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Jak obecnie funkcjonuje rynek energii elektrycznej w Polsce?
Ciągle jest to rynek, na którym jeszcze nie zachodzą procesy właściwe 

dojrzałym, wolnym i konkurencyjnym rynkom. Ale sytuacja ta się zmienia, 
czemu sprzyja na przykład obowiązek giełdowy, jaki nałożyła tegoroczna no-
welizacja ustawy Prawo energetyczne. W URE stale oceniamy zachodzące 
w energetyce zjawiska i obserwujemy rozwój rynku, po to, by nie przega-
pić momentu, w którym będzie można odpowiedzialnie dokończyć proces 
jego liberalizacji. Już w 2008 r. opublikowaliśmy mapę drogową uwolnie-
nia rynku energii elektrycznej, pokazując warunki brzegowe, które powinny 
być spełnione, aby można było odpowiedzialnie podjąć decyzję o pełnym 
uwolnieniu tego rynku. Musimy pamiętać, że w obszarze, w którym nadal 
została utrzymana regulacja cen energii elektrycznej, mamy do czynienia z 
odbiorcą, którego pozycja negocjacyjna z przedsiębiorstwem energetycz-
nym jest najsłabsza. 

A co z płynnością i transparentnością rynku? 
Poprawa funkcjonowania rynku energii pod tymi względami to także za-

sługa tzw. obliga giełdowego, wynikającego z przepisu artykułu 49a ustawy 
Prawo energetyczne, który nakłada na wytwórców energii elektrycznej okre-
ślone obowiązki co do sposobu oraz miejsca sprzedawania energii. Zmiana 
ta już przyniosła pozytywne efekty i płynność faktycznie rośnie. Ilość ener-
gii elektrycznej będącej przedmiotem handlu w szczególności poprzez To-
warową Giełdę Energii, zdecydowanie wzrosła. Obowiązek ten wszedł w 
życie 9 sierpnia 2010 r. i już teraz obserwujemy relatywnie duże wolumeny 
transakcji energią elektryczną dokonywane na TGE. Oczywiście jest to po-
zytywne zjawisko, gdyż prowadzi do zwiększenia przejrzystości transakcji i 
zobiektywizowania wyceny dobra, jakim jest energia. 

Które z działań podejmowanych przez URE w 2010 r. uznaje Pan 
za szczególnie istotne?

Prawo i powinność działania Regulator wywodzi z określonych ustawą 
celów istnienia organu regulacyjnego, którymi są promowanie konkurencji 
oraz równoważenie interesów wszystkich uczestników rynku energii. Reali-
zacja tego drugiego celu wymaga zresztą często od Regulatora wyraźnego 
opowiedzenia się po stronie odbiorcy, będącego nadal w wielu przypadkach 
znacznie słabszą stroną rynkowej relacji z przedsiębiorstwami sektora. Stąd 
także precedensowa, kilkumiesięczna, ogólnopolska kampania edukacyj-
no-informacyjna przeprowadzona przez URE pod hasłem „Masz wybór”. To 
pierwszy zakrojony na tak szeroką skalę program edukacyjny przygotowany 
przez URE dla uczestników rynku energii. Jego celem było uzmysłowienie od-
biorcom ich prawa do wyboru sprzedawcy oraz przekazanie podstawowych 
informacji o tym, jak z prawa tego można skorzystać. Innym zrealizowanym 
w 2010 r. działaniem, które zostało podjęte przez regulatora z myślą o stwo-
rzeniu kompendium wiedzy o tym, czego odbiorca może oczekiwać, a nawet 
domagać się od przedsiębiorstwa sektora elektroenergetycznego i gazowe-
go - było utworzenie zbioru dobrych praktyk sprzedawców i dystrybutorów. 

Co się udało w pełni zrealizować z zamierzonych celów?
Udało nam się wprowadzić uproszczoną procedurę zmiany sprzedawcy 

energii elektrycznej. W praktyce nowy sprzedawca może wykonać większość 
działań za odbiorcę, załatwić prawie wszystkie formalności. „Krok po kroku” 
prezentujemy ten proces na poradnikowej stronie internetowej www.masz-
wybor.ure.gov.pl, przygotowanej przez URE dla odbiorców energii. 
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Udało nam się również skrócić 
czas trwania procedur związanych ze 
zmianą sprzedawcy. Obecnie pierw-
sza zmiana trwa do 30 dni, a przy 
każdej kolejnej czas ten nie prze-
kracza 14 dni. 

W 2010 r. rozpoczęliśmy wresz-
cie w URE systematyczny proces 
upowszechniania wśród odbiorców 
indywidualnych znajomości praw 
przysługujących im na rynku ener-
gii elektrycznej. Prowadzimy kam-
panię informacyjno-edukacyjną na 
ten temat, na którą  pozyskaliśmy fi-
nansowanie ze środków Norweskie-
go Mechanizmu Finansowego. Nie-
stety budżet URE nie pozwala tutaj 
na specjalną aktywność, dlatego też 
szukamy finansowania zewnętrzne-
go. Uważam, że jest to wręcz nasz 
obowiązek. Oprócz kampanii w radiu 
i telewizji (wątek edukacyjny URE w 
serialu TVP oglądało prawie 7,5 mln 
widzów), na billboardach i w ulotkach 
dystrybuowanych przez rzeczników 
konsumentów, przeprowadziliśmy 
też całą serię szkoleń dla odbiorców 
tzw. III Wieku. Naszych 9 oddziałów 
aktywnie w tym uczestniczyło. Prze-
szkoliliśmy prawie półtora tysiąca od-
biorców energii z tej grupy wiekowej. 

Jakie kolejne zmiany udało się 
Państwu wprowadzić?

Wraz z nowelizacją ustawy Pra-
wo energetyczne udało nam się do-
konać kilku zmian, które są bardzo 
istotne dla rynku, a dotyczą głównie 
zasad funkcjonowania rynku hurto-
wego. Mam tutaj na myśli wdrożenie 
rynku dnia bieżącego. Chodzi o to, 
aby maksymalnie zbliżyć moment 
kontraktowania energii z momentem 
jej konsumpcji oraz aby jak najwięcej 
energii było przedmiotem handlu na 
rynku podstawowym, a nie na rynku 
technicznym-bilansującym. 

W obszarze funkcjonowania ryn-
ku hurtowego w 2010 r. skupiliśmy 
się w dużej mierze na kwestiach 
harmonizacji zasad udostępniania 
połączeń międzysystemowych na 
rynkach regionalnych Europy Środ-

kowo-Wschodniej oraz na Rynku Północnym. Uruchomiony został m.in. ry-
nek dnia bieżącego na połączeniach transgranicznych granic południowych 
i granicy zachodniej. Ponadto zwiększony został zakres informacji publiko-
wanych przez operatora systemu przesyłowego, jak choćby planów rozwo-
ju, czy też harmonizacji zasad udostępniania mocy przesyłowych na grani-
cach pomiędzy siedmioma krajami w Europie Środkowo-Wschodniej, które 
w pełni zaczną obowiązywać od początku 2011 r. Prace te toczyły się już 
od kilku lat, ponieważ harmonizacja wspomnianych zasad dotyczyła wielu 
krajów, co samo w sobie stanowiło duże wyzwanie i wymagało czasu. Na 
tym rynku regionalnym pod przewodnictwem URE został także opracowany 
raport dotyczący dostępności do informacji istotnych dla uczestników ryn-
ku (tzw. Transparency Report). Istotnym osiągnięciem jest również urucho-
mienie w połowie grudnia bieżącego roku rynkowych zasad udostępniania 
mocy przesyłowych połączenia transgranicznego pomiędzy Polską i Szwe-
cją (SwePol Link), opartych na transakcjach sprzedaży energii elektrycznej 
zawieranych na giełdach energii w Polsce i Szwecji. 

Jakie działania zostały podjęte w kierunku ochrony odbiorcy wraż-
liwego, które są wymagane przez dyrektywy drugie? 

W mijającym roku przyjęte zostały założenia ustawy chroniącej odbiorcę 
wrażliwego, który zdefiniowany został jako dotychczasowy beneficjent po-
mocy społecznej. Rozpoczęły się także prace nad nadaniem tym założeniom 
kształtu zapisów ustawowych. Sposób rozwiązania tych kwestii różni się co 
prawda od tego, za którym optował Prezes URE. Proponowaliśmy rozwią-
zanie w ramach funkcjonującego systemu pomocy społecznej, jako najtań-
szy i najbardziej efektywny sposób. Istotną zaletą systemu proponowanego 
przez URE była jego przejrzystość, prostota i brak konieczności angażowania 
w jego obsługę samych odbiorców wrażliwych, jak i przedsiębiorstw sektora. 

Rozwiązanie, które - mam nadzieję - zostanie przyjęte niebawem przez 
Parlament, będzie trochę inne. Angażuje się same przedsiębiorstwa ener-
getyczne w udzielanie tejże pomocy. Niemniej jednak samo uregulowanie 
tej kwestii, co do zasady trzeba ocenić bardzo pozytywnie. 

Jakie zadania są jeszcze nierozpoczęte, a niosą ze sobą dość duże 
ryzyka w przypadku ich niewdrożenia? 

Jedna z kwestii od lat nieuregulowana w sposób prawidłowy, to sprze-
daż awaryjna do odbiorcy końcowego w sytuacji, w której dotychczasowy 
sprzedawca z przyczyn obiektywnych nie może już świadczyć usługi (np. 
bankrutuje). Powstaje pytanie, kto przejmuje tę sprzedaż? Obecnie ta kwe-
stia jest regulowana na poziomie umów z odbiorcą, co oznacza, że możliwe 
są różne rozwiązania. Nie ma tutaj przesądzenia systemowego i jednolitego, 
co powoduje pewne ryzyko i niepewność po stronie odbiorcy końcowego. 
Odbiorca może mieć podpisaną umowę, płacić regularnie rachunki za ener-
gię i z przyczyn całkowicie niezawinionych zostać pozbawionym ciągłości 
dostaw energii. Jest to oczywiście niedopuszczalne, szczególnie kiedy do-
tyczy odbiorców w gospodarstwach domowych. Trzeba zadbać o wypro-
cedowanie rozwiązań w tym zakresie, w taki sposób, aby były one proste i 
mogły zostać podejmowane automatycznie - z dbałością o bezpieczeństwo 
odbiorców energii.

Czy nie niepokoi Pana brak powszechności umów kompleksowych 
po zmianie sprzedawcy? To rozwiązanie jest przecież korzystne dla 
odbiorców. 
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W momencie, w którym rezygnu-
jemy z dotychczasowego sprzedaw-
cy z urzędu i wybieramy nowego 
sprzedawcę, z reguły jesteśmy zo-
bowiązani rozdzielić dotychczaso-
wą umowę kompleksową na umo-
wę sprzedaży i umowę dystrybucji. 
Samo w sobie nie jest to wadliwe, 
ale z punktu widzenia oszczędności 
wynikających ze zmiany sprzedaw-
cy, jakie możemy uzyskać w gospo-
darstwie domowym, staje się jed-
nak istotną barierą - w momencie 
rozdzielenia umów, musimy opłacać 
dwa rachunki, co wiąże się z nieco 
większym wysiłkiem i ewentualną 
prowizją od dodatkowej transakcji. 
Ponadto odbiorcy często nie rozu-
mieją dlaczego w miejsce wystar-
czającej dotychczas jednej umowy 
nagle konieczne są dwie odrębne 
– to także stanowi psychologiczną 
barierę odejścia od modelu umowy 
kompleksowej. Ocena konieczno-
ści rozdzielenia umów, jako barie-
ry w procesie zmiany sprzedawcy 
sformułowana została także przez 
grupę ekspertów zajmujących się 
problematyką konsumencką w ra-
mach Europejskiej Grupy Regula-
torów Energii Elektrycznej i Gazu 
(ERGEG), którzy jednocześnie do-
strzegają podstawowy walor takie-
go rozdzielenia - wkład w edukację 
odbiorcy na niełatwy temat archi-
tektury rynku energii. Takie wnioski 
przedstawione są m.in. w raporcie 
ERGEG oceniającym implementację 
wytycznych grupy ekspertów przy 
DG SANCO (Komisja Europejska) 
w sprawie uproszczenia rachunków 
za energię. 

Nie mamy niestety obecnie w tej 
kwestii sprzyjającej atmosfery do 
dyskusji. Wprawdzie TOE uzgodni-
ło wzór umowy kompleksowej z od-
biorcą końcowym, to jednak PTPi-
REE odmówiło zajęcia się pracami 
nad zapisami standardowej umo-
wy generalnej argumentując odmo-
wę brakiem rozstrzygnięcia co do 
docelowego modelu rynku (prace 
grupy przy Ministrze Gospodarki i 
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implementacja trzeciego pakietu). 
Będziemy się starali, aby to roz-
wiązanie się pojawiło. Myślę, że 
jest tutaj możliwe osiągnięcie po-
rozumienia ze środowiskiem ener-
getycznym, tak jak udało się np. 
przyjąć wzorzec generalnej umowy 
dystrybucji.

Czy ADR, czyli alternatywne 
sposoby rozwiązywania sporów 
pomiędzy odbiorcą, a przedsię-
biorstwem, jakie pojawiają się na 
każdym rynku - także na rynku 
energii elektrycznej - znajdują się 
w kompetencjach prezesa URE? 

Dzisiaj prezes URE ma kompe-

tencje do rozstrzygania sporów, jed-
nak od jego decyzji przysługuje od-
wołanie do sądu. Nie jest to więc 
alternatywa dla postępowania są-
dowego. Musimy pamiętać, że po-
stępowanie przed prezesem URE 
jest postępowaniem w trybie ad-
ministracyjnym, które podlega od-
powiednim przepisom prawa. Jed-
nym z wymogów III Dyrektywy jest 
udostępnienie konsumentom tanich 
i szybkich procedur rozstrzygania 
sporów. Czas jest tutaj bardzo istot-
ny. Jeżeli spór miałby być rozstrzy-
gany np. przez kilka lat, to oczywi-
ście bardzo zniechęci konsumenta 
do ubiegania się o swoje prawa. 

Szczególnie interesująca wobec 
tego wydaje się być zatem inicjaty-
wa utworzenia w maju 2010 r. sądu 
arbitrażowego przy Izbie Energetyki 
Przemysłowej i Odbiorców Energii. 
Niestety, wysokie koszty sądowe 
i administracyjne w tym przypadku 
tworzą barierę dostępu dla stron bę-
dących w sporze o niskiej wartości 
przedmiotu. 

Dużo mówi się ostatnio o nie-
zależności Regulatora, jakie wa-
runki Pana zdaniem musiałyby 
być spełnione, aby niezależność 
ta została osiągnięta?

Wdrożenie III Pakietu jest przed 
nami i powinno nastąpić w marcu 
2011 r. Dyrektywy III Pakietu nie po-
zostawiają złudzeń co do tego, że 
Regulator powinien mieć zagwaran-
towany odpowiedni stopień nieza-
leżności. Mówię tutaj o warunkach 
odwołania prezesa URE, czy też 
sposobie jego powoływania, a tak-
że niezależności w sensie budżeto-
wym. Urząd powinien dysponować 
odpowiednimi zasobami kadrowymi 
i finansowymi, aby móc wypełniać 
wszystkie obowiązki, które Państwo 
na niego nakłada. 

Poważnym problemem pol-
skiej energetyki jest konieczność 
przeprowadzenia modernizacji 
sieci i inwestycji w nowe źródła. 
Jaką wiedzą na temat planów in-
westycyjnych przedsiębiorstw 
energetycznych dysponuje URE? 

Dwa lata temu przeprowadzili-
śmy badania ankietowe, dotyczące 
planów inwestycyjnych przedsię-
biorstw zarówno w sektorze wytwa-
rzania, jak i w sektorze przesyłania 
i dystrybucji energii elektrycznej. 
Obraz, który się wyłonił z bada-
nia ankietowego, niestety nie był 
optymistyczny. Z badania wynika, 
że w latach 2015-2016 r. może wy-
stąpić ryzyko deficytu dostępnej 
mocy wytwórczej na terenie kraju. 
W listopadzie 2010 r. rozpoczęliśmy 
analogiczne badanie zmierzające 
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do ustalenia stanu bezpieczeństwa 
elektroenergetycznego naszego kra-
ju w perspektywie do 2030 r. Chce-
my stwierdzić na ile sytuacja uległa 
zmianie, czy uległa poprawie, czy 
też nie. Wyniki powinniśmy poznać 
wkrótce. 

Jakie jeszcze aspekty funk-
cjonowania rynku energii budzą 
niepokój prezesa URE?

Niepokoi nas struktura rynku 
energii elektrycznej. Prezes URE 
ma promować rozwój konkurencji, 
jednocześnie nie mając zbyt wielu 
narzędzi, aby to promowanie móc 
skutecznie przeprowadzać. Procesy 
konsolidacyjne w sektorze elektro-
energetyki trwają, co niesie za so-
bą różnorakie ryzyka. Jednym z nich 
jest pogorszenie warunków konku-
rencji wskutek mniejszej liczby gra-
czy na rynku. 

Wraz z ostatnią nowelizacją 
ustawy Prawo energetyczne pre-
zes URE uzyskał możliwości wy-

znaczania z urzędu operatorów na 
sieciach, które dotychczas tego 
operatorstwa były pozbawione. 

W przypadku sektora elektro-
energetyki dotyczy to głównie sieci 
należących do segmentu tzw. „ener-
getyki przemysłowej”. W połowie 
września upłynął ustawowy czas, 
kiedy to właściciele sieci mogli wy-
stępować do prezesa URE z wnio-
skami o wyznaczenie siebie samych 
na operatorów, bądź powierzenie 
innym tego operatorstwa. Takich 
wniosków do urzędu wpłynęło po-
nad dwieście. Proces ich rozpatry-
wania jest w toku. 

A jak kształtuje się rynek ga-
zu w Polsce?

Nie doszło ostatnio do żadnych 
spektakularnych zmian, jeżeli chodzi 
o strukturę tego rynku czy o warunki 
poprawiające konkurencję. PGNiG 
był i pozostaje podmiotem dominu-
jącym na rynku gazu. 

Natomiast istotna zmiana doty-
czy uregulowania kwestii operator-

stwa na polskim odcinku gazociągu 
Jamalskiego. Możliwość wyznacze-
nia operatora z urzędu była narzę-
dziem, które pozwoliło skutecznie 
wyznaczyć niezależnego operatora 
systemu na tym gazociągu. Dotych-
czas nie było bowiem podmiotu, 
który formalnie był odpowiedzialny 
za realizację takich funkcji operator-
skich jak przykładowo oferowanie 
uczestnikom rynku gazu usług prze-
syłania w sposób niedyskryminacyj-
ny, czy też dostarczanie wszystkim 
zainteresowanym informacji o wa-
runkach świadczenia usług przesy-
łania tym gazociągiem.

Istotą funkcjonowania jednolite-
go rynku i kolejnych dyrektyw jest 
zagwarantowanie dostępu do infra-
struktury sieciowej dla wszystkich, 
którzy spełniają warunki dostępu 
do tej infrastruktury. W odniesie-
niu do gazociągu jamalskiego ma 
to gwarantować instytucja nieza-
leżnego operatora tego systemu, 
którym został wyznaczony GAZ-
SYSTEM. 
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Obecnie konieczne jest opracowanie przez GAZ-SYSTEM i zatwierdze-
nie przez nas dokumentu jakim jest Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci 
Przesyłowej, która będzie określać szczegółowe warunki dostępu stron 
trzecich do usług przesyłowych na tym rurociągu. Jest to podstawowy 
warunek, aby w przypadku polskiego odcinka tego gazociągu, instytucja 
TPA mogła zostać uruchomiona. 

Jakie zmiany nas jeszcze czekają na rynku gazu?   
W „Polityce energetycznej Polski do 2030 r.” na prezesa URE nałożono 

obowiązek opracowania mapy drogowej liberalizacji rynku gazu. To nie-
zbędny element dla rozpoczęcia procesu liberalizacji. Jesteśmy na etapie 
przygotowywania takiej mapy. Jest to dokument podobny do tego dla rynku 
energii elektrycznej i ma przedstawiać cele strategiczne oraz plan działań 
niezbędnych do podjęcia, które miałyby doprowadzić do istotnej poprawy 
konkurencji na rynku gazu ziemnego. 

Jakie są zalety zmiany systemu taryfowego na poziomie sieci prze-
syłowej na system typu Entry-Exit?

Taka zmiana to właściwie kwestia operacyjna. System taki powinien zde-
cydowanie poprawić warunki konkurencyjności. W nowym systemie taryfo-
wym - inaczej niż obecnie - każdy punkt wejścia i wyjścia z systemu jest wy-
ceniany w sposób odrębny i posiada swoją stawkę za skorzystanie z usługi 
transportu. Na postawie takiej taryfy można wybrać sobie drogę transportu. 
Taryfa stymuluje więc i informuje, w jakich kierunkach lub w jakich częściach 
systemu infrastruktura powinna być rozwijana, bo jest zapotrzebowanie na 
usługi na tych konkretnych odcinkach. To rynek i jego uczestnicy -  a nie de-
cyzje operatora lub innego podmiotu - decydują o tym, które elementy sys-
temu mają ulec poprawie, 

Zmiana ta jest wymagana przepisami nowych rozporządzeń unijnych. 
Mam tutaj na myśli rozporządzenie nr 715 odnośnie dopuszczenia do funk-
cjonowania dzisiejszych systemów taryfowych w Polsce, czyli systemu typu 

point-to-point, bądź stawek dystan-
sowych, jakie dotychczas funkcjono-
wały na gazociągu Jamalskim. 

Obecnie trwają prace robocze, 
a za niedługo rozpoczną się konsul-
tacje międzyresortowe nowego pro-
jektu rozporządzenia taryfowego ga-
zowego, które będzie wprowadzało 
to rozwiązanie. 

Czy na rynku ciepła również 
nastąpiły w 2010 r. jakieś istotne 
zmiany?

Dużą zmianą o charakterze jako-
ściowym jest zmiana modelu regu-
lacji ciepłownictwa w odniesieniu do 
kogeneracji. Podstawowa zasada w 
dotychczasowym systemie, w którym 
ciepłownictwo jest regulowane przez 
Prezesa URE - zgodnie z modelem 
cos based regulation - jest taka, że 
przedsiębiorstwo kalkuluje taryfę na 
podstawie kosztów uzasadnionych, 
które są później poddawane audytowi 
i weryfikacji w procesie zatwierdzania 
taryfy przez regulatora.  Natomiast w 
przypadku kogeneracji występuje sy-
tuacja, w której infrastruktura wytwór-
cza operuje jednocześnie na dwóch 
rynkach - nieregulowanym od 2000 r. 
rynku wytwarzania energii elektrycz-
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nej, gdzie ceny są ustalane przez sam 
rynek, oraz regulowanym, na którym 
elektrociepłownie sprzedają swoje 
ciepło.

Na czym polega zmiana mode-
lu regulacji w odniesieniu do ko-
generacji?

Zmiana polega na wprowadzeniu 
systemu regulacji benchmarkowej 
w oparciu o cenę referencyjną. Wiąże 
się ona w praktyce z uproszczonym 
systemem weryfikacji taryfy przedsię-
biorstwa. Przedsiębiorstwo uzyskuje 
dużo większą niż dotychczas swobo-
dę przy kształtowaniu swojej taryfy. 
Jedyne, co podlega sprawdzeniu to 
kwestia czy spełniony jest podstawo-
wy warunek, tzn. czy taryfa mieści się 
poniżej ceny referencyjnej oraz czy 
spełnia warunki ograniczające dyna-
mikę zmian tej ceny. W systemie tym 
nie poddaje się audytowi kosztów, w 
związku z tym cały wysiłek na wzrost 
efektywności przedsiębiorstwa może 
być konsumowany przez to przedsię-
biorstwo. Nie widzę również ryzyka, 
jakoby to odbiorca był negatywnie 
obciążany nadmiernym przyrostem 
ceny. Trzeba pamiętać, że elektro-
ciepłownie produkowały ciepło po 

cenach niższych niż ciepłownie. Dlatego ewentualna konwersja ciepłowni 
na elektrociepłownie, będzie mieć tylko pozytywny skutek dla odbiorców 
w postaci obniżenia cen. 

Czy Pana zdaniem Prawo energetyczne powinno być rozdzielone 
na poszczególne podsektory?  

Jak wiadomo, każde rozwiązanie ma swoje dobre i złe strony. Jest to kwe-
stia wyważenia tego co zyskujemy, a co tracimy. Po takiej analizie powinni-
śmy dopiero podejmować decyzje kierunkowe i strategiczne, w którą stronę 
idziemy. Zdajemy sobie sprawę, że ustawa Prawo energetyczne w obecnej 
formie jest krytykowana i mogę powiedzieć, że ta krytyka jest po części uza-
sadniona. Jeżeli nowelizujemy ustawę pod kątem rynku energii elektrycznej, 
często nowelizacja rykoszetem dotyka innych rynków, gdzie akurat wprowa-
dzane zmiany wywołują efekty zupełnie niepożądane. Jest to niewątpliwie ar-
gument przemawiający za rozdzieleniem, czy też wyodrębnieniem na gruncie 
Prawa energetycznego specyfiki funkcjonowania poszczególnych rynków, co 
najmniej od strony technicznej.

Jednakże rozwiązanie, w którym mamy mieć kilka odrębnych ustaw ta-
kich jak: prawo gazowe, prawo elektroenergetyczne, prawo ciepłownicze - ma 
wady. Obawiam się o spójność aksjologiczną. Przede wszystkim, co należy 
wyraźnie podkreślić, rozwiązanie to wymaga przesądzenia na wstępie szere-
gu strategicznych kwestii. Przykładowo błędem byłoby odrębne regulowanie 
w kilku ustawach np. kwestii przygotowania polityki energetycznej państwa. 
Innym zagadnieniem wymagającym rozstrzygnięcia na wstępie prac nad no-
wym prawem jest kwestia wyboru ustawy właściwej dla uregulowania zadań 
i statusu organu regulacyjnego, który jest przecież aktywny we wszystkich 
wymienionych obszarach.

Jakie Pana zdaniem byłoby zatem optymalne rozwiązanie?
Myślę, że optymalnym rozwiązaniem byłoby rozwiązanie zbliżone do Pra-

wa podatkowego, gdzie funkcjonuje ordynacja podatkowa i są ustawy spe-
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cjalizowane dotyczące podatku dochodowego od osób fizycz-
nych, VAT, itd. Gdybyśmy w naszej branży stworzyli coś na wzór 
ordynacji energetycznej, która mogłaby inkorporować w sobie 
wszystkie „agregaty ekonomiczne” wspólne dla wszystkich 
rynków i spinać wszystkie regulacje branżowe… Widzę jed-
nak tutaj pewne niebezpieczeństwo i ryzyko - rozregulowania 
całego systemu regulacji, jego rozbrojenia, na skutek projek-
towania odrębnych ustaw od początku do końca. Rozdzielając 
rynki, bez zarysowania na wstępie spójnej wizji funkcjonowa-
nia energetyki jako jednak pewnej całości, można doprowadzić 
do pogorszenia funkcjonowania sektora, a nie do poprawienia. 
Na pewno nie powinno być tak, że nad poszczególnymi pod-
sektorami energetyki pracują zespoły, które się wzajemnie „nie 
widzą”, a ich prace nie są w żaden sposób koordynowane.

Jak rozwija się rynek smart meteringu w naszym kraju?
Dyrektywy III Pakietu jednoznacznie nakładają na państwa 

członkowskie obowiązek wprowadzania inteligentnego opo-
miarowania. Państwo musi ocenić korzyści i koszty, zdecydo-
wać o zakresie wdrożenia i o jego terminie (w ramach wyzna-
czonych przepisami). Obecnie jesteśmy w fazie definiowania 
czym jest smart metering oraz smart grid. To ważne, ponieważ 
jeśli wdrożyli byśmy tylko inteligentne opomiarowanie, bez wy-
korzystania całego spektrum możliwości, jakie ono niesie ze 
sobą dla samej sieci - w sensie infrastruktury, systemowym 
oraz zarządzania siecią, aktywnego zarządzania popytem, dla 
pozycji konsumenta, który może być również prosumentem - 
byłoby to dużym błędem. 

Jakich zmian może oczekiwać odbiorca końcowy 
w 2011 r.?

W przyszłym roku państwo polskie powinno wdrożyć posta-
nowienia obu dyrektyw III Pakietu. Elementy związane z wdro-
żeniem III Pakietu służą generalnie wzmocnieniu pozycji konsu-
menta. Są to m.in. alternatywne metody rozwiązywania sporów, 
sprawne rozpatrywanie skarg, ułatwienie w dostępie do infor-
macji (single point of contact), prace na rzecz odejścia od roz-
liczeń opartych o prognozy i uczytelnienia rachunków za ener-
gię, lepsza reprezentacja interesów odbiorców. Zapowiadana 
jest też rekonstrukcja samego Prawa energetycznego. Mam 
nadzieję, że te zmiany wyjdą na dobre konsumentom. 

Jakie przewiduje Pan zmiany w ciągu najbliższych kil-
ku miesięcy?

Spodziewamy się wzrostu płynności, chociażby ze wzglę-
du na fakt wdrożenia rozwiązań market coupling, opartych na 
przepływach na różnicy cen energii na giełdach energii pomię-
dzy Polską, a rynkiem nordyckim. Rozwiązanie to zostało już 
uruchomione w połowie grudnia 2010 r. W nowym roku czeka 
nas również uruchomienie połączenia gazowego w okolicach 
Cieszyna z systemem gazowym w Czechach. �

Rozmawiali: Dorota Kubek, Mariusz Marchwiak
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W końcu 2010 r. w energety-
ce (w elektroenergetyce) poja-

wia się bardzo ważne i kłopotliwe dla 
rządu pytanie: co kraj osiągnął, jaka 
polska specjalność w zakresie ener-
getyki odnawialnej została wytwo-
rzona, za 10 mld zł, które odbiorcy 
dopłacili do energii elektrycznej od 
2006 r. z tytułu podwyżek wynikają-
cych z obowiązku zakupu energii od-
nawialnej? Rządy na całym świecie 
przeznaczają (za pomocą systemów 
regulacyjnych) takie pieniądze na wy-
tworzenie przewag konkurencyjnych 
własnych krajów w nowej globalnej 
sytuacji, na wytworzenie swoich spe-

cjalności technologicznych na rynku 
energii odnawialnej. Polska, która ma 
unikatowe możliwości w tym zakresie 
(w obszarze rolnictwa energetyczne-
go polską specjalnością, uwzględnia-
jącą rozdrobnioną strukturę polskiego 
rolnictwa, mogą być np. mikrobioga-
zownie) nie tylko nie korzysta z nich, 
ale przeciwnie: marnuje już rocznie 
(2010 r.) 3 mld zł rocznie na pokrywa-
nie nieuzasadnionych wzrostów kosz-
tów i nieuprawnionych zysków w seg-
mentach technologicznych, których 
w żaden sposób do innowacyjnych 
się nie da zaliczyć. (Na pewno chodzi 
tu o współspalanie biomasy w syste-

prof. Jan Popczyk, Instytut Elektroenergetyki i Uk�adów Sterowania, Politechnika �l�ska

WO�ANIE DO RZ�DU O WYOBRA�NI�,
czyli o kryzysie rz�dowej polityki w energetyce1

Ceny w energetyce WEK i w energetyce URE. PGNiG podnosił ceny gazu w 2010 r. dwukrotnie, łącznie o oko-
ło 12%.Wzrost cen energii elektrycznej na 2011 r., w grudniu 2010 r. uzgadniany jeszcze z prezesem Urzędu Regulacji 
Energetyki przez dostawców z urzędu, oscyluje wokół 15%. A ogniwa fotowoltaiczne staniały o 9% (trend wieloletni). 
To jest rzeczywistość cenowa (2010) w energetyce WEK i w energetyce URE.

Awarie w energetyce WEK. Wielkie awarie sieciowe nękające polską elektroenergetykę od 2008 r. spowszedniały 
nam (kilkunastogodzinny brak dostaw energii elektrycznej dla aglomeracji szczecińskiej - kwiecień 2008, kilkunastogo-
dzinne przerwy zasilania, które dotknęły 700 tys. mieszkańców Mazowsza i północno-wschodniej części kraju - paź-
dziernik 2009, kilkudziesięciogodzinne przerwy zasilania 120 tys. mieszkańców Małopolski i Śląska oraz dwutygodnio-
we 20 tys. mieszkańców Śląska - styczeń 2010, i wiele innych). Ale także gazownictwo dołącza do elektroenergetyki 
(ewakuacja 7 tys. mieszkańców w Zielonej Górze z powodu seryjnych wybuchów w instalacjach gazowych odbiorców, 
które nastąpiły 30 listopada 2010 r.). Wreszcie ciepłownictwo (kilkunastogodzinne pozbawienie dostaw ciepła ponad 
100 tys. mieszkańców Częstochowy - 3 grudnia 2010). To jest rzeczywistość w obszarze bezpieczeństwa dostaw ener-
gii elektrycznej, gazu i ciepła w energetyce WEK u schyłku 2010 r.

 � Wprowadzenie

1) W artykule pod pojęciem „energetyka” rozumie się elektroenergetykę, ale nie tylko. Przy tym wyraźnie dzieli się ją na energetykę WEK (wielkoskalowa energetyka korporacyjna) 
i na energetykę OZE/URE (URE - urządzenia energetyki rozproszonej). Artykuł nawiązuje do dwóch projektów realizowanych w ramach Klastra 3x20 (strona internetowa 
www.klaster3x20.pl). Są to: Dział Profesorski oraz Konwersatorium „Inteligentna Energetyka”. Stosowane powołania na opracowania opublikowane w Dziale Profesorskim ograniczają 
się do podania nazwisk Członków tego Działu (nie stosuje się powołań na opracowania autora niniejszego artykułu). 

mowych elektrowniach kondensacyj-
nych i wielkich elektrociepłowniach 
węglowych, które jest niszczeniem 
środowiska. Chodzi także o wielkie 
elektrownie/farmy wiatrowe, w przy-
padku których inwestorzy nie pono-
szą wielkich kosztów zewnętrznych, 
i których polski przemysł nie produku-
je i nie będzie produkował, bo barie-
ra wejścia na ten rynek dla polskiego 
przemysłu jest zbyt wysoka. Wresz-
cie chodzi o dawno wybudowane 
wielkie elektrownie wodne, takie jak: 
elektrownia przepływowa Włocławek, 
elektrownie przepływowo-zbiornikowe 
Dychów, Solina i inne). 
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Jest też pytanie o wielkie „sukcesy” odnoszone od 2009 r. w Brukseli. Naj-
przód te związane z derogacją, umożliwiającą Polsce spowolnienie procesu re-
dukcji emisji CO2. Na czym one w rzeczywistości polegają? Na tym, że będziemy 
mieli w okresie 2013-2020 darmowe przydziały emisji, wprawdzie szybko male-
jące (od 70% do 0), ale zawsze. Potem już nie. I co wtedy? Musimy zdawać so-
bie sprawę z tego, że elektrownie węglowe, które powstaną w Polsce w najbliż-
szym dziesięcioleciu, będą wprawdzie emitować mniej, ale ciągle bardzo dużo 
(nie 1 tonę dwutlenku węgla, ale 0,8 tony na MWh). A Komisja Europejska przy-
gotowuje się do windowania opłat za emisje CO2. Dlaczego? Bo przekraczana 
jest właśnie na świecie (w tym przede wszystkim w Chinach) „masa krytyczna” 
w obszarze zastosowań technologii OZE/URE. Zatem redukcja limitów (katego-
ria z globalnej polityki klimatycznej), powodująca wzrost cen uprawnień do emisji 
CO2, staje się siłą napędową rozwoju technologii OZE/URE. (To dzięki energe-
tyce odnawialnej Niemcy już w 2008 r. wyparły z rynku 110 mln ton dwutlenku 
węgla za pomocą zwykłych, codziennych działań. A my tworzymy specjalny Na-
rodowy Program Redukcji Emisji Gazów Cieplarnianych, bo mamy, zgodnie z ce-
lami Pakietu 3x20, do wyparcia w 2020 r. około 60 mln ton w całej gospodarce, 
a w segmencie ETS nie więcej niż 40 mln ton).

Przejdźmy do „sukcesów” w obszarze pozyskiwania przez Polskę środków 
unijnych na realizację polityki energetycznej. Za przykład wystarczą dwa projek-
ty. Pierwszy związany z instalacją demonstracyjną CCS dla bloku Bełchatów II. 
Uzyskane dofi nansowanie UE wynosi 180 mln euro, czyli poniżej 30% nakładów 
inwestycyjnych potrzebnych na całą instalację (wynoszących około 2,5 mld zł). 
Przy tym trzeba pamiętać, że instalacja CCS obniży sprawność bloku nie mniej 
niż 8 punktów procentowych. Drugi projekt to terminal LNG w Świnoujściu. Do-
fi nansowanie unijne tego projektu wynosi około 80 mln euro, czyli około 10% 
nakładów na całą inwestycję (łączny koszt inwestycji, to 2,9 mld zł). W tym wy-
padku trzeba pamiętać, że instalacja ma być uruchomiona w 2014 r., w czasie, 
kiedy Europa będzie się dławić przekontraktowanymi ilościami zakupionego ga-
zu ziemnego (z tego powodu banki oceniły ryzyko projektu jako bardzo wysokie 
i zażądały gwarancji Gaz-Systemu i Polskiego LNG, czyli ukrytej gwarancji pań-
stwa, w postaci specjalnej taryfy regazyfi kacyjnej).

Współspalanie. Tę praktykę i jej rządowych patronów trzeba obecnie po-
równać do praktyk, które były stosowane w polskiej energetyce (szeroko ro-
zumianej) w latach 70. ubiegłego wieku. Wówczas to minister Jan Kulpiński 
podjął słynną decyzję o dokładaniu kamienia do węgla na przemysłową skalę. 
Argument miał podobny jak obecni patroni współspalania. Mianowicie, praw-
dziwego węgla było za mało, aby wypełnić obowiązujący/socjalistyczny plan 
wydobycia. Obecnie energii odnawialnej z małych źródeł odnawialnych, któ-
rych rozwój jest zgodny z dyrektywą 2009/28/WE, jest też za mało. Przy tym 
ministerstwo gospodarki w żaden sposób nie może sobie poradzić z ustawą 
OZE, harmonizującą polskie prawo z dyrektywą, ale łatwo radzi sobie z wyda-
waniem kolejnych rozporządzeń wspierających współspalanie.

Charakterystyczne jest, że po wiel-
kiej medialnej propagandzie przedsta-
wionych powyżej polskich „sukcesów” 
energetycznych w Brukseli nastało 
wstydliwe milczenie. Ale też niewiele 
można się dowiedzieć z mediów o tym, 
że Komisja Europejska ogłosiła w listo-
padzie 2010 r. pierwsze wezwanie na 
składanie ofert w ramach największego 
na świecie programu inwestycji w pro-
jekty OZE i niskoemisyjne. Wartość 
wsparcia unijnego w tym programie 
ocenia się na około 4,5 mld euro. Dru-
gie tyle dołożą rządy i inwestorzy pry-
watni. Czyli dofi nansowanie (przyszło-
ściowych technologii, o małym ryzyku 
dla inwestorów) wyniesie 50%, a nie jak 
w wypadku Polski 10% lub 30% (do-
fi nansowanie projektów obciążonych 
bardzo wielkim ryzykiem rynkowym).

Inna sytuacja jest z energetyką ją-
drową. W tym wypadku ciągle mamy 
rządowo-korporacyjną ofensywę pro-
pagandową. W dodatku wydaje się, że 
powrót do energetyki, w której nie obo-
wiązuje ekonomika (tak jak w gospo-
darce socjalistycznej) nie stanowi żad-
nego problemu dla rządu, który wygrał 
wybory pod hasłami potrzeby wzmac-
niania konkurencji na rynkach energii. 
W ślad za tym celebryci bezpieczeństwa 
energetycznego tryumfalnie wieszczą 

Derogacja. Darmowe uprawnienia do emisji CO2 od 70% w 2013 do 
0 w 2020 Polska uzyska w zamian za inwestycje warte 4 mld euro/rok (razem 32 
mld euro, około 120 mld zł, inaczej około 20 GW mocy zainstalowanej). Zmniejsze-
nie emisji CO2 z 1 t/MWh do 0,8 t/MWh. Emisja po 2020 r.: produkowana energia 
elektryczna 20 GW · 5 tys. h/rok = 100 TWh, emisja CO2 � 80 mln t. Koszt rocz-
ny emisji: 80 mln t · 40 euro/t = 3,2 mld euro. Wzrost kosztu energii elektrycznej 
z wybudowanych elektrowni: 32 euro/MWh, inaczej 128 zł/MWh.

Instalacja CCS. Projekt ma 
obejmować dwa etapy: instalację 
demonstracyjną przy bloku 12 Elek-
trowni Bełchatów i instalację wła-
ściwą przy Bloku Bełchatów II (wy-
konawca Alstom + Dow Chemical; 
rozpoczęcie eksploatacji - 2015; wy-
dajność w zakresie redukcji emisji 
CO2 - 2,1 mln t/rok według danych 
z 2009 r.). Według W. Topolnickie-
go - wiceprezesa PGE (Europejski 
Kongres Gospodarczy 2010): rze-
czywista wydajność instalacji CCS, 
to około 80%, czyli w przypadku 
przedmiotowej instalacji redukcja 
emisji CO2 wyniesie około 1,8 mln 
t/rok. Koszt redukcji CO2 - około 67 
euro/t, czyli znacznie powyżej ceny 
referencyjnej Komisji Europejskiej, 
wynoszącej 40 euro/t.
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już nastanie energetyki postrynkowej, 
i zgodnie z rządowo-korporacyjnym za-
potrzebowaniem, renesans energetyki 
jądrowej.

