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Głównymi odbiorcami biomasy, a
zarazem producentami energii elektrycznej z OZE w Polsce - wykorzystującymi przede wszystkim procesy współspalania - są elektrownie
zawodowe. W 2010 r. funkcjonowało ponad 40 jednostek zawodowych spalających i współspalających biomasę.
Podobnych jednostek energetyki przemysłowej było 8. Największymi konsumentami biomasy są
3 duże jednostki zlokalizowane w
pobliżu największych zakładów papierniczych.
W 2008 i 2009 r. oddano do
użytku najwięcej instalacji spalających lub współspalających biomasę - głównie w elektrociepłowniach
zawodowych, a także w elektrowniach spalających węgiel brunatny.
W 2010 r. w energetyce zawodowej
spalonych zostało 4,4 mln ton, co
oznacza wzrost o około 400 tys. ton
w stosunku do 2009 r.
Wartość energetyczna spalanej
biomasy zmienia się szybciej od zużycia masowego. Dynamika wzrostu
zużycia masowego jest od 2006 r.
mniejsza od wzrostu zużycia energii chemicznej, co wynika z faktu, że
energetyka zawodowa konsekwentnie maksymalizuje wydajność swoich instalacji poprzez zwiększanie
ilości energii chemicznej podawanej
w tej samej jednostce masy. Średnio
ważona wartość opałowa biomasy
w enegetyce z roku na rok wzrasta.
Energetyka zawodowa w większości
preferuje biomasę z wyższej półki
kaloryczności: na 40 jednostek 19
zużywa biomasę o kaloryczności powyżej 15 MJ, czyli powyżej średniej.
Jest to głównie związane z maksymalizacją uzysku zielonej energii i
zysku przedsiębiorstw.
Również instalacje energetyki
przemysłowej oraz elektrociepłownie zawodowe są istotnymi producentami energii wytwarzanej z biomasy. 6 jednostek pierwszego typu

zużyło w 2010 r. biomasę o łącznej
wartości opałowej 29 tys TJ, co jest
porównywalne z wielkością zużycia
17 elektrociepłowni.
Biomasa znajduje zastosowanie
także w produkcji energii cieplnej.
Jej przytłaczająca większość jest
generowana w procesach kogeneracyjnych, ale także w rozdzielonym
wytwarzaniu energii cieplnej, czyli
w ciepłowniach. Dynamika wzrostu
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Jeśli weźmiemy
pod uwagę fakt,
że 50% energii
z OZE w Polsce
stanowi biomasa,
która posiada
niższą wartość
energetyczną
od węgla, to jeśli tendencja
ta się urzyma rzeczywiście za
9 lat będziemy
potrzebowali 3
lub nawet 4 razy
więcej biomasy
niż używamy jej
obecnie

produkcji jest tu znacznie mniejsza,
co wynika z braku systemu wsparcia dla tego sposobu wytwarzania
energii - poza obowiązkiem odbioru
takiego ciepła.

 Mniej z lasu, więcej
z pola
Ceny biomasy rosną wraz ze
wzrostem popytu i utrzymującą się
mniej więcej na stałym poziomie
produkcją na krajowym rynku. W
2006 r. udział zużycia masowego
biomasy w stosunku do węgla wynosił 3,7%, a w 2010 r. ten stosunek wyniósł już 10%, co oznacza,
że zapotrzebowanie na biomasę

wzrosło trzykrotnie. Zwiększył się
głównie popyt na biomasę pochodzenia rolnego - droższą i bardziej
popularną od leśnej. Dlatego elektrownie i elektrociepłownie muszą
uruchamiać nowe kanały dystrybucji, nowe rynki biomasy, co wpływa
na wysokość cen. Często zdarza
się też tak, że koszt transportu biomasy jest większy od ceny samego
transportowanego surowca.
- W pierwszym półroczu 2011 r.
średnio ważona cena wynosiła blisko 27 zł za GJ. Cena ta ciągle rośnie, co wynika głównie ze wzrostu
kaloryczności surowca. W pierwszej
połowie 2011 r. zużycie masy biologicznej w energetyce było zbliżone do poziomu z 2010 r., natomiast
wartość zużytej energii chemicznej
urosła o kilkanaście procent - twierdzi Maciej Flakowicz z Agencji Rynku Energii S.A.
W 2010 r. ARE zaobserwowała
stopniowy spadek udziału drewna
opałowego i biomasy pochodzenia
leśnego w zużyciu tego organicznego paliwa. Jest to efekt rozporządzenia Ministra Gospodarki, które
ogranicza udział tego typu paliwa w
strukturze bilansu biomasy w energetyce zawodowej. Sytuację tę odzwierciedla większe zużycie biomasy pochodzenia rolnego, którą
wspierają zapisy rozporządzenia,
m.in. określając minimalny udział
agromasy w miksie paliwowym. Energetyka powoli przestawia się na
biomasę rolniczą, jednak jej potencjał nie jest łatwy do uruchomienia i
trudno znaleźć nowe źródła biomasy wysokokalorycznej pochodzenia
rolnego - uważa Flakowicz.

