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 � Scenariusz bez 
alternatywy 

W wybudowanie do 2020 r. nowych 
źródeł energii, w liczbie która pozwoliłaby 
zastąpić istniejące, i w znacznym stopniu 
wyeksploatowane bloki energetyczne, nikt 
już nie wierzy. Zdecydowano więc, że czas 
pracy istniejących urządzeń należy prze-
dłużyć o ok. 20 lat.

To dużo, szczególnie dla tych bloków 
200 MW, które przepracowały dotychczas 
ok. 250.000 godzin i których, główne, kry-
tyczne elementy turbozespołów, kotłów, 
głównych rurociągów parowych  nie były 
wcześniej wymienione i/lub zrewitalizowa-
ne* i których wymiany do końca resursu 
bloków nie przewiduje się.

Warto zauważyć, że ok. 20 lat dalszej 
eksploatacji oznacza:

 � przedłużenie czasu pracy do ok. 
370.000 godzin fizycznych co stano-
wi ok. 420. godzin ekwiwalentnych**),

 � pracę elementów krytycznych po 
przekroczeniu ich trwałości projek-
towej.

Rozpatrując techniczne warunki re-
alizacji zadania, należy mieć na uwadze, 
że wydłużanie czasu pracy bloków o 20 
lat wzięło się z konieczności podykto-
wanych potrzebą zbilansowania prze-
widywanych potrzeb energetycznych i 
nie zostało poprzedzone szerszymi ba-
daniami, w szczególności niszczącymi, 
zwłaszcza w zakresie określania długo-
terminowych prognoz trwałości.

Przedłużanie czasu pracy nie ma 
oparcia w obowiązujących przepisach i 
standardach państwowych. W przewa-
żającej mierze opiera się na doświad-
czeniach krajowych (najdłużej pracujące 
bloki 200 MW przepracowały ok. 300 
tyś. godz.) oraz zagranicznych (głównie 
rosyjskich, gdzie tylko turbiny posiadają 
podobną konstrukcję, ale gdzie istnieją 
przepisy dot. ewentualnego przedłuża-
nia czasu pracy).

Upraszczając, można zaryzykować 
pogląd, że potrzeba sformułowana przez 
„urzędników” (co jakiś czas „aktualizowa-
na”) jest realizowana w znacznej mierze 
w oparciu o doświadczenia eksploata-

Jerzy Trzeszczyński, prezes zarządu, Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” Sp. z o.o.

PRZEDŁUŻANIE CZASU PRACY BLOKÓW 200 MW
Techniczne warunki sukcesu
Przedłużanie czasu pracy bloków 200 MW stało się faktem. Potwierdziły 

się wcześniejsze przewidywania, że działaniu temu brakuje alternatywy[1]. 
Można także podtrzymać pogląd, że jest to - w obecnych warunkach sektora 
wytwarzania krajowego systemu elektroenergetycznego - jedyna racjonalna 
strategia[2]. Uwarunkowania zewnętrzne, w tym prawne oraz, możliwości 
ekonomiczne sektora wskazują na kierunek działania, jednak dopiero sposób  
i jakość realizacji zadania przesądzi na ile będzie to sukces.

*/ Dotyczy staliwnych elementów turbin oraz walczaków kotłów.
**/ Godzina ekwiwalentna = k x( godz. fizyczna) wartość współczynnika k uzależniona jest od rodzaju niestacjonarności.

cyjne i wiedzę oraz intuicję inżynierską. 
Takie widzenie sprawy wydaje się uza-
sadnione, w szczególności dla elemen-
tów, których czas pracy przekroczył 200 
tyś. godz. i których eksploatację planuje 
się ponad 300 tyś. godz.

 � Przedłużanie 
eksploatacji - lista 
najważniejszych spraw 

Jeśli zadanie wykonać poprawnie, 
można oczekiwać znacznych korzyści 
ekonomicznych w porównaniu z budową 
nowego bloku. Za cenę ok. 20% warto-
ści nowego bloku (wliczając w to koszty 
utrzymania) można dysponować przez 
ok. 20 lat źródłem spełniającym znane 
przepisy Unii Europejskiej w zakresie 
emisji SOx, NOx i pyłów.

Dzisiaj trudno szczegółowo wyliczyć, 
ale uwzględniając nawet niższą spraw-
ność zmodernizowanych bloków w sto-
sunku do nowych bloków węglowych, 
dodatni efekt ekonomiczny z eksploatacji 
powinien być ewidentny.
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Chyba … że ktoś uzna, że to „here-
zja” i wymyśli przepisy, certyfikaty, etc, któ-
re sprawią, że jednak tak się nie stanie. 
Jednym z realizowanych już tego rodzaju 
„pomysłów”, aby „utrudnić życie” długo-
eksploatowanym blokom jest wyjątkowo 
ekonomicznie atrakcyjne współspalanie 
biomasy. Utrudnienie dotyczy wprawdzie 
„tylko” kotła, - w szczególności trwałości 
jego powierzchni ogrzewalnych (ekrany i 
przegrzewacze). Jednak z punktu widze-
nia dyspozycyjności, dotyczy to możliwo-
ści produkcyjnych całego bloku.

Zdroworozsądkowo rzecz biorąc, 
podwyższanie ekologicznej poprzeczki 
wydaje się mało prawdopodobne, bo kto 
wtedy „zarobi” na premie - certyfikaty dla 
źródeł bardziej „ekologicznych”?

Korzyści ekonomiczne z przedłużania 
eksploatacji bloków 200 MW wydają się 
więc ewidentne. Wystarczy tylko to za-
danie dobrze zaplanować i zrealizować.

Lista problemów nie jest przesad-
nie obszerna, ale ich rozwiązanie wy-
maga sporej wiedzy zarówno na etapie 
przygotowania zadania, jak i w zakresie 
utrzymania stanu technicznego po mo-
dernizacji, m.in. dotyczy to:

 � przeglądu stanu technicznego w 
zakresie wszystkich branż,

 � przeglądu stanu technicznego urzą-
dzeń blokowych i pozablokowych,

 � wyboru najlepszego rozwiązania za-
pewniającego spełnienie wymagań 
prawnych (redukcja NOx), nie wpły-
wających istotnie na pogorszenie 
trwałości elementów kotła,

 � wymaganej trwałości urządzeń w ce-
lu zapewnienia:

 – bezpieczeństwa,
 – dyspozycyjności, jak dla nowych 
urządzeń,
 – elastyczności pracy,
 – niskich nakładów na utrzymanie 
stanu technicznego.

Ograniczając rozważania wyłącz-
nie do branży cieplno-mechanicznej, 
zapewnienie optymalnych warunków 
przygotowania i wykonania remontu 
modernizacyjnego wymaga:

 �  określenia stanu technicznego, 
zwłaszcza elementów krytycznych,

 � zaplanowania badań, wymian, mo-
dernizacji, dających się przewidzieć 
napraw, regeneracji, rewitalizacji,

 � wykonania remontu obejmującego:
 – badania standardowe,
 – badania specjalne dla opracowa-
nia długoterminowych prognoz 
trwałości,
 – rewitalizacje,
 – wymiany, naprawy i regeneracje 
z zastosowaniem technologii za-
pewniających oczekiwaną trwa-
łość,
 – dokumentację poremontową za-
wierającą m.in. warunki dalszej 
eksploatacji, sposób i harmono-
gram nadzoru diagnostycznego.

Uwzględniając prawidłowo przepro-
wadzoną modernizację, do końca resur-
su bloku wymagane byłyby 1 ÷ 2 remonty 
kapitalne w okresach 6-8 letnich z remon-
tami średnimi wykonywanymi co 3-4 lata.

 � Przedłużanie czasu 
eksploatacji - 
propozycje Pro Novum

Przedłużanie czasu eksploatacji z 
wykorzystaniem zaawansowanej dia-
gnostyki i wynikających z niej aplika-
cji (m.in. technologii remontowych) to 
część „filozofii” firmy. Koncepcje, meto-
dy badawczo-pomiarowe, technologie 
oraz systemy diagnostyczne służące 
temu zadaniu upubliczniamy m.in. w 
Biuletynach Pro Novum publikowanych  
w „Energetyce” oraz w artykułach pu-

blikowanych w „Nowej Energii” [1, 10], 
a także podczas ogólnopolskich kon-
ferencji poświeconych diagnostyce, re-
montom oraz chemii energetycznej.

Wykorzystując doświadczenia wła-
sne oraz współpracę ze specjalistami 
Południowego Koncernu Energetyczne-
go jak również konsultacje z Urzędem 
Dozoru Technicznego, stworzyliśmy 
kompletną metodykę postępowania [7], 
która obejmuje wszystkie fazy zadania:

 � przegląd wiedzy o stanie technicz-
nym urządzeń (elementów),

 � planowanie remontów i badań dia-
gnostycznych (rys. 1),

 � badania, oceny stanu i sposób we-
ryfikacji prognozy trwałości rewitali-
zowanych elementów [3],

 � dobór technologii remontowych za-
pewniających odpowiednią trwa-
łość,

 � dobór metod badań zapewniają-
cych maksymalne ograniczenia 
błędów długoterminowych prognoz 
(rys. 2, 3),

 � realizację badań, w szczególności 
badań specjalnych (rys. 2),

 � nadzór diagnostyczny zmodernizo-
wanego bloku (rys. 3).

Powstał więc kompletny system 
diagnostyczny zorientowany na prze-
dłużanie czasu eksploatacji, w szcze-
gólności elementów pracujących po 
przekroczeniu trwałości projektowej. 
Systemowi jw. nadaliśmy formę infor-
matyczną (rys. 4), która pod nazwą 
Platforma Informatyczna LM System 

Rys. 1. Harmonogram remontów i diagnostyki bloków 200 MW  
eksploatowanych do ok. 350.000 godz.
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 � weryfikację długoterminowej progno-
zy elementów krytycznych wykonuje 
się na podstawie okresowych badań 
nieniszczących oraz analizy wybra-
nych parametrów pracy,

 � okresowy raport o stanie technicznym 
wybranych elementów bloku powsta-
je automatycznie.

 � Czynniki ograniczające 
szansę na sukces 

W przeciwieństwie do budowy nowe-
go bloku, kiedy wiedzę dostarcza, wraz 
z urządzeniem, jego dostawca, w przy-
padku przedłużenia czasu eksploatacji, 
źródłem wiedzy są specjaliści wydziałów 
zarządzania majątkiem elektrowni oraz 
firmy wykonujące modernizację/remont. 

Wobec braku:
 � przepisów państwowych,
 � publikowanej wiedzy z badań (np. 

wyników badań materiałów wirników 
WP i SP po długotrwałej eksploatacji),

 � powszechnie akceptowanych metod 
badań i technologii remontowych [3] 
oraz ograniczonych możliwości wy-
miany doświadczeń - istnieje ryzyko, 
że zadanie może wymagać korekt i 
uzupełnień w kolejnych remontach 
zmodernizowanych bloków. Taką 
ewentualność należy przewidzieć, 
czy wręcz zaplanować, w szcze-
gólności wtedy, gdy remont moder-
nizacyjny wykorzystywany jest w 
znacznym stopniu do zdobycia wie-
dzy o stanie technicznym elementów.

 � Wnioski

Przedłużanie czasu eksploatacji blo-
ków 200 MW weszło w fazę realizacji. 
Zadanie dla większości inwestorów ma 
charakter w pewnym stopniu, „awaryjny” 
tzn. zastępuje budowę nowego źródła, 
która nie doszła do skutku. Wydaje się, 
że w ramach tego zadania, jak na razie, 
priorytet ma wybór najlepszej (?) instalacji 
odazotowania oraz poprawa sprawności 
części WP i SP. Zapewnienie wymaganej 
trwałości (bezpieczeństwa, dyspozycyjno-
ści) wydaje się zadaniem o nieco niższym 
priorytecie. Panuje pogląd, ogólnie rzecz 

Rys. 2. Metodyka diagnozowania krytycznych elementów bloków 200 MW 
eksploatowanych po przekroczeniu trwałości projektowej

Rys. 3. Weryfikacja długoterminowej prognozy  
- określenie możliwości i warunków dalszej eksploatacji bloku

PRO+® jest wdrażana (nie tylko na „starych” i modernizowanych blokach, także 
na nowych urządzeniach).

Skorzystanie z możliwości, jakie stwarza system diagnostyczny wykonany w for-
mie programu komputerowego, nie wymaga jego zakupu. Przedmiotem zakupu może 
być wyłącznie usługa wykonywana zdalnie [7÷9], a jej wynik przekazywany w formie 
okresowych raportów z opcją bezpośredniego doradztwa technicznego.

System diagnostyczny wspierający modernizację oraz pracę zmodernizowanych 
bloków energetycznych opiera się na kilku zasadach [7]:

 � historia eksploatacji bloku istotna z punktu widzenia trwałości jego krytycznych 
komponentów powstaje automatycznie,

 � podstawę diagnozowania (na etapie oceny stanu i prognozy) stanowi rzeczywi-
sty stan metalu,

 � dla oceny rzeczywistego stanu metalu preferuje się odpowiednio opracowane me-
tody badań niszczących (bez potrzeby naprawy elementu),

 � wyniki badań do sytemu transferowane są ze zminimalizowanym nakładem pra-
cy ręcznej,
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biorąc słuszny, oparty o doświadczenia 
eksploatacyjne, że praca głównych, kry-
tycznych elementów bloku jest możliwa 
do ok. 350.000 godzin. Obliczeniowo 
można to wyłącznie oszacować. Pozo-
staje zastosowanie odpowiednich metod 
badań oraz nadzoru diagnostycznego.

Wobec braku przepisów państwo-
wych oraz publikowanej wiedzy, poszcze-
gólne firmy (wybrane zapewne wg kryte-
rium najniższej ceny) starać się będą, jak 
najlepiej wywiązać z dość trudnego zada-
nia. Efekt ich pracy będzie można zweryfi-
kować po wielu latach, gwarancje sięgają 
zaledwie 10% planowanego resursu. Nie-
pewność szacowania prognozy trwałości 
do 350.000 godz. oznacza, że elementy, 
których trwałość projektowa (umowna) 
zostanie znacznie przekroczona, należy 
poddać odpowiedniemu nadzorowi dia-
gnostycznemu, uwzględniając fakt, że 
będą one pracować w zakresie indywi-
dualnej trwałości (ze względu na wymia-
ry, własności materiałów, warunki pracy).

Mając świadomość problemów 
wymagających rozwiązania, a przede 
wszystkim szans, jakie stwarza przedłu-
żenie czasu pracy dla dostawców i od-
biorców energii, Pro Novum opracowało 
kompleksowe podejście diagnostyczne, 
począwszy od fazy przeglądu wiedzy o 
stanie technicznym urządzenia, poprzez 
metodyki badań i pomiarów oraz nadzór 
diagnostyczny po modernizacji. Tworzy to 
rodzaj systemu zaimplementowanego w 
postaci oprogramowania komputerowego. 
Od prawie roku prezentujemy publicznie 
jego najnowszą wersję, testujemy go, w 
elektrowniach oraz rozwijamy go posze-
rzając jego funkcjonalność, w szczególno-
ści realizowaną w zdalnym trybie.
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Prof. Jan Popczyk, Politechnika Śląska

EfEKTYWNA ENERgETYCZNIE gMINA, 
czyli jak realizować Pakiet 3x20?
Punktem wyjścia, który się przyjmuje do antycypowania przyszłości 

w energetyce w świetle jednostkowych nakładów inwestycyjnych jest tabela 1, 
która przedstawia porównanie nakładów inwestycyjnych, równoważnych  
w aspekcie rocznej sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych  
(11 TWh), z uwzględnieniem koniecznej rozbudowy sieci, dla czterech 
technologii wytwórczych charakterystycznych z punktu widzenia rządowej  
polityki energetycznej Polski do 2030 r.

Tabela 1 zawiera kolumnę z czasa-
mi realizacji pojedynczych projek-

tów. Czasy te, i nakłady inwestycyjne 
potrzebne na realizację pojedynczych 
projektów, ewolucja ekonomiki w kie-
runku venture	capital	i	private	equity, 
a także ewolucja społeczeństwa prze-
mysłowego w społeczeństwo wiedzy 
(poprzez postindustrialne i informa-
cyjne) przesądzają już jednoznacznie 
przewagę konkurencyjną energetyki 
OZE/URE (Odnawialne Źródła Energii/ 
Urządzenia Rozproszonej Energetyki).

 � Co tworzy siłę 
energetyki opartej  
na OZE/URE?

W pierwszym etapie rozwoju 
energetykę OZE/URE tworzą nieza-

leżni inwestorzy, którzy w warunkach 
ograniczania konkurencji przez układ 
rządowo-korporacyjny na ogół szybko 
wchodzą w rolę inwestorów branżo-
wych, czyli naśladują energetykę kor-
poracyjną. Są przy tym sprawniejsi, le-
piej rozumieją rynek. Przykładem jest 
energetyka wiatrowa, w której niezależ-
ni inwestorzy mają ponad 95% udziału 
(przy mocy zainstalowanej wynoszącej 
około 1100 MW).

Kolejny czynnik/element to Stowa-
rzyszenia. Niezależni inwestorzy orga-
nizują się na wzór energetyki korpo-
racyjnej w stowarzyszenia. W wyniku 
takich działań w ciągu kilku lat powsta-
ło w Polsce kilkanaście stowarzyszeń 
działających w obszarze energetyki 
OZE/URE. W 2009 r. większość z nich 
utworzyła Polską Radę Koordynacyj-
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Tab. 1. Porównanie  nakładów inwestycyjnych dla czterech technologii wytwórczych

Technologia Moc

Nakłady inwestycyjne 
[euro] Czas realizacji  

pojedynczego projektu
Łączne Jednostkowe

Pojedynczy blok jądrowy  
(po Fukushimie)

1,6 GW 12 mld 12 mld 10-15 lat

2 bloki węglowe,  
z instalacjami CCS

1,7GW 8 mld 4 mld 20 lat

40 farm wiatrowych 
po 50 turbin o mocy  

2,5 MW każda
5 GW 10 mld 250 mln 3 lata

160 tys. mikrobiogazowni,
po 10 kWel każda

1,6 GW 7 mld 44 tys. 3 miesiące

2 mln instalacji fotowoltaicz-
nych, po 4 kWp każda

11 GWp 11 mld 5,5 tys. 1 miesiąc

ną OZE, skupiającą 13 stowarzyszeń, 
takich jak: Polska Izba Gospodarcza 
Energetyki Odnawialnej, Polskie To-
warzystwo Energetyki Wiatrowej, Sto-
warzyszenie Energetyki Odnawialnej, 
Stowarzyszenie Niezależnych Wytwór-
ców Energii Skojarzonej, Polska Izba 
Biomasy, Krajowa Izba Biopaliw, Pol-
skie Stowarzyszenie Geotermiczne, 
Polskie Towarzystwo Energetyki Sło-
necznej, Towarzystwo Elektrowni Wod-
nych, Towarzystwo Rozwoju Małych 
Elektrowni Wodnych, Polskie Stowa-
rzyszenie Pomp Ciepła, Polskie Towa-
rzystwo Fotowoltaiczne, Mazowiecka 
Agencja Energetyczna. Łącznie sto-
warzyszenia te reprezentują około 700 
przedsiębiorstw.

Wydaje się, że najbardziej dyna-
micznym segmentem energetyki OZE/
URE w ostatnich latach jest świato-
we stowarzyszenie Energy Cities za-
łożone w 1990 r., z którym związane 
jest europejskie Porozumienie Burmi-
strzów. Do tego ostatniego w ciągu 
ostatnich dwóch lat przystąpiło ponad 
1600 miast. Polska jest reprezento-
wana w Porozumieniu przez ponad 
30 miast, w tym przez Bielsko-Białą - 
pierwsze polskie miasto w Energy Ci-
ties. Najbardziej charakterystycznym 
trendem w działalności Energy Cities w 
UE jest dążenie do realizacji celów Pa-
kietu 3x20 za pomocą poprawy efek-

tywności energetycznej w budownic-
twie (dom plus-energetyczny) oraz w 
transporcie (samochód/autobus elek-
tryczny).

Oprócz miast, również gminy wiej-
skie zaczynają się organizować do 
działań na rzecz aktywnego udziału 
w energetyce OZE/URE Platforma 
IGW (Innowacyjna Gmina Wiejska). 
W ramach Platformy IGW kształtują 
się zróżnicowane modele aktywności 
gminy wiejskiej w obszarze gospodar-
ki energetycznej. Jako dobry przykład 
można pokazać różne modele Gmin, 
na przykład: Model Gminy Gierałtowice 
- z charakterystycznymi centrami ener-
getycznymi powiązanymi z infrastruk-
turą krytyczną gminy, jak Model Gminy 
Zagórz - z charakterystycznym gmin-
nym przedsiębiorstwem infrastruktural-
nym obejmującym energetykę (w tym 
elektroenergetyczną sieć rozdzielczą 
o istotnym znaczeniu dla gminy) oraz 
Model Gminy Kleszczów - z elektro-
energetyczną siecią rozdzielczą, obej-
mującą silną sieć 110 kV, zasilającąbar-
dzo silne strefy przemysłowe.

Równie istotne są działania bran-
ży ciepłowniczej oraz grupy odbiorców 
przemysłowych. Polskie ciepłownictwo 
(przedsiębiorstwa ciepłownicze, poza 
wielkimi elektrociepłowniami zawodo-
wymi), jako pierwsze w kraju rozpo-
częło działania na rzecz wykorzysta-

nia krajowego potencjału kogeneracji 
rozproszonej. Liderami w tym zakresie 
są przedsiębiorstwa takie jak: Dalkia, 
Fortum, ale także PEC Siedlce, ECO 
(Energetyka Cieplna Opolszczyzny) i 
wiele innych. W tym segmencie obec-
nie realizuje się najwięcej projektów ko-
generacyjnych na gaz ziemny.

Odbiorcy przemysłowi są kolejnym 
segmentem energetyki OZE/URE, któ-
ry zorganizował się w prężnie działa-
jące Forum Odbiorców Energii Elek-
trycznej i Gazu, utworzone w 2007 r. 
oraz Izbę Energetyki Przemysłowej i 
Odbiorców Energii, która utworzona 
została w drugiej połowie lat 90. Jed-
nak nową jakością jest uczestnictwo 
przemysłu w realizacji celów Pakietu 
3x20. Spektakularne przykłady w tym 
obszarze pochodzą na razie głównie 
z Niemiec. Niemiecki Viessmann za-
kończył pełnym sukcesem wdrożenie 
programu Efektywność Plus, umożli-
wiającego mu realizację celów Pakie-
tu 3x20 już w 2009 r., a nie dopiero w 
2020 r. Kluczowe znaczenie ma fakt, 
że krajowa energetyka przemysłowa 
(Forum Odbiorców Energii Elektrycz-
nej i Gazu, Izba Energetyki Przemy-
słowej i Odbiorców Energii) w 2010 r. 
oficjalnie ukierunkowała swoją strate-
gię na efektywność energetyczną i au-
togenerację. Kluczowym segmentem 
energetyki OZE/URE jest oczywiście 
przemysł URE i związane z nim sieci 
dystrybucji urządzeń OZE/URE. Prze-
mysł URE produkuje urządzenia roz-
proszonej energetyki w fabrykach. W 
sieciach dystrybucji są one transpor-
towane w kontenerach, sprzedawane 
w marketach. Przemysł URE działający 
podobnie jak przemysł AGD, staje się 
potężną siłą, dynamizującą gospodarkę 
w ogóle. Siłą urządzeń URE będzie ich 
certyfikacja/homologacja, która zapew-
ni prosumentom możliwość pokonania 
barier tworzonych przez struktury admi-
nistracyjne (system pozwoleń, konce-
sji...) i struktury operatorskie (utrudnie-
nia w zakresie przyłączania źródeł do 
sieci). Charakterystycznym przedstawi-
cielem przemysłu OZE/URE jest Vies-
smann w Niemczech (i na rynku global-

(Opracowanie	własne	J.	Popczyk)
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nym). Przede wszystkim jest to jednak 
obecnie przemysł ICT (Information	and	
Communication	Technology)	zdolny na 
przykład do bardzo szybkiego zwięk-
szenia na wielką skalę produkcji ogniw 
fotowoltaicznych. Na początku łańcu-
cha wartości w energetyce OZE/URE 
jest jednak prosument. Kupuje on urzą-
dzenia OZE/URE na własne potrzeby. 
Ponadto jest to aktywny klient ener-
getyki WEK (Wielkoskalowa Energe-
tyka Korporacyjna), tzn. taki, który nie 
tylko kupuje od energetyki WEK pali-
wa/energię), ale wchodzi z nią w ak-
tywne relacje kupna-sprzedaży, produ-
kując energię w technologiach URE i 
odsprzedając jej nadwyżki. Sprzedaje 
także usługi systemowe, takie jak re-
dukcja zapotrzebowania. Wyposaża 
się w zasobnikowe technologie URE 
zapewniające mu rezerwowe zasilanie 
w energię, zwłaszcza elektryczną (w 
przypadku awarii sieciowych).

 � Jaki jest potencjał 
energetyki poza 
korporacyjnej?

�o Segment wytwórczy 1  
- kogeneracja gazowa  
(na gaz ziemny)
Źródła o mocach elektrycznych 

1-20 MW. Jest to segment właściwy dla 
sieciowych (średnich i dużych) przed-
siębiorstw ciepłowniczych. Będzie się 
rozwijał pod wpływem dyrektywy IPPC 

- Dyrektywa UE w sprawie zintegrowa-
nego zapobiegania i ograniczania za-
nieczyszczeń (kluczowy rok - 2016). 
Potencjał segmentu (dobrze udoku-
mentowany) wynosi około 3000 MW. 
Potencjał będzie zagospodarowywany 
stopniowo już od 2011 r., aż do 2025 
r. (wynika to z regulacji unijnych cha-
rakterystycznych dla ciepłownictwa). 
Przykład: przedsiębiorstwo Energetyka 
Cieplna Opolszczyzny, w przeszłości 
tylko ciepłownicze, działające w około 
50 gminach w całej Polsce, posiadają-
ce źródło kogeneracyjne o mocy elek-
trycznej 7,5 MW realizuje nowe źródła 
rozproszone (w różnych gminach w 
Polsce) o łącznej mocy elektrycznej 
około 40 MW. W PEC Siedlce pracują 
dwa bloki kogeneracyjne o mocy 15 
MW, instalowany jest kolejny o mocy 
35 MW. 

�o Kogeneracja małej skali, 
o jednostkowych mocach 
elektrycznych  
50 kW - 1 MW 
Jest to segment właściwy dla obiek-

tów użyteczności publicznej (szczegól-
nie szpitale, hotele, ogólnie budynki, w 
tym mieszkalne, o powierzchni powy-
żej 1000 m2). Będzie się rozwijał pod 
wpływem dyrektywy kogeneracyjnej 
(2004/8/WE). Potencjał segmentu (sza-
cunkowy) wynosi około 1000 MW.Po-
tencjał będzie zagospodarowywany 
stopniowo już od 2011 r., aż do 2030 r.

�o Mikrokogeneracja,  
o jednostkowych mocach 
elektrycznych do 50 kW 
Jest to segment właściwy dla du-

żych budynków wolnostojących oraz 
małych budynków mieszkalnych, tak-
że dla małych przedsiębiorstw. Będzie 
się rozwijał pod wpływem dyrektywy 
kogeneracyjnej (2004/8/WE). Poten-
cjał segmentu (szacunkowy) wynosi 
około 500 MW. Potencjał będzie za-
gospodarowywany stopniowo już od 
2011 r., aż do 2030 r.

 � Segment wytwórczy 2  
- rolnictwo 
energetyczne 
(biogazownie, 
mikrobiogazownie,  
a w przyszłości 
biorafinerie)

Bardzo ważna publikacja nt.  
(R)EWOLUCJA W ROLNICTWIE, na-
pisana przez prof. Janusza Gołaszew-
skiego, prezentuje tytułowe zagadnie-
nie w kontekście syntezy rolnictwa i 
energetyki oraz korzyści, które z takiej 
syntezy mogą wynikać dla Polski (www.
klaster3x20.pl, Dział Profesorski). Prof. 
Gołaszewski pisze w szczególności: 
Rolnictwo	musi	zwiększyć	areał	grun-
tów	i	efektywność	produkcji	dedyko-
wanych	upraw	energetycznych,	tak	
aby	maksymalnie	wykorzystać	poten-
cjał	użytkowy	biomasy. Rolnictwo	w	
swojej	historii	nie	miało	jeszcze	takiej	
szansy	skoku	jakościowego. W świe-
tle publikacji kolejny raz pojawia się 
pytanie o strategię rządu. O to, czy z 
powodu interesów energetyki korpo-
racyjnej rząd zaprzepaści historycz-
ną szansę i na dziesiątki lat zepchnie 
kraj na peryferie rozwoju energetycz-
nego. Pytań jest zresztą znacznie wię-
cej. Prof. Gołaszewski pisze o dwóch 
najbardziej perspektywicznych tech-
nologiach w rolnictwie energetycznym: 
biogazowni rolniczej i biorafinerii rolni-
czej (produkującej paliwa drugiej gene-
racji, ale nie tylko te paliwa). Pierwsza 
jest już stosunkowo szeroko znana. 
Kilka ostatnich lat wysiłków ludzi za-
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angażowanych na rzecz podniesienia 
poziomu wiedzy o tej technologii daje 
efekty odnośnie wzrostu świadomo-
ści jej potencjału, ale mówienie o jej 
rozwoju w Polsce byłoby nadużyciem. 
Z drugiej jednak strony pojawia się w 
przypadku biogazowni pytanie: dla-
czego Poldanor, duńska firma rolnicza 
działająca w Polsce, jest w stanie bu-
dować biogazownie (lata 2005-2010: 
Pawłówek - 730 kWel, Płaszczyca - 625 
kWel, Człuchów - 330 kWel, Kocala - 2 
MWel, Nacław - 625 kWel; w budowie 
są 3 biogazownie o mocy 2,3 MWel; w 
latach 2011-2013 planuje się budowę 
biogazowni o łącznej mocy 7 MWel), a 
cała Polska, poza Poldanorem, nie jest 
w stanie budować. Czy dlatego, że za-
brały się za tę budowę czempiony pol-
skiej elektroenergetyki (PGE, Energa, 
Enea, Tauron)?

�o Biogazownie zintegrowane 
z agregatami 
kogeneracyjnymi,  
o jednostkowych mocach 
elektrycznych 0,5-2 MW 
Jest to segment właściwy dla gmin 

wiejskich (w kraju jest 1600 takich 
gmin). Będzie się on rozwijał pod wpły-
wem rządowego programu „Kierunki 
rozwoju biogazowni w Polsce do 2020 
roku”. Potencjał segmentu (ostrożnie 
oszacowany) wynosi około 2000 MW. 
Potencjał będzie zagospodarowywany 
stopniowo już od 2011 r., aż do 2030 r.

�o Mikrobiogazownie 
zintegrowane z agregatami 
kogeneracyjnymi,  
o jednostkowych mocach 
elektrycznych 5-50 kW 
Jest to segment właściwy dla go-

spodarstw rolnych o powierzchni 10-
30 ha (w kraju jest takich gospodarstw 
około 300 tys.). Będzie się rozwijał pod 
wpływem rządowego programu „Kie-
runki rozwoju biogazowni w Polsce do 
200 roku”. Potencjał segmentu (bardzo 
ostrożnie oszacowany) wynosi około 
1000 MW. Potencjał będzie zagospo-
darowywany stopniowo już od 2011 r., 
aż do 2030 r.
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Samochód Elektryczny, jako element energetyki OZE/URE

�o Segment wytwórczy  
- dom plus-energetyczny, 
o jednostkowych mocach 
elektrycznych źrodeł  
do 5 kW

Punktem wyjścia do przedstawie-
nia perspektywy rozwojowej tego seg-
mentu rynkowego jest bardzo ważny 
Raport „Rozwój oceny/certyfikacji bu-
downictwa: od kalkulacji częściowych 
do całościowych”, autorstwa prof. Bar-
bary Jękot oraz jego kontynuacja w po-
staci stałego felietonu pod nazwą „Fe-
lieton ilustrowany INTEGRACJA OZE/
URE Z ARCHITEKTURĄ” (www.kla-
ster3x20.pl, Dział Profesorski). Raport 
i Felieton przedstawiają perspektywę 
architekta, wnikliwego obserwatora sy-
tuacji w budownictwie (dom zero/plus-
energetyczny) na całym świecie, kła-
dącego szczególny akcent na ujęcie 
całościowe, uwzględniające ciągnio-
ny rachunek energetyczny (w budow-
nictwie) z jednej strony i jakość życia 
z drugiej.

 Jest to segment właściwy dla do-
mów mieszkalnych (na wsiach i w mia-
stach ponad 5 mln domów, roczna licz-
ba nowych domów to około 10 tys.). 
Będzie się rozwijał pod wpływem dy-
rektywy 2002/91/WE, znowelizowanej 
w maju 2010 (zgodnie z nowelizacją po 
2020 r. w UE można będzie budować 
wyłącznie domy nie gorsze pod wzglę-
dem efektywności energetycznej jak 

zero-energetyczne). Głównymi techno-
logiami charakterystycznymi dla domu 
plus-energetycznego będą mikrowia-
traki i ogniwa fotowoltaiczne. Potencjał 
segmentu (bardzo ostrożnie oszacowa-
ny, uwzględniający modernizację istnie-
jących domów i domy nowobudowane) 
wynosi około 10000 MW. Potencjał bę-
dzie zagospodarowywany stopniowo już 
od 2011 r., aż do 2030 r. i dalej.

�o Segment zasobnikowy 1  
- samochód elektryczny  
o jednostkowej pojemności 
około 40-60 kWh, pracujący 
w trybie ładowania i jazdy 
Jest to segment, który będzie 

się rozwijał pod wpływem dyrekty-
wy 2009/28/WE. Ostrożne szacunki 
uprawniają do założenia, że liczba sa-
mochodów elektrycznych w Polsce w 
2020 r. wyniesie nie mniej niż 1 mln 
samochodów. Potencjał zasobnikowy 
segmentu (bardzo ostrożnie oszaco-
wany) wynosi zatem nie mniej niż 10 
GWh/dobę (przy rocznym przebiegu 
samochodu 20 tys. km). Potencjał bę-
dzie zagospodarowywany stopniowo 
już od 2012 r., aż do 2030 r. i dalej (na-
leży przewidywać, że w Polsce w 2030 
r. będzie około 25 mln samochodów w 
ogóle, z tego 10 mln, to będą samocho-
dy elektryczne; wtedy potencjał zasob-
nikowy segmentu wyniesie około 100 
GWh/dobę). 
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�o Segment zasobnikowy 2  
- samochód elektryczny,  
o jednostkowej pojemności 
około 40-60 kWh, pracujący 
w trybie ładowania, jazdy  
i zasilana sieci/odbiorów 
Jest to segment taki, jak segment 

zasobnikowy 1, z tą różnicą, że ma wie-
lokrotnie większy potencjał DSR (poten-
cjał reakcji strony popytowej - Demand 
Side Response), w porównaniu z po-
tencjałem zasobnikowym segmentu 1. 
Potencjał DSR segmentu 2 zależy od 
prędkości ładowania samochodów. W 
tym zakresie przyszłość należy do wy-
mienialnych paneli akumulatorów. Za-
tem można przyjąć, że potencjał DSR 
wynosi około ± 50 GWh/dobę w 2020 
r. i około ± 500 GWh/dobę w 2030 r. 
(założono, że akumulatory mogą być 
przeładowywane raz na dobę).

�o Segment w postaci pompy 
ciepła: popytowy na rynku 
energii elektrycznej  
i wytwórczy na rynku ciepła
Jest to segment, dla którego rynek 

jest taki, jak dla segmentu wytwórczego 
w postaci domu plus-energetycznego. 
Jednostkowa moc elektryczna pompy, 
to około 3-5 kW. Ze względu na bez-
władność cieplną budynków i zasob-
ników ciepłej wody użytkowej pompa 
ciepła ma duży potencjał DSR. Seg-
ment będzie się rozwijał pod wpływem 
dyrektywy 2002/91/WE znowelizowanej 
w maju 2010 oraz dyrektywy 2009/28/
WE. Potencjał segmentu (grubo osza-
cowany), uwzględniający moderniza-
cję istniejących domów i domy nowo-
budowane) wynosi około 5000 MW, 
w postaci mocy zainstalowanej pomp 
ciepła (założono, że połowa rynku cie-
pła jest pokrywana przez pompy cie-
pła). Potencjał będzie zagospodarowy-
wany stopniowo już od 2011 r., aż do 
2030 r. i dalej.

Efektywne wykorzystanie, w aspek-
cie DSR, scharakteryzowanego poten-
cjału energetyki rozproszonej wymaga 
odpowiedniej infrastruktury SmartGrid. 
Poniżej przedstawia się potencjalne 
segmenty tej infrastruktury:

 � Segment 1. Smart Grid Mikro (in-
teligentny dom plus-energetyczny).

 � Segment 2. Wirtualne źródło plige-
neracyjne w gminie wiejskiej.

 � Segment 3. Wirtualne źródło plige-
neracyjne w mieście (Smart City).

 � Segment 4. Regionalne wirtualne 
źródło poligeneracyjne (ukierunko-
wane na przykład na ARE - Auto-
nomiczny Region Energetyczny, 
OGES - Operatorstwo Gospodarki 
Energetycznej Szpitala, …).

 � Segment 5. Franczyzowe (przypo-
rządkowane inwestorowi) wirtualne 
źródło poligeneracyjne.

 � Segment 6. Infrastruktura operator-
ska operatora OSD na rynku energii 
elektrycznej.

 � Segment 7. Infrastruktura operator-
ska operatora OSP na rynku energii 
elektrycznej (PSE-Operator).

 � Przykłady dynamiki 
rozwojowej produkcji 
OZE/URE i brak 
chłonności polskiego 
rynku popytowego 
(blokowanego złymi 
regulacjami)

Firma Watt - kolektory słonecz-
ne. Oficjalne otwarcie nowej fabryki w 
Sosnowcu nastąpiło 13 maja 2011. Na-
kłady inwestycyjne na fabrykę wyniosły 
około 55 mln zł (w tym było dofinanso-
wanie unijne około 30%). Dobowa zdol-
ność produkcyjna fabryki wynosi około 
2500 m2 czynnej powierzchni kolekto-
rów próżniowych. Ta dobowa produkcja 
przekłada się na roczną produkcję cie-
pła wynoszącą około 1,5 GWh, albo ina-
czej na zużycie węgla wynoszące oko-
ło 300 ton (zakłada się tu sprawność 
eksploatacyjną kolektora słonecznego 
0,6, a kotła węglowego 0,8). Fabryka 
produkuje kolektory głównie na eksport.