Przyjrzyjmy się tej ostatniej sprawie 
bardziej szczegółowo. W 1993 r. w bu-
dowie było 55 reaktorów, w eksploatacji 
- 430 reaktorów. Łączna moc elektrycz-
na eksploatowanych reaktorów wyno-
siła 337 GW, a ich udział w światowej 
produkcji energii elektrycznej wynosił 
17,5% (Państwowa Agencja Atomistyki. 
Ministerstwo Przemysłu i Handlu, War-
szawa 1994). W 2007 r., po 14 latach, 
liczby były następujące: 44 reaktorów 
w budowie, 439 reaktorów w eksplo-
atacji, moc reaktorów eksploatowanych 
384 GW, udział w światowej produk-
cji energii elektrycznej - 16% (Nuclear 
Engineering International, 2007). Czy-
li udział energetyki jądrowej w całym 
rynku energii elektrycznej wyraźnie się 
kurczył. Kurczenie następowało zwłasz-
cza w ostatnich latach okresu. Miano-
wicie, w latach 2003-2006 (dostępne 
dane Word Nuclear Association, 2009) 
roczna produkcja w elektrowniach jądro-
wych była stała (wynosiła 2600 TWh) 
i właśnie w tym okresie nastąpił główny 
spadek procentowego udziału w świa-
towym rynku energii elektrycznej, z 17% 
do 16%. 

Pierwsze załamanie się rozwoju 
energetyki jądrowej nastąpiło po awa-
rii elektrowni Three Mile Island w USA 
w 1979 r. Od tego czasu w USA, które 
w okresie 1960-1978 uruchomiły 109 
reaktorów (i miały w 1978 r. wielokrot-
ną przewagę nad innymi krajami, mia-
nowicie 2-krotną nad Francją, ponad 
2-krotną nad Japonią, ponad 3-krot-
ną nad ZSRR…) liczba reaktorów nie 
zwiększyła się. Drugie całkowite zała-
manie nastąpiło po awarii elektrowni 
Czarnobyl w 1986 r. Od czasu tej awarii 
tylko u polskich sąsiadów, łącznie z ty-
mi „przez morze”, wycofano aż 9 reak-
torów (6 w Niemczech, 1 w Szwecji, 
2 na Litwie). W rezultacie załamania 
po awarii elektrowni Czarnobyl średnia 
roczna liczba reaktorów oddawanych 
na świecie do eksploatacji zmniejszyła 
się w okresie 1992-2006 do około 3,5 

(wyliczono korzystając z danych według Froggatt, 2007), a w ostatnich trzech la-
tach nie uruchomiono żadnego reaktora. Praktycznie, tzn. z absolutnie nielicznymi 
wyjątkami, budowę reaktorów energetycznych planują już tylko kraje zainteresowa-
ne atomowym „dozbrajaniem” się (Korea Południowa, Iran, Chiny, Indie, Pakistan). 

Aby ocenić przyszłość energetyki jądrowej wystarczy zrobić proste oszaco-
wanie, wykorzystując powszechnie dostępne dane. (Podstawą oszacowania są 
przede wszystkim podane powyżej liczby reaktorów eksploatowanych i budo-
wanych. Ponadto, moce przeciętne reaktorów eksploatowanych i budowanych. 
Wreszcie czasy życia reaktorów i czasy budowy elektrowni jądrowych). Z tego 
oszacowania wynika, że roczny przyrost produkcji z nowych elektrowni jądrowych 
będzie wynosił w nadchodzących latach około 24 TWh, a roczny ubytek produkcji 
z wycofań około 48 TWh. Ujemne saldo wynosi zatem 24 TWh. To oznacza, że 
po złym dla elektrowni jądrowych okresie 2003-2006, kiedy wzrost produkcji zo-
stał całkowicie zahamowany, jeszcze gorszym okresie 2007-2009, w którym nie 
został oddany do eksploatacji żaden reaktor na świecie, przychodzi okres bardzo 
zły, kiedy produkcja energii elektrycznej w elektrowniach jądrowych będzie spa-
dać, o około 1% rocznie (bazą jest obecna produkcja wynosząca 2600 TWh).

Przeciętne moce i czasy budowy bloków jądrowych. Łatwo wyliczyć, 
że przeciętna moc elektryczna reaktorów istniejących wynosi 880 MW/reak-
tor. Moc nowych reaktorów jest większa, wynosi około 1075 MW/reaktor (ta-
ka moc ma uzasadnienie w nowych trendach; jest to mianowicie przeciętna 
moc nowych reaktorów, które uzyskały certyfi kację amerykańskiego dozoru 
jądrowego w latach 1997-2005). Przyjmuje się tu, że czas budowy reaktora, 
od decyzji politycznej i zakończenia studiów lokalizacyjnych do rozpoczęcia 
eksploatacji, wynosi obecnie 15 lat. Dla przykładu, decyzja o budowie Blo-
ku Olkiluoto została podjęta przez fi ński parlament w 2002 r., budowa zosta-
ła rozpoczęta w 2005 r., przekazanie do eksploatacji było zaplanowane na 
2009 r., obecnie jest planowane na 2012 r. A trzeba uwzględnić, że Finlandia 
ma bogate doświadczenia w energetyce jądrowej, bo pierwszy blok jądrowy 
w tym kraju, w Elektrowni Loviisa, został uruchomiony w 1972 r.; w Elektrow-
ni Olkiluoto dwa pierwsze bloki zostały uruchomione kolejno w 1978 i 1980 r.

Oczywiście, zupełnie czym innym jest likwidacja pracujących reaktorów. 
W tym wypadku kolejne programy polityczne rządów dotyczące likwidacji 
istniejących elektrowni są opóźniane. W Niemczech, które są z tego punktu 
widzenia najważniejsze (z liczbą 21 reaktorów są obecnie szóstą potęgą w 
energetyce jądrowej, po USA, Francji, Japonii, Wielkiej Brytanii i Rosji) nowy 
termin likwidacji energetyki jądrowej został wyznaczony na 2035 r. Zapewne 
jest w tym kalkulacja ekonomiczna (możliwość produkcji energii elektrycznej 
w istniejących elektrowniach, na które nie trzeba wydawać już gigantycznych 
środków fi nansowych). Ale przede wszystkim świadczy to o wielkich trudno-
ściach w likwidacji energetyki jądrowej. Na te trudności składa się potrzeba 
restrukturyzacji wielkich przemysłów dóbr inwestycyjnych dla potrzeb energe-
tyki jądrowej, które w dużej części do mało czego się już nadają (zwłaszcza 
jeśli nie pracują na potrzeby uzbrojenia atomowego). Ale nie tylko te przemysły 
trzeba restrukturyzować. Całą infrastrukturę stworzoną dla potrzeb energetyki 
jądrowej trzeba restrukturyzować (dozór jądrowy, infrastrukturę regulacyjną, 
techniczne szkolnictwo wyższe, badania naukowe…).

Na koniec, stanowisko UE w sprawie energetyki jądrowej. Jest ono niezwy-
kle symptomatyczne, mianowicie koniunkturalne. Polega to na tym, że UE nie 
podejmuje żadnych istotnych inicjatyw w tym zakresie. Inicjatyw dotyczących 
likwidacji dlatego nie podejmuje, że nie chce się narazić wąskim, ale bardzo 
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silnym grupom interesów. Inicjatyw dotyczących rozwoju, czyli na rzecz grup 
interesów nie podejmuje, ponieważ nie chce się narazić społeczeństwom. 
Jedno jest jednak pewne. UE będzie miała coraz większe ograniczenia w za-
kresie wyrażania zgody na pomoc publiczną dla energetyki jądrowej, kiedy ta 
zacznie się stawać źródłem strended costs (kosztów osieroconych), zwłasz-
cza w warunkach obowiązywania pełnej internalizacji kosztów zewnętrznych 
w postaci kosztów utylizacji paliwa. To ujawniło się już z całą ostrością w przy-
padku Wielkiej Brytanii, która z najwyższą trudnością uzyskała zgodę na po-
moc publiczną w procesie restrukturyzacji energetyki jądrowej.

Wniosek jest jeden. Nie ma renesansu energetyki jądrowej lansowanego 
przez celebrytów bezpieczeństwa energetycznego.

 � Nowa sytuacja - wymiar strategiczny I

Synteza 4 obszarów strategicznej nieefektywności (energetyka-budow-
nictwo-rolnictwo-transport) oraz ochrony środowiska ma współcześnie wa-
gę cywilizacyjną. Synteza ta będzie podstawą zmiany stylu życia globalnego 
społeczeństwa (B. Jękot). Symbolami strategicznych kierunków rozwojo-
wych w wymienionych 4 obszarach będą: energetyka OZE/URE, inteligentny 
(Z. Benysek) dom plus-energetyczny, samochód elektryczny, rolnictwo ener-
getyczne (z dwoma podstawowymi technologiami w postaci biogazowni i bio-
rafi nerii, J. Gołaszewski).

Nowa struktura rynków końcowych energii. Najważniejsza rzeczą, 
której w 2010 r. nie zrozumiał polski rząd (i energetyka) jest unijna ofensywa 
na rzecz przebudowy strukturalnej rynków końcowych energii elektrycznej, 
ciepła i paliw transportowych. Przebudowa ta będzie się odbywać pod wpły-
wem technologii OZE/URE (biomasowych, słonecznych i mikrowiatrowych) 
oraz dwóch innych technologii: pompy ciepła i samochodu elektrycznego. 
Będzie to przebudowa wspomagana bardzo silnie przez istniejące już re-
gulacje unijne, a zwłaszcza przez dyrektywę 2009/28/WE określającą cele 
Pakietu 3x20 w zakresie OZE i dyrektywę EPBD - 2002/91/WE (noweliza-
cja: maj 2010) dotyczącą certyfi kacji budynków, zgodnie z którą po 2018 
r. budynki użyteczności publicznej, a po 2020 r. wszystkie budynki muszą 
być budowane jako zero-energetyczne. Przebudowa będzie z jednej stro-
ny zwiększać zapotrzebowanie na energię elektryczną ze źródeł odnawial-
nych. Z drugiej strony będzie ona uwalniać wielkie ilości paliw kopalnych 
(przede wszystkim paliw ropopochodnych i gazu ziemnego, ale także wę-
gla) wykorzystywanych dotychczas na rynkach: transportowym i produk-
cji ciepła. Te uwolnione ilości paliw kopalnych radykalnie zwiększą konku-
rencję paliw kopalnych na rynku produkcji energii elektrycznej. Będzie to 
wynikiem uniwersalizacji rozproszonych technologii wytwórczych na rynku 
energii elektrycznej, czyli rozwoju energetyki OZE/URE. 

Wielki potencjał syntezy można w Polsce zacząć wstępnie szacować przyj-
mując za punkt wyjścia strukturę wydatków przeciętnej rodziny. Mianowicie, na 
żywność wydajemy około 25% dochodów. Na dom/mieszkanie - opłaty łącznie 
z opłatą mediów w tym energii elektrycznej i ciepła - również około 25%. Wydat-
ki związane z samochodem wynoszą około 15%. A opłaty za telefon i internet 
około 5%. Co z tej struktury wynika? Możliwość (i duże prawdopodobieństwo 
realizacji) wielkiej alokacji środków, np. z obszarów energetyki WEK i transportu 
do energetyki OZE/URE i rolnictwa (energetycznego).

Rozwój  z równoważony 
w energetyce i rolnictwie. Synte-
za bezpieczeństwa żywnościowe-
go oraz energetycznego jest ważną 
sprawą należącą do kategorii „del-
fi cka przyszłość”. Z tej perspektywy 
warto naszkicować dobowy bilans 
energii dla prosumenta, którym jest 
właściciel domu na wsi (ale nie mu-
si to być właściciel gospodarstwa 
rolnego). Niech to będzie dom za-
mieszkiwany przez 3-osobową ro-
dzinę. Dobowe zapotrzebowanie 
żywnościowe na energię „pierwot-
ną” (w produktach roślinnych) cha-
rakterystyczne dla jednej osoby (na 
całym świecie) wynosi około 2 kWh 
w wypadku diety wegetariańskiej i 
około 10 kWh w wypadku diety mię-
snej. Dla 3-osobowej rodziny jest to 
6 kWh i 30 kWh, odpowiednio. Do-
bowe zapotrzebowanie na energię 
elektryczną (AGD, pompa ciepła, 
samochód elektryczny) przy obec-
nym poziomie „konsumpcjonizmu” 
wyniosłoby natomiast w Polsce, 
dla całej rodziny po modernizacji 
energetycznej samego domu i ca-
łej jego infrastruktury, łącznie z trans-
portem) niewiele więcej niż wynosi 
zapotrzebowanie żywnościowe ro-
dziny w przypadku diety mięsnej, 
mianowicie około 35 kWh. Z drugiej 
strony, z dostępnej na cele energe-
tyczne ziemi uprawnej przypadają-
cej na jednego Polaka (około 0,1 
ha) można by uzyskać dla rodziny 
dobowo około 67 kWh energii pier-
wotnej, czyli około 35 kWh energii 
elektrycznej w przypadku technologii 
combi (gazowo-parowej). Zakłada-
jąc dostępną, w przypadku jednego 
domu, powierzchnię pod instalację 
ogniw fotowoltaicznych wynoszącą 
około 15 m2 uzyskuje się dodatko-
wo około 17 kWh energii elektrycz-
nej na dobę. Instalując mikrowiatrak 
(o osi pionowej) o mocy 3 kW, uzy-
skuje się kolejne 17 kWh energii 
elektrycznej na dobę
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Przed syntezą, o której tu się mówi, stoi współczesny świat. Oczywiście, syn-
teza ta w różnych miejscach będzie różnie przebiegać, bo nieefektywność w każ-
dym z 4 rozpatrywanych obszarów gospodarczych ma swoją odrębność w po-
szczególnych regionach, inną np. w USA i inną w Chinach. W przypadku Polski 
przebieg będzie w dużym stopniu warunkowany przemianami, które nastąpiły w 
okresie od 1989 r. Po konsolidacji elektroenergetyki w ostatniej dekadzie (utwo-
rzeniu przedsiębiorstw charakterystycznych dla Europy w latach 70. i 80. ub. w.) 
można przyjąć, że polska energetyka jest obecnie na takim etapie mentalnościo-
wym, jak rolnictwo było w czasach PGR-ów, budownictwo w czasach wielkiej 
płyty, a transport drogowy w czasach PKS. 

Energetyka OZE/URE - czynnik dezinfl acyjny w gospodarce świato-
wej. W nowej energetyce, czyli w jednym z wielkich segmentów rozwoju inno-
wacyjnego, powstaje coraz większa część PKB krajów najwyżej rozwiniętych, 
ale też Chin, Indii... Jest to już prawdopodobnie jeden z istotnych czynników 
dezinfl acyjnych w procesie wychodzenia świata z kryzysu gospodarczego, 
czynników osłabiających presję infl acyjną powodowaną ogromnymi (przekra-
czającymi w ostatnich dwóch latach 7 bln USD) interwencjami rządowymi na 
rynkach kapitałowych (pompowaniem przyszłych pieniędzy podatników na te 
rynki, czyli zadłużaniem się państw).

 � Wymiar strategiczny II

Niemieckie technologie pomostowe. Niemcy, którym powinniśmy się 
najbardziej przyglądać, zapowiadają że już w 2050 r. będą mieć tylko energe-
tykę odnawialną. Konsekwentnie, technologiom WEK nadały status technolo-
gii pomostowych (do nowej energetyki). Elektrownie jądrowe uzyskały status 
technologii pomostowych do 2035 r., a węglowe do 2050 r. Oznacza to, że 
zyski z pierwszych będą przez 25 lat (do czasu ich likwidacji) przeznaczone 
na fi nansowanie rozwoju energetyki OZE/URE. Zyski z drugich będą natomiast 
wykorzystywane na ten cel przez 40 lat. Polska „strategia” jest biegunowo róż-
na. Zyski wynikające z podwyżek cen spowodowanych (polskimi) regulacja-
mi dotyczącymi energii odnawialnej (sankcjonującymi wielkie wynagrodzenie 
współspalania i wielkiej energetyki wodnej - zamortyzowanej), przejmowane 
przez skonsolidowane przedsiębiorstwa elektroenergetyczne, mają być w nad-
chodzącej dekadzie przeznaczone w ramach subsydiowania skrośnego (cen 
transferowych) na zrealizowanie gigantycznych inwestycji węglowych. Z te-
go powodu walczyliśmy o derogację, a w kolejnej dekadzie na gigantyczne 
inwestycje jądrowe. W wypadku pierwszych czas wyjścia z biznesu wyniesie 
około 50 lat, w wypadku drugich około 100 lat. Negatywne konsekwencje dla 
gospodarki, wynikające z rządowej strategii „pod prąd” (światowym trendom) 
muszą się stać przedmiotem publicznej debaty, bo chodzi o odpowiedź na py-
tanie, czy obecne pokolenie jest gotowe wziąć odpowiedzialność za ogromne 
kłopoty przyszłych pokoleń.

Energetyka OZE/URE w ciągu kilku zaledwie lat z niszowego segmentu stała 
się na świecie głównym nurtem (przesłanki narastały długo, a siłą sprawczą prze-
mian stał się kryzys fi nansowo-gospodarczy 2007-2009). O sile nowej energetyki 
w UE świadczy fakt, że w 2009 r. ponad 60% inwestycji wytwórczych zrealizowa-
nych na rynku energii elektrycznej, to inwestycje OZE. Niemcy, Dania, Szwecja, 
Austria zbudowały swoje przemysły (wytworzyły nowe specjalności) działające 
na rzecz nowej energetyki.

W USA i w Chinach energetyka OZE/
URE również staje się głównym nurtem. 
Na przykład w lipcu 2010 r. prezydent 
Barak Obama ustanowił grant w wysoko-
ści 2 mld USD przeznaczony na wspar-
cie rozwoju technologii fotowoltaicznych 
dwóch fi rm amerykańskich. Jednak w 
wypadku tych dwóch regionów trzeba 
się przyglądać przede wszystkim Chinom. 

Mianowicie, po tym jak w połowie 
2010 r. Chiny stały się największym kon-
sumetem energii (z rocznym zużyciem 
wynoszącym około 2,6 Gtoe wyprzedziły 
USA) jest jasne, że to one właśnie zaczy-
nają rządzić światową energetyką. Przy 
tym chiński rynek pomieści wszystko (dla-
tego to co dla Chin jest dywersyfi kacją, 
dla Polski jest autarkią). Jest na nim miej-
sce zarówno na energetykę węglową, jak 
i na odnawialną, a nawet jądrową (Chiny 
nie czują się zapewne jeszcze potęgą 
atomową w sferze militarnej, zatem ma-
ją dodatkowy interes, aby rozwijać ener-
getykę jądrową). Przy czym ta pierwsza 
energetyka (węglowa) będzie rozwijać się 
wolniej, niż do tej pory. Chińczycy chcą 
bowiem pracować w coraz bezpieczniej-
szych kopalniach, a to znacznie podniesie 
koszt węgla i energii elektrycznej z elek-
trowni węglowych. W tym miejscu warto 
nadmienić, że Chiny niezwykle umiejętnie 
zaczynają wykorzystywać na swoją ko-
rzyść kłopoty reszty świata. Widać to po 
rosnącym imporcie paliw, w szczególności 
węgla i gazu ziemnego, których przejścio-
wo świat ma za dużo, a które długotermi-
nowo nie są perspektywiczne.

Fot. NE
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Nieuchronny wzrost kosztów jednostkowych na kurczących się 
rynkach. Jeśli nic się nie zmieni w polskiej polityce energetycznej, to 
nasza energia będzie bardzo droga nie tylko z powodu opłat za emi-
sję CO2. Również dlatego, że będzie się kurczył cały światowy rynek 
węgla głębinowego, takiego jaki mamy w Polsce. Dlatego będziemy musieli 
w dużym stopniu przejąć koszty infrastruktury (rozwój przemysłu maszyn 
górniczych, badania na rzecz bezpieczeństwa górniczego, itd.), a eksplo-
atacja położonych coraz głębiej pokładów będzie coraz kosztowniejsza. 

Chiny największym producentem samochodów elektrycznych w 2020 r. 
Rynkiem chińskim w kontekście rozwoju przemysłu OZE/URE szczególnie 
jest zainteresowany kapitał amerykański. Na przykład General Electric zain-
westuje w Chinach w ciągu dwóch najbliższych lat ponad 2 mld USD w pra-
ce naukowo-badawcze i nowe spółki joint venture. Taka strategia jest zapew-
ne podyktowana tym, że ze względu na skalę (potencjał rozwojowy) rynku 
wewnętrznego, Chiny będą wkrótce rządzić nie tylko energetyką, ale także 
w wielu obszarach z nią związanych. Jednym z nich będzie przemysł samo-
chodów elektrycznych. Międzynarodowa Agencja Energetyczna prognozuje 
na przykład, że już w 2020 r. Chiny będą największym producentem samo-
chodów elektrycznych. Rozwój chińskiego przemysłu samochodów elektrycz-
nych będzie napędzany wewnętrznym rynkiem sprzedaży samochodów, któ-
ry w 2010 r. rósł, w stosunku do 2009 r., o 35% (w 2010 r. Chińczycy kupili 
około 17 mln samochodów).

Produkcja/zużycie energii elektrycznej na osobę. Polska produkcja 
energii elektrycznej na osobę wynosi 4,2 MWh. Norwegia produkuje na osobę 
28,5 MWh, USA - 14,5 MWh, a Niemcy - 7,8 MWh. Czy jednak powinniśmy 
ścigać Norwegię (a nawet Niemcy) w zużyciu energii elektrycznej?

2) Chodzi o lata 1975-1985 (przypis autora).

Z punktu widzenia nowej energetyki trzeba pamiętać, że Chiny mają 17 pier-
wiastków kluczowych dla rozwoju nowoczesnych technologii. Są to między inny-
mi: ind, neodym, dysproz, terb. W sierpniu 2010 r. Chiny ogłosiły, że wydadzą 15 
mld USD na rozwój technologii URE (urządzenia energetyki rozproszonej). Jest to 
akumulator do samochodu elektrycznego, ale również do celów technologii zasob-
nikowych zintegrowanych na przykład z mikrowiatrakami, z ogniwami fotowolta-
icznymi i innymi mikro-technologiami wytwórczymi. Jest to maszyna elektryczna 
z magnesami trwałymi, mianowicie silnik w samochodzie elektrycznym i generator 
w mikrowiatraku. Są to ogniwa fotowoltaiczne. Wreszcie są to żarówki o zużyciu 
energii elektrycznej o 80% mniejszym, w porównaniu z tradycyjnymi żarówkami.

 � Wymiar strategiczny III

Koniec pierwszej dekady 21. wieku, to najwyższy czas, aby Polska zosta-
ła uwolniona od presji inwestycyjnej w energetyce WEK i odniesień do krajów 
o wysokim zużyciu energii elektrycznej na mieszkańca, które występują w argu-
mentacji korporacji i celebrytów bezpieczeństwa elektroenergetycznego zajmu-
jących się lobbingiem na rzecz inwestycji wielkoskalowych. Poniżej przedstawia 
się długi cytat z przeszłości dotyczący tej sprawy. Cytat jest następujący: >Spe-
cyfi czną kategorią… było porównywanie energetyki polskiej - w tym szczególnie 
zużycia energii elektrycznej na mieszkańca - z krajami rozwiniętymi. Tym „narzę-

dziem” posługiwali się niektórzy rado-
śni twórcy w celu uzasadnienia w Ko-
misji Planowania żądań fi nansowych w 
myśl powszechnie stosowanej zasady, 
że aby otrzymać trochę trzeba żądać 
wiele. Jest zrozumiałe, że w tej psycho-
zie kierownictwo Zjednoczenia Energe-
tyki i dyrekcja Instytutu Energetyki w 
pierwszej połowie omawianego okre-
su2 nie zezwalały nawet na wzmiankę 
o konieczności oszczędzania energii 
elektrycznej. Duży wzrost zużycia, po-
mimo braku uzasadnienia, był ich zda-
niem wyrazem twórczego rozmachu<. 
(Historia Elektryki Polskiej. T. 2 - Elek-
troenergetyka. SEP. WNT, Warszawa 
1992. Str. 597).

Na progu drugiej dekady 21. wieku 
w Polsce szczególnie powinniśmy pa-
miętać, że świat od paru lat nie gra już 
w grę, w którą grał przez 100 lat, i która 
polegała na objaśnianiu poziomu roz-
woju kraju za pomocą zużycia energii 
elektrycznej, produkowanej w wielkich 
elektrowniach (w tej grze zmienną eg-
zogeniczną, objaśniającą rozwój gospo-
darczy, była właśnie energia elektrycz-
na). Współczesny świat gra w zupełnie 
inną grę, mianowicie w rozwój zrówno-
ważony, w energetykę OZE/URE. Unia 
Europejska gra w szczególności w cele 
Pakietu 3x20. W nowej grze zmiennymi 
objaśniającymi poziom rozwoju gospo-
darczego kraju stają się: efektywność 
energetyczna, produkcja energii odna-
wialnej, redukcja emisji CO2.

W nowej grze dostawcy technologii 
OZE/URE konkurują o dostawy do inte-
ligentnego domu plus-energetycznego. 
W nowej grze uczestniczy transport 
(samochód elektryczny, zasilany ener-
gią elektryczną ze źródeł OZE/URE). 
Uczestniczy także już przemysł. Na 
przykład niemiecki Viessmann zakoń-
czył pełnym sukcesem wdrożenie pro-
gramu Efektywność Plus, umożliwiający 
mu realizację (z wielką nadwyżką) ce-
lów Pakietu 3x20 już w 2009 r. (a nie 
dopiero w 2020).

Jeśli dzisiaj są tacy, którzy chcą bu-
dować wielkie źródła wytwórcze (wę-
glowe, jądrowe), to muszą pamiętać, 
że to się nadaje do porównania z budo-
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Współcześnie są przed nami w Polsce aż trzy możliwości/etapy zachowań 
w energetyce. Po pierwsze, rząd i energetyka WEK ciągle mają możliwość 
wielkiej redukcji nieefektywności (redukcja centralizmu w energetyce, reduk-
cja współspalania, zaniechanie kosztotwórczych przygotowań do energetyki 
jądrowej…). Po drugie, jeśli działania proefektywnościowe w energetyce WEK 
nie będą realizowane, to jest jasne, że przyspieszony zostanie rozwój ener-
getyki OZE/URE, czyli energetyki już po części obywatelskiej, dla której bę-
dą pracować szybko rozwijające się przemysły OZE/URE. Po trzecie, jeśli i to 
nie wystarczy, bo przemysły OZE/URE nie nadążą z produkcją, to zaczniemy 
zmieniać model życia, na bardziej zrównoważony od dotychczasowego (z du-
żym udziałem telepracy, efektywnych samochodów elektrycznych zasilanych 
z naszych domów plus-energetycznych, zastępowanych coraz częściej rowe-
rami), ukierunkowany na poszanowanie środowiska. 

wą Huty Katowice w latach 70. (wtedy 
konwertorowe odlewnie stali w Polsce 
były postępem, ale na Zachodzie była 
to technologia schyłkowa, do hutnic-
twa wchodziły linie COS, które w Hucie 
Katowice zostały zbudowane dopie-
ro 20 lat później). To jest również tak 
jakby 20 lat temu inwestować w sieci 
telekomunikacyjne z przewodami mie-
dzianymi, a nie światłowodowe, i tak 
jak 10 lat temu inwestować w trady-
cyjną telekomunikację, a nie komór-
kową (na szczęście tych błędów nie 
popełniliśmy).

 � Zakończenie 
- potrzeba przebudowy 
odpowiedzialności 
w rządzie

Dotychczasowa odpowiedzialność 
za energetykę w rządzie, skoncentro-
wana w pełni w MG (Ministerstwo Go-
spodarki), nie odpowiada już potrze-
bom czasu. Pokazują to zwłaszcza 
kolejne dokumenty rządowe (1˚ - Poli-
tyka energetyczna Polski do 2030 ro-
ku. MG, Warszawa, listopad 2009. 2˚ 
- Kierunki rozwoju biogazowi w Polsce 
w latach 2010-2020. MG (we współ-
pracy z MRiRW – Ministerstwo Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi). Warszawa 2010. 
3˚ - Krajowy plan działania w zakresie 
energii ze źródeł odnawialnych (Ac-
tion Plan). Projekt. MG, Warszawa, maj 
2010). 

MG nie jest w stanie (nie ma kwa-
lifi kacji i nie ma odpowiednich kompe-
tencji) działać na rzecz rozwoju ener-
getyki OZE/URE. Odnosi się to przede 
wszystkim do takich fundamentalnych 
zagadnień, według Pakietu 3x20, jak 
integracja technologii URE z domem 
(blokiem mieszkalnym, biurowcem), go-
spodarstwem rolnym, gminą wiejską, 
osiedlem miejskim i całym miastem, 
powiatem i województwem, a także 
z transportem (publicznym, drogowym, 
kolejowym). MG nie ma także kompe-
tencji do działania na rzecz rozwoju 
energetyki OZE/URE w kontekście ca-
łego rolnictwa i WPR, a te kompetencje 

F
ot

. N
E

F
ot

. N
E



21nr 6(18)/2010

E
LE

K
TR

O
EN

ER
G

ET
YK

A

są kluczowe z punktu widzenia unijnej 
perspektywy budżetowej 2014-2020, 
w której rozwój rolnictwa energetyczne-
go będzie kompensował redukcję ist-
niejących mechanizmów WPR (dotych-
czasowych dotacji). Pod tym względem 
właściwe do działań są: MI (Minister-
stwo Infrastruktury) oraz MRiRW.

MI ma w swoich kompetencjach 
planowanie przestrzenne, budownic-
two, transport oraz telekomunikację, 
a także odpowiednie ustawy do ich re-
gulacji, o najwyższej randze w hierarchii 
ważności aktów prawnych. Są to usta-
wy: o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, prawo budowlane, pra-
wo telekomunikacyjne, kodeks drogo-
wy, ustawy o transporcie drogowym, 
o transporcie kolejowym, o transporcie 
publicznym, i inne (na przykład ustawa 
o audycie energetycznym budynku).

MRiRW jest z kolei odpowiedzialne 
za rozwój obszarów wiejskich oraz ma 
kompetencje do równoważenia rozwo-
ju biomasowej energetyki odnawialnej 
(rolnictwa energetycznego) i bezpie-
czeństwa żywnościowego.

Pozostawanie MI poza obszarem 
działań na rzecz realizacji celów Pa-
kietu 3x20 jest groźne choćby z tego 
powodu, że może być wkrótce przyczy-
ną narastającej fali kosztów osieroco-
nych w infrastrukturze, której rozwój jest 
ukierunkowany na tradycyjny transport, 
a nie na transport elektryczny (korzysta-
jący z energii elektrycznej wytwarzanej 
w źródłach odnawialnych). Z tego punk-
tu widzenia znamienne jest, że w polity-
ce energetycznej, za którą odpowiada 
MG, w ogóle nie ma transportu elek-
trycznego (za transport odpowiedzialne 
jest MI) jako sposobu realizacji celów 
Pakietu 3x20 do 2020 r. (nie ma tego 
transportu nawet w horyzoncie 2030); 
a w dyrektywie 2009/28/WE transport 
elektryczny ma jeden z najwyższych 
priorytetów.

Podobnie, w dokumencie Polityka 
energetyczna... nie ma w ogóle mecha-
nizmów integracji energetyki OZE/URE 
z budynkiem (materia ustawy Prawo 
budowlane) ani integracji energetyki 
OZE/URE z gminą wiejską, osiedlem 

miejskim i całym miastem (materią usta-
wy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym). Jest tak, chociaż w 
dyrektywie 2009/28/WE przywiązuje 
się ogromne znaczenie do tej integra-
cji (i do zastosowania: kolektorów sło-
necznych, pomp ciepła, mikrokogene-
racji, ogniw fotowoltaicznych i innych 
podobnych technologii).

Osobną sprawą jest smart grid, czy-
li technologia do zarządzania energią, 
która bardziej niż technologią energe-
tyczną jest jednak technologią infra-
strukturalną. Oprócz tego, że trans-
port (zwłaszcza samochód elektryczny) 
i budownictwo (dom inteligentny) mają 
w tym wypadku podstawowe znacze-
nie, to smart grid sprowadza się do wy-
korzystania technologii teleinformatycz-
nych, a główną barierą w jej wdrażaniu 
będzie syndrom Wielkiego Brata (mate-
ria ustawy Prawo telekomunikacyjne).

Nie mniej groźne jest pozostawa-
nie MRiRW poza obszarem działań na 
rzecz realizacji energetyki OZE/URE. 
Jest tak choćby z tego powodu, że bio-
masa rolnicza (rolnictwo energetyczne) 
ma jeden z najwyższych priorytetów 
jako sposób realizacji celów dyrektywy 
2009/28/WE. Ponadto dlatego, że mo-
że być wkrótce przyczyną narastającej 
fali kłopotów związanych z redukcją me-
chanizmów WPR po 2013 r. 

Ministerstwa MI (plany przestrzen-
nego zagospodarowania) i MRiRW łącz-
nie są z kolei właściwe do kreowania 
stref rozwoju energetyki OZE w gmi-
nach wiejskich. Strefy takie mogłyby się 
stać czynnikiem dynamizującym rozwój 
OZE i gmin wiejskich, podobnie jak stre-
fy przemysłowe (będące w kompeten-
cji MG) były i są jeszcze, narzędziem 
restrukturyzacji przemysłu i ogólnego 
pobudzenia gospodarczego kraju. �
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Piotr Dominiak, „Nowa Energia”

- zysk powi�zany z misj� spo�eczn�

Nieprzypadkowo jeden z operatorów telefonii 
komórkowej wprowadzi� us�ug� pod nazw� 

„Business everywhere”. Poniewa� biznes jest 
wszechobecny, niezale�ny od miejsca, czasu 
i formy i wsz�dzie wyst�puje w swojej mniej lub 
bardziej subtelnej postaci, wspó�decyduje o jako�ci 
codziennego �ycia, marzeniach i aspiracjach ca�ych 
spo�ecze�stw. 

Biznes 2.0

Biznes jest wszędzie: w naszych 
domach, na ulicach i w instytu-

cjach. Wpływa na nasze myśli, emo-
cje, relacje z innymi ludźmi. Dzięki jego 
istnieniu pracujemy i odpoczywamy. 
Możemy z nim i dzięki niemu podró-
żować po świecie, robić zakupy, spę-
dzać czas z innymi. To on wpływa na 
to jak się ubieramy, co jemy, jak wyglą-
dają nasze mieszkania, czym jeździmy, 
jakich używamy gadżetów. Trudno roz-
stać się z nim wychodząc z mieszka-
nia na spacer, jadąc w góry, czy w od-
ległe zakątki świata. Coraz częściej 
decyduje o tym, jak wygląda prze-
strzeń publiczna w naszych miastach, 
jakiego rodzaju wytwory kultury ma-
ją pierwszeństwo w dostępie do na-
szych oczu i uszu. W głównej mierze 

to biznes wpływa na stan środowiska 
naturalnego, wyczerpywanie zasobów 
naturalnych. Stanowi on kulturowe 
podwaliny naszej cywilizacji, gdzie pra-
ca zawodowa jest dominującą formą 
aktywności, wpływając na charakter 
naszej kultury, ale także na społeczne 
i indywidualne zdrowie ludzi. Pracoho-
lizm, frustracje, porażki, depresje, ale 
też sukces, szczęście, fortuna to sta-
ny ściśle związane z działalnością biz-
nesową. Lobby biznesowe wpływają 
na kształt prawa, mają swoich przed-
stawicieli we władzach, developerzy 
są w posiadaniu znacznej części nie-
ruchomości największych na świecie 
miast, korporacje i przedsiębiorcy wy-
konują usługi publiczne za pieniądze 
podatników.
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Dlatego powstało zjawisko Corpo-
rate Social Responsibility (CSR), czyli 
Społecznej Odpowiedzialności Bizne-
su. Jest ono odpowiedzią i pewną for-
mą zadośćuczynienia dla mieszkańców 
naszej cywilizacji i dla samej planety za 
skutki uboczne wykorzystywania zaso-
bów ludzkich i naturalnych w celu osią-
gnięcia i maksymalizacji zysku. Dziś to 
biznes pełni dominującą rolę w życiu 
społeczeństw, wpływając na niemalże 
każdy obszar ich życia, dlatego w sen-
sie aksjologicznym jest on zobligowany 
do otoczenia ich opieką.

Z historycznego punktu widze-
nia można wskazać na trzy etapy po-
wstawania CSR. Pierwszy miał miej-
sce w czasie epoki rozkwitu przemysłu 
w Stanach Zjednoczonych, kiedy swo-
je imperia budowali tacy potentaci jak 
Rockefeller czy Carnegie, mając w głę-
bokim poważaniu etykę. Nie płacili po-
datków, szantażowali polityków, wyzy-
skiwali robotników, prowadzili politykę 
cenową niszczącą konkurencję. Osta-
tecznie państwowi urzędnicy nie pozo-
stali wobec tej sytuacji bezsilni i dopro-
wadzili do określenia nowych stosunków 
pomiędzy społeczeństwem, gospodarką 
i państwem. Drugi krok, ograniczający 
działalność przedsiębiorstw nastawio-
nych wyłącznie na zysk, został uczynio-
ny przez Roosvelta w ramach słynne-
go New Deal. Trzeci etap kształtowania 
społecznej odpowiedzialności przedsię-
biorstw miał miejsce w latach 60., kiedy 
ruchy kontestujące kapitalistyczny świat 
krytykowały rzeczywistość społeczną 
i wartości społeczeństwa konsumpcyj-
nego. Wówczas oskarżono przedsię-
biorstwa o spowodowanie problemów 
społecznych i doprowadzono do ich re-
orientacji na działalność społecznie od-
powiedzialną. 

 � Szacunek zindeksowany

Powstały w 1999 r. Dow Jones Su-
stainability Index określił nowoczesną 
strategię rozwoju międzynarodowych 
korporacji. Jest to indeks przedsię-
biorstw, które w swojej polityce uwzględ-
niają zasady zrównoważonego rozwoju. 

Powstał on dzięki współpracy najbar-
dziej znanego na świecie indeksu gieł-
dowego (Dow Jones Indexes), czoło-
wego wydawcy indeksów europejskich 
(STOXX Ltd) oraz uznanego na świecie 
prekursora społecznie odpowiedzialne-
go inwestowania (SAM Group). Miejsca, 
jakie zajmują w indeksie przedsiębior-
stwa, są uzależnione od ich Oceny Od-
powiedzialności Społecznej, wystawia-
nej na podstawie szczegółowej ankiety 
wypełnianej przez fi rmy i ocenianej przez 
niezależnego audytora. W analizie przed-
siębiorstw brane są pod uwagę kryteria 
ekonomiczne, społeczne i środowisko-
we, a także dokumentacja fi rm związana 
ze zrównoważonym rozwojem, czy też 
charakter ich przekazów medialnych. 
Ostatnim elementem oceny jest osobi-
sta konsultacja audytora z przedstawi-
cielami przedsiębiorstwa. 

Dla przedsiębiorstw Dow Jones Su-
stainability Index jest miernikiem eko-
nomicznej wartości ich zrównoważo-
nego rozwoju i zarządzania społeczną 
odpowiedzialnością. Jest to narzędzie 
ułatwiające komunikację ekonomiczną 
pomiędzy wdrażającymi zasady zrów-
noważonego rozwoju fi rmami, a inwe-
storami, którzy chcą czerpać z ich wy-
jątkowych wyników.

DJSI jest pierwowzorem dla Respect 
Index, publikowanego na Giełdzie Papie-
rów Wartościowych w Warszawie indek-
su spółek odpowiedzialnych społecznie. 
W pierwszym składzie RESPECT Ra-
tingu - oceniającym przedsiębiorstwa 
wdrażające strategie CSR - znalazły się 
m.in. takie przedsiębiorstwa, jak: PKN 
Orlen, Grupa LOTOS, PGNiG, Elektro-
budowa, Bank Ochrony Środowiska, 
Elektrotim, Zespół Elektrociepłowni Wro-
cławskich KOGENERACJA, Energo-
montaż-Północ, BBI Zeneris czy Ener-
gopol-Południe. 

Pierwsze wyniki ratingu w ramach 
Respect Index zostały ogłoszone w listo-
padzie 2009 r. Spółki, które w wyniku ba-
dania i audytu uzyskały najwyższe oceny, 
spełniają najwyższe standardy w zakre-
sie zarządzania relacjami inwestorskimi, 
ryzykiem, polityki pracowniczej, czy śro-
dowiskowej. Te czynniki wpływają na 

minimalizowanie ryzyka inwestycyjnego 
w ich przypadku w dłuższym okresie. 
To wystarczająca rekomendacja dla in-
westorów poszukujących bezpiecznych 
partnerów. Utworzenie takiego indeksu 
akurat w szczycie kryzysu fi nansowego 
nie było przypadkowe i wyraźnie wska-
zywało kierunek: CSR to bezpieczna in-
westycja o możliwej dużej stopie zwrotu 
w długofalowej perspektywie.