 Zwiększanie emisji w
imię ich ograniczania
Biomasa do elektrowni sprowadzana jest najczęściej przez pośredników. Elektrownia zakupująca ten nośnik energii od polskiego
pośrednika, klasyfikuje go jako krajowy, dlatego trudno oszacować rze-
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czywiste wielkości importu. Pewnym
jest, że duże zastosowanie w energetyce mają pozostałości z frakcji
tłuszczów roślinnych, pelet z łuski
słonecznika, który importujemy z
Ukrainy.
Importowanym surowcem jest
również drewno. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi szacuje, że
import biomasy do Polski osiąga
poziom 1,5 mln ton. Nie jest to wartość dokładna, co wynika ze specyfiki nieuregulowanego jeszcze rynku,
który trudno zmierzyć.
Głównymi beneficjentami systemu wsparcia energii wytwarzanej
z biomasy są grupy energetyczne.
Praktycznie wszystkie duże elektrownie zawodowe i elektrociepłownie w Polsce zużywają biomasę najczęściej we współspalaniu.
Największym graczem jest grupa
EDF, która zużyła blisko 0,9 mln ton
biomasy w 2010 r. i wyprodukowała
z niej blisko 1,3 TWh energii elektrycznej. Jest to praktycznie 1/5
rynku w Polsce. Na drugim miejscu
jest GDF Suez Energia Polska SA,
która wyprodukowała w Elektrowni
Połaniec blisko 775 GWh w 2010 r.
Tymczasem, jak twierdzi Kazimierz Żmuda z Ministerstwa Rolnictwa i Ochrony Wsi, współspalanie
biomasy w dużych blokach energetycznych prowadzi do obniżenia
efektywności zarówno tych instalacji
energetycznych, jak i samej biomasy. - Obecnie obowiązujące systemy
wsparcia zachęcają do współspalania biomasy. Jak zgodnie twierdzą
eksperci operacja przystosowania
bloku 200 MW do współspalania
biomasy polega na tym, że obniża sie jego moc do około 164 MW,
więc ubywa mocy będącej w dyspozycji - mówi dyrektor Żmuda. Do
tego trzeba doliczyć nakłady energetyczne na przerób i dostawę biomasy, a także straty w przesyle.
Jednocześnie zarówno Polska,
jak i reszta państw Europy importuje znaczną część biomasy, w formie
tzw. bliskiego i dalekiego importu.

Bliski obejmuje głównie kraje Europy Wschodniej: Ukraina, Białoruś, Rosja. Daleki import wiąże się
z transportem z takich krajów jak Indonezja, Malezja, Południowa Ameryka i Afryka. Często więc wielkość
emisji CO 2 ze spalenia przywiezionej biomasy jest mniejsza, niż wielkość emisji tego gazu wytworzona
podczas transportu tego surowca.
Areał użytków rolnych w Europie
od kilku lat ulega zmniejszeniu, w
dużej mierze na rzecz powiększających się obszarów leśnych. Jest to
zjawisko godne chwały, ale niestety
tylko pozornie. W państwach, które
są głównymi eksporterami biomasy

wiąże się ani z ochroną środowiska, ani z poprawą bezpieczeństwa
energetycznego starego kontynentu.
Pogłębianie zależności surowcowej
jest zjawiskiem, przed którym odnawialne źródła energii mają nas chronić, jednak ślepe realizowanie celów
Pakietu energetyczno-klimatycznego może przynieść skutek odwrotny.

