrażenia w strukturze organizacyjnej firmy, które pozwolą nam na 
koncentrację na szybko rosnących sektorach, takich jak energetyka, przemysł, admi-
nistracja publiczna czy bankowość. Sprzedaż, wykonanie oraz tworzenie produktów 
docelowych będzie realizowane w ramach wszystkich sektorów, co jest istotną zmianą 
w stosunku do dotychczasowej formuły działania naszej firmy, gdzie dostarczaliśmy 
rozwiązania, które mogły być stosowane w różnych obszarach. Teraz zamierzamy 
bardziej skoncentrować się na poznaniu charakterystyki poszczególnych sektorów 
i wyciąganiu z tego odpowiednich wniosków. Trzeci element zmian dotyczy integracji 
w ramach grupy, w której funkcjonujemy. Naszym głównym celem jest efektywniej-

Rozmowa z Janem Maciejewiczem, prezesem zarządu oraz bogumiłem Kamińskim, 
partnerem odpowiedzialnym za sektor energetyczny w Infovide-Matrix S.A.

FoCuS on CuSTomER valuE

Bogumił Kamiński

Jan Maciejewicz
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sze skonsolidowanie grupy pod kątem 
biznesowym w taki sposób, aby zapew-
nić efektywne współdziałanie sprzeda-
ży i uniknięcie wewnętrznej konkurencji. 
W najbliższym czasie nie wykluczamy 
również możliwości przejęć i akwizycji. 
Ma to pozwolić na rozszerzenie naszych 
kompetencji i otwarcie się na nowe ob-
szary, takie jak w np. outsourcing.

Jak	postrzegana	jest	branża	ener-
getyczna	z	punktu	widzenia	firmy	IT?

Bogumił	Kamiński: Branżę energe-
tyczną postrzegamy jako obszar rynku, 
który w najbliższym czasie będzie ule-
gał licznym przeobrażeniom, a co za tym 
idzie, będzie wymagał inwestycji w roz-
wiązania IT. Organizacja spółek energe-
tycznych była kiedyś zupełnie inna niż 
jest obecnie. Z jednej strony postępuje 
konsolidacja, ale z drugiej strony zaob-
serwować można coraz silniejszy rozdział 
pomiędzy spółkami dystrybucyjnymi i ob-
rotowymi. Te zmiany, powodują, że wy-
mienione spółki oraz grupy kapitałowe 
mają nowe potrzeby w zakresie rozwiązań 
informatycznych. Każda z nich ma spe-
cyficzne wyzwania biznesowe, a systemy 
wdrożone kilka lat temu, nie odpowiadają 
już bieżącym potrzebom. Przewidujemy, 
że doprowadzi to do konieczności inwe-
stycji w zupełnie nowe rozwiązania, np. 
w zakresie  kompleksowych systemów 
billingowych. Dużym zainteresowaniem 
cieszą się również rozwiązania skupione 
wokół problematyki smart meteringu. Jest 
to zagadnienie, które jeszcze kilka lat te-
mu funkcjonowało jedynie jako koncepcja 
akademicka. W związku z tym problem 
zarządzania odczytami musi zostać roz-
wiązany „na nowo”, dlatego spółki energe-
tyczne będą poszukiwały firm, które będą 
potrafiły im w tym pomóc i my jesteśmy 
jedną z takich firm. 

Dlaczego	Państwo	tak	uważacie? 
BK: Ponieważ łączymy unikalne do-

świadczenia w sektorze energetycznym 
z silnymi kompetencjami w obszarze te-
lekomunikacyjnym. Obecnie zauważa 
się na rynku bardzo dużą tendencję do 
zatrudniania ekspertów z branży teleko-
munikacyjnej w spółkach energetycznych. 

Moim zdaniem wynika to z tego, że problemy i wyzwania, przed którymi stały firmy 
telekomunikacyjne kilka lat temu, obecnie dotykają polską branżę energetyczną. Dla 
przykładu można podać kwestię smart meteringu. W telekomunikacji od lat jest stan-
dardem, że kolekcja informacji o użyciu usług jest przeprowadzana on-line. Doświad-
czenia firm telekomunikacyjnych w tym zakresie są bardzo duże i my jako dostawca 
tego typu rozwiązań, również je posiadamy. 

Z drugiej strony, nasza firma nie czekała na zmiany, ale zawczasu szukaliśmy 
silnych partnerów po stronie światowych producentów oprogramowania. Naszym 
kluczowym partnerem w tym zakresie jest firma Oracle, która od wielu lat inwestuje 
w wyspecjalizowane produkty dedykowane dla branży energetycznej i sprzedaje je 
globalnie. Wspólnie z Oracle oferujemy  produkty billingowe (Oracle Utilities Customer 
Care and Billing) oraz do zarządzania pomiarami (Oracle Utilities Smart Meter Platform).

Nie zapominamy również o tradycyjnie kluczowym dla Infovide-Matrix w branży 
energetycznej obszarze wdrożeń rozwiązań SAP. Naszym zdaniem postępująca kon-
solidacja branży będzie powodowała zwiększone inwestycje klientów w tę technologię. 

W	sektorze	energetycznym	zachodzą	ciągłe	zmiany.	Jakie	widzicie	Pań-
stwo	potrzeby	spółek	w	kontekście	tych	wszystkich	zmian?

JM: Sektor energetyczny jest bardzo zróżnicowany. Obecnie funkcjonują cztery 
duże grupy energetyczne, a być może w najbliższym czasie pozostaną trzy. Istnie-
ją również grupy międzynarodowe, które są na innym etapie biznesowym i nie mają 
problemów, z którymi borykają się nasze rodzime. 

Nasze grupy energetyczne - w dobie konsolidacji - są aktualnie na etapie wdra-
żania nowych strategii długofalowych. Każda z tych grup składa się z kilkudziesięciu 
firm, które trzeba zintegrować biznesowo. Myślę, że najpilniejszą potrzebą jest inte-
gracja rozwiązań SAP, ale jest to oczywiście zależne od tego jakie aplikacje firmy mia-
ły dotychczas wdrożone. 

Wdrożenia związane np. ze smart meteringiem, o których być może na razie firmy 
energetyczne nie myślą, wiążą się na pewno z innym etapem funkcjonowania zarów-
no samych firm, ale przede wszystkim samego rynku. Rynek powinien być bardziej 
konkurencyjny. Myślę, że na razie nie koncentrują się na rozwiązaniach związanych 
z obsługą klienta, gdyż na to przyjdzie jeszcze czas.

BK: W momencie, w którym tworzy się duża grupa kapitałowa, będzie ona dążyć 
do tego, aby standaryzować sposób obsługi klienta oraz proces komunikacji z nim. 
Powiązanym z tymi celami wyzwaniem jest kwestia podniesienia efektywności opera-
cyjnej, np. obsługi call center. Nie ukrywam, że jest to bardzo trudne w realizacji, szcze-
gólnie w obszarze wdrożenia zmiany w organizacji. Niemniej, spodziewamy się, że 
rozwiązania, które wspomogą osiąganie tych celów będą w najbliższym czasie poszu-
kiwane. Rozwiązania te muszą być jednocześnie na tyle skalowalne i elastyczne, aby 
móc obsłużyć stale rosnącą liczbę klientów i obsługiwanych procesów biznesowych. 

Spółki będą chciały również zaoferować swoim klientom, szczególnie biznesowym 
- oprócz standardowej dostawy energii - bardziej zaawansowane usługi dodatkowe. 
Coś nowego - z czym będą mogły skutecznie dotrzeć również do klientów spoza 
swojego tradycyjnego obszaru działania. Obecnie nie wszystkie systemy pozwalają 
na obsługę tego typu innowacji. W związku z tym zakłady energetyczne muszą po-
szukać rozwiązań, które pomogą im w zarządzaniu takim procesem sprzedaży oraz 
rozliczenia realizacji zawartych umów.

Obecnie, firmy energetyczne stają przed wyborem, albo „na szybko” zakupić mały 
system, który punktowo zaspokoi wybraną potrzebę biznesowo albo też zainwesto-
wać rozwiązanie większe, które kompleksowo rozwiąże te problemy w długim okresie. 
Nasza firma dostrzega te potrzeby i dlatego pracujemy nad doskonaleniem naszych 
rozwiązań, aby im sprostać.
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Z	czym	tak	naprawdę	wiąże	się	
wdrożenie	nowego	systemu?

BK: Wdrożenie systemu to nie tylko 
jego instalacja w infrastrukturze klienta, ale 
przede wszystkim kwestia odpowiedniej 
organizacji firmy i takiego zaangażowania 
pracowników,  aby chcieli w nowy sposób 
podejść do swojej pracy. Jest to na pew-
no duże wyzwanie dla samych firm ener-
getycznych, ale również i dla nas - firm IT, 
gdyż bez obustronnej współpracy i wyraź-
nego wskazania wartości dla wszystkich 
interesariuszy wdrożenia takie projekty nie 
mają szansy sukcesu. 

Zależy nam na takiej współpracy 
z klientem, aby na końcu mógł on po-
wiedzieć, że ma wyraźną korzyść z no-
wego rozwiązania. Element zmiany or-
ganizacyjnej, który  idzie  za tego typu 
wdrożeniami jest tym, na czym się ak-
tualnie koncentrujemy. W tym zakresie 
w naszej grupie kapitałowej bardzo ważna 
jest rola firmy CTPartners, która specjali-
zuje się w dostarczaniu rozwiązań dorad-
czych na styku IT i biznesu. Zastosowa-
nie najlepszych praktyk w tym obszarze 
jest fundamentem w skutecznej realizacji 
dużych wdrożeń. 