RESPECT Index jest wskazówką 
dla inwestorów, świadomych wpływu 
czynników ESG (Environment, Social, 
Governance) na długoterminową ren-
towność inwestycji. Podobne Indeksy, 
które funkcjonują na giełdach w Nowym 
Jorku, czy Londynie (m.in. DJSI) mają 
w pięcioletnich okresach lepsze zwroty, 
niż ich „nieodpowiedzialne” benchmar-
ki. Dodać należy, że - w odróżnieniu od 
polskiego odpowiednika - w ich skład 
wchodzi po kilkadziesiąt, a nawet kil-
kaset spółek.

Indeks to narzędzie promocji odpo-
wiedzialnego inwestowania, ale także 
promocji spółek, które weszły w jego 
skład. Istnieje duża szansa, że wraz ze 
wzrostem notowanych spółek, zwiększą 
się wagi jego uczestników oraz często-
tliwość publikacji kwotowań. To, a tak-
że chęć budowy lepszego wizerunku 
wśród przedsiębiorców, powinno po-
zytywnie wpłynąć na zainteresowanie 
samym indeksem, a także na poziom 
relacji inwestorskich. 

 � Po co być 
odpowiedzialnym?

Giełdowe szacowanie wartości pro-
wadzonych przez fi rmy działań CSR 
znajduje się u nas de facto w fazie wstę-
pującej. Podobnie jak zjawisko odpo-
wiedzialności biznesu. Bardzo często 
działania związane z etyczną realiza-
cją najważniejszego celu przedsiębior-
stwa są mylone ze zwykłą działalnością 
promocyjną. Zgodnie z defi nicją Forum 
Odpowiedzialnego Biznesu CSR to „do-
browolna strategia uwzględniająca spo-
łeczne, etyczne i ekologiczne aspekty 
w działalności gospodarczej oraz w kon-
taktach z interesariuszami. To wkład biz-



24 nr 6(18)/2010

E
LE

K
TR

O
EN

ER
G

ET
YK

A

nesu w realizację polityki zrównoważo-
nego rozwoju gospodarczego oraz taki 
sposób prowadzenia fi rmy, w którym 
celem priorytetowym jest osiągnięcie 
równowagi między jej efektywnością 
i dochodowością, a interesem społecz-
nym”. Odpowiedzialny biznes to nie tylko 
strategia komunikowania się fi rmy z jej 
otoczeniem, ale także zaangażowanie 
społeczne i ekologiczne najważniejszych 
zasobów przedsiębiorstwa, w tym jego 
pracowników. To również przestrzeganie 
praw człowieka i praw pracowniczych.

Jest jednak pewien ważny łącznik 
społecznej odpowiedzialności i PR - cel 
długofalowy, rozumiany jako wzrost kon-
kurencyjności fi rmy poprzez kreowa-
nie dobrego wizerunku i utrwalanie go 
w świadomości pracowników i konsu-
mentów.

Wdrażanie strategii odpowiedzial-
ności to dla przedsiębiorców inwesty-
cja przynosząca w długookresowej per-
spektywie szereg korzyści. Po pierwsze 
powoduje wzrost zainteresowania inwe-
storów, szczególnie tych, dla których 
ważne są np. cele środowiskowe. Wie-
lu z nich łączy wiarygodność fi nansową 
fi rm z ich wiarygodnością społeczną, 
gdyż mają one większe szanse utrzy-
mywania wysokich notowań na rynku. 
Dla kredytodawców ważnym aspektem 
jest przejrzyste zarządzanie i dobre rela-
cje z otoczeniem. 

Strategie CSR ułatwiają podnosze-
nie świadomości konsumentów w za-
kresie działań fi rmy, a także szeroko ro-
zumianej świadomości konsumenckiej. 
Powoduje to, że dokonują oni wyboru 
produktów ze względu na zaufanie do 
fi rmy i jej wizerunek. Na całym świecie 
i w Polsce rośnie grupa konsumentów, 
dla których ważne są certyfi katy „ekolo-
giczności” produktów i usług czy prze-
strzeganie zasad sprawiedliwego han-
dlu (fair trade).

Jednocześnie coraz większego zna-
czenia nabiera uczestnictwo fi rmy w ży-
ciu społeczności, w której ona funkcjo-
nuje. Szczególnie jest to uzasadnione 
w przypadku dużych przedsiębiorców, 
którzy swoją działalnością np. zatruwają 
środowisko naturalne. Niewątpliwie ich 

ważną misją jest to, że dają pracę często 
dużej części mieszkańców danego mia-
sta. Z drugiej jednak strony jest to wyko-
rzystywanie lokalnych zasobów ludzkich, 
a często także środowiskowych. W takiej 
relacji potrzeba zbudowania „pozabizne-
sowych” relacji z otoczeniem jest bardzo 
ważna. Głównie po to, aby przedsiębior-
stwo mogło sprawnie i bezkonfl iktowo 
funkcjonować w środowisku społecz-
nym czy samorządowym. Przychylność 
mieszkańców i zaufanie władz po pierw-
sze umożliwiają fi rmie zakorzenienie się 
w określonej społeczności, a po drugie 
ułatwiają rozwijanie działalności.

Prowadzenie polityki CSR to jeden 
z ważnych atutów, dzięki którym fi rma 
może uzyskać przewagę konkurencyjną 
na rynku. Na europejskich i światowych 
rynkach, gdzie świadomość dotycząca 
standardów odpowiedzialnego biznesu 
jest dużo większa niż w Polsce, odpo-
wiednia polityka zrównoważonego roz-
woju może być kluczem do odniesienia 
sukcesu.

Niezwykle ważnym elementem stra-
tegii odpowiedzialności jest tzw. CSR 
wewnętrzny, czyli zorientowany na za-
rządzanie i pracowników. Wartość po-
zytywnego wizerunku fi rmy wśród jej 
pracowników jest często niedoceniana 
i może skutkować np. trudnościami w 
utrzymaniu najlepszych pracowników. 
A społeczna odpowiedzialność fi rmy 
może być ważnym elementem pozafi -
nansowego motywowania pracowników. 
Szczególnie jeśli działania dotyczą takich 
obszarów aktywności społecznej, któ-
re są ważne również dla pracowników. 
Dbałość o środowisko, kodeksy etyczne, 
programy społeczne sprawiają, że pra-
cownicy z większym uznaniem odnoszą 
się do swojego przedsiębiorstwa. Jedno-
cześnie, gdy społeczny wizerunek fi rmy 
poprawia się, a także wizerunek wśród 
jej pracowników, to zwiększa się rów-
nież jej możliwość przyciągania nowych 
i zatrzymywania dobrych pracowników. 
Ponadto dobrze traktowani pracownicy, 
nawet Ci, którzy są zwalniani, są najlep-
szymi ambasadorami przedsiębiorstwa. 
CSR pozwala kształtować kulturę or-
ganizacyjną fi rmy opartej na zaufaniu, 

odpowiedzialności i przejrzystości dla 
wszystkich zainteresowanych. 

 � Jak być 
odpowiedzialnym?

W 2009 r. Grupa ENERGA SA przy-
jęła strategię rozwoju na lata 2009-2015, 
wprowadzając program „ENERGA dla 
Ciebie”. Jego celem jest podnoszenie 
świadomości w zakresie racjonalnego 
użytkowania energii oraz bezpiecznego 
(dla środowiska i konsumentów) korzy-
stania z urządzeń elektrycznych. Oprócz 
tego ENERGA zaangażowała się m.in. 
w działania na rzecz ratowania populacji 
bociana białego, montując na słupach 
w ciągu kilku lat ponad 5 tysięcy plat-
form ułatwiających założenie gniazda. 
Ponadto spółka fi nansuje „Fundusz dla 
Przyrody”, dzięki któremu realizowane 
są projekty ochrony cennych gatunków 
i siedlisk przyrodniczych. 

Z kolei Polskie Górnictwo Naftowe 
i Gazownictwa SA w 2009 r. wypraco-
wało i wprowadziło Strategię Zrówno-
ważonego Rozwoju Odpowiedzialne-
go Biznesu dla całej grupy kapitałowej. 
Spółka wydała także raport społecz-
ny, który został wyróżniony w konkur-
sie Forum Odpowiedzialnego Biznesu. 
Realizuje też różne akcje edukacyjne, tj. 
„Energia Nauki”, która popularyzowała 
wśród najmłodszych mieszkańców ma-
łych miejscowości wiedzę z zakresu na-
uk ścisłych. Dzięki „mobilnemu centrum 
nauki” w projekcie wzięło udział ponad 
1000 osób.

Odpowiedzialność zorientowana 
wewnętrznie stała się głównym ce-
lem Sandvik Mining and Construction 
w ramach przyjętego standardu CSR. 
Działaniami w fi rmie zostały objęte ta-
kie aspekty, jak praca wymuszona, bez-
pieczeństwo i higiena pracy, swoboda 
stowarzyszania załogi i prawo do ne-
gocjacji zbiorowych, godziny pracy, czy 
wynagrodzenie. Normy wprowadzone w 
przedsiębiorstwie zostały potwierdzone 
m.in. przez zewnętrzny audyt. Wdrożenie 
tego standardu spowodowało, że fi rma 
jest bardziej przejrzysta i wiarygodna dla 
kontrahentów.



Wśród licznych narzędzi zarządzania społeczną odpowie-
dzialnością najbardziej popularne są kampanie społeczne wpły-
wające na zmianę postaw lub zachowań określonych grup spo-
łecznych. Najczęściej stosowanym nośnikiem przekazu są w ich 
przypadku media. 

Innym sposobem jest tworzenie i prowadzenie fundacji korpo-
racyjnych, które - mając określone przez fundatora cele i budżet 
- realizują różnorodne programy społeczne, dotując projekty w za-
kresie kultury, edukacji, pomocy osobom niepełnosprawnym, itp. 
Część fi rm prowadzi tego typu działania w ramach „cause related 
marketing”, czyli społecznie zaangażowanego marketingu. Polega 
to na powiązaniu działań marketingowych i promocyjnych przed-
siębiorstwa ze wspieraniem określonych działań społecznych. 

Bardzo ciekawą, prostą i efektywną formą wspierania celów 
społecznych wybranych przez pracowników przedsiębiorstwa 
jest tzw. Payroll (program składki pracowniczej), polegający na 
dobrowolnej deklaracji pracowników fi rmy do regularnego prze-
kazywania określonej przez siebie, niewielkiej kwoty z pensji na 
rzecz wybranej organizacji pozarządowej lub realizacji wybrane-
go programu społecznego. Nieliczne w Polsce fi rmy prowadzą 
programy tzw. wolontariatu pracowniczego, dzięki któremu pra-
cownicy angażują się społecznie w działania np. wybranych or-
ganizacji pozarządowych, wspierając je swoją wiedzą i umiejęt-
nościami. Bardziej techniczną formą prowadzenia działań CSR 
jest np. eko-znakowanie lub znakowanie społeczne, polegające 
na umieszczaniu na produktach specjalnych znaków informują-
cych np. o ekologicznym procesie produkcji. 

W ostatnich latach wzrasta znaczenie działań określanych ja-
ko CSR 2.0, które wykorzystują do dialogu z otoczeniem media 
społecznościowe i społeczności wirtualne. Media te wpływają na 
rozwój CSR w dwójnasób: po pierwsze stanowią narzędzie w rę-
ku interesariuszy, klientów, dzięki któremu są oni w stanie wpły-
wać na fi rmę, na jej zachowanie, czy też krytykować ją. Z drugiej 
strony jest to narzędzie w rękach fi rm, dzięki któremu są one w 
stanie komunikować się ze swoimi klientami, w większy sposób 
wykorzystać tkwiący w nich potencjał (wiedzę i doświadczenie), 
uzyskiwać informacje na temat ich oczekiwań i wymagań, np. 
względem naszych produktów czy usług. Social media stają się 
coraz bardziej popularnym i użytkowym narzędziem wymiany in-
formacji, opinii, kontaktów. Warto więc szukać ludzi tam, gdzie oni 
się znajdują i prowadzą ze sobą dyskusje.

Biznes społecznie odpowiedzialny to biznes nowej generacji. 
Interaktywny, odpowiadający na potrzeby otoczenia, powiązany 
ze środowiskiem swojego funkcjonowania różnymi nićmi. Wdraża-
nie strategii CSR pozwala określać społeczną wartość fi rm, która 
bezpośrednio przekłada się na wskaźniki ekonomiczne. Prognozy 
dla energetyki, ukierunkowujące jej rozwój na liczne i rozproszo-
ne źródła, wymuszą także zmiany w strategiach komunikowania 
i w relacjach z otoczeniem. W erze prosumenta, przedsiębiorstwo 
nie będzie już tylko sprzedawcą, ale także odbiorcą towarów od 
klienta. A to w znaczący sposób zmieni relacje i wyprze z rynku 
tych, którzy nie będą uwzględniali społecznych, czy ekologicznych 
celów w swojej działalności biznesowej. �
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prof. Krzysztof �m� ewski, Politechnika Warszawska
Janusz Mazur, prezes zarz�du Przedsi�biorstwa Oszcz�dzania Energii ESCO Sp. z o.o.

PRIMUM NON VASTARE EST

Dwie kwestie w obecnej chwili wydaj� si� 
bezdyskusyjnymi: po pierwsze, nie mo�na wygra� 

globalnej konkurencji, ani nawet utrzyma� si� 
w �wiatowym peletonie, nie osi�gaj�c wysokiego 
poziomu efektywno�ci. Dotyczy to ju� Chin i one 
o tym ju� wiedz�. Dotyczy to tak�e Polski, cho� 
nie jest ona o tym w pe�ni przekonana.

Po drugie, nie da si� tej wysokiej 
efektywno�ci osi�gn�� bez 

zaanga�owania prywatnego kapita�u, 
mo�na by tu powtórzy� fraz� o Chinach 
i Polsce, cho� trzeba by j� na�adowa� 
znacznie wi�kszym zasobem 
zdziwienia, bo	wszak w	Chinach 
ci�gle rz�dz� komuni�ci, 
a w Polsce co najmniej od 
20 lat obowi�zuj� zasady 
wolnego rynku i promocja 
prywatnego kapita�u 
(co najmniej 
teoretycznie!).
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Ze zdziwieniem należy stwierdzić, 
że jest w Polsce wiele osób, któ-

re wciąż jeszcze nie rozumieją, iż ko-
niecznym jest ustanowienie systemu, 
który będzie aktywizował działalność 
gospodarczą zmierzającą do ograni-
czenia emisji zanieczyszczeń pocho-
dzenia energetycznego oraz do po-
prawy efektywności energetycznej. 
Działania takie są niezbędnymi dla 
wypełnienia postanowień dyrekty-
wy 2006/32/WE Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 
2006 r. w sprawie efektywności koń-
cowego wykorzystania energii i usług 
energetycznych (Dz. U. WE L114 z 
27.04.2006 r.), zwanej dalej „dyrek-
tywą”. Ponadto, działania te są kon-
sekwencją konkluzji Rady Unii Eu-
ropejskiej z dnia 8-9 marca 2007 r. 
ustanawiającej cel 20% oszczędno-
ści energii dla całej UE do 2020 r.

W wielu krajach europejskich dzia-
łania owe realizowane są z wykorzy-
staniem środków prywatnych, również 
w sferze jednostek sektora fi nansów 
publicznych, ale także przemysłu, bu-
downictwa mieszkaniowego i użytecz-
ności publicznej. Popularna jest tutaj 
formuła ESCO polegająca na fi nan-
sowaniu modernizacji i ulepszeń ist-
niejącej substancji budowlanej oraz 
urządzeń energetycznych z środków 
prywatnych (fi rmy ESCO), które wła-
ściciel obiektu spłaca z uzyskanych 
oszczędności.

W Polsce formuła ta jest realizo-
wana od szeregu lat, ale w niezwykle 
minimalnym zakresie - tylko kilka fi rm 
realizuje podobne przedsięwzięcia 
w pojedynczych obiektach. Wynika 
to tak z uwarunkowań prawnych, jak i 
niewielkiej znajomości tej metodologii 
przez potencjalnych klientów. Wpro-
wadzenie niewielkich zmian w kilku 
aktach prawnych, o neutralnym lub 
wręcz pozytywnym oddziaływaniu dla 
budżetu państwa, przyczyniłoby się 
do aktywizacji tego obszaru gospo-
darczo-ekologicznego z pożytkiem 
dla ochrony klimatu, jakości życia 
i spełnieniu zobowiązań ekologicz-
nych Polski. Dodatkowymi korzyścia-

mi będzie ożywienie sektora banko-
wego po kryzysie fi nansowym, oraz 
zwiększenie potencjału realizowanych 
inwestycji skutkujące zmniejszaniem 
bezrobocia.

 � Główne bariery 
ograniczające rozwój 
formuły ESCO 

�� Zagadnienia ogólne
Jak już wspomniano, przedsię-

wzięcia służące poprawie efektywno-
ści energetycznej i zmniejszeniu emisji 
zanieczyszczeń są w Polsce realizo-
wane w zakresie znikomym, wręcz 
śladowym. Na rynku pełną aktywność 
wykazuje maksymalnie 4-5 przedsię-
biorstw, realizując średnio rocznie za-
dania inwestycyjne o wartości poje-
dynczych milionów PLN. Pozostałych 
około 10 przedsiębiorstw realizuje za-
dania w tej formule szalenie spora-
dycznie. Dla przykładu w Czechach, 
czy na Słowacji aktywny rynek tworzą 
dziesiątki przedsiębiorstw, a w krajach 
„starej Unii” setki. 

Głównym problemem w Polsce 
jest brak czytelnych uregulowań praw-
nych dotyczących tej formuły, wręcz 
przesłanek legalności jej stosowa-
nia. Niezbędnymi wydają się wzmianki 
o specyfi cznych rozwiązaniach w pra-
wie zamówień publicznych, ustawie 
o partnerstwie publiczno-prywat-
nym, prawie fi nansów publicznych, 
czy wreszcie w Prawie energetycz-
nym i ustawie o efektywności ener-
getycznej oraz Prawie bilansowym 
i podatkowym. Zmiany powinny do-
tyczyć również przyznawania pomo-
cy z środków funduszy europejskich 
i ekologicznych. Pozwoliłoby to na 
przekonanie potencjalnych odbior-
ców usług typu ESCO do stosowania 
tej formuły dla poprawy efektywności 
zużywania paliw i energii.

�� Zidentyfi kowane bariery
Konkurencja ze strony funduszy UE 

i pomocowych
W ostatnich latach formuła ESCO, 

pomimo wysiłków Banku Światowe-

go realizowanych w ramach projek-
tu Krakowski Program Efektywności 
Energetycznej spotykała się z dużą 
niechęcią potencjalnych klientów do 
jej stosowania. Podstawowym, acz-
kolwiek nie zawsze artykułowanym 
wprost, problemem był brak jedno-
znacznych możliwości wykonania 
montażu fi nansowego fi nansowa-
nia z formuły ESCO z bezzwrotnymi 
środkami pomocowymi. Większość 
włodarzy majątku samorządowego, 
czy też np. substancji mieszkanio-
wych spółdzielczych czy prywatnych 
w ostatnich latach kładzie silny nacisk 
na pozyskanie bezzwrotnych środków 
pomocowych. Dają one legitymację 
do inwestycji w oczach Rady. Nie-
stety, o ile możliwe jest fi nansowa-
nie udziału własnego benefi cjenta 
z środków kredytu bankowego lub 
od niedawna leasingu, o tyle for-
muła ESCO nie jest tu wskazana ja-
ko dopuszczona. Dodać tu należy, że 
fundusze unijne i ekologiczne stały się 
realnym „konkurentem”, formuły i fi rm 
typu ESCO, „konkurentem” który jest 
nie do pokonania bez uruchomienia 
narzędzi administracyjnych.

Nie mniej trudno jest połączyć 
fi nansowanie ESCO ze wsparciem 
ze strony Wojewódzkich Funduszy 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej lub Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. 

Istnieją formalne możliwości połą-
czenia ESCO z premią termomoder-
nizacyjną. Bank Gospodarstwa Kra-
jowego, będący dysponentem premii 
nie stawia tu przeciwwskazań. Nie-
stety faktyczne połączenie formuły 
ESCO z premią termo wymusza przy-
gotowanie złożonej konstrukcji praw-
nej dotyczącej przejmowania zobo-
wiązań, spłat kredytów. Budzi ona 
niechęć inwestorów, a przy szczupło-
ści środków, koszty jej przygotowania 
i opłacenia będą stanowić znaczący 
udział pozyskanych środków, szcze-
gólnie przy niewielkich inwestycjach. 
Dla nich właśnie ESCO jest sposo-
bem idealnym.
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Rozwiązaniem, zastosowanym 
znacznie wcześniej przez Państwa 
EU-15, byłoby przygotowanie przez 
Ministerstwo Gospodarki (energia) 
w porozumieniu z Ministerstwami 
Infrastruktury (termomodernizacja), 
Środowiska (emisje i NFOŚ) i Finan-
sów (podatki) wzorcowej umowy typu 
ESCO, a następnie szerokie jej upo-
wszechnienie, tak jak ponad 10 lat te-
mu zrobiła Komisja Europejska przy-
gotowując 15 umów wzorcowych dla 
swoich 15 członków. Dziś te kwestie 
większości państw Unii (czytaj EU-15) 
już nie interesują, więc musimy nasz 
problem rozwiązać sami. 

Własność oszczędności energii
Podmioty, szczególnie szkoły sa-

morządowe, które decydowały się na 
fi nansowanie modernizacji w formule 
ESCO, zmuszone były do zagwaran-
towania sobie do czasu spłaty moder-
nizacji dodatkowej subwencji z jed-
nostki prowadzącej tą spłatę. Chociaż 
działania te było neutralne dla budże-
tu (bo spadały wydatki na energię), 
najczęściej pozyskanie takiego za-
pewnienia było kłopotliwe (koniecz-
ność uzasadniania i tłumaczenia for-
muły radom gminy). 

Klient, w szczególności z sekto-
ra fi nansów publicznych, musi być 
właścicielem oszczędności przez 
czas spłaty projektu. Nie może być 
tak, że po realizacji inwestycji, ra-
chunki za energię ulegają zmniej-
szeniu, a razem z nimi fi nansowa-
nie z budżetu. Klient fi rmy ESCO 
nie ma zatem z czego spłacać, bo 
oszczędności zostały skonsumowa-
ne przez budżet (centralny, gminy, 
itp.). Bardzo prosto ten problem roz-
wiązano w Chorwacji, gdzie Minister 
Finansów wydał rozporządzenie po-
zwalające utrzymać stałą kwotę sub-
wencji budżetowej na okres spłaty dla 
jednostek sektora fi nansów publicz-
nych modernizujących obiekty z wy-
korzystaniem formuły ESCO.

W Polsce dodatkowym proble-
mem jest pewna sprzeczność usta-
wy Prawo zamówień publicznych 

z ustawą o fi nansach publicznych. 
Z przepisów p.z.p. wynika, iż umowy 
mogą być zawierane na czas ozna-
czony nie dłuższy niż cztery lata. Je-
żeli są spełnione przesłanki wskazane 
w art. 142 ust. 2 lub art. 143 p.z.p., 
okres ten może być wydłużony. Zgod-
nie z art. 142 ust. 2 p.z.p. zamawia-
jący może zawrzeć umowę na okres 
dłuższy niż cztery lata, jeśli jej przed-
miotem są świadczenia okresowe lub 
ciągłe, a wykonanie takiego zamówie-
nia spowoduje oszczędności kosztów 
realizacji zamówienia w stosunku do 
okresu czteroletniego lub, gdy jest 
to uzasadnione zdolnościami płatni-
czymi zamawiającego lub zakresem 
planowanych nakładów oraz okresem 
niezbędnym do ich spłaty. Wyjątkowo 
umowy można także zawrzeć na czas 
nieokreślony. W ustawie o fi nansach 
publicznych, znajdujemy zapisy tyl-
ko o roku budżetowym (zrównanym 
z rokiem kalendarzowym, np. w art. 
95 i art. 165 ustawy), co u części za-
rządzających jednostkami SFP jest 
interpretowane jako zakaz zawiera-
nia dłuższych umów. 

Przedsięwzięcia 
służące poprawie 
efektywności 
energetycznej 
i zmniejszeniu 
emisji 
zanieczyszczeń 
są w Polsce 
realizowane 
w zakresie 
znikomym, 
wręcz śladowym

Ważnym zatem jest zdjęcie tych 
ograniczeń poprzez wprowadzenie za-
pisów do tych ustaw lub rozporządzeń 
wykonawczych, które jednoznacznie 
zezwolą na realizację przedsięwzięć 
zmierzających do zwiększenia efek-
tywności energetycznej w czasie dłuż-

szym niż 4 lata (sugeruje się 8-10 lat). 
Ponadto niezbędnym będzie zapis 
o pozostawieniu oszczędności z ty-
tułu zmniejszenia kosztów zużycia 
energii cieplnej i elektrycznej, a tak-
że wody, paliw i innych mediów przez 
okres spłaty przedsięwzięcia. Zapis 
ten powinien być uwarunkowany za-
warciem umowy klasy EPC (Energy 
Performance Contract), a więc umo-
wy, gdzie przedsiębiorstwo wyko-
nujące ulepszenia daje pisemną 
gwarancję uzyskania oszczędności 
wraz z metodologią ich obliczania. 

Stosowne zmiany w przepisach 
prawnych mogą zwiększyć zakres re-
alizowanych przedsięwzięć w budyn-
kach Jednostek Sektora Finansów 
Publicznych (JSFP), których efektyw-
ność energetyczna często pozosta-
wia wiele do życzenia. Doświadczenia 
szeregu krajów dowodzą, że ułatwie-
nia prawne w zakresie termomoder-
nizacji i elektromodernizacji budyn-
ków rządowych przyniosły znaczne 
oszczędności budżetowych wydat-
ków tych państw na energię. Nale-
ży tu dodać, ze przedsięwzięcia 
z zakresu poprawy efektywności 
energetycznej mogą być realizowa-
ne w sposób neutralny dla budże-
tu państwa i samorządowego, ze 
środków fi rm ESCO, a w dłuższej 
perspektywie przynosić będą ko-
rzyści fi nansowe. Pozwolą ponad-
to na spełnienie zobowiązań jed-
nostek budżetowych w stosunku 
do Dyrektywy 2006/32/WE o efek-
tywności energetycznej i usługach 
energetycznych.

Świadomość społeczna
Niemałym problemem są bariery 

mentalne wynikające z braku świado-
mości o pełnej legalności stosowania 
formuły ESCO. Do tej pory w polskim 
prawodawstwie nazwa ta pojawiła się 
tylko raz w wydanym szereg lat te-
mu rozporządzeniu Ministra Obrony 
Narodowej. Pozwoliło to tak na ak-
tywizację, jak i zestandaryzowanie 
procesów inwestycyjno-modernizacyj-
nych zmierzających do poprawy go-

”
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spodarki energetycznej w obiektach 
MON. Podobny akt prawny w obsza-
rze JSFP niewątpliwie przyczyniłby się 
do upowszechnienia tej metodologii 
tak wśród jednostek sektora fi nansów 
publicznych, jak i prywatnych.

Formuła ESCO jest popierana 
przez Unię Europejską. Znajduje to 
wprost odzwierciedlenie w aktach 
prawnych, w szczególności Dyrek-
tywie 2006/32/WE Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady z dnia 5 kwiet-
nia 2006 r. w sprawie efektywności 
końcowego wykorzystania energii 
i usług energetycznych (Dz. U. WE 
L114 z 27.04.2006 r.). Jest tam ona 
wymieniana jako jedno ze znaczą-
cych narzędzi realizacji polityki po-
prawy efektywności energetycznej 
i osiągnięcia celów 3x20. Instytut ds. 
Energii Wspólnotowego Centrum Ba-
dawczego Komisji Europejskiej za-
gadnieniom budowy i fi nansowania 
przedsięwzięć z zakresu poprawy 
efektywności energetycznej poświę-
ca wiele uwagi. Na stronie Instytu-
tu podane są podstawowe pojęcia 
związane z realizacją i ich fi nanso-
waniem, informacje o fi rmach, liczne 
publikacje.

W Polsce popularyzacją tej formu-
ły zajmują się właściwie wyłącznie fi r-
my ją realizujące. Niestety powoduje 
to, że jej upowszechnienie od lat stoi 
w martwym punkcie. Poza nimi naj-
więcej w tym zakresie zrobił MBOiR 
w ramach umowy Grantu Funduszu 
Powierniczego "Global Environment 
Facility" . 

Brak informacji ze strony władz 
polskich o możliwości wykorzystania 
tej metodologii sprawia, że u więk-
szości decydentów pojawia się py-
tanie wręcz o legalności jej stoso-
wania. Wskazane zatem byłoby 
umieszczenie tej nazwy (bądź jej 
polskiego odpowiednika) w prawo-
dawstwie. Na pierwszym miejscu 
wskazać tu należy ustawy o efek-
tywności energetycznej, o fi nan-
sach publicznych, prawo zamówień 
publicznych oraz rozporządzenia 
dotyczące fi nansowania z funduszy 

Unii Europejskiej i EOG. W dalszej 
kolejności zasadnym będzie przygo-
towanie szczegółowych rozwiązań 
w Prawie bilansowym i podatkowym.

 � Wnioski

Branża usług energetycznych 
(ESCO) oczekuje działania władz cen-
tralnych, które mogą zaktywizować 
przedsięwzięcia w zakresie ochro-
ny klimatu realizowane w tej formule. 
Wystarczy bezinwestycyjnie wesprzeć 
ten sektor kilkoma zapisami w prawie. 
Nazwa ESCO (tak jak np. leasing) mu-
si znaleźć swoje miejsce w polskim 
Prawie:

 � energetycznym,
 � podatkowym,
 � fi nansowym,
 � zamówień publicznych,
 � bilansowym. 

Finansowanie w formule ESCO 
musi być ofi cjalnie uznane przez Mi-
nisterstwo Rozwoju Regionalnego 
i Ministerstwo Ochrony Środowiska, 
jako forma pozyskiwania środków 
własnych przez potencjalnych bene-
fi cjentów (tak jak leasing niedawno 
dołączył do kredytu).

Rząd Polski w Narodowym Pro-
gramie Efektywności Energetycz-
nej i Unia Europejska w Dyrektywie 
32/2006/WE wymienia ESCO ja-
ko niemalże główne źródło popra-
wy efektywności energetycznej oraz 
wskazuje na konieczność jego pro-
mocji. Pojawienie się tej nazwy w sys-
temie legislacyjnym uwiarygodni tę 
formułę.

Konieczne zatem jest dodanie za-
pisów w ustawie o Prawie zamówień 
publicznych i ustawie o fi nansach pu-
blicznych o możliwości fi nansowania 
w formule ESCO, z uwzględnieniem 
wymagań złożenia gwarancji oszczęd-
ności przez fi rmy wykonujące i fi nan-
sujące prace (Energy Performance 
Contract). Umowa, obejmująca takie 
prace, jak: przygotowanie projektu, 
budowa i zarządzanie energią, w ta-
kim przypadku powinna mieć możli-

wość zawarcia zobowiązania na okres 
do 10 lat, a w szczególnych sytu-
acjach (budynki o złożonej architek-
turze lub zabytkowe) nawet 15 lat.

Pojawiający się od czasu do czasu 
kontrargument mówiący o etycznych 
zastrzeżeniach w kwestii dopuszcze-
nia kapitału prywatnego do inwestycji 
w sektorze fi nansów publicznych na-
leży jak najszybciej wysłać tam, gdzie 
jego miejsce, to znaczy na śmietnik hi-
storii (razem z tzw. socjalizmem i tzw. 
gospodarką centralnie planowaną). 

Autorzy usi lnie podkreślają, 
że wspierana przez nich formuła 
ESCO jest nierozerwalnie zrośnięta 
z formułą EPC, co oznacza przyję-
cie całości ryzyka technologiczne-
go przez prywatny kapitał inwesty-
cyjny! �
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Miros�aw Semczuk, ekspert Mazowieckiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o., Agencja Rozwoju Przemys�u S.A.

EFEKTYWNO�� ENERGETYCZNA
 „kopciuszkiem” polskiej polityki energetycznej

Pocz�tek historii poprawy efektywno�ci 
energetycznej gospodarki w ramach 

ca�ej polityki energetycznej si�ga lat 
90., kiedy to ju� uchwa�a Sejmu RP 
z 9 listopada w sprawie za�o�e� 
polityki energetycznej Polski do 
2010 r. okre�li�a aktualne do 
dzi�, cho� nadal niezrealizowane 
kierunki dzia�a�, np. brak rz�dowej 
agencji poszanowania energii 
i brak funduszu efektywno�ci 
energetycznej.

Poprawa efektywno�ci 
energetycznej polskiej gospodarki 

ma wieloletni� histori� i potrzeba jej 
wdra�ania nigdy nie by�a kwestionowana. 
Gorzej by�o i jest z podejmowaniem 
konkretnych dzia�a�. Kiedy� mówiono, 
�e je�li ceny energii b�d� dostatecznie 
szybko wzrasta�y, to poprawi si� efektywno�� 
energetyczna. Czy ostatnie znacz�ce podwy�ki 
cen energii za�atwi�y ten problem? Co nale�y 
zrobi�, aby nie zaprzepa�ci� szansy, jak� dla 
polskiej gospodarki b�dzie uchwalenie ustawy 
o efektywno�ci energetycznej?

spert Mazowieckiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o., Agencja Rozwoju Przemys�u S.A.
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Założenia do projektu ustawy 
o efektywności energetycznej zo-

stały przedstawione przez Departa-
ment Energetyki Ministerstwa Gospo-
darki w lipcu 2007 r. Wiążą się one 
z zobowiązaniami Polski wynikający-
mi z Dyrektywy 2006/32/WE w spra-
wie efektywności końcowego użytko-
wania energii i usług energetycznych. 
Założenia te szybko przestały być ak-
tualne, co tylko w niewielkim zakresie 
znalazło odbicie w kolejnych, bezsku-
tecznie krytykowanych przed odbior-
ców energii,16 projektach tej ustawy. 

 � Postulaty 
przemysłowych 
odbiorców energii 

Głosy odbiorców przemysłowych 
na II i III Kongresie Branżowych Orga-
nizacji Gospodarczych w czerwcu 2009 
r. i w czerwcu 2010 r. wskazywały na 
konieczność szybkiego podjęcia dzia-
łań wspierających procesy poprawy 
efektywności energetycznej w całej go-
spodarce.

Zgodnie z zapisami Dyrektywy 
2006/32/WE, działania te powinny być 
prowadzone w obszarze racjonalizacji 
zużycia energii przez odbiorców koń-
cowych, pozostawiając zwiększenie 

sprawności wytwarzania oraz zmniej-
szenie strat energii elektrycznej i cie-
pła w przesyle i dystrybucji podmiotom 
konkurującym lub podlegającym regu-
lacjom URE w tych sektorach.

Wprowadzenie kompleksowego 
mechanizmu wsparcia dla działań ma-
jących na celu wzrost efektywności 
energetycznej, powinno doprowadzić 
do ograniczenia niekorzystnego od-
działywania gospodarki na środowi-
sko oraz przyczynić się do poprawy 
bezpieczeństwa energetycznego kraju. 

Dyrektywa 2006/32/WE (art. 4) na-
kazuje państwom członkowskim re-
alizować cel indykatywny w zakresie 
oszczędności energii, przewidziany do 
osiągnięcia w dziewiątym roku stoso-
wania dyrektywy. Cel ten ma być usta-
lany i obliczany na podstawie danych 
statystycznych, zgodnie z przepisami 
i metodologią, które są określone w 
załączniku I dyrektywy. 

Zgodnie z załącznikiem I dyrekty-
wy cel wynosi 9% średniego rocznego 
zużycia energii fi nalnej w danym kraju 
przez wszystkich użytkowników ener-
gii objętych dyrektywą i jest wynikiem 
kumulowanych rocznych oszczędno-
ści energii uzyskanych w ciągu dzie-
więcioletniego okresu stosowania dy-
rektywy. 

Krajowe oszczędności energii zwią-
zane z celem indykatywnym w zakre-
sie oszczędności energii powinny być 
mierzone już od dnia 1 stycznia 2008 r.

Dyrektywa nakazuje państwom 
członkowskim (art. 4 ust. 4) nadzoro-
wanie ram ustanowionych w związku 
z realizacją celów dyrektywy, w tym 
w szczególności weryfi kację oszczęd-
ności energii uzyskiwanych dzięki sto-
sowaniu programów i środków wzrostu 
efektywności energetycznej oraz spo-
rządzanie sprawozdań zawierających 
informacje o wynikach realizacji tych 
programów i środków. Art. 14 dyrek-
tywy rozszerza obowiązek związany 
z monitorowaniem realizacji celów dy-
rektywy, nakazując państwom człon-
kowskim opracowanie i przekazanie 
Komisji Europejskiej krajowych planów 
działań dotyczących efektywności ener-
getycznej.

W ustawie powinny być określone 
zasady przyjmowania, realizacji i we-
ryfi kacji krajowych, 3-letnich planów 
działań dotyczących efektywności ener-
getycznej.

Plany te powinny zawierać w szcze-
gólności opisy planowanych progra-
mów efektywności energetycznej 
i środków wzrostu efektywności ener-
getycznej w poszczególnych sektorach 

Tab. 1. Bariery w rozwijaniu poprawy efektywności energetycznej w Polsce

Bariery Rozwiązania

Brak świadomości wśród kadry kierowniczej

Propagowanie dobrych przykładów (case study), benchmarking, energe-
tycznych zakładów należących do tej samej branży

Niewielki procentowy udział kosztów energii

Niska ocena potencjału oszczędności

Zużycie energii znajduje się poza obszarem zainteresowania kierownictwa
Udział w rządowych i branżowych programach 
wymagających zaangażowania się zarządów

Brak wiedzy z zakresu efektywności energetycznej wśród załogi Szkolenia, seminaria, programy e-learningowe, studia podyplomowe 
z zakresu efektywności energetycznej. Utworzenie stanowiska 

w fi rmie Menedżera ds. Zarządzania EnergiąPodstawowe działania biznesowe są zbyt absorbujące

Przekonanie, że koszty inwestycji nie zwracają się przez okres krótszy niż 3 lata
Wprowadzenie systemu zarządzania energią w przedsiębiorstwie, stała 

analiza opłacalności działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej
Koszty inwestycji postrzegane są jako bardziej krytyczne niż koszty bieżące

BRAK ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA POLITYKA PAŃSTWA
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gospodarki, niezbędnych dla realizacji 
celu w zakresie zwiększenia oszczęd-
ności energii przez odbiorców końco-
wych.

Istotne jest określenie w ustawie 
zadań jednostek sektora publicznego 
w zakresie efektywności energetycznej, 
które mają pełnić wzorcową rolę w za-
kresie objętym przepisami dyrektywy, 
tzn. w zakresie oszczędnego gospo-
darowania energią.

Czy te założenia znalazły odbicie w 
kolejnych i obecnym projekcie ustawy? 
Niestety nie, choć polityka energetycz-
na państwa wymaga równoważenia 
interesów całej gospodarki. Admini-
stracja rządowa dbając o harmonijny 
rozwój gospodarki, powinna być arbi-
trem w procesach godzenia przeciw-
stawnych interesów różnych sektorów 
gospodarki, sektora publicznego i róż-
nych grup społecznych. Ważna rola 
przypada tu Urzędowi Regulacji Ener-
getyki, który w wielu przypadkach jest 
najważniejszym lub jedynym rzeczni-
kiem interesów odbiorców energii, któ-
rzy sami nie są w stanie przeciwstawić 
się sile skonsolidowanych podmiotów 
w sektorze energetycznym.

 � Audyty energetyczne 
i źródła fi nansowania 

W procesach poprawy efektywno-
ści energetycznej niezwykle ważne są 
audyty energetyczne. Aby mogły one 
odegrać właściwą rolę, niezbędne jest 
przygotowanie kadry wykwalifi kowa-
nych audytorów, dysponujących wie-
dzą i posiadających wymagane, zwe-
ryfi kowane odpowiednim egzaminem 
uprawnienia. System szkoleń w tym 
zakresie, stworzony na wzór japoński 
lub europejski jest niezwykle potrzebny.

Audyty, jako początek długotrwa-
łego procesu poprawy efektywności 
energetycznej w danym przedsiębior-
stwie, w wielu krajach są fi nansowo 
wspierane ze środków publicznych. Do-
strzega to Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, który 
w 2011 r. uruchomi program wspiera-
nia takich audytów oraz będzie udzie-
lać nisko oprocentowanych pożyczek. 

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w 
tym roku uruchomiła fundusz pożycz-
kowy na poprawę efektywności ener-
getycznej skierowany do sektora MŚP. 
Pożyczki te udzielane są do wysokości 

300 000 zł z 10% wkładem własnym 
i okresem spłaty do 48 miesięcy.

Warto przypomnieć, że poprawa 
efektywności energetycznej, którą zwy-
kle rozpoczyna audyt energetyczny jest 
stałym, cyklicznym procesem technicz-
no-biznesowym, a nie jednorazową ak-
cją wywołaną szczególnym wydarze-
niem lub kolejnym szokiem cenowym. 

 � Rola edukacji

Rola edukacji społeczeństwa oraz 
doprowadzenie do stworzenia znaczą-
cej liczebnie grupy specjalistów ds. 
efektywności energetycznej są kluczo-
we, a w Polsce wyraźnie niedoceniane. 
Dobrym wzorem w tym zakresie jest 
Japonia, światowy lider efektywności 
energetycznej. 

Szczególnie skuteczne są tam sys-
temy monitorowania przez wyspecja-
lizowane instytucje rządowe zużycia 
energii i planowanie działań poprawiają-
cych efektywność energetyczną w po-
szczególnych sektorach gospodarki. 