Firma Jabil - ogniwa fotowolta-
iczne. Firma z Kwidzynia, produkują-
ca zespoły (w szczególności monitory) 
do telewizorów. W 2009 r. za 75 mln zł 
zrealizowała inwestycje umożliwiające 
produkcję ogniw fotowoltaicznych. W 
2010 r. fabryka wyprodukowała ogni-

wa o łącznej mocy 600 MWp (roczna 
produkcja energii elektrycznej odpowia-
dająca tej mocy w warunkach polskich 
wyniosłaby około 0,5-0,6 TWh). Zamó-
wienia, które fabryka uzyskała pocho-
dziły głównie z Niemiec, nie było żad-
nego zamówienia z Polski.

Firma Ekoenergetyka-Zachód - 
terminale do ładowania samocho-
dów. Firma utworzona w sierpniu 2009 
r. przez absolwentów Uniwersytetu Zie-
lonogórskiego i działająca jeszcze w 
Inkubatorze Innowacyjności tego Uni-
wersytetu. Specjalizująca się w urzą-
dzeniach Smart Grid, zatrudniająca 25 
osób, korzystająca (komercyjnie) z kom-
petencji środowiska uczelnianego. Wy-
produkowała na rynek niemiecki 400 
terminali ładowania samochodów elek-
trycznych (na razie żadnego nie sprze-
dała w Polsce).

Firma Mitsubishi - samochody 
elektryczne. Oficjalne wejście na ry-
nek polski z fabrycznymi samochodami 
elektrycznymi (23 maja 2011). W ciągu 
miesiąca, do czasu oficjalnego wejścia 
na polski rynek, sprzedała około 50 sa-
mochodów na tym rynku (na razie jest 
to sprzedaż dedykowana, głównie klien-
tom instytucjonalnym).

Firma e+ - infrastruktura do ła-
dowania samochodów i nowy model 
biznesowy. Utworzenie firmy e+ (Grupa 
Polenergia), inwestującej w infrastruk-
turę ładowania samochodów elektrycz-
nych, realizującej model biznesowy w 
postaci pośrednictwa między importe-
rami i flotami samochodów. Model ten 
oparty na leasingu samochodów, po-
wiązany z infrastrukturą ich ładowania, 
może stanowić punkt wyjścia do rynko-
wej alokacji korzyści (użytkownik samo-
chodów nie „zderza” się bezpośrednio 
z wysoką ceną, związaną z akumula-
torami; z kolei wynajmujący przejmuje 
korzyści związane z niskim kosztem 
„paliwa”). o

Materiały	wprowadzające	z	progra-
mu	majowego	Konwersatorium	„INTE-
LIGENTNA	ENERGETYKA	-	Cykl	2011	
Energetyka	(WEK,	OZE/URE)	w	środo-
wisku	Smart	Grid
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Cezary Tomasz Szyjko, członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, dr nauk prawnych, adiunkt Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

Rola polskiej eneRgetyki 
w dokończeniu europejskiego wspólnego rynku
W 2012 r. przypadnie dwudziesta rocznica jednolitego rynku, który był, i 

pozostaje, fundamentem integracji Europy oraz trwałego wzrostu spójności 
gospodarczej. Komisja Europejska przyjęła „Akt o jednolitym rynku” (ang. Single 
Market Act), zawierający szereg środków wspierających europejską spójność 
gospodarczą Europy. Polska musi do 2014 r. uwolnić rynek energii, bo tego 
wymaga Unia. Przynależność do struktur europejskich stworzyła Polsce duże 
możliwości rozwoju, jednocześnie wymagając dostosowania się do powszechnie 
obowiązującego prawa wspólnotowego. 
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Komisja Europejska skierowała do 
Polski prośbę o tzw. uzasadnio-

ną opinię w sprawie zniesienia regula-
cji cen gazu dla końcowych odbiorców. 
To ostatnie ostrzeżenie przed skierowa-
niem przez Brukselę sprawy do sądu. 
Komisja zarzuca Polsce, że łamie unij-
ne prawo wewnętrznego rynku energii, 
które przewiduje, że ceny gazu powinny 
być ustalane w rynkowej grze podaży i 
popytu. Obecnie jednolity rynek UE nie 
osiąga najlepszych możliwych wyników i 
musi zaoferować więcej. Realizacja peł-
nego potencjału tego ważnego projektu 
europejskiego wymaga nowej determi-
nacji politycznej, szczególnie w kluczo-
wym dla gospodarki sektorze energe-
tyki. 

Od 1992 r. jednolity rynek przyno-
si niezliczone korzyści i sprzyja nowym 
możliwościom. Jednolity, wspólny czy 
wewnętrzny? Kolejne zmiany w nazew-
nictwie odzwierciedlają drogę, w jaki spo-
sób pogłębiało się i wzbogacało pojęcie 
wielkiego rynku europejskiego. Koncen-
trując swoją strukturę wokół czterech 
podstawowych swobód: przepływu osób, 
towarów, usług i kapitału, rynek ten zo-
stał następnie pogłębiony i wzbogacony, 
w szczególności dzięki skonsolidowaniu 
integracji gospodarczej, wprowadzeniu 
jednej waluty oraz rozwijaniu polityki spój-
ności. Spójna polityka wspierająca jed-
nolity rynek okazała się niezbędna, aby 
zapewnić wszystkim obywatelom, bez 
względu na ich miejsce zamieszkania, 
możliwość korzystania z niego i uczest-
niczenia w nim.1

Zamierzenia UE w realizacji wspól-
nej polityki energetycznej muszą brać 
pod uwagę przede wszystkim zasoby 
własne i światowe ropy i gazu, możliwo-
ści dostępu do nich i wolnego handlu 
nimi w warunkach ostrej konkurencji ze 
strony takich choćby państw jak: USA, 
Chiny, czy Indie. Rosnący deficyt tych 
surowców powoduje systematyczne po-
szukiwanie nowych zasobów w takich re-

gionach świata, jak Arktyka, czy Afryka 
Równikowa. Warto podkreślić, że z po-
nad 200 istniejących dzisiaj suwerennych 
państw (członków ONZ) tylko 12-15 jest 
w pełni samowystarczalnych pod wzglę-
dem ropy naftowej i gazu. Pozostałe, w 
mniejszym lub większym stopniu, uzależ-
nione są od dostaw z zewnątrz (należy 
do nich też Polska). 

Przepisy	unijne	pozwalają	stosować	
regulowane	ceny	gazu,	ale	tylko	w	przy-
padku	ochrony	części	gospodarstw	do-
mowych	lub	nawet	małych	firm	ze	wzglę-
dów	społecznych.	Musi	się	to	odbywać	
na	jasno	zdefiniowanych	zasadach,	w	
sposób	przejrzysty,	podlegający	wery-
fikacji	i	gwarantujący	wszystkim	firmom	
energetycznym	z	Unii	dostęp	do	odbior-
ców	gazu	- wyjaśniła Marlene Holzner, 
rzeczniczka Komisji Europejskiej.2 Tym-
czasem w Polsce ceny gazu dla końco-
wych odbiorców zatwierdza Urząd Regu-
lacji Energetyki. Zezwolenie	takie	muszą	
uzyskać	także	nowe	podmioty	przed	wej-
ściem	na	rynek.	Ponadto	przepis	nie	czy-
ni	dostatecznego	rozróżnienia	między	
poszczególnymi	grupami	odbiorców,	a	
jego	zakres	jest	zbyt	szeroki - stwierdziła 
KE. A to ogranicza wybór dostawcy ga-
zu i blokuje konkurencję. Bruksela chce 
przede wszystkim otworzyć nasz rynek 
gazu na konkurencję i doprowadzić do 
jego integracji z sąsiadami w UE.3

 � Etapy wspólnego rynku 
energii

Kiedy tworzono Wspólnotę Europej-
ską, nie zastanawiano się nad wspólną 
polityką energetyczną. Ramy instytucjo-
nalne stworzono tylko dla sektora wę-
glowego (Europejska Wspólnota Węgla 
i Stali) oraz dla sektora energii atomowej 
(Europejska Wspólnota Energii Atomo-
wej). Dopiero w 1964 r. państwa człon-
kowskie Wspólnoty Europejskiej podpisa-
ły protokół w sprawie podjęcia kroków w 
stronę wspólnej polityki energetycznej, a 

na jego podstawie Rada UE opracowała 
w 1969 r. wstępne podstawy tej polity-
ki. W wyniku pogłębiającego się kryzysu 
energetycznego 17 grudnia 1973 r. Rada 
UE powołała do życia Komitet Energe-
tyczny, którego zadaniem było przygoto-
wanie dla Komisji Europejskiej projektów 
uchwał w zakresie polityki energetycznej 
oraz kontrolowanie wprowadzania w ży-
cie przez państwa członkowskie środków 
polityki energetycznej wypracowanych 
przez WE.

Dopiero w listopadzie 1983 r. Rada 
Ministrów Gospodarki Energetycznej 
przyznała Wspólnocie pełnomocnictwo 
do prowadzenia samodzielnej polityki 
energetycznej. Następnie Komisja WE 
w raporcie „Rynek wewnętrzny energii” 
(maj 1988 r.) ujęła w formie programu 
szereg inicjatyw:

 � liberalizację europejskiego rynku 
energetycznego, zwłaszcza w sek-
torze węgla i elektryczności,

 � podniesienie elastyczności europej-
skiego systemu energetycznego,

 � usuwanie narodowych barier integra-
cji, ograniczenie udziału ropy nafto-
wej w ogólnej konsumpcji energii w 
WE do 40%,

 � udoskonalenie wykorzystania źródeł 
energii do 20%,

 � zmniejszenie udziału ropy naftowej 
w produkcji energii do 15%,

 � zwiększenie udziału energii słonecz-
nej i wiatru oraz odnawianie źródeł 
energii w bilansie energetycznym.

Traktat o Unii Europejskiej potwier-
dził wszystkie powyższe cele, nie two-
rząc jednak żadnych nowych podstaw 
instytucjonalno-prawnych dla europej-
skiej polityki energetycznej.

Punkt wyjścia europejskiej polityki 
energetycznej określają dziś następu-
jące zadania: 

 � walka ze zmianami klimatycznymi, 
 � potęgowanie wzrostu gospodarcze-

go i rozwój rynku pracy,

1) C.T. Szyjko, Zarządzanie regionalne a nowy paradygmat integracji europejskiej, [w:] Zarządzanie. teoria i praktyka, nr 1(3)/11, Wyd. Wyższej Szkoły Menedżerskiej, Warszawa 
2011, s. 111-124.

2) A. Kublik, KE żąda: Uwolnić ceny gazu w Polsce, by dopuścić konkurencję, „Gazeta Wyborcza” z dnia 2011-04-07.

3) C.T. Szyjko, Potencjał rozwoju energetyki gazowej w świetle najnowszych inicjatyw UE, [w:] Wiadomości Naftowe i Gazownicze - czasopismo naukowo-techniczne, nr 3(155), 
Kraków 2011, s. 11-18.
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 � ograniczanie zależności UE od ze-
wnętrznych dostaw gazu i ropy. 

Unia Europejska przygotowała rów-
nież plan działania w dziedzinie ener-
getyki wraz z harmonogramem podej-
mowanych kroków zmierzających do 
skierowania Europy na drogę realizacji 
nowych strategicznych celów. Do pierw-
szego pakietu środków zaliczamy:

 � sprawozdanie z postępów we wdra-
żaniu przez państwa członkowskie 
wewnętrznego rynku gazu i energii 
elektrycznej wraz z ustaleniami do-
chodzenia, w ramach którego zba-
dano stan konkurencji w dwóch 
wymienionych sektorach,

 � plan priorytetowych połączeń wza-
jemnych między sieciami dystrybucji 
gazu i energii elektrycznej poszcze-
gólnych państw członkowskich, po-
zwalających na urzeczywistnienie 
paneuropejskiej sieci,

 � propozycje zmierzające do propa-
gowania zrównoważonego wytwa-
rzania energii z paliw kopalnych,

 � mapa drogowa i inne inicjatywy 
służące upowszechnianiu odna-
wialnych źródeł energii, w szcze-
gólności biopaliw na potrzeby 
transportu,

 � analiza obecnego stanu energetyki 
jądrowej w Europie,

 � wstępny zarys przyszłego europej-
skiego strategicznego planu w dzie-
dzinie technologii energetycznej.

 � Bezpieczeństwo 
energetyczne Europy

Choć bezpieczeństwo energetyczne 
w XXI w. kojarzone jest przede wszyst-
kim z wyczerpywaniem się zasobów 
ropy naftowej i gazu oraz wynikający-
mi stąd konsekwencjami dla dalsze-
go rozwoju gospodarki światowej, to 
jednak skorelowane ujmowanie tego 
bezpieczeństwa z ochroną środowiska 

jest w pełni zasadne. Przypomnijmy, że 
ochrona środowiska to działalność ma-
jąca na celu zachowanie, restytuowanie,  
oraz zapewnienie trwałości użytko-
wania składników i zasobów Ziemi  
a także takie prowadzenie działalności 
gospodarczej, które nie powodowałoby 
degradacji zasobów naturalnych świa-
ta. Realizacji tych korelacji ma służyć 
wspólna polityka energetyczna i jed-
nolity rynek energii. Przy ich tworzeniu 
UE kieruje się wspomnianą już strategią 
zrównoważonego rozwoju zakładającą 
m.in. zmniejszenie energochłonności 
wyrobów oraz wdrożenie systemów za-
rządzania popytem na energię.4

Ceny hurtowe gazu w Polsce są np. 
wyższe niż w Niemczech, chociaż ro-
syjski gaz do Niemiec jest transporto-
wany przez Polskę. Mimo to niemieccy 
dostawcy mają trudności z wejściem na 
polski rynek i dostawami dla polskich 
klientów z powodu barier prawnych, a 
jedną z ważniejszych jest regulacja cen. 
Na	razie	nie	widzę	racjonalnych	powo-
dów	do	uwolnienia	rynku	gazu	w	Polsce.	
Nie	ma	do	tego	przesłanek,	np.	połącze-
nia	z	gazociągami	w	innych	państwach	
są	dopiero	w	trakcie	budowy,	czy	roz-
budowy.	W	ciągu	dwóch	miesięcy	rząd	
może	tylko	rozpocząć	rozmowy	z	KE	o	
„mapie	drogowej”	dochodzenia	do	wol-
nego	rynku	gazu - powiedział Tomasz 
Chmal, ekspert ds. energetyki z Insty-
tutu Sobieskiego.

Rząd przygotowuje plan liberali-
zacji rynku gazowego, zdominowane-
go przez Polskie Górnictwo Naftowe  
i Gazownictwo. To swoista odpowiedź 
na drugie już wezwanie Komisji Euro-
pejskiej do otwarcia rynku i rezygnacji 
z cen regulowanych. Bruksela dała Pol-
sce na to tylko dwa miesiące, grożąc 
skierowaniem sprawy do Europejskiego 
Trybunału Sprawiedliwości. Uwolnienia 
cen w tak krótkim czasie nie będzie.  
Rezygnacja	z	zatwierdzania	taryf	przez	
prezesa	URE	będzie	możliwa	najwcze-

śniej	za	2-3	lata,	i	to	początkowo	tylko	
dla	klientów	biznesowych - mówi Maciej 
Kaliski, dyrektor Departamentu Ropy i 
Gazu w Ministerstwie Gospodarki. Dla	
odbiorców	w	gospodarstwach	domo-
wych	ceny	jeszcze	przez	co	najmniej	
kilka	lat	będzie	ustalać	regulator,	by	ich	
chronić	przed	nadmiernymi	podwyżka-
mi5 - dodaje Maciej Kaliski.

Jeśli uwolnione zostaną ceny ga-
zu dla biznesu, to powinno zachęcić 
inne firmy zagraniczne z tej branży do 
działalności w Polsce. W praktyce więc 
zwłaszcza najwięksi klienci PGNiG, np. 
zakłady azotowe, które od kilku lat na-
rzekają na wysokie koszty zakupu ga-
zu, będą mogli skorzystać z ofert in-
nych firm. Odrębna kwestia to ta, czy 
gaz będzie dla nich tańszy. Wydaje się, 
że w pierwszym okresie otwarcia rynku 
takie oferty będą rzadkością. Na począ-
tek niższe ceny będą mogły zaoferować 
jedynie jakieś małe spółki z Rosji czy 
Ukrainy, czyli pośrednicy w handlu ma-
jący dostęp do surowca w tych dwóch 
krajach, bo tylko takie podmioty zyskają 
zgodę na jego sprzedaż i przesłanie. Ale 
nie będą to stabilni dostawcy, tacy jak 
zachodnioeuropejskie koncerny.

 � Projekty 
infrastrukturalne

Aby pobudzić rozwój infrastruktury 
strategicznej, Komisja chce objąć gwa-
rancjami obligacje emitowane przez pry-
watne przedsiębiorstwa w celu finanso-
wania dużych projektów inwestycyjnych. 
Takie projekty infrastrukturalne na dużą 
skalę przynoszą ogromne korzyści - za-
równo ogółowi społeczeństwa, jak i całej 
gospodarce. Światowy kryzys finanso-
wy utrudnił jednak firmom gromadze-
nie potrzebnych funduszy. Obciążył też 
nadmiernie budżety państwowe, stąd 
też kwota wsparcia, jaką rządy mogą 
przeznaczyć na tego rodzaju projekty, 
jest teraz ograniczona.

4) C.T. Szyjko, Biznes a bezpieczeństwo energetyczne, (w:) Biznes & Ekologia nr 99/2011 s. 24-25.

5) A. Łakoma, Polska będzie stopniowo otwierać rynek gazowy, „Rzeczpospolita” z dnia 09-04-2011.
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Unijne gwarancje dla obligacji na 
finansowanie projektów zmniejszy-
łyby obawy dużych inwestorów - ta-
kich jak fundusze emerytalne i firmy 
ubezpieczeniowe - przed ich wyku-
pem. Gwarancje obejmowałyby tyl-
ko te projekty infrastrukturalne, które 
są zgodne z unijną strategią na rzecz 
pobudzenia wzrostu gospodarcze-
go i zwiększenia zatrudnienia Europa 
2020. Ryzyko związane z udzieleniem 
gwarancji spoczywałoby na Komisji i 
Europejskim Banku Inwestycyjnym 
(EBI). EBI dokonywałby przeglądu 
projektów oraz ustalał cenę gwaran-
cji lub pożyczki. Projekty musiałyby 
być wykonalne z ekonomicznego i 
technicznego punktu widzenia oraz 
rokować realne szanse na stałe i wy-
sokie dochody.

Następnie to prywatne firmy - nie 
UE ani EBI - oferowałyby obligacje 
inwestorom. Na modernizację euro-
pejskich sieci transportowych, ener-

getycznych, szerokopasmowych i te-
lekomunikacyjnych w ciągu kolejnych 
10 lat potrzeba będzie inwestycji na 
łączną kwotę rzędu 1,5-2 biliona euro. 
Transport energii potrzebuje inwesty-
cji, które pomogą usunąć najpoważ-
niejsze przeszkody infrastrukturalne, 
zbudować brakujące połączenia mię-
dzypaństwowe oraz powiązać ze so-
bą różne rodzaje transportu. Aby elek-
tryczność mogła dotrzeć tam, gdzie 
jest potrzebna, konieczny jest rozwój 
sieci inteligentnych. Niezbędne jest 
też udostępnienie wszystkim i wszę-
dzie sieci szerokopasmowych, które 
pozwolą na korzystanie z internetu 
nowej generacji.

 � Nowa inicjatywa 
prawna

Jednolity rynek był, i pozostaje, 
kamieniem węgielnym integracji Eu-
ropy oraz trwałego wzrostu gospo-

6) KOMUNIKAT KOMISJI z dnia 27.10.2010, W kierunku Aktu o jednolitym rynku: W stronę społecznej gospodarki rynkowej o wysokiej konkurencyjności, 50 propozycji na rzecz 
wspólnej poprawy rynku pracy, przedsiębiorczości i wymiany,  KOM(2010) 608 wersja ostateczna, Bruksela, s. 4. 

7) Więcej informacji na temat aktu w sprawie jednolitego rynku można znaleźć na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/internal_market/smact/index_en.htm (dostęp z dnia 
1.05.2011 r.).

8) Jednolity Akt Europejski, dokument przyjęty w 1985 przez Radę Europejską, wszedł w życie 1 lipca 1987, wprowadzając nowe zasady funkcjonowania Wspólnoty Europejskiej. 
Zobowiązywał organy Wspólnot do podjęcia działań, które miałyby ten cel zrealizować np. przewidywał utworzenie rynku wewnętrznego do końca 1992 r.

9) C.T. Szyjko, Globalizacja	gospodarki	regionu	w	warunkach	integracji	europejskiej.	Wprowadzenie	do	problematyki, „Opere et Studio pro Oeconomia” kwartalnik naukowy No. 7 
2010, s.78-102.

darczego. Sześćdziesiąt lat po utwo-
rzeniu Europejskiej Wspólnoty Węgla 
i Stali osiągnięcia jednolitego rynku 
są niepodważalne. W ciągu dwóch 
ostatnich 10-leci stworzenie jednoli-
tego rynku oraz otwarcie granic były 
jednymi z najważniejszych motorów 
wzrostu gospodarczego w Europie.6 
Europa musi działać, aby osiągnąć 
większy dobrobyt i stworzyć więcej 
miejsc pracy. A ze względu na kryzys 
finansowy - musi działać szybko. Dla-
tego Komisja Europejska przyjęła „Akt 
o jednolitym rynku” (ang.	Single	Mar-
ket	Act), zawierający szereg środków 
wspierających europejską spójność 
gospodarczą i służących zwiększeniu 
zatrudnienia.7 Ten strategiczny doku-
ment zawiera 50 pomysłów na pogłę-
bienie unijnej współpracy.

W tym kontekście przypomnijmy, 
że dochodzenie do jednolitego rynku 
trwało w pierwszej połowie lat 80., a 
sam program jednolitego rynku eu-
ropejskiego został przedstawiony w 
postaci tzw. białej księgi w 1985 r. i 
w konsekwencji podpisano Jednolity 
Akt Europejski8. Na przełomie lat 70. 
pojawiła się fala krytyki iż rynek eu-
ropejski jest tylko teoretycznie wspól-
ny, a faktycznie składający się z wielu 
rynków narodowych. Swobodę rynku 
europejskiego blokowały granice na-
rodowe, bariery techniczne, bariery 
fiskalne i różnice systemów finanso-
wych. W rzeczywistości każdy rynek 
funkcjonował jako coś odrębnego. 
Właśnie dla podkreślenia wspólno-
ści rynku podjęto program jednolitego 
rynku europejskiego. Znane hasło po-
czątku lat 80. to „Europa bez granic”.9

Dzisiaj jednolity rynek to ciągłe 
korzyści przedsiębiorstwom i oby-
watelom w ramach ich działalności. 
Handel wewnętrzny w Europie sta-
nowi dzisiaj odpowiednio 17% i 28% 
światowego handlu towarów i usług. 
Konkretnym przykładem może tu być 
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zmniejszenie o 70% kosztu połączeń 
w telefonii komórkowej oraz spadek 
o 40% cen biletów samolotowych.10 
Stworzenie	ugruntowanego	i	efek-
tywnego	jednolitego	rynku	jest	klu-
czowym	czynnikiem	mającym	wpływ	
na	ogólne	wyniki	makroekonomiczne	
UE11 - stwierdza Mario Monti. - Jed-
nolity	rynek	jest	mniej	popularny	niż	
kiedykolwiek,	ale	bardziej	potrzebny	
niż	kiedykolwiek12 - dodaje Monti. W 
sprawozdaniu Mario Monti proponu-
je zatem „aby chronić jednolity rynek 
przed ryzykiem nacjonalizmu gospo-
darczego, rozszerzyć go na nowe ob-
szary o kluczowym znaczeniu dla roz-
woju Europy poprzez wzmocnienie 
instrumentów prawnych”.13

 � Ku 4 swobodom

Zdaniem Piotra Stolarczyka, eks-
perta Forum Obywatelskiego Roz-
woju, wszelkie propozycje, które 
powodują usunięcie przeszkód w 
swobodnym handlu energią na ryn-
ku wewnętrznym Unii, są godne uwa-
gi.14 Adekwatne rozwiązania prawne 
w sektorze energetycznym wpły-
ną bezpośrednio na proces dokoń-
czenia prac nad budową jednolite-
go rynku przynosząc wyższy wzrost 
gospodarczy oraz więcej miejsc pra-
cy. Wśród propozycji warto zwrócić 
uwagę m.in. na inicjatywę KE doty-
czącą emisji obligacji projektowych 
z unijną gwarancją przeznaczonych 
na wspieranie strategicznych inwe-
stycji w sieci transportowe, energe-
tyczne, internetowe i telekomunika-
cyjne.15 Z jednej strony jest to szansa 
na zmobilizowanie i przyciągnięcie 
finansowania prywatnego do realiza-
cji ważnych projektów infrastruktu-

ralnych (poprzez mechanizm zabez-
pieczenia części ryzyka związanego 
z projektem), z drugiej jednak strony 
niewyjaśniona jest jeszcze rola KE w 
strukturze transakcji. 

Komisja pragnie zainicjować sze-
roko zakrojoną, europejską debatę 
publiczną na temat ożywienia jedno-
litego rynku. Po jej zakończeniu Ko-
misja zaprosi pozostałe instytucje do 
przypieczętowania ich zaangażowa-
nia co do ostatecznej wersji aktu. Ale 
swobodny przepływ towarów, usług, 
kapitału i osób nie zawsze odbywa 
się bez zakłóceń. W niektórych ob-
szarach prawdziwie zintegrowany eu-
ropejski rynek nie istnieje. Daje się 
odczuć brak przepisów regulujących 
niektóre aspekty. Na przeszkodzie 
do pełnego wykorzystania potencja-
łu wspólnego rynku stoją też wymo-
gi administracyjne i niewystarczające 
egzekwowanie prawa. Należy rów-
nież wzmocnić zaufanie do jednoli-
tego rynku, aby stworzyć warunki do 
pobudzenia wzrostu gospodarczego. 
Europa musi działać, okazując więcej 
siły i zdecydowania, aby pokazać, że 
wspólny rynek przynosi postęp spo-
łeczny i może być zbawiennym narzę-
dziem dla konsumentów, pracowni-
ków i małych przedsiębiorstw.16

Ożywienie jednolitego rynku wy-
daje się zatem być nieodzownym na-
rzędziem strategii „Europa 2020”17, 
która zastąpiła Strategię Lizbońską. 
W strategii tej proponuje się 7 pro-
jektów przewodnich: Unia innowacji, 
Mobilna młodzież, Europejska agenda 
cyfrowa, Europa efektywnie korzysta-
jąca z zasobów, Polityka przemysło-
wa w erze globalizacji, Program na 
rzecz nowych umiejętności i zatrud-
nienia, Europejski program walki z 

ubóstwem. Zmodernizowany jedno-
lity rynek jest wspólnym fundamen-
tem wszystkich tych projektów. Jest 
dźwignią, która wesprze tworzenie 
nowych miejsc pracy, tworząc dyna-
mikę na rzecz inteligentnego, zrów-
noważonego i integrującego wzrostu 
gospodarczego, wzmacniając w ten 
sposób synergie pomiędzy poszcze-
gólnymi projektami przewodnimi. 

Aby podjąć te wezwania, odbudo-
wać zaufanie, pobudzić zrównoważo-
ny i zarazem sprawiedliwy wzrost go-
spodarki, Europa musi zmobilizować 
się do mocnego i zdecydowanego 
zaangażowania się. Potrzebne jest 
poczucie odpowiedzialności za wy-
znaczone cele i środki, które byłoby 
dzielone przez wszystkie podmioty 
publiczne i prywatne, gospodarcze i 
społeczne na szczeblu europejskim i 
regionalnym. Realizacja nowego Aktu 
jest z jednej strony okazją do wyko-
rzystania istotnych dźwigni wzrostu 
gospodarczego na jednolitym i od-
nowionym w ten sposób rynku, ja-
kimi są gospodarka cyfrowa i usłu-
gi oraz nowe obszary związane ze 
środowiskiem i zmianą klimatu, a z 
drugiej strony okazją do znalezienia 
konsensusu w tej dziedzinie. Przyjęcie 
tego Aktu odbywa się równocześnie z 
przyjęciem „Sprawozdania w sprawie 
obywatelstwa europejskiego z 2010 
r.: usuwanie przeszkód w korzystaniu 
przez obywateli europejskich z należ-
nych im praw”, które to sprawozda-
nie skupia się wokół likwidacji prze-
szkód, na jakie napotykają obywatele 
europejscy w życiu codziennym, np. 
kiedy podróżują, studiują, pobierają 
się, przechodzą na emeryturę, ku-
pują, dziedziczą lub głosują w innym 
państwie członkowskim. 

10) Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie przybliżenia jednolitego rynku konsumentom i obywatelom (2010/2011(INI)) http://www.europarl.europa.
eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0186+0+DOC+XML+V0//PL (dostęp z dnia 1.05.2011 r.).

11) Sprawozdanie Mario Monti dla Przewodniczącego Komisji Europejskiej: „Nowa strategia na rzecz jednolitego rynku” z dnia 9 maja 2010, s. 9. 

12) Ibidem, s. 24. 

13) Ibidem, s. 9. 

14) http://www.rp.pl/artykul/2,1026081.html (dostęp z dnia 1.05.2011 r.).

15) Do czerwca 2011 r. potrwają konsultacje społeczne w sprawie obligacji na finansowanie projektów zgod-nych ze strategią Europa 2020. Przedstawione w ich ramach opinie i uwa-
gi zostaną uwzględnione we wniosku legislacyjnym dotyczącym obligacji projektowych, który ma zostać przedstawiony w czerwcu. Obligacje projektowe z unijną gwarancją powinny 
być dostępne w 2014 r. więcej: http://ec.europa.eu/news/economy/110301_1_pl.htm (dostęp z dnia 1.05.2011 r.).

16) Conclusions on the Single Market Act, 3057th COMPETITIVENESS (Internal Market, Industry, Research and Space) Council meeting, Brussels, 10 December 2010, pełny tekst 
dostepny na stronie: http://ec.europa.eu/internal_market/smact/index_en.htm (dostęp z dnia 1.05.2011 r.).

17) Konkluzje Rady Europejskiej z dnia 17 czerwca 2010  r.
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Akt i sprawozdanie w sprawie 
obywatelstwa są dwoma uzupełnia-
jącymi się inicjatywami, których celem 
jest likwidacja utrzymującego się w 
Unii Europejskiej rozdrobnienia, je-
śli chodzi o kwestie bezpośrednio 
interesujące obywateli, jak również 
urzeczywistnienie w ten sposób zo-
bowiązania do tworzenia Europy dla 
obywateli i sprawnie działającego 
jednolitego rynku, w odpowiedzi na 
potrzeby obywateli i przedsiębiorstw 
oraz zgodnie z ich oczekiwaniami.18 
Prawo	swobodnego	przepływu	jest	
w	Unii	Europejskiej	prawem	cenio-
nym.	Przedsiębiorstwa	i	obywatele	
czerpią	ogromne	korzyści	z	nieusta-
jącego	dążenia	UE	do	usunięcia	ba-
rier	wewnętrznych,	które	utrudniały	
przepływ	towarów,	usług	i	osób.	Każ-
dy	powinien	korzystać	z	europejskiej	
przestrzeni	wolności,	bezpieczeństwa	
i	sprawiedliwości19 - uważa Viviane 
Reding, komisarz UE ds. sprawiedli-
wości, praw podstawowych i obywa-
telstwa.

Komisja Europejska chce zmian 
w ośmiu obszarach. Jeśli chodzi o 
samo funkcjonowanie rynku, chce 
m.in. kontynuować rozwój jednoli-
tego rynku usług, czy rozwijać po-
nadgraniczny handel online. By „po-
budzić konkurencyjność", zamierza 
wzmocnić ochronę praw własności 
intelektualnej, m.in. szybko forsując 
ideę patentu UE. W dziedzinie infra-
struktury sieciowej Bruksela planuje 
usuwać bariery między systemami 
transportowymi i ułatwić finansowa-
nie inwestycji. Ukłonem w stronę po-
nadnarodowych korporacji ma być 
wprowadzenie jednolitej podstawy 
opodatkowania osób prawnych w UE. 
Wnioski w dokumencie dotyczą rów-
nież ułatwień w dostępie do kapitału 
(m.in. dla EZIG) oraz wykorzystania 
zamówień publicznych do wspierania 
określonych celów środowiskowych i 

dotyczących zatrudnienia. Zgłoszone w trakcie konsultacji uwagi zostaną włą-
czone do nowej wersji komunikatu nt. aktu. Jego przyjęcie przez Radę i Par-
lament Europejski ma nastąpić do rozpoczęcia Prezydencji Polskiej w UE.20 

 � Wnioski dla rozwoju Polski

Istotne konsekwencje dla unijnej polityki spójności wynikają z rozszerzenia 
Unii. Konsekwencji tych nie można jeszcze dokładniej określić. Pewne jest to, 
że rosną potrzeby natomiast nie rosną możliwości i wola zaspokojenia tych 
potrzeb. Można spodziewać się, przy zachowaniu obecnych trendów ekono-
micznych i politycznych, zmniejszenia relatywnej roli polityki spójności w go-
spodarce UE. Unia staje przed wyzwaniem reformy polityki regionalnej i spój-
ności. Dyskutowane są różne kierunki zmian. Oprócz wspomnianych wyżej 
zasadniczych zmian (ograniczenie pomocy tylko do nowych krajów członkow-
skich, renacjonalizacja polityki regionalnej, przesunięcie wydatków z rolnictwa 
na sferę B+R) proponuje się (w Komisji Europejskiej) też drobniejsze zmiany, 
jak uproszczenie procedur dotyczących projektów finansowanych z funduszy 
strukturalnych, w tym istotne zwiększenie roli państw członkowskich w dyspo-
nowaniu środkami na rozwój regionalny. Ta ostatnia propozycja oznaczałaby, 
że niski poziom rozwoju regionów danego kraju byłby tytułem do otrzymywa-
nia przez ten kraj środków z budżetu Unii, którymi to środkami kraj ten mógł-
by dysponować, nie koniecznie przeznaczając je na politykę regionalną. Moż-
na przypuszczać, że w takich krajach jak Polska podział tych środków byłby 
wynikiem gry politycznej i bieżącej sytuacji społecznej i makroekonomicznej, 
bez większego związku z polityką regionalną. Słuszne jest więc sceptyczne 
stanowisko Polski w stosunku do tej idei oraz sprzeciw przeciw rezygnacji z 
„mapy wsparcia”, co mogłoby skutkować upolitycznieniem polityki spójności 
(wobec jasnych reguł terytorialnej dystrybucji środków) i zmniejszyć napływ 
środków do naszego kraju.21

18) K. Szwałek, Ożywić	wspólny	rynek	Unii, http://www.rp.pl/artykul/2,1026081.html (dostęp z dnia 1.05.2011 r.)

19) Strona internetowa wiceprzewodniczącej Komisji Viviane Reding, komisarz UE do spraw sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa: http://ec.europa.eu/commis-
sion_2010-2014/reding/index_en.htm (dostęp z dnia 1.05.2011 r.).

20) K. Szwałek, op. cit.

21) C.T. Szyjko, Zarządzanie	regionalne	a	nowy	paradygmat	integracji	europejskiej, [w:] Zarządzanie. teoria i praktyka, nr 1(3)/11, Wyd. Wyższej Szkoły Menedżerskiej, Warszawa 
2011, s. 111-124. ISSN  2081-1586.
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Wpływ członkostwa Polski w Unii 
Europejskiej na rozwój regionalny Pol-
ski nie sprowadza się do wysokości 
środków UE na politykę spójności i 
sposobu dzielenia tych środków. Istot-
ny wpływ na rozwój regionalny Polski 
będzie mieć integracja rynków towa-
rów, usług, pracy i kapitału, a z dru-
giej strony ewentualne utrudnienia w 
kontaktach handlowych z sąsiadami 
spoza Unii. W wyniku tego wpływu 
mogą ulec zwiększeniu nierówności 
międzyregionalne, a nawet napięcia 
polityczne na tym tle. Zwiększy to 
zapotrzebowanie na politykę regio-
nalną w Polsce. Wielkim wyzwaniem 
dla Unii i dla Polski będzie ewentual-
ne kolejne rozszerzenie Unii - o Tur-
cję. Przyjęcie Turcji będzie możliwe 
tylko pod warunkiem radykalnego 
ograniczenia celów i środków poli-
tyki spójności. Renacjonalizacja po-
lityki regionalnej stanie się wtedy ko-
niecznością. Członkostwo Polski w 
UE daje Polsce szansę pozyskania 
znacznych środków na rozwój całe-
go kraju i najbardziej potrzebujących 
regionów. Szansa ta może być jed-
nak tylko przejściową i trwać tylko 
kilka lat. Tym bardziej należy zadbać, 
by tej szansy nie stracić. Kluczowym 
zadaniem jest zwiększenie zdolności 
Polski (tak władz centralnych jak i re-
gionalnych i lokalnych) do absorpcji 
unijnych środków. Wymaga to nie tyl-
ko umiejętności formułowania przeko-
nujących projektów i sprawności w 
zarządzaniu ich realizacją, ale również 
takiego doboru projektów i sposobów 
ich finansowania i zarządzania, by rze-
czywiście projekty te przyczyniały się 
do rozwoju gospodarczego regionów 
i społeczności lokalnych, by nie stały 
się obciążeniem dla lokalnych samo-
rządów i społeczności.

Z powodu kryzysu finansowego 
kraje UE, Komisja Europejska i Par-
lament Europejski chcą zreformować 
unijną politykę spójności.22 Obecnie 
pula środków na nią jest drugą po-
zycją w budżecie UE, po wspólnej 

polityce rolnej. Na lata 2007-2013 
przydzielono łącznie 27 członkom Unii 
347 mld euro. Z czego Polska otrzy-
mała najwięcej, bo aż 67,3 mld euro. 
Wiadomo już, że Komisja Europejska 
będzie forsowała tzw. zasadę warun-
kowości. Jej wprowadzenie oznacza, 
że dany kraj otrzyma pieniądze dopie-
ro po wdrożeniu wszystkich niezbęd-
nych dyrektyw wymaganych przez 
Unię, np. dotyczących ochrony śro-
dowiska czy zamówień publicznych. 
Obecnie standardem jest, że kraje 
członkowskie nie wprowadzają dy-
rektyw płynących z Brukseli na czas, 
a problemy będące efektem opóź-
nień pojawiają się dopiero na etapie 
kontroli i rozliczania dotowanych in-
westycji.