 Rozjechana Europa
Ministerstwo Rolnictwa i Rozowju Wsi zamierza przeprowadzić
małą rewolucję w Brukseli i włączyć
sektor rolny do przedsięwzięć związanych z realizacją celów polityki
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do Europy (w tym Polski), obszary
leśne systematycznie zmniejszają swoje rozmiary, natomiast areał
upraw rolnych rośnie. Tym sposobem realizacja Pakietu energetyczno-klimatycznego Unii Europejskiej pośrednio przyczynia się do
wycianania i spalania lasów m.in.
Amazonii, na rzecz uprawy na ich
obszarach surowców do produkcji biopaliw oraz sprzedaży bardzo
wartościowej biomasy, czyli drewna.
Zastępowanie paliw kopalnych
biomasą pochodzącą z importu nie

klimatycznej. W ocenie urzędników
resortu zarówno krajowa, jak i unijna
polityka klimatyczna nie jest spójna
z polityką finansową wspólnoty, a
także z jej polityką rolną. Żmuda jest
przekonany, że pomimo ślimaczego
tempa procesów legislacyjnych w
Polsce i Europie, już wkrótce nastąpi istotne włączenie sektora rolnego
w powiązanie celów finansowych,
rolnych i klimatycznych wspólnoty.
Przyczyną obecnego rozjeżdżania się tych polityk jest ustanowienie
bardzo ambitnych celów w ramach
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 Wieś biedna,
wieś uciskana
Istotą OZE jest ich lokalne wykorzystywanie, rozproszenie miejsc
wytwarzania tej energii. W żadnym
wypadku nie jest jej istotą tworzenie jej na wzór energetyki zawodowej. Dlatego celem działań Ministerstwa Rolnictwa jest doprowadzenie
do sytuacji, aby w pierwszej kolejności to rolnicy energetycznie wykorzystywali biomasę, a nie byli jej
sprzedawcami. Ukierunkowanie te-

go rynku na handel pomiędzy rolnikami, a elektrowniami stawia tych
pierwszych na z góry przegranej pozycji. Głównym źródłem tej nierównowagi jest rozbieżność interesów
obu grup, wynikająca z warunków
stawianych rolnikom przez elektrownie: dolna granica ilości, która budzi
ich chęć kupowania wynosi najczęściej 5000 ton, transakcje natomiast
dokonywane są przez pośredników,
którzy inkasują swoją marżę. Dodatkowo funkcjonowanie zniesionych
już dopłat do plantacji energetycznych wygenerowało takie oto patologiczne zjawisko: przedstawiciele
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(…) celem działań
Ministerstwa
Rolnictwa jest
doprowadzenie
do sytuacji,
aby w pierwszej
kolejności to rolnicy
energetycznie
wykorzystywali
biomasę, a nie byli
jej sprzedawcami

producentów energii oferowali rolnikom ceny obniżone o połowę wartości dopłaty otrzymywanej za biomasę na cele energetyczne.
Zdaniem Żmudy problemem
rynku biomasy w Polsce nie jest jej
brak, tylko brak rynku. - To nie dopłaty decydują o tym czy ten rynek
będzie się rozwijał czy trwał w takiej stagnacji jak obecnie. W 2003
r. w Polsce było 11-12 tys. hektarów upraw roślin energetycznych.
W późniejszym okresie przez 3 lata
funkcjonowały dopłaty unijne, a dziś
w dalszym ciągu jesteśmy na tym
samym, a nawet nieco mniejszym
poziomie - twierdzi Żmuda. Beneficjentem ustawy o biokomponentach
i biopaliwach w żadnym wypadku
nie jest i nie był rolnik.

2 lata temu została w Polsce dopuszczona możliwość współspalania do celów energetycznych zboża,
którego jakość nie odpowiada wymaganiom określonym dla żywności
i dla pasz. Opacznie zrozumiane intencje ministerstwa były odczytywane jako zachęty do spalania zboża.
Tymczasem, jak twierdzą przedstawiciele resrotu rolnictwa, motywem
do wprowadzenia tej regulacji był
fakt, że przeciętnie co roku około
5% zboża nie spełnia wymagań jakościowych dla produkcji żywności.
Te 5% to około 1 mln do 1,5 mln
ton zboża. Dodatkowo często mają
miejsce różne nieprzewidziane okoliczności, takie jak bardzo intensywne i długie opady, czy też okresowe
zalania, które generują kolejne ilości
nieprzydatnego do celów spożywczych zboża. Mogłoby ono zapełnić tę 1,5 mln lukę podażową, którą
dziś łatamy importem z zagranicy.