W Japonii obok licencjonowanych 
audytorów energetycznych w określo-
nych ustawą zakładach przemysłowych 

Tab. 2. Niektóre postulaty II Kongresu Branżowych Organizacji Gospodarczych 
z czerwca 2009 r. do projektu ustawy o efektywności energetycznej

Określenie w ustawie, że za poprawę efektywności energetycznej w skali kraju oraz koordynację działań poszczególnych resortów
 będzie odpowiedzialny Pełnomocnik Rządu - rządowy koordynator ds. efektywności energetycznej i Departament Efektywności Energetycznej 

w Ministerstwie Gospodarki oraz określenie podmiotu koordynującego poprawę efektywności energetycznej w całej gospodarce i zasad jego fi nansowania.

Znaczna modyfi kacja proponowanego systemu tzw. „białych certyfi katów”, a w szczególności nałożenie obowiązku umorzenia 
świadectw efektywności energetycznej na Operatorów Systemów Dystrybucyjnych, a nie na sprzedawców (tak jak np. jest to we Włoszech). 

Stworzenie krajowego Funduszu Efektywności Energetycznej, który przy współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i bankami komercyjnymi wspierałby 
inwestycje przedsiębiorstw, samorządów, spółdzielni mieszkaniowych i indywidualnych odbiorców energii, poprawiając efektywność energetyczną gospodarki.

Określenie zasad funkcjonowania i fi nansowania długoterminowych, dobrowolnych umów dot. poprawy 
efektywności energetycznej (LTA - Long Term Agreements) z zakładami przemysłowymi lub ich związkami branżowymi.

Wprowadzenie systemu dobrowolnych i współfi nansowanych ze środków 
publicznych audytów energetycznych, przede wszystkim dla małych i średnich odbiorców energii.

Wyłączenie sektorów wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii z systemu wsparcia w formie przyznawania 
„białych certyfi katów” za wyjątkiem oszczędności, jakie wynikają ze zmniejszenia zużycia energii u nich jako u odbiorcy końcowego.

Nie uwzględniono też w projekcie ustawy kilku innych ważnych elementów.
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istnieją stanowiska licencjonowanych 
menedżerów ds. energii (a właściwie 
do spraw racjonalnego jej użytkowania).

W Polsce istnieją poważne barie-
ry w rozwijaniu poprawy efektywno-
ści energetycznej, które nowa ustawa 
powinna przełamać. Bariery te są do-
brze znane.

 � Ostateczna wersja 
ustawy o efektywności 
energetycznej

W dyskusji nad skierowanym do 
Sejmu projektem ustawy warto i moż-
na było uwzględnić postulaty odbiorców 
energii. Należało i należy pamiętać, że 
w końcowym rozrachunku za ewen-
tualne błędy i zaniechania w polityce 
energetycznej zawsze płacą odbiorcy, 
zarówno ci indywidualni, jak i przede 
wszystkim przemysłowi.

Przedłużająca się międzyresortowa 
dyskusja nad projektem ustawy o efek-
tywności energetycznej była szansą na 
jej poprawienie, przygotowane i uchwa-
lenie w lepszym kształcie, niż to wyni-
kało np. z jej wersji nr 11 z 5 listopa-
da 2009 r. 

Odbiorcy mają prawo oczekiwać, 
że przy decyzjach dotyczących popra-
wy efektywności energetycznej gospo-
darki będzie brany pod uwagę interes 
całej gospodarki, a nie interesy niektó-
rych sektorów.

Niestety aktualny projekt ustawy 
skierowany do Sejmu nie uwzględnił 
najważniejszych postulatów przedsta-
wicieli przemysłowych odbiorców ener-
gii i organizacji pozarządowych. 

Kontrowersyjny i wielokrotnie kry-
tykowany zapis o możliwości wykorzy-
stania 20% „białych certyfi katów” przez 
sektory wytwarzania, przesyłu i dystry-
bucji energii został niespodziewanie 
nawet wzmocniony i poszerzony przez 
możliwość wykorzystywania przez te 
sektory dodatkowo części puli prze-
znaczonej dla końcowych odbiorców 
energii, gdyby w poszczególnych prze-
targach odbiorcy końcowi nie przedsta-
wili we wnioskach odpowiedniej ilości 
energii do zaoszczędzenia.

Okres obowiązywania ustawy przy-
gotowywanej mozolnie od 2007 r. zo-
stał niespodziewanie dla wszystkich za-
interesowanych ograniczony do 2016 
r., a funkcjonowanie systemu wsparcia 
w postaci „białych certyfi katów” - do 
końca 2015 r. Czteroletni okres (2012-
2015) działania ustawy stawia pod du-
żym znakiem zapytania jej oddziaływa-
nie na długofalowe decyzje i procesy 
inwestycyjne, czyli na esencję jej sku-
teczności w perspektywie polityki ener-
getycznej do 2030 r.

Wprowadzenie kompleksowe-
go mechanizmu wsparcia dla działań 
mających na celu wzrost efektywno-
ści energetycznej, powinno doprowa-
dzić do ograniczenia niekorzystnego 
oddziaływania gospodarki na środo-
wisko oraz przyczynić się do poprawy 
bezpieczeństwa energetycznego kraju. 

Wprowadzenie 
kompleksowego 
mechanizmu 
wsparcia dla 
działań mających 
na celu wzrost 
efektywności 
energetycznej, 
powinno 
doprowadzić 
do ograniczenia 
niekorzystnego 
oddziaływania 
gospodarki na 
środowisko oraz 
przyczynić się 
do poprawy 
bezpieczeństwa 
energetycznego 
kraju

Rola edukacji społeczeństwa oraz 
doprowadzenie do stworzenia znaczą-
cej liczebnie grupy specjalistów ds. 
efektywności energetycznej są kluczo-
we, a w Polsce wyraźnie niedoceniane. 

Niestety w przesłanym do Sejmu 
projekcie, w porównaniu do poprzed-
nich wersji, zniknęła również akcen-
towana w Dyrektywie i podkreślana 
w poprzednich wersjach, wzorcowa 
rola sektora publicznego, związana 
z obowiązkiem audytów energetycz-
nych i corocznej, 1% poprawy efek-
tywności energetycznej. 

Zapisy Art. 11. nakazujące, aby 
„jednostka sektora publicznego spo-
rządzała co najmniej raz na 10 lat audyt 
energetyczny...” oraz art. 42. 1. mówią-
cy, że „jednostka sektora publicznego 
sporządzi pierwszy audyt energetycz-
ny, o którym mowa w art. 11, do dnia 
30 czerwca 2011 r.” pozostały zapew-
ne przez przeoczenie z poprzednich 
wersji ustawy.

 � Wnioski

Jeśli nawet w obecnej, kontrower-
syjnej i nie akceptowanej przez więk-
szość odbiorców energii wersji, dłu-
go oczekiwana i niezwykle potrzebna, 
ustawa o efektywności energetycznej 
zostanie szybko uchwalona przez Par-
lament, to jej wpływ na polską gospo-
darkę będzie daleki od oczekiwań.

Czy w tej sytuacji można zaryzy-
kować twierdzenie, że poprawa efek-
tywności energetycznej u odbiorców 
końcowych, przemysłowych i indywi-
dualnych, nadal jest i pozostanie „kop-
ciuszkiem” polskiej polityki energetycz-
nej? Co zaś jest i ma być „panną na 
wydaniu” tej polityki? �

Publikacja dofi nansowana 
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie, www.wfosigw.pl

”



34 nr 6(18)/2010

O
D

B
IO

R
C

Y 
– 

R
YN

EK
 E

N
ER

G
II

Podczas rozmów z moimi współpra-
cownikami, którzy byli uczestnika-

mi zespołu często zwracałem uwagę, 
że walczymy o coś szczególnie istot-
nego, czyli dla właściciela, a mianowi-
cie o zwrot z zaangażowanego kapitału 
w działalność gospodarczą. Decydując 
się na ten biznes, inwestor oczekuje 
zwrotu z zainwestowanego kapitału na 
zasadach, które pozwolą mu porównać 
opłacalność biznesu energetycznego 
z innymi. 

 � Co wpłynęło na przyjęcie 
WRA?

Najbardziej istotnym powodem był 
fakt obowiązywania od 01.07.2007 r. 
w Polsce Dyrektywy Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady 2003/54/WE, któ-
ra wprowadziła obowiązek rozdziela-
nia procesów dystrybucji energii od jej 
sprzedaży. Z jednej strony biznes dys-
trybucyjny stał się bardziej jednorod-
ny. Wielu ekspertów wręcz twierdzi, że 
jest to po prostu tylko dostawa energii 
z głównego punktu zasilającego (GPZ) 
do odbiorcy i jest to w sumie racja. Prze-
prowadzony proces unbundingu zakoń-

czony wydzieleniem operatorów sys-
temów dystrybucyjnych spowodował 
nowe rozdanie dla biznesowego po-
strzegania spółek w sektorze. OSD zo-
stały naturalnym monopolistą, co spo-
wodowało, że w tym samym momencie 
stały się w pełni regulowanym bizne-
sem. Stąd istotne stało się ustalenie dla 
wszystkich przedsiębiorstw zajmują-
cych się dystrybucją energii elektrycz-
nej, jednolitego sposobu wyznaczania 
wysokości zaangażowanego w dzia-
łalność dystrybucyjną kapitału. Dodat-
kowym problemem były również zmia-
ny w stosowaniu różnych standardów 
sprawozdawczości fi nansowej, wdra-
żaniu MSR, itd.

 � Jak hartowało się WRA?

Prace nad WRA przebiegały bardzo 
sprawnie. W lutym 2008 r. przedstawi-
ciele Spółek Dystrybucyjnych poprzez 
konsultacje w ramach PTPiREE podjęły 
działania mające na celu przyjęcia jedno-
znacznych reguł określania zwrotu z ka-
pitału zaangażowanego w działalność 
przesyłową i dystrybucyjną. Ustalono 
z prezesem Urzędu Regulacji Energe-

tyki zasady opracowania modelu przy-
datnego w procesie kształtowania taryf. 
W wyniku kilku spotkań uzyskano kon-
sensus, który pozwolił na zdefi niowanie 
zakresu prac. Zaproponowano kluczo-
we do wykorzystania projektu terminy, 
po czym powołany został zespół pro-
jektowy składający się z przedstawicieli 
Urzędu Regulacji Energetyki i przedsta-
wicieli grup przedsiębiorstw energetycz-
nych. Zespół wyłonił w wyniku konkursu 
ofert, doradcę, którym została fi rma Ern-
st&Young. Podczas kolejnych spotkań 
analizowano możliwe do zaimplemen-
towania w sektorze dystrybucji energii 
elektrycznej metody, które już funkcjo-
nują w Europie i poza nią. Szczegółowo 
omawiano wady i zalety w szczególno-
ści takich metod wyceny jak:

 � metoda kosztu zastąpienia,
 � zoptymalizowana metoda kosztu 

zastąpienia,
 � metoda rynkowa,
 � metoda zdyskontowanych przepły-

wów pieniężnych,
 � metody utraconych przychodów,
 � metoda kosztu historycznego oraz 

metody pochodne (indeksowany, 
zoptymalizowany koszt historyczny).

Przemys�aw Zaleski, wiceprezes ds. handlowych ENEA Operator Sp. z o.o., 
wiceprzewodnicz�cy Spo�ecznej Rady ds. Narodowego Programu Redukcji Emisji, 

ekspert Podkomisji Sejmowej ds. Energetyki i cz�onek PTPiREE

Wynagradzania kapita�u 
zaanga�owanego w dzia�alno�� sieciow�
Po kilku miesi�cach ci��kiej pracy zespo�u ekspertów, uda�o si� (w ko�cu) 

przyj�� zasady wynagradzania kapita�u zaanga�owanego w dzia�alno�� 
sieciow�. Niew�tpliwie du�a zas�uga jest w tym prezesa URE (tylko prezes URE 
ma takie kompetencje), który zgodzi� si� aby Urz�d wspó�pracowa� zarówno 
z ekspertem, jak i wybranym doradc�. Aby	odpowiedzie� dlaczego przyj�cie 
metody by�o tak istotne, nale�y spojrze� na	WRA, czyli Warto�� Regulacyjn� 
Aktywów jako jeden z wa�niejszych elementów kalkulacji taryf przedsi�biorstw 
zajmuj�cych si� dystrybucj� energii elektrycznej. 



35nr 6(18)/2010

O
D

B
IO

R
C

Y 
– 

R
YN

EK
 E

N
ER

G
II

Wszystkie metody oceniano pod 
kątem: efektywności ekonomicznej, 
praktyczności, kosztowności, obiek-
tywności i sprawiedliwości oraz anali-
zowano rozdział ryzyk na spółki i klien-
tów w przypadku ich implementacji. 
Jako możliwe do zastosowania, za-
kwalifi kowano wstępnie metody trzy: 
kosztu zastąpienia (RC), zoptymalizo-
wanego kosztu zastąpienia (DORC), 
utraconych przychodów (DV). Osta-
tecznie za najlepszą uznano meto-
dę utraconych przychodów, co za-
akceptował prezes Urzędu Regulacji 
Energetyki. Historyczny wymiar mia-
ło przyjęcie metody uchwałami przez 
Zarządy wszystkich Operatorów Sys-
temów Dystrybucyjnych. Efektem koń-
cowym jest dokument „Metoda usta-
lania wartości regulacyjnej aktywów i 
zwrotu z zaangażowanego kapitału, 

Warszawa 2008”. Opracowana nowa 
metoda, została zastosowana po raz 
pierwszy w taryfi e 2010. Metoda prze-
widuje, iż oszacowanie początkowego 
WRA, które jest podstawą do dalszych 
kalkulacji taryfy nastąpi na podstawie 
metody utraconych przychodów, tj. 
na podstawie ustalenia wartości stra-
ty, jaką poniósłby Operator Systemu 
Dystrybucyjnego, gdyby pozbawio-
ny został aktywów sieciowych. Słusz-
nie przyjęto, iż wartość początkowa 
WRA zostanie określona na dzień 31 
grudnia 2008 r. i będzie przyjęta jako 
mniejsza z dwóch wartości wyznaczo-
nych dla każdej ze spółek przez nieza-
leżne podmioty na podstawie metod: 
kosztu zastąpienia (RC) oraz wartości 
ekonomicznej (EV). Zgodnie z zasada-
mi określonymi w dokumencie, spółki 
Ernst&Young Business Advisory oraz 

Energy Management and Corsenva-
tion Agency opracowały dla każdego 
z Operatorów Systemów Dystrybu-
cyjnych raporty odpowiednio z osza-
cowania wartości ekonomicznej (EV) 
oraz z oszacowania wartości majątku 
sieciowego metodą odtworzeniową 
(RC). Raporty zostały pozytywnie za-
opiniowane przez biegłych rewidentów 
każdej ze Spółek, a ich wyniki przy-
jęte ostatecznie przez prezesa Urzę-
du Regulacji Energetyki. I właśnie ta 
pozytywna weryfi kacja wyników ra-
portów pozwoliła na wprowadzenie 
nowej metody, do stosowania na po-
trzeby kalkulacji taryf, już od 2010 r. 
Pomimo, że nowa metoda powoduje 
pewne skutki dla odbiorców w posta-
ci możliwych wzrostów opłat za usłu-
gi spółek dystrybucyjnych. Nie można 
jednak tych wzrostów uznać za nieak-
ceptowane społecznie, zwłaszcza że 
zapewnia OSD środki na niezbędne 
inwestycje w infrastrukturę elektroener-
getyczną, a także mechanizmy sty-
mulujące przedsiębiorstwa do inwe-
stowania. Jest to niewątpliwy sukces 
pokazujący możliwość konstruktywnej 
współpracy z URE, dlatego z optymi-
zmem patrzę w przyszłość. 

 � Wnioski

Przed OSD nadal do rozwiązania 
pozostają kwestie kosztów operacyj-
nych, kosztów zakupu energii elektrycz-
nej na potrzeby zakupu różnicy bilanso-
wej, rozwiania wątpliwości dotyczącej 
opłat przyłączania farm wiatrowych na 
rzeczywistym poziomie kosztów. Na-
stępnym więc (i to koniecznym) krokiem 
jest wypracowanie modeli w tych ob-
szarach, które powinny zagwarantować 
Operatorom Systemów Dystrybucyjnym 
pokrycie kosztów uzasadnionych pono-
szonych przez nich w związku z realiza-
cją ustawowych zadań przy uwzględ-
nieniu poprawy efektywności. I tego 
zarówno nam, jak i URE, a w konse-
kwencji odbiorcom życzę. �

Współpraca: 
Waldemar Borowiak, 

Maciej Sroka

Fot. ENEA Operator
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IM WI�CEJ WIEMY, 
TYM SPOKOJNIEJ �PIMY 

- inwestycje w przysz�o��

Realizacja Polskiego Programu Energetyki J�drowej to budowa dwu elektrowni 
j�drowych o ��cznej mocy 6000÷6400 MW do 2030 r. Oznacza to wydanie 

ogromnej kwoty 24÷28.8 mld € na same tylko elektrownie, plus jeszcze troch� 
na towarzysz�c� infrastruktur� oraz niezb�dne sieci elektroenergetyczne. Te „plus 
troch�” b�dzie z innego, ni� g�ównego inwestora, bud�etu, ale b�d� to równie� 
nasze pieni�dze.

Nie da się wymusić takiego wy-
siłku inwestycyjnego na społe-

czeństwie, dlatego trzeba uzyskać je-
go zgodę. Żeby uzyskać zgodę trzeba 
wcześniej uzyskać zrozumienie. Nie 
jest to łatwe, szczególnie w Polsce, w 
której nieszczególnie ufa się władzy 
(wszyscy wiemy skąd się bierze to hi-
storyczne uwarunkowanie). 

Dlatego nie należy się dziwić, 
że rząd wyasygnował całkiem niezłą 
kwotę 22 mln zł na promocję Progra-
mu Energetyki Jądrowej w Polsce. Bez 
tych środków uświadamianie społe-
czeństwa byłoby nie tylko nieskutecz-
ne. Byłoby wręcz niemożliwe. 

Jest dosyć ważną kwestią, na co 
naprawdę przeznaczone są owe środ-
ki:

 � na uświadamianie - co powinno 
oznaczać rozbudowę świadomo-
ści poprzez przekazywanie praw-
dziwych i obiektywnych informacji, 

zarówno o silnych stronach ener-
getyki atomowej (stosunkowo ta-
nie i łatwo dostępne paliwo; niskie 
koszty eksploatacji technicznej; 
bezemisyjność; szansa na rozwój 
technologiczny), jak i o jej stro-
nach słabych (relatywnie bardzo 
wysoki koszt inwestycyjny; proble-
my z transportem i przechowywa-
niem paliwa, także wypalonego; 
konieczność importu wysoko wy-
kwalifikowanych specjalistów; 
skomplikowane problemy bezpie-
czeństwa, tak technologicznego, 
jak i militarnego - terroryści).

 � na przekonywanie - co nieste-
ty oznacza informowanie wyłącz-
nie o zaletach przy jednoczesnym 
ignorowaniu lub deprecjonowa-
niu słabości. Byłoby to poważnym 
błędem, bo polskie społeczeństwo 
jest niezwykle wyczulone na wszel-
kie manipulacje i dosyć szybko ka-

rze manipulantów odsyłając ich na 
polityczną emeryturę. I odwrotnie - 
bardzo ceni ludzi prawych, na co 
prosty dowód w niezwykle wyso-
kiej pozycji (także wyborczej) prof. 
Jerzego Buzka, jego uczciwość 
doceniono, a błędy wybaczono 
(premierowi, a nie AWS-owi). 

 � na propagandę - co oznacza 
stosowanie wszelkich możliwych 
argumentów, choćby trochę praw-
dopodobnych, a niekoniecznie 
prawdziwych, w celu zwyczajnego 
otumanienia opinii publicznej (cią-
gle jeszcze wielu polityków uważa 
społeczeństwo za stado baranów). 
Żeby w kwestii propagandy nie być 
gołosłownym, jako przykład poda-
ję przytaczany często - przez fana-
tycznych zwolenników energetyki 
jądrowej - argument wzrostu za-
trudnienia. Jest on całkowicie fał-
szywy, ponieważ:

prof. Krzysztof �m� ewski, Politechnika Warszawska
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szę o prześledzenie mojego toku my-
ślenia:

 � nie mamy atomu (na świecie w wie-
lu miejscach jest),

 � nie mamy też efektywności ener-
getycznej (na świecie w wielu miej-
scach jest),

 � mamy nadzieję, że atom się opłaca,
 � jesteśmy pewni, że efektywność 

energetyczna się opłaca,
 � na promocję atomu dajemy 22 mln 

zł,
 � na promocję efektywności energe-

tycznej nie dajemy nic!

 � Dlaczego?

Czyżby efektywność energetycz-
na była jakimkolwiek zagrożeniem 
większym niż atom, jakim i dla kogo? 
Oto jest pytanie!

Po dłuższym zastanowieniu docho-
dzę jednak do wniosku, że moje pyta-
nie jest głupie, ponieważ sugeruje coś 
w rodzaju antyefektywnościowego spi-
sku. W tym przypadku jest to przyczyna 
bardzo mało prawdopodobna, znacz-
nie bardziej prawdopodobną przyczyną 
jest dramatycznie niski poziom świado-
mości, wiedzy, niezbędnego doświad-
czenia oraz tkwiące gdzieś z tyłu mó-

zgu przeświadczenie, że „prawdziwy 
mężczyzna powinien zbudować i po-
zostawić po sobie coś dużego” (jak po-
wiedział mi jeden z byłych liderów 
energetyki - nota bene teraz z niezłym 
skutkiem buduje małe w dużych ilo-
ściach). A ponad to duże traktowane 
jest najbardziej dosłownie - jako duży 
obiekt, a nie jako duży system.

 � Wnioski

Przed nami nie tylko Program 
Jądrowy i Program Efektywności - 
przed nami cały Narodowy Program 
Redukcji Emisji (320 mld € do 2030 
r.), który stopniowo przekształca się 
w Program Budowy Gospodarki Ni-
skoemisyjnej. Postępując racjonalnie 
i konsekwentnie, rząd winien prze-
znaczyć na promocję tego programu 
co najmniej 320 mln zł (minus te 22 
na atom, który już został uwzględ-
niony). Powiedzmy ok. 30 mln zł 
rocznie przez następną dekadę. 
Nie będą to pieniądze zmarnowane. 
Będzie to inwestycja w przyszłość - 
czystą, jaśniejszą, bardziej dla nas 
przyjazną. W to, co umówiliśmy się 
nazywać zrównoważonym rozwo-
jem. �

 –  w trakcie porównywalnego ka-
pitałowo alternatywnego proce-
su inwestycyjnego (elektrownie 
klasyczne, OZE, efektywność 
energetyczna) zatrudnienie bę-
dzie nie mniejsze, a z wysokim 
prawdopodobieństwem większe 
im większy będzie stopień roz-
proszenia tego procesu. I znacz-
nie bardziej spolonizowane,
 – dokładnie to samo, a nawet 
w większym stopniu, dotyczy 
zatrudnienia w procesie eks-
ploatacji. Przez wiele lat nasze 
elektrownie jądrowe będą pro-
wadzone przez specjalistów 
zagranicznych, dopóki na-
si nie posiądą nie tylko odpo-
wiedniej wiedzy, ale i również 
niezbędnego doświadczenia. 
Gminy - gospodarze nie zwięk-
szą dramatycznie zatrudnienia 
(po zakończeniu budowy), ale 
rzeczywiście zwiększą napraw-
dę bardzo pokaźne przychody 
do gminnego budżetu - z po-
datków (np. od nieruchomości).

Wybór pomiędzy powyższymi 
ścieżkami będzie na pewno moni-
torowany przez NGO-sy, ekologów 
i niezależnych ekspertów. Natura 
przedmiotu jest nad wyraz delikat-
na i wystarczy jedna katastrofa przy 
przewożeniu wypalonego paliwa (tfu, 
tfu na psa urok), aby doprowadzić 
do poważnego kryzysu - nawet rzą-
dowego. 

Napisawszy to wszystko dekla-
ruję, że rozumiem przesłanki prowa-
dzące do uruchomienia programu 
komunikacji społecznej w obszarze 
energetyki jądrowej mając nadzieję, 
że będzie to program budowy świa-
domości, co oznacza, że o opłacal-
ności tej technologii będziemy infor-
mować po wykonaniu feasibility study 
(wg programu rządowego do końca 
2013 r.), a nie przed, bo byłaby to 
propaganda. 

Niestety kompletnie nie rozu-
miem, dlaczego rząd nie uruchamia 
i nie finansuje innego programu - pro-

Fot. NE
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Andrzej Stefanowicz, aplikant radcowski, Norton Rose Piotr Strawa i Wspólnicy, sp. k.

ZA�O�ENIA LEGISLACYJNE 
PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI 

INWESTYCJI W ZAKRESIE 
ENERGETYKI J�DROWEJ 

- uwagi ogólne

Istotnym elementem procesu wdro�enia energetyki j�drowej w Polsce jest 
niew�tpliwie przygotowanie odpowiednich ram legislacyjnych. Obecnie 

obowi�zuj�ce przepisy prawa, w szczególno�ci Prawa atomowego, nie stanowi� 
wystarczaj�cej podstawy do przygotowania inwestycji tego rodzaju i tej skali. 
Przygotowanie kompleksowego systemu jest zadaniem ambitnym, zwa�ywszy, 
�e zgodnie z harmonogramem projektu Programu Polskiej Energetyki J�drowej 
termin na uchwalenie i wej�cie w �ycie nowych przepisów prawnych up�ywa 
30 czerwca 2011 r. 
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Tym bardziej, zasadne staje się py-
tanie o możliwość realizacji takie-

go zadania w wyznaczonym terminie. 
Ostatnie wydarzenia związane z za-
angażowaniem Ministerstwa Skarbu 
w prace nad przygotowaniem projek-
tu „ustawy inwestycyjnej” mogą w tym 
kontekście wydawać się zaskakujące. 
Założenia do projektu ustawy o ener-
getyce jądrowej przygotowane przez 
Ministerstwo Gospodarki jeszcze 
w sierpniu br. były już bowiem przed-
miotem zarówno uzgodnień między-
resortowych, jak i konsultacji spo-
łecznych. Z  drugiej jednak strony, 
wyłączenie części inwestycyjnej i po-
wierzenie odpowiedzialności za jej 
przygotowanie Ministerstwu Skarbu 
może okazać się słusznym krokiem 
podnoszącym efektywność prac le-
gislacyjnych, zwłaszcza biorąc pod 
uwagę kwestię sprawowania nadzo-
ru korporacyjnego nad wyznaczonym 
inwestorem. Zgodnie z informacjami 
płynącymi z Ministerstwa Gospodarki, 
zagadnienia związane w szczególno-
ści z gospodarką odpadami promie-
niotwórczymi i wypalonym paliwem 
jądrowym, likwidacją obiektów ener-
getyki jądrowej, czy też funkcjonowa-
niem Agencji Energetyki Jądrowej, 
znajdą się w przygotowywanej nowe-
lizacji Prawa atomowego. Nie zosta-
ła ostatecznie jeszcze rozstrzygnię-
ta kwestia umiejscowienia przepisów 
dotyczących cywilnej odpowiedzial-
ności za szkodę jądrową, przy czym 
możliwe jest zarówno uchwalenie od-
rębnej ustawy, jak i włączenie przed-
miotowej regulacji do Prawa atomo-
wego.

Projekt założeń projektu ustawy o 
przygotowaniu i realizacji inwestycji w 
zakresie obiektów energetyki jądro-
wej oraz inwestycji towarzyszących 
z 3 grudnia 2010 r. w dużym stopniu 
odpowiada pierwotnemu projektowi 
założeń ustawy o energetyce jądrowej. 

W zakresie siatki pojęciowej zo-
staje utrzymana w szczególności de-
fi nicja obiektu energetyki jądrowej. 
Co istotne, przyszła ustawa inwesty-
cyjna regulować będzie nie tylko więc 

przygotowanie i realizację inwestycji 
dotyczących elektrowni jądrowych, ale 
także innych obiektów energetyki ją-
drowej obejmujących przechowalniki 
wypalonego paliwa, obiekty do prze-
chowywania odpadów promieniotwór-
czych, instalacje przetwarzania odpa-
dów promieniotwórczych, jak również 
obiekty do wydobywania rud uranu i 
toru ze złóż i ich wstępnego przetwa-
rzania. Jako obiekt energetyki jądrowej 
będzie mógł zostać zakwalifi kowany je-
dynie obiekt służący działalności pro-
wadzonej na potrzeby energetyki jądro-
wej. Wydaje się, że zapis ten będzie 
musiał zostać uzupełniony o defi nicję 
energetyki jądrowej lub działalności 
prowadzonej na potrzeby energetyki 
jądrowej, albo poprzez wprowadzenie 
do ustawy inwestycyjnej nowej defi ni-
cji, albo poprzez odpowiednie odwoła-
nie do przepisów Prawa atomowego.

Uregulowanie inwestycji odnośnie 
do obiektów przechowywania odpa-
dów promieniotwórczych wydaje się 
o tyle istotne, że niezależnie od reali-
zacji inwestycji obejmującej elektrow-
nię jądrową występuje konieczność 
pilnego rozwiązania problemu budowy 
nowego składowiska odpadów promie-
niotwórczych. Istniejące składowisko 
odpadów w Różanie wkrótce nie bę-
dzie w stanie przyjmować odpadów 
z uwagi na zapełnienie. Ponadto nie 
spełnia ono warunków do umieszcze-
nia w nim odpadów wysokoaktywnych.

Na wzór przepisów ustawy o inwe-
stycjach w zakresie terminalu regazyfi -
kacyjnego skroplonego gazu ziemnego 
w Świnoujściu, projekt założeń wpro-
wadza również pojęcie inwestycji to-
warzyszących. Jednakże, odmiennie 
od wspomnianej ustawy projekt zało-
żeń nie wskazuje konkretnych przedsię-
wzięć, a jedynie ustala, iż obejmuje one 
inwestycje realizowane przez operatora 
systemu przesyłowego (wyprowadzenie 
mocy z elektrowni jądrowej) oraz inne in-
westycje konieczne do przygotowania, 
wybudowania i eksploatacji obiektów 
energetyki jądrowej (infrastruktura ko-
munikacyjna). Taki sposób wskazania 
inwestycji towarzyszących jest w peł-
ni uzasadniony w kontekście nieusta-
lonej ostatecznie lokalizacji elektrowni 
jądrowej. 

Kluczowym elementem przyszłej 
ustawy inwestycyjnej będzie niewątpli-
wie defi nicja „inwestora”, zgodnie z którą 
jest to podmiot prowadzący przygoto-
wania lub realizujący inwestycję w zakre-
sie elektrowni jądrowej, innego obiektu 
energetyki jądrowej lub inwestycji to-
warzyszącej. Co istotne, inwestorem 
będzie mógł zostać jedynie podmiot 
posiadający siedzibę na terenie Polski.

Warto zauważyć, iż zapis tego ro-
dzaju tj. ustanawiający dla inwestora 
warunek posiadania siedziby na tere-
nie Polski może spotkać się z krytyką 
uzasadnioną potencjalną sprzeczno-
ścią z przepisami prawa europejskiego, 
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w szczególności naruszeniem swobód 
traktatowych. Wątpliwości w tym przed-
miocie podnoszone były na etapie kon-
sultacji społecznych projektu założeń 
ustawy o energetyce jądrowej przygo-
towanego przez Ministerstwo Gospo-
darki, w tym również przez PGE Polską 
Grupę Energetyczną S.A. W piśmie z 20 
września br. zauważa się, że „jakkolwiek 
w prawie europejskim istnieją wyjątki po-
zwalające na ograniczenie tych swobód 
(w tym wymogi bezpieczeństwa naro-
dowego) wyjątki te są interpretowane 
zawężająco”. Dodatkowo, sugeruje się 
przedyskutowanie tego rodzaju zapisów 
z Komisją Europejską w celu potwier-
dzenia ich dopuszczalności.

Nadto, projekt założeń wskazuje, 
że „inwestorem pierwszych energe-
tycznych bloków jądrowych, tj. bloków 
jądrowych, których suma łącznych 
zainstalowanych mocy elektrycznych 
wynosi co najmniej 6000 MWe, bę-
dzie mogła być jedynie spółka pozo-
stająca we władztwie korporacyjnym 
Skarbu Państwa”. Należy zauważyć, 
iż w stosunku do projektu założeń 
przygotowanego przez Ministerstwo 
Gospodarki treść zapisu uległa me-
rytorycznie istotnej zmianie. Pierwot-
ny projekt założeń stanowił bowiem, 
że większościowym udziałowcem in-
westora pierwszych energetycznych 
bloków jądrowych może być jedynie 
„spółka, w której bezpośrednio lub po-
średnio Skarb Państwa posiada więk-
szościowe udziały”. Tym samym, kry-
terium posiadanych udziałów zostaje 
zastąpione przez kryterium władztwa 
korporacyjnego, co należy uznać za 
teoretyczne rozszerzenie katalogu po-
tencjalnych podmiotów.

Zgodnie z harmonogramem pro-
jektu Programu Polskiej Energetyki 
Jądrowej pierwsze energetyczne blo-
ki jądrowe o mocy co najmniej 6000 
MW powinny zostać zbudowane do 
31 grudnia 2030 r. (data końcowa Eta-
pu V). Jednocześnie zauważa się, że 
dla terminowej realizacji poszczegól-
nych etapów sprawą kluczową jest 
terminowa realizacja działań Etapu I, 
a więc uchwalenia i wejścia w życie 
odpowiednich przepisów prawnych. 
Można więc założyć, iż opóźnienia 
w realizacji poszczególnych etapów 
brane są pod uwagę.

Niezależnie od wątpliwości w za-
kresie zgodności proponowanej regu-
lacji z Konstytucją i eliminacji „ewentu-
alnych inwestorów prywatnych, którzy 
mogliby zainwestować własny kapi-
tał”, jak podnosiła w ramach konsulta-
cji społecznych Agencja Rynku Ener-
gii S.A. w piśmie z 17 września br., 
należy rozważyć również potencjal-
ne skutki dla spółek pozostających 
we władztwie korporacyjnym Skarbu 
Państwa, a które to spółki mogłyby 
zostać wyznaczone na potencjalne-

go inwestora. Z jednej strony, zapis tej 
treści może bowiem przyczynić się do 
sytuacji w której inwestowanie w ener-
getykę jądrową zostanie ograniczone 
od strony podmiotowej do spółek kon-
trolowanych przez Skarb Państwa co 
najmniej do 2030 r. Z drugiej strony 
natomiast, należy zastanowić się czy 
nie tworzy się pośrednio ustawowo 
zapisanego obowiązku potencjalnego 
uwzględniania w planach inwestycyj-
nych energetyki jądrowej przez spółki 
kontrolowane przez Skarb Państwa, 
a posiadające jednocześnie możliwo-
ści prowadzenia tego rodzaju projek-
tów (ograniczony katalog takich pod-
miotów) przez okres co najmniej 20 
lat. Powstaje pytanie: czy dla osiągnię-
cia celu w postaci zagwarantowania 
zachowania w rękach państwa stra-
tegicznych zasobów energetycznych 
wprowadzenie tego rodzaju regulacji 
stanowi odpowiednie rozwiązanie?

W ramach przygotowania i reali-
zacji inwestycji projekt założeń prze-
sądza, iż przyszła ustawa wskazywać 
będzie decyzje, opinie i dokumenty 
niezbędne do budowy i uruchomie-
nia obiektu energetyki jądrowej, przy 
czym ich uzyskanie wyczerpywać bę-
dzie obowiązek tego rodzaju przewi-
dziany w odrębnych przepisach.

Z perspektywy przyszłego inwe-
stora największe znaczenie będzie 
można przypisać decyzji o wskaza-
niu lokalizacji inwestycji w zakresie 
budowy obiektu energetyki jądrowej, 
decyzji o ustaleniu takiej lokalizacji 
oraz decyzji zasadniczej.

Pomimo, iż stosownie do projek-
tu założeń uzyskanie przez inwesto-
ra decyzji o wskazaniu lokalizacji in-
westycji w zakresie budowy obiektu 
energetyki jądrowej będzie fakulta-
tywne, to może się ona okazać in-
strumentem istotnie ułatwiającym 
przygotowanie inwestycji. W rezulta-
cie uzyskania decyzji możliwe będzie 
niezakłócone wykonanie pomiarów, 
badań i innych czynności na terenie 
nieruchomości i w konsekwencji spo-
rządzenie wymaganego raportu loka-
lizacyjnego.
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Zgodnie z projektem założeń, decyzja o ustaleniu lokali-
zacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądro-
wej będzie przesądzała o możliwości budowy obiektu ener-
getyki jądrowej. Decyzja ta wydawana będzie na wniosek 
inwestora przez właściwego miejscowo wojewodę, a do jej 
uzyskania konieczne będzie przedstawienie przez inwesto-
ra w szczególności dokumentów potwierdzających posia-
danie możliwości fi nansowych w zakresie budowy obiektu 
energetyki jądrowej, decyzji o środowiskowych uwarun-
kowaniach, raportu lokalizacyjnego wraz z wyprzedzającą 
opinią Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki w sprawie 
bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, doku-
mentów wykazujących prawo inwestora do dysponowania 
nieruchomościami, jak również dokumentów potwierdzają-
cych doświadczenie, wiedzę i kompetencje inwestora w za-
kresie wytwarzania energii elektrycznej. Ostateczna decyzja 
wywoływać będzie szereg skutków administracyjno-praw-
nych, w tym uniemożliwi w odniesieniu do nieruchomości 
wydanie innej decyzji o ustaleniu lub wskazaniu lokalizacji 
inwestycji, stanowić będzie podstawę do dokonywania wpi-
sów w księdze wieczystej, będzie posiadać pierwszeństwo 
stosowania przed obowiązującymi miejscowymi planami 
zagospodarowania przestrzennego, czy też wiązać będzie 
właściwe organy w zakresie wydawania decyzji o warunkach 
zabudowy, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczne-
go, o pozwoleniu na budowę i innych.

Jak wyraża to projekt założeń, decyzja zasadnicza bę-
dzie „wyrazem akceptacji państwa dla budowy obiektu 
energetyki jądrowej w określonej lokalizacji, przez określo-
nego inwestora, z wykorzystaniem określonej technologii”. 
Decyzja ta będzie wydawana na wniosek inwestora przez 
ministra gospodarki, na podstawie uchwały Rady Ministrów. 
Co istotne, projekt założeń przewiduje, iż decyzja zasadni-
cza będzie mogła podlegać zmianom.

Niezależnie od uchwalenia odpowiedniej ustawy inwe-
stycyjnej oraz wprowadzenia zmian do Prawa atomowego, 
projekt założeń przewiduje konieczność nowelizacji innych 
ustaw, w szczególności Prawa energetycznego.

W zakresie Prawa energetycznego, w pierwszej kolej-
ności przesądzone zostanie stosowanie przepisów Prawa 
energetycznego do przedsiębiorców energetycznych wy-
twarzających energię w elektrowni jądrowej. Przepisy re-
gulujące uzyskiwanie warunków przyłączenia uwzględniać 
będą możliwość wystąpienia przez inwestora z wnioskiem o 
wydanie warunków przyłączenia przed uzyskaniem decyzji 
o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie obiektu energe-
tyki jądrowej. Odnośnie do kosztów przyłączenia noweliza-
cja przesądzi o udziale inwestora w kosztach związanych 
bezpośrednio z przyłączeniem elektrowni jądrowej do sie-
ci. Elektrownia jądrowa uzyska status jednostki centralnie 
dysponowanej. Ponadto, zostanie wprowadzone rozwiąza-
nie umożliwiające sprzedaż energii wprowadzanej do sieci 
elektroenergetycznej w okresie rozruchu. �
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Piotr Dominiak, „Nowa Energia”

LASY P�ON�, A POLA LE	� OD�OGIEM, 
czyli biomasa w Polsce
Przedstawiciele ró�nych podmiotów �a�cucha energetycznego - poczynaj�c 

od regulatorów, poprzez dostawców no�ników energii i instytucje otoczenia 
sektora, a� po producentów - spieraj� si� o kszta�t rynku biomasy w Polsce. 
Pomi�dzy wierszami ich o
 cjalnych wypowiedzi przeb� a si� ewidentny kon� ikt 
interesów. Najbardziej czytelnym wnioskiem z dyskusji jest - paradoksalnie 
-	fakt, �e w obszarze biomasy istnieje u nas wysoko rozwini�ty chaos. Zgodnie 
z	przykazaniami ekonomicznymi gra interesów powinna wykszta�ci� rynek, 
jednak bez skoordynowanej polityki na najwy�szych szczeblach, ryzyko 
pog��bienia obecnego ba�aganu jest wysokie. Tym bardziej, �e przedsi�biorcy 
z meblarskiej czy budowlanej ga��zi gospodarki, a tak�e znacz�ce organizacje 
ekologiczne do pewnych rozwi�za� zamierzaj� nie dopu�ci�. 
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 � Plany …

W wyniku obowiązywania dyrektywy 
Komisji Europejskiej dotyczącej promo-
cji Odnawialnych Źródeł Energii państwa 
członkowskie były zobowiązane przed-
łożyć Komisji swoje Krajowe Plany Dzia-
łań do czerwca br. Do dziś zrobiły to 23 
państwa spośród 27.