Zamierzenia 
UE w realizacji 
wspólnej polityki 
energetycznej 
muszą brać pod 
uwagę przede 
wszystkim zasoby  
własne i światowe 
ropy i gazu, 
możliwości 
dostępu do nich 
i wolnego handlu 
nimi w warunkach 
ostrej konkurencji 
ze strony takich 
choćby państw 
jak: USA, Chiny, 
czy Indie

W nowej perspektywie finansowej 
UE na lata 2014-2020 dane państwo 
nie otrzyma pieniędzy przed wdroże-
niem dyrektyw. Do czasu ich wpro-
wadzenia do krajowego porządku 
prawnego środki zostaną zamrożo-
ne. Dlatego Ministerstwo Rozwoju Re-
gionalnego przygotowało już listę dy-

rektyw wymaganych do otrzymania 
środków w nowym rozdaniu, a nie-
wdrożonych przez Polskę. Jest ich kil-
kadziesiąt. Resort rozwoju przekazał 
ich listę do tzw. ministerstw sektoro-
wych, m.in. infrastruktury i środowiska. 
Będą miały one (wraz z posłami) dwa 
lata na nadrobienie legislacyjnych za-
ległości. Brak skutecznego wdrożenia 
może spowodować trudności w funk-
cjonowaniu jednolitego rynku. Pań-
stwa członkowskie są odpowiedzialne 
za terminowe i poprawne wdrożenie 
prawa europejskiego do prawa kra-
jowego. W uzupełnieniu tradycyjnych 
środków na rzecz wdrożenia Komisja 
podejmie regularny dialog z państwami 
członkowskimi, dotyczący na przykład 
wzajemnej oceny przepisów UE oraz 
alternatywnych mechanizmów rozwią-
zywania sporów.

 � Wnioski

Uwolnienie rynku energii to wyzwa-
nie dla Polski. Polskie firmy będą mu-
siały przygotować się na prawdziwą 
konkurencję i brać pod uwagę możli-
wość utraty części rynku. Budowanie 
wielkiego rynku jest centralnym punk-
tem projektu europejskiego założycieli 
Unii Europejskiej. Albowiem zrozumieli 
oni, jak istotne są spotkania, wymiana 
doświadczeń i współpraca przy two-
rzeniu społeczeństwa bardziej dostat-
niego, kreatywnego, inteligentnego, 
sprawiedliwego i zajmującego coraz 
ważniejszą pozycję w świecie. Wspól-
ne użytkowanie należącej do wszyst-
kich przestrzeni życia gospodarczego 
i społecznego w poszanowaniu wła-
ściwej nam różnorodności, chęć bycia 
razem uzasadniona i skonsolidowana 
dzięki płynącym z tego pożytkom - oto 
jaka była i jest obecnie ambicja wiel-
kiego rynku europejskiego.

Europa stała się najbardziej rozle-
głą gospodarką światową. Nawet nie 
uwzględniając handlu wewnątrzeuro-
pejskiego jesteśmy największymi im-
porterami i eksporterami na świecie. 

22) A. Osiecki, Zero	dotacji	bez	dyrektyw, Rzeczpospolita z dnia 5 kwietnia 2011 r.
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Jednolity rynek stanowi główny atut 
naszej konkurencyjności na arenie 
międzynarodowej. Pozbawieni jedno-
litego rynku nie zajmowalibyśmy tak 
ważnej pozycji w światowej równo-
wadze potęg gospodarczych, szcze-
gólnie w okresie pojawienia się na niej 
nowych graczy. Jednak przede wszyst-
kim jednolity rynek oferuje ciągłe ko-
rzyści przedsiębiorstwom i obywate-
lom w ramach ich działalności. Handel 
wewnętrzny w Europie stanowi dzisiaj 
odpowiednio 17% i 28% światowego 
handlu towarów i usług. Konkretnym 
przykładem może tu być zmniejsze-
nie o 70% kosztu połączeń w telefonii 
komórkowej oraz spadek o 40% cen 
biletów samolotowych.

Świat zmienił się. Globalizacja 
przyspieszyła wymianę i rozwój tech-
nologii oraz pozwoliła na wejście na 
scenę nowych podmiotów konkurują-
cych z nami w obszarze stanowiącym 
nasz największy atut: są to produkty i 
usługi o dużej wartości dodanej. Sta-
wia to Europę przed podwójnym wy-
zwaniem: rozwijać w sposób jeszcze 
bardziej zdecydowany nasze umie-
jętności w sektorach o dużej warto-
ści dodanej oraz prowadzić politykę 
ułatwiającą przedsiębiorstwom euro-
pejskim udział w fantastycznych moż-
liwościach, jakie oferują nowe ośrod-
ki wzrostu gospodarczego. Europa 
zjednoczyła się, poszerzyła i pogłębi-
ła. Szok związany z kryzysem finan-
sowym i gospodarczym uderzył we 
wszystkie sektory gospodarki. Osła-
bił zarówno przedsiębiorców jak i pra-
cowników; zmniejszył siłę nabywczą 
milionów konsumentów europejskich. 
Jednolity rynek jest jednym z naszych 
głównych atutów w obliczu tego kryzy-
su. Pozwolił załagodzić skutki kryzysu 
oraz będzie stanowił kluczowy atut w 
przyszłości.

Kryzys pokazał, że nadal istnieje, 
szczególnie w trudnych sytuacjach, 
silna pokusa odwracania się od jed-
nolitego rynku i poszukiwania oparcia 
w formach nacjonalizmu gospodar-
czego. Polska powinna być zdecydo-
wanym obrońcą jednolitego rynku, w 

pełni korzystającym z dobrodziejstw 
polityki spójności. Potrzebna jest jed-
nak nowa świadomość, zarówno w 
szerokich kręgach społecznych, jak i w 
kręgach politycznych, jak dramatycz-
ne konsekwencje miałoby osłabienie 
jednolitego rynku. Podminowałoby ono 
podstawy integracji i wzrostu gospo-
darczego oraz zatrudnienia w całej UE 
w czasie, kiedy powstają nowe potęgi 
globalne i stoją przed nami poważne 
wyzwania ekologiczne, a spójna UE 
jest potrzebna bardziej niż kiedykol-
wiek dotychczas, zarówno obywate-
lom europejskim, jak i dla zachowania  
efektywnego globalnego ładu.

W ciągu dwóch 
ostatnich 10-leci 
stworzenie 
jednolitego 
rynku oraz 
otwarcie granic 
były jednymi z 
najważniejszych 
motorów wzrostu 
gospodarczego  
w Europie

Reasumując, warto podkreślić, że 
nie osiągnięto jeszcze pełnego poten-
cjału jednolitego rynku. Wielu obsza-
rów jednolitego rynku nie wprowadzono 
całkowicie w życie. Ponadto brakujące 
ogniwa uniemożliwiają nadal rozdrob-
nionemu rynkowi odgrywanie roli sil-
nego motoru wzrostu gospodarczego i 
zapewnienie konsumentom pełnych ko-
rzyści. UE powinna przyjąć bardziej sys-
tematyczne i zintegrowane podejście z 
myślą o utworzeniu w pełni rozwinięte-
go jednolitego rynku i jego skutecznym 
monitorowaniu. Dokończenie budowy 
jednolitego rynku obejmuje zniesienie 
barier w przepływie usług i stworzenie 
prawdziwie wspólnego rynku handlu 
elektronicznego. Dla Polski jest to jeden 
z priorytetów w czasie przewodnictwa 
w UE w II półroczu 2011 r..
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Piotr Dominiak, „Nowa Energia”

Pakiet 3x20: 
jeśli nie samorządy, to kto?
Koncepcja rozwoju polskiej energetyki przypomina 2-szynowy tor. Jedna 

szyna jest ujeżdżana przez silną wielkoskalową energetykę korporacyjną, 
druga przez kiełkujący sektor rozproszonej energetyki. Niestety ów tor jest 
typowo polski: przerdzewiały, krzywy, zaniedbany, nieuregulowany, miejscami 
rozkradziony. I na dodatek, jak w potocznym powiedzeniu, latem się wydłuża,  
a zimą wogóle nie działa. Jazda po nim jest wyczynowa, bywa bowiem, że szyny 
się rozjeżdżają i nie do końca wiadomo, czy jeszcze kiedyś się spotkają.  
No i cena tej jazdy jest w odczuciu pasażerów nieadekwatna do jakości usług,  
a że alternatywy na razie nie mają, to pozostaje im zacisnąć zęby i jechać dalej.
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ków jest kierowanych do podmiotów 
sektora WEK na pokrycie kosztów ich 
funkcjonowania. Odwrotnie sytuacja 
wygląda np. u naszych zachodnich 
sąsiadów, gdzie przedsiębiorstwa kor-
poracyjne są zobowiązane do finanso-
wania technologii odnawialnych źródeł 
energii czy urządzeń energetyki roz-
proszonej. W Polsce mamy klasyczne 
zjawisko wykorzystywania słabszych 
przez silniejszych, a państwo - ustano-
wione m.in. w celu obrony słabszych - 
wspiera tych silniejszych, o słabszych 
jakby niesfornie zapominając. 

 � Traktat pokojowy 
podpiszemy w miastach

Jest jednak pewna szansa, która 
może wprowadzić te procesy na wła-
ściwe tory, skierowane do stacji rozwój 
i współpraca. Terenem ścierania się in-
teresów tych dwóch przeciwstawnych 
wewnątrzbranżowych tendencji będą 
polskie aglomeracje, średnie i małe 
miasta oraz wsie. Jak na razie trwają 
tam pierwsze przygotowania: testo-
wanie różnych narzędzi, technologii 
i form organizacyjnych, poznawanie 
skomplikowanej i nowej materii i (nie-
stety najczęściej) samokształcenie. 

Trwają także poszukiwania specjali-
stów od energetyki, a gdzieniegdzie 
wdrażane są elitarne jeszcze nowinki 
(jak samochód elektryczny). 

Miasta zyskują dziś coraz więk-
szy wpływ na rzeczywistość, posze-
rzają swoją władzę, możliwości orga-
nizacyjne i finansowe. To właśnie od 
samorządów lokalnych w dużej mie-
rze zależy, jak będzie w przyszłości 
wyglądać polska energetyka: stan in-
frastruktury, bezpieczeństwo dostaw, 
dostępność różnych usług, wpływ na 
środowisko. Jednak i ta ewentualność 
(konieczność) rodzi szereg wątpliwo-
ści, a dwie podstawowe z nich moż-
na określić tak: czy wciąż niezamożne 
polskie społeczeństwo zdoła udźwi-
gnąć finansowy ciężar nadchodzących 
zmian i czy umocnienia w postaci czę-
sto spotykanej administracyjnej indo-
lencji okażą się murem nie do skru-
szenia? 

Z drugiej strony istnieje duże praw-
dopodobnieństwo, że korzyści prze-
ważą nad kosztami. Jak twierdzi prof. 
Popczyk to w energetyce rozegra się 
podstawowa ekonomiczna batalia o 
przyszłość Polski. Sektor URE/OZE 
ma szansę wykreować wiele nowych 
miejsc pracy, może stać się źródłem 

 � Wojna domowa

Państwo polskie przez ostatnie 2 
dekady inwestowało w rozwój wielko-
skalowej energetyki korporacyjnej. Kil-
ka lat temu miała miejsce koncentracja 
mniejszych przedsiębiorstw energe-
tycznych w wielkie, regionalne korpo-
racje. Celem była akumulacja kapitału 
zdolnego reagować na nowoczesne 
wyzwania cywilizacyjne, modernizo-
wać oraz rozwijać infrastrukturę i tech-
nologie, budować nowe elektrownie. 
Dziś widać, że pomysł był strzałem 
chybionym. 

Energetyka zaczyna rozwijać się 
na zupełnie innych podstawach. Nie-
stety często wbrew Państwu i regu-
latorom prawnym. Rzeczywistość 
zmusza różne podmioty do podejmo-
wania zbiorowego wysiłku i realizacji 
oddolnych inicjatyw w celu zapewnie-
nia bezpieczeństwa energetycznego 
i usług odpowiedniej jakości - często 
jest to także dobry biznes. Jak twier-
dzą specjaliści, przyszłością są urzą-
dzenia energetyki rozproszonej (URE) 
oraz odnawialne źródła energii (OZE). 

Czy zatem czeka nas konflikt inte-
resów pomiędzy sektorem wielkoska-
lowej energetyki korporacyjnej (WEK), 
a rodzącym się sektorem URE/OZE? 
Czy w dobie kryzysu zaufania, któ-
ry - zdaniem socjologów - eskaluje 
konflikty i napięcia interpersonalne i 
międzygrupowe wewnątrz polskiego 
społeczeństwa i radykalnie ogranicza 
współpracę, uda się w naszym kraju 
zharmonizować  te dwa sektory? Być 
może będziemy świadkami pożera-
nia potencjału rozproszonej energetyki 
przez tę korporacyjną, na co wskazuje 
pewien obecny trend. Podwyżki cen 
energii elektrycznej z tytułu wymaga-
nego udziału energii odnawialnej na 
rynku energii elektrycznej generują w 
sumie 3 mld zł rocznie w Polsce. - Lo-
gika	nakazuje,	żeby	pieniądze	te	prze-
znaczyć	na	budowę	polskiej	konku-
rencyjności	w	branży,	poprzez	rozwój	
określonych	specjalności	i	technologii - 
twierdzi prof. Jan Popczyk z Politechni-
ki Śląskiej. Tymczasem 75% tych środ-

Uroczyste rozpoczęcie Seminarium. Od lewej:  
Ryszard Łukawski - I Zastępca Prezydenta Miasta Sosnowca,  

Mariusz Marchwiak - prezes wydawnictwa Nowa Energia,  
Jan Nowak - prezes PEC w Dąbrowie Górniczej,  

Dorota Kubek - redaktor naczelny wydawnictwa Nowa Energia
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innowacyjności polskiej gospodar-
ki, wpłynąć na ograniczenie kosz-
tów funkcjonowania wszystkich in-
nych sektorów, podnieść jakość życia 
mieszkańców i poprawić stan środowi-
ska naturalnego. - Obecnie	kształcone	
w	Polsce	młode	kadry	odnajdą	się	w	
sektorze	URE/OZE	i	będą	samodziel-
nie	w	stanie	kreować	ten	rynek.	Nato-
miast	jeżeli	pójdziemy	w	sektor	ener-
getyki	jąrdowej,	to	ci	dzisiejsi	studenci	
będą	mogli	co	najwyżej	nosić	po	10	
latach	praktyk	teczki	prezesom	wiel-
kich	korporacji	atomowych - twierdzi 
prof. Popczyk. Tłumaczy on, że - by 
uniknąć katastrofy - musimy działać 
szybko. W efekcie konsolidacji polskiej 
energetyki mamy dzisiaj zablokowany 
rynek, oligopole, zablokowany dopływ 
innowacyjnych kadr przez układy so-
cjalne. Wielkie przedsiębiorstwa miały 
mieć możliwość akumulacji wielomiliar-
dowych kapitałów na realizację jed-
nostkowych inwestycji, jednak większa 
część z nich jest dzisiaj wartościowa-
na na GPW na dużo niższym pozio-
mie niż przed 2010 r. Sytuacja wyma-
ga inwestowania ogromnych środków, 
ponieważ energetyka jest zestarzała 
pod względem koncepcji i technolo-
gii. Wciąż powtarzane są wyliczenia, 
że krajowa elektroenergetyka potrze-
buje do 2030 r. dokapitalizowania na 
poziomie 100 mld euro, cała energe-
tyka 450 mld euro. Takie nakłady są 
nierealne, chociażby ze względu na 
obecne ogromne zadłużenie państwa. 
Tymczasem zrównoważony rozwój po-
lega na tym, że każde pokolenie odpo-
wiada za siebie i nie obciąża swoimi 
długami następnych. 

W kwietniu 2011 r. podczas se-
minarium „Nowoczesna i efektywna 
energetycznie gmina - realizacja Pa-
kietu 3×20” organizowanego przez 
Wydawnictwo „Nowa Energia”, prof. 
Popczyk zaprezentował symulację 
kosztowo-efektywnościową kilku róż-
nych modeli polskiej energetyki: od 
WEK do URE/OZE. Porównał on na-
kłady inwestycyjne, zrównoważone 
w aspekcie rocznej sprzedaży energii 
elektrycznej do odbiorców końcowych 

(11 TWh) i uwzględniające konieczną 
rozbudowę sieci, dla czterech tech-
nologii wytwórczych charakterystycz-
nych z punktu widzenia rządowej po-
lityki energetycznej Polski do 2030 r.:

 � planowane nakłady inwestycyjne 
na budowę pojedycznego bloku 
jądrowego o łącznej mocy 1,6 GW 
mają wynieść około 12 mld euro 
(na dzień dzisiejszy). Czas budo-
wy to conajmniej 20 lat - w tym 
okresie nie będziemy mieli z tego 
bloku ani jednej KWh.

 � budowa 2 bloków węglowych z in-
stalacjami CCS o łącznej mocy 1,7 
GW to w sumie koszt 8 mld euro. 
Budowa 1 bloku kosztuje 4 mld.

 � budowa 40 farm wiatrowych po 50 
turbin o mocy 2,5MW każda o mo-
cy łącznej 5 GW to koszt 10 mld 
euro. Koszt jednostkowy takiej far-
my równa się około 250 mln euro.

 � budowa rozproszonych w całym 
kraju instalacji fotowoltaicznych 
przy nakładach 11 mld euro, któ-
re pozwolą na uruchomienie 2 mln 
instalacji fotowoltaicznych po 4 
kWp każda. Taka ich ilość da łącz-
ną moc na poziomie 11 GWp. 

Cena ostatniego przedsięwzięcia 
to około 11 mld euro, ale koszt jed-
nostkowych inwestycji to zaledwie 5,5 
tys. zł, który w dużej części są w sta-

nie sfinansować samorządy, przed-
siębiorcy, a także osoby fizyczne. Do-
datkowym atutem jest to, że ogniwa 
fotowoltaiczne mają trwałość 25 lat, 
ich instalacja jest - w porównaniu z 
pozostałymi opisanymi technologiami 
- bardzo szybka, dzięki czemu w krót-
kim czasie można uzyskać dodatkowe 
kW, a ponadto w najbliższej przyszło-
ści będzie można je kupić niemalże 
w marketach. 

Technologie OZE są więc dostęp-
ne dla biednych i dla bogatych, a w 
ich produkcji fabrycznej drzemie spo-
ry potencjał obniżki cen. Globalni in-
westorzy dostrzegli już swoją szansę 
wejścia na rynek dla 2/3 mieszkań-
ców świata dotkniętych biedą, któ-
rej przyczyną jest niedostatek energii. 
Technologie te są również wyjątkową 
szansą dla polskich gmin posiadają-
cych zasoby do rozwijania rolnictwa 
energetycznego oraz „obciążonych” 
budownictwem o bardzo dużym za-
optrzebowaniu na energię. Na świe-
cie obecnie rozpoczyna się rewolucja 
w rolnictwie. Polska ma bardzo duży 
potencjał w tym zakresie, jednak jest 
on zupełnie niewykorzystany.

Prof. Popczyk jest przekonany, 
że „ustawę o odnawialnych źródłach 
energii powinno tworzyć ministerstwo 
infrastruktury, ponieważ OZE zależy 
bardzo mocno np. od prawa budow-

Uczestnicy Seminarium
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lanego, czy przepisów dotyczących 
zagospodarowania przestrzennego 
oraz telekomunikacji (Smart Grid), a 
są to właściwości tegoż ministerstwa”. 
W kolejnym etapie ustawę powinno 
kreować ministerstwo rolnictwa, bo-
wiem biogazownie i mikrobiogazow-
nie w obecnej dekadzie, a biorafine-
rie w następnej, będą podstawowymi 
technologiami. Profesor jednak oce-
nia, że ministerstwa te są wyjątkowo 
mało aktywne w tych sprawach. Jed-
nocześnie negocjacje budżetu Unii w 
perspektywie 2014-2020 pokazują dą-

żenie dużej części krajów do znacznej 
redukcji Wspólnej Polityki Rolnej - kra-
je zachodnie odpowiednio się do tego 
przygotowały, tymczasem problemy 
polskiej wsi stale się pogłębiają.

 � Co ministrowi się nie 
opłaca, to miastowym 
przynosi oszczędności

Świadomość powyższych informa-
cji jest potrzebna centralnym władzom 
do stanowienia odpowiedniego prawa, 
które nie będzie przeszkadzać, a pro-

mować, wspierać i regulować odpo-
wiednie tendencje i procesy w regio-
nach i samorządach. One bowiem w 
wielu przypadkach samodzielnie po-
dejmują już liczne inicjatywy w zakre-
sie nie tylko rozwijania sekora URE/
OZE, ale także w aspekcie podnosze-
nia efektywności energetycznej i ogra-
niczania szkodliwości środowiskowej 
tych elementów i podmiotów WEK, 
które dają takie możliwości. W sukurs 
samorządom przychodzi Unia Euro-
pejska, grożąca polskiemu rządowi 
dokumentem pod budzącą postrach 
wielu ministerialnych urzędników na-
zwą „Pakiet energetyczno-klimatyczny 
3x20". To właśnie on zmusza naród 
polski - a w szczególności jego wy-
brańców - do zwiększania efektywno-
ści energetycznej, zmniejszania ilości 
emitowanych zanieczyszczeń i zwięk-
szania poziomu wykorzstania odna-
wialnych źródeł energii. I choć nasz 
rząd z kozacką odwagą pokazuje Unii, 
że nie taki pakiet straszny, jak go ma-
lują i można niektóre jego przykazania 
sobie odpuścić, jak np. zobowiązanie 
administracji publicznej do podnosze-
nia efektywności energetycznej w jej 
budynkach (co, jak stwierdził minister 
Jacek Rostkowski, jest nieopłacalne), 
to są w Polsce samorządy, które biorą 
sprawę na poważnie. I zupełnie od-
wrotnie niż minister finansów twierdzą, 
że to się opłaca! Ba, nawet pokazują 
rachunki, które tego dowodzą.

Jednym z nich jest Częstocho-
wa, która od 2003 r. realizuje pro-
gram „Zarządzanie energią i środo-
wiskiem w obiektach użyteczności 
publicznej miasta”. Dzięki niemu uzy-
skano szczegółową bazę danych 173 
budnków oraz 57 lokali użytkowych. 
W wybranych obiektach miejskich 
prowadzony jest w systemie on-line 
monitoring zużycia wszystkich me-
diów sieciowych, co pozwala uzyskać 
unikatową na skalę Polski bazę wie-
dzy, co z kolei umożliwia odpowiednie 
szkolenie administratorów i użytkowni-
ków tych budynków w metodach wy-
korzystywania energii. Dzięki kształ-
towanej w ten sposób świadomości 

Jolanta Skrago, starszy Specjalista Południowego Oddziału  
Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Katowicach

Rozmowy w kuluarach
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można generować bardzo wymierne 
oszczędności. 

Od 2003 do 2009 r. w Częstocho-
wie udało się dzięki tym działaniom 
zmniejszyć zużycie paliw i energii o 
około 25% w 121 obiektach oświa-
towych, co stanowiło ograniczenie 
zużycia energii w tym okresie o 93 
530 MWh. 

Jednocześnie, dzięki umiejętnemu 
korzystaniu z wolnego rynku energii, 
samorząd Częstochowy zyskuje spo-
re oszczędności w wyniku przeprowa-
dzania postępowań przetargowych na 
zakup energii elektrycznej. Uzyskanie 
z tego tytułu oszczędności w 2011 r. 
jest szacowane na około 1,5 mln zł. 
Inny zysk tych działań miał charakter 
prestiżowy dla samej gminy, ale tak-
że niezwykle praktyczny dla reszty 
kraju. - Dokumentacja	opracowana	
przez	Urząd	Miasta	Częstochowy	w	
zakresie	kupowania	energii	na	drodze	
zamówień	publicznych,	została	wyko-
rzystana	przez	prezesa	URE	do	przy-
gotowania	wzorcowego	dokumentu	w	
tym	zakresie	dla	jednostek	samorzą-
dowych - mówi Bożena Herbuś, Inży-
nier Miejski Częstochowy.

Wykorzystywane w Częstochowie 
alternatywne źródła energii stanowią 
przede wszystkim: biogaz z odpadów 
komunalnych, energia produkowana z 
biogazu i paliwa alternatywnego przez 
oczyszczalnię ścieków, energia z naj-
większej w Polsce instalacji solarnej 
o powierzchni 1500 m2 (Wojewódzki 
Szpital Specjalistyczny). 

Dr inż. Stefan Nowak, pracownik 
Politechniki Częstochowskiej i dorad-
ca Prezydenta Miasta Częstochowy 
ds. energetyki przekonuje, że zarzą-
dzanie energią w samorządach jest 
kluczowe z punktu widzenia realizacji 
założeń Pakietu klimatyczno-energe-
tycznego. - Zasady	współpracy	po-
między	gminą,	a	przedsiębiorstwami	
energetycznymi	są	stale	określane	
przez	Radę	na	rzecz	Zrównoważo-
nego	Rozwoju	Gospodarki	Energe-
tycznej	Miasta	Częstochowy,	w	której	
zasiadają	oprócz	władz	samorządu	
również	przedstawiciele	największych	

firm	z	branży,	a	 jej	skład	zostanie	
wkrótce	poszerzony	o	zakłady	prze-
mysłowe,	które	zatrudniają	powyżej	
500	pracowników - mówi dr Nowak. 
Miasto posiada Lokalny Plan Działań 
w zakresie efektywności energetycz-
nej, nad stworzeniem którego pra-
cowali wszyscy znaczący uczestnicy 
runku energii.

Dalsze cele miasta wiążą się głów-
nie z podnoszeniem świadomości 
energetycznej mieszkańców i aktyw-
nym poszukiwaniem źródeł finanso-
wania nowych projektów (m.in. Inte-
ligentnta Energia). Gmina zamierza 
dzięki temu rozwijać efektywne wy-
korzystanie energii w przedsiębior-
stwach, realizować program Syste-
mu Zielonych Inwestycji (zarządzania 
energią w budynkach municypalnych) 
i tworzyć inteligentne sieci energe-
tyczne. 

Ważnym zadaniem gminy jest 
edukowanie społeczeństwa w zakre-
sie zwiększania efektywności energe-
tycznej, ograniczania szkodliwości in-
dywidualnej produkcji np. ciepła, czy 
odpadów. Z analiz dr inż. Nowaka wy-
nika, że bardzo ważnym - a często po-
mijanym w tego typu programach edu-
kacyjnych - czynnikiem wpływającym 
na sukces całego przedsięwzięcia jest 
wybór odpowiedniego rodzaju paliwa, 
którym mieszkańcy będą ogrzewać 

domy: jeśli	chcemy	uzyskać	szybkie	
efekty,	to	pełna	termomodernizacja	
budynku	może	się	zwrócić	dopiero	
w	perspektywie	conajmniej	kilkudzie-
sięciu	lat.	Nikt	o	zdrowych	zmysłach	
nie	będzie	inwestował	własnych	pie-
niędzy		na	tak	kosztowne	przedsię-
wzięcie	o	tak	długim	okresie	zwrotu. 
Z jego badań wynika, że ogrzewanie 
niedużego domu o powierzchni oko-
ło 130 m2 np. pompą ciepła jest tań-
sze w perspektywie miesiąca o ponad 
13 zł w stosunku do tej samej ilości 
wytworzonej energii za pomocą eko-
groszku. Z kolei ogrzewanie dużego 
domu o powierzchni ponad 330 m2 
jest od eko-groszku tańsze o ponad 
34 zł miesięcznie. Dla porównania gaz 
propanbutan w pierwszym wypad-
ku jest droższy o ponad 101 zł (od 
eko-groszku), a w drugim już o 262 
zł, natomiast ogrzewanie niedużego 
domu olejem opałowym jest droższe 
o 163 zł miesięcznie, a w dużym do-
mu o 423 zł.

Dlatego jednym z zadań, jakie sta-
wia sobie Częstochowa jest eduko-
wanie społeczenstwa m.in. w zakresie 
odpowiedniego wyboru źródeł energii 
ciepła, tak aby z jednej strony ograni-
czyć koszty, jakie ponoszą mieszkań-
cy, a z drugiej zachęcić ich do roz-
wiązań optymalnych dla środowiska 
naturalnego.

Maria Stankiewicz, dyrektor Biura Stowarzyszeń Gmin Polska Sieć "Energia Cites" 
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Jak w stosunkowo prosty sposób 
osiągnąć na poziomie gminy cele „Pa-
kietu 3x20” starał się także udowodnić 
prof. Popczyk na przykładzie Katowic. 
W mieście tym, zgodnie z prognozami 
będzie spadać liczba ludności. W 2010 
r. było tam 304 tys. mieszkańców, w 
2020 r. będzie to 270 tys., a w 2030 
r. 230 tys. Natomiast liczba samocho-
dów osobowych wzrośnie od 136 tys. 
w 2010 r., poprzez 148 tys. w 2020 r. 
do 140 tys. samochodów osobowych 
w 2030 r. Wzrost ten jest efektem spad-
ku ilości przewozów Komunikacyjnego 
Związku Komunalnego GOP (w latach 
2011-2018 odnotowany zostanie spa-
dek o 18%). 

Profesor dowodzi, że gdyby w 2020 
r. 10% wszsytkich jeżdżących w aglo-
meracji samochodów stanowiły pojazdy 
elektryczne, a 20% wszystkich budyn-
ków publicznych, przemysłowych i go-
spodarstw domowych było ogrzewane 
za pomocą pomp ciepła, to tylko dzięki 
tym dwóm technologiom możnaby osią-
gnąć 70% celu w zakresie energii od-
nawialnej, 70% celu w zakresie redukcji 
emisji CO2 oraz 110% celu w zakresie 
redukcji zużycia paliw kopalnych. Sza-
cowane przez profesora korzyści eko-
nomiczne, jakie z tytułu wykorzystania 
energii odnawialnej przez kupujących 
mogą rocznie zostać osiągnięte wy-
noszą dla paliw transportowych oko-
ło 40 mln zł, dla ciepła około 104 mln 
zł i dla energii elektrycznej 180 mln zł. 
Łączna kwota rocznego budżetu „no-
wej energetyki” (wg cen z 2010 r.) jest 
tu oszacowana na około 324 mln zł. Do 
tego można jeszcze doliczyć korzyści z 
redukcji emisji ponad pół mln ton CO2 
(przy cenie 40 euro/t) o wartości 86 mln 
zł oraz redukcję zużycia paliw pierwot-
nych o wartości 100 mln zł. 

Jest to ujmująca i przemawiają-
ca nie tylko do rozsądku, ale przede 
wszystkim do kieszeni wizja. Nie stanie 
się to jednak samo z siebie. Samorzą-
dy muszą stać się bardziej aktywne i 
lepiej wykorzystywać dostępne i cią-
gle powstające nowe narzędzia orga-
nizacyjne, zarządcze, technologiczne, 
a także finansowe. 

 � Co by było gdyby

Innym przykładem „odpowiedzial-
nej energetycznie gminy” są Gierał-
towice - zlokalizowane przy węźle 
komunikacyjnym autostrad A4 i A2. 
Jak twierdzi ich wójt, Joachim Bar-
giel, z wykształcenia energetyk, reali-
zacja 20% progu oszczędności ener-
gii przebiega tam z wyprzedzeniem 
harmonogramu, a obecnie uzyskany 
poziom przewyższa już 15%, głównie 
dzięki zamianie oświetlenia uliczngo i 
wnętrzowego na oszczędne oraz ter-
momodernizacje budynków. Z kolei 
realizacja celu, jakim jest wytwarza-
nie energii z odnawialnych oraz koge-
neracyjnych źródeł, jest w Gierałtowi-
cach już na poziomie niespełna 5%, 
dzięki zaprzęgnięciu do pracy źródeł 
biogazowych, solarnych i wiatrowych. 
Poziom realizacji ograniczenia emisji 
CO2 sięgnął już powyżej 10% wobec 
wymaganych 20, a to głównie za po-
mocą źródeł odnawialnych i kogene-
racyjnych, nowoczesnym komunal-
nym kotłowniom gazowym, olejowym 
i węglowym, nowoczesnym kotłow-
niom w gospodarstwach domowych 
oraz termomodernizacjom obiektów 
komunalnych.

W gminie tej są tworzone tzn. cen-
tra energetyczne, czyli obiekty pu-
bliczne zasilane z niezależnych, od-
nawialnych źródeł, zainstalowanych 

w systemie naczyń połączonych: np. 
łączących wiatr, energię słoneczną. 
Pozwala to uzyskać bezpieczeństwo 
energetyczne tych budynków (awaria 
sieci elektroenergetycznej jest dla nich 
obojętna), obniża koszty ich funkcjono-
wania i sprawia, że są one mniej uciąż-
liwe dla środowiska. Dodatkowo wyspy 
energetyczne stanowią w perspektywie 
długofalowej zasilenie dla sieci. 

Również na Śląsku, a konkretnie 
na terenie Subregionu Zachodniego 
Województwa Śląskiego 5 miast: Ja-
strzębie Zdrój, Racibórz, Rybnik, Wo-
dzisław Śląski i Żory, utworzyło Spółkę 
Obrotu Energią Sp. z o.o., której ce-
lem jest niezwiększanie kosztów za-
kupu ciepła i innych  nośników energii 
przez jednostki gminne: urzędy, szkoły 
i zakłady gospodarcze, które wchodzą 
w zakres działalności gminy. - Zajmu-
jąc	się	problematyką	ciepła	chcemy	
dokonać	weryfikacji	wielkości	mocy	
zamówionej	przez	odbiorców.	Wiele	
wskazuje	na	to,	że	w	tym	wypadku	pa-
rametry	mocy	zamówionej	są	mocno	
przeszacowane	w	górę.	Zresztą	po-
dobne	działania	będziemy	podejmo-
wać	w	przypadku	energii	elektrycznej,	
kiedy	przeanalizujemy	profile	zużycia	
tej	energii	w	ciągu	dnia,	czy	tygodnia.	
Będzie	to	weryfikacja	prowadzona	pod	
kątem	optymalizacji	kosztów	zakupu	
tych	mediów - mówi Zbigniew Maro-
szek, prezes SOE.

Marek Sztuka, kierownik działu marketingu i rozwoju, PEC w Dąbrowie Górniczej S.A.  
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 � Planowanie 
energetyczne  
- uprawnienie,  
nie obowiązek

Zadania własne gminy w szczegól-
ności obejmują sprawy zaopatrzenia w 
energię elektryczną i cieplną oraz gaz. 
Prawo energetyczne rozwija ten kata-
log określając, że do zadań gminy w 
zakresie zaopatrzenia w energię elek-
tryczną, ciepło i paliwa gazowe należy 
planowanie i organizacja zaopatrzenia 
w nośniki energii, planowanie i finan-
sowanie oświetlenia miejsc publicz-
nych i dróg oraz placów. Dodatkowo 
ustawa Prawo energetyczne definiuje 
gminę także jako związki i porozumie-
nia międzygminne. Powoduje to sytu-
ację, dzięki której gminy mogą na mo-
cy specjalnych porozumień wspólnie 
relizować działania, które pozwolą im 
uzyskać określone efekty.

Zdaniem Bożeny Herbuś planowa-
nie energetyczne powinno być trak-
towane przez władze samorządowe 
jako uprawnienie, a nie kolejny obo-
wiązek zrzucony nań przez państwo, 
ze względu na możliwe do osiągnięcia 
z tego tytułu korzyści w praktycznie 
każdym aspekcie: społecznym, poli-
tycznym, ekonomicznym, środowisko-
wym, gospodarczym. 

Gminy w zakresie planowania i or-
ganizacji zaopatrzenia w paliwa gazo-
we i energię mogą podejmować bez-
pośrednie i pośrednie działania. Do 
tych pierwszych zalicza się tworzenie 
podmiotów gospodarczych, jak np. 
spółek prawa handlowego zajmują-
cych się obrotem energią. Działania 
pośrednie polegają na tworzeniu wa-
runków rozwoju przedsiębiorstw ener-
getycznych za pomocą dostępnych 
instrumentów prawnych. 

W procesie planistycznym uczest-
niczą przedsiębiorstwa energetyczne 
zajmujące się przesyłaniem lub dys-
trybucją paliw gazowych lub energii. 
Są one zobowiązane do opracowania 
planu rozwoju obejmującego sposób 
zaspokojenia obecnego i przyszłego 
zapotrzebowania na energię. Kolejną Andrzej Małkiewicz, główny specjalista, energetyk miejski, Urząd Miasta Sosnowiec

grupą podmiotów uczestniczących w 
tym procesie są gminy, które tworzą 2 
podstawowe dokumenty: założenia do 
planu zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe oraz plan 
zaopatrzenia w te media. Trzecią gru-
pą są samorządy województw, które 
mają rolę opiniodawczą: oceniają pro-
jekety założeń w zakresie koordynacji 
współpracy z innymi gminami oraz w 
zakresie zgodności z polityką ener-
getyczną państwa, a także analizują 
zgodność planów zaopatrzenia z poli-
tyką energetyczną państwa. Opinie te 

nie są wiążące dla gmin, ich zadaniem 
jest jedynie skoordynowanie prac róż-
nych gmin w danym województwie. 

Jak podaje Jolanta Skrago z Urzę-
du Regulacji Energetyki w Katowicach, 
pierwsze założenia do planu czy też 
ich aktualizacja powinny być opraco-
wane przez wszysktie gminy do 11 
marca 2012 r. (zgodnie z ustawą z 
dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie usta-
wy Prawo energetyczne). Posiadanie 
planu pozwala na uporządkowanie 
działań na terenie gminy w zakresie 
energetyki. Dla niej samej jest to narzę-

Panel dyskusyjny moderowany przez prof. Jana Popczyka 
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dzie pomagające kreować gospodarkę 
energetyczną, koordynować działania 
w zakresie zaopatrzenia w media ener-
getyczne pomiędzy organami wspól-
noty samorządowej, a przedsiębior-
stwami funkcjonującymi na jej terenie, 
uzgadniać plany rozwoju infrastruktury 
(w tym lokalizacji nowych źródeł wy-
twórczych) i uzgadniać to wszystko z 
mieszkańcami. 