 Ustawa o OZE
a biomasa
Ministerstwo Rolnictwa i Ochrony Wsi ma wypracowane stanowisko wobec powstającej ustawy
o odnawialnych źródłach energii.
Główne postulaty jego przedstawicieli to wykorzystywanie biomasy
w pierwszej kolejności tam, gdzie
jest ona dostępna i przede wszystkim produktów ubocznych i pozostałości z rolnictwa i przetwórstwa
rolnego (w tym płynnych i stałych
odchodów zwierzęcych). Podobnie
w przypadku biomasy leśnej, gdzie
resort będzie rekomendował spalanie produktów ubocznych leśnictwa i eliminację pełnowartościowego
drzewa, jako surowca energetycznego. Zdaniem urzędników ministerstwa racjonalne i zasadne jest stosowanie pozostałości z przemysłu
i biodegradowalnych, komunalnych
osadów pościekowych, jednak nie
widzą oni sensu wykorzystywania
ich wspólnie z biomasą pochodzenia rolniczego.

BIOMASA

Pakietu 3x20, których nie powiązano w żaden sposób z potencjałem
odnawialnych zasobów energetycznych krajów członkowskich UE. W
efekcie około 60% zapotrzebowania
na rynku biokomponentów i biopaliw
jest realizowane w ramach wspólnoty poprzez import. Bilans w handlu
biomasą jest dla Europy ujemny - ją
się na kontynent jedynie przywozi.
W 2007 r. Polska przywoziła 300
tys. ton biomasy z krajów trzecich.
3 lata później już 1,5 mln ton.
Społecznego, gospodarczego i
środowiskowego interesu nie sposób w tym szaleństwie wykazać.
Polscy konsumenci są zmuszeni,
aby dopłacać do wyższej ceny „odnawialnej energii”, która jest produkowana w oparciu o przywóz biomasy z dalekich krajów. Biomasa jest
paliwem lokalnym i - zdaniem resortu rolnictwa - jego transport jest
uzasadniony do odległości maksymalnie 50-100 km. Tylko wówczas
przynosi ona korzyści: miejsca pracy, redukacja zanieczyszczeń środowiskowych, zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, rozwój
energetyki rozproszonej, czyli minimalizacja strat przesyłowych.
Dlatego Ministerstwo Rolnictwa
zamierza walczyć o to, aby wykorzystanie biomasy na cele energetyczne zostało ograniczone zachętami
do wykorzystania tylko i wyłącznie
tego surowca, który jest dostępny
na terenie UE.
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Ze względu na fakt, że spalanie biomasy w dużych kotłach nie poprawia bezpieczeństwa eneretycznego obszarów wiejskich, rozsądnym jest wykorzystywanie
biomasy w urządzeniach rozproszonej
energetyki. Zdaniem Ministerstwa Rolnictwa moce energetyczne wszytkich nośników energii odnawialnej powinny odpowiadać skali lokalnych potrzeb, co wyeliminuje
straty w przesyle, a jednocześnie wzmocni
lokalne społeczności. Ministerstwo chce
tak umocować rolnika jako wytwórcę energii, aby był on równoprawnym podmiotem,
a nie jak dotychczas koniunkturalnie wykorzystywanym w zależności od rozwoju
sytuacji przez potencjalnych odbiorców
biomasy.