Analiza dotychczas złożonych pla-
nów pozwala oszacować, że udział bio-
masy w zużyciu OZE będzie stanowił 
w Europie około 60%, a jej udział w cał-
kowitym bilansie energetycznym (zarów-
no w gałęzi ciepła i energii elektrycznej) 
około 6,7%. W 2020 r. największy udział 
w zużyciu OZE będzie miała energia 
elektryczna - 45%, 43% ciepło i chłód, 
a pozostałe 12% transport. Najważniej-
szym obszarem wykorzystania biomasy 
będzie produkcja ciepła. Zgodnie z in-
formacjami z KPD głównym źródłem w 
Europie pozostanie biomasa leśna, po-
mimo tego, że jej udział się zmniejszy, na 
rzecz zwiększenia wykorzystania agro-
masy (biomasy pochodzenia rolnicze-

go). Polska nie 
ma jesz-

cze gotowego planu dot. promocji OZE, 
jednak zgodnie z kierunkami opisanymi 
w Polskiej Polityce Energetycznej, prze-
widywany wzrost wykorzystania OZE 
będzie oparty przede wszystkim o bio-
masę stałą. Chociaż nie jest to do koń-
ca pewne, ponieważ stanowisko przed-
stawicieli m.in. ministerstwa gospodarki 
jest w tej materii zmienne i niepewne. 
Symbolem tej niepewności jest fakt, że 
Polska znalazła się w czwórce niefra-
sobliwych członków Unii, które Komisji 
Europejskiej swoich Krajowych Planów 
Działań jeszcze nie przedłożyły.

 � … i rzeczywistość

Pytania o przyszłość (a w zasadzie o 
istnienie) polskiego rynku biomasy ogni-
skują się w kontekście niestabilności 
podażowo-popytowej. Problemy wy-
stępują na każdym obszarze: biomasy 
pochodzenia leśnego, rolnego i komu-
nalnego. W pierwszym przypadku kra-
jowy rynek jest ograniczony ze wzglę-
du na inne funkcje, które spełniają Lasy 
Państwowe. W przypadku agromasy 
główne problemy koncentrują się wo-
kół niskiego stopnia opłacalności pro-
dukcji, braku infrastruktury potrzebnej 

do przekształcenia surowców 
na potrzeby energe-

tyczne oraz defi cytów organizacyjnych 
na osi producent - odbiorca ostateczny. 

Faktem obrazującym poziom pozy-
skiwania biomasy z odpadów komunal-
nych w Polsce jest to, że nasze państwo 
najprawdopodobniej nie spełni zdecydo-
wanej większości zobowiązań unijnych 
w zakresie redukcji poziomu składowa-
nych odpadów.

 � Leśnicy robią drwa …

Ze względu na ograniczenia poda-
żowe biomasy drzewnej i ciągle rosnący 
popyt na nią, polscy producenci ener-
gii są zmuszeni do jej importu. Wektory 
handlu często zwracają się na wschód: 
Białoruś i Ukrainę. Być może wynika to 
częściowo z jednoznacznego stosun-
ku tamtejszych producentów do takich 
dylematów natury etycznej, jak ten, czy 
chronić przyrodę, czy może lepiej ją ra-
bować w celu dokapitalizowania gospo-
darki narodowej (no i przede wszystkim 
własnej kiesy). 

Producenci przemysłów drzewnych 
biją na alarm, że wzrost poziomu zuży-
cia biomasy leśnej na cele energetycz-
ne jest nie tylko zabójczy dla ich bran-
ży, ale w dłuższej perspektywie może 
spowodować efekt odwrotny do zamie-

rzonego w za-
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kresie redukcji emisji CO2. Czyż nie jest 
absurdem, aby w celu minimalizowa-
nia emisji tego gazu, wycinać drzewa, 
które posiadają doskonałą i naturalną 
zdolność do absorpcji oraz wiązania na 
długi okres czasu dwutlenku węgla we 
własnej strukturze organicznej, a następ-
nie je spalać - co oczywiście powodu-
je uwolnienie związanego w nich gazu 
- aby „zazielenić” produkowaną ener-
gię? Przy spalaniu biomasy powstaje 
niemalże tyle samo CO2, ile wcześniej 
roślina (drzewo) go zaabsorbowała. Po-
nadto wspierana w tym zakresie przez 
państwowy budżet energetyka (poprzez 
zielone certyfi katy) może spowodować 
destabilizację podaży surowca na rynku 
i podnieść jego cenę, co wydatnie ogra-
niczy możliwości produkcyjne gałęzi me-
blarstwa, budownictwa, czy papiernic-
twa. W konsekwencji wymusi to większy 
import drzewa lub jego produktów np. z 
Azji lub Europy Wschodniej (które mają 
w nosie ekologię i wymyślone przez syty 
zachód redukcje emisji), a jego transport 
raczej nie wpłynie pozytywnie na zmniej-
szenie śladu węglowego naszej gospo-
darki (nie mówiąc już o wpływie na PKB).

Projekt rozporządzenia Ministra Go-
spodarki z dnia 19.07.2010 r. ma rozsze-
rzyć defi nicję biomasy leśnej, rozumianej 
dotychczas jako: „odpady i pozostałości 

z produkcji leśnej, a także przemysłu 
przetwarzającego jej produkty”. Zosta-
nie ona oznaczona jako: „biomasa po-
wstała na terenie lasu oraz w wyniku 
jej przetworzenia, a także stanowiąca 
odpad lub pozostałość z procesu prze-
twarzania biomasy powstałej na terenie 
lasu lub odpady z przemysłu przetwa-
rzającego produkty z produkcji leśnej”. 
Dzięki tej zmianie będzie możliwe wy-
korzystanie w celach energetycznych 
odpadów i pozostałości z produkcji le-
śnej, a także wszelkiej roślinności, drzew 
oraz zwierząt. 

Gdzie tu zatem zrównoważony roz-
wój? Nietrudno udowodnić, że drewno 
jest odnawialnym źródłem energii - na 
względne efekty rekultywacji lasu cze-
ka się zaledwie kilkadziesiąt lat. Ana-
logicznie można uznać, że także pali-
wa kopalne, takie jak ropa, węgiel czy 
gaz, są odnawialnymi źródłami energii. 
Co prawda ich odtworzenie następuje 
w nieporównanie dłuższym horyzoncie 
czasowym, ale jednak.

Jak wskazuje opracowanie Instytu-
tu Energetyki Odnawialnej w odniesie-
niu do projektu rozporządzenia „krajowy 
potencjał energetyczny biomasy pocho-
dzenia leśnego, w tym odpadów, kon-
kurując już obecnie z innymi ważnymi 
dla gospodarki formami jej wykorzysta-
nia, jest już w chwili obecnej wykorzy-
stywany prawie w 100% i nie wzrośnie 
do 2020 roku. Stąd nowe jednostki wy-
twórcze, które mogłyby spalać biomasę 
zgodnie ze stwarzanymi możliwościami 
będą musiały decydować się na import 
biomasy lub odebrać paliwo operatorom 
już funkcjonujących instalacji (zazwyczaj 
niewielkim systemom i kotłom ciepłow-
niczym), którzy nie mając systemów od-
siarczania i nie mogąc pozwolić sobie 
na zakup drogiej biomasy uprawowej, 
będą przechodzić na wysokoemisyjny, 
w warunkach lokalnych źródeł ciepła, 
węgiel”. Zdaniem IEO również niezrozu-
miałe i nieuzasadnione jest wprowadze-
nie większego dopuszczalnego udziału 
wagowego biomasy leśnej w łącznej 
masie paliwa dla dużych jednostek wy-
twórczych, a mniejszego udziału dla ma-
łych jednostek.

Surowiec drzewny w Polsce pozy-
skuje się w 95% z Lasów Państwowych. 
Inne własności stanowią margines, dla-
tego elektrownie mają problem z dywer-
syfi kacją dostaw biomasy. Jak słusznie 
zauważają przedstawiciele Lasów, pro-
dukcja drewna jest bardzo ważna, ale 
nie jest to ich jedyne zadanie. Społe-
czeństwo coraz większe znaczenie przy-
wiązuje do pozaprodukcyjnych funkcji la-
su, głównie ekologicznych. Oczekiwania 
branży energetycznej wobec Lasów cią-
gle wzrastają i z pewnością będą się na-
silać odwrotnie proporcjonalnie do czasu 
pozostającego do 2020 r. Te jednak już 
w 60% wykorzystują swoje zasoby do 
celów produkcyjnych i nic nie wskazuje 
na to, aby miały możliwości do zwiększe-
nia swoich możliwości. W 2009 r. Lasy 
Państwowe pozyskały 34 mln m3 surow-
ca drzewnego, wyeksportowały z Polski 
około 700 000, a jego import do kraju 
wyniósł około 2 mln m3. Ta dominująca 
funkcja produkcyjna Lasów stawia nas 
pośrodku szeregu państw UE. 

Skutków krótkowzrocznej polityki 
w tym zakresie daleko nie musimy szu-
kać. Jak podaje portal www.drewno.pl 
niespełna 70% drewna pozyskiwane-
go na terenie Niemiec jest surowcem 
dla energetyki, przez co stało się ono 
praktycznie niedostępne dla przemysłu 
drzewnego (fi zycznie - ze względu na 
popyt radykalnie przekraczający podaż 
oraz cenowo - ze względu na większe 
możliwości energetyki spowodowane 
sprzedażą zielonych certyfi katów). Z te-
go powodu nasi zachodni sąsiedzi za-
mykają dużą część zakładów przetwór-
stwa drzewnego, co generuje upadek 
tysięcy miejsc pracy, a surowiec spro-
wadzają m.in. z Polski. 

Sposób prowadzenia gospodarki le-
śnej w lasach państwowych determi-
nuje wymóg mniejszego pozyskiwania 
surowca względem posiadanych zaso-
bów, co ma zapewniać m.in. trwałość 
użytkowania. 

Wielkość pozyskania surowca 
drzewnego jest uzależniona od planów 
działań leśnych ministra środowiska, któ-
re są opracowywane na okres 10 lat. 
W ostatnich latach poziom wykorzysta-
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nia drewna na cele energetyczne ogółem 
wahał się w granicach 10-15% całości 
zasobów. Poziom pozyskania drewna 
bezpośrednio wpływa na jego ilość prze-
znaczaną do celów energetycznych, co 
uniemożliwia elastyczność podaży. Wy-
magania ochrony nowych zasobów przy-
rodniczych oraz wzmocnienia ochrony 
dotychczasowych ograniczają możliwość 
zwiększenia pozyskania surowca drzew-
nego, którego potencjał do 2019 r. sza-
cowany jest na 41 mln m3. Dla energetyki 
oznaczałoby to około 4,7 mln m3 drewna 
więcej niż obecnie, jednak wykonywanie 
ograniczeń ochronnych powoduje, że w 
2019 i 2020 r. nie będzie tego wzrostu. 

 � … a rolnicy przejadają 
dopłaty do hektara 
nieużytku

Alternatywą, którego potrzebę wdro-
żenia wyraża ministerstwo rolnictwa, jest 
agromasa. Biomasa roślinna produkowa-
na jest na jednorocznych lub wieloletnich 
plantacjach roślin energetycznych lub 
stanowi odpad w produkcji rolnej, albo 
przemyśle rolno-spożywczym. Rolnic-
two ma być w Polsce głównym produ-
centem biomasy na cele energetyczne. 
Jednak aby doprowadzić do takiej sytu-
acji, udział biomasy leśnej powinien być 
stopniowo ograniczany, aż do zaniecha-
nia jej stosowania.

Proponowane przez ministerstwo 
działania ściśle korespondują z Dyrekty-
wą o Promocji OZE i uwzględniają efekt 
środowiskowy oraz aspekty społecz-
no-gospodarcze produkcji biomasy po-
chodzenia rolnego. - Rozwój energety-
ki zawodowej oparty na wykorzystaniu 
biomasy to nie jedyny kierunek rozwoju 
tego segmentu Odnawialnych Źródeł 
Energii. Strategia ministra rolnictwa sta-
wia bardziej na zrównoważony rozwój, 
na tworzenie niewielkich, rozproszonych 
instalacji, pozwalających na zmniejszenie 
strat, poprawiających efektywność, za-
pewniających źródła energii lokalnej spo-
łeczności - twierdzi Jarosław Wiśniewski, 
naczelnik Wydziału Energii Odnawialnych 
w Departamencie Rynków Rolnych Mini-
sterstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jarosław Wiśniewski zwraca uwagę, 
że dla wspólnoty europejskiej ważniej-
szym celem jest zrównoważony rozwój, 
niż osiągnięcie 15% wskaźnika redukcji 
emisji za wszelką cenę. Jego zdaniem 
dla biopaliw ciekłych powinny zostać 
wprowadzone kryteria, które przyczy-
nią się w realny sposób do ograniczenia 
emisji. Kontrola wpływu biomasy rolnej 
na ograniczanie emisji powinna obej-
mować cały proces wprowadzania bio-
komponentów na rynek, począwszy od 
uprawy surowców, poprzez ich prze-
twarzanie, transport, magazynowanie 
i spalanie. Ważny aspekt dotyczy rów-
nież pochodzenia surowców, gdyż pro-
ces produkcyjny nie może doprowadzić 
do degradacji środowiska naturalnego.

Z punktu widzenia ministerstwa rol-
nictwa kluczowe jest podejście do roz-
woju rozproszonej energetyki. Jedną z 
jego operacjonalizacji jest przyjęty 13 
lipca 2010 r. dokument pn. „Kierunki roz-
woju biogazowni rolniczych w Polsce w 
latach 2010-2020”. Dokument ten zakła-
da utworzenie w każdej gminie do 2020 
r. średnio jednej biogazowni rolniczej, 
przy założeniu posiadania przez gminę 
odpowiedniego areału upraw, z którego 
będzie można pozyskiwać biopaliwo. 
Jednym z ważniejszych efektów przed-
sięwzięcia ma być oparcie znaczącej 
części dostaw gazu, energii elektrycznej 
i cieplnej na wielu lokalnych wytwórniach 
biogazu, co stworzy możliwość dosta-
wy biogazu rolniczego o jakości gazu 
ziemnego dla wielu mieszkańców wsi 
i miasteczek oraz podmiotów gospo-
darczych. Te rozproszone źródła ma-
ją wykorzystywać jako paliwa przede 
wszystkim produkty uboczne i pozosta-
łości z gospodarki rolnej. W tym celu na 
wniosek ministerstwa m.in. rozszerzono 
defi nicję biomasy o ziarna zbóż nie speł-
niające wymagań jakościowych. Jednak 
do realizacji tych zamierzeń jest jeszcze 
długa droga. 

Wszystko wskazuje na to, że Mini-
sterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi szy-
kuje bardzo potrzebną Polsce lokalną 
rewolucję energetyczną. Jednak opisa-
ne wcześniej rozporządzenie Ministra 
Gospodarki dotyczące m.in. biomasy 

leśnej, niesie za sobą konsekwencje tak-
że dla uczestników tego powstającego 
rynku związanego z rolnictwem. Przy-
gotowany przez Ministerstwo Krajowy 
Plan Działań (z 25 maja 2010 r.) wska-
zuje na największą rolę biomasy z upraw 
energetycznych. Jednak proponowa-
ne zmiany w projekcie rozporządzenia 
z 19.07.2010 eliminują jedyną formę 
wsparcia dla wprowadzania upraw ener-
getycznych. Należy tu nadmienić, że już 
od początku 2010 r. nie przekazuje się 
rolnikom dopłat do tego rodzaju planta-
cji w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. 
- Od 2007 r. do 2009 r. powierzchnia 
upraw energetycznych systematycznie 
się zmniejszała, a jednoznaczne wska-
zanie przyczyn tego stanu rzeczy jest 
niemożliwe. Nadal nie widać realnego 
wpływu sytemu dopłat do roślin energe-
tycznych, ten mechanizm nie przyczy-
nił się do stworzenia rynku - tłumaczy 
Jarosław Wiśniewski. W związku z tym 
jedyną zachętą do podejmowania przez 
rolników upraw energetycznych pozo-
stawało dotychczas silne zobowiąza-
nie producentów energii do zwiększenia 
wykorzystywania biomasy uprawowej. 
Zdaniem przedstawicieli IEO ogranicze-
nie nawet tego wsparcia (za pośrednic-
twem przytoczonego tu projektu zmiany 
rozporządzenia) jest wyjątkowo zaska-
kującą decyzją dla uczestników rynku 
energii odnawialnej i wpłynie na spadek 
zainteresowania agromasą.

 � Rynku biomasy 
w Polsce nie ma …

Zwiększenie wykorzystania agroma-
sy do celów energetycznych wymaga 
stworzenia całego systemu rynkowe-
go, który będzie obejmował produkcję, 
dystrybucję i wykorzystanie biomasy. Jak 
twierdzi Piotr Gołąb, przedstawiciel Pol-
skiej Izby Biomasy, „rynek ten w Polsce 
nie istnieje”. Działania w tym obszarze 
powinny być skierowane nie tylko na 
tworzenie plantacji energetycznych, ale 
także na zorganizowanie systemu maga-
zynowania i dystrybucji biomasy oraz na 
zapewnienie jej efektywnego wykorzy-
stania. Wszystkie te elementy powinny 



46 nr 6(18)/2010

P
AL

IW
A 

D
LA

 E
N

ER
G

ET
YK

I

być rozwijane równolegle, aby system 
mógł się „usamodzielnić”.

Zakładając, że przeciętne gospodar-
stwo domowe będzie używać biomasy 
tylko do ogrzania wody i zapewnienia 
komfortu cieplnego, to wygeneruje ono 
ok. 200 GJ energii rocznie. Areał upraw 
energetycznych potrzebny aby zapew-
nić taki poziom, wynosi dla słomy od 6 
do 8 ha, dla ziarna energetycznego od 
1 do 6 ha (ziarna, które mają stosunko-
wo wysoką kaloryczność, a których spa-
lanie jednocześnie nie zaburza bilansu 
żywnościowego kraju to m.in. gorczyca, 
jęczmień czy owies). Zdaniem Piotra 
Gołębia potencjalny rynek biomasy w 
Polsce można oszacować wg proste-
go rachunku: potrzeby upraw energe-
tycznych obejmujących średnio 0,5 ha 
x niespełna 40 mln mieszkańców. 

Obecnie największe zużycie bioma-
sy jest odnotowywane nie w ciepłownic-
twie (gdzie jest najbardziej pożądane), 
ale w gałęzi elektrowni zawodowych i 
przemysłowych. Piotr Gołąb wskazuje 
również na inną niepożądaną tenden-
cję związaną z rozwojem rynku biomasy 
w Polsce. - Z roku na rok wzrasta zu-
życie drewna, ze szkodą dla biomasy 
pochodzenia rolniczego. Ilość plantacji 
energetycznych w 2008 r. dramatycz-
nie się obniżyła, a ich promil w stosunku 
do udziału biomasy leśnej jest niewielki. 
W I kwartale 2010 r. około 10-12 tys. ton 
drewna zużyła energetyka zawodowa. 

Czy nie lepiej, zamiast puszczać drew-
no przez komin ze sprawnością 30%, 
wykorzystać je w np. w meblarstwie? – 
zastanawia się Piotr Gołąb.

Zdaniem przedstawiciela Polskiej 
Izby Biomasy obecnie uprawa roślin 
energetycznych jest z punktu widzenia 
potencjalnych plantatorów nieopłacalna, 
ze względu na ich zbyt niską cenę, nie-
adekwatną do kosztów produkcji. Nato-
miast prognozowany potencjał biomasy 
jest teoretycznie duży. - Energetyka za-
wodowa w ogóle nie wykorzystuje słomy. 
Teoretycznie powodem jest to, że po-
dobno psuje piece, ale przecież kotły są 
projektowane na konkretne paliwo. Jeżeli 
są one na węgiel, a będziemy spalali w 
nich słomę, to na pewno je zepsujemy 
- twierdzi Piotr Gołąb. Jego zdaniem po-
tencjał leżący odłogiem to trwałe użytki 
zielone. Sposób spalania i kaloryczność 
jest taka sama jak dla słomy, a w Polsce 
praktycznie niewykorzystywane.

Według obliczeń PIB w celu produk-
cji energii elektrycznej i ciepła, bez szko-
dy dla lasów państwowych można do 
2020 r. wykorzystać ponad 6 mln ton 
drewna. Pozwoli to zachować równo-
wagę pomiędzy innymi, środowiskowymi 
funkcjami lasu, a potrzebami przemysłu 
drzewnego. Z kolei powierzchnia planta-
cji energetycznych w Polsce w 2009 r. 
była równa około 10 000 ha (nie zade-
klarowanych, ale tych, które rzeczywiście 
produkowały i sprzedawały biomasę). 

- W Polsce nie ma upraw roślin energe-
tycznych - komentuje jednoznacznie ten 
poziom Piotr Gołąb.

Głównej przyczyny tego stanu rze-
czy należy dopatrywać się w polityce 
w zakresie Odnawialnych Źródeł Ener-
gii. Zlikwidowane dopłaty bezpośrednie 
do zakładania plantacji, brak mecha-
nizmów współpracy między odbiorcą, 
a plantatorem, kwestionowanie w do-
kumentach urzędowych i rządowych 
wartości energetycznej agromasy. Dla 
Piotra Gołębia kpiną jest, gdy „Minister 
Gospodarki pisze, że słoma niszczy ko-
tły energetyczne”. Wobec tego uprawy 
roślin energetycznych są nieprzewidy-
walne i nieopłacalne, dlatego rolnicy je 
po prostu likwidują. Od chwili założe-
nia plantacji do momentu uzyskania jej 
produktywności potrzeba od 2 do 4 lat. 
Obecnie nikt nie może mieć pewności, 
czy wyprodukowane paliwo uda mu się 
sprzedać, a jeżeli tak, to nie wiadomo 
za jaką cenę.

Krajowy Plan Działania (niewysła-
ny jeszcze do Brukseli) pokazuje, jak 
w Polsce ma w przyszłości wyglądać 
struktura bilansu energetycznego w ob-
szarze OZE: głównym dostarczycielem 
zielonej energii ma być wiatr, podczas 
gdy wietrzność w Polsce jest zmienna 
i nieefektywna. Natomiast biomasa i bio-
gaz - zgodnie z dokumentem - są w od-
wrocie, podobnie jak energetyka wodna. 

Polska Izba Biomasy postuluje od 
4 lat o wpisanie do Prawa budowlane-
go obiektu pod nazwą „biogazowania 
rolnicza”. Obecnie w każdym powiecie 
i w każdej gminie potencjalny inwestor 
musi spełnić całkiem inne warunki by 
wybudować taki obiekt. Brak wystanda-
ryzowanych norm w tym zakresie mocno 
wpływa na ograniczenie rozwoju tego 
typu instalacji.

 � … ale jednak jest

Innego zdania na temat rynku bio-
masy w Polsce jest Dariusz Bliźniak, wi-
ceprezes Towarowej Giełdy Energii SA. 
- Niezależnie od oceny, rynek ten w Pol-
sce istnieje. Obecnie obserwujemy roz-
wój obrotów biomasą w procesach spa-

Fot. NE

Jarosław Wiśniewski, naczelnik Wydziału Energii 
Odnawialnej i Biopaliw, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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lania. Towarowa Giełda Energii nie jest 
od tego, żeby się obrażać na politykę 
tego czy innego uczestnika rynku lub 
rządu, ale od reagowania na trendy i rze-
czywiste zachowania rynkowe - mówił 
wiceprezes TGE. Bliźniak zwraca uwa-
gę, że biomasa jest jedynym nośnikiem 
energetycznym, który pozwolił Polsce 
zbliżyć się w 2009 r. do zadeklarowa-
nego udziału OZE w produkcji energii. 
Jego zdaniem jest to jedyne stabilne 
źródło, które może generować wystar-
czającą ilość energii odnawialnej wedle 
obecnych uregulowań. Wskazuje on na 
silną koncentrację po stronie popytu, 
gdzie występują przede wszystkim du-
że zawodowe źródła energotwórcze, po-
trzebujące dużych ilości biomasy. Z kolei 
po stronie podaży istnieje silne rozpro-
szenie: w formach, logistyce i alokacji. 
Najbardziej zauważalnym trendem jest 
dążenie ze strony odbiorców biomasy do 
koncentracji dostaw, zawierania umów 
z niewielką ilością partnerów - w związ-
ku z tym powinna pojawić się na rynku 
grupa, która będzie łącznikiem pomiędzy 
rozproszonym producentem, a skoncen-
trowanym odbiorcą.

Na parkiecie Towarowej Giełdy Ener-
gii głównym przedmiotem obrotu jest 
nieprzetworzona biomasa przeznaczo-
na do spalania w źródłach rozproszo-
nych i zawodowych, a także biomasa 
przetworzona w postaci pellet i brykietu. 
- W 2006 i 2007 r. miał miejsce wzrost 
rynku o 25%. Natomiast w 2008 r. już 
o 55%, podobnie jak w 2010 r., kiedy 
w stosunku do 2009 r. odnotowano 
wzrost o 50%. Ten trend jest wyraźny 
i stabilny - twierdzi wiceprezes TGE. Po-
dobne plany ma energetyka zawodowa 
w zakresie spalania biomasy lub współ-
spalania na 2011 r., gdzie znów jest pla-
nowany wzrost obrotów o 50%. 

Rośnie także udział biomasy w po-
równaniu do innych odnawialnych źró-
deł. Obecnie w tej konkurencji biomasa 
jest na pierwszym miejscu z udziałem 
57% w całkowitym bilansie produkcji 
energii z OZE, na drugim miejscu wo-
da z udziałem 25%, a kolejne 23% to 
wszystkie pozostałe odnawialne źródła 
energii. - Jeżeli Polska chce spełnić wy-

móg 15% udziału OZE w całkowitym bi-
lansie produkcji energii to rozwój rynku 
biomasy jest niezbędny - jest to jedyne 
źródło dające możliwość realizacji tych 
zobowiązań na masową skalę - uważa 
wiceprezes Bliźniak.

Obecnie transakcje zawierane na 
TGE mają głównie charakter bilateral-
ny. Istnieje potrzeba stworzenia parkietu 
biomasy na giełdzie, który będzie regu-
lowany i będzie wyznaczać nieistnieją-
cą dzisiaj cenę referencyjną. Przedsta-
wiciele TGE zapowiadają stworzenie 
dwóch systemów notowań: ciągłych 
(z wystandaryzowanymi kontraktami), 
z samodzielnymi uczestnikami oraz w ra-
mach systemu aukcji kupna i sprzedaży 
(kontrakty zindywidualizowane). Dzię-
ki temu drugiemu systemowi nabywcy 
i sprzedawcy będą mogli precyzyjnie 
określać rodzaje biomasy jakie ich inte-
resują. Sprzedaż będzie się odbywała 
przez parkiet: z jednej strony będą pu-
blikowane ogłoszenia opisujące rodzaj 
nośnika energii i jego cenę, a z drugiej 
oferta nabywcy zawierająca oczekiwaną 
wielkość zakupu i proponowaną cenę.

Biorąc pod uwagę te dwie (Dariu-
sza Bliźniaka i Piotra Gołębia) pozornie 
sprzeczne opinie dotyczące istnienia ryn-
ku biomasy w Polsce, można postawić 
tezę, że istnieją podstawy do jego uru-
chomienia. Na pewno brakującym ogni-
wem, uciążliwym dla odbiorców bioma-
sy, jest brak pośredników handlowych, 

zapewniających dostawy surowca w du-
żych ilościach. 

Piotr Gołąb jest zdania, że Polska 
dysponuje bardzo dużym potencjałem, 
dzięki któremu w 2012 r. moglibyśmy co 
najmniej 60% paliw kopalnych zastąpić 
OZE. - Podstawą do stworzenia rynku 
biomasy jest kontraktacja: umowy wie-
loletnie pomiędzy rolnikami i odbiorcami, 
które dadzą pewność zbytu produkcji 
i świadomość wartości tej produkcji - tłu-
maczy Piotr Gołąb. Takie umowy powin-
ny mieć cenę indeksowaną w zależności 
od stopy infl acji, ogłoszeń prezesa URE 
i cen paliwa rolniczego. Twierdzi on, że 
relacje cenowe biomasy i węgla są nie-
korzystne dla tej pierwszej i wymagają 
zmiany. Ponadto biomasa jest zbyt cen-
nym paliwem, aby spalać je w elektrow-
niach zawodowych, które mają spraw-
ność około 30%. Najsensowniejszym 
rozwiązaniem jest spalanie w oparciu 
o kogenerację, gdzie sprawność prze-
kracza 70%. - Powodzenie programu 
zastosowania biomasy jest uzależnio-
ne od dostosowania go do warunków 
lokalnych. Należy zacząć od zapytania 
agronoma, co w promieniu 50 km można 
zasiać, a nie od projektowania instalacji 
energetycznych - uważa przedstawiciel 
PIB. Do tego niezbędne jest stworze-
nie lokalnych fi rm multienergetycznych, 
stanowiących m.in. elektrociepłownie 
i gminne zakłady komunalne zbierają-
ce odpady.

Uczestnicy konferencji „Biomasa - technologie, realizacja inwestycji, fi nansowanie”

Fot. NE
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 � Europejskie rynki 
biomasy

Dzielą się obecnie na 3 grupy: roz-
winięte (do których należą m.in. Au-
stria i Niemcy), rozwijające się (Estonia, 
Francja, Norwegia, Polska, Rumunia, 
Szwajcaria, Litwa, Wielka Brytania) 
i przystępujące do rozwoju (Bułgaria, 
Cypr, Czechy, Grecja, Węgry, Irlandia). 
Biomasa staje się jednym z najważniej-
szych surowców energetycznych ze 
względu na Pakiet klimatyczno-energe-
tyczny. Prawdopodobnie to ona będzie 
rozstrzygać o tym, czy poszczególne 
kraje wywiążą się z przyjętych limitów 
dotyczących wykorzystania OZE w na-
rodowych strukturach bilansu energe-
tycznego. Największymi eksporterami 
pellet są Niemcy, Łotwa, Estonia i Fin-
landia. Polska, pod względem wielko-
ści eksportu plasuje się na 5 miejscu 
w Europie. Do największych importe-
rów należą Dania i Holandia. Bardzo 
silna wzrostowa tendencja jest widocz-
na w zakresie importu biomasy z Azji, 
który już obecnie jest na bardzo wyso-
kim poziomie.

W najbliższych latach w Unii Euro-
pejskiej rynek biomasy będzie organizo-
wać Europejski Komitet Normalizujący. 
W 2000 r. Komisja Europejska oddała 
mu kompetencje w zakresie opracowa-
nia standardów dla biopaliw w tym dla 

biomasy. Obecnie 1 norma reguluje wy-
magania do wszystkich rodzajów bio-
masy: pelletu pochodzących z różnych 
rodzajów surowców: biomasy drzewnej, 
zielnej (z roślin niemających łodyg drew-
nianych w tym zboża i ziarna), owo-
ców i mieszanin. W rynku europejskim 
prawdopodobnie będzie dominować ta 
ostatnia biomasa: pochodząca z nasion 
i tego co je podtrzymuje. 

 � Na coś trzeba się 
zdecydować

Obecny system wsparcia powodu-
je, że większość energii elektrycznej 
wytwarzanej z biomasy koncentruje się 
w ramach współspalania w elektrow-
niach zawodowych. Niewielkie zmiany 
w konstrukcji kotła powodują, że przed-
sięwzięcie kwalifi kuje się do uzyskania 
dofi nansowania w ramach zielonych 
certyfi katów. Natomiast budowa nowej 
instalacji jest zupełnie innym, trudniej-
szym i bardziej kosztownym przedsię-
wzięciem. 

Głębokiego rozważenia wymaga 
dylemat, czy spalanie biomasy leśnej 
jest energią odnawialną? Okres odna-
wialności powinien wynosić np. 1 rok, 
a nie 20 lat, ile potrzeba do wyhodowa-
nia kalorycznej biomasy leśnej. 

Przed rozwojem rynku biomasy 
w Polsce piętrzą się liczne bariery. Do 

najbardziej absurdalnych należą te wy-
nikające z braku koordynacji działań na 
szczeblu centralnym. Przykładem mo-
że być przepis wymuszający zdobycie 
koncesji na instalację OZE o mocy od 
1 MW wzwyż, podczas gdy elektrownia 
węglowa o mocy do 5 MW takiej kon-
cesji nie musi mieć. Innym problemem 
jest to, że biogazowni o niskiej mocy nie 
opłaca się instalować, ponieważ obec-
nie nie istnieją wystarczająco rozwinięte 
technologie pozwalające wykorzystać 
z nich ciepło. 

Zapewne w niedługiej perspekty-
wie czasowej przyjdzie się zmierzyć 
także z takimi problemami, jak ten, że 
produkcja biomasy jest wysoce wodo-
chłonna, a Polska, jak wiadomo, jest 
uboga w zasoby wodne. Dodatkowo 
np. wierzba energetyczna wyjaławia 
glebę. Prawdopodobne jest zatem, że 
już za kilka lat różne podmioty będą ze 
sobą konkurować nie tylko o surowce, 
ale także o wykorzystanie ziemi.

Wówczas w sukurs mogą przyjść te 
rodzaje biomasy, które dzisiaj są jesz-
cze w Polsce słabo zauważalne. Moż-
na do nich zaliczyć m.in. wykorzystanie 
pozostałości po zabiegach pielęgna-
cyjnych wykonanych przez podmioty 
gospodarki komunalnej, pozostałości 
z oczyszczalni ścieków, czy odpady 
żywnościowe. �

W dniach 16-17 listopada br. 
w Białymstoku wydawnictwo „Nowa 
Energia” zorganizowało II ogólnopol-
ską konferencję tematyczną „Bio-
masa - technologie, realizacja in-
westycji, fi nansowanie”. Partnerem 
głównym konferencji została Elek-
trociepłownia Białystok SA, partne-
rem merytorycznym - Instytut Paliw 
i Energii Odnawialnej oraz Polska 
Izba Biomasy, natomiast partne-
rem panelowym - Towarowa Giełda 
Energii SA. Patronat honorowy ob-
jął Prezydent Miasta Białegostoku 
Tadeusz Truskolaski. W konferencji 
uczestniczyło 120 osób.

Szczegóły znajdują się na:
 www.nowa-energia.com.pl

Zwiedzanie instalacji w Elektrociepłowni Białystok SA

Fot. NE
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Woda uzupe�niaj�ca w 
energetyce zawodowej

W tym konkretnym przypadku do produkcji ultraczystej wody zastosowano 

między innymi proces demineralizacji wody w technologii UPCORE (UPflow 

COuntercurrent REgeneration - przeciwprądowa regeneracja). System ten 

zapewnia niskie koszty eksploatacji, optymalizację rozmiarów zbiorników 

jonitowych, samooczyszczanie jonitu, a także niewrażliwość na wahania 

przepływów. Uzdatniamy wodę od 1936 roku. EUROWATER posiada wiedzę 

i doświadczenie oraz dysponuje technologiami pozwalającymi projektować 

optymalne stacje uzdatniania wody.
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Wojciech Nawrocki, cz�onek zarz�du, ekspert ds. projektów �rodowiskowych METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze Sp. z. o.o.

Mo
liwo�ci pozyskania do� nansowania 
dla OZE
W ci�gu ostatnich miesi�cy mo�liwo�ci pozyskania do
 nansowania na 

OZE zmienia�y si� bardzo dynamicznie. Odby�y si� ju� konkursy, które 
na dzie� dzisiejszy wyczerpuj� alokacj� �rodków w ramach najwa�niejszych 
dzia�a� dotycz�cych OZE z Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i rodowisko, takich jak dzia�ania: 9.1, 9.4, 9.5 oraz 10.3. Analogicznie 
sytuacja wygl�da w Regionalnych Programach Operacyjnych wdra�anych 
w ramach poszczególnych województw, gdy� na 2011 r., konkursy dla OZE 
przewiduj� na chwil� obecn� jedynie dwa województwa: dolno�l�skie i �l�skie. 
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Sytuacja pozyskania jakichkolwiek 
środków na inwestycje dla OZE 

byłaby dramatyczna, gdyby z inicjatywą 
nie wyszedł Narodowy Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej 
(NFOŚiGW), który w tym roku urucho-
mił Program Priorytetowy pt.: System 
Zielonych Inwestycji (GIS). Jest to zu-
pełnie nowy instrument fi nansowy re-
alizowany w ramach kilku części, które 
mają na celu wsparcie inwestycji przy-
czyniających się do zmniejszenia emi-
sji zanieczyszczeń do atmosfery. Środ-
ki, którymi NFOŚiGW dysponuje na ten 
cel, pochodzą ze sprzedaży jednostek 
przyznanej emisji. Ponadto NFOŚiGW 
wspiera nadal OZE, kontynuując pro-
gram 75% preferencyjnej pożyczki, od 
której warto zacząć analizę możliwości 
pozyskania środków na OZE. 

 � Program dla 
przedsięwzięć 
w zakresie odnawialnych 
źródeł energii i obiektów 
wysokosprawnej 
kogeneracji wdrażany 
przez NFOŚiGW

 � celem programu jest wsparcie pro-
jektów wykorzystujących OZE oraz 
wysokosprawną kogenerację,

 � o wsparcie mogą się ubiegać nastę-
pujące rodzaje projektów:

 – elektrownie wiatrowe,
 – elektrownie wodne,
 – elektrownie biogazowe,
 – elektrownie biomasowe,
 – źródła energii pracujące w ukła-
dzie wysokosprawnej kogeneracji,
 – źródła geotermalne,
 – kolektory słoneczne,

 � minimalna wartość projektu wynosi 
10 mln PLN netto,

 � minimalna wartość pożyczki wynosi 
4 mln PLN,

 � maksymalna wartość pożyczki wy-
nosi 50 mln PLN,

 � maksymalny pułap pożyczki - 75% 
kosztów kwalifi kowanych przedsię-
wzięcia,

 � okres fi nansowania wynosi maksy-
malnie 15 lat,

 � oprocentowanie pożyczki ustalono 
na poziomie WIBOR 3M + 50 punk-
tów bazowych (0,5%),

 � okres karencji w spłacie pożyczki 
wynosi maksymalnie 18 miesięcy,

 � umorzenie pożyczki jest możliwe 
maksymalnie do 50% kwoty po-
życzki, lecz przysługuje ono tylko 
projektom o ujemnym NPV i do war-
tości nieprzekraczającej ujemnego 
NPV,

 � I nabór odbył się w kwietniu 2009 r.,
 � w wyniku I konkursu na liście ran-

kingowej znalazło się 7 projektów 
(5 elektrowni wiatrowych i 2 elek-
trownie wodne),

 � II nabór trwał do 1 lutego 2010 r.,
 � w wyniku II konkursu na liście ran-

kingowej znalazło się 10 projektów, 
w tym: 7 projektów wiatrowych oraz 
po jednym projekcie z biogazu, bio-
masy i wysokosprawnej kogenera-
cji,

 � III nabór właśnie trwa i zakończy się 
7 stycznia 2011 r.

 � Program Priorytetowy 
pt.: System Zielonych 
Inwestycji (GIS) - część 
2 - biogazownie rolnicze 

 � dofi nansowanie obejmuje przedsię-
wzięcia z zakresu budowy, rozbu-
dowy i przebudowy:

 – obiektów wytwarzania energii 
elektrycznej lub ciepła z wyko-
rzystaniem biogazu powstałego 
w procesach odprowadzania lub 
oczyszczania ścieków pochodzą-

cych z rolnictwa lub z rozkładu 
szczątek roślinnych i zwierzęcych 
(za wyjątkiem instalacji odmeta-
nowania składowisk odpadów),
 – instalacji wytwarzania biogazu 
rolniczego celem wprowadzenia 
go do sieci gazowej dystrybucyj-
nej i bezpośredniej,

 � minimalna wartość całkowita pro-
jektu wynosi 10 mln PLN,

 � dofi nansowanie przyznawane jest 
w formie dotacji (30% kosztów 
kwalifi kowanych) lub dotacji z po-
życzką (30% dotacji i 45% pożycz-
ki),

 � warunki wsparcia dla preferencyj-
nej pożyczki przedstawiają się na-
stępująco:

 – maksymalny pułap pożyczki - 
45% kosztów kwalifi kowanych 
przedsięwzięcia,
 – okres kredytowania - maksymal-
nie 15 lat,
 – oprocentowanie pożyczki 
- WIBOR 3M + 50 punktów bazo-
wych (0,5%) w skali roku,
 – okres karencji - maksymalnie 18 
miesięcy,
 – pożyczka nie podlega umorzeniu,

 � I nabór trwał od 30 sierpnia do 28 
września 2010 r.,

 � w I naborze wpłynęły 62 wnio-
ski o łącznym koszcie całkowitym 
1 560 084 711,25 PLN, w tym:

 – 59 wniosków na dotację i po-
życzkę,
 – 3 wnioski na samą dotację,

 � II nabór odbędzie się w przyszłym 
roku!
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 � Program Priorytetowy 
pt.: System Zielonych 
Inwestycji (GIS) - część 
3 - elektrociepłownie 
i ciepłownie na 
biomasę

 � program ten skierowany jest dla 
inwestorów chcących realizować 
inwestycje dotyczące budowy 
elektrociepłowni lub ciepłowni na 
biomasę, których zainstalowana 
moc cieplna (termiczna) nie prze-
kracza 20 MWt,

 � minimalna wartość całkowita pro-
jektu wynosi 2 mln PLN,

 � forma dofi nansowania i warunki 
wsparcia są dokładnie takie sa-
me, jak w przypadku programu 
dotyczącego biogazowni rolni-
czych,

 � I nabór trwał od 28 września do 
28 października 2010 r.,

 � w I naborze wpłynęło 11 wnio-
sków o łącznym koszcie całkowi-
tym 246 380 830,00 PLN, w tym:

 – 9 wniosków na dotację i po-
życzkę,
 – 2 wnioski na samą dotację,

 � II nabór odbędzie się w przyszłym 
roku!