Korzyść ze współpracy z naszą firmą 
również wynika z tego, że nie jesteśmy 
producentem komponentów technolo-
gicznych. Dzięki temu potrafimy realnie 
i obiektywnie ocenić korzyści dla firm 
energetycznych, płynące z wdrożenia 
różnych technologii.

Czy	sam	rynek	IT	będzie	miał	jaki-
kolwiek	wpływ	na	rozwój	branży	ener-
getycznej,	jednocześnie	odpowiadając	
na	jej	potrzeby?

JM: Branża IT to przede wszystkim 
wspieranie rozwiązań biznesowych, któ-
re z punktu widzenia klientów są bardzo 
istotne. Oferując nowoczesne systemy in-
formatyczne jesteśmy w stanie zapewnić 
naszym klientom rozwiązania problemów, 
które do tej pory były przez nich uznawa-
ne za nierozwiązywalne.

BK: Patrząc na stronę technologicz-
ną i to co już w tej chwili jest oferowa-
ne, następuje przesunięcie od IT (Infor-
mation Technology) do tak zwanego BT 
(Business Technology). Dotychczasowe 

technologie infrastrukturalne są już na tyle dojrzałe i rozpoznane na wielu rynkach, 
że nie przewidujemy, aby w tym obszarze następowały zasadnicze zmiany na rynku. 
To czego się spodziewamy, to ciągłe szukanie przez klientów odpowiedzi - jak tech-
nologia ma wspierać procesy biznesowe? Obszar potrzeb spółek energetycznych, 
gdzie następuje potrzeba połączenia konsultingu z wiedzą technologiczną to miejsce 
szczególnej kompetencji Infovide-Matrix. 

Jakiego	rodzaju	wdrożenia	IT	w	nadchodzącym	roku	planują	Państwa	klienci?
JM: Nasi klienci będą kontynuowali rozpoczęte już projekty związane z integracją 

systemów SAP-owych, określaniem architektury docelowej IT, zarządzaniem efektyw-
nością produkcji - obsługą klientów - call center, smart meteringiem. Dodatkowym ty-
pem projektów jest niezmiennie Project Management Office (PMO). Z doświadczenia 
wiem, że w dużych firmach prowadzonych jest równolegle kilkanaście projektów o 
skomplikowanym charakterze. Dlatego trzeba stworzyć taką strukturę, która posłuży 
do zarządzania tymi projektami i będzie pilnowała czy wszystkie z nich są prowadzo-
ne zgodnie z założeniami i jakie mają ścieżki krytyczne w stosunku do realizacji celów 
biznesowych. Z tego względu jest to istotny projekt już sam w sobie.  Naszym zda-
niem klienci powinni posiadać określoną strukturę biznesową tego co zamierzają ak-
tualnie zmienić i do tego dostosowywać architekturę systemów aplikacji i technologii, 
co spowoduje, że będą działać w jednym środowisku, które jest kompatybilne, zin-
tegrowane i pozwala na realizację konkretnych celów biznesowych, wynikających ze 
strategii. Każda z grup powinna mieć również jasny model finansowy, który może za-
rządzać ogromnymi zobowiązaniami wynikającymi z programów inwestycyjnych. Są to 
ogromne projekty składające się z warstwy biznesowej, finansowej oraz technologicz-
no-informatycznej. W branży energetycznej projekty informatyczne zawsze będą podą-
żały za głównymi strumieniami inwestycji, które nie są stricte związane z informatyką.

Jakie	zmiany	mogą	nastąpić	w	przyszłym	roku	w	omawianym	sektorze?
BK: Obserwując rynek, myślę, że przyszły rok będzie stał pod znakiem wyboru 

dużych rozwiązań IT przez spółki energetyczne. Firmy będą się zastanawiały, które 
systemy wybrać, aby zabezpieczyć w długim okresie swoje potrzeby. ENERGA-OPE-
RATOR ostatnio ogłosiła duży przetarg na realizację projektu smart metering. Spo-
dziewamy się kolejnych dużych przetargów tego typu w najbliższym czasie. Jest też 
szereg spółek, które są obecnie w kręgu zainteresowań nowych inwestorów. Z tego 
powodu wszystkie kluczowe decyzje co do wyboru nowych rozwiązań IT będą praw-
dopodobnie zapadały w momencie, gdy sytuacja właścicielska się wyjaśni. No i oczy-
wiście należy pamiętać, że branża energetyczna jest mocno związana z uwarunkowa-
niami regulacyjnymi. Potrzeby związane z dostosowaniem się do zmieniających się 
standardów zawsze będą w sposób priorytetowy traktowane przez naszych klientów.

Jakim	modelem	usług	zamierzacie	Państwo	konkurować	na	rynku	ener-
getycznym?

JM: Dla nas klient i jego potrzeby są najważniejsze. Aby ten model pracował po-
prawnie, jest kilka rzeczy, które muszą zaistnieć we wzajemnych relacjach. Musimy 
mieć odpowiednią wiedzę na temat samego sektora, jak i głównych firm, które ob-
sługujemy w tej branży. Musimy znać ich strategię oraz agendę działania. Istotna jest 
również znajomość wyzwań branży, ale i firm w niej działających. Pod tę wiedzę bu-
dowane są zarówno kompetencje, jak i produkty. Nasza firma posiada spore doświad-
czenie w tym zakresie, dlatego jest to kwestia ich dopasowania do potrzeb, które zi-
dentyfikujemy. Tak naprawdę nie koncentrujemy się na IT, tylko na samych potrzebach 
danej firmy, przekładając je na technologie informatyczne. Chcemy być rzeczywistym 
partnerem, a nie dostawcą.

Rozmawiała: Justyna Szyndler o
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Marcin grygielski, dyrektor regionalny na rynek Europy Środkowej i Wschodniej, Interactive Intelligence

oProgrAMoWAnIe na abonament

W czasie, gdy wszystkie firmy szukają 
oszczędności budżetowych i obniżają koszty 

operacyjne, managerowie szczególnie uważnie 
przyglądają się wydatkom generowanym przez 
działy IT. A są one niebanalne. Coraz szybciej 
starzejący się sprzęt, który trzeba wymieniać już 
niemal co roku, regularne odświeżanie licencji 
na popularne programy... i coraz większe rachunki 
za prąd elektryczny, pobierany przez serwerownie. 
A informatycy wciąż żądają dodatkowych pieniędzy, 
przedstawiając propozycje niezbędnych  
- ich zdaniem - inwestycji, które zwiększą wydajność 
firmy i zapewnią jej przewagę konkurencyjną 
na rynku. Jak pogodzić potrzeby dyrektorów IT 
i Zarządu? Szczególnie obiecującym rozwiązaniem 
wydaje się tutaj  nowy model udostępniania usług 
IT, coraz chętniej wykorzystywany przez firmy 
tak polskie, jak i zagraniczne.

 � Modny termin SaaS

Software-as-a-Service, w skrócie 
SaaS, to model udostępniania syste-
mów IT w formie abonamentowej usłu-
gi. Jednym słowem, dostawca danego 
oprogramowania udostępnia klientowi 
wszystkie jego funkcje, nie zmuszając 
go do zakupu licencji. Oprogramowa-
nie jest zainstalowane na sprzęcie do-
stawcy i udostępniane klientowi po-
przez sieć. Na komputerach odbiorcy 
usługi znajdują się jedynie niezbędne 
„końcówki”, pozwalające na swobod-
ne korzystanie z funkcji. Firma korzy-
sta z oprogramowania w ten sam spo-
sób jak z energii elektrycznej - usługi, 
za którą można płacić miesięczne ra-
chunki. W momencie dużej ilości zle-
ceń, może zakupić większy „abona-
ment”. W okresach spadku aktywności 
- obniżyć koszty poprzez zmniejszenie 
wydajności systemu.
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„Hm...” - powiedzą niektórzy - „Czy 
nie mówimy po prostu o outsourcin-
gu? Czy nie jest to kolejna wymyślna 
nazwa na model biznesowy, z którego 
od dawna korzystamy?” 

Rzeczywiście, czasami model Sa-
aS jest ciężki do odróżnienia od out-
sourcingu. Jednak oddając w outso-
urcing dany proces biznesowy klient 
korzysta zarówno z technologii, jak 
i zasobów zewnętrznego dostawcy 
usługi. Dla przykładu, w przypadku 
outsourcingu centrum kontaktowego 
outsourcer zapewnia oprogramowa-
nie oraz wykwalifikowany personel do 
obsługi klienta, czy też wykonywania 
akcji telemarketingowych. Natomiast 
jeśli centrum kontaktowe korzysta z 
systemu IT w modelu SaaS, oznacza 
to, że wszystkie procesy są wykony-
wane poprzez wewnętrzny personel, 
a dostawca usługi zapewnia jedynie 
narzędzia technologiczne. Udostęp-
niając możliwość korzystania z we-
wnętrznych zasobów oraz technologii 
dostarczanej przez wyspecjalizowaną 
firmę, model SaaS jest w wielu przy-
padkach korzystniejszy od outsour-
cingu - ze względów bezpieczeństwa, 
czy też wykorzystania wysokich kwa-
lifikacji własnych pracowników. 

SaaS ułatwia zarówno wdrożenie 
oprogramowania, jak i administrację, 
która szczególnie dla małych firm, nie 
dysponujących własnym działem IT, 
jest często uciążliwa. Klient w zależ-
ności od potrzeb może oddać więk-
szość prac administracyjnych dostaw-
cy usługi lub zachować możliwość 
zarządzania oprogramowaniem sa-
modzielnie. Wielu dostawców już udo-
stępnia kilka opcji w tym zakresie, co 
pozwala każdej firmie wybrać pakiet 
najlepszy dla siebie.