„Założenia do planu” to dokument 
strategiczny, który pozwala planować 
przyszłość energetyczną wiążąc dzia-
łania gminy z planami przedsiębiorstw 
energetycznych. W oparciu o plan gmi-
na dokonuje pełnej inwentaryzacji po-
siadanej infrastruktury i jej stanu i okre-
śla najważniejsze potrzeby i kierunki 
rozwoju. - Ma	to	wpływ	na	dostęp	do	
środków	unijnych	i	innych	funduszy	
publicznych,	daje	wsparcie	społeczne	
dla	rozwijania	określonych	systemów	
energetycznych,	umożliwia	kreowa-
nie	wizerunku	gminy	rozwijającej	się	
w	zrównoważony	sposób	i	zwiększa	
możliwości	odbiorców	w	zakresie	do-
stępu	do	różnych	usług	energetycz-
nych - twierdzi  Jolanta Skrago

Brak założeń do planu jest istotną 
barierą dla przedsięborstw energetycz-
nych w zakresie racjonalnego plano-
wania rozwoju infrastruktury energe-
tycznej. Dlatego też odbiorcy energii 

z terenu gminy, która nie posiada tych 
założeń, mogą ponosić wyższe kosz-
ty opłat przyłączeniowych. Przedsię-
biorstwo energetyczne w taryfie może 
uwzględnić swoje plany rozwoju, co 
wpływa na poziom cen i bez odpo-
wiednich dokumentów gmina wyklu-
cza siebie z jakiegokolwiek wpływu 
na ten aspekt. 

Jednocześnie przedsiębiorstwa 
energetyczne są zobowiązane do 
współpracowania z samorządami. Mu-
szą one dbać o zapewnienie spójności 
między ich własnymi planami rozwoju, 
a założeniami i planami zaopatrzenia 
gminy. W związku z tym są zobligo-
wane do udostępniania swoich pla-
nów rozwoju i przedkładania propozycji 
niezbędnych do opracowania projek-
tu założeń. Jolanta Skrago mówi, że 
ustawa niestety nie wskazuje termi-
nów, miejsca i sposobu udostępnia-
nia takiej dokumentacji. Dlatego gmi-
ny muszą wspólnie z przedsiębiorcami 
wypracować zasady współpracy. Bo-
wiem gdy nastąpi sytuacja, że plany 
przedsiębiorstw energetycznych nie 
zapewniają realizacji założeń do planu 
zaopatrzenia w ciepło, energię elek-
tryczną i paliwa gazowe, władze wy-
konawcze gminy powinny przystąpić 
do opracowania projektu planu zaopa-
trzenia w ciepło, energię elektryczną 

i paliwa gazowe dla całego obszaru 
gminy lub jej wybranej części, aby za-
pewnić mieszkańcom bezpieczeństwo 
energetyczne.

 � Założenia  
rozwijają miasta

- W	zasadzie	wszyscy	samorzą-
dowcy	w	jakiś	sposób	prowadzą	w	
pewnej	części	politykę	energetyczną.	
Służby	urbanistyczne,	odpowiedzalne	
za	kształtowanie	zagospodarowania	
przestrzennego	miast,	przesądzają	o	
rozwoju	sieci	energetycznej.	Gminy	są	
inwestorami	realizującymi	zadania	ko-
munalne,	przez	co	wpływają	na	rozwój	
gospodarki	energetycznej,	ponieważ	
zadania	inwestycyjne	wiążą	się	bez-
pośrednio	z	potrzebą	zaopatrzenia	w	
media	energetyczne.	Są	też	konsu-
mentami	i	stają	się	świadomymi	konsu-
mentami	kształtującymi	liberalny	rynek	
energii	elektrycznej - uważa Bożena 
Herbuś. Część samorządów zarządza 
już dziś energią w obiektach municy-
palnych wpływając na poprawę efek-
tywności we wszystkich jednostkach. 
To wywołuje wymierne efekty ekolo-
giczne i ekonomiczne. Polityka ener-
getyczna obejmuje także kształtowa-
nie świadomości społecznej, włączania 
mieszkańców do procesów decyzyj-
nych dotyczących zrównoważonego 
rozwoju. A podstawą polityki energe-
tycznej jest planowanie energetyczne.

Na podstawie opracowanych do-
kumentów gmina może określić swo-
je potrzeby i konieczność w zakresie 
zachowania i poprawy stopnia bezpie-
czeństwa obecnego i perspektywicz-
nego. W Częstochowie założenia do 
planu są opracowane w horyzoncie 
czasowym do 2025 r. z podziałem na 
okresy 5-letnie. Pierwszy okres pię-
cioletni zawiera bardzo konkretny opis 
planowanych działań. Herbuś uważa, 
że dokument ma pozytywny wpływ na 
wiele dziedzin życia miasta: pozwala 
stymulować rozwój gospodarki, dla-
tego, że przesądza kierunki w których 
będzie się rozwijała gmina i korelu-
je wieloletnie plany rozwoju przedsię-

dr inż. Stefan Nowak, pracownik naukowy Politechniki Częstochowskiej,  
doradca prezydenta Miasta Częstochowy
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biorstw energetycznych z potrzebami 
gminy, zapewnia odpowiedni rozwój 
cywilizacyjny jednostek administracji 
publicznej, gdyż łatwa dostępność do 
mediów energetycznych jest jego pod-
stawą, zapewnia ochronę środowiska 
i klimatu ziemi, reguluje współpracę 
z przedsiębiorcami energetycznymi. 

Jednak, aby można było jego za-
pisy wypełnić namacalną treścią, mu-
si powstać w oparciu o bardzo do-
kładnie zdiagnozowane potrzeby w 
porozumieniu z przedsiębiorstwami 
energetycznymi. Obecne wymogi śro-
dowiskowe, czy możliwości korzysta-
nia z funduszy unijnych dla rozwoju 
regionów potęgują potrzebę dobrego 
planowania energetycznego. Równo-
cześnie ze wzrostem zamożności spo-
łeczeństwa wzrastają jego wymagania 
w wielu aspektach, co wiąże się m.in. 
z koniecznością poprawy stanu infra-
struktury energetycznej, aby móc za-
pewnić wyższy poziom usług dla lokal-
nych społeczności, aby przyciągniąć 
inwestorów oraz podnieść konkuren-
cyjność i atrakcyjność regionu. 

 � Test energetyczny,  
czy audyt?

Inspirującym dla innych miast 
przykładem efektywnego zarządza-
nia energią z pewnością może być 
Sosnowiec. W ramach realizacji pla-
nów energetycznych miasta Zespół 
Energetyki Miejskiej zewidencjonował 
213 obiektów municypalnych i od 2 
lat gromadzi różne dane, pochodzą-
ce z raportów sporządzanych przez 
administratorów obiektów. Podstawo-
we zadania, jakie realizuje zespół to 
- oprócz ewidencjonowania - monito-
rowanie zużycia energii, monitorowa-
nie wydatków ponoszonych na media 
energetyczne, planowanie energe-
tyczne i ocena przedsięwzięć termo-
modernizacyjnych. 

 Andrzej Małkiewicz, energe-
tyk miejski w Sosnowcu uważa, że 
koszty wykonania audytu dla każde-
go obiektu publicznego mogą uczynić 
całe przedsięwzięcie mało opłacal-

od	rzeczywiście	potrzebnej,	a	w	kil-
ku	przypadkach	była	ona	zaniżona 
- twierdzi Małkiewicz. - Dzięki	temu	
udało	się	obniżyć	moc	zamówioną	o	
7,3	MW,	co	przyniosło	oszczędności	
warte	niespełna	700	tys.	zł - dodaje. 
Testy energetyczne pozwalają uzy-
skać spore korzyści przy minimalnych 
nakładach finansowych, wymagają 
one jednak pewnego wysiłku orga-
nizacyjnego. 

Audyt efektywności energetycznej 
to opracowanie, które zawiera dokład-
ną analizę zużycia energii i precyzyjnie 
określa stan urządzeń, instalacji tech-
nicznej, a także - co jest już rozsze-
rzeniem - wykaz przedsięwzięć słu-
żących poprawie efektywności tych 
obiektów oraz ocenę ich opłacalności 
oraz ewentualnych efektów oszczęd-
nościowych i ekologicznych.

Audyty mają duży wpływ na wywo-
ływanie określonych skutków ekolo-
gicznych. Andrzej Jurkiewicz ze spół-
ki eGmina, Infrastruktura, Środowisko 
Sp. z o.o. uważa, że: w	zakresie	me-
todologii	wykonywania	efektów	eko-
logicznych	jest	trochę	bałaganu.	Jak	
policzyć	ograniczenie	emisji	z	dane-
go	źródła?	Gdy	zostanie	zastosowa-
ny	kolektor	słoneczny,	to	jak	policzyć	

Panel dyskusyjny: Od lewej: dr inż. Stefan Nowak - pracownik naukowy Politechniki 
Częstochowskiej, doradca prezydenta Miasta Częstochowy, mgr inż. Bożena Herbuś, 

naczelnik Wydziału Komunalnego Inżynier Miejski Urząd Miasta Częstochowy,  
Marek Miśkiewicz - dyrektor Południowego Oddziału Terenowego  

Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Katowicach

nym. Dlatego w Sosnowcu opraco-
wano i wprowadzono cykliczne testy 
energetyczne, które przy stosunko-
wo niskim nakładzie pracy organiza-
cyjnej i praktycznie bez jakichkolwiek 
dodatkowych środków finansowych, 
pozwalają minimalizować koszty wy-
korzystania ciepła. W wyniku takiego 
testu zostaje prawidłowo określona 
moc umowna, dzięki czemu można 
uniknąć kar wynikających z niedosza-
cowania tej mocy lub niepotrzebnych 
opłat wynikających z jej przeszacowa-
nia. 

Test jest przeprowadzany cy-
klicznie (raz w roku), jednocześnie 
we wszystkich obiektach i w okre-
ślonych warunkach: tj. przy progno-
zowanej średniej dziennej temperatu-
rze zewnętrznej przez kilka kolejnych 
dni poniżej -10°C, a przyjęta średnia 
temperatura wewnątrz budynków ma 
wynosić +20°C . Odczytami liczników 
zajmują się administratorzy budynków, 
którzy przy pomocy internetu prze-
kazują stosowne raporty do Zespołu 
Energetyki Miejskiej. 

- W	wyniku	pierwszego	przepro-
wadzonego	w	Sosnowcu	testu	uda-
ło	się	wykazać,	że	w	większości	bu-
dynków	moc	zamówiona	była	wyższa	
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rozległego spektrum zadań wymaga 
on szeregu specjalistycznych umiejęt-
ności i dużej wiedzy: w dziedzinie bu-
downictwa, ekonomii i finansów, fizyki 
i chemii, ciepłownictwa i gazownictwa, 
elektroenergetyki, technologii produk-
cyjnych, środowiska, czy prawa. Jest 
to sprzeczne z dotychczasową strate-
gią kształcenia stosowaną przez więk-
szość polskich uczelni, polegającą na 
kreowaniu wąskich specjalizacji. Du-
że miasta już zauważyły ten problem 
i tworzą różnego rodzaju służby spe-
cjalistyczne, a osoby te nazywa się 
np. energetykami komunalnymi, czy 
inżynierami miejskimi.

Energetyka w budżetach miast 
stanowi bardzo istotną pozycję. W 
wielu przypadkach - jak twierdzi An-
drzej Jurkiewicz - wydatki na ener-
gię stanowią nawet kilkadziesiąt pro-
cent budżetu miasta. Sięgnięcie po te 
pieniądze, poprzez zatrudnienie kilku 
specjalistów, to najlepsza inwesty-
cja dla gminy - zwraca się w bardzo 
szybkim czasie i z dużym procentem.

Panel dyskusyjny: Paweł Jagustyn,  
prezes zarządu, Energobiogaz SA

ograniczenie	emisji,	jeśli	wcześniej	
w	szkole	był	wykorzystywany	prąd	z	
sieci	do	podgrzania	ciepłej	wody?	Co	
weźmiemy	jako	bazę? Każdy audytor 
ma w tym zakresie własnę metodolo-
gię lub jest ona narzucana przez in-
stytucję, która udziela dofinansowa-
nia, jak WFOŚiGW, czy NFOŚiGW. 

Audyt przemysłowy obejmuje 
przede wszystkim inwentaryzację 
budowlaną budynków, ocenę stanu 
technicznego instalacji i źródeł grzew-
czych, chłodniczych, elektrycznych i 
technologicznych, a także odbiorni-
ków ciepła i chłodu, koszty wytwa-
rzania i korzystania z energii, analizę 
adekwatności wybranych taryf do po-
trzeb. Pozwala to opracować program 
modernizacji, który określa różne wa-
rianty poprawy gospodarki energe-
tycznej przedsiębiorstwa, oszacować 
efekty oszczędnościowe i potrzebne 
nakłady inwestycyjne, efektywność 
ekonomiczną, ograniczenie negatyw-
nego oddziaływania na środowisko.

 � Zawód: audytor 
efektywności 
energetycznej

Jurkiewicz przekonuje, że audyt 
nie jest tylko samą techniką przepro-
wadzania analizy zużycia energii, ale 
także narzędziem kształtującym po-
żądane efekty. W audycie brane są 
pod uwagę takie czynniki, jak świa-
domość odbiorcy i dostawcy, polityka 
(prawo, wsparcie finansowe), koszty 
dostaw paliw (najprostszym źródłem 
dodatkowych pieniędzy jest weryfi-
kacja zamówionej mocy i ogłoszenie 
przetargu - potrzebna jest tylko wie-
dza), organizacja pracy. 

W Polsce dotychczas nie było za-
wodu audytora energetycznego. Do-
piero taki się pojawia i to w formule 
autydora efektywności energetycznej. 
Obecnie audytorzy nie mają żadne-
go umocowania prawnego i działają 
w sposób nieformalny, choć istnie-
je zszerzenie audytorów energetycz-
nych. Audytor energetyczny to zawód 
interdyscyplinarny. Przez fakt bardzo 

 � Regiony Energetyczne

ARE, czyli Autonomiczne Regiony 
Energetyczne, to stowarzenia czy zrze-
szenia kilku lub kilkunastu gmin, które 
zamierzają zapewnić bezpieczeństwo 
energetyczne ostatecznym odbiorcom 
ze swojego obszaru. Mogą one także 
spróbować założyć wspólne przed-
siębiorstwo. 

ARE jest instytucją, której zada-
niem jest wyręczać gminy, które ją 
tworzą, w zarządzaniu energią na ich 
terenie - przygotowuje i realizuje stra-
tegie energetyczne dla określonego 
obszaru. 

Zjawisko tego rodzaju, że kilka 
gmin realizuje wspólnie działania zwią-
zane z zapewnieniem bezpieczeńśtwa 
energetycznego należą w Polsce do 
rzadkości. 

Jednym z celów ARE jest optyma-
lizacja kosztów produkacji i dystrybucji 
nośników energii - wspólnie samorzą-
dy mogą opracować metody zbiorowej 
minimalizacji kosztów. Zdaniem Marty 
Mastalerskiej ze spółki eGmina, Infra-
struktura, Energetyka Sp z o.o., dzięki 
funkcjonowaniu w ramach tego typu 
struktury - gminy zyskują szansę na ła-
twiejsze wprowadzanie nowoczesnych 
technologii OZE. Jeśli kilka gmin decy-
duje się na wybudowanie biogazowni 
rolniczej, będzie to dużo łatwiejsze niż 
zrealizowanie tego w pojedynkę. ARE 
może proponować gminom określone 
założenia do planów zaopatrzenia w 
energię elektryczną, cieplną i paliwa 
gazowe i koordynować tego typu dzia-
łania na większym obszarze. Dzięki te-
mu można wykorzystać lokalne zaso-
by naturalne do produkcji energii, ale 
także zoptymalizować wykorzystanie 
instniejącej infrastruktury. Jednocze-
śnie większa liczba różnorodnych od-
biorców daje możliwość wspólnego 
negocjowania warunków dostaw me-
diów przez podmioty zewnętrzne, ce-
lem zmniejszania kosztów. 

Najważniejszą rolą ARE jest utwo-
rzenie wiodącego podmiotu na wybra-
nym rynku energii, który będzie w sta-
nie łączyć wykorzystanie odnawialnych 
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źródeł energii z wielkoskalową energe-
tyką korporacyjną. W tej chwili więk-
szość gmin nie posiada rzetelnych in-
formacji i wiedzy na temat tego, gdzie 
optymalnie będzie wykorzystywać np. 
gaz czy inne paliwa kopalne do pro-
dukcji energii, a gdzie najefektywniej i 
najekonomiczniej będzie wykorzystać 
możliwośći OZE. 

W zależności od wybranej struktury 
organizacyjnej ARE może być benefi-
cjentem różnego rodzaju fudnuszy i w 
ten sposób może się zaangażować w 
różne inwestycje. Instytucje te mogą 
również zyskiwać możliwość wpływu 
na krajowe procesy legislacyjne w za-
kresie energetyki. 

ARE mające formułę przedsiębior-
stwa może również pełnić rolę dewelo-
pera, który fizycznie będzie wyszukiwał 
lokalizacje pod dane inwestycje i dora-
dzał w zakresie możliwych rozwiązań 
(mocy, technologii, metod realizacji itp.) 
związanych z całym wachlarzem do-
stępnych odnawialnych źródeł energii. 

 � Modele rozwoju gmin

Gminy posiadają bardzo wiele 
możliwości organizacyjnych i struk-
turalnych w zakresie rozwijania ener-
getyki na swoim obszarze. Trzy pod-
stawowe typy takich modeli to: centra 
energetyczne, operatorstwo sieciowe 
i gminne przedsiębiorstwa infrastruk-
turalne. 

Wspomniane już tu Gierałtowice z 
powodzeniem stosują model centrów 
energetycznych. Jest to nic innego, jak 
technologiczna jednostka wytwórcza, 
która produkuje energię elektryczną 
i cieplną. Dzięki nim gmina przejmu-
je inicjatywę w zakresie aktywnego 
współdziałania przy minimalizowaniu 
skutków sezonowych i nagłych defi-
cytów energii. Centra takie stanowią 
podstawowe i rezerwowe źródła zasila-
nia. - Podstawowa	korzyść	z	ich	funk-
cjonowania	występuje	w	sytuacjach	
kryzysowych.	Z	centrów	energetycz-
nych	tworzy	się	miniwyspy	energetycz-
ne,	które	pozwalają	utrzymać	zasilanie	
w	strategicznych	obiektach - uważa 

Michał Zakrzewski z eGmina, Infra-
satruktura, Energetyka Sp. z o.o. W 
długoterminowej perspektywie cen-
tra te stanowią podstawowe źródło 
ciepła, a częściowo również energii 
elektrycznej.

Przykładem drugiego modelu jest 
gmina Kleszczów, której przestarzała 
infrastruktura energetyczna i wynikają-
ce z tego powodu ograniczenia, unie-
możliwiały rozwój chociażby w zakre-
sie lokalizowania nowych inwestycji. 
Operator sieci w Kleszczowie nie za-
mierzał modernizować infrastruktury, 
w związku z czym władze gminy po-
stanowiły wziąć sprawy w swoje rę-
ce i stworzyły od podstaw nową sieć 
elektroenergetyczną, która w 100% 
jest własnością gminy. W drugim eta-
pie działania gmina chciała obniżyć 
koszt energii, a w związku z faktem, 
że nie było to możliwe w porozumie-
niu z zakładem energetycznym, to-
też wspólnie z Elektrownią Bełchatów 
pociągnęła nową sieć. Najważniejszą 
korzyścią było uzyskanie obniżki cen 
energii elektrycznej oraz poprawa ja-
kości dostarczanej energii. Skorzystali 
przede wszystkim mieszkańcy, przed-
siębiorcy, ale także przyszli inwestorzy. 

Trzeci model, czyli gminne przed-
siębiorstwo infrastrutkturalne, jest reali-
zowany w Zagórzu. - Przedsiębiorstwa	

multienergetyczne	prowadzą	działal-
ność	w	zakresie	produkcji,	przesyłu,	
dystrybucji	i	obrotu	mediami	energe-
tycznymi	zgodnie	ze	strategią	decen-
tralizacji	systemów	energetycznych	w	
myśl	założeń	do	polityki	energetycz-
nej	Polski	do	2020	r. - mówi Zakrzew-
ski. Przedsiębiorstwa infrastrukturalne 
to przedsiębiorstwa multienergetycz-
ne, które zawierają dodatkowy pakiet 
usług, obejmujący usługi komunalne, 
dbałość o środowisko, czy odnawial-
ne źródła energii. 

Przedsiębiorstwo w Zagórzu obra-
ca i dystrybuuje energię elektryczną, 
świadczy usługi wodno-kanalizacyj-
ne, handluje opałem, prowadzi gospo-
darkę odpadami, świadczy różnego 
rodzaju usługi techniczne, wykonuje 
remonty dróg. W jego planach znaj-
duje się projekt wykorzystania gazu 
wysypiskowego do produkcji energii 
elektrycznej i cieplnej oraz budowa 
biogazowni rolniczej. 

Plan budowy biogazowni przewi-
duje, że zaspokoi ona w 50% potrze-
by przedsiębiorstwa w zakresie ener-
gii elektrycznej, a także pozwoli mu 
uzyskać żółte i zielone certyfikaty oraz 
ograniczy opłaty przesyłowe. Równo-
cześnie z punktu widzenia systemu 
energetycznego pozwoli ona zmniej-
szyć straty sieciowe i zabezpieczyć 

dr Marcin Jarnut, Instytut Inżynierii Elektrycznej, Uniwersytet Zielonogórski
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lokalną sieć w razie awrii systemo-
wej. Dla mieszkańców gminy najistot-
niejszym profitem niewątpliwie będzie 
stworzenie rynku zbytu dla produkcji 
lokalnego rolnictwa, czy rozwiązanie 
problemów odpadów gospodarki ho-
dowlanej. Biogazownia wygeneruje 
też kilkadziesiąt nowych miejsc pracy. 

 � Metody i narzędzia

Prof. Jan Popczyk wskazał 2 tech-
nologie, które pozwolą w dużym stop-
niu zrealizować cele Pakietu klima-
tycznego UE w Katowicach: pompa 
ciepła i samochód elektryczny. Tam, 
gdzie występują zinstytucjonalizowa-
ne duże skupiska ludności (spółdziel-
nie mieszkaniowe), efektywne mogą 
być także inne metody zapewniania 
komfortu cieplnego. 15 mln polaków 
korzysta obecnie z ciepła systemowe-
go. Gwarantuje ono bezpieczeństwo, 
pewność dostaw, mniejsze oddziały-
wanie na środowisko, wygodę i mniej-
sze koszty w stosunku do indywidu-
alnego ogrzewania. Przedsiębiorstwa 
ciepłownicze w pełni zabezpiecza-
ją dostawy ciepła, ściągając tym sa-
mym z zarządców nieruchomości ten 
obowiązek. Nowoczesny system cie-
płownictwa z uwagi na koncentrację w 
źródłach ciepła, pozwala uniknąć wy-
twarzania tam, gdzie jest to niepożą-

dane ze względów środowiskowych, 
urbanistycznych, czy zdrowotnych. 
Dlatego rozwój sieci ciepłowniczej w 
Polsce powinien postępować i wpły-
wać na ograniczanie niskiej emisji. 

Samochód na prąd jest, zdaniem 
dr Marcina Jarnuta z Instytutu Inży-
nierii Elektrycznej Uniwersytety Zielo-
nogórskiego, jedynie „środkiem	trans-
portu	o	zmniejszonym	oddziaływaniu	
na	środowisko	naturalne,	a	nie	pojaz-
dem	ekologicznym”. Jedynym mech-
nicznym środkiem transportu jaki zna 
dr Jarnut jest rower. Niemniej jednak 
transport generuje ok 20% wszystkich 
emisji CO2. Nie można transportu wy-
dzielić od innych dziedzin gospodar-
ki, które bezpośrednio są związane z 
wytwarzaniem paliwa dla transportu, 
także rzeczywisty udział transportu 
w generacji dwutlenku węgla jest du-
żo wyższy. 

Pojazdy elektryczne ze względu 
na niski zasięg mają obecnie charak-
ter stricte miejski. Natomiast pojazdy 
hybrydowe łączą w sobie zalety na-
pędów spalinowych (mają dużą gę-
stość energii), ale także mają zmniej-
szone oddziaływanie na środowisko 
przez większą efektywność energe-
tyczną. Obecnie największe nadzie-
je wiąże się z napędem wodorowym. 
Zasięg pojazdów napędzanych tego 
typu zasilaniem jest dosyć znaczny, 

jednak ze względu na dużą objętość 
magazynów wodoru jest ograniczony 
do bardzo dużych pojazdów. 

Niewątpliwie za kilkadziesiąt lat 
liczba samochodów spalinowych bę-
dzie maleć w stosunku do tych na 
prąd. Bezpośrednio wpłynie na to lep-
sza dostępność infrastruktury ładowa-
nia, większy zasięg uzyskany dzięki 
technologicznym innowacjom, niższe 
koszty zakupu tych pojazdów wyni-
kające z produkcji seryjnej, a także 
inne aspekty, tj.: nieemitowanie spa-
lin i hałasu. 

 � Wnioski

Największym wyzwaniem, które 
stoi przed Polską, nie jest wcale coraz 
bardziej wątpliwa perspektywa zakrę-
cenia kurka z ropą czy gazem przez 
Moskwę, czy brak paliw i energii na 
świecie. Naszym największym proble-
mem jest i będzie przebudowa ener-
getyki w każdym jej aspekcie: struktu-
ry bilansu paliwowo-energetycznego, 
prawnym, infrastrukturalnym, finanso-
wym, zarządczym, a także społecz-
nym i politycznym. To wyzwanie, które 
powinniśmy potraktować bardziej serio 
niż stadiony na Euro 2012, ponieważ 
sukces lub ewentualna porażka w tym 
zakresie zadecydują, czy będziemy w 
stanie rozwijać gospodarkę przez kilka 
najbliższych dekad, czy może wpad-
niemy w żółwią stagnację i będziemy 
się ratować wsparciem z zagranicy. 

To wyzwanie, które zostało rzuco-
ne w same źródło polskich problemów 
społecznych i publicznych: naszej nie-
umiejętności współpracy, zawierania 
kompromisów, wysłuchiwania głosów 
społeczeństwa i argumentów władzy. 

Profesor Popczyk twierdzi, że aby 
rozwiązać ten problem, należy zde-
finiować technologie pomostowe,  
cele w zakresie przebudowy struk-
tury rynków końcowych, technologie 
rozwojowe, technologie ubezpiecza-
jące i uchwalić regulacje startowe.  
To powinno dać swobodę działania  
samorządom, przedsiębiorcom i oby-
watelom. o

dr inż. Joachim Bargiel, wójt gminy Gierałtowice
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W Polsce mamy ponad 2500 gmin. Każda z nich 
jest właścicielem wielu budynków, w tym szkół, 

szpitali, czy przedszkoli. Większość z tych budynków 
to obiekty wybudowane przed wieloma laty. Ich stan 
energetyczny pozostawia wiele do życzenia. Co 
zatem mogą uczynić gminy by sprawniej prowadzić 
strategię zarządzania energią w swoich budynkach?

Tomasz Weber, Rockwool Polska Sp. z o.o.

Jak uzyskać 
efektywność energetyczną 
w gminie?

Zgodnie z zapisami uchwalonej ostatnio Ustawy o efektywności energetycznej, 
gminy mają obowiązek stosowania co najmniej dwóch narzędzi efektywności 

energetycznej. Narzędziem o największym potencjale zmniejszenia zużycia ener-
gii jest audyt energetyczny i wykonana na jego podstawie termomodernizacja. 
Budynki odpowiedzialne są przecież za ponad 40% zużycia energii w Europie. 
Zgodnie z danymi BuildDesk, dziś budynki szkolno-oświatowe charakteryzują 
się wskaźnikiem zapotrzebowania na energię pierwotną na poziomie około  400 
kWh/m2rok. Czy termomodernizacja tych budynków może przynieść wzrost efek-
tywności energetycznej w gminie i zmniejszyć koszty utrzymania tych obiektów?

 � Wzór do naśladowania

W Danii większość placówek oświatowo-wychowawczych mieszczących się 
w przestarzałych budynkach, boryka się z problemem niedogrzanych pomiesz-
czeń. Cenne ciepło finansowane z podatków mieszkańców gminy ucieka przez 
nieocieplone lub słabo ocieplone ściany, a dzieci spędzają czas w zimnych po-
mieszczeniach, przez co często są przeziębione. 

Gmina Høje-Taastrup, położona niedaleko Kopenhagi nie jest w tym przypad-
ku wyjątkiem. Co ciekawe i godne uwagi - władze gminy postanowiły zmienić tę 
smutną rzeczywistość i podjęły decyzję o projekcie, w ramach którego została 
rozpoczęta akcja termomodernizacji 27 placówek oświatowo-wychowawczych. 
Przedsięwzięcie obejmuje ocieplenie budynków, montaż energooszczędnych 
okien oraz wydajnego systemu wentylacji.
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Władze gminy Høje-Taastrup prze-
prowadziły szereg badań, które wykaza-
ły, że kompleksowa termomodernizacja 
budynków, obejmująca instalację efek-
tywnego systemu wentylacji przyniesie 
znaczne oszczędności energii. Takie roz-
wiązanie jest o wiele bardziej opłacalne 
niż zwykła renowacja spełniająca mini-
malne wymogi określone przez przepisy 
budowlane. W rezultacie władze gminy 
podjęły decyzję o gruntownym remoncie 
budynków, a nie tylko wykonaniu najbar-
dziej koniecznych, podstawowych prac 
konserwacyjnych.

Gmina Høje-Taastrup znajduje się 
około 20 km na zachód od Kopenhagi 
i jest typowym miasteczkiem z wieloma 
budynkami pochodzącymi z lat 1960-70, 
które obecnie wymagają renowacji - w 
tym modernizacji energetycznej. Gmina 
liczy 47 711 mieszkańców. Stopa bezro-
bocia wynosi 7,3%. Podobnie jak w wie-
lu innych gminach, istnieje spora liczba 
bezrobotnych robotników budowlanych.

W pierwszym etapie inwestycji ter-
momodernizacji zostało poddanych 7 
budynków. Cały projekt może natomiast 
okazać się jednym z najbardziej ambit-
nych przedsięwzięć w zakresie poprawy 
efektywności energetycznej budynków 
użyteczności publicznej w Danii. 

 � Rachunki za ogrzewanie 
o połowę mniejsze

Szacuje się, że wysokość ra-
chunków za ogrzewanie w 27 obiek-
tach spadnie średnio o 50-60% (zuży-
cie energii na ogrzewanie w Vejtoften 
zmniejszy się nawet o 23.370 kWh 
rocznie). Ponadto, rachunek za prąd 
zmniejszy się o 18% i prawie 1.824 kWh 
rocznie. Jedynie zużycie ciepłej wody 

pozostanie bez zmian. Potrzeby w za-
kresie ogrzewania po termomodernizacji 
są szacowane na poziomie 46 kWh/m2 
rocznie. Otrzymany wynik jest zdecydo-
wanie lepszy, niż w przypadku wielu cał-
kowicie nowo budowanych placówek. 
Jednak wymogi dotyczące ogrzewania 
są zmienne w zależności od placówki. 
Zapotrzebowanie na ogrzewanie dla in-
stytucji przy Blåkildevej 24 oblicza się na 
zaledwie 34 kWh/m2 rocznie. 

Inwestycja przyniesie wymierne ko-
rzyści ekonomiczne także samej gmi-
nie. Gruntowna termomodernizacja sta-
rych budynków jest bowiem jednym z 
kluczowych elementów polityki Danii 
zmierzającej do uniezależnienia kraju 
od zewnętrznych dostaw paliw kopal-
nych. Przedsięwzięcie pozwoli ponad-
to na eksport zielonych technologii do 
innych krajów. 

-	Termomodernizacja	starych	budyn-
ków,	w	tym	obiektów	użyteczności	pu-
blicznej	jest	jednym	z	priorytetów	polity-
ki	energetycznej	Danii.	W	czasach,	gdy	
ceny	energii	wciąż	rosną	-	pomoże	nam	
ona	uniezależnić	się	od	zewnętrznych	
dostaw	paliw	oraz	zredukować	emisję	
CO2.	Z	tego	względu	cieszą	nas	wszel-
kie	lokalne	inicjatywy,	których	celem	jest	
poprawienie	wydajności	energetycznej	
budynków,	a	przez	to	zmniejszenie	ra-
chunków	za	ogrzewanie	oraz	zwiększe-
nie	komfortu	użytkowanych	pomiesz-
czeń.	Ponadto,	na	świecie	nieustannie	
rośnie	zapotrzebowanie	na	zielone	tech-
nologie.	Podejmując	wysiłki	na	rzecz	ich	
rozwoju	i	upowszechnienia,	możemy	
stworzyć	przyjazne	środowisku	natu-
ralnemu	miejsca	pracy	oraz	utorować	
drogę	do	eksportu	zielonych	technolo-
gii - mówi Lykke Friis, duńska Minister 
ds. Klimatu i Energii.

Dzięki projektowi stworzone zosta-
ną ciepłe, bardziej komfortowe dla użyt-
kowników oraz energooszczędne bu-
dynki. Biorąc pod uwagę fakt, że ceny 
energii nieustannie rosną o około 4% 
rocznie, przedsięwzięcie pozwoli na 
uzyskanie dużych oszczędności na ra-
chunkach za ogrzewanie. Zaoszczę-
dzane w ten sposób fundusze zostaną 
przeznaczone na inne potrzeby gminy. 

-	Liczymy	ponadto,	że	przedsię-
wzięcie	pomoże	nam	uświadomić	spo-
łeczeństwu,	że	dostosowanie	budyn-
ków,	choćby	do	minimalnych	wymagań	
formalnych	w	zakresie	efektywności	
energetycznej	-	jest	dla	niego	korzyst-
nym	rozwiązaniem.	Cieplejsze	budyn-
ki,	w	tym	żłobki,	przedszkola	i	szkoły	
przyczynią	się	także	do	zmniejszenia	
liczby	przeziębień	wśród	dzieci - ko-
mentuje burmistrz gminy Høje-Taastrup, 
Michael Ziegler.

 � Zakres prac 
termomodernizacyjnych

Podstawą prac termomodernizacyj-
nych było zamontowanie odpowiedniej 
grubości izolacji ze skalnej wełny mine-
ralnej Rockwool (ścian i dachu), wy-
miana okien na energooszczędne oraz 
montaż wydajnego systemu wentylacji. 
Jedynie podłogi zostały pozostawione 
w stanie nienaruszonym. Powierzchnia 
dziennych placówek oświatowo-wycho-
wawczych wynosi od 350 do 460 m2. 
Wszystkie 7 obiektów poddanych re-
montowi w pierwszym etapie projektu 
to budynki parterowe o ułożeniu pół-
nocno-południowym, co jest idealnym 
rozwiązaniem w przypadku optyma-
lizacji zużycia energii i wykorzystania 
światła słonecznego.

Tab. 1. Oszczędności energii uzyskane w ramach termomodernizacji w przedszkolu Vejtoften 3
Przed remontem Po remoncie Uzyskane oszczędności

Zużycie energii na ogrzewanie 37,245 kWh 13,875 kWh 23,370 kWh

Zużycie energii potrzebne do podgrzania wody 7,990 kWh 8,089 kWh brak

Zużycie energii elektrycznej 10,106 kWh 8,282 kWh 1,824 kWh

Całkowite zużycie energii 55,341 kWh 30,246 kWh 25,095 kWh
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 � Ponad 60% 
zmniejszone 
zapotrzebowanie

3-pokojowe przedszkole w Vejto-
ften 1 ma powierzchnię 350 m2. Jest 
ono w stanie pomieścić ok. 50 dzie-
ci. Remont placówki kosztował około 
1,5 mln DKK, czyli około 795 tys. zł.

Dodatkowe wydatki na podwyż-
szenie standardu energetycznego 
przedszkola wyniosły około 167.000 
DKK (88 tys. zł). Całkowite oszczęd-
ności netto wynoszą około 240.000 
DKK (około 130 tys. zł). Zwrot inwe-
stycji nastąpi już po 7 latach.

Pozytywne efekty przeprowadzo-
nej termomodernizacji odczuwają i po-
twierdzają również zadowoleni rodzice. 

-	Pierwszą	rzeczą,	jaką	zauwa-
żyłem,	kiedy	mój	syn	zaczął	chodzić	
do	przedszkola	były	przeciągi	i	chłód	
panujący	w	pomieszczeniach.	Dziś	w	
przedszkolu	panuje	przyjemne	ciepło	i	
zdrowy	mikroklimat,	dlatego	pozytyw-
nie	oceniam	przedsięwzięcie	podjęte	
przez	władze	lokalne,	zmierzające	do	
podniesienia	efektywności	energetycz-
nej	budynków	użyteczności	publicz-
nej	- mówi Thomas Paulsen, repre-
zentant rady rodzicielskiej jednego z 
przedszkoli zlokalizowanych na tere-
nie gminy.

 � Potencjał 
termomodernizacji

Projekt jest finansowany z środ-
ków własnych gminy bez wsparcia 
ze strony firm komercyjnych. Z tego 
względu stanowi on dobry przykład 
przedsiębiorczości i samorządności 
gminy. Doceniając wysiłki władz lokal-
nych na rzecz poprawy efektywności 
energetycznej budynków, firma Roc-
kwool Group zaangażowała się we 
wsparcie przedsięwzięcia od strony 
jego dokumentacji i komunikacji re-
zultatów projektu. 

-	Myli	się	ten,	kto	uważa,	że	projekt	
przyniesie	korzyści	wyłącznie	gminie	
Høje-Taastrup.	Obecnie	termomoder-
nizacja	budynków	jest	bowiem	jed-

nym	z	priorytetów	polityki	energetycz-
nej	wielu	państw,	gdyż	ma	ona	duży	
wpływ	na	bezpieczeństwo	energetycz-
ne	kraju,	jego	konkurencyjność	na	are-
nie	międzynarodowej	oraz	ochronę	
klimatu	przed	nadmierną	emisją	CO2.	
Najważniejszym	zadaniem	w	ramach	
tej	polityki	jest	dostosowanie	istnieją-
cych	budynków	do	poziomu	budynków	
prawie	zeroenergetycznych,	które	już	
wkrótce	będą	standardem	nowego	bu-
downictwa	w	Europie.	Plan	Efektyw-
ności	Energetycznej	Unii	Europejskiej	
na	2011	r.	wzywa	sektor	publiczny	do	
przejęcia	wiodącej	roli	w	dziedzinie	ter-
momodernizacji	istniejących	budyn-
ków.	Z	tego	względu	niezwykle	istotne	
są	dla	nas	wszelkie	wzorce	do	naśla-
dowania,	jak	projekt	w	gminie	Høje-
Taastrup,	z	których	będziemy	mogli	
czerpać	inspirację - komentuje Eelco 
van Heel, dyrektor generalny Rockwo-
ol International. 