 � Program Priorytetowy 
pt.: System Zielonych 
Inwestycji (GIS) 
- część 4 - budowa 
i przebudowa sieci 
elektroenergetycznych 
w celu podłączenia 
źródeł energii 
wiatrowej

 � program ten skierowany jest 
dla właścicieli i operatorów sie-
ci chcących realizować inwesty-
cje dotyczące tylko i wyłącznie 
budowy lub przebudowy sieci w 
celu podłączenia elektrowni wia-
trowych,

 � minimalna wartość całkowita pro-
jektu wynosi 50 mln PLN,

 � warunki wsparcia: projekt otrzy-

muje 200 PLN za każdy kW przy-
łączonej mocy energii wiatrowej, 
lecz nie więcej niż 20% kosztów 
kwalifi kowanych przedsięwzięcia,

 � I nabór trwał od 30 sierpnia do 28 
września 2010 r.,

 � w I naborze wpłynęły tylko 2 wnio-
ski o dofi nansowanie,

 � kolejny nabór zostanie urucho-
miony najprawdopodobniej po 
rozstrzygnięciu I konkursu.

 � Program dla 
przedsięwzięć 
w zakresie 
odnawialnych źródeł 
energii i obiektów 
wysokosprawnej 
kogeneracji - 
preferencyjne pożyczki 
wdrażane przez 
WFOŚiGW

Komplementarnie do krajowego 
programu realizowanego przez NFO-
ŚiGW, Wojewódzkie Fundusze Ochro-

ny Środowiska wdrażają preferencyj-
ną pożyczkę w ramach programu o tej 
samej nazwie, gdzie wspierają projek-
ty OZE o wartości nie przekraczają-
cej 10 mln PLN, przy maksymalnym 
pułapie pożyczki, wynoszącym rów-
nież 75% kosztów kwalifi kowanych 
przedsięwzięcia. Co prawda pożyczki 
te udzielane są już na gorszych wa-
runkach niż proponuje NFOŚiGW, to 
jednak z braku innych możliwości jest 
to zawsze korzystniejsze niż kredyt 
bankowy czy leasing.

 � Wnioski

Jak widać wachlarz możliwości 
pozyskania dofi nansowania dla OZE 
wciąż się zmienia. Fundusze unijne 
się kończą, lecz na wierzch wypłynę-
ły z pomocą środki krajowe wdrażane 
przez NFOŚiGW, który w odpowied-
nim momencie wyrzucił koło ratunko-
we. Gdyby nie ta inicjatywa projekty 
dotyczące OZE musiałyby radzić so-
bie same. �
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Ma�gorzata Zamorska, radca prawny, partner w warszawskiej kancelarii bnt Neupert, Zamorska & Partnerzy

Od kilkunastu lat polityka energetyczna Unii Europejskiej akcentuje 
konieczno�� ograniczenia zale�no�ci od dostaw surowców z pa�stw 

niecz�onkowskich, popraw� bezpiecze�stwa energetycznego oraz stanu 
�rodowiska naturalnego. Za alternatyw� dla importowanych paliw i surowców 
kopalnych uznano odnawialne �ród�a energii (OZE). Ich zalet� jest przede 
wszystkim ró�norodno�� �róde� (wiatr, woda, s�o�ce, biomasa, itp.), sta�a 
odnawialno�� zasobów, powszechna dost�pno�� oraz minimalny wp�yw 
na �rodowisko. 

Promocja OZE:
obecny model wsparcia i planowane zmiany

 � Cel: zwiększenie 
udziału OZE w bilansie 
energetycznym UE

Założenia strategii polegającej na 
wspieraniu OZE znalazły odzwierciedle-
nie w kolejnych dyrektywach i dokumen-
tach unijnych, w szczególności najnow-
szej dyrektywie 2009/28/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 23.04.2009 
r. w sprawie promowania stosowania 
energii ze źródeł odnawialnych, uchylają-
cej poprzednie dyrektywy 2001/77/WE z 
dnia 27.09.2001 r. w sprawie wspierania 
produkcji na rynku wewnętrznym ener-
gii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł 
odnawialnych oraz 2003/30/WE z dnia 
8.05.2003 r. w sprawie wspierania użycia 
w transporcie biopaliw i innych paliw od-
nawialnych. Celem działań określonych 
w dyrektywach jest osiągnięcie do 2020 
r. udziału energii ze źródeł odnawialnych 
na poziomie 20% w końcowym zużyciu 
energii brutto w UE oraz 10% końcowe-

go zużycia energii we wszystkich rodza-
jach transportu. Państwa członkowskie 
zobowiązane są do zrealizowania okre-
ślonych indykatywnie celów dotyczą-
cych wykorzystania OZE oraz wykaza-
nia należytej staranności przy promocji 
OZE. W przypadku Polski udział energii 
z OZE w bilansie energii końcowej, tj. 
zużywanej przez odbiorców określono 
na poziomie 15%, który winien być osią-
gnięty do 2020 r. Obecnie udział OZE w 
Polsce oscyluje koło 7%, co oznacza, że 
w ciągu najbliższych lat musimy tę wiel-
kość co najmniej podwoić. 

 � Obecny model wsparcia 
OZE

Z uwagi na to, iż produkcja energii 
ze źródeł odnawialnych nie jest co do 
zasady tańsza od wytwarzania energii z 
paliw kopalnych, UE wprowadziła sys-
tem promocji OZE poprzez mechanizmy 
bezpośredniego lub pośredniego wspar-
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cia. Poszczególne kraje dobierają odpo-
wiednie sposoby promocji np. nakładają 
na przedsiębiorstwa energetyczne obo-
wiązek zakupu określonej ilości energii z 
OZE po określonej cenie, gwarantującej 
zysk dla producenta energii ze źródła od-
nawialnego, stosują ulgi i zwolnienia po-
datkowe lub pomoc fi nansową ze strony 
państwa dla inwestycji w OZE. 

Najpowszechniejsze systemy to: 
 � systemy oparte o cenę, które wpro-

wadzają stałą stawkę za cenę ener-
gii odnawialnej oraz

 � systemy oparte o ilość, które wyzna-
czają ilość energii odnawialnej, którą 
należy wyprodukować. 

Do pierwszej grupy należą taryfy 
gwarantowane polegające na stosowa-
niu stałej stawki za energię odnawialną 
ustalaną przez rząd. Prekursorem tego 
systemu byli Niemcy, do dziś stosowany 
jest on przez większość krajów człon-
kowskich. Ceny zakupu energii różnią 
się w zależności od rodzaju technologii 
i ilości energii generowanej przez pro-
ducenta. Ustalone są na poziomie gwa-
rantującym inwestorom racjonalną sto-
pę zwrotu na wszystkich technologiach, 
także tych droższych, jak np. energia fo-
towoltaiczna i wiatrowa. 

Do drugiej grupy należy system tzw. 
zielonych certyfi katów potwierdzających 
wytworzenie energii ze źródeł odnawial-
nych, będących przedmiotem handlu. 
Ten ostatni model zastosowany został w 
Polsce i w praktyce wspiera on przede 
wszystkim duże źródła. Oprócz zbywal-
nych świadectw pochodzenia energii z 
OZE (zielone certyfi katy) wsparciem ob-
jęto także wysokosprawną kogenerację 
(certyfi katy czerwone, żółte i fi oletowe) 
oraz biogaz rolniczy wtłaczany do sieci 
dystrybucyjnej gazowej (kolor brązowy). 
Świadectwa te, stanowiące swoiste pa-
piery wartościowe, oprócz przychodu z 
fi zycznej sprzedaży energii są dodat-
kowym źródłem przychodu ze sprze-
daży praw majątkowych wynikających 
z tychże świadectw. Wchodzą tu bo-
wiem w grę niebagatelne kwoty dodat-
kowego wsparcia dla producentów ener-
gii ze źródeł odnawialnych rzędu 260 

zł/MWh, przy cenie sprzedaży energii na 
poziomie ok. 200 zł/MWh. By system 
świadectw pochodzenia mógł funkcjo-
nować, na wszystkie przedsiębiorstwa 
energetyczne sprzedające energię od-
biorcom końcowym nałożono obowią-
zek uzyskania świadectw pochodze-
nia i przedstawienia ich do umorzenia 
prezesowi URE. Z powyższego obo-
wiązku można się wywiązać także po-
przez zapłatę opłaty zastępczej na konto 
NFOSiGW. Niewywiązywanie się z po-
wyższych obowiązków sankcjonowane 
jest karami fi nansowymi. Wyżej opisany 
system zaczął w Polsce dość sprawnie 
działać, m.in. dzięki Towarowej Giełdzie 
Energii, która prowadzi rejestr świadectw 
pochodzenia oraz organizuje obrót pra-
wami majątkowymi wynikającymi z tych 
świadectw. 

 � Nowa strategia 
wspierania OZE 
w Polsce - jakich zmian 
można się spodziewać?

Do 30.06.2010 r. Polska zobowiąza-
na była opracować i przedłożyć Komisji 
Europejskiej Krajowy Plan Działania w 
zakresie energii ze źródeł odnawialnych. 
Do chwili obecnej brak jest ostatecz-
nej wersji takiego dokumentu. W dniu 
18.11.2010 r. projekt został zatwierdzo-
ny przez Stały Komitet Rady Ministrów, 
zaś w dniu 25.11.2010 r. przesłany do-
rozpatrzenia przez Radę Ministrów. Nie-
zależnie od prac nad Krajowym Planem 
Działań powinny także toczyć się inten-
sywne prace nad stworzeniem odrębnej 
od ustawy Prawo energetyczne ustawy o 
OZE. Pomimo, iż powinna być ona przy-
jęta najpóźniej do końca br., nadal brak 
jest nawet ofi cjalnego projektu ustawy. 
Ma być on ponoć przedłożony rządowi 
w I połowie 2011 r. Z ostatnich wypowie-
dzi przedstawicieli Ministerstwa Gospo-
darki wynika, iż planuje się daleko idące 
modyfi kacje w systemie wsparcia OZE. 
Pojawiają się głosy o potrzebie likwidacji 
zielonych certyfi katów i zastąpienia ich 
stałą ceną za sprzedaż energii ze źródeł 
odnawialnych, zróżnicowaną w zależno-
ści od źródła (różne wartości za energię 

z wiatru, słońca, wody i biomasy). Po-
nadto planuje się wprowadzić przetargi 
na dotacje do budowy OZE oraz okre-
ślanie rocznej puli nowych mocy, które 
mogą otrzymać dofi nansowanie. Te fi r-
my, które skorzystałyby z dotacji musiały-
by jednak następnie sprzedawać zieloną 
energię po cenie rynkowej, a nie gwa-
rantowanej. Wspomina się też o koniecz-
ności pomocy dla rozproszonych źródeł 
energii odnawialnej oraz ograniczeniu 
wsparcia dla farm wiatrowych. Ma to 
związek z faktem, że energetyka wiatro-
wa rozwija się najdynamiczniej spośród 
OZE i ma największy udział w rynku. We-
dług stanu na 22 listopada 2010 r. moc 
zainstalowana elektrowni wiatrowych 
w Polsce wynosiła 1106,962 MW, wod-
nych 948,813 MW, na biomasę 259,490 
MW, na biogaz 80,038 MW i na energię 
słoneczną 0,033 MW. 

Jak zapewnia Ministerstwo Go-
spodarki nowy system ma udoskonalić 
i zoptymalizować obecny - wyjątkowo 
kosztowny - model, zmniejszając m.in. 
obciążenia dla odbiorcy końcowego. 
Stare zasady miałyby mieć zastosowa-
nie wyłącznie do już istniejących OZE, 
ew. również do już zaawansowanych 
inwestycji. 

Wydaje się, że Ministerstwo Gospo-
darki ogłaszając kolejne, często sprzecz-
ne propozycje zmian, przede wszystkim 
sonduje rynek. Cała branża będzie w 
najbliższych miesiącach z uwagą śle-
dzić poczynania legislacyjne. Dobrze 
byłoby, żeby nowe przepisy były spójne 
i uzasadnione nie tylko z punktu widze-
nia budżetu państwa, ale także interesów 
odbiorców i wytwórców energii. Czas 
pokaże jakie regulacje ostatecznie zo-
staną wprowadzone. Jeżeli miałyby się 
one wiązać z radykalnymi zmianami to 
jako naturalna konsekwencja pojawi się 
pytanie o pewność prawa i pewność in-
westowania w naszym kraju. Inwestycje 
w OZE są co do zasady czasochłonne i 
kosztowne. Wprowadzenie nowych re-
guł w trakcie gry na pewno nie zaskarbi 
nam przychylności u inwestorów, szcze-
gólnie tych zagranicznych, i może utrud-
nić nam wypełnienie zobowiązań wspól-
notowych. �
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Jacek Soba�ski, student, Stosunki Mi�dzynarodowe na Uniwersytecie Opolskim, „Nowa Energia”

ZIELONE ZA ZIELONE, 
czyli 
 nansowanie OZE w skali makro

	 Za �agodzeniem 
globalnego stresu 

�rodowiskowego, �ci�le 
zwi�zanego ze spalaniem 

paliw kopalnych w obr�bie 
biosfery, zaczynaj� pod��a� 

t�gie strumienie kapita�u, 
który mozolnie przeistacza 

system gospodarki 
energetycznej, jaki znamy 

od czasów I Rewolucji 
Przemys�owej w Anglii.

162 mld USD inwestycji 
w sektorze energetyki 

odnawialnej w 2009 r. 
na �wiecie, to druga co do 

wielko�ci w tym sektorze, 
tak mnoga suma dolarów 

w historii Ziemi. Wi�cej, bo 
173 mld USD przeznaczono 

na RD&D1 i R&D, rozbudow� 
oraz konstrukcj� generatorów 

energii zielonej rok 
wcze�niej, zanim �wiatowy 
kryzys sektora bankowego 

osiad� wygodnie w pieleszach 
zglobalizowanych ekonomik 

narodowych. 

1) Research Development and Deployment.
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Niezmienne są jednak fakty i impo-
nująca dynamika trendu.162 mld 

USD to... blisko cztery raz więcej ani-
żeli w 2004 r. (rys.1). Co równie istot-
ne, oba bezprecedensowe wolumeny 
stanowią od dwóch lat pokaźniejszy za-
strzyk gotówki od tego, jaki rok-do-roku 
zasila sektor elektroenergetyczny opar-
ty o paliwa węglowodorowe, i to pomi-
mo boomu w segmencie gazu niekon-
wencjonalnego.

W tym miejscu godne rozważenia 
są czynniki determinujące, wskazane 
zaś jest postawienie kilku zasadniczych 
pytań-problemów. Jaka będzie plastyka 
nadchodzących zmian? Gdzie konkret-
nie alokowane są zasoby kapitałowe? 
Czy należy przyjąć strategię zerojedyn-
kową? A w końcu, kto stoi w awangar-
dzie głównych benefi cjentów nowego 
systemu fi nansowania?

 � OZE i biała gorączka 
operatorów systemu

Nie stanowi odkrywczej tezy fakt, 
że charakterystyka OZE przyczyni się 
do dekalibracji dotychczasowego sta-
nu energetyki. Lokalizacja wytworu, a co 
za tym idzie, holistyczna decentralizacja 
systemu generacji skieruje w znacznym 
stopniu punkt ciężkości w stronę nie-
zależnych lub gminnych prądo- i cie-
płotwórców. Z tych też powodów m.in. 
zamortyzowany zostanie problem zjawi-
ska ulotu cieplnego w trakcie przesyłu 
energii do konsumenta, tak charaktery-
stycznego dla długodystansowych sieci 
przesyłowych oraz rozległych sieci roz-
dzielczych. Ostatecznie zamknięta może 
zostać również intensywna debata aka-
demicka nt. celowości stosowania ka-
bli prądu zamiennego (HVAC) i stałego 
(HVDC), oczywiście z korzyścią dla te-
go drugiego rozwiązania technicznego. 

Z przymrużeniem oka i w kategoriach 
ciekawostki można również rozpatrywać 
informację, o spodziewanym tąpnięciu 
branży producentów tyrystorów. 

Psycholodzy środowiskowi wska-
zują również na inną, mniej techniczną, 
a bardziej społeczną konsekwencję im-
plementacji OZE i zwiększenia zdolności 
do produkcji energii wtórnej „na własną” 
rękę. Pogłębieniu ma ulec zjawisko tzw. 
„rejonizacji życia w mieście” i autonomi-
zacji jednostek internalnych miast, któ-
re same w sobie będą stanowić ramo-
we mini-ośrodki, świadczące na rzecz 
swoich obywateli kompleksowe usługi 
witalne. Co prawda prąd jako zjawisko 
fi zyczne jest i był dobrem zdatnym do 
transportu na ogromne odległości, acz 
sam fakt posiadania własnych mocy 
znamionowych na terenie osiedla będzie 
miał, jak twierdzą, wpływ na mentalia 
mieszkańców i ich percepcję poczucia 
niezależności. Owo zjawisko, na innych 
poziomach życia ludzkiego, występuje 
już w aglomeracyjnych molochach.

Z pozycji państw narodowych lub 
zunifikowanych bloków tychże, jak 
np. Unii Europejskiej czy ASEANu, za-
lety i wady nowego systemu są także 
zauważalne. Trójprocesowość przemian 
tj. regionalizacja2, decentralizacja i libera-
lizacja3- w tym libertariańskim łańcuchu 
popytowo-podażowym, jedynie Ope-
ratorzy Systemów pozostaną pod egi-
dą podmiotu państwowego z przyczyn 
samonarzucających się. Niosą za sobą 
możliwości podrasowania bezpieczeń-
stwa zbiorowego, z tej prostej przyczy-
ny, iż koszty zmienne funkcjonowania 
OZE są znikome w porównaniu do 
np. bloków parowych, tudzież parowo-
gazowych, gdzie opex niejednokrotnie 
przekracza 70% wszystkich wydatków 
elektrowni. Sam fakt możliwości korzy-
stania z paliw, które w tym przypadku 

stanowią dobro powszechne sprawia, 
iż z geostrategicznego punktu widzenia 
osłabia się pozycja petrol state i wszel-
kiej maści karteli, których pozycja ne-
gocjacyjna pikuje, przez co należy się 
spodziewać ustabilizowania cen paliw 
kopalnych na światowych rynkach, i to 
pomimo szerokiego udziału tzw. fundu-
szy hedgingowych i banków inwestycyj-
nych na NYMEX i IPE, dla których zakup 
paliwa stanowi jedną z wielu możliwości 
manipulacji portfelem spekulacji rynko-
wych, czego z całą pewnością nie na-
leży ex defi nitione krytykować. Rynek 
ma wtedy wielu animatorów i staje się 
bardziej płynny, choć jest również nara-
żony na niekorzystną, z punktu widzenia 
konsumentów, grę giełdową.

Jak to zwykle w życiu bywa, bla-
skom zazwyczaj towarzyszą cienie. 
I tych jest niestety wiele. OZE w obec-
nym stopniu zaawansowania kapita-
łu technologicznego stanowią bardzo 
często skrajnie nieefektywne narzędzie 
elektryfi kacji pierwotnej i wtórnej. 20% 
wydajność wytworu niektórych farm wia-
trowych przy maksymalnej eksploata-
cji 20 lat, czy 14% efektywność niektó-
rych modeli paneli fotowoltaicznych4, 
to z pewnością nie jest stan docelowy, 
jaki pragnęłaby osiągnąć społeczność 
międzynarodowa. Niebagatelne koszty 
budowy takich samych mocy zainstalo-
wanych5 oraz gorące głowy władz pu-
blicznych6, dla których ekologizacja ży-
cia społeczno-gospodarczego oparta 
na współczynniku PEQI (ang. Perceived 
Environmental Quality Index) to jeden 
z partyjnych pryncypiów programowych, 
i to niezależnie od tego, czy jej politycz-
ni reprezentanci zasiadają po prawicy 
czy lewicy przewodniczącego izby usta-
wodawczej. Wszystkie te czynniki sta-
nowią wodę na młyn dla przeciwników 
energii zielonej - poza sztampowymi, jak 

2) Tworzenie regionalnych inicjatyw energetycznych tj. platform ułatwiających współpracę, koordynację działań i wymianę doświadczeń. Np. Europejskie Gazowe Inicjatywy 
Regionalne (ang. Gas Regional Initiative) powołane do wspólnotowego życia 25 kwietnia 2006 r. przez ERGEG (Grupę Europejskich Regulatorów Energii Elektrycznej i Gazu

3) Pełna swoboda wyboru producenta i dystrybutora.

4) Obecnie na Uniwersytecie Stanford w Kalifornii prowadzone są prace nad nowym typem solarów. Wszystko to za sprawą zastosowania procesu PETE w kolektorach (ang. photon 
enhanced thermionic emission), czyli zwiększania emisji termoelektronowych przy pomocy fotonów. Dzięki niemu kolektor słoneczny symultanicznie będzie wykorzystywał światło 
i ciepło do produkcji prądu elektrycznego. To z kolei blisko dwukrotnie poprawi wydajność całego systemu. PETE może być w stanie osiągnąć wydajność na poziomie 50%, a w po-
łączeniu z cyklem termicznym aż 60%. 

5) Koszt budowy 4 do 5 GW turbin gazowych to zaledwie 5-7 mld funtów. Ten sam wolumen w technologii energii wiatrowej kosztowałby ok. 100 mld funtów. Wynika z obliczeń Dietera 
Helma, profesora Uniwersytetu Oksfordzkiego. 

6) Kazus holenderskiego operatora farm morskich, który ogłosił, iż z powodu wady konstrukcyjnej, wiatraki samoistnie przesunęły się o kilka cali. Organizacja handlowa Renewable UK 
szacuje, że tę samą wadę może posiadać 336 turbin typu off shore w Wielkiej Brytanii. Jednostkowy koszt naprawy może wynieść nawet 250 tys. dolarów .
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np. wyższe ceny wytworu prądu z OZE 
w zestawieniu z paliwami kopalnymi. 
Warto również wspomnieć o chroniczno-
ści tzw. wadliwej generacji, jaka obecnie 
trawi idee niekonwencjonalnych genera-
torów mocy, która, jak w tytule, dopro-
wadza do białej gorączki operatorów 
systemu w państwach, gdzie zasiew 
odnawialnych instalacji wytworu jest 
największy. OZE z przyczyn atmosfe-
rycznych nie jest w stanie, tak jak jest 
to w przypadku źródeł opartych na wę-
glowodorach, zapewniać nieprzerwany 
dopływ energii 24h przez 7 dni w tygo-
dniu do konsumentów. Krzywa obcią-
żenia systemu elektroenergetycznego 
zawsze musi znajdować się w stanie 
optimum - tyle samo zużywa się i pro-
dukuje w danej jednostce czasowej. Z 
tego też względu, jeżeli zaimplementu-
jemy mnogie, małoskalowe, rozsiane po 
całym kraju generatory OZE i symulta-
nicznie obniżymy produkcyjność w blo-
kach parowych7, możemy osiągnąć efekt 
odwrotny od pożądanego. Nietrudno 
jest nakreślić fi kcyjny scenariusz, któ-
rego prokurentem będzie niekorzystna 
aura. Bloki węglowe, do których komer-
cyjne dostawy paliw są zabezpieczone 
często derywatami pogodowymi, pra-
cować będą na 15% wydajności. Gdy 
w pewnym momencie, dla przykładu, 
przestanie wiać wiatr o odpowiednich 
parametrach (średnio 5,2 m/s), co mo-
że nawet skutkować zagrożeniem bez-
pieczeństwa energetycznego, konieczne 
będzie wdrożenie planu awaryjnego dla 
zabezpieczenia się przed efektem domi-
na. W gotowości startowej pozostawione 
zostaną generatory gazowe, stanowiące 
często tzw. backup, których uruchomie-
nie i zdolność reaktywnej reakcji na zmie-
niającą się energetyczną rzeczywistość 
trwa znacznie krócej niż np. tradycyjnych 
bloków. Informacja o zaburzeniach pogo-
dowych, wpłynie oczywiście na aktualne 
koszty „błękitnego surowca” notowane-

go na dążącej do pełnego urynkowienia 
europejskiej agorze gazowej. Obecnie li-
czą się jedynie NBP, PSV, TTF. Rynkowe 
rekiny pławią się w giełdowej krwi. Warto 
wtedy sprawdzać, czy tzw. churn factor8 
nie znajduje się na „dziwnie” wysokim 
(strategia gromadzenia ponadnorma-
tywnego inwentarza) lub niskim pozio-
mie (strategia destabilizująca i dezinfor-
mująca rynek). Koniec końców energia 
zielona nie przetnie ostatecznie węzła 
gordyjskiego energii czarnej.

Empirycznym dowodem powyż-
szych słów jest obecna sytuacja w Niem-
czech, gdzie korzystny system dotacji i 
feed-in-tariff 9 udobruchał pospołu pro-
ducentów, jak i odbiorców końcowych 
prądu, doprowadzając w bieżącym roku 
do instalacji rekordowych 8 GW10 (z cze-
go tylko w czerwcu 2 GW) paneli PV. 
Wbrew pozorom taka sytuacja nie jest 
do końca sytuacją zdrową. To w znaczą-
cym stopniu deformuje sieć. Za naszą 

zachodnią granicą pojawiają się nawet 
apele o to, by odgórnie poddać limita-
cji instalacji nowych mocy kolektorów 
słonecznych do 1 GW rocznie tak, by 
w 2013 r. nie legitymować się 50 GW, 
a 30 GW... w 2020 r. W innym wypadku, 
jak alarmuje Niemieckie Stowarzyszenie 
Konsumentów (VZBV), koszty sieciowe 
sięgną nawet 36 mld USD w przeciągu 
najbliższej dekady.

Jedno jest jednakże pewne. Stary, 
edisonowski scentralizowany system 
elektroenergetyczny, jaki po raz pierwszy 
ujrzał światło dzienne 4 września 1882 r. 
w Nowym Jorku w okolicach Wall Street 
odchodzi do lamusa. Czy tempo zmian 
będzie jedno- czy dwupokoleniowe, te-
go obecnie nie jesteśmy w stanie ocenić, 
choćby z uwagi na płynne okoliczności 
i prawidła polityczne, jakie rządzą kana-
lizacją środków publicznych lub prywat-
nych za przyzwoleniem i przy akceptacji 
łac. publici.11

7) Osiągają największą wydajność przy maksymalnym obciążeniu i ruchu łopat turbiny.

8) Miernik transakcyjności giełdy. W tym przypadku odpowiada on na pytanie, ile z zakupionego wolumenu gazu faktycznie i fi zycznie zostało dostarczonych do zamawiającego. Im 
więcej, tym większe prawdopodobieństwo, że do akcji wkroczyły Fundusze Hedgingowe, które swój inwentarz mogą przechowywać choćby w mobilnych tankowcach na pełnym 
morzu.

9) Berlin zagwarantował następujące stawki: 21 centów US za kWh z energii wiatrowej oraz 46 centów US za kWh z paneli dachowych. Gwarancja cen ex-ante obowiązuje 20 lat, 
pomimo tego rozważane jest obniżenie tych stawek.

10) Ekwiwalent 10 dużych elektrowni opalanych węglem.

11) Niedawna frakcyjna zmiana władztwa w USA - ustawodawczy środek ciężkości przesunął się w kierunku Republikanów - może spowolnić proces rozpowszechniania OZE. Czego 
absolutnie nie należy postrzegać jako haniebną praktykę. Należy zaakceptować fakt, iż „Wielka Stara Partia” rządzi według innej fi lozofi i i światopoglądów.

Rys. 1. Wartość inwestycji w OZE w latach 2004-2009 (mld USD)
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 � Wysyp środków

Dlaczego o specyfi ce OZE mo-
wa? Ano dlatego, że te czynniki bar-
dzo często mają wymierny wpływ na 
dostępność linii kredytowych i do-
tacyjnych (np. poprzez manipulację 
efektem dźwigni) oraz decyzje inwe-
storów o skanalizowaniu środków fi -
nansowych w konkretnej technologii, 
na konkretnym etapie rozwoju (rys. 3). 
Chwiejnością - z powodu kryzysu fi -
nansowego ograniczono portfel środ-
ków o 36% rdr - i dużą mobilnością 
kapitału wykazują się szczególnie, 
rządzone wolnorynkowymi regułami 
- Venture Capital i Private Equity, gro-
madzące średnio- i długoterminowy 
kapitał inwestycyjny, który jest aloko-
wany w spółkach niepublicznych, czyli 
niebędących notowanymi na giełdzie. 

VC i PE nie stanowią jednak 
o głównej sile 162 mld USD inwesty-
cji w OZE, jakie globalnie poczyniono 
w 2009 r.12 Powyższy wolumen kapi-
tału (rys. 3) podlega kategoryzacji. 
Na realne inwestycje w projekty ge-
nerujące energię wtórną złożyło się 
101 mld USD żywej gotówki13 - z tego 
33 mld USD ulokowano w Chinach, 
która przyczyniła się do powstania 
50 GW nowych mocy energii zielo-
nej, wyłączając energię spadu wód. 
Po uwzględnieniu tejże, łączny wolu-

men wyniósłby 76 GW. Dla porówna-
nia w ub. r. na nowe źródła opalane 
tradycyjnymi paliwami wyłożono po-
dobną sumę, stawiając jednakże 83 
GW mocy14.

To, na co warto zwrócić pilną uwa-
gę, to wydatkowanie w RD&D w przy-
padku korporacji i R&D w przypadku 
rządów. Przy obu kazusach jest to 
suma liczona w dziesiątkach miliar-
dów. Nagradzanie badań i rozwoju 
jest o tyle kluczowe, że ten proces 
przynosi powiew świeżości do branży. 
Z dwojakiego punktu widzenia to wła-
śnie rola władzy publicznej jest tutaj 
szczególna. W 2009 r. poszczególne 
narodowe jednostki administracyjne 
nie szczędziły środków w tym seg-
mencie, zwiększając poziom współ- 
i fi nansowania o 49% rdr. Czy to ozna-
cza, że rządy zrozumiały swoją rolę? 
Podanie ręki na etapie abstrakcji, gdy 
dane rozwiązanie wydaje się być wy-
ssane z radosnej i prekursorskiej lite-
ratury Alvina Toffl  era, jest zjawiskiem 
nieczęstym i budzącym grozę wśród 
dysponentów środkami publicznymi 
w warunkach demokracji. System 
władzy ludu przyczynił się w dużej 
mierze do niechlubnego zjawiska, 
jakie w anglosaskiej literaturze na-
zwano Doliną Śmierci Inwestycyjnej 
(ang. Valley of Death). To taki etap 
inwestycji (rys. 4), gdzie brak środ-

ków uniemożliwia danej inicjatywie 
rzeczywisty przeskok z fazy demon-
stracyjnej do lokującej, co skutkuje 
śmiercią kliniczną rozlicznych, war-
tościowych inicjatyw. 

Takie R&D, jak np. to prowadzo-
ne obecnie przez Uniwersytet Purdue 
w Stanach Zjednoczonych, nagrodzo-
ne trzyletnim grantem w wysokości 1,4 
mln USD przez amerykańską Narodo-
wą Fundację Nauk i Departament Ener-
gii USA na opracowanie technologii, 
która spożytkuje energię cieplną ga-
zów wydostających się z rury wyde-
chowej pojazdu na prąd elektryczny 
do powtórnego ładowania akumulato-
ra, stanowią wartość dodaną dla całej 
ludzkości. Niewyobrażalne, by projekt, 
który w założeniu może przynieść 10% 
redukcję zużycia paliwa15, został odcię-
ty od fi nansowej pępowiny w imię nie-
zrozumiałych decyzji politycznych lub 
serwilizmu władz względem obywateli 
według unaocznionego powyżej sche-
matu degradacji inwestycyjnej.

Karta przetargowa rządów musi ro-
snąć na potędze również z innego, bar-
dziej pragmatycznego powodu. O sile 
państwa świadczy stan jego podmio-
towości, a ta, w sytuacji szerzącego 
się zjawiska oligopolizacji praw inte-
lektualnych (co zostanie przedstawio-
ne w formie grafi cznej na końcu arty-
kułu) i rosnącego znaczenia instytucji 

12) Niewliczane są do tej sumy tzw. M&A (ang. Merger and Acquisitions), czyli wewnętrzne przejęcia fi rm przez inne fi rmy. 

13) Powyższa kwota obejmuje wszystkie projekty OZE ≥1 MW, z wyjątkiem segmentu energetyki solarnej ≥0,5 MW

14) Widoczna różnica w kosztach upfrontowych obu skrajnych technologii.

15) Pierwszy prototyp przyniósł oszczędności rzędu 5%.

Rys. 2. Akumulowane inwestycje OZE w latach 2004-2009 (mld USD)

Europa 
42,7

Azja i Oceania
40,8

Północna Ameryka
20,7

Południowa
 Ameryka

11,6

Bliski Wschód i Afryka
2,5
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Venture 
Capital

Wydatki 
korporacji 
na RD&D

Wydatki 
rządów 
na R&D

PE
- Private 

Equity

Środki 
Giełdowe

Inwestycje 
firm Środki 

reinwestowane

finansowanie 
aktywów 

(projektów)
M&ASDC*

Wszystkie 
transakcje

Wszystkie 
transakcje

Rozwój technologii

 Sprzęt i jego wytwórstwo

Projekty

Aktywa, fuzje i przejęcia

3
15

10 4
14 46 2

101
18 162

61 223

Rys. 3. Skategoryzowane podtypy transakcji w OZE w 2009 r. (mld USD)

bezpieczeństwa energetycznego w po-
strzeganiu społeczeństw - sukcesywnie 
maleje. Katalizatorem tejże jest moral-
ność i legitymizacja działań. Tego niestety 
zabraknie, jeżeli rządy nie zaprzestaną 
przedkładać korzyści względnych nad 
korzyściami absolutnymi. Rząd lub je-
go komórka reprezentatywna, która nie 
będzie odgrywać aktywnej roli w R&D - 
czyt. nie dokona zbliżenia lub supremacji 
skali inwestycji prywatnych fi rm, otwo-
rzy drogę do korporacjonizmu energe-
tyki odnawialnej expressis verbis. W ta-
kiej sytuacji organy państwowe nie będą 
miały moralnego prawa do ustanawia-
nia aktów legislacyjnych, które mogłyby 
ochronić rynek przed elitarną akumula-
cją patentów w wąskim gronie posiada-
czy. Realnym narzędziem, łagodzącym 
taki obrót spraw jest tzw. compulsory li-
censing, wymuszający na właścicielach 

awangardowych rozwiązań technicznych 
konieczność ich zrzeczenia się, podzie-
lenia się ze społecznością globalną, w 
imię interesu publicznego za określoną 
literą ustawy kwotę, najczęściej zryczał-
towaną, odszkodowania16.

 � Sumując...

Licznik demografi czny pędzi co nie 
miara. Najbardziej w krajach rozwijają-
cych się, gdzie brak kontroli urodzeń oraz 
prym pracochłonnego sektora rolniczego 
w pośredni sposób tłumaczy ekstremal-
nie wysoką dzietność. Ogrom wyzwa-
nia przed jakim stoi ludzkość, najlepiej 
egzemplifi kują liczby. Jeżeli po wspo-
mnianym 1882 r., po świecie stąpało 
1,6 mld par stóp, to dziś system elek-
troenergetyczny musiałaby wyposażyć 
w luksus energii elektrycznej już blisko 

7 mld. Scentralizowany system ukazuje 
swoją nieporadność, zostawiając bez 
prądu ok. 2,3 mld ludzi. Jeżeli już docie-
ra on do odbiorcy wrażliwego i obywa-
tela krajów trzeciego świata, to w ilości 
umożliwiającej na oszczędne korzystanie 
li i wyłącznie ze światła przez 365 dni w 
roku - 100 kWh. Do rozwoju intelektual-
nego jednostki, a co za tym następuje, 
wzrostu PKB takich państw, niezbęd-
ne jest efektywne zużycie co najmniej 
600-700 kWh. 

Publiczno-prywatne fi nansowanie in-
westycji w energetykę odnawialną, mie-
niącą się wymienionymi powyżej przy-
miotami, może zmienić ten stan rzeczy 
na lepsze. I tu znowu przydatny jest przy-
kład Chin. Wzmożona aktywność, pozy-
tywny klimat dla OZE i transpozycja idei 
na namacalne zapisy w Planach 5-let-
nich, odzwierciedliły się choćby kaska-
dowym skokiem w segmencie branży 
solarnej. Jeszcze w 1999 r. Chińczy-
cy produkowali taśmowo zaledwie 1% 
wszystkich paneli. Obecnie tamtejsza 
spółka Suntech fabrykuje ponad 32% 
w skali globu. Przez to też nie sposób 
nie dać wiary, iż w 2020 r. Państw Środka 
będzie legitymowało się 600 GW energii 
zielonej, jak prognozuje naczelne ciało 
planistyczne kraju - NDRC. To rzeczy-
wisty efekt działań inwestycyjnych mo-
tywowanych aktywną rolą publiczną... �

16) Taki zapis widnieje m.in. w Pakiecie Klimatycznym dla Ameryki Północnej, którego implementacja po wyborach uzupełniających do Senatu i wyborze nowych członków Izby
 Reprezentantów z 2 listopada br. poddawana jest pod wątpliwość.

Tab. 1. Ogólna liczba zgłoszonych 
i zarejestrowanych patentów dla poszczególnych technologii, stan na 2008 r.