Wiele osób nieufnie podchodzi do 
modelu SaaS, ponieważ rozwiązanie 
jest praktycznie nowe. Dopiero nie-
dawno dynamiczny rozwój technolo-
gii wirtualizacji spowodował, że model 
SaaS stał się opłacalny dla dostaw-
ców. W zwirtualizowanym środowisku 
IT używane systemy i aplikacje mogą 
współdzielić sprzęt, na którym zosta-

ły zainstalowane, co obniża barierę 
finansową wprowadzenia technologii 
SaaS. W tym momencie dostawca 
usługi może udostępniać oprogramo-
wanie wielu użytkownikom bez ko-
nieczności dużych inwestycji i model 
staje się bardzo korzystny finanso-
wo dla użytkownika. Niższe koszty 
to - oprócz elastyczności i ułatwio-
nego zarządzania - podstawowa za-
leta SaaS.

Obecnie praktycznie każde opro-
gramowanie da się zwirtualizować. 
Większość dostawców rozwiązań IT, 
zdając sobie sprawę z korzyści, jakie 
niesie ta nowa technologia, przysto-
sowuje do niej swoje systemy. Podą-
żając za wymogami rynku dostawcy 
różnego rodzaju aplikacji - np. syste-
mów CRM dla zarządzania kontaktami 
z klientem, aplikacji HR, czy komunika-
cyjnych - wirtualizują swoje rozwiąza-
nia i udostępniają je klientowi zdalnie, 
poprzez sieć, co eliminuje koniecz-
ność zakupu licencji i inwestycji w in-
frastrukturę. 

 � Kiedy, dla kogo, jak

Dla wielu przedsiębiorstw zakup 
oprogramowania w modelu SaaS 
oznacza wymierne korzyści. Firmom 
z sektora MSP pozwala on na obni-
żenie progu inwestycyjnego i wpro-
wadzenie przewidywalnych kosztów 
miesięcznych, zamiast jednorazowe-
go wydatku na licencję przed wdroże-
niem systemu. Dla małych i mikro firm 
SaaS stanowi nieraz jedyną okazję na 
skorzystanie z najnowocześniejszych 
technologii - ich zakup w normalnym 
trybie zdecydowanie przewyższa ich 
możliwości finansowe. Nie do pogar-
dzenia są również oszczędności zwią-
zane ze zmniejszeniem nakładów na 
infrastrukturę IT. SaaS przynosi zna-
czące korzyści również wielu dużym 
korporacjom. Jednak w tym wypadku 
nie odnosi się to w równym stopniu do 
wszystkich sektorów rynku. Dla przy-
kładu, „krwioobiegiem” sektora finan-
sowego jest bezpieczeństwo informa-
cji. Wątpliwe, aby klienci z tej branży 

chcieli zaufać dostawcy usługi na tyle, 
aby przekazać do zewnętrznie zarzą-
dzanego data center wrażliwe i poufne 
informacje klientów.

Niezależnie jednak od swoistej 
mody na to nowe rozwiązanie, warto 
spojrzeć na nie chłodnym okiem i oce-
nić, czy rzeczywiście jest tak obiecują-
ce w odniesieniu do firm ze wszystkich 
sektorów rynku, jak to głosi powszech-
na opinia. Przed zaangażowaniem się 
w technologię SaaS, każdy manager 
powinien dokładnie rozważyć zarówno 
jej zalety, jak i wady, biorąc pod uwa-
gę specyfikę działalności swojej firmy. 
Przykładowo dla przedsiębiorstw zaj-
mujących się outsourcingiem call cen-
ter znaczącym atutem tego modelu 
jest skalowalność możliwości opro-
gramowania telekomunikacyjnego. Po-
trzeby większości centrów kontakto-
wych są bardzo zmienne - a w tym 
wypadku SaaS pozwala osiągnąć du-
że korzyści biznesowe. Dla przykładu, 
centrum kontaktowe może pozyskać 
klienta, który chce zlecić przeprowa-
dzenie dwutygodniowej kampanii, an-
gażującej agentów przez trzy godziny 
dziennie. Dokupywanie na ten czas 
dodatkowych stanowisk agenckich 
nie ma szczególnego sensu, ale dzię-
ki wprowadzeniu modelu usługowego 
można zwiększyć wydajność firmy bez 
ponoszenia niepotrzebnych kosztów.

Z drugiej strony jednak oddanie 
dostawcy usługi niektórych systemów, 
wspierających istotne procesy działal-
ności przedsiębiorstwa niesie ze sobą 
ryzyko, które należy wziąć pod uwagę 
przed podjęciem decyzji. Możliwymi 
wadami zastosowania tego modelu 
są przede wszystkim:

 � krytyczne ryzyko dla biznesu 
w przypadku przerwy w dostar-
czaniu usługi,

 � utrata kontroli nad wartościowy-
mi danymi,

 � ryzyko wycieku poufnych danych. 

Upowszechnienie technologii Vo-
IP sprawiło, że ten sam model można 
zastosować także do usług komuni-
kacyjnych, czyli wszystkich procesów 



kontaktów firmy z klientami, kontrahentami i partnerami bizneso-
wymi. Ten model usługi jest często określany jako Communica-
tions-as-a-Service (CaaS). Jednak warto zauważyć, że usługom 
komunikacyjnym należą się specjalne względy. Przedsiębiorcy 
traktują je jako kluczowe, ponieważ obejmują osobisty kontakt 
z klientami. Okresowy dostęp do CRM może być dla firmy nie-
dogodnością, jednak brak możliwości odebrania telefonów od 
klientów zagraża prowadzeniu biznesu. Ponadto podczas czego 
systemy telekomunikacyjne są szczególnie wrażliwe na wszel-
kie zagrożenia związane z podsłuchem i utratą danych. Stąd 
wiele firm niechętnie patrzy na oddanie dostawcy CaaS tego 
obszaru biznesowego. Dlatego naszym zdaniem najlepszym 
rozwiązaniem jest model hybrydowy - łączący zalety zdalnego 
dostarczania usługi z kontrolą na poziomie lokalnym. Dzięki te-
mu zarówno centra kontaktowe, jak i sektory mocno związane 
przepisami prawnymi mogą skorzystać z zalet SaaS bez pono-
szenia związanego z nim ryzyka. Nasze podejście jest proste:

 � utrzymanie dotychczasowego dostawcy telekomunikacyj-
nego,

 � podłączenie linii telefonicznych do bramek VoIP osadzo-
nych w sieci klienta,

 � podłączenie lokalnego urządzenia zarządzającego telefo-
nami do sieci klienta,

 � instalacja połączenia MPLS pomiędzy siecią klienta a CaaS 
data center dostawcy,

 � wdrożenie telefonów VoIP.

 � Czy warto?

Ostatnie badania czołowych na rynku nowych technologii 
firm analitycznych (Gartner, IDC) jasno wskazują, że niezależ-
nie od możliwych wad i problemów modelu, zainteresowanie 
rynku tą technologią stale rośnie - trend ten raczej utrzyma się 
również w przyszłości. Niższe koszty dostępu do funkcji za-
awansowanego technologicznie oprogramowania to argument 
nie do przecenienia w czasach spowolnienia gospodarczego 
i kluczowy podczas podejmowania decyzji biznesowych. Poja-
wiają się co prawda głosy, że SaaS nie jest tak atrakcyjny, jak 
przewidywano przez wdrożeniem - wśród najczęściej wymie-
nianych problemów znajdują się trudności z integracją systemu 
udostępnianego w tym modelu z wewnętrznymi aplikacjami fir-
my, wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa, a także problemy 
wdrożeniowe. Nie ma rozwiązania bez wad, jednak dokładna 
analiza przedwdrożeniowa w większości wypadków pozwala 
zapobiegać wystąpieniu większości z nich. Ostatecznie nikt 
nie obiecuje cudownego środka na wszystkie dolegliwości fir-
my - projekt SaaS należy traktować z taką samą ostrożnością, 
z którą podchodzi się do innych inicjatyw IT w firmie. Natomiast 
nie ulega wątpliwości, że jest to obiecująca, przyszłościowa 
technologia, która może znacząco wzmocnić pozycję rynkową 
firmy w obecnych ciężkich czasach. Warto dokładnie przyjrzeć 
się jej możliwościom. 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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Polska jako członek UE jest zo-
bowiązana do poprawienia swojej 
gospodarki zasobami wodnymi, go-
spodarki odpadami oraz zapewnie-
nia bezpieczeństwa energetycznego 
dostaw energii. Także polskie prawo-
dawstwo, jak Krajowy Plan Gospodarki 
Odpadami 2010 oraz Polityka Ekolo-
giczna Państwa zobowiązuje firmy do 
określonych proekologicznych dzia-
łań. Na obecną trudną sytuację zwią-
zaną z gospodarką wodno-ściekową, 
śmieciową i energetyczną w naszym 
kraju, złożyły się czynniki geopolitycz-
ne, historyczne i społeczne. Przed la-
tami 90-tymi woda i energia nie były 
postrzegane jako produkt, a ze wzglę-
du na ich niskie ceny, każdy zużywał 
ich tyle ile chciał. Niski był również po-
ziom edukacji ekologicznej. Nie znano 
pojęcia segregacji odpadów, oszczęd-
ności w używaniu wody, energii, zgub-
nych skutków nadmiernej eksploatacji 
zasobów naturalnych. System opar-
ty na własności publicznej sprawiał, 
że ludzie nie czuli się odpowiedzialni 
za środowisko, w którym żyli. Zgodnie 
z ówcześnie obowiązującym systemem 
wierzyli, że to Państwo odpowiedzial-
ne za wszystkie sfery życia, „zaopieku-

je” się także środowiskiem i zabezpie-
czy jego stan dla przyszłych pokoleń. 
Obecnie poziom wiedzy o ekologii jest 
znacznie wyższy, dzięki systematycznej 
edukacji prowadzonej od wczesnych 
lat szkolnych oraz wielu akcjom spo-
łecznym, organizowanym także przez 
firmy branży utillity.