 � Sektor publiczny może 
zaoszczędzić 2/3 
zużywanej energii

Obecnie wielu gminom na terenie 
Danii został postawiony wymóg budo-
wy niskoenergetycznych budynków 
przy zagospodarowaniu nowych ob-
szarów miejskich. Wielkim wyzwaniem 
są jednak istniejące budynki, które ge-
nerują wysokie rachunki za energię, 
ich standard energetyczny odbiega od 
obowiązujących dzisiaj przepisów. W 
2008 r. Duński Uniwersytet Technicz-
ny obliczył, że sektor publiczny może 
zmniejszyć zużycie energii w budyn-
kach użyteczności publicznej o 2/3 
poprzez ich modernizację. Koszt takiej 
inwestycji szacowany jest na około 3 
mld koron duńskich rocznie (około 1,5 
mld zł) do 2020 r. Inwestycja zwróci-
łaby się jednak w postaci niższych ra-
chunków za energię. Tylko w 2006 r. 
wydatki sektora publicznego na energię 
wyniosły prawie 7 mld koron duńskich 
(ponad 3,7 mld zł). Dzięki efektywnemu 
wykorzystaniu energii koszty te mogły-
by zostać zmniejszone o około 4 mld 
koron duńskich rocznie (2,1 mld zł).

 � Dofinansowanie  
dla polskich gmin

Narodowy Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił w 
marcu br. nowy program kierowany do 
jednostek samorządów terytorialnych, 
którego celem jest poprawa efektywno-
ści energetycznej budynków. W ramach 
programu System Zielonych Inwestycji, 
administracja publiczna może ubiegać 
się o dotacje lub pożyczki na termomo-
dernizacje budynków, posiadając jedy-
nie 10% wkładu własnego.

Finansowanie przez NFOŚiGW 
działań poprawiających efektywność 
energetyczną budynków jest argumen-
tem przemawiającym za nałożeniem 
konkretnych celów w zakresie oszczęd-
ności na jednostki samorządów teryto-
rialnych. Dodatkowo NFOŚiGW będzie 
dofinansowywany z opłat zastępczych 
i kar nałożonych na przedsiębiorstwa 
energetyczne. Te środki również mogą 
wspierać działania w ramach Systemu 
Zielonych Inwestycji.

 � Mniejsze zużycie energii 
- większa zasobność 
portfela gminy

Ograniczenie zużycia energii w bu-
dynkach jednostek samorządów teryto-
rialnych, to jedno z najskuteczniejszych 
dostępnych narzędzi zarządzania ener-
gią w samorządach. Inwestycje w ter-
momodernizacje przynoszą oszczęd-
ności przez cały późniejszy okres 
eksploatacji budynku, Dzięki krótkie-
mu czasowi zwrotu inwestycji, pienią-
dze uzyskane ze zmniejszenia kosztów 
użytkowania budynków mogą być wy-
korzystane na inne cele jednostek sa-
morządów. Nie do przecenienia pozo-
staje również poprawa mikroklimatu w 
termomodernizowanych budynkach. 
Dlatego też jednostki samorządów te-
rytorialnych, planując strategie długo-
falowe dotyczące zapotrzebowania na 
energię, powinny jako pierwsze dzia-
łanie uwzględnić redukcję zapotrze-
bowania poprzez termomodernizację 
budynków. o
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Bjerg & Szpalerski Architekci Sp. z o.o.

Budynek Elvelhuset 
- piersze przedszkole pasywne w Danii
Przedszkole Elverhuset (Dom Elfów) w gminie Høje Tåstrup (Dania) 

jest dowodem początku nowej ery budynków energooszczędnych w Danii. 
Jest to jedna z największych inwestycji w sektorze budynków użyteczność 
publicznej, bez wątpienia największa w dziedzinie budynków dla najmłodszych 
obywateli (budynek przedszkola, żłobka). Obiekt jako pierwszy otrzymał 
certyfikat budynku pasywnego na terenie Danii, przez co jest największą  
chlubą zamawiającego i projektantów.
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Budynek został zaprojektowany 
przez firmę Bjerg Arkitektur (Dania) i 

Bjerg Szpalerski Architekci (Polska). For-
mą budynku jest opadający w dół dwu-
piętrowy sześcian o pow. 1000 m², któ-
ry to może być ogrzewany szesnastoma 
świecami! Taka liczba świec wystarczy 
do utrzymania odpowiedniej temperatu-
ry wewnątrz tego w pełni zintegrowane-
go ze środowiskiem budynku.

Budynek jest multifunkcjonalny, tzn. 
mieści dwie niezależnie działające funk-
cje pod jednym dachem (żłobek na 40 
miejsc i przedszkole na 68 miejsc).

Ciekawym rozwiązaniem jest zapro-
jektowanie dwóch różnych funkcji na zu-
pełnie odrębnych piętrach połączonych 
ze sobą klatką schodową i świetlikiem, 
który przepruwa wszystkie kondygna-
cje budynku.

Elverhuset funkcjonuje jako zintegro-
wany element odwiecznego cyklu przy-
rody, czego dowodem jest m.in. drzewo 
umiejscowione w centralnej części bu-
dynku, które spełnia nie tylko estetyczne i 
kojące funkcje, lecz oczyszcza powietrze 
wewnątrz budynku.

Budynek jest w pewnym sensie sa-
mooobsługowy, pasywnie czerpie to co 
najcenniejsze z naturalnego środowiska, 
m.in. maksymalnie wykorzystuje natu-
ralne światło (wpadające promienie sło-
neczne), dzięki temu zapotrzebowanie 
energię grzewczą obniżono do wyjątko-
wo niskiego poziomu 15 kWh/m² w se-
zonie grzewczym. Warto przypomnieć, że 
większość budynków w Polsce posiada 
ww. współczynnik na poziomie 150-200, 
a nawet 300 kWh/m², więc różnica jest 
kolosalna.

-	Osiągniecie	takiego	poziomu	za-
potrzebowania	na	energię	jest	wynikiem	
wielu	czynników,	m.in.	wyborem	odpo-
wiedniej	działki,	usytuowaniem	budynku	
względem	stron	świata,	kompaktowością	
bryły	(stosunek	powierzchni	użytkowej	
o	regulowanej	temperaturze	do	kuba-
tury	budynku),	optymalnej	powierzchni	
przeszkleń	względem	powierzchni	użyt-
kowej	budynku,	doborem	odpowiednich	
okien	i	wielu	innych - dodaje Jakub Lew-
kowicz, partner Bjerg Szpalerski Architek-
ci, współprojektant przedszkola.

Bjerg  Arkitektur (Kopenhaga, Aalborg, Hjorring) i Bjerg Szpa-
lerski Architekci (Warszawa) są pionierami w dziedzinie projek-
towania budynków pasywnych m.in. w Danii. Posiadają ponad 
10-letnie doświadczenie potwierdzone międzynarodowym cery-
fikatem “PassiveHus Designer” otrzymanym w przez Instytut Bu-
downictwa Pasywnego w Darmstadt, Niemcy. Ponad to są twór-
cami Instytutu Budownictwa Pasywnego w Danii, gdzie promują 
budownictwo pasywne.

-	Na	szczególną	uwagę	zasługuje	monolityczna	konstrukcja	budynku,	która	
to	po	za	jej	podstawową	właściwością	(statyka	budynku)	pełni	również	funkcję	
elementu	akumulującego	ciepło.	Celowe	posadowienie	przedszkola	„lekko	za-
głębionego”	ma	odzwierciedlenie	w	energooszczędności,	tzn.	grunt	pełni	funkcję	
stałego	bufora	ciepła.	Dlatego	też	budynek	nie	wymaga	użycia	zaawansowanych	
i	drogich	elektronicznych	urządzeń - podkreśla Lars Kohler, współprojektant.

 � Zielone atrium  
- płuca budynku

Centralnie umiejscowione atrium z otwartą klatką schodową, która oplata 
naturalne drzewo, jest łącznikiem dwóch odrębnych stref przedszkola i żłobka 
ponad to rozprowadza naturalne światło wewnątrz budynku, dodatkowo działa 
jako śluza dla naturalnej wentylacji.

-	Główną	ideą	projektową	była	definicja	architektury	zintegralizowanej	ze	
środowiskiem	naturalnym.	Ten	efekt	relacji	wnętrza	z	zewnętrzem	uzyskaliśmy	
poprzez	południowe	przeszklenia	i	widok	na	otaczające	drzewa,	przez	to	nasi	
mali	użytkownicy	nieświadomie	wchodzą	w	relację	z	naturą,	co	pozytywnie	wpły-
wa	na	ich	samopoczucie.	Dodatkowo	wszystkie	użyte	materiały	do	budowy	są	
naturalne	i	powstały	w	ekologicznym	procesie	produkcji.	Pod	uwagę	brano	rów-
nież	ogranicznenie	transportu	materiałów	na	plac	budowy	- dodaje Lars Kohler.

 � Funkcjonalność Elvelhuset

Poza wspomnianym łącznikiem (atrium), pomieszczenia budynku zaprojek-
towane zostały zgodnie zasadą projektowania budynków energooszczędnych. 
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Strefa drugorzędna (pomieszczenia 
personelu, kuchnia, zaplecze) sąsia-
dują z północną elewacją, natomiast 
strefa pierwszorzędna (pomieszcze-
nia dydaktyczne, sale zabaw, itp.) zo-
stały zaprojektowane od południowej 
strony, ponieważ potrzebują najwięcej 
naturalnego światła.

 � Dynamiczna elewacja

-	Gdy	zasiadłem	w	naszej	pra-
cowni	w	Kopenhadze	nad	projektem	
elewacji	budynku,	chciałem	stworzyć	
interesującą	przede	wszystkim	dla	
dzieci	fasadę	budynku.	Wyszliśmy	z	
założenia	że	największą	cechą	malu-
chów	jest	ich	ruchliwość	i	dynamika.	
Stanowiło	to	inspirację	do	projektu	ru-
chomej	kolorystycznie	fasady.	

-	Zewnętrzna	warstwa	ściany	bu-
dynku	została	pomalowana	w	różne	
kolory,	a	następnie	przykryta	piono-
wymi	elementami,	których	to	każdy	
element	jest	obrócony	o	5	stopni	od	
sąsiada.	Daje	to	efekty,	gdy	dzieci	bie-
gną	jakby	budynek	mienił	się	kolorami	
względem	kąta	patrzenia	na	elewację,	
nadając	ruch	kolorystyczny	na	ele-
wacji - podkreśla Jakub Lewkowicz.

 � Użytkowania i emisja 
CO2

Zaopatrzenie w energię budyn-
ku Elverhuset jest prawie całkowite, 
natomiast koszt ogrzewania jest pra-
wie równy zeru, co ma ogromne zna-
czenie na emisję dwutlenku węgla do 
atmosfery. Jest to również oszczęd-
niejsza alternatywa w dobie obecnie 
rosnących cen paliw.

-	Dodatkowo	pragnę	podkreślić	
że	użyte	materiały	budowlane	mogą	
być	ponownie	użyte	oraz	proces	ich	
utylizacji	jest	najkrótszy	z	możliwych.	
Wartością	dodaną	jest	bezwątpienia	
jakość	powietrza	wewnątrz	(szczegól-
nie	alergicy)	oraz	trwałość	budynku	
wraz	z	niskimi	kosztami	jego	eksplo-
atacji - podsumowuje Lars Køhler z 
Bjerg Arkitektur.

 � Dane techniczne budynku  Elverhuset

 � Powierzchnia działki: 4800 m², 
 � powierzchnia użytkowa budynku: 835 m², 
 � redukcja emisji CO2: ok. 50-60%.
 � Architekt: Bjerg Arkitektur i Bjerg Szpalerski Architekci
 � Generalny wykonawca: Anker Hansen A/S
 � Inżynierowie:  Alectia A/S

Całościowe koszty inwestycji: 15 mln. duńskich koron (tj. ok. 7.500 pln/m² 
budynku - wliczając zagospodarowanie terenu, wyposażenie, instalacje itp.).

Zapotrzebowanie energii na ogrzewanie: 15 kWh/m² rocznie. Całkowite zu-
życie energii (ciepła woda, chłodzenie, wentylacja) 33 kwh/m² rocznie, tj. roczne 
zapotrzebowanie energii dla całego budynku wynosi - 27 555 kWh.

Współczynnik U dla poszczególnych elementów budynku: 
 � Dach: 0,13, 
 � ściany zewnętrzne: 0,11-0,16, 
 � ściana fundamentowa: 0,27, 
 � płyta fundamentowa:0,12, 
 � okna: 0,72, 
 � izolacja termiczna: 0,1.

 � Ogólna charakterystyka techniczna budynku

 � rekuperator (wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła) - 90% odzysku cie-
pła ze zużytego powietrza,

 � wewnętrzne zyski ciepła (sprzęt elektryczny, użytkownicy) - 27% pokrycie za-
potrzebowania na energię grzewczą,

 � naturalne oświetlenie - 45% pokrycia zapotrzebowania na energię grzewczą. o
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Rozmowa z Chrisem goodallem, absolwentem Uniwersytetu w Cambridge i Harvardzkiej Szkoły Biznesu

Jak ograniczyć emisje

C 2 ?
Wspomina Pan w swoich książ-

kach, że ludzkość dzień za dniem, 
rok po roku emituje coraz więcej ga-
zów cieplarnianych, których lwim 
składnikiem jest CO2. Obecnie i an-
tropogeniczny poziom szacuje się na 
ok. 30 mld ton rocznie, zwiększa się 
ilość dwutlenku węgla, która zalega 
w atmosferze nie mieszcząc już się 
w ryzach naturalnego cyklu węglo-
wego. Polski wkład to 380 mln ton 
CO2. Nasze Państwo w głównej mie-
rze na skutek poważnej restruktury-
zacji gałęzi przemysłowych ograni-
czyło emisję z 563 mln ton CO2 w 
1988 r. Ponadnormatywnie wypełnia-
my zobowiązania Protokołu z Kioto. 
Na horyzoncie pojawia się jednak re-
gionalnie wiążący Pakiet 3x20, bar-
dziej ambitny od aktu kiotowskiego. 
Czy ma Pan radę dla Polski posiada-
jącej niesamowicie „czarny” bilans 
wytwórczy? Coś, co z gruntu brytyj-
skiego przyjęłoby się nomen omen  
„z gruntu” na polskiej ziemi?

Ma Pan rację. Wojowanie z dwutlen-
kiem węgla, to jeden z większych proble-
mów świata, , nie tylko Europy. W Wiel-
kiej Brytanii wydobycie i zużycie węgla 
osiągnęło apogeum w 1914 roku. Od 
tamtego czasu w Zjednoczonym Kró-
lestwie diametralnie ograniczono pro-
dukcję stali, a jak wiadomo ten sektor 
jest ekstremalnie bituminochłonny. Do 
produkcji prądu zużywamy na ten czas 
w przeważającej mierze energię z gazu 
ziemnego, wiatru i rozszczepianie ato-
mu. Pozycja węgla w bilansie konsump-
cji paliw pierwotnych systematycznie 
spada. To jednak nie oznacza, że my, 
Brytyjczycy mamy prawo szykanowa-
nego instruowania innych państw uty-
lizujących węgiel, które w ten sposób 
chcą dostarczyć swoim obywatelom 
energię elektryczną i ciepło po rozsąd-
nych cenach. Wszak, licząc od czasów 
I Rewolucji Przemysłowej, Wielka Bry-
tania wyemitowała do atmosfery blisko 
12% gazów, które szusują obecnie w no-
śnych warstwach atmosfery (prognozuje	

się,	że	obecnie	w	stratosferze	znajduje	
się	ok.	3000	mld	ton	dwutlenku	węgla		
-	przyp.	red.).

Ograniczać emisję jednak trze-
ba. Które z rozwiązań systemowych 
uważa Pan za najbardziej efektyw-
ne? Kompulsywna taksacja zacho-
wań niepożądanych i faworyzowa-
nie fiskalne tych pożądanych, czy 
też zwyczajowa edukacja ludności?

Żadne z powyższych rozwiązań nie 
będzie wystarczające. Należy zdać so-
bie sprawę z tego, że wyzwanie przed 
jakim stoimy, czyli ograniczenie sczerpu-
jących się paliw kopalnych, to nie bułka 
z masłem. Winniśmy posłużyć się każ-
dym dostępnym środkiem w dojściu do 
celu. Jednak co ważne, poprzez uświa-
damianie tkanki społecznej i odpowiedź 
na proste pytania: „jak jest energia zu-
żywana?” „jak generuje się emisje?” - 
zwiększamy presję na polityków, któ-
rzy wiedzą, że percepcja obywatelska 
rośnie. Małe grupy zorganizowanych 
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i świadomych obywateli w kwestiach 
energetycznych mogą zmusić polityków 
do podjęcia rzeczywistych działań z ko-
rzyścią dla całego kraju.

W Wielkiej Brytanii powstała 
wzniosła idea lub też odważny kon-
cept „Zeroemisyjnej Wielkiej Brytanii 
w 2030 r.”. Czy uważa Pan, że w Pol-
sce, gdzie produkcja ciepła i energii 
elektrycznej oparte są o węgiel w od-
powiednio 72% i 94%, możemy real-
nie myśleć o skonstruowaniu podob-
nego planu krajowego?

 Niestety, nie znam dokładnie pol-
skiej charakterystyki dotyczącej przy-
datności poszczególnych źródeł ener-
gii odnawialnej. Wiem jednak, że mój 
kraj jest bogaty w źródła energii pływów 
wodnych, wiatru i geotermii. To w połą-
czeniu z ogromnymi inwestycjami w mię-
dzynarodowe interkonektory elektroener-
getyczne może sprawić, że będziemy w 
stanie wypełnić cele w programie „Ze-
roemisyjna Wielkia Brytania w 2030 r.”

Pamiętam, że w jednej z Pana 
książek pt. „Jak prowadzić nisko-
emisyjne życie” (ang. „How to live 
low-carbon life”) podnosi Pan inte-
resującą, a zarazem kontrowersyjną 
tezę, że energia w obecnym świecie 
jest za tania. Argumentował Pan, po-
dając przykład mężczyzny będącego 
w kwiecie wieku, który w ciągu go-
dziny potrafi pracować z siłą ledwie 
60 Wattów, za którą trzeba mu za-
płacić średnią stawkę za godzinę, że 
energetyczny kontent w paliwach jest 
znacznie większy za o wiele mniejszą 
kwotę. Czy nie jest to zbyt ryzykowne 
myślenie, szczególnie teraz, gdy ce-
na baryłki ropy naftowej przekroczy-
ła psychologiczną granicę 100 USD? 
Podwyższenie cen energii uderzyłoby 
przecież w najbiedniejszych, którzy 
wydają zazwyczaj ponad 10% swoich 
dochodów właśnie na opłacenie ra-
chunków za energię lub ciepłą wodę.

Teza, jaką chciałem naświetlić jest 
relacją pomiędzy cenami paliw kopal-
nych, a energią ludzkich mięśni. Ta 

pierwsza jest ekstremalnie tania w po-
równaniu do tej drugiej. Nawet, jeżeli 
weźmiemy pod uwagę dzisiejsze wyso-
kie ceny ropy naftowej. Naprawdę silny 
mężczyzna może nawet podtrzymywać 
swoją pracę na poziomie 300 Wattów, 
jeżeli weźmiemy pod uwagę ceny elek-
tryczności w Polsce (bez opłat przesy-
łowych, abonamentowych etc - przyp. 
red.), to ta praca ma wartość 3 pensów 
brytyjskich. To należy porównać z kosz-
tem zatrudnienia takiej osoby, który w 
Wielkiej Brytanii wynosi około 10 funtów 
za godzinę. To właśnie z uwagi na tę re-
lację decylową wszystkie nowoczesne 
ekonomiki są w tak głębokim stopniu 
uzależnione od paliw kopalnych.

Proszę wyjaśnić różnicę pomię-
dzy emisjami bezpośrednimi a po-
średnimi. Często jest to niezrozumia-
łe lub, co gorsza - nierozróżniane.

Emisje bezpośrednie, to takie, któ-
re są związane z Twoimi decyzjami nt. 
zużycia energii w danej chwili - by włą-
czyć ogrzewanie domu, czy podjechać 
gdzieś autem. Pośrednie emisje wiążą 
się ze zużyciem energii przez inne oso-
by po to, by dostarczyć Ci pewne dobro 
lub usługę. To właśnie emisje pośrednie 
w nowoczesnych gospodarkach, gdzie 
usługi i konsumpcja wewnętrzna stoją 
na wysokim poziomie, stają się clous 
problemu zanieczyszczeń. 

Wydaje się, że w Polsce jeste-
śmy „dzień przed chwilą”, kiedy to 
staniemy się społeczeństwem kon-
sumpcjonistycznym. Tylko od ludz-
kiego kaprysu będzie zależało to, czy 
sprowadzi sobie sałatkę lodową z Pa-
ragwaju drogą lotniczą, czy nie, przy 
okazji śrubując rekordy stopy węglo-
wej. Czy jest jakiś sposób, by prze-
konać ludzi żyjących w świecie wol-
norynkowym, by tego nie robili, bo 
to szkodzi środowisku naturalnemu?

Jedyną drogą jest poprawne wy-
cenienie praw do emisji dwutlenku wę-
gla. Tylko wtedy ludzie zniechęcą się 
do kupowania czegoś, co ma inwazyjny 
wpływ na środowisko. Oczywiście, nie 
musimy być nadto purytańscy. Jedzenie 

tropikalnych owoców i warzyw podczas 
mroźnych zim w krajach strefy umiarko-
wanej nie tylko poprawia nam kondycję 
zdrowotną, ale również zapewnia ogólne 
zadowolenie. Istotne jednak jest to, by 
waga śladu węglowego produktu, była 
odzwierciedlona w ich cenach na pół-
kach supermarketu.

Nie łudźmy się jednak, Homo 
Oeconomicus jest uzależniony od 
paliw kopalnych. Wydaje się, że nie 
jest też przygotowany do nadchodzą-
cych zmian. Często wykonuje wiele 
czynności behawioralnych, które wy-
mykają się racjonalnemu myśleniu 
o energii, a stają się elementem pu-
blicznej mody. Weźmy choćby dwa 
przykłady. Zużywają energię (watty), 
by spalić energię (kalorię), uprawia-
jąc jogging na automatycznej bieżni 
na siłowni. Po wykonaniu izolacji ze-
wnętrznej lub wewnętrznej domów, 
zaoszczędzone na rachunkach za 
energię pieniądze, wydają na eks-
tremalnie energochłonne wyciecz-
ki lotnicze do ciepłych krajów, czy 
zakupy w Paryżu lub Londynie. Jak 
wyplewić tego rodzaju nieefektywne 
myślenie? Czy Psychologia Środowi-
skowa daje tu jednoznaczną odpo-
wiedź dotyczącą zmiany zachowań 
konsumenckich? Pamiętam, że kie-
dyś udało się trwale zmienić zacho-
wanie ludzi w Wielkiej Brytanii, którzy 
zamiast kurzych jaj od ptaków z kla-
tek przy masowej produkcji, zaczęli 
kupować te z hodowli, gdzie kurczęta 
chodzą wolno.

Wszyscy zachowujemy się różnie i 
poddajemy się różnym presjom społecz-
nym. Nasze zachowania konsumenckie 
są inne niż te sprzed 20 lat. Nie ma nic, 
czego nie moglibyśmy zmienić w na-
szych przyzwyczajeniach, które marno-
trawią energię. Dwie dekady temu nikt 
nie uważał, że trzymanie kurcząt w klat-
kach jest czymś złym, tak samo może 
zdarzyć się z percepcją zużycia energii.

Zapytam więc wprost: czy jest 
Pan zwolennikiem Personalnych 
Kart Emisji, które przypominałyby 
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te kredytowe lub debetowe? Każdy 
obywatel dysponowałby taką kartą z 
określonym limitem emisji, weźmy 5 
ton rocznie. Jeżeli zużyje swój limit 
będzie zmuszony do zakupienia no-
wej. Czy ten pomysł jest optymalny 
w warunkach demokracji i w sytu-
acji, gdy to obywatele dzierżą wy-
borcze ostrze?

Przede wszystkim byłby bardzo 
trudny do administrowania i kontroli. 
Ponadto część ludzi mogłaby być po-
szkodowana, gdyż z natury rzeczy zu-
żywa więcej paliw kopalnych, bo np. 
dojeżdża z terenów wiejskich do miast 
do pracy, szkoły, itd. Mieszczanin miałby 
tę przewagę, że mógłby pospacerować 
do pracy, nie wykorzystując tym samym 
swojego limitu na karcie.

Więc co każdy posiadacz gospo-
darstwa domowego może zrobić, by 
poprawić swoją wydajność energe-
tyczną i obniżyć rachunki?

Akty działania różnią się w każdym 
państwie. W krajach zimniejszych naj-
lepszym rozwiązaniem będzie poprawa 
efektywności ogrzewania w trakcie zimy 
- od zakupu nowych bojlerów, po pom-
py ciepła i izolację termiczną domów. W 
cieplejszych zakątkach trzeba baczyć 
na klimatyzację. Tutaj techniką BAT bę-
dzie budowa domów pasywnych.

Zaprzecza Pan więc stwierdze-
niu, że efektywność energetyczna 
to działalność filantropijna dla za-

możnej części społeczeństwa? W 
Pana książkach mnogie są przykła-
dy, choćby przy okazji rozkładania 
na czynniki pierwsze współczynnika 
przenikalności przez ściany domo-
stwa przy jednostopniowej różnicy 
temp. zewnętrznej i wewnętrznej wy-
noszącym 250 Wattów, że duże na-
kłady inwestycyjne przynoszą często 
małe profity finansowe. 

Tak, zgadzam się z ostatnim stwier-
dzeniem. Obecnie istnieje jednak klimat 
dla takich inwestycji. Bogacze, celebry-
ci inwestują w najnowsze technologię 
poprawiające wydajność energetyczną, 
dając tym samym przykład innym war-
stwom społecznym. Musimy ten trend 
wykorzystać.

Mam 10 tys. funtów. Na co z za-
kresu energetyki domowej powinie-
nem je przeznaczyć, by zyskać naj-
więcej?

Efektywność energetyczna przy-
nosi największy zwrot na zainwesto-
wanym kapitale. Statystycznie! Często 
to myślenie życzeniowe się nie spraw-
dza i w warunkach ekonomicznych bar-
dziej opłacalne może być produkowanie 
większych wolumenów energii odna-
wialnej niż np. izolacja domu.

A jednak profesor Oxfordu, Ni-
cholas Stern powiedział kiedyś, że 
globalnie poprzez miękkie praktyki 
wydajności energetycznej możemy 
ograniczyć emisję CO2 o +/- 15%, 

a najbardziej miarodajną drogą bę-
dzie implementacja narzędzi twar-
dych, czyli wymiana generatorów 
energii z węglowodorowych na nie-
konwencjonalne. Zgadza się Pan z 
tym stwierdzeniem?

Tak. W czasach nowożytnych lu-
dzie zużywają ponadprzeciętne ilości 
energii. W Wielkiej Brytanii jest to 120 
kWh dziennie, zarządzanie wydajnością 
może ten wynik poprawić, ale zdecydo-
wanie w mniejszej części.

Wracając do lektury Pana ksią-
żek. Mam wrażenie, że jest Pan 
jednak sceptycznie nastawiony do 
tzw. mikroźródeł OZE, jak przydo-
mowy wiatrak o mocy zainstalowa-
nej mniejszej niż 15 kW.

Dokładnie. Mikrowiatraki są ekstre-
malnie kapitałochłonne w porównaniu 
do większych jednostek tej technologii. 
CAPEX tych drugich jest niewspółmier-
nie mniejszy, jeżeli przeliczymy ją na ki-
lowat mocy.

Ogromne wydatki kapitałowe wy-
jaśniają zatem, czemu technologie 
OZE nie przetrwałyby bez pomocy 
materialnej rządów i organizacji mię-
dzynarodowych i ich organów. Tary-
fy karmiące, zielone certyfikaty - to 
wszystko kosztuje. Niektórzy argu-
mentują, że te pieniądze winny być 
wydane w inny sposób. Wskazują tu 
na jedno pole: edukacja. Czy zgadza 
się Pan z tą opinią?

Chris Goodall jest autorem 
książek „How to live low-carbon 
life” (w 2007 r. zdobyła nagrodę 
Clarionu), „Ten Technologies to 
Save the Planet” (uznana przez 
Financial Times jako jedna z 
książek 2008 r.) i „Green Guide 
for Business”. Obecnie jest ko-
mentatorem dziennika Guardian 
i serwisu Carbon Commentary. 
W 2010 r. był kandydatem do 
brytyjskiego parlamentu z ra-
mienia Partii Zielonych. 
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Stałe stawki feed-in są drogie, bo w 
tej chwili na całym świecie OZE są cał-
kowicie bezbronne w starciu z czystą grą 
rynkową. Niestety, obawiam się, że bę-
dziemy się musieli imać tych praktyk, by 
udoskonalić sektor niekonwencjonalny.

W kwietniu nasze wydawnictwo 
zorganizowało seminarium mające 
na celu naświetlić problemy i roz-
wiązania energetyczne dla miast i 
gmin w kontekście zobowiązań, ja-
kich się podjęliśmy w Pakiecie 3x20. 
Czy ma Pan radę dla zarządców pol-
skich miast? Co ich czeka w najbliż-
szej przyszłości? Wszak aglomera-
cje miejskie zużywają co roku 2/3 z 
474 EJ energii zużywanej na Ziemi. A 
problem będzie się tylko powiększał 
wraz ze wzmożonym wzrostem de-
mograficznym i imigracją ludności z 

biednych do bogatych części świata.
Najskuteczniejszą metodą będzie 

wdrożenie mechanizmu konkurencji po-
między miastami. Takie jednostki musia-
łyby porównywać swoje zużycie energii 
z innymi, co wiązałoby się z odpowied-
nimi konsekwencjami różnej natury eko-
nomicznej.

Jeżeli już jesteśmy przy rozwa-
żaniach globalnych, interesuje mnie 
to jako przyszłego internacjologa. W 
Pana książkach wyczuć można wy-
dźwięk antywolnorynkowy. W nie-
których fragmentach krytykuje Pan 
otwarcie statutowe sine qua non Mię-
dzynarodowej Organizacji Handlu, 
jak wolny handel, likwidacja barier, 
choćby dlatego, że to tworzy pozór 
„płaskiego świata” i poddaje ekspan-
sji choćby liczbę wysokoemisyjnych 

lotów. Spółkom giełdowym zarzuca 
Pan, że pod presją udziałowców zain-
teresowanych wypłatą dywidend spo-
glądają jedynie na ekspansje wyników 
finansowych, nie licząc się przy tym 
z konsekwencjami środowiskowymi.

Sam nie wiem. Jednak to olbrzymi 
problem. Kapitalizm przyniósł cywiliza-
cji niespotykany wzrost zamożności, 
jaki kiedykolwiek rejestrowały ziemskie 
statystyki. Niestety, ten wzrost odbył się 
kosztem środowiska naturalnego. Czy je-
steśmy dojrzali na tyle, by samoczynnie 
ograniczyć stopę wzrostu? Ograniczyć 
nie per se, lecz właśnie poprzez redukcję 
stopy wzrostu tak, by zapewnić zrówno-
ważony rozwój przyszłym generacjom. 
Widzę jednak optymistyczne światełko 
w tunelu. o

Rozmawiał:	
Jacek	Sobański,	„Nowa	Energia”
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W marcu 2000 r. w Lizbonie, Rada Europejska wyznaczyła cel strategiczny 
dla całej Europy: przekształcenie Unii Europejskiej w najbardziej 

konkurencyjną i dynamiczną, opartą na wiedzy gospodarkę na świecie, zdolną 
do zapewnienia trwałego wzrostu gospodarczego, stworzenia liczniejszych  
i lepszych miejsc pracy oraz zagwarantowania większej spójności społecznej. 
Filarem innowacyjnej gospodarki Europy jest tzw. trójkąt wiedzy, którego 
podstawy tworzą edukacja, badania i innowacje. 

Katarzyna Sobótka-Demianowska, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

BADANIA I INNOWACJE DLA ENERgII 
- 7. Program Ramowy

Podstawowym instrumentem reali-
zacji tego celu jest wieloletni Pro-

gram Ramowy, który jest największym 
mechanizmem kształtowania i finanso-
wania badań naukowych na poziomie 
europejskim. Obecnie trwa 7. Program 
Ramowy, który w aktualnym budżecie 
na lata 2007-2013, wynoszącym pra-
wie 54 mld euro, bezpośrednio na ba-
dania w zakresie energii przeznacza 2 
350 mln euro.

Implementacja Programu Ramo-
wego odbywa się poprzez coroczne 
konkursy ogłaszane przez Komisję Eu-
ropejską zazwyczaj pod koniec lipca 
i aplikację można składać przez kilka 
miesięcy. W tym roku ogłoszenie kon-
kursu będzie w dniu 19 lipca na stro-
nach serwisu informacyjnego: CORDIS.

 � Energia - główny 
element 7.PR

7. Program Ramowy składa się z 
czterech programów szczegółowych, 
uzupełnionych o program szczegółowy 
obejmujący badania nuklearne (EURA-

TOM) i działania Wspólnotowego Cen-
trum Badawczego (JRC).

Na cztery filary programu składają 
się następujące programy szczegółowe: 

�o CAPACITIES 
(MOŻLIWOŚCI) 
Program ma na celu wspieranie 

kluczowych aspektów europejskiego 
potencjału w zakresie badań, rozwoju 
technologicznego i innowacji takich, jak 
infrastruktury badawcze, regionalne kla-
stry badawcze, rozwój pełnego poten-
cjału badawczego we wspólnotowych 
regionach konwergencji i regionach naj-
bardziej oddalonych, badania na rzecz 
małych i średnich przedsiębiorstw, pro-
blemy budowy społeczeństwa oparte-
go na wiedzy, koordynacja polityki ba-
dawczej oraz horyzontalne działania w 
zakresie współpracy międzynarodowej. 
�o IDEAS (POMYSŁY) 

Program wspiera badania znajdu-
jące się na granicy wiedzy, tzw. frontier 
research inicjowane przez naukowców 
we wszystkich dziedzinach nauki w tym 
energetyki.

Rys. 1. Trójkąt wiedzy

�o PEOPLE (LUDZIE) 

Celem programu jest ilościowe i jako-
ściowe wzmacnianie potencjału ludzkie-
go w zakresie badań i rozwoju technolo-
gicznego w Europie oraz zachęcanie do 
mobilności międzynarodowej i między-
sektorowej. 

�o JOINT RESEARCH 
CENTRE (WSPÓLNOTOWE 
CENTRUM BADAWCZE) JRC
7PR wspiera działania naukowe i 

technologiczne prowadzone przez JRC 
nie należące do obszaru badań jądro-
wych. JRC uzupełnia działania prowadzo-
ne w państwach członkowskich związane 
z wykorzystaniem funduszy struktural-
nych, zwłaszcza w przemyśle, rolnictwie 
i edukacji, ochronie środowiska. 
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�o EURATOM 

Program ma na celu wspieranie dzia-
łań badawczo-szkoleniowych z zakresu 
energetyki jądrowej.

�o COOPERATION 
(WSPÓŁPRACA) 
Program ma na celu wspieranie po-

nadnarodowej współpracy naukowo-ba-
dawczej w wybranych dziesięciu obsza-
rach tematycznych, w tym dla energii. 

Zakres obszaru energia jest szeroki 
i jest podzielony na 10 różnych aktyw-
ności. Dofinansowanie może otrzymać 
projekt badawczo-rozwojowy, który wpi-
suje się w następujące ramy: produkcja 
energii elektrycznej z OZE, produkcja 
paliw odnawialnych, OZE dla ciepła i 
chłodu, technologie wychwytywania i 
magazynowania dwutlenku węgla dla 
zero-emisyjnych instalacji, czyste tech-
nologie węglowe, inteligentne sieci ener-
getyczne, efektywność energetyczna i 
oszczędzanie energii, budowanie wie-
dzy dla formułowania polityk oraz te-
maty horyzontalne na przekroju różnych 
zagadnień.

Do tej pory znacząca część budże-
tu (42%) była przeznaczona na wspie-
ranie badań w zakresie energii ze źródeł 
odnawialnych, następnie na badania w 
zakresie ogniw paliwowych i technologii 
wodorowych (16%), smartgrids (14%), 
CCS i technologii czystego węgla (12%), 
efektywności energetycznej (9%) oraz 

na badania w zakresie materiałów na 
cele energetyczne (5%). Zgodnie z wnio-
skiem Parlamentu Europejskiego, ponad 
połowa budżetu z tematu energia w 7. 
PR podczas trwania programu powinna 
zostać wydana na tematy związane od-
nawialnymi źródłami energii oraz efek-
tywnością energetyczną.

W pozostałych 2 latach funkcjono-
wania programu (2012-2013) do wyko-
rzystania będzie 700 mln euro, jest to 
znaczący wzrost w porównaniu z po-
przednimi latami.

Z zakończonych do tej pory konkur-
sów wynika, że większość projektów dla 
energii realizowanych jest przez stare 
kraje członkowskie, tak jak Niemcy, czy 
Wielka Brytania. Jednak biorąc pod uwa-
gę liczbę mieszkańców, niektóre małe i 
średnie kraje są na przedzie listy. Polska 
w tej statystyce nie wygląda najlepiej, w 
szczególności w przeliczeniu na liczbę 
mieszkańców, jednak porównując z in-
nymi nowymi Państwami członkowski-
mi, liczba uczestników jest największa. 
Dlatego tworząc własne konsorcjum lub 
dołączając do innego konsorcjum, trze-
ba mieć na uwadze, że partnerzy z więk-
szym doświadczeniem i lepszym wskaź-
nikiem sukcesu mają większą szansę na 
powtórzenie sukcesu.

 � Ogniwa paliwowe i 
technologie wodorowe

Od 2008 r. wszystkie badania w 
dziedzinie ogniw paliwowych i techno-

logii wodorowych są zarządzane przez 
Wspólną Inicjatywę Technologiczną (Fu-
el Cells and Hydrogen Joint Techno-
logy Initiative, FCH JTI). Inicjatywa ta 
jest unikalnym przykładem partnerstwa 
publiczno-prywatnego wspierającego 
badania, rozwój technologiczny oraz 
demonstracje w dziedzinie ogniw pa-
liwowych i technologii energetyki wo-
dorowej w Europie. Jej głównym celem 
jest przyspieszenie wprowadzenia na ry-
nek tych technologii. Priorytety te mogą 
zostać osiągnięte poprzez połączenie 
wysiłków wszystkich sektorów, dlatego 
głównymi elementami inicjatywy jest: 
Wspólnota Europejska reprezentowana 
przez Komisję Europejskę, przemysł re-
prezentowany przez NEW Industry Gro-
uping oraz środowisko naukowe repre-
zentowane przez Research Grouping 
N.ERGHY. 