BIOMASA

 Biomasa, a masa węgla
Polska zawodowa energetyka co roku
spala ponad 100 mln ton węgla (brunatnego i kamiennego). Oznacza to, że 15%
obowiązkowego udziału nośników energii
odnawialnej w miksie paliwowym może
wytworzyć popyt na 22,5 mln ton paliw
odnawialnych już w 2020 r. Przy dzisiejszych 4,5 mln ton biomasy jest to liczba
oszołamiająca. Do 2030 r. popyt ten może wzrosnąć nawet do 30 mln ton (20%
wymóg OZE). Jeśli weźmiemy pod uwagę
fakt, że 50% energii z OZE w Polsce stanowi biomasa, która posiada niższą wartość energetyczną od węgla, to - jeśli tendencja ta się urzyma - rzeczywiście za 9
lat będziemy potrzebowali 3 lub nawet 4
razy więcej biomasy niż używamy jej obecnie. W takim kontekście propozycje unijnej
Komisarz ds. klimatu - Connie Hedegaard
- z 2010 r. dotyczące zwiększenia celów
wspólnotowych w tym obszarze do 30%
w 2030 r. wydają się absurdalne.
Realne i niepozbawione logiki natomiast są działania resortu rolnictwa, aby
intensyfikować i wspierać produkcję biomasy rolnej, uniezależniać energetycznie
społeczności wiejskie i lokalne. Pozostanie jedynie pytanie, czy tego typu polityka
w zbyt dużym stopniu nie utrudni działań
energetyce wielkoskalowej, bez której z
całą pewnością przez kilkadziesiąt jeszcze lat nie będziemy w stanie normalnie
funkcjonować. 

Renewable energy
Metso specializes in biomass power plants solutions.
We deliver key equipment to new plants and reconstruct
existing plants for greater effiency. We also develop new
technologies that optimize production processes with
less burden on environment.

www.metso.com/energy
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 Przedmiot
opodatkowania akcyzą
Czynności opodatkowane akcyzą
w przypadku energii elektrycznej zostały określone w treści art. 9 ust. 1
ustawy o podatku akcyzowym z dnia
6 grudnia 2008 r.1
Przepis art. 9 ust. 1 ustawy o po-

datku akcyzowym stanowi, iż w przypadku energii elektrycznej przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:
 nabycie wewnątrz wspólnotowe
energii elektrycznej przez nabywcę końcowego,
 sprzedaż energii elektrycznej nabywcy końcowemu na terytorium
kraju, w tym przez podmiot nieposiadający koncesji na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję
lub obrót energią elektryczną w
rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo
energetyczne, który wyprodukował tę energię,
 zużycie energii elektrycznej przez
podmiot posiadający koncesję, o
której mowa w pkt. 2,
 zużycie energii elektrycznej przez

podmiot nieposiadający koncesji,
o której mowa w pkt. 2, który wyprodukował tę energię,
 import energii elektrycznej przez
nabywcę końcowego,
 zużycie energii elektrycznej przez
nabywcę końcowego, jeżeli nie
została od niej zapłacona akcyza
w należnej wysokości i nie można
ustalić podmiotu, który dokonał
sprzedaży tej energii elektrycznej
nabywcy końcowemu.
Wśród czynności opodatkowanych akcyzą w przypadku energii
elektrycznej wyróżnić należy energię elektryczną zużywaną na potrzeby własne przez podmiot posiadający przynajmniej jedną koncesję w
zakresie energii elektrycznej, a więc

1) Tekst jednolity - Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626 z późn. zm., zwana dalej „ustawą”, bądź „ustawą o podatku akcyzowym”.

BIOMASA

rzedsiębiorcy zajmujący się wytwarzaniem energii elektrycznej z
biomasy najczęściej zużywają wyprodukowaną przez siebie energię elektryczną na potrzeby własne, bądź
odsprzedają do podmiotów posiadających koncesję w zakresie energii
elektrycznej. Dlatego też w artykule
omówione zostaną zasady dokonywania właśnie tych czynności.
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koncesję na wytwarzanie, obrót, przesyłanie, bądź dystrybucję energii elektrycznej.
W przypadku podmiotów posiadających koncesję w zakresie energii
elektrycznej akcyzie podlegać będzie
nie tylko ta ilość energii elektrycznej,
która została przez te podmioty wyprodukowana i zużyta na potrzeby
własne, ale także energia przez nie
nabyta i zużyta na potrzeby własne.