Firmy komunalne, zwłaszcza w sek-
torze MPO, często nagradzają klientów 
za zachowania proekologiczne oferując 
np. usługi bezpłatnego wywozu od-
padów pod warunkiem ich segregacji.   

Służby wodne zaczęły zwracać 
uwagę na zwiększenie efektywności 
eksploatacji sieci wodociągowej, ogra-
niczenia strat wód, monitoring sieci, itd.  

Przedsiębiorstwa energetyczne pro-
wadzą szereg akcji uświadamiających 
odbiorców energii o tym, jak w pro-
sty sposób zmniejszyć jej zużycie, np. 
energooszczędne żarówki, wyłącza-
nie urządzeń stand-by, kupowanie wy-
dajnych energetycznie urządzeń elek-
trycznych.

Zarówno firmy wodociągowe, ko-
munalne jak i energetyczne, są obec-
nie zaangażowane w szereg projektów 
unijnych mających na celu ochronę za-
sobów wodnych, zmniejszenie liczby 

odpadów, modernizacje sieci energe-
tycznych. Wodociągi inwestują głównie 
w rozwój sieci wodociągowo-kanaliza-
cyjnych, PGK i MPO w nowoczesne 
systemy zbiórki, selekcji i przetwarzania 
odpadów, a energetyka w infrastruktu-
rę elektroenergetyczną i gazową, w in-
stalacje do przechwytywania i składo-
wania CO

2.
W tym ważnym okresie obfitym 

w kosztogenne projekty, firmy te szuka-
ją narzędzi pozwalających na oszczęd-
ności związane z codzienną działal-
nością. Takie narzędzia w postaci 
odpowiednio przystosowanych sys-
temów informatycznych pozwalają na 
redukcję kosztów zarówno po stronie 
dostawcy, jak i odbiorcy usług.

 � Logica wspiera rozwój 
przedsiębiorstw

Firma Logica Poland od lat wspie-
ra firmy komunalne w zarządzaniu po-
przez dostarczanie i wdrażanie specja-
listycznych i zintegrowanych systemów 
informatycznych dedykowanych dla 
przedsiębiorstw branży utillity, pod 
wspólną nazwą TP-Media. Systemy 
te są regularnie rozwijane o dodatkowe 

Logica Poland Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwa użyteczności 
publicznej inwestują w IT

Wysyłanie elektronicznych faktur, obsługa klienta przez internet, zdalne 
odczytywanie liczników, elektroniczny obieg dokumentów, w firmach 

komunalnych to odległa wizja czy rzeczywistość?
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Kontrakt obejmuje dostawę usług 
łączności, transmisji danych i przedpłat 
dla minimum  26.000  inteligentnych  
liczników  mieszkaniowych w Wiel-
kiej Brytanii. Kontrakt jest szacowany 
na 2,75 mln. EUR.

Obie firmy będą wspólnie pracować 
przez okres 5 lat nad wdrożeniem in-
teligentnych systemów pomiarowych u 
klientów firmy OnStream, w tym u mniej-
szych dostawców energii, którym inteli-
gentne liczniki ułatwią wejście na rynek. 
OnStream będzie odpowiadać za zarzą-
dzanie, zakupy i instalacje inteligentnych 
liczników, a Logica będzie świadczyć 
usługi dot. łączności, transmisji danych i 
przedpłat. W realizacji kontraktu będzie 
brała udział także Logica Poland. Inte-
ligentne liczniki ułatwiają wchodzenie 
nowym graczom na rynek dostawców 
energii, ponieważ znacznie skracają i 
uproszczają proces rozliczenia z do-
tychczasowym sprzedawcą i określa-
nie stanu początkowego u nowego do-

stawcy. Wdrożenie sieci inteligentnych 
liczników przynosi przedsiębiorcy ko-
rzyść w postaci obniżki kosztów i strat 
handlowych oraz ograniczenie kosztów 
eksploatacji sieci.  

- Inteligentne liczniki nie tylko za-
chęcają konsumentów do zmiany po-
dejścia dot. użytkowania energii, ale 
również współtworzą inteligentne sie-
ci, które umożliwiają Wielkiej Brytanii 
ewolucję w stronę gospodarki nisko-
emisyjnej. Kontrakt z OnStream pozwa-
la dostawcom energii, w tym nowym 
podmiotom, skuteczne konkurowanie, 
w oparciu o możliwości inteligentnych 
liczników - wyjaśnia Craig Boundy, pre-
zes UK Logica. Dzięki inteligentnym licz-
nikom proces zmiany dostawcy energii 
w Wielkiej Brytanii trwają kilka dni (w 
Polsce min. 30 dni).

- Ambicją OnStream jest być na cze-
le szerokopasmowych inteligentnych 
systemów pomiarowych. Relacja z Lo-
gica wspiera nasze inteligentne rozwią-

moduły i funkcje, zgodnie z potrzebami 
użytkowników. Wymogi rynku zmusza-
ją dostawców usług lokalnych, a więc 
przedsiębiorstw wodociągowych, pkg, 
mpo, pec, do świadczenia usług w spo-
sób bardziej przyjazny kontrahentom 
i coraz bardziej ekologiczny. Przy reali-
zacji tych celów pomocne są najnow-
sze produkty IT firmy Logica Poland. 

Internetowe Biuro Obsługi Klienta 
(iBOK), System Zdalnych Odczytów 
Radiowych, System Kontroli i Realizacji 
Procesów, te systemy są sukcesywnie 
wdrażane u naszych klientów, którzy 
odważnie inwestują w nowoczesne na-
rzędzia.”. Dla przykładu podajemy kilka 
najciekawszych projektów.

Dla Rejonowego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji w Zawierciu, 
realizującego właśnie Program „Gospo-
darka Ściekowa Zawiercia” (budowa 
kanalizacji sanitarnej w 13 dzielnicach 
miasta oraz usprawnienie oczyszczalni 
ścieków), kluczowym aspektem w dzie-
dzinie informatyzacji jest wdrożenie sys-
temu służącego do internetowej obsługi 
Klienta oraz zdalne odczyty zapewnia-
jące m.in. odpowiedni poziom bezpie-
czeństwa pracy inkasentów.

 � Jaka jest przyszłość 
IT w sektorze usług 
komunalnych?

Firma Logica Poland wchodząc 
w skład międzynarodowej korporacji, 
uczestniczy w wielu międzynarodo-
wych projektach obejmujących wdra-
żanie zaawansowanych technologicz-
nie systemów także w sektorze usług 
komunalnych. Dzięki temu potrafi wy-
przedzać trendy, oferując technologie, 
które jeszcze nie są dobrze znane w na-
szym kraju. 

W ostatnim okresie, firma Logica 
podpisała kontrakt na wdrożenie inteli-
gentnych systemów pomiarowych z naj-
większym brytyjskim inwestorem posia-
dającym przedsiębiorstwa użyteczności 
publicznej - firmą OnStream.

Partnerstwo przyspiesza wprowa-
dzenie „inteligentnych systemów po-
miarowych” w całej Wielkiej Brytanii.

 � Andrzej Ryński
- 	 p rezes 	 zarządu 	 „PGM	 Spół -

ka	 z	 ograniczoną	 odpowiedzialnością"	
S.K.A.	w	Olsztynie	(klient	Logica	Poland		
od	2007	r.)

Dziś trudno wyobrazić sobie nowoczesną 
firmę działającą na rynku, która nie posiada naj-
lepszych narzędzi informatycznych do kontroli 
i rozliczeń. Dlatego zdecydowaliśmy się na zmia-
nę systemu w naszej firmie i zakup produktu firmy Logica. PGM jest przedsiębior-
stwem zajmującym się szeroko pojęta gospodarką komunalną. Świadczymy usługi 
w zakresie odbioru odpadów, transportu, zarządzania wspólnotami mieszkaniowy-
mi oraz prowadzimy całodobowe pogotowie techniczne. W związku ze skompliko-
wanym i bardzo zróżnicowanymi oczekiwaniami poszczególnych działów naszej 
firmy, zdecydowaliśmy się na zakup programu, który można swobodnie moduło-
wać i dopasowywać. 

W wyborze odpowiedniego pakietu kluczem był kompatybilny i sprawny Sys-
tem Kontroli i Realizacji Zadań (system obiegu dokumentów). To on stał się krwio-
biegiem naszej firmy, który dzięki swojej rozbudowanej strukturze pozwala na zin-
tegrowane przekazywanie informacji między działami, ułatwia kontrolę realizacji 
poszczególnych zadań oraz umożliwia swobodny dostęp do pism archiwalnych 
każdego kontrahenta. Dzięki ciągle wprowadzanym poprawkom i ulepszeniom do-
celowo oprogramowanie pozwoli nie tylko na kontrolę działań, ale również mienia 
ruchomego w postaci tysięcy pojemników naszej firmy stojących na terenie dzia-
łania PGM, czyli w Olsztynie i kilku okolicznych gminach. 

Jesteśmy firmą, która ciągle się rozwija, a dzięki coraz wyższej jakości świad-
czonych usług, w dużej mierze osiąganej dzięki nowoczesnym technologiom, po-
zyskujemy nowych kontrahentów i nowe rynki.

Fot. Logica
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 � Jarosław Ciszewski
-	prezes	zarządu,	Rejonowego	Przedsiębiorstwa	Wodociągów	i	Kana-

lizacji	Sp.	z	o.o.	w	Zawierciu	(klient	Logica	Poland	od	1999	r.).
Zarządzanie firmą taką jak Wodociągi w Zawierciu w obecnych czasach wy-

maga stosowania nowoczesnych narzędzi informatycznych. Firma od kilku lat 
użytkuje Zintegrowany System Informatyczny TP-Media, który umożliwia szyb-
kie i  skuteczne zarządzanie zasobami firmy w aspekcie ekonomicznym i tech-
nicznym. Systemy Billing i ERP są zintegrowane z systemem GIS, co znacznie 
znacznie ułatwia zarządzanie siecią wodociągowo-kanalizacyjną, obsługującą 
obszar zamieszkały przez ok. 110 tys. osób.