Tegoroczny konkurs został ogłoszo-
ny w dniu 3 maja i możliwość składania 
wniosków jest do 18 sierpnia 2011 r. do 
godziny 17.00. Więcej informacji na stro-
nie: http://www.fch-ju.eu/ 

 � Jak wziąć udział  
w projekcie?

Aby wziąć udział w projekcie, trzeba 
mieć przede wszystkim pomysł na pro-
jekt, który wpisuje się w założenia kon-
kursowe. Następnie należy  stworzyć 
konsorcjum partnerów. Minimalne wy-
magania, jakie należy spełnić aplikując 
o te środki, to co najmniej trzech partne-
rów z trzech krajów członkowskich lub 
krajów stowarzyszonych, którzy repre-
zentują różne sektory: przemysł, insty-
tucje badawcze, małe i średnie przed-
siębiorstwa. Na sam koniec, wniosek 
należy złożyć na czas poprzez system 
elektroniczny EPSS. Należy pamiętać, 
że zostawianie wpisywania wniosku na 
sam koniec, może się skończyć niewy-
słaniem wniosku na czas, w głównej 
mierze z powodu obciążenia serwerów. 
Następnie wnioski są ewaluowane przez 
niezależnych ekspertów i szeregowane 
na liście rankingowej według ilości zdo-
bytych punktów. Oczywiście, tylko te naj-
lepsze mogą liczyć na dofinansowanie. 

Rys. 2. Dostępny roczny budżet w 7 PR dla obszaru energia



46 nr 3(21)/2011
E

le
k

tr
o

en
er

g
et

yk
a

 � SET-Plan: Europejski 
strategiczny plan w 
dziedzinie technologii 
energetycznych

Mając na uwadze ochronę klimatu i 
przyjazną energetykę, Unia Europejska 
wprowadza Pakiet klimatyczno-ener-
getyczny, który wymaga osiągnięcia 
20% redukcji emisji CO2, 20% udziału 
OZE i zwiększenie efektywności ener-
getycznej o 20% do 2020 r. Osiągnięcie 
tych ambitnych celów wymaga rozwoju 
i wdrożenia na szeroką skalę pełnego 
portfolio technologii niskoemisyjnych. 
W odpowiedzi na to wyzwanie, UE za-
twierdziła w 2007 r. „Europejski stra-
tegiczny plan w dziedzinie technologii 
energetycznych” (European Strategic 
Energy Technology Plan SET-Plan) w 
celu przyspieszania rozwoju oraz imple-
mentacji na dużą skalę niskoemisyjnych 
technologii, bazujących na obecnym 
potencjale badawczo-rozwojowym i 
osiągnięciach Europy. Plan ten przed-
stawia innowacyjny model bazujący na 
kolektywnym podejściu do planowania 
badań, ich rozwoju, demonstracji i im-
plementacji wyników z naciskiem na 
programy o dużej skali. Główną ideą 
SET-Planu jest lepsza organizacja ba-
dań w Europie, wybór technologii z naj-
większym potencjałem oraz wspólne 
planowanie, w jaki sposób fundusze 
powinny być inwestowane. Działania 
te są realizowane poprzez finansowa-
nie badań i rozwoju w 7. Programie Ra-

mowym, a implementacja SET-Planu 
jest koordynowana przez Komisję Eu-
ropejską.

Realizacja planu następuje po-
przez działania sześciu Europejskich 
Inicjatyw Przemysłowych (European 
Industrial Initiatives - EII’s) dla następu-
jących obszarów: bioenergia, energe-
tyka wiatrowa, energetyka słoneczna, 
zrównoważona energetyka jądrowa, 
wychwytywanie, transport i magazy-
nowanie CO2, sieci elektroenergetycz-
ne. Dodatkowo, w lipcu 2011 r. zosta-
nie ogłoszona Inicjatywa Smart Cities 
and Communities, ukierunkowana na 
zrównoważone wykorzystanie energii 
w miastach. Inicjatywy te mają na ce-
lu wzmocnienie udziału przemysłu w 
badaniach i innowacjach, działaniach 
demonstracyjnych oraz przyspiesze-
niu wdrażania niskoemisyjnych tech-
nologii energetycznych. Dodatkowo 
działania w ramach SET-Planu wspie-
rane są przez środowisko naukowe w 
postaci European Energy Research Al-
liance (EERA), do której z Polski nale-
ży Instytut Energetyki. EERA realizuje 
swoje działania poprzez Wspólne Pro-
gramy Badawcze (Joint Programmes). 
W chwili obecnej funkcjonują programy 
dla: energetyki wiatrowej, fotowoltaiki, 
inteligentnych sieci, geotermii, materia-
łów dla energetyki jądrowej, bioener-
gii i CCS. 

Działania w ramach SET-Planu łą-
czą przemysł, przedstawicieli nauki, klu-
czowe instytucje badawcze, państwa 

członkowskie oraz Komisję Europej-
ską celem osiągnięcia zamierzonych 
priorytetów.

 � Mapa drogowa  
SET-Plan-u

 � Co najmniej 20% energii elektrycz-
nej będzie produkowane z energii 
wiatru do 2020 r. 

 � Co najmniej 15% energii elektrycz-
nej będzie produkowane z energii 
słonecznej do 2020, udział ten mo-
że być większy jeżeli będzie rów-
nież wykorzystany potencjał energii 
słonecznej północnej Afryki i Bliskie-
go Wschodu.

 � Sieć elektryczna będzie w stanie 
zintegrować w sposób inteligent-
ny do 35% energii ze źródeł odna-
wialnych.

 � Co najmniej 14% energii pierwotnej 
będzie pochodzić z konkurencyjnej 
pod względem kosztów bioenergii. 

 � Technologie wychwytywania i skła-
dowania dwutlenku węgla - CCS 
- będą atrakcyjne finansowo od 
2020-2025 r.

 � Pierwsze prototypy reaktorów IV 
generacji będą w użytkowaniu do 
2020 roku, natomiast będą one za-
stosowane komercyjnie do 2040 r.

 � 25-30 miast europejskich będzie 
pełnić wiodącą rolę w przejściu 
na gospodarkę niskoemisyjną do 
2020 r.

 � Polska prezydencja,  
a energia

W ramach Prezydencji w Radzie 
Unii Europejskiej w Warszawie w dniach 
28-29 listopada 2011 r. odbędzie się 
konferencja SET-Plan. Głównym tema-
tem konferencji będzie dyskusja nad 
sposobem finansowania technologii 
SET-Plan w  następnej perspektywie 
finansowej. Prowadzona również bę-
dzie dyskusja nad sieciami infrastruktur 
badawczych w powiązaniu z przemy-
słem i jednostkami naukowymi. Więcej 
informacji będzie dostępne wkrótce pod  
adresem: www.setplan2011.pl o

Rys. 3. Liczba uczestników w Programie Ramowym  
w obszarze energia (wartość całkowita i na milion mieszkańców)
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Jacek Sobański, student, Stosunki Międzynarodowe na Uniwersytecie Opolskim, „Nowa Energia”

Czy bierność polskiej opinii publicznej 
to empiryczny wyraz oczekiwania na 
potwierdzenie słuszności teorii antygrawitacyjnej?

Na kompleksowe, niezbędne inwestycje w sektorze elektroenergetycznym1 
w ciągu najbliższych dwóch dekad będziemy zmuszeni przeznaczyć 

nominalnie niecałą dwukrotność polskiego budżetu centralnego po stronie 
dochodowej - 470 mld zł. Mówiąc obrazowo, aby wypełnić ten wymóg 
musielibyśmy na okres dwóch lat zamrozić wydatki państwa,  
godząc się przy tym na dotychczasowe obciążenia fiskalne - nie do zrobienia. 

Można by również „poprosić” Polaków, by z puli 910 mld zł oszczędności, 
jakie dzierżyli pod koniec 2010 r. w swoich „portfelach”, zgodzili się  

na komunitarny gest filantropa i linearnie przeznaczyli ich część na rozwój 
branży, bez której nieśredniowiecznego życia nie ma, a przynajmniej trudno  
je sobie wyobrazić. Ten krok również wydaje się kontrowersyjny, niemniej na 
pewno jakaś jego forma bez liku zostanie wkrótce zaadoptowana.

F
ot
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E

1) Moce, sieci, OZE, efektywność energetyczna.
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50-latek do natychmiastowej rozbiórki, 
w niedalekiej przyszłości do rozbiórki po-
nad 40% (11,5 GW) 30-latek - to rów-
nież soczyste owoce analizy Profesora. 
Do tego zauważalny brak koncepcji w 
sektorze rozbudowy sieci przesyłowych2 
i dystrybucyjnych (koszt budowy 1 km 
linii krajowej to 4 mln zł + długotrwała 
zbiurokratyzowana zmiana od kilkunastu 
do kilkudziesięciu planów zagospoda-
rowania przestrzennego, co jako żywo 
uniemożliwia rozbudowę energetyki roz-
proszonej3, która mogłaby wprowadzić 
kroplę twórczego indywidualizmu ener-
getycznego do sektora rządzonego od 
czasów J. M. Keynesa prawami mono-
polu naturalnego). 

Planowane inwestycje w odtworze-
nie mocy oscylują w granicach 23 GW. 
Z czego tylko 7,68 GW  prof. Żmijewski 
określił jako pewne. Rozwiązanie nie-
pewności? Zdaniem profesora - Błę-
kitne Certyfikaty, stanowiące formę pro 
forma na budowę nowych mocy zain-
stalowanych przez producentów. Do za-
kupu tych certyfikatów mieliby być przy-
muszeni prawnie systemem kwotowym 
uczestnictwa, na wzór zielonych certy-
fikatów, odbiorcy (dystrybutorzy) prą-
du, dzięki temu mianoby zasypać lukę 
kapitałową, jaką tylko w perspektywie 

2020 r. określa się na 35-85 mld zł i to 
pomimo tego, że to wytwórcy osiąga-
ją największą w łańcuchu podażowym 
rentowność 15-20%. 

Ostatnio również dowiedzieliśmy się, 
że Komisja Europejska wymagać bę-
dzie od nas inwestycji w sektorze elek-
troenergetycznym na poziomie 4 mld 
zł rok-w-rok w ramach KPI. Niedotrzy-
manie tego zobowiązania będzie jedno-
znaczne z pozwem do Trybunału Spra-
wiedliwości, a w konsekwencji nawet z 
likwidacją poziomów derogacyjnych i 
koniecznością walki o niezwykle płynne 
prawa do emisji CO2 na wtórnym ryn-
ku giełdowym, do którego dopuszczo-
ne zostaną rekiny gry rynkowej - fun-
dusze hedgingowe, banki kapitałowe 
i inwestycyjne. Czym to się skończyło 
w 2008 r. na nowojorskiej agorze NY-
MEX i londyńskiej IPE, wszyscy wiemy. 
Mamy problem. Jeżeli nadto weźmiemy 
pod uwagę ogólną charakterystykę przy-
szłego handlu, czyli to, że 2/3 małych 
jednostek wytwórczych odpowiada za 
zaledwie 1/10 emisji w obrębie EU ETS 
(170 mln ton) oraz uwzględnimy zawo-
dową charakterystykę polskiego sek-
tora elektroenergetycznego, to skom-
pletujemy całokształt marnego żywota, 
jaki nas czeka.

Pomoc Banku Światowego? Odpa-
da, nie kwalifikujemy się do kryte-

riów ekonomicznych jako 21. gospo-
darka świata. Środki z UE? Tak, ale 
wykluczamy derogację. Również od-
pada, bo przy prognozowanych cenach 
30-40 EUR/tona po 2013 r. oznaczało-
by drastyczny wzrost cen energii elek-
trycznej, który nie byłby do zaakcepto-
wania przez większość społeczeństwa. 
Banki komercyjne? Po krachu 2008 r. 
jeszcze długo będą zionąć awersją do 
ryzyka i nie zaakceptują wieloletności 
zwrotu kapitału. O tym wszyscy wiemy. 
Tylko dlaczego rozpatrujemy możność 
działania li i wyłącznie w kategoriach 
monetarnych (ile, po ile, za ile), a nie 
barterowych (drzewa za CO2, skarbo-
nizowane gleby za CO2 [które nomen 
omen też kosztują]). Dlaczego Brukse-
la narzuciła model eliminacji dwutlenku 
węgla poprzez technokratyczny „clean-
tech”, a nie naturalny „sink”? Czy cho-
dzi zatem tylko o „ruch w interesie”? 
Gdzie zatem podziała się idea zmian 
klimatu? Pytania te padają w lesistej 
Polsce, gdzie sektor elektroenergetycz-
ny to obraz najgorszego snu B. Bier-
nackiego-Rutkowskiego vel Bieruta.

 � Oto on - ów obraz

W Polskim przypadku rozbija się 
przede wszystkim o „ruch w interesie”, 
w pozytywnym tego słowa znacze-
niu. Oczywiście inwestycje w Polsce 
są konieczne nie tylko z uwagi na Pa-
kiet 3x20, lecz również z przyczyn za-
leżnych od (braku) jakości zarządzania 
polskimi elektrowniami i ich planami in-
westycyjnymi na przestrzeni ostatnich 
dziesięcioleci. 

Efektem lichego działania menedżer-
skiego i planistycznego wymuszone-
go częstokroć polityczną wolą obec-
nie mamy zdekapitalizowane w 73% 
elektrownie, w 71% sieci przesyłowe, w 
75% sieci dystrybucyjne i „zaledwie” w 
63% ciepłownictwo - to wyliczenia prof. 
Krzysztofa Żmijewskiego. Stare gene-
ratory mocy: 15% (4,35 GW) leciwych 

F
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2) Światłem w niezwykle ciemnym tunelu jest zapowiedź niestety nadal (planistyczna) budowy 1000 km sieci 400 kV do 2025 r. kosztem 22,5 mld zł.

3) W Polsce obserwujemy wpisanie do założeń PEP 2030 energetyki atomowej, która z kolei stanowi obciążenie bazowe krzywej sieci, więc można odnieść w polskim krajobrazie 
politycznym niemałe pomieszanie z poplątaniem.
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 � UE zaczyna się 
zatracać

Z ubolewaniem należy dodać, że 
przy szeregu zadań, jakie czeka sektor 
energetyczny w Polsce, fakt, iż funk-
cjonujemy w ramach systemu pra-
wa europejskiego sensu stricte, któ-
re zaczyna tworzyć normatywną sieć 
dalece odległą od pierwotnych pryn-
cypiów - tych z raportu AR4 - znacz-
nie utrudnia nam mitygację emisji. 
Realizacja zadań cięć emisji byłaby 
zdecydowanie łatwiejsza i możliwa 
do wdrożenia, jeżeli jej sposób odby-
wałby się w sposób bardziej pragma-
tyczny i zrozumiały dla przeciętnego 
podatnika. Ten kojarzy redukcję zanie-
czyszczeń zarówno z likwidowaniem 
inwazyjnych kominów i kopalni wę-
glowych, ale również (!) ze zmianami 
związanymi z ekspansją czynników 
naturalnych - zalesianie, gospodarka 
glebowo-pługowa. 

Tak, tak urzędniku - Kowalski ko-
jarzy walkę ze zmianami klimatu z 
przyrodą i jej odtwarzaniem, a nie 
benchmarkami gazowymi i Krajo-
wym Planem Inwestycyjnym. Prze-
chodząc już do rzeczy - niewłącze-
nie zalesiania i chłonności gleb do 52 
grup produktów systemu EU ETS jest 

zaprzeczeniem prawom naturalnym i 
węglowemu cyklowi, który jest faktem. 
A głoszenie, że ich implementacja doń 
sprawiłaby stworzenie monokultury, w 
wyniku której zaniechanoby inwestycji 
w nowe bardziej wydajne moce pro-
dukcyjne jest typowym straszakiem. 

Wszak w warunkach handlu mię-
dzynarodowego, kultu zrównoważone-
go bilansu handlowego i wszechogar-
niającej konkurencji towar wytworzony 
metodą drogiego OPEX (konwencjo-
nalne elektrownie) zostałby wyparty 
przez ten wyprodukowany metodą 
taniego OPEX (OZE). Rozwój OZE 
jest w tej chwili nie do zatrzymania. 
Ktokolwiek znajdzie sposób na ob-
niżenie ich CAPEX, ten będzie zwy-
cięzcą globalnego biegu. Szansa ta z 
pewnością nie jest do powetowania.

Tymczasem teoria predyktywna nt. 
zmian klimatu, sformułowana co praw-
da na forum międzynarodowym przez 
internacjonalną platformę IPCC przy 
ONZ, została ochoczo przyjęta przez 
urzędującą w stolicy Belgii red tape. 
Niestety, sama UE rozpoczęła pro-
ces dezawuacji wartości prognostycz-
nej tejże teorii poprzez jednotorowość 
działań mających zapobiec ekspansji 
zjawiska szklarniowego. REDUKCJA 
DESTRUKTYWNYCH EMISJI, a nie 

biznes był pierwotnym pryncypium 
utworzenia Pakietu klimatyczno-ener-
getycznego UE. Na tę chwilę wraże-
nie można odnieść zgoła odmienne. 
Rozwój szeroko zakrojonych idei cle-
an-tech (OZE, efektywność energe-
tyczna) będzie kosztował obecnie 
żyjących, w dającym się zauważyć 
jednopokoleniowym odcinku czaso-
wym, ponadnormatywną część zgro-
madzonego przez nich w toku trudów 
życia bogactwa, co może ostatecznie 
zniechęcić społeczeństwo do dalsze-
go drenażu portfela (patrz kraje PIIGS 
- Portugalia, Włochy, Irlandia i Grecja) 
i przypiąć drożyźnianą łatkę inwesty-
cjom prośrodowiskowym. W końcu, 
jak mawiał rzeczony wcześniej Keynes 
„w dłuższej perspektywie wszyscy bę-
dziemy martwi” i na kształt przyszłych 
zmian myślowych, przyszłej percepcji 
społecznej wpływa postrzeganie tu i 
teraz. Sygnałem alarmowym dla zmia-
ny obecnej konwencji była informacja 
przekazana przez przewodniczącego 
KE, Jose Manuela Barroso o zanie-
chaniu realizacji drugiego celu 3x20 
- redukcji zużycia energii o 20%. Dziś, 
już wiemy, że nie uda się go osiągnąć 
i to nawet w warunkach starzejącego 
się (mniej mobilnego) społeczeństwa 
Europy (rys.1). 
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 � „Barterowy interes”

Niekontrowersyjne z punktu widze-
nia efektu NIMBY4 sadzenie drzew, za-
niechanie posezonowego pługowania 
gleb5 na rzecz metody zero-till6, czy 
niszczycielskiego wypalania traw, to 
niejedyne sposoby niemonetarnego, a 
bynajmniej nieprzesiąkniętego moneta-
rystycznym rozumowaniem - radzenia 
sobie z trudnym tematem.

Tego, czego brakuje w Polsce, to 
szeroko pojętego jednostkowego właści-
cielstwa lub współaścicielstwa w sekto-
rze energetycznym. Brak jest inicjatyw, 
gdzie przeciętny użytkownik kontaktu 
elektrycznego mógłby nabyć bezpośred-
nie jednostki uczestnictwa w projekcie 
elektro- i energetycznym, angażując przy 
tym „kilka” złotówek z szeregu 910 mld 
zł oszczędności, jakie posiadają Polacy, 
w zamian za co otrzymywałby gwarancję 
stałej ceny i udział w skonsolidowanych 
zyskach. Mało jest inicjatyw pokroju ko-
penhaskiej Middelgrunden, morskiej far-
my wiatrowej zlokalizowanej na obrze-
żach stolicy Danii powstałej na początku 
drugiego tysiąclecia. Tutaj właścicielami 
20 wiatraków o mocy znamionowej 40 
MW osiadłych na wodzie mieliźnianej 
(3-8 m głębokości) jest 10 tys. inwe-
storów indywidualnych (właścicieli 10 
turbin północnych) i stołeczny operator 
Københavns Energi (właściciel 10 tur-

bin południowych). Łączna produkcja z 
ułożonej w zgrabną elipsę farmy to 89-
100 GWh/rok, co stanowi 4% zużycia 
aglomeracji kopenhaskiej. Koszt budo-
wy zamknął się w kwocie 45 mln EUR, 
z czego 26,1 mln EUR pochłonął zakup 
wiatraków. Realizacja projektu pod klucz 
trwała 4 lata. Podział udziałów ustalono 
w jednolity i zrozumiały sposób. Cześć 
przeznaczoną na inwestycje indywidu-
alne podzielono na 40 500 akcji, z cze-
go jedna akcja daje prawa kontrakto-
we do 1000 kWh/rocznie. Koszt jednej 
akcji to 567 EUR. Natomiast cena sta-
ła, po jakiej sprzedawany jest prąd wy-
twarzany w tym miejscu, została ustalo-
na w interwałach czasowych: 0-6 lat = 
0,044 EUR/kWh + bonus 0,036 EUR/
kWh, 6-10 lat = 0,044 EUR/kWh + bo-
nus 0,013 EUR/kWh, z kolei od 2010 r. 
do 2020 r. będzie sprzedawana po ce-
nach rynkowych wraz z bonusem 0,013 
EUR EUR/kWh. 

To obraz ogólnej tendencji. W Danii 
w 2002 r. (przed akcesją Polski w sze-
regi UE!) aż 150 tys. rodzin posiadało 
bezpośrednio zaangażowane aktywa w 
projekty energetyczne, co dało łącznie 
250 MW mocy. W Polsce kontakt kon-
sumenta z producentem/dystrybutorem 
nie odbywa się na płaszczyźnie współ-
pracy takiej, jak ta duńska, ma miejsce 
zazwyczaj przy okazji awantur, kwestio-
nujących wysokości naliczonych opłat 

na rachunku lub nagabywań ponagla-
jących do zapłaty rachunku. Jednym z 
nielicznych wróbli w garści była niedaw-
na oferta Tauronu, który zaproponował 
15% zniżkę na energię elektryczną dla 
akcjonariuszy. Tli się cień nadziei przy 
okazji budowy Autonomicznych Regio-
nów Energetycznych, jednak czy ten 
koncept niejako rykoszetem zaktywizuje 
lokalną społeczność - wątpliwe. Wszyst-
ko rozbija się o świadomość standardu 
racjonalności opartym o korzyść wła-
sną jednostki - jednej z pryncypialnych 
zasad mikroekonomii starającej się wy-
jaśnić tok rozumowania człowieka w 
decyzjach ekonomicznych. Z tego też 
względu zdecydowanie bardziej korzyst-
ną formą udziału w przedsięwzięciach 
byłoby tworzenie spółek ad hoc na za-
sadach udziałowych, jak to się dzieje 
w Danii.

Namacalnego dowodu egzystencji w 
Polsce kapitału venture capital również 
póki co nie uświadczyliśmy. A szkoda, 
bo ten niewątpliwie mógłby rozruszać 
rynek. Przy szeregu swoich wad, to wła-
śnie inwestorzy z tego kręgu są w stanie 
podjąć największe z możliwych ryzyk - 
co jest im przypisywane za ogromną 
zaletę, szczególnie na rynkach firm ni-
szowych. Niewątpliwie niepozbawione 
takowego jest inwestowanie w kraju, 
gdzie w PEPie 2030 r. założono spadek 
udziału węgla kamiennego i brunatnego 
w bilansie zapotrzebowania na paliwa i 
energię z 90% do 57%.

Nad Wisłą kuleje również sekuryty-
zacja, przez niektórych nazywana „wro-
tami do piekieł finansowych”, gdyż to 
nierozważne posługiwanie się nią do-
prowadziło w głównej mierze do rozla-
nia się lokalnego kryzysu hipoteczne-
go w USA na cały świat finansjery, co 
następnie pogrążyło sektorowe poła-
cie. Jednak ten mechanizm w obrębie 
energii jest niemalże niezatapialny, je-
żeli nie jest oparty o fałszywe prognozy 
wzrostu - energię kupować trzeba, do-
my zaś można równie dobrze wynająć 
lub mieszkać z rodzicami. Ewentualne 
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4) Kazus gminy Lipno, gdzie inicjatywa budowy farmy wiatrowej spotkała się ze społeczną ścianą. Inwestor przegrał referendum.

5) Niszczenie gleb uwalnia dwutlenek węgla.

6) Polega na pozostawieniu na polu odłogiem roślin nieużytecznych z punktu widzenia rolnika po to, by te w procesie obumierania i rozkładu zaległy na areale i naturalnie go 
nawiozły (chroni to również glebę przed wypłukiwaniem węgla przez deszcze). Z kolei brak gospodarki pługowania powoduje, że z gleby nie uwalnia się węgiel.
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Tab. 1. Planowane wydatki inwestycyjne na lata 2010-2020
Grupa energetyczna Wydatki inwestycyjne na lata 2010-2020

Energa 20 mld PLN

Enea 22 mld PLN

ZE PAK 1.0 - 2.0 mld PLN

Tauron 48.8 mld PLN

PGE 39 mld PLN

Źródło:	Dariusz	Ledworowski,	SRNPRE	(PGE	i	Tauronie	zadłużenie	netto:	max	2,5	x	EBITDA,	
reszta	spółek	zadłużenie	netto	max	4	x	EBITDA)

roszczenia, z uwagi na parametry bytowe (nie można pozbawić kogoś domostwa 
zimową porą), są trudniej egzekwowalne i niejednokrotnie rozciągnięte w czasie. 
Prąd zaś, w przypadku nieregulowania zobowiązań, można odciąć w mig, za do-
tknięciem pstryczka. To dwa różne rynki.

 � Czyli jednak antygrawitacja?

Stoimy w przededniu polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. W obliczu 
przyjęcia Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej instytucja samej prezydencji 
co prawda została poddana funkcjonalnej deprecjacji na rzecz pospołu Przewod-
niczącego Radu Europejskiej oraz Wysokiego przedstawiciela Unii do spraw za-
granicznych i polityki bezpieczeństwa, lecz nadal może nadawać ton. Polska od 1 
lipca chce się poruszać w pięciu aspektach:

 � umożliwienie akcesji Chorwacji do struktur UE,
 � walka z narodowymi egoizmami,
 � otwarcie europejskich sprzedawców na polski rynek (kazus Amazona),
 � szeroko rozumiana Energetyka,  
 � podpisanie Umowy Stowarzyszeniowej z Ukrainą.

Przygotowanie Polski do implementacji wytyczonych ścieżek może być oceniane 
wysoko, niemniej problemy wewnętrzne naszego kraju, w szczególności w obszarze 
energetycznym, mogą stłamsić ogólny zapał działania - szykuje się batalia z Komi-
sją Europejską przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości w sprawie rozdziału 
bezpłatnych praw do emisji - mamy również problemy ze zebraniem poprawnych 
danych enumerowanych emisji dwutlenku węgla z instalacji przemysłowych. Wnio-
sek musi być złożony do końca września br. Do tego dochodzi malejąca pozycja 
mniejszych państw w Radzie UE. Należy pamiętać, że pierwsza połowa obecnego 
10-lecia to nie tylko przejście w ramach ETS z grandfatheringu do aukcjoningu, ale 
również demontaż znanego nam systemu głosowania w organie międzyrządowym 
jakim jest właśnie Rada Unii Europejskiej. Od 1.11.2014 r.7 zmienia się bowiem sys-
tem głosowania wyraźnie faworyzujący większe państwa - do przegłosowania wnio-
sku niezbędna będzie większość kwalifikowana ledwie 55% członków jednak nie 
mniej niż 15 członków, reprezentujących 65% ludności Unii8, a nie jak dotychczas 
255 głosów (de facto 73% wszystkich głosów), jednak nie mniej niż 18 członków, 
reprezentujących 62% ludności Unii9. Trudniej więc będzie o przedstawianie swoich 
racji sprzecznych z interesami większych podmiotów. Jedyną furtką dla instytucjo-
nalnie „słabszych” pozostanie instytucja wzmocnionej współpracy wyartykułowana 

po raz pierwszy w art.11 Traktatu Am-
sterdamskiego z 1997 r., która zezwala 
na ściślejszą współpracę państw człon-
kowskich  (co najmniej 9) niejako poza 
Unią Europejską, lecz przy spełnieniu 
wymogów traktatowych - nie może na-
ruszać rynku wewnętrznego, spójności 
gospodarczej i terytorialnej UE.

Zatem będzie trudniej - jeżeli po-
nadto dodamy do tego kompletnie nie-
świadomą nadchodzącej zmiany opinię 
publiczną, która po likwidacji 330 tys. 
miejsc pracy10 w przemyśle najbardziej 
zagrożonym zjawiskiem wycieku węglo-
wego (ang. carbon leakage), stanie się 
bardziej podatna na populizm, całkowicie 
zatracając zdroworozsądkowe zmysły. 

Należy zapytać przewrotnie: czy za-
tem w Polsce oczekujemy na potwier-
dzenie teorii antygrawitacyjnej, dosko-
nale opisanej w książce „Introducing 
Unity” Davida Barclaya? Teorii, która od 
lat 50. jest stale weryfikowana przez na-
ukowców (Keely, Tesla, Kozyrev, obec-
nie Alex Frolov), a której potwierdzenie 
może ostatecznie rozwiązać wszelkie 
bolączki energetyczne świata. Manipulo-
wanie, tudzież kontrolowanie grawitacji i 
umiejętność inicjowania grawitacji (przy-
ciągania) i antygrawitacji (odpychania) 
może  stać się w niedalekiej przyszło-
ści źródłem darmowej, zeroemisyjnej 
energii. Nie potrzeba będzie elektrow-
ni, turbin, generatorów, zwojów kabli, 
paliwa pierwotnego, łaski politycznej, 
potężnych inwestycji kapitałowych, itd. 
To wszystko zastąpi FFM (ang. Field 
Frequency Modulator), który będzie w 
stanie wytworzyć (wewnątrz urządzenia) 
własne, ujednolicone pole częstotliwości 
magnetycznej w obrębie innego, ujed-
noliconego pola częstotliwości magne-
tycznej (pola ziemskiego), co wytworzy 
elektryczne napięcie, które będzie mo-
gło być transferowane do konwencjo-
nalnych generatorów.

Tylko, czy to rozwiązanie technicz-
ne ujrzy kiedykolwiek komercyjne świa-
tło? o

7) Z tym zastrzeżeniem, że w latach 1.11.2014 r. - 31.3.2017 r. obowiązuje wynegocjowany przez śp. Lecha Kaczyńskiego Kompromis z Joaniny, na który powołać się może każde 
państwo członkowskie. Takie powołanie będzie skutkowało stosowaniem dotychczasowych reguł głosowania wedle postanowień  Traktatu Nicejskiego.

8) Mniejszość blokująca to 4 państwa UE.

9) Mniejszość blokująca to 91 głosów.

10) Tyle jest zagrożonych.
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Przemysław Zaleski, wiceprezes ds. handlowych ENEA Operator Sp. z o.o., 
wiceprzewodniczący Społecznej Rady ds. Narodowego Programu Redukcji Emisji,  

ekspert Podkomisji Sejmowej ds. Energetyki i członek PTPiREE

Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad kształtowania 
i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną - zwany 

rozporządzeniem taryfowym - wynika z faktu wejścia w życie ustawy z dnia  
8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz zmiany 
niektórych innych ustaw. Dla przypomnienia należy wspomnieć, że ostatnia 
nowelizacja niejako uzupełniła braki w polskiej legislacji, wynikające 
z rozporządzenia (WE) 714/2009/WE Parlamentu Europejskiego i Rady  
z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci  
w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej.

Zarządzanie usługami dystrybucyjnymi 
wymaga dostosowania rozporządzenia taryfowego
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Projekt rozporządzenia pomimo 
licznych konsultacji nie wszedł 

w życie i za bardzo nie wiadomo, 
kiedy będzie. W projekcie rozpo-
rządzenia „taryfowego” dokonano 
przeszeregowania stawek opłat ta-
ryfowych przedsiębiorstw energe-
tycznych prowadzących działalność 
w zakresie dystrybucji lub przesyła-
nia energii elektrycznej. Projekt miał 
być także remedium na wiele pro-
blemów, które nie były dokładnie 
rozstrzygnięte. W projekcie prze-
widziano  m.in. stworzenie oddziel-
nej grupy taryfowej dla odbiorców, 
którzy nie są wyposażeni w układy 
pomiarowo-rozliczeniowe (§6	ust.	3	
projektu), ponieważ obecnie możli-
wość tworzenia takiej grupy przewi-
dują taryfy przedsiębiorstw energe-
tycznych. 

Lektura tego i innych artykułów 
powoduje trudności w zarządzaniu 
sprzedażą usług dystrybucji i stawia 
pytania: jak będzie wyglądało nowe 
rozporządzenie i czy de facto po-
prawi sytuację zarówno odbiorców, 
jak i Operatorów Systemu Dystry-
bucyjnego?

 � Diabeł tkwi  
w szczegółach

Wyżej wskazany przepis i analiza 
następnych wskazuje, że można już 
dziś wskazać obszary, które niedłu-
go po wejściu projektu w życie bę-
dą negowane albo przez OSD, albo 
przez URE, czy Klientów.  Faktycznie 
nie było przepisu, który regulował-
by sytuację Odbiorcy bez tzw. licz-
nika. Jednak jeżeli odbiorcy nie są 
wyposażeni w układy pomiarowe, to 
możemy mówić o sprzedaży energii 
elektrycznej i stosowanych cenach i 
stawkach opłat? Czy lepiej w takich 
przypadkach należy stosować opłaty 
ryczałtowe za przyłączenie danego 
urządzenia w zł/MW? 

W	§10	projekt	przewiduje,	że:		
Koszty	uzasadnione	uwzględniane	
w	kalkulacji	cen	lub	stawek	opłat,	
o	których	mowa	w	§9,	dla	wykony-

wanej	działalności	gospodarczej	w	
zakresie	wytwarzania,	przesyłania	
lub	dystrybucji	energii	elektrycznej	
-	stanowią	planowane,	dla	danego	
roku,	uzasadnione	koszty	przedsię-
biorstwa	energetycznego,	uwzględ-
niające	uzasadniony	zwrot	z	kapita-
łu	zaangażowanego	w	wykonywaną	
działalność	gospodarczą.	

Należy pamiętać, że każda spół-
ka prawa handlowego powinna kre-
ować zysk, więc uzasadniony zwrot 
budzi wątpliwość: po co optymalizo-
wać swoje koszty, skoro marchew-
kę (czyli zwrot z kapitału) mogę uzy-
skać lub nie? 

Od dawna toczy się także dysku-
sja, czy nie należy ujednolicić sprawę 

mocy, dokładnie w §11	ust.	2		wpi-
sać:	na	podstawie	planowanych,	
dla	każdego	roku	okresu	regulacji,	
ilości	energii	elektrycznej	przewidy-
wanych	do	sprzedaży,	wytworzenia,	
przesłania	lub	dystrybucji,	a	także	
wielkości	mocy	przyłączeniowej	za-
miast	umownej. W projekcie starano 
się także rozwiązać zmianę związa-
ną z likwidacją rozliczeniowej opła-
ty przesyłowej (kalkulowanej	przez	
operatora	systemu	rozliczeniowej	
§	15,	19	oraz	§	26	projektu), któ-
ra ma uprościć sposoby rozliczeń 
za świadczone usługi przesyłania 
dla uczestników hurtowego rynku 
energii elektrycznej. Aktualnie opła-
ta rozliczeniowa wnoszona jest m.in. 
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przez operatorów systemu dystrybu-
cyjnego, który biorą udział w mecha-
nizmie bilansowania handlowego. Jej 
likwidacja spowoduje  uproszcze-
nie pokrywania kosztów systemów 
bilansowo-rozliczeniowych, ponie-
waż opłaty na pokrycie kosztów z 
nimi związanych przenoszone będą 
bezpośrednio na podmioty pobiera-
jące fizycznie energię elektryczną 
z sieci przesyłowej (duzi odbiorcy i 
operatorzy systemu dystrybucyjne-
go, a dopiero OSD przeniesie je na 
odbiorców przyłączonych do sieci 
dystrybucyjnej). 

Istotne jest także to, że starano 
się uprościć sposób kalkulacji tary-
fy przedsiębiorstw dystrybucyjnych, 
poprzez włączenie opłaty abonamen-
towej do kalkulacji opłaty za usługi 
dystrybucji.  

 � Dobry wiatr

Ważne jest, że zauważono (w	
§15), że koszty przedsiębiorstw 
dystrybucyjnych w 98% są koszta-
mi stałymi. Jednocześnie, niezależ-
nie od wielkości zamawianej mocy 
przyłączeniowej, przedsiębiorstwa te 
muszą utrzymywać majątek siecio-
wy zgodnie z wydanymi warunkami 
przyłączeniowymi (mocą przyłącze-
niową). Dopiero zmiana mocy przy-
łączeniowej (jej zmniejszenie) zwal-
nia niewykorzystane zasoby sieciowe 
do innego wykorzystania. Zwiększe-
nie natomiast mocy przyłączeniowej 
wymaga wydania nowych warunków 
przyłączeniowych i zawarcia nowej 
umowy. 

Obecne ceny energii elektrycz-
nej (a raczej nic nie wskazuje, aby 
miały ulec drastycznemu obniżeniu) 
zapewniają, że udział opłat stałych 
w opłatach ogółem za energię i jej 
dystrybucję, przy zastosowaniu pro-
ponowanej zmiany sposobu kalku-
lacji stawek opłat dystrybucyjnych, 
będzie się kształtował na w miarę 
prawidłowym poziomie. Proponowa-
na zmiana sposobu kalkulacji stawek 
opłat przesyłowych i dystrybucyjnych 

i ich stosowanie - zapewni większą 
stabilność przychodów i tym samym 
racjonalniejsze planowanie przedsię-
wzięć remontowych, modernizacyj-
nych i inwestycyjnych.

 � Jest dobrze,  
jest za dobrze,  
a istotnej sprawy 
niestety brak …

W §23 stawkę opłaty abonamen-
towej (o	której	mowa	w	§5	ust.	2	pkt.	
2	oraz	ust.	3	pkt.	3), kalkuluje się na 
podstawie kosztów uzasadnionych 
ponoszonych w związku z odczyty-
waniem wskazań układów pomiaro-
wo-rozliczeniowych i ich kontrolą. Nie 
podoba się to głównie urzędom, bo 
uważają, że w ten sposób nasze ra-
chunki są zagmatwane (stanowisko	
UOKIK-u	w	sprawie	odgraniczania	
odbiorcom	dostępu	do	rynku	energii,	
poprzez	stosowanie	skomplikowa-
nych	wieloskładnikowych	rachunków	
za	energię	i	usługę	dystrybucyjną). 
Niestety, musimy to robić, pomimo, 
że nasi koledzy - sprzedawcy - zasta-
nawiają się jaka ilość przychodu jest 
generowana w tej opłacie w stosun-
ku do kosztów jej generowania. Tym 
bardziej, że na razie zarówno OSD, 
jak i sprzedawcy ponoszą wysokie 
koszty związane z jej ewidencją. 