 Przykład A
Firma X produkuje energię elektryczną z biomasy w oparciu o uzyskaną koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej. Załóżmy, że ﬁrma X w
miesiącu sierpniu 2011 r. wyprodukowała i zużyła na potrzeby własne 10
MWh energii elektrycznej. Ponadto
w miesiącu sierpniu 2011 r. ﬁrma X
nabyła od innego podmiotu posiadającego koncesję w zakresie energii
elektrycznej 4 MWh energii elektrycznej, która następnie zużyła na potrzeby własne. W podanym przykładzie,
opodatkowaniu podlegać będzie zarówno energia elektryczna nabyta, jak
i wyprodukowana i zużyta na potrzeby
własne (łącznie 14 MWh).
Pamiętać należy, że akcyzie podlegać będzie również energia elektryczna produkowana z biomasy i zużywana na potrzeby własne przez podmiot,
który nie posiada żadnej koncesji w
zakresie energii elektrycznej.
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 Przykład B
Firma Y produkuje energię elektryczną, pomimo że nie posiada koncesji w zakresie energii elektrycznej. W takim wypadku energia wyprodukowana i
zużyta na potrzeby własne przez ﬁrmę
Y będzie podlegać opodatkowaniu akcyzą. Natomiast ﬁrma Y jako podmiot,
który nie posiada koncesji w zakresie
energii elektrycznej, nabywając energię
elektryczną na potrzeby własne, będzie
kupować energię z akcyzą zapłaconą
2) Dz. U. z 2009 r. Nr 32 poz. 226.

przez sprzedawcę i w tym zakresie ﬁrma Y nie będzie zobowiązana do rozliczenia podatku.

 Sprzedaż do podmiotów
posiadających
koncesję nie podlega
opodatkowaniu
Szczególnie istotna wydaje się
informacja, iż sprzedaż energii elektrycznej na rzecz podmiotu posiadającego koncesję w zakresie energii elektrycznej nie podlega opodatkowaniu.
W treści art. 9 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, który określa przedmiot opodatkowania akcyzą dla energii
elektrycznej brak jest wskazania jako
czynności opodatkowanej sprzedaży
energii elektrycznej do podmiotów posiadających koncesję w zakresie energii elektrycznej.

 Przykład C
Firma X produkuje energię elektryczną i sprzedaje ją do podmiotu Z
posiadającego koncesję na obrót energią elektryczną. W takim przypadku ﬁrma X nie jest zobowiązana do uiszczenia podatku od energii sprzedanej do
podmiotu z uwagi na fakt posiadania
koncesji przez nabywcę (podmiot Z).

 Obowiązek rejestracji
Wedle regulacji ustawy o podatku akcyzowym podmiot prowadzący
działalność gospodarczą jest obowiązany, przed dniem wykonania pierwszej
czynności podlegającej opodatkowaniu
akcyzą, złożyć zgłoszenie rejestracyjne właściwemu naczelnikowi urzędu
celnego.
Mając na uwadze powyższą zasadę, ﬁrma zamierzająca produkować
energię elektryczną z biomasy, winna
przed wykonaniem pierwszej czynności opodatkowanej złożyć zgłoszenie
rejestracyjne jako podatnik podatku
akcyzowego. Tak więc rejestracja jako
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podatnik akcyzy jest wymogiem, jaki
należy dopełnić w pierwszej kolejności.

 Sposób rejestracji
Zgłoszenie rejestracyjne jako podatnik podatku akcyzowego należy
złożyć właściwemu naczelnikowi na
formularzu AKC- R stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia z dnia
24 lutego 2009 r. w sprawie wzorów
dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego.2
Po złożeniu zgłoszenia rejestracyjnego właściwy naczelnik urzędu celnego powinien wydać pisemne potwierdzenie zgłoszenia rejestracyjnego (na
formularzu AKC-PR) nie później niż
w ciągu 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego. Przedsiębiorca
składający wniosek o rejestrację jako podatnik akcyzy winien liczyć się z
koniecznością uiszczenia opłaty skarbowej wynoszącej 170 zł za otrzymanie pisemnego potwierdzenia złożenia
zgłoszenia rejestracyjnego.

 Zakładanie ewidencji
energii elektrycznej
Przepis art. 91 ust. 1 ustawy o
podatku akcyzowym stanowi, iż po-
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 Zasady prowadzenia
ewidencji energii
elektrycznej
Zgodnie z art. 91 ust. 3 ustawy
o podatku akcyzowym ewidencja, o
której mowa w ust. 1 i 2, powinna zawierać odpowiednio dane niezbędne
do określenia w okresach miesięcznych, z dokładnością do 0,001 MWh,
łącznej ilości:
 wyprodukowanej, nabytej wewnątrz wspólnotowo, zaimportowanej, zakupionej na terytorium
kraju energii elektrycznej,
 energii elektrycznej sprzedanej
nabywcom końcowym na terytorium kraju,
 energii elektrycznej sprzedanej
podmiotom posiadającym kon3) Dz. U. Z 2009 r. Nr 32, poz. 243 z późn. zm.