W bieżącym roku  priorytetową sprawą, stało się dla nas zapewnienie od-
powiedniej jakości obsługi klienta oraz usprawnienie pracy inkasentów, sprawdzających stany liczników. Postanowiliśmy 
wzbogacić posiadany zintegrowany system informatyczny autorstwa firmy Logica Poland o dodatkowy moduł służący do 
elektronicznej obsługi klienta internetowe Biuro Obsługi Klienta (iBOK) oraz o moduł Radiowy Odczyt Liczników. Obecnie 
oba systemy są na etapie wdrożenia, jednak z doświadczeń firm, które użytkują już to oprogramowanie spodziewamy się 
konkretnych wymiernych korzyści. Nasi klienci otrzymają własne konta internetowe, na których po zalogowaniu uzyskają 
dostęp do swoich umów zawartych z RPWiK, będą mogli m.in. podglądać i drukować faktury umieszczone w systemie, 
a także zgłaszać odczyty liczników. System iBOK umożliwia ponadto zgłaszanie awarii, reklamacji, itd., co czyni przedsię-
biorstwo bardziej transparentnym i przyjaznym dla klientów.

Drugą z wdrażanych w naszej firmie nowości jest Radiowy Odczyt Liczników, który przyniesie prawdziwą rewolucję w 
pracy inkasentów. Pomijając korzyści finansowe związane z oszczędnościami (paliwo, czas pracy, liczba inkasentów itd.), 
zyskamy nowe możliwości dotyczące wykrywania nadużyć, natychmiastowego poboru należności oraz podniesiemy bez-
pieczeństwo pracy Inkasentów, którzy nie będą już musieli bezpośrednio wchodzić na każdą posesję i ryzykować swoje 
zdrowie, co ma szczególne znaczenie w przypadku liczników umieszczonych w miejscach trudno dostępnych, np. w stu-
dzienkach kanalizacyjnych.

Mamy nadzieję, że przeprowadzone inwestycje poprawią komunikację z odbiorcami naszych usług i sprawią, iż będzie-
my postrzegani jako firma, która śmiało wykorzystuje nowoczesną technologię w celu poprawy obsługi klienta.

MPO w Krakowie od lat użytkuje Zintegrowany System Informatyczny w zakresie sprzedaży i obsługi klienta. Firma 
w czerwcu br. zamknęła realizację projektu „Gospodarka odpadami stałymi w Krakowie, Etap I” wraz z otwarciem Zakładu 
Demontażu Odpadów Wielkogabarytowych, Odpadów Urządzeń Elektrycznych i Elektronicznych. Firma równolegle doko-
nała inwestycji w IT, został dokupiony system służący do archiwizacji dokumentów (faktur) w formie elektronicznej. Dzięki 
temu firma, która od lat namawia mieszkańców Krakowa do zachowań proekologicznych, sama postanowiła zainwesto-
wać w narzędzie pozwalające zaoszczędzić olbrzymie ilości papieru, koniecznego do wydruku faktur w wersji tradycyjnej.

zania systemów pomiarowych i zapew-
nia nam najlepszą pozycję do wsparcia 
dostawców energii w zakresie wprowa-
dzania inteligentnych liczników - dodaje 
Stephen Hughes, dyrektor OnStream.

Logica Poland zajmuje się wdraża-
niem inteligentnych sieci pomiarowych 
(smart grids) na terenie Polski w ramach 
modelu usług SmartWorld, w tym Zdal-
ny Odczyt Liczników. 

- Nasz model usług SmartWorld po-
maga firmom określić bardziej opłacalny 
model działalności. Nasze rozwiązania 
mogą sprawić, że opłaty taryfowe stoso-
wane przez firmę będą bardziej konku-
rencyjne, co zaowocuje lojalnością kon-
sumenta - mówi Tomasz Głuski, prezes 
Zarządu, Logica Poland.

Inteligentne pomiary są narzędziem, 

które umożliwia dostawcom kształtowa-
nie modeli zapotrzebowania na ener-
gię. Dzięki temu będą oni mogli w przy-
szłości edukować swoich klientów oraz 
zachęcać ich do bardziej świadome-
go korzystania z energii, także przy po-
mocy instrumentów polityki cenowej. 
Docelowo inteligentne sieci mają rów-
nież wspomóc kontrolę nad dostawami 
energii oraz zwiększyć pewność dostaw 
energii i efektywność wykorzystywania 
zasobów. Inteligentne sieci są wyposa-
żone w nowoczesne liczniki, przełącz-
niki, rejestratory itp., które umożliwiają 
wymianę informacji między elementami 
systemu i w efekcie zmniejszenie utraty 
energii podczas przesyłu.

Według Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki Mariusza Swory: „przygoto-

wywana jest specustawa, która regulo-
wać będzie wdrożenie w Polsce inteli-
gentnych sieci elektroenergetycznych” 
(źródło: www.media.wp.pl). Ustawa ma 
dotyczyć nie tylko sieci elektroenerge-
tycznych, ale także gazu ziemnego oraz 
wodociągów i ciepłownictwa.

Polskie prawodawstwo podąża 
za zaleceniami unijnymi, tj. Dyrektywa 
2009/72/WE Art. 3 pkt. 11 dyrektywy: 
„w celu promowania efektywności ener-
getycznej, państwa członkowskie lub or-
gan regulacyjny, zalecają przedsiębior-
stwom energetycznym optymalizację 
wykorzystania energii elektrycznej, na 
przykład poprzez wprowadzenie, w sto-
sownych przypadkach, inteligentnych 
systemów pomiarowych lub inteligent-
nych sieci” (źródło: www.ure.gov.pl).

Fot. Logica
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 � Henryk Kultys
-	prezes	zarządu,	dyrektor	gene-

ralny	Miejskiego	Przedsiębiorstwa	
Oczyszczania	Sp.	z	o.o.	w	Krakowie	
(klient	Logica	Poland	od	2002	r.)

Krakowskie MPO świadczy wiele usług począwszy od wywozu odpadów, przez 
segregację i utylizację odpadów, a  skończywszy na serwisie samochodów cięża-
rowych, sprzedaży kontenerów i holowaniu pojazdów ciężkich. Firma obsługuje ok. 
30% rynku usług komunalnych w Krakowie i okolicy. W związku z tak szeroką dzia-
łalnością generujemy każdego miesiąca olbrzymią ilość faktur (kilkadziesiąt tysięcy), 
które zgodnie z ustawą o vat są przechowywane w archiwum. Aby zaoszczędzić 
czas naszych pracowników spędzony na wertowaniu papierowych dokumentów, zdecydowaliśmy się na zakup systemu 
do przechowywania faktur w wersji elektronicznej, zintegrowanego z posiadanym systemem (autorstwa Logica Poland).  
e-Archiwum umożliwia przechowywanie faktur w postaci plików elektronicznych i umożliwia wydruk dokumentu na żądanie 
uprawnionego organu lub Klienta. W części bazowej modułu e-Archiwum tworzone są pliki PDF i zapisywane w przezna-
czonej do tego celu bazie danych. Archiwizowane faktury są zabezpieczone przed utratą spowodowaną np. awarią kom-
putera, przypadkowym skasowaniem, działaniem wirusów, czy przed dostępem osób niepowołanych. W październiku koń-
czymy proces wdrażania oprogramowania i spodziewamy się, że system od razu znacznie usprawni pracę w naszej firmie.

Inteligentne sieci to krok do osią-
gnięcia jeszcze wyższego celu, jakim są 
inteligentne miasta. Jest to idea ulep-
szenia systemów w taki sposób, aby 
były bardziej inteligentne i wydajne. 
Systemy te mają wspierać zrównowa-
żony rozwój miast i wpływać na popra-
wę jakości życia mieszkańców, także 
poprzez zmianę ich podejścia do ko-
rzystania ze źródeł energii, wody, go-
spodarki odpadami. 

Inteligentne miasto - jak każda 
idea - składa się z części elementar-
nych, cegiełek, z których można zbu-
dować model doskonały. W rzeczywi-
stości polskiej branży komunalnej, tymi 
cegiełkami są systemy informatyczne 
umożliwiające m.in. wysyłanie elektro-
nicznych faktur, obsługę klienta przez 
internet, zdalne odczyty liczników, czy 
też elektroniczny obieg dokumentów. 
To w jakim stopniu będą one wykorzy-
stywane do zbudowania nowoczesnych 
i inteligentnych rozwiązań, zależy bez-
pośrednio od danej firmy komunalnej. 
A firmy te coraz śmielej inwestują w roz-
wiązania IT. o

 � Artur Witek
	-	prezes	zarządu	Wodociągów	

i Kanalizacji	„HYDROKOM”	Sp.	z	o.o.	
w	Kluczborku	(klient	Logica	Poland	
od	1991	r.)

Dla sprawnej obsługi klientów i mak-
symalnego zaspokojenia jego potrzeb w 
Spółce wykorzystywanych jest kilka sys-
temów informatycznych.