Czasami regulacje są za głębo-
kie, np. w §35 ust. 2 w opinii ENEA 
Operator nie jest konieczne uzu-
pełnianie zapisu Rozporządzenia o 
sposób uwzględnienia bonifikaty. W 
chwili obecnej wypłaty realizowane 
są w zależności od formy w jakiej 
wnioskuje o to Klient i proponujemy 
modyfikację zapisu zbieżną z prak-
tyką przedsiębiorstwa. Ogranicza to 
sytuację rozliczeń wzajemnych po-
między  Sprzedawcami, a OSD - w 
przypadku gdy Klient posiada umo-
wę o świadczenie usługi komplek-
sowej.  Umożliwia również Kliento-
wi szybką realizację jego wniosku, 
bez względu na podmiot, do które-
go skierowany zostanie wniosek o 
bonifikatę.

W zakresie §41 ust. 1 pragnę 
zwrócić uwagę, że zapis w kształ-
cie zaproponowanym w Rozporzą-
dzeniu stwarza zbieżne zagrożenia 
z zapisem umożliwiającym za zgo-
dą Operatora wprowadzanie zmien-
nej wielkości mocy umownej na po-
szczególne miesiące w roku. Brak 
wytycznych dotyczących katalogu 
czynników decyzji o umożliwieniu da-
nemu Klientowi zgody na rozwiązanie 
zaproponowane w projekcie, stwarza 
sytuację, w której każda negatywna 
decyzja operatora systemu dystry-
bucyjnego, będzie narażała Spółkę 
na wystąpienia o rozstrzygnięcia są-
dowe lub administracyjne. W konse-
kwencji skrajnej interpretacji zapisu, 
nakłada to na Spółkę konieczność 
przyjmowania wszelkich wniosków o 
zmianę mocy i ich pozytywną reali-
zację (o ile umowa nie zawiera zapi-
su wykluczającego możliwość zmia-
ny mocy). W innym wypadku Spółka 
ponosi ryzyko zarzutu nierównego 
traktowania Klientów, tudzież wspo-
mnianych wyżej sporów sądowych 
oraz urzędowych.

Za to w drugą stronę, innym, 
ale bardzo ważnym i nie porusza-
nym problemem jest kwestia, któ-
ra dotyczy kosztów związanych z 
pełnieniem funkcji operatorskich 
na majątku innych dystrybutorów. 
Ciężko sobie wyobrazić, aby OSD 
mogły inwestować w cudzy ma-
jątek. Na jakich zasadach, w jaki 
sposób przypisać odpowiedzial-
ność za jego eksploatację?

 � Wnioski

Podsumowując, przygotowywany 
projekt niesie rozwiązanie wielu pro-
blemów. Niestety, w wielu aspektach 
jest niedopracowany lub nie porusza 
kwestii najbardziej palącej. Mamy 
jednak nadzieję, że uda się w ramach 
konsultacji społecznych i przekazy-
wanych uwag stworzyć dokument, 
który zadowoli wszystkie strony. Ma-
my niepowtarzalną szansę zrobić to 
od razu dobrze. o
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Tadeusz Szulc

Potrzeby i sposoby 
optymalizaCji systemów bilingowyCh
Biling nie jest pojęciem łatwo definiowalnym. Dynamika dyskusji 

na ten temat wyprzedza o pięć długości każdą inną. Pojawiają się opinie, 
że „coraz trudniej jest wyodrębnić istotę rozwiązania bilingowego z materii 
rekomendowanych systemów i ocenić ją poza tym kontekstem”  
oraz że „proponowane rozwiązania są bardzo zachowawcze. Część z nich 
jest bardzo przeciętna. Za to marketingowo windowane są na wysoki poziom 
określany bardzo często terminem najlepsze w swojej klasie”.

Jak długo będzie trwać ta dyskusja? 
Myślę, że tak długo jak „niewprawny 

klient” stanie się „wprawnym klientem” 
i zacznie z konsekwencją korzystać ze 
swoich praw. Można zaryzykować na-
wet takie sformułowanie, że „dzisiejsze 
bilingi żyją w czasie pożyczonym od 
klientów”.

Jest w tych opiniach sporo prawdy, 
wynikającej głównie z faktu, że nowe 
systemy bilingowe przedstawiane są 
jako cookie cutter, a oczekiwane są o 
znacznych cechach indywidualnych. Na-
tomiast liczba zwolenników gruntownych 
modyfikacji dotychczas używanych sys-
temów bilingowych gwałtownie spadła. 

Jest to zrozumiałe, bo przecież każ-
de przedsiębiorstwo zmienia swoje ak-
tywa i pasywa. A to właśnie do nich 
wymaga się dostosowania i uporząd-
kowania aplikacji bilingowej. Wymaga 
to z jednej strony doskonałego wyczu-
cia szczegółów działalności, a z drugiej, 
całościowego podejścia do problemu 
identyfikacji kosztów i efektów, mode-
lu biznesowego i charakteru rynku, na 
którym firma działa.

Trudno w tej sytuacji o pośpiech, 
gdy proces decyzyjny w tej sprawie 
balansuje na linie niesprawdzalności 
i nieoczywistości. Pośpiech, z resztą, 
to niebezpieczeństwo spłycania wie-
lu zagadnień związanych z bilingiem.

Jednym z takich spłycanych zagad-
nień jest sprawa rzekomej nadrzędno-
ści technologii przy wyborze bilingu. 
Technologia jest oczywiście ważna, bo 
umożliwia realizację naszych pomy-
słów, ale doskonałość techniczna, czy 
technologiczna nie musi gwarantować 
jakości biznesowej.

Innym spłycanym zagadnieniem 
jest pomysł, aby z obecnego bilingu 
wydzielić poza jego strukturę cały sze-
reg jego modułów. Tak naprawdę jest 
to nie najgorszy pomysł, który wymaga 
jednak określonego uwiarygodnienia. 
Do tej oceny potrzebne są jakieś na-
rzędzia interpretacyjne, jakieś techniki 
oceny. Przecież etapy postępowania 
podczas wydzielania modułów poza 
struktury bilingu mogą być różne w za-
leżności od okoliczności i charaktery-
styki wydzielanej funkcji.

Tadeusz Szulc, doświadczony 
menadżer posiadający bogatą wiedzę 
z zakresu sektora Utilities i IT. Posia-
da kilkunastoletnie doświadczenie w 
sprzedaży rozwiązań biznesowo-infor-
matycznych oraz w pracy na stanowi-
skach audytora i analityka biznesowe-
go, wieloletnią praktykę w zarządzaniu 
złożonymi projektami wdrożeniowymi, 
umiejętność budowania pozytywnego 
wizerunku firmy (marketing i PR) oraz 
dużą kreatywność i umiejętność imple-
mentacji nieszablonowych rozwiązań. 
Jest doskonałym organizatorem pracy 
w środowisku wieloprojektowym.
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Takich przykładów można mnożyć, 
a wykazywany przy tej okazji nadmier-
ny i niczym nieuzasadniony optymizm 
potrafi zmącić ocenę sytuacji.

Co ciekawe, w dyskusji tej margi-
nalnie traktuje się sprawę optymalizacji. 
Głównie dlatego, że część decydentów 
zakłada, że jak zostanie wdrożony nowy 
system, to problem ten zostanie roz-
wiązany niejako przy okazji. Niestety, 
doświadczenie wskazuje, że nie zosta-
nie rozwiązany. Najczęściej, chociaż nie 
jedynie, wynika to z faktu, że wszelkie 
działania mające na celu poszukiwa-
nie najlepszych (czytaj: optymalnych) 
rozwiązań są upraszczane i uogólnia-
ne. Skutek jest taki, że nowo wdrożo-
ny system wymaga nie tylko tzw. sta-
bilizacji powdrożeniowej, ale również 
optymalizacji.

Oczywiście jest pewna wiedza, na-
zwijmy ją „propedeutyką bilingu” (prze-
kazywalna) i duży zakres doświadczeń 
(niestety nieprzekazywalnych), która 
pozwala nie tylko ograniczyć te nie-
korzystne praktyki, ale również odpo-
wiednio skalibrować aplikację.

Wykonanie tych prac nie jest jed-
nak sprawą prostą, gdyż nie ma jed-
nej uniwersalnej metody, jednakowo 
efektywnej dla wszystkich problemów 
związanych z optymalizowaniem bilin-
gu. Można tu mówić nawet o pewnej 
barierze psychologicznej związanej z 
bogactwem procedur utrudniających 
wybór optymalnego kryterium. Sam 
proces analizy jest również trudny 
mentalnie. Poddawane jej bowiem bę-
dą również właściwości systemu do-
tąd niedostrzegane lub zlekceważone.

Sprawna optymalizacja powinna 
opierać się na wiedzy i doświadcze-
niach. Pomysły optymalizacyjne syn-
tetyzowane w taki sposób sprawdza-
ją się.

Jeżeli nie zostanie ona przepro-
wadzona, to nawet wdrożenie tego 
uznawanego za „najlepszy” biling nie 
przyniesie spodziewanych korzyści. 
Sam system bilingowy nie sprawi bo-
wiem, że dana firma będzie bardziej 
efektywna i rentowna. Przyniesie on 
firmie korzyści, kiedy ma ona pomysł, 

jak usprawnić swój własny biznes. Na-
tomiast powinien dawać firmie możli-
wość rozwoju, a nie tylko systematy-
zować zachodzące procesy.

System bilingowy to również mi-
liony, a w niektórych instalacjach mi-
liardy, rekordów zgromadzonych w 
bazach danych. Ich ilość przyrasta 
z miesiąca na miesiąc. Ten stan mo-
że stać się bardzo szybko pułapką, z 
której trudno znaleźć wyjście i dlatego 
w zależności od rodzaju prowadzonej 
działalności, wielkości oraz organiza-
cji pracy przedsiębiorstwa należy do-
brać odpowiedni system zarządzania 
tymi zasobami.

Nie od dzisiaj wiadomo, że środo-
wiska aplikacji bilingowej są bardzo 
złożone, tym większego znaczenia 
nabiera monitorowanie pamięci ma-
sowej, archiwizacja, relokacja danych 
i kształtowanie środowiska.

Głównym celem prac optymaliza-
cyjnych powinno być zdefiniowanie i 
ustalenie hierarchii ważności czynni-
ków, które ponad wszystko odpowia-
dają za efektywną obsługę odbiorców.

Należy jednak pamiętać, że opty-
malizacja bilingu polega na podejmo-
waniu szeregu decyzji. Każda z nich, 
poprzez złożoną sieć powiązań, ma 

wpływ na wiele elementów funkcjo-
nowania firmy.

Nie trzeba chyba dodatkowo pod-
kreślać, że każda optymalizacja tego 
procesu oznacza dla firmy konkretne i 
wymierne oszczędności. Powinien być 
to proces kluczowy dla każdej firmy 
wykorzystującej w swojej pracy sys-
tem bilingowy.

Należy zwrócić uwagę, że w sytu-
acjach, w których istnieje wiele możli-
wości wyboru albo, w których te moż-
liwości pojawiają się kaskadowo jedna 
po drugiej, próby optymalizacji mogą 
nie mieć końca.

W dzisiejszym świecie najważniej-
szą cechą, którą powinien charaktery-
zować się biling to, przede wszystkim, 
szybkość jego działania. 

Szybkość oczywiście musi iść w 
parze z doskonałą organizacją, a sto-
sowane procedury obsługi klienta mu-
szą być bardziej kompleksowe. 

Aby to zapewnić należy stale 
nadzorować wydajność miejsc kry-
tycznych aplikacji, a to oznacza, że 
optymalizacja bilingu jest procesem 
ciągłym i dynamicznym.

Optymalizację należy rozpocząć 
od przeprowadzenia audytu, tj. prze-
prowadzić monitorowanie systemu 

Rys. 1. Optymalny czy do zoptymalizowania? 
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bilingowego zbierając informacje o 
czasach poszczególnych wydarzeń 
oraz przeprowadzić analizę trendów 
ilościowych. Wskazane jest również 
prześledzić aktywność poszczegól-
nych użytkowników systemu, ustalić 
korelację wszystkich typów zdarzeń 
oraz opracować mapę topologii sieci 
używanej przez aplikację. Kolejnym 
krokiem jest weryfikacja czasu dostę-
pu do informacji bilingowych składo-
wanych w macierzach dyskowych. 
Bardzo często jest to wąskie gardło i 
najczęściej przepustowość systemu 
ograniczają właśnie fizyczne możliwo-
ści używanych napędów dyskowych. 
Następnie należy określić satysfakcjo-
nujący poziom mocy obliczeniowej dla 
poprawnego funkcjonowania systemu 
bilingowego.

Kolejnym krokiem powinna być 
analiza optymalizacyjna przepusto-
wości wykorzystywanej sieci. Wpraw-
dzie sam proces jej optymalizacji nie 
zwiększy realnej jej przepustowości, 
ale najczęściej eliminuje pojawiające 
się efekty przeciążenia.

Podczas tych prac należy być bar-
dzo krytycznym, bowiem struktury na 
których funkcjonuje aktualnie lub bę-
dzie funkcjonował biling powstawały 
najczęściej kilka lat temu i prawdopo-
dobnie są nieoptymalne.

Inną istotną sprawą jest współpra-
ca z firmą prowadzącą proces utrzy-
maniowy systemu. Musi mieć ona 
świadomość dynamicznych zmian 
zachodzących na rynku użytkowni-
ka aplikacji i szybko reagować na te 
zmiany.

O tym elemencie należy także pa-
miętać podczas wdrożenia systemu. 
Istotnym elementem procesu imple-
mentacji oprogramowania jest jego 
kastomizacja. Polega ona na dosto-
sowaniu systemu informatycznego 
do specyfiki przedsiębiorstwa i indy-
widualnych wymagań użytkowników. 
Implementacja trwa czasami nawet 
kilkanaście miesięcy i jest mało praw-
dopodobne, aby w ciągu tego okresu 
nie przebiegały modyfikacje procesów 
biznesowych. Wdrażana aplikacja po-

winna być harmonizowana ze zmiana-
mi tych procesów, bowiem jej podsta-
wowym celem, już na tym etapie, jest 
realizacja wymagań biznesu.

Należy zaznaczyć, że całość prac 
optymalizacyjnych jest wielowymiaro-
wa i dotyczy z jednej strony odpowied-
niej kalibracji samej aplikacji bilingo-
wej, a z drugiej - uargumentowanego 
rozdziału funkcji między urządzenia, 
architekturę sieci, optymalnego dobo-
ru urządzeń oraz rozwiązań zapewnia-
jących bezpieczeństwo danych klasy 
SIEM (Security Information and Event 
Management).

W dzisiejszym 
świecie 
najważniejszą 
cechą, którą 
powinien 
charakteryzować 
się biling to, 
przede wszystkim, 
szybkość jego 
działania

Prace te są czasochłonne i dlate-
go korzystniej jest, aby czynność ta 
nie była jednorazowa lub wykonana 
wyrywkowo. Dzisiaj już nie jest za-
skoczeniem fakt, że duże firmy po-
wołują po stronie biznesowej centra 
kompetencyjne odpowiedzialne za 
optymalizację. Jest to uzasadnione 
między innymi faktem, że właściwe 
zaspakajanie potrzeb klientów, szcze-
gólnie tych uznanych za kluczowych, 
wymaga prawie całkowitej autonomii 
i wyjścia poza tradycyjną strukturę or-
ganizacyjną.

Niezależnie od nadzoru aplikacji 
i sprzętu należy optymalizować pro-
cesy biznesowe, w tym: eliminować 
zbędne punkty zatrzymania proce-
sów, usuwać wąskie gardła, usuwać 
zbędne pętle, redukować liczbę roz-
gałęzień. Oznacza to ciągłą aktualiza-

cję przyjętych założeń biznesowych i 
optymalizację działań w celu jak naj-
lepszego dostosowania do zmienia-
jących się warunków zewnętrznych. 
Stosować w tym celu należy różne 
metody i techniki. Sięgać po spraw-
dzone rozwiązania z obszaru BPM 
(Business Process Management), 
gdzie wzrost efektywności przedsię-
biorstwa uzyskuje się dzięki automaty-
zacji przepływu pracy, po rozwiązania 
wywodzące się z aktuarialnej mate-
matyki czy wreszcie po rozwiązania z 
pogranicza różnych dyscyplin. 

Efekty tych prac zaskakują czasa-
mi nawet fachowców. Na przykład: w 
jednej z dużych firm prace optymali-
zacyjne związane ze składowaniem 
treści przyczyniły się do nieprzewi-
dywanego i niezakładanego dodat-
kowego obniżenia kosztów. Należy 
się spodziewać, że takich efektów 
będzie jeszcze więcej. Jest to rezul-
tat wyraźnego wzrostu roli aplikacji 
działających w czasie rzeczywistym 
lub do niego zbliżonym. Dzięki temu 
ulega znacznej poprawie trafność de-
cyzji podejmowanych w wielu proce-
sach biznesowych.

Przy formułowaniu wniosków z 
analiz wykonanych w trakcie proce-
sów optymalizacyjnych może oka-
zać się, że wystąpi potrzeba podjęcia 
jeszcze jednej, podstawowej decy-
zji - czy inwestować we własne roz-
wiązania, czy też korzystać z usług 
oferowanych przez firmy zewnętrzne.

Według analityków Gartnera (dane 
za 2010 r.) systematycznie wzrasta 
wolumen prowadzonych prac optyma-
lizacyjnych. W swoim raporcie Gartner 
wskazuje, że prace te uzyskują sta-
tus nadrzędności nad innymi pracami 
i koncentrują się kolejno nad: zwięk-
szeniem efektywności procesów biz-
nesowych, zmniejszeniem kosztów 
ich realizacji oraz optymalizacją wy-
korzystania pracy ludzkiej.

Jedno jest pewne: każdy biling 
można zoptymalizować przed, w trak-
cie i po wdrożeniu oraz podczas jego 
eksploatacji, a jego kolaudacja jest 
dzisiaj wymogiem sine qua non. o

”
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Zauważyliśmy	brak	w	naszym	regio-
nie	zaplecza	magazynowo-chłod-

niczego.	Ponieważ	pomysły	czerpiemy	
z	potrzeb	naszych	klientów	i	natych-
miast	staramy	się	je	wdrażać,	wiosną	
2007	r.	wprowadziliśmy	się	do	nowej	
siedziby	 firmy	 na	 terenie	 Specjalnej	
Strefy	Ekonomicznej	w	Słupsku	i	od	
tamtej	pory	poszerzyliśmy	zakres	ofe-
rowanych	przez	nas	usług	o	składo-
wanie	 i	 zamrażanie	produktów	spo-
żywczych,	 w	 szczególności	 ryb,	 jak	
również	handel	 rybami	pochodzenia	
głównie	bałtyckiego,	pochodzącymi	z	
polskich	kutrów	-	informuje Sławomir 
Gojdź, właściciel firmy i jej pomysło-
dawca. 

Po zamrożeniu ryby sprzedawane 
są polskim przetwórcom oraz w mniej-
szym stopniu, bezpośrednio do spoży-
cia firmom z Europy Południowej. - Na	
przestrzeni	13	lat	działalności	powięk-
szyliśmy	w	znacznym	stopniu	pakiet	
usług	i	znacznie	się	przeobraziliśmy.	
W	biznesie	trzeba	zaryzykować	i	być	
konsekwentnym	w	działaniu,	nie	zrażać	
się	niepowodzeniami.	Wciąż	poszuku-
jemy	nowych	rozwiązań	i	usprawnień.	
Współpraca	z	najlepszymi	producenta-
mi	specjalistycznego	sprzętu	na	świe-
cie	pozwoliła	nam	na	zautomatyzowa-
nie	naszej	produkcji	tak,	by	naszym	

klientom	zapewnić	towar	wysokiej	ja-
kości - mówi właściciel firmy. - Właśnie	
działanie	kompleksowe	pozwalające	
uczestniczyć	w	całym	procesie	wytwa-
rzania	naszego	produktu	od	łowiska	
poprzez	specjalistyczny	transport,	mro-
żenie,	składowanie	i	terminową	dosta-
wę	do	klienta	wyróżnia	naszą	firmę	na	
rynku - dodaje Gojdź. 

Ponieważ prowadzona działalność 
w zakresie zamrażania jest bardzo 
energochłonna, w celu ograniczenia 
kosztów zakupu energii elektrycznej na 
potrzeby funkcjonowania zakładu, pod-
jęto decyzję o zakupie i instalacji turbiny 
wiatrowej. Wykorzystując dobre warunki 
wietrzności w Słupsku, pozwalające na 
rentowność tego typu przedsięwzięcia, 
postawiono na nowoczesność i efek-
tywność. I tak w 2010 r. na terenie fir-
my stanęła przyzakładowa elektrow-
nia wiatrowa Enercon E-82 o mocy 2 
MW zapewniająca dostawę „zielonej” 
energii. Partnerem finansowym inwe-
stycji został PKO Bank Polski, któremu 
pomysł na wykorzystanie OZE w bie-
żącej działalności firmy wydał się do-
brą inwestycją, godną zaufania. Dzięki 
10-letniemu kredytowi inwestycyjnemu 
zabezpieczono kontrakt z dostawcą tur-
bin niemiecką firmą Enercon GmbH. W 
ten oto sposób Paula-Trans stała się 

jedną z pierwszych firm w Polsce, któ-
ra zastosowała tego typu rozwiązanie 
techniczne. Produkcja energii z siły wia-
tru wpłynęła na ograniczenie kosztów 
i zwiększenie konkurencyjności. Firma 
Paula Trans stała się jeszcze bardziej 
rozpoznawalna dzięki trzem skrzydłom i 
prawie 100 m wieży, które wytwarzając 
energię elektryczną zabezpieczają po-
nad połowę zapotrzebowania zakładu 
na energię elektryczną. 

- PKO	Bank	Polski	uwierzył	w	ten	
pomysł	i	pomógł	go	zrealizować.	Oka-
zał	się	wiarygodnym	partnerem	finan-
sowym,	z	którym	można	i	warto	reali-
zować	pomysły	na	rozwój	własnego	
biznesu	z	wykorzystaniem	odnawial-
nych	źródeł	energii - podkreśla wła-
ściciel, Sławomir Gojdź. - W	dalszym	
ciągu	poszukujemy	nowych	pomysłów	
na	rozwój	biznesu	i	wspólnie	z	naszymi	
partnerami	biznesowymi	zdobywamy	
nowe	rynki - dodaje Gojdź. o

PKO Bank Polski

Paula-Trans produkuje „zieloną energię”

Od początku swojej działalności w 1998 r. Paula-Trans Sp. Jawna Janina 
Gojdź, Sławomir Gojdź jest polską firmą rodzinną. Początkowo głównym 

kierunkiem jej działania był wyłącznie międzynarodowy transport chłodniczy 
na terenie państw należących do UE. 
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Budowa Parku Elektrowni Wia-
trowych w Darżynie była jednym z 
pierwszych projektów wiatrowych 
wnioskujących o finansowanie z 
PKO BP. Wszystkie fakty i szcze-
góły związane ze specyfiką branży 
były dla Banku nowe. Jak wyglądały 
relacje z Bankiem?

Poświęcaliśmy dużo czasu na przy-
bliżenie zagadnień związanych z projek-
tem. W rozmowach spotykaliśmy się z 
rzeczowymi pytaniami świadczącymi o 
weryfikacji naszych informacji w innych, 
niezależnych źródłach. Do tej pory nie 
korzystaliśmy z kredytów inwestycyj-
nych. Dla nas nowe były zagadnienia 
związane z branżą bankową. Rozmowy 
z bankiem stanowiły więc możliwość 
wzajemnej wymiany wiedzy i nauki z 
korzyścią dla obu stron.

W jaki sposób Bank podszedł do 
tematu? 

Nie moglibyśmy chwalić się dziś 
naszym sukcesem, gdyby nie pozy-
tywne nastawnie banku. Muszę od ra-
zu zaznaczyć, że niezależnie od branży, 
polityki firm, planów handlowych, czy 
strategii marketingowych, zawsze na 
końcu liczy się relacja pomiędzy ludźmi. 
Szczere zaangażowanie pracowników 
banku budziło w nas dużo szacunku. 
Cieszyliśmy się, że poznaliśmy ludzi 
szukających rozwiązań i wspierających 
nasze działania.

Na co pracownicy Banku zwró-
cili szczególną uwagę przy współ-
pracy?

Trudno jest wyrokować co działo 
się w głowach poszczególnych przed-
stawicieli banku, ale jestem przekonany, 
że podobnie jak w miłości najważniej-
sze jest pierwsze wrażenie. Nadmor-
skie Elektrownie Wiatrowe Darżyno to 
firma rodzinna. Od zawsze przyzwy-
czajeni jesteśmy do wzorowego po-
rządku w prowadzeniu dokumentacji. 
Starannie poukładane kopie i oryginały 
dokumentów, dostępność każdego z 
nich i szczegółowa znajomość ich za-
wartości musiała zostać zauważona. 
Z pewnością nie bez znaczenia było 
nasze zaangażowanie w projekt. Ży-
liśmy tym projektem i wiedzieliśmy o 
nim wszystko, byliśmy świadomi ryzy-
ka i umieliśmy nim zarządzać

Na co Pan zwrócił uwagę przy 
współpracy z Bankiem. Dlaczego 
wybrał Pan Bank PKO do współ-
pracy?

Mnie osobiście urzekł sposób po-
dejścia do klienta. Szczerze mówiąc 
przed złożeniem wniosku podzielałem 
błędną opinię, że PKO BP jest bankiem 
dla starszych ludzi spędzających czas 
w kolejkach przed okienkami kasowy-
mi, podczas gdy w innych bankach za-
pomina się o bezpośrednim kontakcie 
klienta indywidualnego z pracownikiem 
banku na rzecz obsługi konta ze strony 
internetowej. Teraz patrzę na to inaczej. 
PKO BP jest nowoczesną instytucją 
zatrudniającą otwartych i chętnych do 
pracy ludzi. Dostęp do konta jest rów-
nież przez Internet, a okienka kasowe 

spełniają odwieczną funkcję integracji 
społecznej znaną młodzieży z portali 
społecznościowych.

Dziś jestem przekonany, że dokona-
łem dobrego wyboru. PKO BP dyspo-
nuje potężnym kapitałem. Dzięki temu 
jest w stanie brać udział samodzielnie 
w projektach o dużo większej wartości 
niż banki konkurencyjne. Polski kapitał 
banku powoduje, że decyzje dotyczące 
dużych inwestycji zapadają najdalej w 
Warszawie, a nie w stolicach europej-
skich lub światowych mocarstw finan-
sowych. To mocno przyspiesza proces 
pozyskiwania kapitału, daje pewność, 
że pracownicy ryzyka finansowego i 
zarządu żyją w tych samych realiach 
i przez skórę czerpią bodźce z rynku, 
co pozwala na efektywniejsze i mniej 
ryzykowne decyzje.

Jestem szczęśliwy, że mogłem 
współpracować z pracownikami ban-
ku. Chęć realizacji, zaangażowanie i 
pozytywne myślenie działają na mnie 
motywująco. Lubię uczestniczyć w 
zadaniach, które sprawiają wszystkim 
dużo radości. To właśnie znalazłem w 
PKO BP. o

Rozmawiała:	Justyna	Szyndler
„Nowa	Energia”

Rozmowa z Marcinem Tomaszewskim, prezesem zarządu Nadmorskich Elektrowni Wiatrowych Darżyno Sp. z o.o.

Finansowanie projektów oze
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Piotr Dominiak, „Nowa Energia”

wiatR pewniejszy 
od polityki
Energetyka wiatrowa jest dziś wiodącą gałęzią sektora 

odnawialnych źródeł energii na świecie  
i wiele wskazuje na to, że jej rola będzie wzrastać.  
W Europie głównym stymulatorem jest Pakiet klimatyczny 
„3x20” i związana z nim dyrektywa wspólnoty  
o promocji stosowania odnawialnych źródeł energii. 

W Polsce potężne zasoby energii wiatru są wciąż 
wykorzystywane w bardzo niewielkim stopniu. 

Poziom rozwoju sektora będzie niestosowny do jego 
potencjału bez niezbędnych rozwiązań na polu prawno-
administracyjnym i finansowym, infrastrukturalnym, 
ale także świadomości społecznej. Do 2020 r. walka 
bowiem będzie się toczyć o być albo nie być około 
12000 MW mocy.

F
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 � Świat nakręca wiatr

Na początku 2010 r. energia płyną-
ca z elektrowni wiatrowych stanowiła 
ponad 2% całej zużytej energii elek-
trycznej na globie. Przez ostatnie 10 
lat miał miejsce niemal jedenastokrot-
ny przyrost jej mocy. Światowymi lide-
rami są USA (35,2 GW), Niemcy (25,8 
GW) i Chiny (25,1 GW). Całkowita za-
instalowana moc elektrowni wiatrowych 
na świecie osiągnęła 157 889 MW, a 
według 3 scenariuszy ma do 2020 r. 
wzrosnąć do 415 433 MW (scena-
riusz bazowy), 832 251 MW (scena-
riusz umiarkowany) lub 1 071 415 MW 
(scenariusz zaawansowany). 

W Polsce udział energii wiatru w 
całkowitym bilansie energii elektrycz-
nej wyniósł pod koniec 2010 r. 0,96%. 
Wówczas moc zainstalowana w na-
szym kraju wyniosła niespełna 1200 
MW, co na przestrzeni ostatnich 7 lat 
stanowiło około 10-krotny wzrost. We-
dług szacunków Polskiego Stowarzy-
szenia Energetyki Wiatrowej do 2020 r. 
ma urosnąć o dodatkowe 11700 MW, 
czyli znów 10-krotnie. Pod koniec 2009 
r. nasz kraj znajdował się na 13. miejscu 
w UE pod względem wielkości zainsta-
lowanej mocy. Przed nami były wyłącz-
nie kraje starej piętnastki. 

Jak twierdzą autorzy raportu pt. 
„Wizja Rozwoju Energetyki Wiatrowej 
w Polsce do 2020 r.” opracowanym 
przez Instytut Energetyki Odnawialnej 
(IEO) na zlecenie Polskiego Stowarzy-
szenia Energetyki Wiatrowej (PSEW), 
dotychczasowa niska dynamika roz-
woju tego rynku w Polsce była spo-
wodowana głównie stanem sieci elek-
troenergetycznych i związanych z nim 
trudnościami z przyłączeniem elek-
trowni wiatrowych. Wśród innych, naj-
bardziej fundamentalnych czynników 
determinujących wolniejszy rozwój wy-
mieniane są długotrwałe procedury pla-
nowania przestrzennego, a także ocena 
oddziaływania na środowisko. 

Istotnym problemem jest fakt, że 
najbardziej atrakcyjne z punktu widze-
nia wietrzności lokalizacje w Polsce 
(czyli przede wszystkim północna część 

kraju) są już w dużym stopniu nasyco-
ne, jeśli chodzi o możliwości przyłącza-
nia farm do sieci elektroenergetycznej. 
Ma to jednak też taki wymiar, że po-
woduje zainteresowanie inwestorów 
innymi regionami Polski, mimo wystę-
pującej na nich mniejszej intensywno-
ści wiatrów. 

Z drugiej strony, rynek energetyki 
wiatrowej charakteryzuje się wysokim 
potencjałem rozwojowym. Świadczy o 
tym m.in. duża aktywność w Polsce eu-
ropejskich i światowych liderów branży. 
W raporcie Ernst & Young z 2009 r. pt. 
„Renewable energy country attractive-
ness indices”, oceniającym atrakcyj-
ność inwestycyjną krajów w zakresie 
energetyki wiatrowej, Polska została 
umieszczona na 14. miejscu na świe-
cie, na 9. w Unii Europejskiej i na 1. 
wśród nowych członków UE i państw 
naszego regionu. 

 � Możliwości  
techniczne Polski

W 2011 r. na terenie naszego kra-
ju ma zostać zainstalowanych dodat-
kowych 500 MW mocy, a kapitał in-
westycyjny jest szacowany na 3 mld 
zł. Ten boom jest spowodowany m.in. 
przez akumulację środków unijnych w 
obecnym okresie na ten cel oraz przez 
strach koncernów energetycznych 
przed karami za emisje CO2. 

Dotychczasowa europejska sytu-
acja na rynkach energii wiatru jest rów-
nież pewnym wyznacznikiem wektora 
rozwoju dla Polski. Zarówno pod wzglę-
dem wielkości inwestycji w elektroener-
getyce oraz pod względem wielkości 
przyrostów nowych mocy (niespełna 
8,5 GW rocznie) przez całą obecną de-
kadę aż do 2008 r. była to najlepiej i 
najszybciej rozwijająca się sfera. Tak-
że w Polsce ten rodzaj energii wzmac-
niał w tym okresie swoje znaczenie, a 
w porównaniu z innymi odnawialnymi 
źródłami był zdecydowanie liderem. 
Choć należy zauważyć, że - zgodnie z 
ekspertyzą opracowaną przez Instytut 
Energetyki Odnawialnej na zamówienie 
Ministerstwa Gospodarki w 2007 r. pt. 

„Możliwości wykorzystania odnawial-
nych źródeł energii w Polsce do roku 
2020” potencjał ekonomiczny energety-
ki wiatrowej wykorzystany był do 2008 
r. w około 0,2%. 

Wbrew powszechnym opiniom, 
Polska dysponuje dość dobrymi wa-
runkami do rozwoju branży w zakresie 
lokalizacji. O wiele więcej do życzenia 
pozostawiają inne obszary wpływające 
na energetykę, tj. infrastruktura, prawo, 
czy ekonomia. Można z całą pewnością 
powiedzieć, że wiatr jest bardziej pewny 
niż politycy. Niemniej jednak jest w Pol-
sce kilka obszarów uprzywilejowanych 
pod względem wietrzności: wybrzeże 
morskie, północno-wschodnie obsza-
ry kraju, tereny Warmii, Mazur i Pomo-
rza oraz obszary Polski Południowej, 
głównie Dolnego Śląska oraz Podkar-
pacia. Również pozostałe regiony kraju 
- głównie dzięki rozwojowi technologii 
przeznaczonych dla niskich prędko-
ści wiatru oraz możliwości stosowania 
masztów wyższych wysokości - są, z 
punktu widzenia lokalizacji inwestycji, 
opłacalne ekonomicznie. 

Potencjał możliwych lokalizacji jest 
u nas bardzo wysoki. Tereny pozbawio-
ne naturalnych i sztucznych barier ogra-
niczających swobodny przepływ powie-
trza stanowią około 60% powierzchni 
kraju - są to głównie użytki rolne, do-
stępne dla inwestycji wiatrowych. Pol-
ska niestety nie dysponuje szczegó-
łowym atlasem wiatrów. Podstawowe 
szacunki są oparte na danych meteoro-
logicznych i standardowych rozkładach 
prędkości wiatru oraz innych analizach 
wykonywanych na potrzeby energetyki 
wiatrowej oceniających prędkość i kie-
runek wiatrów. Jednak jednoznaczna 
ocena atrakcyjności wybranych loka-
lizacji pod kątem zasobów wiatru wy-
maga zawsze przeprowadzenia szcze-
gółowych pomiarów. 

Obecnie stosowane technologie 
energetyki wiatrowej pozwalają na efek-
tywne korzystanie z energii wiatru na-
wet w tych miejscach, gdzie wieje on 
z prędkością powyżej 5 m/s. Ten waru-
nek jest spełniany w 80% użytków rol-
nych. Jednocześnie część tych gruntów 
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podlega różnym formom obszarowej 
ochrony przyrody, która wyklucza re-
alizację inwestycji (są to m.in. obszary 
NATURA 2000, parki narodowe, obsza-
ry krajobrazu chronionego, itp.).

 � A może morze?

Z punktu widzenia energetyki wia-
trowej na świecie rośnie znaczenie ob-
szarów morskich. W Polsce ta gałąź 
jest w bardzo wczesnej fazie planowa-
nia. Wiadomo na pewno, że ogranicze-
nia przestrzenne dla inwestycji na mo-
rzu są znacznie większe niż na lądzie. 
Wiążą się one m.in. z faktem włącze-
nia dużych fragmentów polskich wód 
do NATURY 2000, ale także z możli-
wościami technicznymi budowy elek-
trowni, na co wpływ ma np. głębokość 
morza. Nie bez znaczenia pozostają 
również konflikty związane z wykorzy-
staniem przestrzeni morskiej, która dla 
większości miast polskiego wybrzeża 
jest źródłem znaczących przychodów 
w obszarze turystyki. 

Mimo wszystko obszary morskie 
stwarzają szansę na rozwój energety-
ki wiatrowej i uzyskania 7,5 GW dodat-
kowych mocy dla Polski. Dla tych ce-
lów są dostępne jedynie obszary poza 
zwyczajowymi szlakami morskimi, nie-
wykorzystywane do celów militarnych, 
czy rybołówstwa, niechronione z uwagi 
na walory przyrodnicze, konieczność 
ochrony brzegów, czy nawigację.

Zgodnie z danymi Instytutu Mor-
skiego w Gdańsku, całkowita po-
wierzchnia na Bałtyku, która jest prze-
widywana do zagospodarowania 
morską energetyką wiatrową wynosi 
9880 km2. Obszary te mogą być zago-
spodarowane wg 4 wariantów: 1 MW 
na  km2, 2 MW na km2, 5 MW na  km2 
oraz 10 MW na km2. Dodatkowo w pol-
skich obszarach morskich produkcja 
energii z jednostki mocy zainstalowa-
nej jest wyższa niż dla średniej w ob-
szarze całego Morza Bałtyckiego. Dla 
4 wariantu zagospodarowania wszyst-
kich wskazanych obszarów morskich 
produkcja energii elektrycznej może 
być porównywalna z całą dzisiejszą 

produkcją energii elektrycznej brutto. 
Oczywiście jest to wariant potencjalny 
i zakładający maksymalne koncentro-
wanie instalacji. Realnymi do wykona-
nia wydają się warianty drugi i trzeci. 
Wynika to z niepełnej wiedzy na temat 
uwarunkowań przestrzeni do potencjal-
nego wykorzystania. Z dużym prawdo-
podobieństwem można dziś założyć, 
że część z nich będzie wyłączona z 
powodu istnienia nieznanych obecnie 
utrudnień środowiskowych, czy geolo-
gicznych i geotechnicznych. Z drugiej 
jednak strony, postęp techniczny daje 
nadzieje na wykorzystanie w niedale-
kiej przyszłości do celów energetyki 
wiatrowej również przestrzeni o głę-
bokościach powyżej 50 m - np. dzięki 
zastosowaniu pływających wiatraków. 