cesję w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997
r. - Prawo energetyczne,
energii elektrycznej dostarczonej
wewnątrzwspólnotowo i wyeksportowanej,
energii elektrycznej zużytej na potrzeby własne,
energii elektrycznej zwolnionej od
akcyzy na podstawie art. 30 ust.
6 i 7 oraz przepisów wydanych na
podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 2,
strat energii elektrycznej niepodlegających opodatkowaniu, o których mowa w art. 9.

Prowadząc ewidencję energii elektrycznej trzeba mieć na uwadze wymóg dokonywania wpisów do ewidencji energii elektrycznej z dokładnością
do 0,001 MWh.
Warto również wiedzieć, że na
podstawie § 2 ust. 3 rozporządzenia z
dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie ewidencji energii elektrycznej3, podmiot
obowiązany do prowadzenia ewidencji, dokonuje miesięcznego zamknięcia ewidencji, w terminie do 25 dnia
miesiąca następującego po miesiącu,
którego ewidencja dotyczy.
Zgodnie z art. 91 ust. 6 ustawy
o podatku akcyzowym ewidencja, o
której mowa w ust. 1 i 2, powinna
być przechowywana do celów kontroli przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym
została sporządzona.

 Deklaracje podatkowe
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym w przypadku energii elektrycznej podatnik jest
obowiązany, bez wezwania organu
podatkowego, składać właściwemu
naczelnikowi urzędu celnego deklaracje podatkowe według ustalonego
wzoru oraz obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek właściwej izby celnej,
w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym:



upłynął termin płatności wynikający z faktury, a jeżeli termin ten
nie został określony - po miesiącu, w którym wystawiono fakturę
- w przypadku nabycia wewnątrz
wspólnotowego energii elektrycznej przez nabywcę końcowego,
 upłynął termin płatności określony w umowie właściwej dla rozliczeń z tytułu dostaw energii
elektrycznej albo, jeżeli termin ten
nie został określony w umowie,
 upłynął termin płatności wynikający z faktury lub innego dokumentu wystawionego przez
podatnika, z którego wynika zapłata należności za sprzedaną
przez podatnika energię elektryczną, a jeżeli termin płatności
nie został określony w umowie
ani w fakturze lub w tym dokumencie - po miesiącu, w którym
wystawiono fakturę lub ten dokument - w przypadku sprzedaży energii elektrycznej nabywcy
końcowemu na terytorium kraju,
 nastąpiło zużycie energii elektrycznej - w przypadkach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt.
3, 4 i 6.

 Wnioski
Zatem podmiot produkujący energię elektryczną z biomasy w oparciu o
posiadaną koncesję na wytwarzanie
energii elektrycznej winien uiszczać
należny podatek akcyzowy od energii elektrycznej zużytej na potrzeby
własne w deklaracjach podatkowych
składanych za poszczególne miesiące kalendarzowe, w których to zużycie nastąpiło.
Należy mieć na uwadze fakt, iż na
podstawie art. 89 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym stawka akcyzy na
energię elektryczną wynosi 20,00 zł
za MWh. Zatem obliczenie należnego
podatku akcyzowego winno być dokonane z uwzględnieniem wskazanej
wyżej stawki akcyzy. 
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datnik dokonujący sprzedaży energii
elektrycznej nabywcy końcowemu, zużywający energię elektryczną w sytuacji, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt.
3 i 4, a także podmiot reprezentujący,
o którym mowa w art. 13 ust. 5, są
obowiązani do prowadzenia ilościowej
ewidencji energii elektrycznej na podstawie wskazań urządzeń pomiaroworozliczeniowych u nabywcy końcowego
lub podmiotu zużywającego energię, a
w przypadku braku urządzeń pomiarowych - na podstawie współczynnikowo
określonego poziomu poboru energii
przez poszczególne urządzenia, wskazanego w dokumentacji prowadzonej
przez podatnika.
Na podstawie przedstawionej regulacji podmiot produkujący energię
elektryczną z biomasy obowiązany
jest do prowadzenia ewidencji energii elektrycznej.
Należy mieć na uwadze, że zgodnie z art. 91 ust. 5 ustawy o podatku
akcyzowym ewidencja, o której mowa
w ust. 1 i 2, może być prowadzona w
formie papierowej lub elektronicznej,
po uprzednim pisemnym poinformowaniu właściwego naczelnika urzędu celnego o formie jej prowadzenia.
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 Zagrożenia wybuchowe
i pożarowe w elektrowni
konwencjonalnej
Możemy wymienić trzy podstawowe elementy procesu technologicznego
w zakładzie energetycznym, w których
występuje zagrożenie emisją gazu wybuchowego bądź toksycznego. Są to takie miejsca jak: magazynowanie węgla i
biomasy, układy nawęglania oraz układy
chłodzenia wodorem.