System Kontroli i Realizacji Procesów 
(elektroniczny obieg dokumentów) jest to system pozwalający na rejestrację do-
kumentów wewnętrznych i zewnętrznych, zapewniający szybki dostęp i śledzenie 
przebiegu realizacji spraw oraz nadzorowanie terminu ich załatwiania. System ten 
jest bardzo sprawnym narzędziem, za pomocą którego rejestrowane są wszelkie 
wpływające dokumenty oraz uruchamiana jest procedura ich załatwiania przez 
odpowiednio ustalone ścieżki. Ścieżki te lokują dokument na każdym etapie jego 
realizacji przez poszczególnych pracowników wg ich kompetencji. Każdy z etapów 
ma swój okres trwania, który jest ściśle określony i kontrolowany przez system. 
Pozwala to uniknąć sporów kompetencyjnych i tzw. „utknięcia sprawy”. Historia 
obiegu dokumentu jest widoczna i podlega bieżącej kontroli, gwarantując spraw-
ne i właściwe załatwienie każdej sprawy przez naszą firmę. 

Internetowe Biuro Obsługi Klientów to także bezpłatny serwis zapewniający 
naszym klientom sprawną obsługę i poczucie komfortu w korzystaniu z usług. Stał 
się on nieodzownym narzędziem do zdobywania informacji i kontaktowania się z 
pracownikami Spółki, umożliwiając m. in.: podawanie stanów wodomierzy głów-
nych, wgląd do umów , faktur i ich generowanie, bieżącą weryfikację wzajemnych 
rozliczeń, przegląd stanów wodomierzy.

Łącza internetowe umożliwiają klientom dokonywanie tych i wielu innych czyn-
ności bez wychodzenia z domu i straty czasu w kolejkach. Umożliwia to stały, no-
woczesny kontakt na linii dostawca - odbiorca usług w sposób najwygodniejszy 
dla klienta.

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

Fot. Logica

Fot. Logica
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Sebastian Maziarz, Adam zawiślak, Biuro Doradztwa i Nadzoru Inwestycyjnego, „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.

doświadczenia inżyniera kontraktu 
z nadzoru budowy instalacji odsiarczania spalin „pod klucz”

Realizacja zadania inwestycyjnego, jakim jest budowa instalacji odsiarczania 
spalin (IOS) jest procesem skomplikowanym, wymagającym współdziałania 

specjalistów wielu dziedzin, w tym: techniki, technologii, zarządzania, prawa, 
finansów, ekonomii i handlu. Nadzór na takim zadaniem wymaga od inwestora 
zaangażowania środków i zasobów własnych zarówno w proces planowania 
(przedrealizacyjny), jak i  w  samo wdrożenie (realizację). Energopomiar 
wielokrotnie pełnił funkcję Inżyniera Kontraktu (IK) przy budowie IOS. Możemy 
tutaj wymienić budowy instalacji odsiarczania w elektrowniach: Jaworzno III, 
Łaziska, Bełchatów, Ostrołęka, Rybnik, Skawina. Niniejszy artykuł ma na celu 
przybliżenie - z punktu widzenia IK - problemów, jakie mogą pojawić się  
w trakcie realizacji inwestycji.
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Nie wszyscy inwestorzy utrzymu-
ją na stałe w swoich strukturach 

wyspecjalizowane zasoby do pro-
wadzenia inwestycji. Wykształcenie 
własnych służb inwestycyjnych jest 
procesem długotrwałym i kosztow-
nym. Często spotykanym modelem 
jest stworzenie zespołu składającego 
się z kilku specjalistów - na co dzień 
zatrudnionych w różnych działach 
elektrowni. Złożoność problemów, 
z jakimi można się spotkać w trak-
cie inwestycji wymaga wielobranżo-
wego zespołu, wspierającego służ-
by inwestora, dlatego elektrownie 
często decydują się na zatrudnienie 
profesjonalnej firmy do prowadzenia 
nadzoru. Firma taka powinna posia-
dać wiedzę we wszystkich dziedzi-
nach niezbędnych do prawidłowego 
nadzorowania kontraktu „pod klucz”. 
Profesjonalny IK świadczy pełny za-
kres usług, począwszy od weryfikacji 
zapisów kontraktowych w odniesie-
niu do specyfikacji istotnych warun-
ków zamówienia (SIWZ) i złożonej 
przez wykonawcę oferty, a skoń-
czywszy na przekazaniu instalacji do 
eksploatacji. W zakres obowiązków 
IK może wchodzić również rozlicze-
nie inwestycji wraz z przejęciem na 
majątek inwestora.

Po niejednokrotnie długim i trud-
nym procesie wyłonienia wykonawcy 
IOS i podpisaniu umowy „pod klucz” 
wkraczamy w okres wytężonej pracy 
związanej z nadzorem i kontrolą re-
alizacyjnej części procesu inwestycyj-
nego. Inwestor „uzbrojony” we własny 
zespół specjalistów, doskonale zna-
jący silne i słabe strony skompliko-
wanego organizmu elektrowni wraz 
z zespołem specjalistów IK, posiada-
jących doświadczenie inwestycyjne, 
techniczne, ekonomiczne, organiza-
cyjne itp., stanowią przeciwwagę dla 
wykonawcy. Podstawową rolą IK jest 
bowiem egzekwowanie od wykonaw-
cy wypełnienia zapisów kontrakto-
wych. IK od pierwszych dni realiza-
cji budowy prowadzi nadzór postępu 
prac, w pierwszym okresie związa-
nych z projektowaniem instalacji, 

a następnie z robotami budowlano-
montażowymi, rozruchowymi, aż do 
przekazania instalacji do eksploatacji. 

Specjaliści IK nie ograniczają się 
wyłącznie do monitoringu terminowe-
go prowadzonej inwestycji. Prowa-
dzą również monitoring jakościowy 
(przede wszystkim sprawdzają do-
chowanie założonej przez wykonawcę 
jakości, określonej w kontrakcie oraz 
planach zachowania jakości przed-
stawionych inwestorowi). 

Po 
niejednokrotnie 
długim i trudnym 
procesie 
wyłonienia 
wykonawcy IOS 
i podpisaniu 
umowy „pod 
klucz” wkraczamy  
w okres 
wytężonej 
pracy związanej 
z nadzorem 
i kontrolą 
realizacyjnej 
części procesu 
inwestycyjnego

Zakres obowiązków IK może obej-
mować nadzór nad zagadnieniami 
finansowymi i prawnymi inwestycji. 
W takim przypadku, dla oceny po-
prawności przebiegu procesu inwe-
stycyjnego, monitoring finansowy 
prowadzony jest równolegle z rze-
czowym.

IK pomaga inwestorom w realiza-
cji całości budowy, łącznie z dokona-
niem rozliczenia kontraktu oraz utwo-
rzeniem nowych środków trwałych. 
Wiemy z doświadczenia, że w proce-
sie inwestycyjnym temat ten - stano-
wiący bardzo istotny element - często 
jest zaniedbywany. 

Z reguły do głównych obowiązków 
Inżyniera Kontraktu należy:

 � opiniowanie dokumentacji tech-
nicznej, w tym projektu podsta-
wowego i wykonawczego oraz 
innych dokumentów związanych 
z przebiegiem budowy,

 � ocena doboru urządzeń i podwy-
konawców,

 � kontrola realizacji prac (pod kątem 
terminowości, jakości, popraw-
ności finansowania, zgodności z 
kontraktem, dokumentacją, nor-
mami) w zakresie wszystkich 
branż,

 � akceptowanie płatności za zreali-
zowane etapy pracy,

 � współudział w odbiorach, w tym 
odbiorach fabrycznych głównych 
urządzeń i układów instalacji,

 � doradztwo techniczne związane 
z realizacją budowy, opiniowanie 
proponowanych zmian w stosun-
ku do pierwotnych założeń.

Szczegółowy zakres prac wyni-
ka każdorazowo z indywidualnych 
oczekiwań zamawiającego i może 
się znacznie różnić dla poszczegól-
nych inwestycji.

W naszej wieloletniej praktyce nie 
spotkaliśmy jeszcze kontraktu, który 
z punktu widzenia zarówno inwesto-
ra, jak i wykonawcy jasno formułował-
by ogół trudnych zagadnień. Zawsze 
część zapisów kontraktowych nie do 
końca była sprecyzowana, niektóre 
zapisy w różnych częściach kontrak-
tu były ze sobą niespójne, opisane 
wymagania można było dwojako in-
terpretować itd. W konsekwencji, po-
między uczestnikami procesu często 
dochodziło do nieporozumień i spo-
rów. 

Przykładem mogą być zapisy do-
tyczące wyboru podwykonawców czy 
poddostawców. Zwłaszcza przy wy-
borze ważnych i kosztownych ele-
mentów instalacji (np. wymienniki 
ciepła, układy transportu gipsu, urzą-
dzenia elektroenergetyczne) może do-
chodzić do długotrwałych konfliktów 
pomiędzy stronami, grożącymi opóź-
nieniami w realizacji budowy. Regułą 
jest, że kontrakt zawiera listę apro-
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bowanych przez zamawiającego do-
stawców podstawowych urządzeń. 
Jednak najczęściej zamawiający i wy-
konawca preferują różnych dostaw-
ców z tej listy. Zdarzają się kontrak-
ty nie zawierające jasnych procedur 
postępowań w takich przypadkach. 
Najczęściej wykonawca proponuje 
najtańszego dostawcę, a zamawiający 
najbardziej renomowanego. W prakty-
ce decydującym elementem okazuje 
się możliwy termin zrealizowania do-
stawy. Widać więc wyraźnie, że zapi-
sy kontraktowe powinny w tym zakre-
sie  być doprecyzowane. Dodatkowo 
sprawę komplikuje fakt, że często za-
pisy kontraktowe umożliwiają wyko-
nawcy wystąpienie o rozszerzenie li-
sty aprobowanych dostawców.

Innym przykładem są zapisy doty-
czące standardów wykonania. Używa-
ny w kontraktach zapis, że przedmiot 
umowy zostanie wykonany według 
najwyższych obowiązujących stan-
dardów, może być różnie interpreto-
wany przez strony. 