Typ technologii
Ogólna liczba 
zarejestrowa-

nych patentów
Typ technologii

Ogólna liczba 
zarejestrowa-

nych patentów

Panele fotowoltaiczne 15,989 Biomasa 5,305

Technologie czystego węgla 7,059 Sekwestracja CO2
9,160

Energetyka wiatrowa 12,264 Telefonia komórkowa 11,363

Panele termalne 7,193
Urządzenia diagnostyki 

medycznej
1,984
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Etap 1
R&D

Etap 2
demonstracja

Etap 3
rozlokowanie

Etap 4
rozproszenie

Etap 5
komercjalizacja

Dolina 
Śmierci 

Inwestycyjnej

Clean Development Mechanism

Koncentracja 
na funduszach 
dla R&D

Koncentracja na
polityce strategicznej, 
kreującej popyt i fundusze 
publiczne, które 
wypełniają luki finansowe

Koncentracja na polityce 
strategicznej, która ustanawia 
ceny emisji CO2 i regulacjach 
likwidujących bariery rynkowe

Koszt generacji energii 
z paliw kopalnych

Koszt generacji energii 
z paliw kopalnych
+ cena prawo do emisji CO2

Wymagany poziom 
wsparcia publicznego

Koszt jednostkowy 
technologii

Klucz:
 Proces

Finansowanie

Badania 
technologii

Rozwój 
technologii

Ekspansja 
technologii

Wejście 
na rynek

Rząd

Fundusz Venture Capital

Fundusz Private Equity

Giełda

Fuzje i nabycia

Kredyt rynkowy

Finansowanie z opłat za emisję CO2

Rys. 5. Kontinnum fi nansowania w sektorze energii odnawialnej

Rys. 4. Etapy projektu inwestycyjnego oraz zjawisko Doliny Śmierci Inwestycyjnej
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1 Wszystkie Inwestycje
1.1 Nowe inwestycje 46 72 109 157 174 162 -7% 29%
1.2 Ogólna liczba dokonanych transakcji 57 102 149 220 239 223 -7% 32%

2 Nowe inwestycje z wyszczególnieniem wartości
2.1 Rozwój technologii

2.1.1 Fundusze Venture Capital 1.2 1.4 2.2 3.9 4.3 2.7 -37% 19%

2.1.2 Rządowe wsparcie R&D 4.3 4.6 5.1 5.9 6.5 9.7 49% 18%

2.1.3 Wydatki korporacji na RD&D 15.4 15.0 15.8 16.7 17.7 14.9 -16% -1%

2.2 Wsparcie na budowę sprzętu technologicznego
2.2.1 Fundusze Private Equity 0.3 1.0 3.3 3.7 7.6 4.1 -46% 65%

2.2.2 Giełdy 0.9 5.0 12.9 24.6 14.0 14.1 0% 74%

2.3 Budowa projektów
2.3.1 Finansowanie aktywów 15.8 33.4 58.7 89.2 108.4 100.9 -7% 45%

Z czego reinwestowano 0.0 0.0 1.1 5.7 4.5 2.4

2.3.3 Wydatkowanie na generatory mikroskalowe 8.2 11.6 12.5 19.0 19.5 18.1 -7% 17%

Liczba inwestycji 18 41 76 116 130 119 -8% 46%

Rządowe R&D, korporacyjne RD&D i małe projekty 28 31 33 42 44 43 -2% 9%

Łączna liczba nowych inwestycji 46 72 109 157 174 152 -7% 29%
3 Fuzje i przejęcia

3.1 Przejęcia przez Private Equity 0.9 3.6 2.0 3.6 5.8 3.5 -39% 30%

3.2 Wycofanie środków przez inwestorów publicznych 0.0 1.5 2.0 5.0 1.0 1.9 93% 167%

3.3 Fuzje i przejęcia dokonane przez korporacje 4.0 13.2 16.9 23.8 20.2 18.7 -7% 36%

3.4 Przejęcia i refi nansowanie projektów budów nowych generatorów 5.4 11.8 18.5 30.3 38.7 36.6 -5% 47%

4 Finansowanie w poszczególnych technologiach
4.1 Energia wiatrowa 11.0 20.6 29.9 51.9 58.8 67.3 14% 44%

4.2 Energia słoneczna 0.6 3.2 10.3 21.9 33.0 24.3 -27% 107%

4.3 Biopaliwa 1.5 6.0 19.7 19.7 18.5 6.9 -62% 36%

4.4 Biomasa i odpady 2.4 6.2 9.0 11.5 9.4 10.8 14% 35%

4.5 Inteligentne technologie 1.3 1.8 2.9 3.9 3.2 4.4 34% 28%

4.6 Małoskalowe elektrownie wodne 0.5 1.9 2.0 3.5 4.2 3.6 -9% 48%

4.7 Energia geotermalna 0.8 0.4 1.2 1.6 2.2 1.5

4.8 Wsparcie i usługi branży niskowęglowej 0.0 0.6 0.7 1.3 0.4 0.3 -41% 46%

4.9 Energia pływów wodnych 0.0 0.0 0.5 0.4 0.1 0.2 110% 66%

Łącznie 18 41 76 116 130 119 -8% 46%
5 Geografi a nowych inwestycji

5.1 Globalnie
5.1.1 Europa 9.2 18.7 28.1 48.4 48.4 43.7 -10% 37%

5.1.2 Ameryka Płn 4.6 11.3 27.1 32.9 33.3 20.7 -38% 35%

5.1.3 Ameryka Płd 0.5 2.8 4.5 8.0 14.6 11.6 -21% 91%

5.1.4 Azja i Oceania 3.7 7.9 14.9 24.4 31.3 40.8 30% 61%

5.1.5 Bliski Wschód i Afryka 0.2 0.2 1.5 2.0 2.1 2.5 20% 61%

Łącznie 18 41 76 116 130 119 -8% 46%
5.2 Wybrane państwa/regiony rozwijające się

5.2.1 Brazylia 0.4 1.8 4.0 6.7 12.8 7.8 -39% 85%

5.2.2 Chiny 0.9 2.6 7.2 13.3 22.1 33.7 53% 105%

5.2.3 Indie 1.1 2.8 3.7 4.7 3.4 2.7 -21% 19%

5.2.4 Afryka 0.2 0.1 0.6 1.2 1.0 0.9 -12% 34%

Lp. Kategoria                                                                                    Rok
2004
$bn

2005
$bn

2006
$bn

2007
$bn

2008
$bn

2009
$bn

2008
2009

Growth 
%

2004
2009
CAGR 

%

Tab. 2. Plastyka zoligopolizowanego rynku IPR w liczbach
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Lp. Posiadacz
Liczba 
paten-

tów

Łącznie 15,989

1. Sharp 608

2. Canon 561

3. Sanyo 483

4.
Asahi Glass 

Co Ltd
487

5.
Matsushita 

Electric
359

6.
Fuji Electric 

Co Ltd
258

7. Hitachi 223

8.
Merck Patent 

Gmbh
198

9.
Kyocera 

Corporation
190

10.
Kanegafuchi 
Kagaku Kogy 

o KK
184

11.
Samsung 

Electronics 
Co Ltd

178

12. DuPont 172

13.
General 

Electric Co
164

14.
Shin Etsu 

Handotai Co 
Ltd

160

15. Sumitomo 159

16. Sony Corp 157

17.
Honda Motor 

Co Ltd
155

18.
Seiko Epson 

Corp
144

19.
Atlantic 
Richfi eld 
Company

129

20. Siemens 129

Lp. Posiadacz
Liczba 
paten-

tów

Łącznie 12.264

1. Enercon 612

2.
General 

Electric Co
525

3.
Vestas Wind 
Systems A/S

316

4. Mitsubishi 239

5.
LM Glasfi ber 

A/S
171

6. Hitachi Ltd 146

7. Siemens 140

8.
United 

Technologies 
Corp

122

9. ABB AB 116

10.
RePower 

Systems AG
111

11.
Gamesa 

Innovation & 
Technology SI

89

12.
Nordex Ener-

gy Gmbh
86

13. NTN Corp 77

14.
Aerodyn 

Engineering 
Gmbh

68

15.
Hansen 

Transmissions 
International

60

16.
Neg Micon 

A/s [Ve-
stas:2003]

59

17.
Matsushita 
Electric Ind 

Co Ltd
56

18.
Shinko Elec-
tric Co Ltd

55

19.
Fuji Jukogo 

KK
34

20. Ebara Corp 30

21. Toshiba 30

Lp. Posiadacz
Liczba 
paten-

tów

Łącznie 5.305

1. Hitachi 334

2.
Mitsubishi He-
avy Industries

265

3.
Kawasaki 

Heavy Ind Ltd
116

4.
Ishikawajama-
Harima Heavy 

Industries
97

5.
Nippon Steel 

Corp
94

6. Ebara Corp 87

7. Sumitomo 87

8. NKK Corp 69

9. Mitsui 62

10. Toshiba Corp 36

11.
Fuji Electric 

Co Ltd
27

12.
Nippon 

Kokam KK
27

13.
General 

Electric Co
25

14. Kubota Ltd 24

15.
Ube Industries 

Ltd
24

16. Chugai Ro Co 22

17.
Takuma Co 

Ltd
22

18.
Chinase 

Academy of 
Sciences

21

19.
Kobe Steel 

Ltd
20

20.
Union Carbide 

Corporation
20

21.
University of 

California
20

Lp. Posiadacz
Liczba 
paten-

tów

Łącznie 7.193

1.
Matsushita 

Electric
95

2.
Mitsubishi Heavy 

Industries
94

3. Sanyo 73

4. Toshiba Corp 69

5. Hitachi 62

6.
Agency of Indu-
striial Science & 

Technology
56

7.
Boeing/Rockwell 

Intl.
45

8.
United Technolo-
gies Corp/Pratt & 

Whitney
41

9. Sharp 35

10. Sumitomo 34

11.
Deutsches Zen-
trum fur Luft und 

Raumfahrt EV
32

12.
US Departament 

of Energy
32

13. Canon 30

14.
Yeda Research 
and Develop-

ment
29

15. NEC Corporation 27

16.
General Electrin 

Co
26

17.
Siemens Fraun-

hofer
24

18.
Forderung der 
Angewandten 
Forschung EV

21

19. 3M 21

20. NASA 21

Tab. 3. Struktura własnościo-
wa praw intelektualnych 
w segmencie paneli fotowolta-
icznych, stan na 2008 r.

Tab. 4. Struktura własnościo-
wa praw intelektualnych 
w segmencie energetyki wia-
trowej, stan na 2008 r.

Tab. 5. Struktura własnościo-
wa praw intelektualnych 
w segmencie wytworu prądu 
elektrycznego z biomasy, stan 
na 2008 r.

Tab. 6. Struktura własnościowa 
praw intelektualnych w segmen-
cie paneli CSP, stan na 2008 r.
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Na cztery dni Poznań zamienił się 
w europejskie centrum informacji 

związanej z ekologią, efektywnym wy-
korzystaniem energii oraz gospodar-
ką odpadami i recyklingiem. Ekspozy-
cja targów POLEKO i KOMTECHNIKA 
zajęła łącznie powierzchnię ponad 
15.000 m2 i zgromadziła około 700 
wystawców i fi rm reprezentowanych 
z 20 krajów: Austrii, Australii, Belgii, 
Czech, Danii, Finlandii, Francji, Holan-
dii, Japonii, Kanady, Lichtensteinu, Luk-
semburga, Niemiec, Norwegii, Polski, 
Szwajcarii, Szwecji, Ukrainy, Wielkiej 
Brytanii i Włoch. Honorowy patronat 
nad tegoroczną edycją targów POLE-
KO objął Minister Środowiska, dr hab. 
inż. Andrzej Kraszewski.

Ekspozycję targową odwiedziło bli-
sko 20 tysięcy zwiedzających. Mieli 
oni okazję zapoznać się z prezentowa-
nymi przez wystawców najnowszymi 
produktami i technologiami z zakresu 
ochrony środowiska. Targi cieszyły się 
też ogromnym zainteresowaniem me-
diów tak branżowych, jak i lokalnych 
oraz ogólnopolskich. W sumie akredyto-
wało się blisko 300 dziennikarzy.

Podczas Gali Otwarcia rozdano pre-
stiżowe wyróżnienia: Złote Medale i na-

grody Acantus Aureus. Złotym Me-
dalem, wyróżnieniem przyznawanym 
najlepszym targowym produktom, uho-
norowano 9 fi rm w ramach targów PO-
LEKO oraz 3 uczestniczące w targach 
KOMTECHNIKA. W gronie laureatów 
Złotego Akanta znalazło się 12 fi rm. Na-
groda ta jest przyznawana za stoiska 
najlepiej zaprojektowane i przygotowa-
ne do realizacji strategii marketingowej 
fi rmy w ekspozycji targowej.

W ramach POLEKO, podobnie jak 
w roku ubiegłym, funkcjonowały cztery 
salony: Salon Czystej Energii, Salon 
Recyklingu, Salon Aparatury Kon-
trolno-Pomiarowej oraz Salon Nauki 
dla Środowiska. Dodatkowym atutem 
targów był program wydarzeń, na który 
składało się kilkadziesiąt specjalistycz-
nych konferencji, seminariów, debat ale 
również wystaw, prezentacji i konkursów. 
Należy tu wymienić, cieszące się ogrom-
nym zainteresowaniem, Forum Czystej 
Energii - cykl codziennych seminariów 
poświęconych najnowszym rozwiąza-
niom w dziedzinie pozyskiwania energii 
ze źródeł odnawialnych oraz Forum Re-
cyklingu, którego tematem przewodnim 
było powtórne wykorzystanie materiałów 
oraz zmniejszenie produkcji odpadów. 

„Finansowanie inwestycji śro-
dowiskowych” było tematem wiodą-
cym tegorocznych targów POLEKO. 
Poświęcono tej tematyce seminarium 
zorganizowane w drugim dniu targo-
wym przez Ministerstwo Środowiska. 

Konferencja „Wsparcie inwesty-
cji środowiskowych - fi nansowa-
nie, procedura, alternatywne źró-
dła wsparcia” przygotowana przez 
„Fundusze Europejskie” była kolejnym 
punktem programu, który wzbogacił 
program towarzyszący targom. Spo-
tkanie to stało się źródłem wiedzy na 
temat sposobów sprawnego przepro-
wadzania inwestycji środowiskowych 
i metod pozyskiwania wsparcia fi nan-
sowego na inwestycje skierowane na 
ochronę środowiska.

Po raz pierwszy w zakres tema-
tyczny targów włączono dwa istotne 
zagadnienia: rewitalizację i rekulty-
wację. Celem tego bloku tematyczne-
go było pokazanie istniejących moż-
liwości ponownego wykorzystania 
przestrzeni, zasobu środowiskowe-
go ograniczonego i niezwykle cenne-
go. Tej tematyki dotyczyła konferen-
cja „Rewitalizacja odpowiedzią na 
wyzwania zrównoważonego roz-

Mi�dzynarodowe Targi Pozna	skie Sp. z o.o.

TARGI W EKO-KLIMACIE 
zako�czone
Prezentacja najnowszych rozwi�za� z zakresu ochrony �rodowiska 

i	gospodarki komunalnej, pokazy maszyn w ruchu, rozmowy biznesowe 
prowadzone na stoiskach oraz blisko 50 specjalistycznych konferencji 
i	warsztatów - tak wygl�da�y tegoroczne edycje Mi�dzynarodowych Targów 
Ochrony rodowiska POLEKO oraz Mi�dzynarodowych Targów Techniki 
Komunalnej KOMTECHNIKA, które odby�y si� w Poznaniu w dniach 
23-26 listopada 2010 r.
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woju” zorganizowana przez Instytut 
Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, 
Urząd Marszałkowski Województwa 
Śląskiego oraz Międzynarodowe Tar-
gi Poznańskie. W czasie tego semina-
rium omówiono realizacje projektów 
odbudowy zdegradowanych obszarów 
środowiska oraz wyniki najnowszych 
badań naukowych opracowanych na 
obiektach pilotażowych. Wśród pre-
legentów znaleźli się wysokiej klasy 
specjaliści posiadający doświadczenie 
w badaniu terenów wymagających re-
mediacji oraz w praktycznym wdraża-
niu innowacyjnych metod i technologii 
rewitalizacji obszarów zniszczonych. 

Wyjątkowo ciekawym punk-
tem programu okazała się debata 
z udziałem ekspertów pod tytułem 
„Czy istnieją granice ochrony śro-
dowiska?”. W jej trakcie zabrali głos 
przedstawiciele mediów, instytucji pań-
stwowych, organizacji pozarządowych 
oraz inwestorzy. Gościliśmy m.in. prof. 
Macieja Nowickiego (b. Minister Śro-
dowiska), dr. Andrzeja Patalasa (Auto-
strada Wielkopolska), dr. Mariana Nic-
kela (Business Centre Club, NICKEL, 
DEVELOPMENT), Jerzego Juszczyń-
skiego z Polskiego Klubu Ekologicz-
nego oraz Tomasza Zubilewicza (TVN 
24). Podczas spotkania poruszone 
zostały problemy związane z inwesty-
cjami gospodarczymi i ich skutkami 
dla środowiska naturalnego. Debata 
o granicach ochrony środowiska za-
debiutowała na targach POLEKO w 
tym roku, będąc swoistym zaprosze-
niem do rozmowy i wspólnego poszu-
kiwania kompromisowych rozwiązań 
godzących opinie i interesy różnych 
środowisk. Już teraz planowana jest 
kontynuacja tej debaty podczas przy-
szłorocznych targów. 

Po raz pierwszy w POLEKO udział 
wzięła Komenda Wojewódzka Pań-
stwowej Straży Pożarnej z Poznania, 
prezentując sprzęt oraz procedury 
działania podczas akcji związanych 
z klęskami żywiołowymi. Oddział Wiel-
kopolski Stowarzyszenia Inżynierów 
i Techników Pożarnictwa, Komenda 
Wojewódzka Państwowej Straży Po-
żarnej w Poznaniu oraz Międzynaro-
dowe Targi Poznańskie zorganizowali 
dwudniową konferencję techniczną 
„Przeciwdziałanie poważnym awa-
riom przemysłowym”, której towa-
rzyszył pokaz ratownictwa chemicz-
no-ekologicznego. 

Ogromnym zainteresowaniem 
cieszył się cykl spotkań Glob Pełen 
Energii. Podczas czterech dni targo-
wych zaproszeni eksperci świata na-
uki, przemysłu oraz pasjonaci interesu-
jący się odnawialnymi źródłami energii, 
w tym m.in. Pascal Brodnicki i Tomasz 
Zubilewicz, przybliżali wszystkim za-
interesowanym zagadnienia dotyczą-
ce energetyki geotermalnej, słonecz-
nej, wiatrowej i wodnej. Wydarzenie to 
składało się z kilku części, w których 
zaprezentowane zostały poszczególne 
źródła energii odnawialnej oraz tech-
nologie ich pozyskiwania. 

Ekspozycje targowe uatrakcyjniły 
ofi cjalne wystąpienia narodowe, zor-
ganizowane pod patronatem agen-
cji bądź instytucji rządowych, które 
przedstawiły kompleksowe rozwią-
zania z zakresu ochrony środowiska i 
gospodarki komunalnej. Swoje ekspo-
zycje przygotowały: Austria, Czechy, 
Kanada, Niemcy, Norwegia i Szwajca-
ria. Ambasada Norwegii przygotowała 
ponadto niespodziankę dla wszystkich 
miłośników ekologii odwiedzających 
Poznań, konkurs pod hasłem „Segre-
guj odpady opakowaniowe - wygraj 
wycieczkę do Norwegii”. Wystar-
czyło wrzucić pustą butelkę PET lub 
puszkę do jednego z trzech automa-
tów zainstalowanych w pawilonach 
targowych, wypełnić kupon z pytaniem 
quizowym i wygrać atrakcyjną nagro-
dę, w tym najcenniejszą - wycieczkę 
do Norwegii.

 � Rekordowa 
Komtechnika

O ponad 100% większą powierzch-
nią w porównaniu do ubiegłego roku 
mogły się pochwalić targi KOMTECH-
NIKA. Udział w nich wzięli czołowi lide-
rzy branży, prezentujący najnowocze-
śniejsze urządzenia i pojazdy służące 
do utrzymania czystości i porządku ulic, 
a także placów oraz zieleni miejskiej. 

Ogromne zainteresowanie tym wy-
darzeniem pokazuje, że istnieje potrze-
ba komunikacji pomiędzy dostawcami 
techniki i technologii komunalnej, a pro-
fesjonalistami z jednostek samorzą-
dowych, zakładów utrzymania czysto-
ści oraz przedsiębiorstw świadczących 
usługi komunalne. 

W ramach KOMTECHNIKI odbyły 
się widowiskowe pokazy pojazdów ko-
munalnych na żywo - City Truck Show. 
Na otwartej przestrzeni targowej zwie-
dzający każdego dnia mogli zobaczyć 
m.in. pracujące zamiatarki uliczne, łado-
warki, rębarki czy ciągniki komunalne. 
Wydarzenie to miało na celu promocję 
prezentowanych marek wśród osób 
zainteresowanych nowoczesnymi roz-
wiązaniami z tej dziedziny. 

Targi POLEKO oraz KOMTECH-
NIKA to nie tylko spotkania profesjo-
nalistów branży ekologicznej oraz naj-
większe targowe wydarzenie w Europie 
Środkowo-Wschodniej. To również tar-
gi wiedzy, pełniące ważną funkcje spo-
łeczną. To tutaj bowiem niezwykle in-
tensywnie promowane są postawy 
proekologiczne, które w przyszłości ma-
ją szansę zmienić mentalność pokoleń. 

Więcej informacji: 
www.poleko.mtp.pl, 
www.komtechnika.pl 
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Arkadiusz Bruli�ski, rzecznik prasowy Gda	skiego Przedsi�biorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

CSR
w energetyce

CSR rozumiany jako spo�eczna 
odpowiedzialno�� biznesu nie 

tylko na zewn�trz, ale i wewn�trz organizacji 
jest obecny w coraz wi�kszej ilo�ci polskich 
przedsi�biorstw. Naturalny rozwój koncepcji 
CSR obserwujemy od kilku lat równie� w bran�y 
energetycznej. Polski sektor energetyczny mo�na 
podzieli� na trzy obszary: elektroenergetyka, 
gazownictwo oraz ciep�ownictwo. Ró�nice 
w potrzebach i mo�liwo�ciach ka�dego z nich 
s� istotne i znajduj� swoje odzwierciedlenie 
równie� w dzia�aniach CSR. Obecnie nie ma 
ju� przedsi�biorstw, których to nie dotyczy.

Badania przeprowadzone w 2010 
r. przez Urząd Regulacji Ener-

getyki (URE) dot. CSR w sektorze 
energetycznym (wyniki opublikowane 
w biuletynie URE 5/2010) wykazują, 
że z każdym rokiem wzrasta świado-
mość konieczności trwałego rozwoju 
działalności przedsiębiorstwa zgodne-
go z poszanowaniem potrzeb klientów, 
lokalnych społeczności, udziałowców, 
partnerów biznesowych oraz pracow-
ników. 

W porównaniu z 2009 r. wskazu-
je na to m.in. 17% wzrost odpowiedzi 

zwrotnej dot. ankiety URE (ilościowo) 
lub 22% wzrost ilości przedsiębiorstw 
posiadających strategię CSR (jakościo-
wo). Szczegółowe wyniki tego bada-
nia pokazują również, że coraz częściej 
działania z zakresu CSR są obecne 
w poszczególnych fi rmach, ale ich re-
alizacja nie jest jeszcze optymalnie za-
planowana i koordynowana lub znajduje 
się dopiero w budowie.

Punktem wyjścia do efektywne-
go prowadzenia działań w tym zakre-
sie jest zdefi niowanie koncepcji CSR 
w spółce oraz wprowadzenie konkret-
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nych aktywności do działalności przed-
siębiorstwa, zarówno w odniesieniu do 
odbiorców energii, pracowników fi rmy, 
jak i do społeczności lokalnej i środo-
wiska naturalnego. W efekcie pozwoli 
to na osiągnięcie m.in. następujących 
korzyści: poprawy wizerunku, lepszych 
relacji z otoczeniem biznesowym, wzro-
stu wartości fi rmy, pozyskanie nowych 
klientów. Są to ważne czynniki, które 
w sytuacji konieczności uzasadnienia 
kosztów ponoszonych na CSR tworzą 
dodatkową wartość naszego zaanga-
żowania. 

Jako przedstawiciel spółki ciepłow-
niczej, chciałbym pokazać na przykła-
dzie niektórych działań, jak przełożyły 
się one na podniesienie wartości Gdań-
skiego Przedsiębiorstwa Energetyki 
Cieplnej w kontekście postrzegania 
przez otoczenie zewnętrzne, ale także 
przez pracowników fi rmy. Warto o nich 
pamiętać, ponieważ w wielu przedsię-
biorstwach są oni pomijani w komu-
nikacji dotyczącej CSR, co jest z za-
sady dużym błędem. Identyfi kowanie 
się pracowników z działalnością fi rmy, 
możliwość wpływu na rozwój własnej 
kariery zawodowej poprzez szkolenia, 
przejrzysty system wynagrodzeń i mo-
tywacji oraz dodatkowe świadczenia 
np. dla młodych rodziców - są dobrą 
podstawą zatrzymania i rozwijania w 
organizacji najlepszych pracowników. 
System ten w GPEC jest współtwo-
rzony przez pracowników w efekcie 
uwzględnienia ich propozycji i uwag 
pozyskanych w ramach Badania Opinii 
Pracowników, co dodatkowo wzmacnia 
ich identyfi kację z organizacją pracy w 
fi rmie. Pozyskiwanie nowych pracow-
ników z odpowiednim przygotowaniem 
jest zarówno efektem wypracowanej 
dobrej marki przedsiębiorstwa, jak też 
ciekawej oferty praktyk i programów 
dla stażystów. Udział i nagrody w ta-
kich programach jak „Firma Przyjazna 
Mamie”, „Grasz o staż”, czy „Solidny 
Pracodawca” są z jednej strony potwier-
dzeniem dla fi rmy, że podjęte działania 
odznaczają się dużym stopniem efek-
tywności, a dla obecnych i przyszłych 

Konieczność uzasadnienia tego typu działań w fi rmach energetycznych 
zachodzi również wobec URE, którego Prezes określił istotę CSR dla ener-
getyki jako: „strategię harmonijnie łączącą etyczne i ekologiczne aspekty 
w działalności gospodarczej z jej dominującym atrybutem, czyli efektyw-
nością; eksponującą jawność, przejrzystość działania, rzetelność wobec 
klientów (kalkulacja cen, jakość dostaw i obsługi) i w kontaktach z pozosta-
łymi interesariuszami (m.in. z pracownikami, akcjonariuszami, dostawcami, 
społecznością lokalną) oraz samoograniczenie przewagi monopolistycznej. 
To wkład biznesu w realizację polityki energetycznej państwa oraz taki spo-
sób prowadzenia fi rmy, który nie nadużywa jej przewagi wobec odbiorcy 
energii, gazu czy ciepła.” 

pracowników zachętą do pracy dla do-
brego pracodawcy. 

Ponieważ dla opinii publicznej to 
właśnie pracownicy fi rmy są często naj-
bardziej wiarygodnym źródłem infor-
macji, komunikacja musi mieć na celu 
wywołanie u nich pożądanych przez 
pracodawcę zachowań z uwzględnie-
niem odpowiedzialności społecznej, 
wypracowanie stylu komunikacji z oto-
czeniem zewnętrznym, ale również po-
między samymi pracownikami. Dotyczy 
to zarówno kadry zarządzającej, jak też 
każdego pracownika fi rmy. 

Aktywności podejmowane z założe-
niem dotarcia do zewnętrznej grupy do-
celowej powinny w przedsiębiorstwach 
branży ciepłowniczej skupiać się m.in. 
na informowaniu i promowaniu wśród 
klientów i lokalnych społeczności zasad 
racjonalnego korzystania z energii. Naj-
szybciej i najtaniej można to osiągnąć 
poprzez publikację porad w tym zakre-
sie na stronach internetowych fi rm, ale 
także wykorzystując różne kanały do-
tarcia do klientów istniejących i poten-
cjalnych, m.in. poprzez merytoryczne 
wsparcie redakcji dodatków i porad-
ników dotyczących np. racjonalnego 
korzystania z energii lub modernizacji 
instalacji, itp. 

Jednocześnie przedsiębiorstwa sa-
me muszą dawać dobry przykład ogra-
niczając emisje szkodliwych substancji 
(np. poprzez likwidację lub moderniza-
cję nieefektywnych kotłowni, czy wy-
mianę sieci przesyłowych) i wprowadza-
jąc technologie coraz mniej obciążające 
środowisko (np. kogeneracyjne źródła 
ciepła). GPEC w ciągu ostatnich lat zli-

kwidował prawie 150 kotłowni węglo-
wych w Gdańsku, podłączając zasilane 
przez nie obszary do sytemu grzewcze-
go GPEC oraz wybudował w miejscu 
starej kotłowni węglowej nowoczesną 
Elektrociepłownię „EC Matarnia” zasila-
ną gazem. Takie aktywności w przypad-
ku fi rm infrastrukturalnych nierozerwal-
nie związanych z lokalnym otoczeniem, 
mają bezpośrednie przełożenie na od-
biór wśród tej grupy docelowej podno-
sząc komfort życia mieszkańców. 

Prowadzenie programów eduka-
cyjnych dla dzieci i młodzieży dotyczą-
cych np. ochrony środowiska oraz ra-
cjonalnego korzystania z energii jest 
jedną z efektywniejszych form dotar-
cia do lokalnej społeczności, dlatego 
np. festyny edukacyjne organizowane 
w okresie wakacji przez GPEC cieszą 
się dużą popularnością właśnie wśród 
rodzin. W ciągu roku szkolnego w ra-
mach CSR skierowanego do najmłod-
szych fi rma realizuje akcje edukacyjne 
w szkołach podstawowych, podczas 
których prowadzone są zajęcia z za-
kresu ochrony środowiska oraz prze-
kazywane książeczki edukacyjne, w 
których maskotka fi rmy tłumaczy, jak 
racjonalnie korzystać z energii. 

W czasach rosnącej świadomości 
i wymagań konsumentów, działanie 
z uwzględnieniem CSR jest konieczne. 
Najlepsze jednak efekty można osią-
gnąć wtedy, gdy strategia fi rmy niewy-
muszenie uwzględnia te działania, a jej 
pracownicy mają świadomość tego, 
że jest to dobra długofalowa inwesty-
cja, a nie traktują wydatkowanych na 
ten cel środków jako koszty. �



68 nr 6(18)/2010

C
IE

PŁ
O

W
N

IC
TW

O

 � Co to oznacza 
dla polskiego 
ciepłownictwa? 

Niestety odbiorcy ciepła nie mogą te-
raz liczyć na tanie ciepło. Zgodnie z po-
lityką klimatyczną UE ciepło i chłód pro-
dukowane z węgla będą coraz droższe. 
Dyrektywa w obecnym kształcie ozna-
cza jedynie (i aż), że gospodarstwa do-
mowe nie będą narażone na gwałtowny 
wzrost cen ciepła w 2013 r., ale absolut-
nie nie zwalnia sektora ciepłowniczego 
z konieczności przeprowadzenia rady-
kalnych zmian.  

Poniżej przedstawiamy podstawowe 
zasady polityki energetycznej UE w za-
kresie ciepłownictwa, przebieg negocja-
cji w Komisji Europejskiej nad zasadami 
wdrożenia ETS oraz  rekomendacje, co 
koniecznie należy zrobić, aby sprostać 
wyzwaniom klimatycznym postawionym 
przed sektorem.

 � Zielone światło dla 
kogeneracji w polityce 
energetycznej

Rozwój systemów ciepłowniczych 
opartych na wysokosprawnej kogene-
racji jest promowany w  unijnej „Strategii 
energetycznej 2020” jako narzędzie jed-

noczesnej poprawy efektywności energe-
tycznej oraz zmniejszenia emisji CO2. Pol-
ska posiada dobrze rozwinięte systemy 
ciepłownicze dostarczając do odbiorów 
końcowych ok. 430 000 TJ ciepła (62% 
z kogeneracji), tj. tyle ile łącznie w sys-
temach ciepłowniczych Danii, Szwecji, 
Holandii, Litwy, Łotwy, Węgier i Francji. 
Wciąż istnieje duży potencjał rozwoju 
tych systemów ciepłowniczych. W doku-
mencie „Polityka energetyczna Polski do 
2030 roku” postawiono cel podwojenia 
produkcji energii elektrycznej w jednost-
kach kogeneracyjnych do 2020 r. 

 � Czerwone światło dla 
kogeneracji w polityce 
klimatycznej

To jedna strona rozwoju tej technolo-
gii. Z drugiej strony, Komisja Europejska 
przez ponad rok negocjacji nad zasada-
mi wdrożenia znowelizowanej dyrektywy 
ETS promowała rozwiązania, które - na-
szym zdaniem - blokowałyby rozwój ko-
generacji w Polsce: będący ich skutkiem 
wzrost cen ciepła byłby na tyle wysoki, 
że odbiorcom opłacałoby się rezygnować 
z ciepła sieciowego i przestawiać się na 
indywidualne systemy grzewcze.

Zacznijmy jednak od początku, tj. od 
pryncypiów i założeń dyrektywy ETS.

 � Ogólne zasady dyrektywy 
ETS

W celu ograniczenia przemysłowej 
emisji CO2, Unia Europejska uruchomiła 
w 2005 r. system Handlu Emisjami (EU 
ETS). Duże, energochłonne zakłady prze-
mysłowe, ciepłownictwo  oraz energety-
ka  muszą uzyskać pozwolenie na emisję 
dwutlenku węgla (uprawnienie do emisji). 
System działa na zasadzie „cap and tra-
de” (limit i handel). „Cap” oznacza limit 
całkowitej ilości uprawnień dostępnych 
na dany rok. Do wyznaczonego pułapu, 
fi rmy otrzymują bezpłatne uprawnienia 
do emisji. Nadwyżki uprawnień, co do 
zasady, mogą sprzedać, a brakujące mu-
szą dokupić, zapłacić karę lub zaprze-
stać produkcji. Unijny system ETS jest 
obecnie w drugim okresie rozliczeniowym 
2008-2012. Trzeci okres rozliczeniowy 
obejmie lata 2013-2020. Poprzez stop-
niowe ograniczanie limitu, UE powinna 
osiągnąć swój strategiczny cel ochrony 
klimatu, tj. redukcję emisji gazów cieplar-
nianych o 20%.

W pierwszym okresie rozliczenio-
wym „rozdano” zbyt dużo uprawnień, a w 
konsekwencji ich cena była minimalna. 
W bieżącym okresie rozliczeniowym ilość 
uprawnień została zdecydowanie ograni-
czona, ale kryzys gospodarczy spowodo-

Daria Kulczycka, dyrektor Departamentu Energii i Ochrony Klimatu, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan

Jak sprosta� 
WYZWANIOM KLIMATYCZNYM W CIEP�OWNICTWIE?
15 grudnia 2010 r. Komisja Europejska na 
 nalnym posiedzeniu Komitetu 

ds. Zmian Klimatu przyj��a przepisy wykonawcze do znowelizowanej 
dyrektywy o handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (dyrektywa 
ETS) przychylaj�c si� do cz��ci postulatów strony polskiej i �agodz�c rygory 
wdro�enia dyrektywy w ciep�ownictwie sieciowym, ale w��cznie dla segmentu 
gospodarstw domowych. Jeszcze w grudniu 2010 r. projekt Komisji zostanie 
przes�any do Parlamentu Europejskiego i Rady, które maj� trzy miesi�ce na 
wniesienie poprawek. Znowelizowana dyrektywa zacznie obowi�zywa� od 2013 r.
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wał, że produkcja, a więc i emisja spadły, 
tym nie mniej cena uprawnienia wzrosła 
do ok. 15 euro/1 tonę CO2. Przewiduje 
się, że cena uprawnienia w trzecim okre-
sie wyniesie  30-60 euro za tonę CO2.  
Kara wynosi 100 euro. 

 � Znowelizowana 
dyrektywa ETS1 i Projekt 
Decyzji Komisji na temat 
benchmarkingu2 według 
stanu sprzed 15 grudnia 
2010 r.

Założenia znowelizowanej dyrekty-
wy ETS: 

 � W trzecim okresie rozliczeniowym, 
plany przydziału dla poszczególnych 
państw członkowskich zostaną za-
stąpione przez jednolity dla całego 
obszaru UE limit emisji. Państwa 
członkowskie będą licytować przy-
działy, które nie zostaną przyznane 
producentom bezpłatnie. 

 � Wszystkie instalacje objęte ETS 
(z wyjątkiem sektora energetyczne-
go3) otrzymają pewną liczbę bez-
płatnych przydziałów: w 2013 r. te 
zagrożone „wyciekiem emisji”4 do 
100% potrzebnych uprawnień; po-
zostałe - do 80% uprawnień. W ko-
lejnych latach liczba bezpłatnych 
uprawnień będzie malała: do 30% 
w 2020 r. i do zera w 2027 r. Braku-
jące uprawnienia trzeba będzie do-
kupić na aukcjach paneuropejskich.

 � Przy przyznawaniu darmowych po-
zwoleń będzie stosowana zasa-
da benchmarku produktowego, co 
oznacza, że ilość nieodpłatnych po-
zwoleń będzie określona na pod-
stawie średniej z 10% najmniej 
emisyjnych instalacji sektora. Wszyst-
kie instalacje danego sektora otrzy-
mają bezpłatne uprawnienia w ilości 
będącej iloczynem benchmarku 

produktowego, ich historycznej pro-
dukcji oraz (od 2014 r.) wskaźnika 
zmniejszającego corocznie ilość bez-
płatnych uprawnień. 

 � Procedura 
i harmonogram prac 

Prace nad wytycznymi do Dyrektywy 
prowadzone są zgodnie z procedurą ko-
mitologii. Komisja przesyła projekt decyzji 
do Parlamentu Europejskiego i Rady na 
trzymiesięczny okres lustracji. Parlament 
i Rada mogą zawetować decyzję. Weto 
wymaga większości bezwzględnej w Par-
lamencie. Jeśli zarówno Parlament jak 
i Rada nie wyrażą sprzeciwu wobec pro-
jektu decyzji, zostanie on automatycznie 
przyjęty przez Komisję. Wówczas decyzja 
osiągnie moc prawną w 2011 r. i wejdzie 
w życie 1 stycznia 2013 r.

W chwili pisania tego artykułu nie 
znamy ciągle ostatecznego zapisu de-
cyzji Komisji. Opieramy się jedynie na 
informacjach przekazanych przez pol-
skich negocjatorów z ramienia Ministra 
Gospodarki.

 � Decyzja Komisji: 
jeden produkt - jeden 
benchmark (gazowy)

Opracowanie 53 wskaźników pro-
duktowych okazało się znacznie bar-
dziej skomplikowane niż przewidywali 
to twórcy dyrektywy. Prace z udziałem 
ekspertów Komisji, zrzeszeń branżowych 
oraz przedstawicieli krajów członkow-
skich trwały półtora roku praktycznie do 
ostatniego dopuszczalnego przez dyrek-
tywę terminu. Tym, co wzbudza zasadni-
czy sprzeciw polskiego rządu i polskiego 
biznesu, było nie uwzględnienie przez 
Komisję faktu zróżnicowania używanych 
w przemyśle i ciepłownictwie paliw. Ko-
misja przyjęła dla danego produktu tylko 

jeden wskaźnik (tzw. benchmark non-fuel 
specifi c), wykorzystujący jako paliwo refe-
rencyjne gaz ziemny. Polska postulowała 
opracowanie odrębnych benchmarków 
paliwowych (dla instalacji wykorzystują-
cych gaz, olej opałowy i węgiel) lub wpro-
wadzenie korekty paliwa referencyjnego, 
która uwzględniałaby fakt, że głównym 
paliwem wykorzystywanym przez prze-
mysł w Polsce jest węgiel i to, że pol-
ski przemysł i ciepłownictwo nie mogą 
w krótkim czasie przestawić się na gaz. 

 � Skutki przyjęcia 
benchmarków gazowych 
dla polskich odbiorców 
ciepła sieciowego

Dla produkcji ciepła Komisja ustaliła 
benchmark gazowy na poziomie 0,623 
t CO2/GJ (224 g CO2/kWh), w sytuacji, 
gdy polskie średnie wartości tego wskaź-
nika kształtują się na poziomie 1,12 t 
CO2/GJ (390 g CO2/kWh). Benchmark 
gazowy promuje wykorzystanie gazu do 
produkcji ciepła, podczas, gdy w Polsce 
ciepło produkowane jest w jedynie w ok. 
6% z gazu ziemnego i aż w 86% z węgla.

Z analizy PKPP Lewiatan wynika5, że 
główne negatywne skutki wprowadzenia 
benchmarków non-fuel-specifi c to:

 � gwałtowny wzrost cen ciepła siecio-
wego, który odczuje 15 mln odbior-
ców,

 � wzrost niskiej emisji gazów cieplar-
nianych w wyniku przejścia na indy-
widualne systemy grzewcze (tzw. 
wewnętrzny wyciek emisji),

 � zahamowanie rozwoju scentralizo-
wanych systemów ciepłowniczych 
i kogeneracji wbrew deklarowanemu 
przez Komisję Europejską wsparciu 
takich systemów.

Konieczność zakupu dużej ilości 
uprawnień do emisji CO2 odbije się zde-

1) Dyrektywa 2009/29/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca Dyrektywę 2003/87/EC w celu usprawnienia i poszerzenia unijnego systemu handlu 
przydziałami emisji gazów cieplarnianych Wspólnoty.

2) Projekt decyzji Komisji określającej przejściowe zasady obowiązujące w całej UE, dotyczące zharmonizowanego i bezpłatnego przydziału uprawnień do emisji zgodnie z Artykułem 
10a Dyrektywy 2003/87/EC.

3) Z wyjątkiem energetyki w nowych krajach członkowskich, która może ubiegać się o pewną liczbę bezpłatnych uprawnień.

4) Określenie „wyciek emisji” (carbon leakage) oznacza przeniesienie produkcji oraz miejsc pracy poza obszar UE, wynikające z tego, że koszty związane z przestrzeganiem unijnych 
przepisów ochrony klimatu spowodują niekonkurencyjność przemysłu europejskiego w stosunku do reszty świata. Ciepłownictwo nie zostało zaliczone do sektorów narażonych na 
wyciek emisji, bo ciepło jest produkowane i wykorzystywane lokalnie.

5) http://www.pkpplewiatan.pl/opinie/aktualnosci/2009/1/czy_komisja_europejska_zmusi_polskich_odbiorcow_do_rezygnacji_z_ciep322a_sieciowego
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cydowanie na kosztach produkcji ciepła 
i spowoduje szybki wzrost cen ciepła dla 
odbiorców końcowych. Obecnie, przy 
braku obowiązku zakupu pozwoleń do 
emisji CO2, koszt produkcji ciepła siecio-
wego w Polsce jest o około 8% niższy 
od kosztu pozyskania ciepła ze źródeł 
indywidualnych, co w powiązaniu z unik-
nięciem trudów bieżącej obsługi instala-
cji indywidualnej, zachęca odbiorców do 
przyłączania się do komunalnych sieci 
ciepłowniczych. W przypadku wprowa-
dzenia benchamarków gazowych, rela-
cje te ulegają  gwałtownemu odwróce-
niu. W 2013 r. nastąpiłby skokowy wzrost 
cen ciepła dostarczanego odbiorcom 
końcowym o około 22% (przy założeniu 
ceny uprawnienia 30 euro/1 tonę CO2), 
w efekcie czego, cena ciepła z kotłowni 
indywidualnych opalanych węglem była-
by o około 12% niższa niż ciepła scen-
tralizowanego, nawet po uwzględnieniu 
kosztów zakupu boilera. W kolejnych la-
tach, aż do 2027 r., te niekorzystne re-
lacje będą się pogłębiać, gdyż wzrastać 
będzie koszt uprawnień do emisji CO2. 
W tej sytuacji odbiorcy ciepła, kierując się 
względami ekonomicznymi, będą decy-
dowali się „na ucieczkę” z systemu ETS 
i przechodzili na indywidualne ogrzewanie 
węglowe. Źródła te są jednak odpowie-
dzialne za tzw. „niską emisję”. W rezul-
tacie może dojść do zwiększenia emisji 
gazów cieplarnianych: analizy przewidują 
możliwy wzrost emisji CO2 o 25%, a SO2 
nawet ponad 200%.

 � Komisja Europejska 
do 15 grudnia 2010 
r. konsekwentnie 
odrzucała przedstawiane 
przez stronę polską 
argumenty i odpowiadała 
następująco:

 � Komisja przedstawi w 2011 r. Dyrek-
tywę Eco-design, która zagwarantu-
je, że indywidualne boilery i systemy 
grzewcze będą od 2013 r. efektyw-
ne energetycznie, a więc zagrożenie 
skutkami przestawienia się odbior-
ców z ciepła sieciowego na indywi-
dualne zostanie  wyeliminowane.

 � Zmiana paliwa na mniej emisyjne jest 
celem Dyrektywy EU ETS, a więc wy-
muszenie na przemyśle i ciepłownic-
twie przejścia z paliwa węglowego na 
gaz traktowane jest jako zaleta, a nie 
wada proponowanych rozwiązań. 