 Magazynowanie węgla i
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biomasy
Zagrożenia wybuchowe i pożarowe
występują już na samym początku procesu technologicznego podczas składowania surowca do spalania, a więc
w składach otwartych, wiatach czy silosach. Procesy fermentacyjne prowadzą
do powstawania biogazu w zalegających
składach biomasy. Szczególne zagrożenie powstaje w pomieszczeniach o
ograniczonej przestrzeni, zwłaszcza w
silosach lub zasobnikach przykotłowych.
Zagrożenie metanem pojawia się
podczas składowania surowca pochodzenia organicznego. Ma tam miejsce
fermentacja metanowa - proces mikrobiologiczny rozkładu substancji organicznych przeprowadzany w warunkach
beztlenowych przez mikroorganizmy

anaerobowe z wydzieleniem metanu.
Metan posiada szczególnie niebezpieczne parametry wybuchowości, stąd pojawia się zagrożenie wybuchem.
W przypadku tego typu zagrożeń
skuteczne są dwie metody detekcji: katalityczna oraz absorpcji podczerwieni (IR).

 Układy nawęglania
Kolejnym miejscem, w którym może gromadzić się niebezpieczny gaz są
przenośniki, zasobniki, podajniki i młyny
na układzie nawęglania elektrowni. Tutaj
typowym zagrożeniem są pożary tlące
węgla i biomasy przebiegające bez płomienia i dymu, w trakcie których następuje wydzielanie bardzo groźnego tlenku węgla (CO).
Zapłon może nastąpić m. in. w wyniku kontaktu z powierzchniami nagrzanymi pracujących maszyn, iskrzenia,
otwartego ognia, reakcji egzotermicznych, bądź samozapłonu. Ognisko pożaru może się rozprzestrzeniać przez kilka godzin nie dając objawów typowych
dla pożaru - jest więc szczególnie trudne
do wykrycia. Podczas pożaru tlącego z
ograniczonym dopływem tlenu wydzielają się częściowo utlenione produkty
gazowe, przede wszystkim tlenek węgla CO. Jest to gaz silnie trujący, bezbarwny i bezwonny, o gęstości nieco
mniejszej od powietrza. Stanowi duże

zagrożenie wybuchowe i toksyczne. Nawet niewielka emisja może powodować
objawy zatrucia.
Metodą detekcji stosowaną do pomiaru CO oraz innych toksycznych gazów w układzie nawęglania jest metoda
elektrochemiczna.
W układzie nawęglania stosuje się
również detekcję płomienia i ognia. Płomień cechuje wysoka temperatura, emisja promieniowania ultraﬁoletowego UV i
podczerwonego IR oraz emisja produktów spalania (H2O, CO2, CO). Detektory
płomienia składają się z sensorów IR i
UV, które absorbują to promieniowanie.
W naturze występuje wiele źródeł promieniowania mogących generować fałszywe alarmy. Detektory powinny więc
być na nie odporne.

 Wnioski
W przypadku instalacji o dużym znaczeniu dla bezpieczeństwa ludzi i zakładu niezbędne jest stosowanie rozwiązań,
które bądź to nie dopuszczą do powstania sytuacji niebezpiecznych, bądź spowodują szybką reakcję w przypadku ich
wystąpienia.
Istnieje wiele dróg zapewnienia bezpieczeństwa. Wybór właściwej drogi jest
możliwy jedynie w oparciu o rzetelną wiedzę na temat istniejącej instalacji oraz
zagrożeń z nią związanych.
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