Kolejną kwestią, która zawsze bu-
dzi dużo kontrowersji i jest „kością 
niezgody” pomiędzy zamawiającym, 
a wykonawcą - jest prawo zamawia-
jącego do opiniowania, a zwłaszcza 
proponowania zmian do dokumen-
tacji. Kontrakty, przy których pełnili-
śmy funkcję IK, w tej kwestii posiadały 
podobne zapisy - zamawiający miał 
prawo do opiniowania dokumenta-
cji i zgłaszania uwag, jednak zasady 
ich uznawania przez wykonawcę były 
nieprecyzyjnie określone. W większo-
ści przypadków, w sytuacji zgłosze-
nia uwag dotyczących niezgodności 
z kontraktem przez zamawiającego, 
wykonawca starał się dowieść, że za-
stosowane przez niego rozwiązania 
są dobre i nie ma potrzeby ich ko-
rekty. Oczywiście zdarzały się także 
przypadki, kiedy inwestor żądał roz-
wiązań wychodzących poza wymogi 
kontraktowe. Miało to z reguły miej-
sce w sytuacji, gdy wykonawca wcze-
śniej uzyskał zgodę zamawiającego 
na wprowadzenie zmian generujących 
oszczędności wykonawcze.

Następną sprawą, która związa-
na jest ze zmianami w dokumentacji, 
jest odpowiedzialność za wprowa-
dzane zmiany. W kilku przypadkach 
wykonawca dążył do przerzucenia 
odpowiedzialności na inwestora su-
gerując, że może je wprowadzić, ale 
na odpowiedzialność zamawiające-
go, bez udzielenia gwarancji w tym 
zakresie. Podobnie bywało przy opi-
niowaniu dokumentacji. Wykonaw-
ca często próbował zwolnić się z od-
powiedzialności za jej poprawność 
w oparciu o fakt jej zaakceptowania 
przez inwestora.

Kwestią, która 
zawsze budzi 
dużo kontrowersji 
i jest „kością 
niezgody” 
pomiędzy 
zamawiającym, 
a wykonawcą 
- jest prawo 
zamawiającego 
do opiniowania, 
a zwłaszcza 
proponowania 
zmian do 
dokumentacji

Analogicznie sprawa odpowie-
dzialności wygląda w przypadku 
przeprowadzanych w trakcie budo-
wy wszelkiego rodzaju odbiorów. 
Czasami można odnieść wrażenie, 
że wykonawca po zakończeniu czyn-
ności odbiorowych jakiegoś etapu 
robót, dokonanych przy współudzia-
le inwestora, nie jest już w 100% za 
niego odpowiedzialny, bo przedsta-
wiciele inwestora złożyli podpisy na 
protokole. 

Oprócz przytoczonych powyżej 
kilku problemów, z jakimi możemy się 
spotkać w trakcie nadzorowania kon-
traktów „pod klucz”, chcemy zwró-
cić uwagę na jeszcze jeden. Zdarza 

się, że zamawiający zleca firmie pro-
jektowej wykonanie projektu budow-
lanego do pozwolenia na budowę, 
tym samym decydując się na wyłą-
czenie go z kontraktu z wykonawcą. 
Pozwala to na rozpoczęcie projektów 
wykonawczych i realizację budowy 
praktycznie zaraz po podpisaniu kon-
traktu z wykonawcą. Przyspieszenie 
budowy to plus takiego rozwiązania. 
Z praktyki wiemy jednak, że nie za-
wsze jest to dobre posunięcie. Wy-
konawca może bowiem opracować 
projekty wykonawcze na podstawie 
dostarczonego mu projektu budow-
lanego, przerzucając odpowiedzial-
ność za ewentualne nieprawidłowości 
na inwestora. Innym niebezpieczeń-
stwem, które przy takim rozwiąza-
niu może mieć miejsce, jest np. ko-
nieczność wprowadzenia zmian, za 
które wykonawca może zażądać re-
kompensaty, tłumacząc to tym, że nie 
on przygotowywał założenia i projekt 
budowlany. Znane są nam przypad-
ki, gdy taka sytuacja miała miejsce, 
a rozwiązanie problemu zajęło dużo 
czasu i wysiłku.

Problematyka realizacji procesu 
inwestycyjnego i prowadzenia nad-
zoru kontraktów „pod klucz” jest 
bardzo obszerna, dlatego w artyku-
le mogliśmy przedstawić tylko kilka 
problemów, z jakimi zetknęliśmy się 
podczas pełnienia funkcji Inżyniera 
Kontraktu.

W nadzorowaniu kontraktów 
„pod klucz” szczególną uwagę na-
leży zwrócić na takie aspekty jak: in-
terpretacja zapisów kontraktowych, 
kwestie związane z opiniowaniem 
dokumentacji, rozwiązań technicz-
nych, wprowadzanie zmian do kon-
traktu, wybór dostawców istotnych 
elementów instalacji, przeprowadza-
nie odbiorów.

Na koniec chcielibyśmy podkre-
ślić, że ścisła współpraca inwestora 
z Inżynierem Kontraktu jest warun-
kiem skutecznego nadzoru projektu 
w zakresie terminów, nakładów finan-
sowych i standardów jakościowych.

o
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nowa Energia
to profesjonalne 

źródło wiedzy i informacji 
dla sektora energetycznego!
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Jerzy Trzeszczyński, prezes zarządu, Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” Sp. z o.o.

Przedłużanie eksploatacji 
majątku produkcyjnego
- realistyczna strategia elektrowni w Polsce

Wymiana majątku produkcyjnego elektrowni dokonuje się w niezwykle 
powolnym tempie. Także inne działania, i zaniechania działań, 

w okresie transformacji sektora wytwórczego sprawiły, że obecnie polska 
energetyka jest jednocześnie mniejsza, starsza i droższa niż dwadzieścia lat 
temu.  Uzyskane podczas negocjacji akcesyjnych do UE okresy przejściowe 
na dostosowanie energetyki do limitów określonych przez dyrektywy IPPC 
i LCP nie zostały właściwie wykorzystane; inna rzecz czy były realne. Centrum 
gospodarcze w coraz mniejszym stopniu może wpływać na strategię 
sektora elektroenergetycznego w Polsce. Prawo Unii Europejskiej i strategie 
inwestorów zagranicznych w Polsce w znacznym stopniu ograniczają pole 
działania. Wprawdzie w ostatnim czasie sporo mówi się o rosnącym znaczeniu 
„narodowych czempionów” w krajowej energetyce, ale to przyszłość pokaże 
na ile polskie grupy energetyczne zasłużą na status czempionów.

Bardzo wiele mówi się i pisze o budowaniu nowych źródeł energii chociaż 
niewiele się buduje. Właśnie rozpoczynają się kolejne modernizacje 

długoeksploatowanych urządzeń energetycznych w celu przedłużenia ich pracy 
o ok. 20 lat. Prawie nikt tego nie zauważył.

Czy wobec powyższych uwag 
obecną sytuację sektora wy-

twórczego w Polsce można uznać za 
trudną lub jak chcą niektórzy - dra-
matyczną? Czy energetyce polskiej 
(energetyce w Polsce?) niezbędny jest 
Plan Marshalla [1]? Prawie wszyscy pi-
szący o aktualnym stanie polskiej ener-
getyki podkreślają opóźnienia w zakre-
sie inwestycji w nowe źródła energii, 
zwracają uwagę na bardzo zdekapita-
lizowany majątek produkcyjny, wymie-
niają kwotę rzędu pół biliona złotych, 
którą należy wydać w ciągu najbliż-
szych 20 lat. Wystąpień tego rodza-
ju nie należy ignorować, do prognoz 

odnoszących się do nakładów należy 
podchodzić ostrożnie. Dzisiaj nie inwe-
stuje się przede wszystkim dlatego, że 
nie można wystarczająco precyzyjnie 
skonstruować biznesplanu. Decyzje 
inwestycyjne przeciąga się także cze-
kając na biznesowo najlepszy moment 
(czytaj: jak pojawią się realne proble-
my z podażą energii elektrycznej). Tak 
długo jak nie da się satysfakcjonująco 
dla inwestorów, w szczególności za-
granicznych, wyjaśnić cen za prawa 
do emisji CO2 z bloków opalanych wę-
glem, tak długo planowane inwestycje 
pozostaną na papierze.

Szeroko pisze się o wzroście za-

potrzebowania na energię, po wyj-
ściu z globalnego kryzysu. Czy jednak 
- w większym niż dotychczas stopniu 
- odnawialna, czysta energia droższa 
(w Polsce) o ok. 100% będzie kon-
sumowana tak samo intensywnie jak 
obecnie? Możliwe, że większym pro-
blemem skąd wziąć środki na inwe-
stycje w energetyce będzie znalezienie 
chętnych do jej zakupu? Odnawialność 
i czystość energii to także pomysł na 
przewagę technologiczną. Polskie firmy 
nie mogą liczyć na znaczące korzyści. 
Wśród dostawców urządzeń oraz no-
wych technologii „narodowych czem-
pionów” brak.
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 � Stare czy 
długoeksploatowane?

Energetyka stała się, w ostatnim 
czasie, jeszcze jedną dziedziną, na któ-
rej znają się wszyscy. Z niebranżowej, 
zwłaszcza codziennej prasy wyłania się 
obraz starej (niektórzy używają określe-
nia „złom”) energetyki w Polsce, która 
ma właściwie jeden problem, jak wybu-
dować rok w rok minimum 1000 MW 
nowych mocy? Nie negując potrzeby 
stopniowej wymiany długoeksploatowa-
nych urządzeń na nowe trzeba mieć na 
uwadze co najmniej n/w fakty:

 � średni czas pracy urządzeń ener-
getycznych w Polsce wynosi ok. 
30 lat i niewiele odbiega od śred-
niego czasu pracy elektrowni w Eu-
ropie [2],

 � tzw. „stary blok” np. o mocy 200 
MW to obiekt, w którym średnio 
50% elementów nie pracuje dłużej 
niż 15÷20 lat,

 � „stare” bloki (także o mniejszej 
mocy) wyposażone są, na ogół, 
w nowoczesne systemy kontro-
lno-pomiarowe i sterowania za-
pewniające nie tylko bezpieczną 
i elastyczną pracę, ale także wy-
soki komfort obsługi,

 � utrzymanie stanu technicznego 
jest proste i względnie tanie, ser-
wis można kupić, nie tylko od do-
stawców urządzeń, za niską cenę 
na konkurencyjnym rynku.