Polski biznes i polscy konsumenci 
nie zgadzali się z przedstawionym to-
kiem rozumowania. W Polsce, inaczej niż 
w większości krajów UE, silnie rozwinięte 
są systemy lokalnej sieci ciepłowniczej 
pracujące w oparciu o źródła kogene-
racyjne: 15 mln Polaków korzysta z sie-
ci ciepłowniczej, w miastach stanowią 
oni 60% odbiorców. W Europie Zachod-
niej przeważają indywidualne instalacje 
cieplne, które nie są objęte systemem 
ETS. W Polsce ogrzewanie mieszkania  
i podgrzewanie wody to 86% zużywanej 
energii. Już w tej chwili co najmniej 7% 
gospodarstw domowych w Polsce zali-
czanych jest do grupy ubóstwa energe-
tycznego. Wszystkie regulacje prowadzą-
ce do wzrostu cen ciepła powinny być 
wprowadzane z dużą rozwagą i osza-
cowaniem skutków społecznych. Wbrew 
przekonaniu Komisji, w Polsce indywidu-
alni odbiorcy wybiorą piece opalane wę-
glem, a nie gazem.

 � Ustępstwa Komisji 
Europejskiej z 15 grudnia 
2010 r.

Dzięki argumentom i determinacji 
polskich negocjatorów oraz aktywno-
ści polskich eurodeputowanych udało 
się zmienić propozycję Komisji Europej-
skiej. Zgodnie z nowymi zapisami ciepło 
produkowane na potrzeby gospodarstw 
domowych w 2013 r. otrzyma darmowe 
przydziały uprawnień do emisji CO2 na 
podstawie historycznej emisji. Ilość tych 
darmowych uprawnień będzie malała 
z każdym rokiem o 10%. W rezultacie 
polskie ciepłownictwo zyska ok. 5 dodat-
kowych lat na dostosowanie się do rygo-
rystycznych wymogów środowiskowych 
UE. Oznacza to również, że ceny ciepła 
dla odbiorców końcowych nie wzrosną 
gwałtownie w 2013 r.: będą rosły, ale w 
sposób łagodniejszy. Niestety, ciepło pro-

dukowane dla innych odbiorców niż go-
spodarstwa domowe (obiekty użytecz-
ności publicznej, przemysł i usługi) nie 
zostało objęte nową propozycją, co ozna-
cza, że od 2013 r. ceny ciepła dla tych 
odbiorców gwałtownie wzrosną. 

Jednocześnie Komisja Europejska 
nie zgodziła się na wprowadzenie bench-
marków paliwowych dla przemysłu. Przy-
jęte wskaźniki gazowe stawiają polski 
przemysł w sytuacji zdecydowanie gor-
szej niż jego konkurenci w krajach UE, 
w których głównym paliwem nie jest wy-
sokoemisyjny węgiel. 

 � Co dalej?

Wprowadzenie zapisów łagodzące 
skutki wdrożenia EU ETS III dla polskiego 
ciepłownictwa sieciowego jest sukcesem 
polskich negocjatorów. Kolejnym dla nich 
zadaniem jest objęcie nowymi zapisami 
przynajmniej odbiorców ciepła z sektora 
użyteczności publicznej.

Złagodzenie regulacji w sprawie 
benchmarków nie zwalnia sektora z ko-
nieczności podjęcia natychmiastowych 
działań dostosowujących. Ciepłownic-
two powinno przede wszystkim: popra-
wić efektywność wytwarzania i przesyłu 
ciepła, przestawić się na mniej emisyj-
ne źródła ciepła, jak gaz i paliwa odna-
wialne i maksymalnie wykorzystać środki 
z funduszy UE i NFOŚiGW na współfi -
nansowanie inwestycji w niskoemisyj-
ne ciepłownictwo. Od Urzędu Regulacji 
Energetyki oczekujemy szybkiego wpro-
wadzenia regulacji taryfowych stymulu-
jących poprawę efektywności działania 
ciepłownictwa sieciowego. Potrzebne jest 
aktywne wsparcie Ministerstwa Rolnictwa 
w tworzenie rynku dostawców biomasy 
rolnej. Niezbędne jest także wprowadze-
nie zaostrzonych norm ciepła dla nowego 
budownictwa. Z kolei odbiorcy ciepła po-
winni ograniczać zapotrzebowanie na cie-
pło poprzez termomodernizację budyn-
ków, a także wykorzystywać odnawialne 
źródła ciepła, jak panele słoneczne, pom-
py ciepła, biogazownie. Nieodzowna jest 
także aktywność samorządów lokalnych 
w stymulowaniu rozwoju lokalnych, roz-
proszonych źródeł ciepła. �
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W zakładzie wykorzystywana bę-
dzie frakcja energetyczna odpa-

dów komunalnych wysortowana we 
wszystkich 9 zakładach zagospoda-
rowania odpadów tworzących kom-
pleksowy system regionalny.

Obiekt funkcjonować będzie 
w technologii rusztowej, w oparciu 
o dwa niezależne ciągi technologiczne. 
Planuje się oczyszczanie spalin meto-
dą półsuchą, co w powiązaniu z odpo-
wiednimi parametrami procesu spalania 
i kontrolowaną jakością paliwa - skutko-
wać będzie praktycznie bezemisyjnym 
działaniem instalacji.

Przewiduje się budowę turboze-
społu (turbina i generator) o mocy no-
minalnej ok. 34 MW. Po wykorzystaniu 
ok. 4 MW na potrzeby własne zakła-

du, pozostała energia uznawana za 
wyprodukowaną ze źródeł odnawial-
nych sprzedawana będzie do systemu 
elektroenergetycznego. Ilość i kalorycz-
ność przetwarzanych odpadów sprawi, 
że projektowany obiekt będzie w stanie 
wyprodukować ciepło użytkowe pokry-
wające 100% letniego zapotrzebowania 
Gdańska. Ponadto osiągnięty zostanie 
dodatkowy cel, jakim jest ograniczenie 
emisji CO2, poprzez częściowe zastą-
pienie tradycyjnego paliwa węglowego.

Lokalizacja spalarni planowana 
jest na terenie Zakładu Utylizacyjne-
go w Gdańsku Szadółkach, całkowicie 
w granicach administracyjnych mia-
sta Gdańsk. Obiekt byłby zlokalizowa-
ny w bezpośrednim sąsiedztwie trasy 
szybkiego ruchu połączonej z autostra-

SPALARNIA ODPADÓW 
dla Pomorza
G�ównym celem projektu o nazwie „System gospodarki odpadami dla 

Metropolii Trójmiejskiej” jest dope�nienie systemu zagospodarowania 
odpadów komunalnych województwa pomorskiego poprzez budow� zak�adu 
termicznego zagospodarowania odpadów, potocznie zwanego spalarni�. 

Tab. 1. Dane podstawowe

Ilość odpadów: ok. 250.000 Mg/rok

Liczba linii: 2

Ilość odpadów (nominalna): 2x16,0 t/h

Zakres wartości opałowej: 11,0-16,0 MJ/kg

Moc cieplna (nominalna) jednego kotła: 63 MW

Tab. 2. Pozostałości poprocesowe (w ciągu 1 roku eksploatacji):

Żużel i popiół paleniskowy: ok. 45.000 Mg/rok (w stanie suchym)

Pozostałości z oczyszczania spalin i popiół lotny: ok. 15.000 Mg/rok

Zak�ad Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gda	sku

dą A1. W tej sytuacji dowożenie frak-
cji energetycznej z każdego z ośmiu 
zakładów zagospodarowania odpa-
dów, w znacznej części odbywać się 
będzie trasami o najwyższym standar-
dzie, z pominięciem terenów o gęstej 
zabudowie.

Intencją inwestora oraz władz Mia-
sta Gdańska jest dołożenie wszelkich 
starań, aby planowana inwestycja rady-
kalnie odmieniła kwestie oddziaływania 
składowiska w Gdańsku Szadółkach na 
otaczające tereny i tym samym popra-
wiła jakość życia okolicznych miesz-
kańców. Projekt dofi nansowany bę-
dzie ze źródeł Funduszu Spójności. �

Więcej informacji:
Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o.,

 80-180 Gdańsk ul. Jabłoniowa 55, 
tel.: 58 303-99-51, 
058 326-01-00, 

fax: 58 322-15-76, 
www.zut.com.pl/cezo 
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Jerzy Trzeszczy�ski, prezes zarz�du, Przedsi�biorstwo Us�ug Naukowo-Technicznych „Pro Novum” Sp. z o.o.

DIAGNOSTYKA I REMONTY URZ�DZE! 
CIEPLNO-MECHANICZNYCH ELEKTROWNI
XII Sympozjum: DIAGNOSTYKA I REMONTY URZ�DZE� CIEPLNO

-MECHANICZNYCH ELEKTROWNI, w tym roku, pod has�em: „Modernizacje 
urz�dze� energetycznych w celu przed�u�enia ich eksploatacji powy�ej 
300 000 godzin”, odby�o si� w dniach 28-30.09 w Hotelu STOK, w Wi�le. 
Patronat honorowy nad Sympozjum obj�� - podobnie jak w latach ubieg�ych 
- prezes Urz�du Dozoru Technicznego, Marek Walczak. G�ównymi partnerami 
Pro Novum przy organizacji tegorocznej edycji Sympozjum by�y 
 rmy: Po�udniowy 
Koncern Energetyczny S.A., Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie 
oraz Politechnika l�ska, Politechnika Krakowska i Politechnika Warszawska.
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Udział w Sympozjum wzięło 160 
osób, w większości przedstawi-

cieli polskich elektrowni, fi rm remon-
towych i diagnostycznych, Urzędu 
Dozoru Technicznego oraz uczelni. 
Podczas pięciu sesji wygłoszono 23 
referaty.

Tegoroczne Sympozjum: DIA-
GNOSTYKA I REMONTY URZĄ-
DZEŃ CIEPLNO-MECHANICZNYCH 
ELEKTROWNI było jednocześnie trze-
cim z rzędu spotkaniem poświęco-
nym przedłużaniu czasu eksploatacji 
elektrowni. Stało się tak co najmniej 
z trzech powodów:

 � dwa lata temu, w ostatnim roku, 
przedkryzysowej prosperity, pra-
wie nikt - z uczestników X Sym-
pozjum - przedłużania czasu pracy 
elektrowni nie odebrał jako realne 
wyzwanie wymagające głębszej re-
fl eksji i odpowiednich przygotowań. 
Rok temu było nieco lepiej, ale ja-
kościowego przełomu nie dało się 
zauważyć,

 � nt. przedłużania czasu pracy elek-
trowni praktycznie nikt - w ogól-
nopolskiej skali - nie próbuje 
organizować głębszej dyskusji. Da-
ło się nawet spotkać opinię, że te-
mat ten jest raczej trywialny i … 
wstydliwy,

 � Pro Novum, wraz z partnerami te-
gorocznego Sympozjum, tj. Urzę-
dem Dozoru Technicznego oraz 
Południowym Koncernem Ener-
getycznym S.A., postanowiło 
przedstawić aktualny stan prac 
i główne założenia dokumentu: 
„Rekomendacje w zakresie kwa-
lifi kowania elementów urządzeń 
cieplno-mechanicznych bloków 
200 MW w PKE S.A. do pracy do 
350.000 godzin”.

Z referatami przedstawicieli Pro No-
vum prezentującymi:
1. Ogólne założenia „Rekomenda-

cji….” - dr inż. Jerzy Trzeszczyński 
(Pro Novum),

2. Kwalifi kowanie do przedłużonej eks-
ploatacji urządzeń podlegających 
Urzędowi Dozoru Technicznego - 
dr Wojciech Brunné (Pro Novum),

3. Warunki przedłużania czasu pracy 
turbin 200 MW - mgr inż. Stefan 
Kotowski (PROZAMECH),

4. Wpływ warunków chemicznych 
pracy bloków na możliwość prze-
dłużania ich eksploatacji powyżej 
300.000 godzin - mgr inż. Paweł 
Gawron (Pro Novum),

korespondowały wystąpienia innych 
uczestników Sympozjum w szczególno-
ści z: Alstom Power Sp. z o.o., Vattenfall 
Heat Poland S.A., PKE S.A. Elektrow-
ni Łaziska, ZE Pątnów-Adamów-Konin 
S.A., ZRE Katowice S.A. oraz Turbo-
Care Sp. z o.o. Prezentowano w nich 
zarówno strategie, jak również realizo-
wane aktualnie projekty oraz techno-
logie przedłużające trwałość urządzeń 
energetycznych.

XII Sympozjum było wspierane me-
rytorycznie przez Urząd Dozoru Tech-
nicznego, Politechnikę Śląską, Poli-
technikę Warszawską i Politechnikę 
Krakowską. Wystąpienia prezesa Hen-
ryka Tymowskiego (PKE S.A), dyrektora 
Marka Barnasia (UDT) oraz przedsta-
wicieli w/w Politechnik wyrażały opinię, 
że bezpieczna i przy wysokiej dyspozy-
cyjności, przedłużona eksploatacja urzą-
dzeń energetycznych musi być oparta 
na profesjonalnej, odpowiednio zapla-
nowanej diagnostyce oraz wiedzy o rze-
czywistych warunkach eksploatacji.

Na podstawie znanych organizato-
rom opinii, inicjatywa Pro Novum pole-
gająca na opracowaniu "Rekomenda-
cji w zakresie kwalifi kowania urządzeń 
cieplno-mechanicznych bloków 200 
MW w PKE S.A. do pracy do 350.000 
godzin" spotkała się z powszechną 
aprobatą oraz sugestią, aby w przy-
padku pozytywnej opinii UDT promo-
wać ww. dokument także w innych elek-
trowniach w Polsce zainteresowanych 
przedłużaniem eksploatacji urządzeń 
energetycznych, nie tylko bloków 200 
MW. �

Fot. Pro Novum
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Firma Westinghouse Electric Corpo-
ration była prekursorem wprowa-

dzania cyfrowych regulatorów turbin 
w tamtym czasie [1, 2]. Firma Emer-
son, która kontynuuje dzieło fi rmy We-
stinghouse, bazując na ogromnym do-
świadczeniu swej poprzedniczki, nadal 
rozwija układy regulacji turbin i oferu-
je wiele rozwiązań, które mogą być 
stosowane zarówno do modernizacji 
przestarzałych układów, jak i do re-
gulacji nowych turbin. We wszystkich 
rozwiązaniach stosuje się nowoczesne 
regulatory cyfrowe Ovation DEH (Digi-
tal Electro-Hydraulic controller). 

Obecnie wymagania stawiane ukła-
dom regulacji turbin wciąż wzrastają. 
Wynika to z podnoszenia niezawod-
ności systemów przesyłowych energii 
elektrycznej, w tym procedur ich od-
budowy po dużych awariach, podno-
szenia sprawności wytwarzania energii 
elektrycznej w celu spełnienia wymagań 
ochrony środowiska naturalnego oraz 
przedłużania eksploatacji turbin paro-
wych poza projektowany okres eksplo-
atacji. Dzięki swojej ogromnej nieza-
wodności, elastyczności oraz realizacji 

coraz większej liczby funkcji, cyfrowe 
regulatory turbin odgrywają obecnie co-
raz większą rolę w eksploatacji turboze-
społów i bloków elektroenergetycznych 
w elektrowniach zawodowych i przemy-
słowych oraz w elektrociepłowniach. 

Warty podkreślenia jest fakt, że 
większość cyfrowych układów regulacji 
turbin została zainstalowana w ramach 
modernizacji, czyli poprzez wymianę 
układów regulacji mechaniczno-hydrau-
licznej na cyfrowe układy elektro-hy-
drauliczne. Dzięki poważnym korzy-
ściom i szybkiej amortyzacji inwestycji, 
proces modernizacji układów regulacji 
turbin trwa nadal. 

Jest wiele sposobów realizacji ukła-
dów regulacji elektrohydraulicznej tur-
bin. Wybrany sposób zależy od wy-
magań stawianych budowanemu lub 
modernizowanemu układowi oraz od 
rozwiązań konstrukcyjnych turbiny. Fir-
ma Emerson opracowała trzy podsta-
wowe rozwiązania układów regulacji 
turbin. Wybrane rozwiązanie jest każ-
dorazowo dopasowywane do technicz-
nych możliwości turbiny i wymagań jej 
stawianych. 

 � Rozwiązania systemu 
hydraulicznego turbin 

Firma Emerson stosuje trzy podsta-
wowe rozwiązania systemu hydraulicz-
nego regulacji turbin parowych. Są one 
budowane w oparciu o: 

 � przetworniki elektryczno-hydrau-
liczne,

 � liniowe siłowniki elektryczne, 
 � indywidualne serwomotory paro-

wych zaworów regulacyjnych. 

Każde z tych rozwiązań jest dosto-
sowywane indywidualnie do modernizo-
wanej turbiny i wybranego rozwiązania 
układu zabezpieczeń turbiny. 

 � Regulacja turbin za 
pomocą przetworników 
elektryczno-
hydraulicznych 

Obecnie zastosowanie przetworni-
ków elektryczno-hydraulicznych umoż-
liwia modernizację już zużytych me-
chaniczno-hydraulicznych układów 
regulacji w prosty i niekosztowny spo-

dr in
. Grzegorz R. Buga�a, Emerson Process Management 
Power and Water Solutions Sp. z o.o. Warszawa

UK�ADY CYFROWEJ REGULACJI TURBIN 
FIRMY EMERSON 

- poprawa niezawodno�ci i dyspozycyjno�ci turbozespo�ów

Elektrohydrauliczne uk�ady regulacji turbin zacz�to instalowa� na pocz�tku lat 
60. ub. w. Pocz�tkowo, w tych uk�adach, stosowano regulatory analogowe. 

Rozwój techniki cyfrowej spowodowa�, �e moc obliczeniowa procesorów szybko 
umo�liwi�a zast�pienie regulatorów analogowych regulatorami cyfrowymi. 
Pierwsze cyfrowe uk�ady regulacji turbin uruchomiono w latach 70. w Stanach 
Zjednoczonych. 
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sób. W miejsce regulatora odśrodko-
wego i zespołu suwaków wprowadza 
się przetworniki elektryczno-hydrau-
liczne, które zmieniają ciśnienie oleju 
sterującego regulującego położeniem 
serwomotoru, a tym samym zaworu 
regulacyjnego turbiny. 

Można zastosować jeden prze-
twornik elektryczno-hydrauliczny dla 
serwomotoru lub grupy serwomoto-
rów parowych zaworów regulacyjnych 
turbiny lub wiele przetworników, indy-
widualnie dla każdego serwomotoru 
zaworu regulacyjnego. Stosowane są 
również rozwiązania, w których stosuje 
się dwa przetworniki elektryczno-hy-
drauliczne w układzie redundantnym 
dla grupy serwomotorów zaworów re-
gulacyjnych. 

W rozwiązaniach fi rmy Emerson 
najczęściej obecnie stosowanymi prze-
twornikami elektryczno-hydraulicznymi 
są seryjnie produkowane przetworniki 
fi rmy Voith. 

 � Regulacja turbin za 
pomocą siłowników 
liniowych 

Sposobem modernizacji regula-
cji hydrauliczno-mechanicznej, który 
wymaga tylko nieznacznej ingerencji 
w konstrukcję zainstalowanych orygi-
nalnie serwomotorów, jest zastosowa-
nie elektrycznych siłowników liniowych 
fi rmy Exlar do napędu suwaka rozdzie-
lającego serwomotoru. Precyzyjna re-
gulacja położenia suwaka rozdzielacza 
umożliwia dokładną regulację zaworów 

Rys. 2. Przykład zastosowania 
przetworników elektryczno-hydraulicznych 

do regulacji turbiny 350 MW produkcji 
BBC w Karlshamn w Szwecji

Rys. 1. Przykładowy schemat modernizacji mechaniczno-hydraulicznego 
układu regulacji turbiny za pomocą przetworników elektryczno-hydraulicznych

Ciśnienie oleju

4
3

2

E
H

1

4-20 mA:

Ciśnienie oleju

OVATION

5

olej płuczkowy

Turbine MAN - schemat starego systemu sterowania hydraulicznego

Turbine MAN - zmodernizowany sterownik zaworu serwosilnika
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turbiny. Jest to kaskadowy układ regu-
lacji położenia zaworu, w którym we-
wnętrzną pętlę tworzy układ regulacji 
położenia suwaka rozdzielacza, a ze-
wnętrzną pętlę tworzy układ regulacji 
położenia zaworu parowego. Jest to 
realizowane za pomocą dedykowane-
go modułu pozycjonera RSR. Zasadę 
działania takiego układu przedstawio-
no na rys. 3. 

Siłowniki liniowe Exlar są specjal-
nie skonstruowane do pracy z dużymi 
obciążeniami i zapewniają bardzo do-
kładną regulację położenia. Precyzyjne 
położenie wrzeciona siłownika zapew-
nia specjalna przekładnia wałeczkowa 
(rys. 4). Każdy siłownik pracuje z dedy-
kowanym elektronicznym przekształt-
nikiem i układem regulacji położenia. 

To rozwiązanie ma szczególne zna-
czenie, gdy cieczą roboczą w układzie 
hydraulicznym jest woda. Takich ukła-
dów regulacji turbin obecnie już nie 
produkuje się, ale wciąż wiele z nich 
wymaga modernizacji. Proponowane 
rozwiązanie zapewnia pewną i precy-
zyjną regulację turbiny bez koniecz-
ności dostarczania nowych urządzeń 
hydraulicznych, akceptujących wodę 
jako czynnik roboczy. 

Takie same efekty można uzyskać 
stosując wysokociśnieniowe siłowniki 
hydrauliczne do napędu suwaka roz-
dzielającego serwomotoru. Gabaryto-
wo są podobne do siłowników Exlar. 
Takie rozwiązanie jest ekonomicznie 
uzasadnione dla turbin, gdzie zainsta-
lowane są wysokociśnieniowe stano-
wiska hydrauliczne. 

Stosując elektryczne siłowniki linio-
we zmodernizowano już wiele turbin 
parowych w kraju i za granicą. Są to 
turbiny pracujące w elektrowniach za-
wodowych i elektrociepłowniach. Przy-
kład rozwiązania przedstawiono na rys. 
5. Dla porównania, drugie zdjęcie na 
tym samym rysunku przedstawia ten 
sam serwomotor przed modernizacją. 

 � Regulacja turbin za 
pomocą indywidualnych 
serwomotorów 
parowych zaworów 
regulacyjnych 

Najbardziej dokładną i elastycz-
ną regulację zaworów turbiny można 
uzyskać poprzez zastosowanie indy-
widualnych serwomotorów dla zawo-
rów regulacyjnych turbiny. Położenie 
każdego zaworu jest w tym rozwiąza-
niu regulowane indywidualnie, co daje 
dużą swobodę w kształtowaniu cha-
rakterystyk zaworowych. Pozwala też 
na zmianę typu regulacji z dławieniowej 
(współbieżne otwieranie zaworów) na 
napełnieniową (sekwencyjne otwiera-

nie zaworów) podczas pracy turbiny, 
a tym samym lepiej kontrolować pro-
ces nagrzewania maszyny i termiczne 
zużycie jej materiału. 

W przypadku modernizacji układu 
regulacji, najkorzystniej jest stosować 
siłowniki wysokociśnieniowe, które ma-
ją małe gabaryty i niewielki ciężar. Dzię-
ki temu nie zakłóca się rozkładu mas 
korpusu turbiny i procesu rozszerzania 
materiału. 

Zastosowanie indywidualnych ser-
womotorów wpływa pozytywnie rów-
nież na bezpieczeństwo pracy turbiny. 
Ponieważ zawory elektromagnetyczne 
(proporcjonalne) są umieszczone bez-
pośrednio na serwomotorze, to w ukła-
dzie hydraulicznym nie występują ru-
rociągi oleju sterującego o zmiennym 
ciśnieniu cieczy, czyli rurociągi drgające 
w stanach nieustalonych. Eliminuje się 
więc źródło potencjalnych przecieków 
oleju i zagrożenie pożarowe. 

Rys. 3. Schemat działania serwomotoru 
zaworu regulacyjnego z suwakiem 

rozdzielacza napędzanym elektrycznym 
siłownikiem liniowym

Rys. 4. Elektryczny siłownik liniowy Exlar 
i jego dedykowany sterownik

Rys. 5. Przykład zastosowania liniowych 
siłowników Exlar do regulacji turbiny 

300 MW produkcji LMZ w Elektrowni 
Elektrenai na Litwie

Ovation DEH
RSR

e
x
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Szczególnie dobre efekty daje to 
rozwiązanie przy modernizacji turbin, 
których oryginalne zawory są napędza-
ne poprzez przekładnię i wał krzywko-
wy. Są to urządzenia, które znacząco 
zużywają się podczas eksploatacji turbi-
ny i wprowadzają duże niedokładności 
do obwodów regulacji położenia zawo-
rów parowych. Przykład takiej moder-
nizacji dla części WP turbiny 13K215 
przedstawiono na rys. 6. 

Serwomotor zaworów regulacyj-
nych części SP zmodernizowano za 
pomocą hydraulicznego siłownika na-
pędzającego suwak rozdzielacza tego 
serwomotoru. Zastosowano więc roz-
wiązanie opisane w poprzednim roz-
dziale. W przypadku części SP turbiny 
pozostawienie przekładni i wału krzyw-
kowego nie wpływa na jakość regulacji 
całej turbiny, ponieważ te zawory regu-
lują przepływ pary tylko podczas rozru-
chu i odstawiania turbiny. Nie jest więc 
wymagana duża dokładność regulacji. 

 � Ovation DEH - cyfrowy 
regulator turbin 

Regulatory cyfrowe turbin - Ovation 
DEH, są budowane na tych samych 
sterownikach Ovation (rys. 7), co układy 
automatyki blokowej (DCS). Są to ste-
rowniki zawsze redundowane, zapew-
niające bardzo wysoką niezawodność 
pracy całego sterowanego procesu. 
W przypadku regulatorów turbin, moż-
liwa jest realizacja pętli regulacji turbiny, 
układu zabezpieczeń turbiny oraz pę-
tli sterowania układami pomocniczymi 
turbiny i generatora w jednym redun-
dowanym sterowniku Ovation. 

Moduły wejściowe i wyjściowe są 
również takie same dla sygnałów stan-
dardowych. Jednak ze względu na spe-
cyfi czne wymagania układów regula-
cji i zabezpieczeń turbiny, stosowane 
są także moduły dedykowane dla tych 
układów. Wśród nich są moduły pomia-
ru prędkości obrotowej, moduły pozy-
cjonerów zaworów regulacyjnych (z po-
jedynczą i z podwójną pętlą sprzężenia 
zwrotnego w układzie kaskadowym) i 
moduły szybkich wejść analogowych. 

 � Oprogramowanie 
aplikacyjne regulatora 
turbiny 

Regulatory turbin Ovation DEH 
programowane są przez zastosowa-
nie standardowych procedur progra-
mowych opracowanych na podsta-
wie wieloletniego doświadczenia fi rmy 
Emerson, zebranego podczas urucha-
miania kilkuset regulatorów na całym 
świecie i prac rozwojowych systema-
tycznie prowadzonych. Podstawowa 
część oprogramowania jest taka sama, 
jednak każdy regulator jest dopasowy-
wany do rodzaju i rozwiązań regulowa-
nej turbiny, wymagań klienta i przepi-
sów obowiązujących w danej gałęzi 
przemysłu i w danym kraju. 

Podstawowe funkcje regulatorów 
turbin to: regulacja prędkości obrotowej, 
automatyczny rozbieg turbozespołu, 
automatyczne obciążanie turbozespo-
łu (otwarta pętla sterowania), regulacja 
mocy czynnej turbozespołu (zamknięta 
pętla regulacji), regulacja ciśnienia pary 
świeżej (dolotowej), regulacja ciśnie-
nia pary wylotowej (w turbinach prze-
ciwprężnych), regulacja ciśnienia pary 
upustowej (w turbinach ciepłowniczych 
i przemysłowych), regulacja przepły-
wu (strumienia) pary do upustu proce-
sowego, regulacja temperatury wody 

sieciowej w układach ciepłowniczych 
(w układach kaskadowych z regulacją 
ciśnienia pary upustowej), linearyzacja 
charakterystyk przepływowych zawo-
rów parowych, zmiany sekwencji otwie-
rania zaworów w zależności od trybu 
pracy i stanu termicznego turbiny (re-
gulacja dławieniowa i napełnieniowa), 
ograniczenie prędkości, ograniczenie 
przyspieszenia, ograniczenie ciśnienia 
pary świeżej (dolotowej), ograniczenie 
ciśnienia pary upustowej, ograniczenia 
termiczne (monitorowanie krytycznych 
elementów turbiny), udział w regulacji 
pierwotnej systemu elektroenergetycz-
nego, zmiana wartości zadanej mocy 
według sygnałów regulacji wtórnej i trój-
nej z dyspozycji mocy systemu elektro-
energetycznego. 

 � Układy 
zabezpieczeń turbin 

Układy zabezpieczeń turbin są reali-
zowane przez kilka dedykowanych sys-
temów. Są to: system zabezpieczenia 
od zwyżki prędkości (często są to dwa 
systemy: elektroniczny i mechaniczny), 
system zabezpieczeń technologicz-
nych, system zabezpieczeń wielkości 
dynamicznych linii wałów realizowa-
ny w układach pomiarów specjalnych 
(drgania, przesuw osiowy, wydłużenia, 

Rys. 6. Przykład zastosowania indywidualnych serwomotorów do regulacji turbiny 
13K215 produkcji Zamech w Elektrowni Rybnik 
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gnetycznych lub indukcyjnych czujni-
ków prędkości, a progi zabezpieczające 
są monitorowane w układach cyfro-
wych. Niezawodność i szybkość dzia-
łania tych układów jest obecnie tak du-
ża, że część nowych turbin nie jest już 
wyposażana w wybijaki mechaniczne. 

Firma Emerson oferuje dwa stan-
dardowe rozwiązania cyfrowych zabez-
pieczeń od zwyżki prędkości. Pierwsze 
bazuje na modułach systemu Ovation 
dedykowanych do pomiaru prędkości 
obrotowej (RSD), które generują sy-
gnały binarne po przekroczeniu zapro-
gramowanego progu prędkości. Moni-
torowanie prędkości dla zabezpieczeń 
odbywa się w bardzo krótkim cyklu 5 
ms. Te same moduły generują również 
dokładny analogowy sygnał prędkości, 
który jest wykorzystywany do regulacji 
turbiny. Rozwiązanie obejmuje 3 czuj-
niki prędkości i 3 karty pomiaru pręd-
kości, co zapewnia bardzo dużą nie-

itd.), przyciski wybicia umieszczone na 
pulpicie operatora i przy turbinie oraz 
elektromagnetyczne zawory wyłącze-
nia turbiny, zapewniające drenowanie 
cieczy roboczej z siłowników zaworów 
odcinających (szybkozamykających) 
i zaworów regulacyjnych. 

Systemy te są realizowane i łączo-
ne w różny sposób w zależności od 
wymaganej niezawodności i dyspozy-
cyjności turbozespołu, typu i wielkości 
turbiny oraz rozwiązań oryginalnych ist-
niejących przed modernizacją układu 
regulacji i zabezpieczeń. W przypadku 
układów modernizowanych, realizacja 
zależy również od rozwiązań przyjętych 
w istniejących układach i przyjętego za-
kresu zmian w systemie. 

 � Zabezpieczenie 
od zwyżki prędkości 

Większość eksploatowanych obec-
nie turbin jest wyposażona w mecha-
niczne wybijaki, uruchamiane przez si-
łę odśrodkową, zabezpieczające przed 
niebezpieczną zwyżką prędkości ob-
rotowej. Równolegle z urządzeniami 
mechanicznymi instaluje się elektro-
niczne zabezpieczenia od zwyżki pręd-
kości, których działanie oparte jest na 
pomiarze prędkości za pomocą ma-

Rys. 8. DOPS - cyfrowy system zabezpieczeń 
od zwyżki prędkości z certyfi katem poziomu bezpieczeństwa SIL3

Rys. 9. Układ zabezpieczeń turbiny realizowany za pomocą systemu Ovation SIS

Rys. 10. Trójkanałowy blok wybicia 
turbiny, realizujący głosowanie 

sygnałów zgodnie z zasadą 2 z 3

Rys. 7. Redundowany sterownik systemu 
Ovation i moduły wejścia/wyjścia
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zawodność tego zabezpieczenia oraz 
dużą dyspozycyjność maszyn dzięki 
zastosowaniu zasady głosowania 2 z 3. 

Drugie rozwiązanie oparte jest o de-
dykowany system zabezpieczenia od 
zwyżki prędkości o nazwie DOPS (Digi-
tal Overspeed Protection System), któ-
rego fotografi ę przedstawiono na rys. 
8. System jest zbudowany na dedyko-
wanym do tego celu sprzęcie cyfrowym 
i ma strukturę trójkanałową. System 
DOPS posiada poziom bezpieczeń-
stwa SIL3, potwierdzony certyfi katem 
fi rmy TUV. Moduły prędkości systemu 
DOPS powielają sygnały impulsowe z 
czujników prędkości, które mogą być 
zastosowane do regulacji i monitoro-
wania prędkości turbiny. 

 � Cyfrowy system 
zabezpieczeń turbiny 

Zabezpieczenia turbiny przed prze-
kroczeniem dopuszczalnych wartości 
wielkości technologicznych, takich jak 
ciśnienie w kondensatorze (próżnia), 
czy temperatura pary świeżej, realizo-
wane są w sterownikach cyfrowych. 
Firma Emerson oferuje różne rozwią-
zania tego systemu. 

Pierwsze rozwiązanie oparte jest 
na standardowym sprzęcie cyfrowym 
systemu Ovation. Program systemu 
zabezpieczeń jest realizowany przez 
ten sam redundowany układ sterowni-
ków, który jest zastosowany do regula-

cji turbiny. W programie wydzielone są 
dedykowane obszary, które pozwalają 
na zwielokrotnienie programowe kana-
łów zabezpieczeń. Możliwe jest utwo-
rzenie dwóch lub trzech kanałów za-
bezpieczeń. To rozwiązanie jest bardzo 
korzystne z ekonomicznego punktu wi-
dzenia, bo nie wymaga osobnych ste-
rowników cyfrowych do jego realizacji, 
a zapewnia dużą niezawodność dzięki 
wielokanałowej budowie programu za-
bezpieczeń. 

Następne rozwiązanie jest oparte 
o nowoczesne inteligentne sterowniki 
Ovation SIS (Safety Instrumented Sys-
tem), dedykowane dla układów zabez-
pieczeń i są certyfi kowane zgodnie z 
wymaganiami normy IEC 61508. Ste-
rowniki Ovation SIS (logic solvers) mają 
wbudowaną diagnostykę własną oraz 
podłączonych do nich pętli pomiaro-
wych i sterowniczych, z wykorzysta-
niem protokołu HART. Każdy sterownik 
ma dwa procesory (CPU), które realizu-
ją funkcje zabezpieczeń i jednocześnie 
porównują wyniki swoich obliczeń dla 
celów zabezpieczeń. Sterowniki, zasto-
sowane w układzie zabezpieczeń, są 
połączone pomiędzy sobą własną szyb-
ką magistralą danych (SISnet). 

Sterowniki Ovation SIS mogą być 
łączone w różne konfi guracje, zapew-
niające wysoki stopień bezpieczeństwa, 
taki jaki SIL3. W układach zabezpie-
czeń turbin konfi guracja jest oparta o 
3 sterowniki Ovation SIS (lub ich wie-

lokrotność), zapewniając trójkanałową 
budowę układu, a tym samym bezpo-
średnie i proste podłączenie do hydrau-
licznego bloku wybicia turbiny (rys. 9). 
Ogromną zaletą tego rozwiązania jest 
zastosowanie tego samego narzędzia 
inżynierskiego systemu Ovation (Con-
trol Builder) do programowania sterow-
ników zabezpieczeń. 

 � Hydrauliczne urządzenia 
zabezpieczeń turbin 

Awaryjne wyłączenie turbiny reali-
zowane jest przez 2 zawory elektroma-
gnetyczne, z zastosowaniem zasady 
głosowania 1 z 2, lub przez 3 zawo-
ry elektromagnetyczne, z zastosowa-
niem zasady głosowania 2 z 3. Wybór 
rozwiązania zależy od typu układu, ist-
niejącego przed modernizacją oraz od 
przyjętego zakresu modernizacji syste-
mu hydraulicznego. 

Dla rozwiązania trójkanałowego, 
fi rma Emerson posiada dedykowany 
blok wybicia turbiny, w którym realizo-
wane jest głosowanie 2 z 3 przez sys-
tem elektryczno-hydrauliczny (rys. 10). 
Konstrukcja bloku zapewnia bardzo du-
żą niezawodność układu oraz wysoką 
dyspozycyjność maszyn turbozespo-
łów, poprzez umożliwienie testowania 
każdego kanału wybicia podczas pracy 
turbiny, eliminowanie przypadkowych 
błędów w działaniu jednego z kanałów 
oraz wyłączenie maszyn w przypadku 
awarii zasilania elektrycznego lub bra-
ku ciśnienia oleju roboczego (cieczy 
roboczej).

 � System pomiarów 
specjalnych 

Ponieważ system pomiarów spe-
cjalnych, monitorujący drgania, prze-
suw osiowy, wydłużenia itd., jest rów-
nież elementem układu zabezpieczeń 
turbiny, to modernizacja układu regulacji 
i zabezpieczeń turbiny jest wykonywana 
łącznie z wymianą tego systemu (czuj-
ników i monitorów lub części z nich). 
Firma Emerson oferuje również syste-
my pomiarów specjalnych. Podstawo-Rys. 11. System pomiarów specjalnych CSI6500
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wym systemem jest system CSI 6500, 
obejmujący zarówno monitorowanie 
wałów i kadłubów turbiny i generatora, 
jak i system przygotowania danych do 
diagnostyki dynamicznej maszyn (rys. 
11). Unikalna konfi guracja systemu CSI 
6500 pozwala na realizację funkcji nad-
zoru, zabezpieczeń i diagnostyki w jed-
nym systemie. Zapewnia to bezpieczną 
eksploatację maszyn oraz przewidywa-
nie zagrożeń i planowanie remontów. 

System CSI 6500 może być rów-
nież skonfi gurowany tak, aby pełnić 
tylko funkcje systemu zabezpieczeń 
i monitorowania lub tylko funkcje dia-
gnostyczne, w zależności od potrzeb i 
istniejącego opomiarowania i wyposa-
żenia maszyn. 

Korzystną cechą systemu CSI 6500 
jest możliwość podłączenia do niego 
również czujników pomiarowych innych 
producentów. W niektórych przypad-
kach modernizacji turbin można zacho-
wać wcześniej zainstalowane czujniki. 

 � Stacje operatorskie 
cyfrowego regulatora 
Ovation DEH 

Stacje operatorskie dla układu re-
gulacji i zabezpieczeń turbiny, Ovation 
DEH, są takie same jak dla systemu 
Ovation, sterującego całymi obiektami 
energetycznymi typu DCS. 

Oprogramowanie aplikacyjne sta-
cji operatorskich jest instalowane na 
standardowych komputerach typu PC 
z zainstalowanym systemem operacyj-
nym Windows® fi rmy Microsoft. Dzięki 
temu nawigacja operatora oparta jest 
na intuicyjnym poruszaniu się pomiędzy 
grafi kami (oknami) procesów i grafi kami 
informacyjnymi, w sposób znany z in-
nych powszechnych zastosowań sys-
temu Windows. Dla regulatora turbiny, 
sterowania układów pomocniczych tur-
bozespołu są opracowane dedykowa-
ne grafi ki, które pozwalają operatorowi 
wybierać tryby pracy, zmieniać wartości 
zadane i monitorować pracę maszyn 
i urządzeń. Te same obrazy mogą być 
wyświetlane na kilku stacjach operator-
skich, zapewniając wysoką dyspozycyj-

Rys. 12. Obraz do regulacji turbiny w elektrociepłowni

ność systemu operatorskiego. 
Stacje operatorskie realizują rów-

nież wiele innych funkcji, które ułatwiają 
pracę operatorom turbozespołów i in-
żynierom ruchu elektrowni. Do dyspo-
zycji są: 

 � listy alarmów, które mogą być wy-
bierane na wiele sposobów np. 
według priorytetów, czy według 
procesów, 

 � bieżące i historyczne przebiegi cza-
sowe zmiennych procesorowych. 
Mogą one być wyświetlane dla 
różnych okresów czasowych od 1 
minuty do wielu dni. Czas próbko-
wania zmiennych jest dopasowany 
do wyświetlanego okresu i może 
nawet wynosić 100 ms dla szyb-
kich przebiegów,

 � wykresy typu X-Y dla wybranych 
zmiennych. 

 � pełna informacja o każdym punk-
cie pomiarowym, sygnale sterow-
niczym i urządzeniu. Za pomocą 
prawego klawisza myszy kompu-
terowej można otworzyć dodatko-
we grafi ki, które podają informacje 
o poprawności działania obwodu, 
zakresach pomiarowych sygnałów, 

poziomach alarmów, itp. Można 
również otworzyć schemat stero-
wania (control sheet), na którym 
są pokazane funkcje sterowania 
z zastosowaniem analizowanego 
punktu, 

 � opisy funkcjonowania urządzeń i in-
strukcje eksploatacji procesów,

 � raporty zdarzeń, które mogą być 
przedstawiane w różnych grupach, 
przypisanych do wybranych proce-
sów lub trybów pracy turbozespołu. 
Przykładową grafi kę, dedykowaną 

do regulacji turbiny w elektrociepłowni, 
przedstawiono na rys. 12. 
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