Jak z powyższego widać określe-
nie „długoeksploatowany” zdecydo-
wanie lepiej charakteryzuje urządzenia 
niż „stary”, szczególnie jeśli dodać, że 
urządzenia spełniają normy emisji do 
2016 r., a przy stosunkowo niewielkich 
nakładach, także w latach następnych.

 � Przedłużanie 
eksploatacji  
- techniczne warunki 
realizacji

Przedłużanie czasu eksploata-
cji ponad tzw. trwałość projektową to 
działanie stosowane w energetyce „od 

zawsze” i wszędzie [3]. Dotyczy to za-
równo bloków konwencjonalnych, jak 
i nuklearnych. Szczególnie podatne 
na takie zabiegi są bloki budowane do 
końca lat 70. Główne elementy tych 
urządzeń były projektowane, praktycz-
nie, na nieograniczoną trwałość. Obec-
nie przyjmuje się, że dopiero po prze-
kroczeniu ok. 30 lat pracy (ponad 200 
tyś. godzin) elementy krytyczne tych 
bloków wchodzą w zakres tzw. trwa-
łości indywidualnej [4]. Istnieją jednak 
zarówno sprawdzone technologie [5] 
rewitalizacji, jak również metody diagno-
styki [4], które umożliwiają przywróce-
nie pierwotnej trwałości jak i precyzyj-
ną kontrolę stanu technicznego nawet  
w trybie on line [6, 7].

 � Przedłużanie 
eksploatacji  
- ekonomiczne korzyści

Energia w Polsce jest względnie 
droga nie dlatego, że pochodzi z dłu-
goeksploatowanych źródeł. Utrzymanie 
stanu technicznego tzw. starych bloków 
jest tańsze  niż nowych, wprawdzie bar-
dziej sprawnych, ale obciążanych kosz-
tami wysokich kredytów. Przedłuże-
nie eksploatacji do ok. 350.000 godzin 
pracy jest szansą na znaczącą reduk-
cję cen energii oferowaną w przyszło-
ści przez elektroenergetykę w Polsce. 
To bardzo ważne, bo może okazać się, 
że ceny za energię  będą jej „być albo 
nie być”, ponieważ nie tylko „brudna” 
energia od naszych wschodnich są-
siadów, ale także „czysta” energia od 
zachodnich sąsiadów, mogą okazać 
się zdecydowanie tańsze. „Stare” blo-
ki energetyczne mogą więc odegrać 
jeszcze jedną pozytywną dla wszyst-
kich rolę, której kiedyś nikt nie brał pod 
uwagę. Aby to mogło być realne kolejne 
modernizacje „starych” bloków należy 
wykonać jak najlepiej, zwracając uwa-
gę, w pierwszym rzędzie, na zapew-
nienie wymaganej trwałości, co ozna-
cza zarówno ich bezpieczną pracę jak 
i wysoką dyspozycyjność (jak dla no-
wych bloków).

 � Przedłużanie 
eksploatacji - szanse, 
ograniczenia, 
zagrożenia

Wyniki badań stanu techniczne-
go, jak również doświadczenia eks-
ploatacyjne wskazują na możliwość 
pracy bloków 200 MW (ok. 40 bloków 
w krajowym systemie elektroenerge-
tycznym) przez kolejne ok. 20 lat (do 
ok. 350.000 godzin) pod warunkiem:

 � wykonania remontów moderniza-
cyjno-odtworzeniowych w zakresie 
adekwatnym do ich indywidualne-
go stanu technicznego,

 � modyfikacji procesu spalania 
w celu zapewnienia poziomu emi-
sji wymaganych przez dyrektywy 
IPPC i LCP,

 � kontroli stanu technicznego wg 
odpowiednich standardów [8] 
w całym okresie wydłużonej eks-
ploatacji.

Największe korzyści można osią-
gnąć wtedy, gdy zakres prac moder-
nizacyjno-odtworzeniowych będzie 
adekwatny do rzeczywistych potrzeb. 
Pozwoli to zapewnić bezpieczną pracę 
przy minimalnych nakładach i najszyb-
szy zwrot z nakładów na instalacje do 
redukcji emisji. Łączenie przedłuże-
nia żywotności urządzeń z poprawą 
sprawności może okazać się mało 
efektywną ekonomicznie koncepcją. 
Możliwości poprawy sprawności nie 
są duże, ceny za jej osiągnięcie nie 
są przesadnie atrakcyjne, a nowe roz-
wiązania mogą być źródłem nowych, 
trudnych do przewidzenia problemów 
dotyczących dyspozycyjności i żywot-
ności. Część rozwiązań towarzyszą-
cych modernizacji bloków w latach 
90. ubiegłego wieku skutkowało ob-
niżeniem żywotności niektórych ele-
mentów i węzłów konstrukcyjnych 
w stosunku do pierwotnych, starych, 
rozwiązań.

Pilnym problemem wymagającym 
rozwiązania przy przedłużaniu czasu 
pracy urządzeń energetycznych jest 
zapewnienie odpowiednio wysokich, 
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jednakowych dla wszystkich długoek-
sploatowanych bloków, standardów 
utrzymania technicznego. W Polsce, 
mimo "dużej energetyki" z kilkudzie-
sięcioletnimi tradycjami brakuje or-
ganizacji o potencjale intelektualnym 
i prestiżu, np. amerykańskiej EPRI czy 
niemieckiej VGB, które mogłyby być 
źródłem uniwersalnych wytycznych 
technicznych oraz praktyk inżynier-
skich uwzględniających aktualne pro-
blemy techniczne polskiej energetyki. 
Ten brak jest szczególnie dotkliwy dla-
tego, że integracja zarządzania utrzy-
maniem technicznym w grupach elek-
trowni w Polsce, dotychczas się nie 
powiodła. Spersonalizowane podej-
ście do utrzymania technicznego, bez 
systemowego podejścia do wiedzy 
korporacyjnej, stanowi sporą barierę 
do realizacji zadań, których poziom 
złożoności może przerastać indywi-
dualną wiedzę i doświadczenie coraz 
młodszego personelu odpowiadające-
go za stan techniczny coraz starszych 
urządzeń.

 � Wnioski

Przedłużenie eksploatacji sporej czę-
ści majątku produkcyjnego nie ma obec-
nie realistycznej alternatywy. Przy dobrze 
zaplanowanych remontach moderniza-
cyjno-odtworzeniowych oraz zapewnie-
niu utrzymania technicznego urządzeń 
na odpowiednim poziomie można mieć 
do dyspozycji, przez ok. 20 lat, źródła 
energii spełniające, znane obecnie, wy-
magania ekologiczne za cenę ok. 20% 
nakładów na nowy obiekt o porównywal-
nej mocy. Kluczowe dla osiągnięcia wyżej 
opisanych korzyści będzie zapewnienie 
trwałości urządzeń na poziomie gwaran-
tującym odpowiednie bezpieczeństwo 
i dyspozycyjność. Osiągnąć to można 
wtedy, gdy stan techniczny urządzenia 
w całym okresie przedłużonej eksploata-
cji będzie pod odpowiednią kontrolą [8]. 
W zaplanowanych, począwszy od 2011 
r., remontach modernizacyjno-odtworze-
niowych bloków 200 MW zadania zwią-
zane z zapewnieniem wymaganej trwa-
łości nie mogą mieć niższego statusu 

niż zadanie związane z redukcją emisji, 
zwłaszcza, że ten proces,, najprawdopo-
dobniej nie będzie neutralny ze względu 
na trwałość elementów komór palenisko-
wych kotłów.
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EUROWATER Spółka z o.o.  EUROWATER Spółka z o.o.
Ul. Izabelińska 113, Lipków  ul. Mydlana 1
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Demineralizacja
wody grzewczej

Od ponad pół wieku EUROWATER dostarcza kompletne systemy 

do oczyszczania wody. Zasolona woda obiegowa podnosi ryzyko 

wystąpienia korozjii oraz pęknięcia rur. Odwrócona osmoza usuwa 

w procesach membranowych 98-99% zawartych w wodzie soli bez 

stosowania środków chemicznych. EUROWATER posiada wiedzę i 

doświadczenie niezbędne do stworzenia optymalnego rozwiązania.



KREDYT Z DOBRĄ ENERGIĄ
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Skorzystaj z mocy natury

Masz pomysł na inwestycję w odnawialne źródła energii? Weź stworzony do tego celu kredyt  
u lidera w finansowaniu projektów ekologicznych. Kredyt z Dobrą Energią w BOŚ Banku zapewni 
Ci nawet 15-letni okres spłaty i pokryje do 80% kosztów netto projektu, a w przypadku korzystania  
z dotacji UE - do 90%.

Kredyt z Dobrą Energią jest przeznaczony dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, spółek 
komunalnych i jednostek samorządu terytorialnego. Jest przyznawany na finansowanie budowy m.in.:

 instalacji biogazowni
 farm wiatrowych
 instalacji energetycznego wykorzystania biomasy
 małych elektrowni wodnych

Sprawdź informacje o opłatach, prowizjach i warunkach usługi w Centrach Korporacyjnych  
BOŚ Banku. Ich lista jest dostępna na www.bosbank.pl.
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