Prognozy Polskiego Stowarzysze-
nia Energetyki Wiatrowej wskazują, że 
pierwsza morska farma wiatrowa bę-
dzie u nas przyłączona do sieci dopie-
ro w 2018 r., a do 2020 r. ma funkcjo-
nować około 1,5 GW mocy elektrowni 
wiatrowych zainstalowanych na Bałty-
ku. Rozwój farm morskich będzie ściśle 
związany z rozwijaniem połączeń mię-
dzysystemowych, głównie z Niemcami 
i Litwą, a także z rozwojem koncepcji 
bilansowania mocy z farm wiatrowych 
na Bałtyku i Morzu Północnym w ra-
mach układu europejskiego.

 � Plany polskiej polityki 
energetycznej: wiatr  
w gwizdek

Na obszarach o najbardziej korzyst-
nych warunkach wiatrowych w Polsce 
potencjał ekonomiczny inwestycji mo-
że wynosić na lądzie nawet do 82 GW, 
natomiast na morzu do 7,5 GW mocy. 
Prognozy związane z bilansem paliw i 
energii określone w „Polityce energe-
tycznej Polski do 2030 r.” zakładają po-
tencjał ekonomiczny energii wiatrowej 
na poziomie 124 TWh. Ministerstwo 
Gospodarki w dokumencie wskazu-
je, że potencjał ten na 2020 r. wyno-
si 33,5 TWh, natomiast na 2030 r. 40 
TWh. Ostatecznie dokument zakłada, 
że potencjał rynkowy zostanie wykorzy-

stany w niespełna 40%, co oznacza, że 
w zapotrzebowaniu na energię finalną z 
odnawialnych źródeł, wkład energetyki 
wiatrowej wyniesie 13,7 TWh w 2020 r. 
i zaledwie 17,8 TWh w 2030 r. Z kolei 
inne technologie OZE mają wykorzy-
stywać istniejący potencjał rynkowy 
nawet w 100%, pomimo zdecydowanie 
większej progresji kosztów z tym zwią-
zanych (jak np. dla biomasy). 

Mało ambitne plany Polityki energe-
tycznej Polski wiążą się z prognozą, że 
udział energii z wiatru w zużyciu ener-
gii elektrycznej w Polsce w 2030 r. r. 
wyniesie nieco ponad 10%. W energii 
finalnej brutto udział ten ma stanowić 
1,7% w 2020 r. i 1,9% w 2030 r.

Oficjalny dokument określający cele 
polskiej energetyki do 2020 r. i 2030 r. 
zaniża znaczenie energetyki wiatrowej, 
wobec jej realnych możliwości. Progno-
za ta nie jest poparta żadnymi bardziej 
szczegółowymi analizami, na co wie-
lokrotnie wskazywali liczni specjaliści.

 � Scenariusz alternatywny

Na poprawę konkurencyjności ener-
getyki wiatrowej wpływają m.in. zakła-
dane oraz realne wzrosty cen paliw ko-
palnych. Wzrost cen będzie dotyczył 
także biopaliw stałych, co będzie wy-
nikiem stale rosnącego popytu na nie. 
Jednocześnie ceny paliw stale podle-
gają licznym fluktuacjom wywoływanym 
m.in. przez kryzys gospodarczy. Do-
datkowym czynnikiem zwiększającym 
obecnie i w przyszłości konkurencyj-
ność energetyki wiatrowej będzie efekt 
skali inwestycji i umasowienia produkcji 
elementów technicznych, a także efekt 
„uczenia się”, poprawiający efektyw-
ność i sprawność technologii, ale także 
procedur realizacji inwestycji.

Jak przewiduje raport Instytutu 
Energetyki Odnawialnej najmniejsza 
dynamika zmniejszania nakładów na 
inwestycje będzie miała miejsce w ob-
szarze technologii energetyki wiatrowej 
na lądzie, z uwagi na jej obecną już 
dojrzałość rynkową, natomiast dużo 
większa dynamika tego procesu bę-
dzie miała miejsce w przypadku insta-
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lacji morskich. Wiele wskazuje na to, 
że zapotrzebowanie na energię elek-
tryczną będzie się zwiększało aż do 
2040 r., m.in. w wyniku rosnącego PKB. 
To spowoduje konieczność zwiększa-
nia liczby instalacji wykorzystujących 
odnawialne źródła energii, z uwagi na 
założenia polityki klimatyczno-energe-
tycznej Unii Europejskiej. IEO przewi-
duje, że dzięki systemowi wsparcia dla 
energetyki odnawialnej do 2020 r. oraz 
poprawie efektywności energetycznej, 
przyrost nowych mocy wytwórczych 
w ramach OZE będzie wysoki i wynie-
sie w 2020 r. 17 GWe oraz 83 GWe w 
2050 r. Największy przyrost mocy bę-
dzie odnotowany w energetyce wiatro-
wej, na poziomie odpowiednio 13 GWe 
i 40 GWe. Dzięki temu w 2020 r. udział 
energii wiatru w produkcji energii elek-
trycznej ma szansę wzrosnąć nawet 
do 24%, w 2030 r. już do 44,8%, a w 
2030 nawet do 66%. Dla porównania: 
proces zwiększania udziału biomasy w 
sektorze energetycznym dzięki bioga-
zowniom może w 2050 r. doprowadzić 
jej wykorzystanie do poziomu 19% w 
produkcji energii elektrycznej. 

Wzrost produktywności jednostko-
wych instalacji wiatrowych oraz farm 
dzięki innowacyjności technologicznej, 
a także optymalnej lokalizacji i sposo-
bów eksploatacji, doprowadzi do 10% 
udziału mocy z wiatru w systemie elek-
troenergetycznym w 2015 r. i do 24% 
udziału tej mocy w 2020 r. Jest to - jak 
oceniają autorzy raportu „Wizja Rozwo-
ju Energetyki Wiatrowej w Polsce do 
2020 r.” - bezpieczny poziom nawet dla 
obecnego systemu energetycznego, a 
jednoczesny rozwój inteligentnych sie-
ci elektroenergetycznych wyraźnie bę-
dzie zwiększał granicę bezpieczeństwa. 

Kolejnym czynnikiem dopingują-
cym rozwój energetyki wiatrowej jest 
oczekiwany kierunek rozwoju transpor-
tu samochodowego. Zgodnie z dyrek-
tywą UE w sprawie promowania sto-
sowania energii z odnawialnych źródeł 
energii, znaczna część obecnie produ-
kowanych w Polsce biopaliw nie bę-
dzie mogła zostać zaliczona do OZE i 
do realizacji 10% celu udziału energii i 

paliw ze źródeł odnawialnych w zuży-
ciu paliw transportowych. Dlatego też 
rozwój gałęzi motoryzacji produkującej 
samochody z napędem hybrydowym 
i elektrycznym oraz stopniowe prze-
noszenie ciężaru transportu na kolej, 
wymusi wykorzystanie energii do ich 
napędu ze źródeł odnawialnych. Tego 
rodzaju zmiana struktury bilansu paliwo-
wego w transporcie stworzy szanse wy-
korzystania mocy niezbilansowanych, 
co jest wielką szansą dla energetyki 
wiatrowej. 

 � Pieniądze na rozwój

Zapewne do końca 2013 r. rozwój 
energetyki wiatrowej będzie stymu-
lowany dzięki dostępności funduszy 
unijnych: Programu Operacyjnego In-
frastruktura i Środowisko oraz Regio-
nalnych Programów Operacyjnych. Po 
tym okresie trudno przewidzieć dokład-
ny kształt budżetu unijnego. Jednak 
obecna polityka wspólnoty daje nadzie-
ję, ze okres programowania 2014-2020 
będzie wspierał rozwój technologii in-
nowacyjnych, rozwijających niezależ-
ność energetyczną Unii i realizujących 
sztandarowy projekt polityczny, czyli 
„Pakiet 3x20”. Na postawienie takiej te-
zy pozwalają mające miejsce już obec-
nie działania najważniejszych graczy 
unijnych, skierowane na minimalizację 
m.in. środków na wspólną politykę rol-
ną i doinwestowanie m.in. procesów 
rozwoju nowych technologii.

Zapewne do końca 2013 r. będzie 
pogłębiał się problem ograniczonego 
dostępu źródeł odnawialnych do sieci 
przesyłowej, nawet pomimo dostęp-
ności w ramach PO IiŚ niedużych fun-
duszy na rozwój sieci pod względem 
jej wykorzystania przez OZE. Dlatego 
ze względu na powolność procesów 
rozbudowy sieci, przewiduje się, że w 
latach 2013-2015 tempo rozwoju sek-
tora energetyki wiatrowej może zostać 
spowolnione. Nadzieje na wzrost dy-
namiki są związane z okresem 2014-
2020, kiedy będzie realizowany nowy 
budżet Unii. Również w obszarze mor-
skiej energetyki wiatrowej jest okazja do 

pozyskania środków z Brukseli i realiza-
cji wspólnotowych projektów przez kilka 
państw członkowskich. Na możliwości 
wsparcia takich działań wskazuje dyrek-
tywa 2009/28/WE. Taka współpraca 
zapewne będzie się rozwijać pomię-
dzy państwami z rejonu Morza Bałtyc-
kiego, a także Północnego i pomiędzy 
obydwoma basenami.

Warto też zwrócić uwagę na fakt, że 
jeśli do 2020 r. zostanie zainstalowana 
w elektrowniach wiatrowych moc rów-
na 13 GW, to przy nakładach około 15 
mld Euro w okresie 2010-2020, dzięki 
energii wiatru uda się wyprodukować w 
Polsce 33 TWh energii elektrycznej. To 
oznacza, że wkład energetyki wiatrowej 
w produkcję energii elektrycznej będzie 
trzykrotnie większy, niż prognozowany 
w Polityce Energetycznej Polski wkład 
energetyki jądrowej, określony na po-
ziomie 10,5 TWh. Ta trzykrotnie więk-
sza produktywność będzie wymagała 
jedynie dwukrotnego zwiększenia na-
kładów inwestycyjnych. 

 � Energetyka obywateli

Poza funduszami unijnymi wspar-
ciem dla inwestorów służą narodowe 
i wojewódzkie fundusze ochrony śro-
dowiska. Również banki przygotowu-
ją, a niektóre nawet już realizują, swo-
je oferty dla realizacji przedsięwzięć w 
farmy wiatrowe w ramach tzw. „pro-
ject financing”. Zupełnie odmienny i 
bardzo nowatorski, jak na polskie wa-
runki, model finansowania proponu-
je Przemysław Radziszewski, twórca 
serwisu „Energetyka Obywatelska”. 
Koncepcja ta zakłada zmobilizowanie 
i zjednoczenie obywateli wokół pro-
blematyki zarządzania energią w ży-
ciu codziennym. Trzy główne obsza-
ry działania w ramach EO to wspólne 
kupowanie energii na rynku, wspól-
ne produkowanie energii i współdecy-
dowanie o kształcie dystrybucji ener-
gii w lokalnych społecznościach i o 
sposobach jej wykorzystania. Projekt 
wspólnego inwestowania ma na celu 
przede wszystkim ochronę obywate-
li przed wzrostem cen, a ewentualny 
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zysk z takiej działalności byłby jedynie 
dodatkowym atutem. Prowadzone w 
ramach serwisu energetykaobywatel-
ska.org wyliczenia dla indywidualnych 
gospodarstw domowych, dotyczące 
potencjalnych oszczędności wynika-
jących ze zmniejszenia kosztów za-
kupionej i wartości sprzedanej energii 
oraz kosztów kredytu, pozwalają osza-
cować opłacalność inwestycji w ener-
getykę wiatrową dla indywidualnych 
osób. Głównym czynnikiem wpływa-
jącym na szanse powodzenia podob-
nych przedsięwzięć jest deregulacja 
rynku energetycznego i upodmioto-
wienie obywatela, który zyskuje moż-
liwości wpływania na kształt rynku w 
Polsce. Innym jest wzrost cen energii, 
który bezpośrednio stymuluje takie za-
chowania, jak oszczędzanie, poszuki-
wania tańszych dostawców i wreszcie 
poszukiwania trwałych rozwiązań, co 
wiąże się z posiadaniem własnych źró-
deł. Jednym z rozwiązań są małe, przy-
domowe elektrownie wiatrowe, jednak 
generują one małą moc, wymagają od 
użytkowników-inwestorów sporej wie-
dzy i umiejętności prawidłowej obsługi. 
Z drugiej strony są profesjonalne tur-
biny wiatrowe. Koszt inwestycji w ich 
przypadku jest wysoki, ale ilość pro-
dukowanej energii jest również duża. 
Dzięki idei energetyki obywatelskiej, 
obywatel może stać się właścicielem 
takiej mocy produkcyjnej, która pozwoli 
mu zaspokoić roczne zapotrzebowa-
nie na energię elektryczną. Turbina o 
mocy 2 MW może rocznie wytworzyć 
3450 MWh. Pojedyncze, przeciętne 
gospodarstwo domowe kupuje w Pol-
sce około 3,5 MWh energii elektrycz-
nej rocznie. Wobec tego, potencjalna 
liczba gospodarstw domowych, które 
mogłyby dzięki inwestycji we wspólną 
turbinę wiatrową zapewnić sobie pro-
dukcję energii równą poziomowi zuży-
cia wynosi tysiąc. 

Takie przedsięwzięcie wymaga du-
żej grupy świadomych obywateli, któ-
rzy stworzą spółdzielnię energetyczną 
czy obywatelską grupę inwestorską. 
Cały proces musiałby znaleźć opar-
cie w wyspecjalizowanych instytucjach 

animujących i wspierających takie dzia-
łania oraz oferty finansowania ze strony 
banków. Złożoność działania pogłębia 
również konieczność współpracy z lo-
kalnymi samorządami i zakładami ener-
getycznymi. Jednak - jak przekonuje 
Radziszewski - ze względu na ska-
lę finansowania tych przedsięwzięć z 
punktu widzenia pojedynczego inwe-
stora, mają one szansę powodzenia. 
Gdyby w realizacji tej koncepcji wziął 
udział 1% gospodarstw domowych w 
Polsce, to będzie to grupa potrzebu-
jąca rocznie około 455 GWh energii, 
której każdy uczestnik przeznaczając 
na inwestycję 1500 PLN na 1 MWh, 
będzie współtworzył budżet inwesty-
cyjny na poziomie 680 mln zł.

 � Jak prawo  
wstrzymuje wiatr?

Rozwój strategicznego i perspekty-
wicznego dla polskiej gospodarki sek-
tora energetycznego napotyka bardzo 
liczne bariery. Oczywiście nikogo to u 
nas nie dziwi, a praktyka funkcjonowa-
nia w Polsce nakazuje jedynie zadać 
pytanie: jak wielka jest skala trudno-
ści? Jednym z ważniejszych obsza-
rów problematycznych jest niestabilne, 
nieprzewidywalne i niejednoznaczne 
prawo. Aleksander Stawicki z kance-
larii LL.M. Partner, twierdzi, że: w Pol-

sce średnio raz dziennie stanowi się 
nową ustawę, co godzinę wydawane 
jest nowe rozporządzenie i raz na sie-
dem minut drukowana jest jedna stro-
na Dziennika Ustaw. Pierwsza Ustawa 
- Prawo energetyczne miała w 1997 r. 
70 artykułów. Do dziś była ona noweli-
zowana 130 razy, co daje średnią licz-
bę 9 nowelizacji rocznie. Na początku 
jej funkcjonowania kara pieniężna mo-
gła być nałożona w 13 przypadkach, a 
obecnie już w 42, jednak interpretacja 
pewnych części ustawy składania do 
stwierdzenia, że takich sytuacji może 
być ponad 100. W samym tylko 2010 
r. Prawo energetyczne było zmienia-
ne 4 razy, a najobszerniejsza nowe-
lizacja miała miejsce 8 stycznia 2010 
r. Dotyczyła ona m.in. przedsiębiorstw 
z sektora odnawialnych źródeł energii. 
Tymczasem w środowisku nieustannie 
mówi się o potrzebie nowego Prawa 
energetycznego. Stawicki wylicza, że 
Krajowy Plan Działania zalicza do re-
gulacji wspierających realizację polityki 
państwa w zakresie promocji energe-
tyki odnawialnej 15 aktów prawnych o 
różnym charakterze. Do listy tej należy 
jeszcze dodać m.in. procedury admi-
nistracyjne i planowania przestrzenne-
go, które są regulowane przez kolejne 
akty prawne. Jednocześnie wciąż jest 
opracowywana ustawa o energii ze 
źródeł odnawialnych, na mocy której - 
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zgodnie z założeniami Polityki Energe-
tycznej Polski - ma zostać stworzona 
nowa instytucja, odpowiedzialna za ca-
łokształt spraw związanych z rozwojem 
odnawialnych źródeł energii w Polsce. 

Inwestorzy muszą mieć świado-
mość, że w przypadku większych farm 
wiatrowych okres przygotowania inwe-
stycji do produkcji energii z wiatru trwa 
nawet 5 lat. Największym problemem 
jest nieprecyzyjność regulacji w oparciu 
o które realizowane jest przygotowa-
nie i budowa inwestycji. Na szczególne 
wyróżnienie zasługują zasady uzgad-
niania przyłączenia inwestycji do krajo-
wego systemu elektroenergetycznego 
oraz zasady oceny oddziaływania na 
środowisko, a także wszelkie konsul-
tacje społeczne. Na problemy prawne 
nakładają się także liczne ryzyka praw-
no-administracyjne, wśród których war-
to wymienić: podjęcie decyzji o stałym 
lub czasowym wyłączeniu z produkcji 
rolnej lub leśnej, konieczność budo-
wy dróg i placów serwisowych na te-
renie najczęściej rolnym, odpowiednie 
powiązanie inwestycji z miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzen-
nego. Wyłączenie z produkcji rolnej po-
ciąga za sobą najczęściej konieczność 
zawarcia umowy o wypłacie odszko-
dowań za szkody w uprawach, a ta z 
kolei determinuje potrzebę inwenta-
ryzacji terenu, dokładnego określenia 
jego granic i uzyskania zgody na cza-

sowe zajęcie gruntu podczas robót. 
W przypadku stref objętych ochroną 
konserwatora zabytków należy dodat-
kowo wykonać ratownicze i interwen-
cyjne badania archeologiczne i liczyć 
się z ryzykiem wstrzymania projektu.

Sama nieprecyzyjność przepisów 
utrudnia inwestycje w ten sposób, że 
jednostki administracji publicznej, które 
są właściwe do przeprowadzania róż-
nych uzgodnień i których opinia wiąże 
inwestycję, niechętnie podejmują tę te-
matykę. Z drugiej strony podmioty te, 
nie posiadając odpowiedniej wiedzy na 
temat tego, jak duża ilość obiektów bę-
dzie neutralna dla otoczenia (np. śro-
dowiska naturalnego), przy wzroście 
zainteresowania tego typu przedsię-
wzięciami ze strony inwestorów, mo-
gą „na wszelki wypadek” podejmować 
decyzje negatywne. Dlatego też opi-
niowanie planowanych inwestycji ma 
najczęściej charakter subiektywnych 
opinii różnych organów, które często 
są kwestionowane. W związku z tym 
faktem, organy te niechętnie wydają ja-
kiekolwiek decyzje, a jeżeli już nie mają 
odwrotu, to wymagają udokumentowa-
nia spełnienia bardzo rygorystycznych 
warunków. Wydanie decyzji oraz inter-
pretacja prawa jest w tej sytuacji bar-
dzo kosztownym przedsięwzięciem.

Przez długi czas najbardziej rażą-
cym, niedoregulowanym obszarem by-
ły możliwości przyłączania farm wiatro-

wych, a także pojedynczych elektrowni 
do sieci elektroenergetycznej. W tym 
wypadku, oprócz samych przepisów, 
kluczowe znaczenie ma brak konkret-
nych planów i realizacji rozwoju sieci. 
Ze względu na bierność rządu w ko-
ordynowaniu i braki planów przedsię-
biorstw sieciowych oraz dużą liczbę 
deweloperów wnioskujących o wyda-
nie warunków przyłączenia, dostęp do 
sieci został zablokowany. Ograniczo-
ne możliwości systemu elektroenerge-
tycznego stały się niedostępne także 
dla dobrze przygotowanych i najlepiej 
zlokalizowanych projektów. 

Szczęśliwie jednak nowelizacja 
Prawa energetycznego z 8 stycznia 
2010 r. doprowadziła do odblokowania 
pewnej części zdolności przesyłowych 
sieci w wydanych, a nierealizowanych 
warunkach przyłączenia. Uwolnione 
moce umożliwiają przyłączenie do sie-
ci tych projektowanych OZE, które są 
w zaawansowanym stadium przygo-
towawczym i projektowym. Wymogi 
dotyczące wydania warunków przyłą-
czenia zostały „urealnione” m.in. po-
przez obowiązek składania wniosków 
dotyczących odpowiednio zaawan-
sowanych projektów, popartych za-
liczką na poczet opłaty przyłączenio-
wej. Sytuację przed i po nowelizacji 
dobrze obrazuje fakt, że przed dniem  
jej wejścia w życie ogólna moc przyłą-
czeniowa procedowanych wniosków o 
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określenie warunków przyłączenia farm 
wiatrowych wynosiła 9188,8 MW. Po 
nowelizacji niezbędne uzupełnienia zo-
stały wniesione dla wniosków o łącznej 
mocy 710 MW (dane dotyczą sieci WN 
ENEA Operator Sp. z o.o.). 

Wciąż jednak pozostają nierozwią-
zane kwestie rozliczania opłat przyłą-
czeniowych w sposób, który umożli-
wiałby równomierne obciążenie nimi 
klientów, długości okresu blokowania 
mocy w wydanych a nierealizowanych 
Warunków Technicznych Przyłączenia, 
braku regulacji o korytarzach przesy-
łowych, czy wyeliminowania z obro-
tu prawnego nierealizowanych umów 
przyłączeniowych OZE.

Innym aspektem jest niedostoso-
wanie polskich regulacji do wymogów 
unijnych, określonych w dyrektywie 
2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 
r. w sprawie promowania stosowania 
energii ze źródeł odnawialnych. Termin 
transpozycji jej zapisów do krajowego 
prawodawstwa minął 5 grudnia 2010 
r. Na 9 istotnych punktów wymaga-
nych dyrektywą, zaledwie jedno do 
dziś doczekało się transpozycji do pol-
skich warunków. Jest to Krajowy Plan 
Działania w zakresie OZE. Pozostałe, 
dotychczas niewprowadzone dotyczą 
m.in. ułatwienia procedur administra-
cyjnych mających zastosowanie w roz-
woju energetyki odnawialnej i nadania 
inwestycjom w odnawialne źródła sta-
tusu celu publicznego, wprowadzenia 
elektronicznej gwarancji pochodzenia 
energii z OZE dla odbiorców, przysto-
sowania systemu elektroenergetyczne-
go do rozwoju OZE, poprzez stworze-
nie infrastruktury oraz przyspieszenie 
autoryzacji rozwoju sieci, a także stwo-
rzenie zachęt do budowy sieci inteli-
gentnych i obiektów magazynowania 
energii, zagwarantowania przesyłu i 
dystrybucji energii elektrycznej z OZE i 
zagwarantowania dostępu do sieci dla 
energii odnawialnej, czy wprowadze-
nia narzędzi współpracy z Państwami 
spoza Unii Europejskiej. Tymczasem 
Komisja Europejska pracuje już nad 
ścieżką dojścia do energetyki zeroemi-
syjnej na terenie wspólnoty do 2050 r.

 � „Wiemy”, że szkodzi, 
choć nie wiemy 
dokładnie o co chodzi

Można by rzec, że w związku z pla-
nami rozwoju energetyki wiatrowej w 
Polsce, czeka nas dramatyczna przy-
szłość - wiatraki zeszpecą nam kra-
jobraz, ograniczą zainteresowanie 
agroturystyką, doprowadzą do zmia-
ny klimatu, a w pobliżu wiosek nasilą 
się wiatry, przez co uprawa stanie się 
trudniejsza. Na dodatek popsuje nam 
się zdrowie, mężczyźni staną się bez-
płodni, fale emitowane z wiatraków 
pogorszą nam samopoczucie i będzie-
my cały czas zmęczeni - przez szum, 
błyski, drżenia terenu i hałas. Co gor-
sza - zwiększy się liczba nowotworów. 
Upadnie też gospodarka rolna: kury nie 
będą niosły jajek, krowy będą dawały 
mniej mleka, spadną ceny ziemi, gleba 
stanie się jałowa, nie będzie chmur i 
deszczów, śmigła spowodują nieuro-
dzaj. Nie będzie też bocianów, uciek-
nie zwierzyna, a dżdżownice i pszczo-
ły wyginą!

Powyższe informacje w zesta-
wieniu z planami dotyczącymi rozwo-
ju energetyki wiatrowej w Polsce i na 
świecie powinny budzić strach i sprze-
ciw w naszym społeczeństwie wobec 
tego sektora energetyki. I - jak wynika 
z badań przeprowadzonych w 2009 
r. przez Zakład Zdrowia Publicznego 
Pomorskiego Uniwersytetu Medyczne-
go w Szczecinie - skutecznie to robią. 
Niestety. Jak bowiem wskazują wyni-
ki badań, są to całkowicie sprzeczne 
z wiedzą naukową mity i stereotypy, 
które stanowią jedną z ważniejszych 
barier ograniczających rozwój ener-
getyki wiatrowej w Polsce i lokalizowa-
nie instalacji na obszarach wiejskich. 
Opinię stanowiącą tytuł niniejszego 
podrozdziału podziela 37% osób, któ-
re wzięły udział w badaniach. Strach, 
szczególnie odpowiednio podsycany, 
jest bardzo silną emocją, wobec której 
fakty naukowe są nic niewartą pisaniną 
panów oderwanych od rzeczywistości, 
tym bardziej, jeśli „zwykli” ludzie mają 
do nich bardzo ograniczony dostęp. 

Powyższe dane wprowadzają pe-
wien dysonans poznawczy, jeśli porów-
nać je z innymi, uzyskanymi w wyniku 
badań przeprowadzonych przez tę sa-
mą instytucję w 2010 r. Zgodnie z nimi 
85,46% osób utożsamia odnawialne 
źródła energii z energią pochodzącą 
z wiatru, a rozwój tego typu energe-
tyki popiera większość badanych, tj. 
4,34 w skali od 1 do 5. 84,85% Pola-
ków widzi społeczny sens inwestycji, 
a niespełna 70% jest gotowych płacić 
do 10% więcej niż obecnie, za zieloną 
energię elektryczną, mając świadomość 
zmniejszania w ten sposób emisji CO2 i 
innych szkodliwych gazów. Jednocze-
śnie prawie 70% Polaków chciałoby 
korzystać z energii płynącej z wiatru. 
Ponad 80% Polaków uważa, że ener-
getyka wiatrowa korzystnie wpływa na 
ochronę zdrowia, czystość środowiska 
naturalnego, postęp technologiczny 
Polski i zmniejszenie zanieczyszcze-
nia powietrza. Ponad połowa wiąże jej 
rozwój z powstaniem nowych miejsc 
pracy, zwiększeniem bezpieczeństwa 
energetycznego i uniezależnieniem kra-
ju od dostaw gazu ziemnego, a także 
z bogaceniem się gmin. Ponadto 81% 
badanych uważa, że działalność czło-
wieka ma bardzo duży i duży wpływ na 
stan środowiska naturalnego. 

Skąd wynikają rozbieżności po-
między ogólną akceptacją dla OZE, a 
zaprezentowanymi wyżej stereotypa-
mi i mitami? W 130 miejscowościach 
w Polsce turbiny wiatrowe stały się w 
ostatnim czasie wrogiem publicznym - 
są tam prowadzone protesty o różnym 
nasileniu. Lokalni przeciwnicy farm wia-
trowych są coraz bardziej aktywni, lepiej 
przygotowani i bardziej skuteczni. Za-
prezentowane powyżej stereotypy mają 
swoje źródło często u osób, którym z 
różnych powodów zależy na zabloko-
waniu inwestycji. Jednym z powodów 
takiej niechęci bywa zazdrość sąsiedz-
ka o wpływy z dzierżawy, innym poli-
tyczny sprzeciw radnych czy sołtysów 
ze względów wyborczych, a jeszcze 
innym różne interesy grup „przyjezd-
nych” - np. osób, które kupiły w okoli-
cy działki. Są to jednak nieartykułowa-
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ne powody sprzeciwu, związane ściśle 
z lokalnymi uwarunkowaniami, dlatego 
trudno je zidentyfikować i zniwelować. 
W początkowej fazie inwestycji więk-
szość społeczeństwa jest z reguły na-
stawiona do niej samej neutralnie, do-
piero aktywność liderów przeciwników 
zmienia nastawienie na negatywne. W 
większości przypadków do takich po-
staw stymuluje niewielka grupa osób. 

Również zła komunikacja między 
władzą i inwestorem, a mieszkańcami, 
bywa przyczyną konfliktów. Do najczę-
ściej popełnianych błędów zalicza się 
brak informacji na temat planowanej 
inwestycji lub informacje zdawkowe, 
wprowadzające raczej dezinformację, 
brak konsultacji społecznych - włącza-
nia mieszkańców w proces decyzyjny, 
a także informowanie o decyzjach post 
factum. Przyczyn może być wiele, ale 
najważniejsze z nich dotyczą najczę-
ściej sposobu konsultowania planowa-
nych inwestycji z mieszkańcami, infor-
mowania mieszkańców o realizowanej 
inwestycji. Taka autorytarna postawa, 
powiązana z ogólnym brakiem zaufa-
nia do władzy i ludzi ze świata bizne-
su budzi automatyczny sprzeciw. Brak 
akceptacji społecznej wpływa równo-
cześnie na zmianę decyzji władz, któ-
re obawiają się wyroków wyborczych. 
Wywołuje to tzw. syndrom NIMBY, czyli 
Not In My Back Yard, co oznacza ak-
ceptację dla energetyki odnawialnej w 
ogóle, ale pod warunkiem, że nie jest 
ona rozwijana na lokalnym podwórku.

Badania Uniwersytetu Medycznego 
w Szczecinie wskazują także, że 84% 
Polaków jest gotowych zwiększyć swo-
ją akceptację dla energetyki wiatrowej, 
pod warunkiem, że otrzymają rzetelne 
informacje o wadach i zaletach techno-
logii. Ponad 70% widzi potrzebę prze-
prowadzania konsultacji społecznych 
w sprawach lokalizacji inwestycji, a w 
roli animatorów widzą przede wszyst-
kim wójtów i burmistrzów oraz w nieco 
mniejszym stopniu inwestorów. 

Te informacje pozwalają na wysnu-
cie prostych wniosków. Po pierwsze, 
opór społeczny najczęściej wynika z 
niedoinformowania i działalności „pro-

pagandowej” osób, którym zależy na 
unicestwieniu inwestycji. Stąd oczywi-
sta wydaje się konieczność podjęcia 
określonych działań w przemyślanej 
kolejności: zbadania świadomości i po-
staw mieszkańców wobec planowane-
go obiektu, następnie przeprowadzenia 
odpowiedniej kampanii informacyjno-
edukacyjnej, później włączenia miesz-
kańców w procesy decyzyjne poprzez 
konsultacje społeczne, a także utrzy-
mywanie stałego kontaktu z mediami 
lokalnymi oraz prowadzenie stałej ob-
serwacji zachowań społecznych i re-
agowanie na ewentualne zagrożenia. 

 � Gdzie ekspertów dwóch, 
tam trzy rozbieżne 
opinie

Z punktu widzenia dewelopera za-
stosowanie odpowiednich standardów 
monitoringu ptaków i nietoperzy na ob-
szarze przeznaczonym do realizacji in-
westycji jest przedsięwzięciem złożo-
nym i stosunkowo nieprzewidywalnym, 
a uzyskanie opinii oddziaływania inwe-
stycji na środowisko jest procesem dłu-
gotrwałym i kosztownym.

Prowadzony monitoring powinien 
trwać co najmniej rok. Jest to jedna z 
nielicznych zasad metodologicznych, 
co do których jest względna zgodność 
- w przypadku pozostałych elementów  
brakuje jednoznacznych opinii i przepi-
sów. Inwestorzy najczęściej poszukują 
miejscowych ekspertów, którzy prze-
prowadzą dla nich odpowiednie bada-
nia i często uzależniają się od jednego 
eksperta. Jednak - w celu ograniczenia 
ryzyka uzyskania bezpodstawnej ne-
gatywnej opinii, a także ewentualnych 
późniejszych trudności przy budowanie 
farmy wiatrowej - warto znaleźć dodat-
kowego eksperta, który dokona oceny. 
Podejmowanie decyzji na podstawie re-
komendacji 1 człowieka w przypadku 
nauki nieścisłej może być pochopne. 

I również w wypadku poszukiwania 
drugiego eksperta pojawia się problem. 
Jeśli inwestor poszukuje krajowych eks-
pertów, to musi mieć świadomość, że 
ich środowiska są bardzo małe i czę-

sto skłócone. Można też trafić na taką 
sytuację, że nowy ekspert jest kolegą 
dotychczasowego i oni obaj mogą mieć 
interes w tym, żeby wystawić niepo-
żądaną ocenę. Natomiast uzyskanie 
obiektywnej, a raczej intersubiektywnej 
opinii może być możliwe, jeżeli poszu-
kiwania ekspertów będą prowadzone 
za granicą. A najlepiej za zachodnią, 
szczególnie na rynkach rozwiniętych, 
w Niemczech czy w Wielkiej Brytanii, 
gdzie funkcjonują firmy specjalizujące 
się w analizie danych ornitologicznych 
czy chiropterologicznych. Oczywiście 
współpraca z nimi również nie będzie 
lekka i przyjemna, ponieważ nie będą 
oni znali lokalnych uwarunkowań, a tak-
że będą mieli specyficzne wymagania 
co do jakości i sposobu zbierania da-
nych.

Polskie standardy zwykle wymaga-
ją monitorowania wszystkich gatunków 
ptaków, natomiast eksperci międzyna-
rodowi najczęściej chcą skupić się tylko 
na tzw. gatunkach celowych, czyli tych, 
które są znane z wrażliwości na dzia-
łanie farm wiatrowych i mają stosunko-
wo wysokie ryzyko kolizyjności lub inne 
cechy powodujące, że farmy wiatrowe 
wpływają na nie w stopniu większym niż 
na inne gatunki. Będą oni także całko-
wicie ignorować gatunki o których wia-
domo, że farmy wiatrowe nie mają na 
nie wpływu. Drugi problem jest taki, że 
międzynarodowi eksperci monitorują 
cały teren farmy plus jeszcze obszar 
buforowy od 500 m do 2 km - nie bę-
dą wobec tego akceptowali prób, któ-
re potem będą rozciągane na całą far-
mę - badają każdą turbinę z osobna. 
Podobnych różnic jest więcej, a efekt 
jest taki, że krajowi eksperci nie zaak-
ceptują tego, co robią międzynarodowi 
i odwrotnie. Ponadto lokalne władze nie 
zawsze zgadzają się z międzynarodo-
wymi standardami oceny, nie zawsze je 
rozumieją i bywa, że nie są one zgodne 
z lokalnymi, obowiązującymi wytycz-
nymi. Jednakże zastosowanie jedynie 
raportu lokalnego eksperta powoduje 
bezsilność inwestora w przypadku nie-
korzystnego, niezrozumiałego albo bu-
dzącego wątpliwości wyniku.
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Sposób analizy zebranych danych 
i ich prezentacji jest podzielony na 2 
podstawowe metody: jakościową i ilo-
ściową. W Polsce stosuje się obie. Me-
toda jakościowa polega na charaktery-
styce tych gatunków, które na danym 
terenie występują w ilości większej niż 
gdzie indziej i na ocenie, czy na ich tra-
sie lotów znajduje się farma. Metoda 
ilościowa z kolei polega na wyliczeniu 
ryzyka kolizyjności dla każdego gatun-
ku osobno. Badaniu podlega ryzyko 
wpływu farmy na lokalną populację 
każdego gatunku. Jeżeli wynik będzie 
negatywny, wówczas odejmowane są 
poszczególne, najbardziej zagrażające 
turbiny i prowadzona jest analiza, czy 
sytuacja ulega poprawie czy też nie. 
Monitoring oceniający każdą turbinę 
z osobna i  analizujący, gdzie gatunki 
docelowe skupiają swoją aktywność 
w locie, pozwala dokonać prawidłowej 
oceny rzeczywistych zagrożeń. Ta sa-
ma ilość lotów nie rozkłada się na całą 
wielkość farmy. 

Aby uniknąć problemów wynika-
jących z różnić metodologicznych czy 
braku znajomości lokalnych warunków 
przez zagranicznych ekspertów, inwe-
storzy powinni od samego początku 
kreować ich współpracę z miejscowy-
mi ekspertami. Dzięki temu, już na eta-
pie tworzenia programu monitoringu i 
tworzenia zespołu badawczego, uda 
się ustalić wspólne reguły, które będą 
w stanie zaakceptować obydwie strony. 

Zapewne zwiększy to koszty, gdyż mo-
że okazać się konieczne monitorowanie 
wszystkich gatunków ptaków i wpływu 
wszystkich turbin na nie, jednak zosta-
nie uzyskana ocena, która będzie moż-
liwa do zweryfikowania przez dowolne-
go eksperta w kraju i za granicą i która 
z pewnością będzie miała więcej cech 
obiektywizmu, niż ocena jednej osoby. 

 � Wnioski

Potencjał rozwoju energetyki wia-
trowej w Polsce jest znaczący, ale siła 
rażenia braków polskiej legislacji i in-
frastruktury, a także niechęć społeczna 
czy problemy z uzyskaniem rzetelnej 
oceny oddziaływania na środowisko 
mogą go skutecznie stłumić. Szczę-
ściem Polski jest to, że czuwa nad na-
mi Bruksela, która jest wymagającym 
opiekunem i w razie potrzeby potrafi 
surowo ukarać. Jednak Polscy polity-
cy, zależni częściej od partykularnych 
interesów partii politycznych niż od po-
trzeb społeczeństwa, nie obawiają się 
sankcji unijnych związanych z niewdro-
żeniem kolejnych regulacji. Być może z 
tego powodu główną siłą napędzającą 
rozwój tego sektora energetyki w Pol-
sce będą sami inwestorzy szukający 
zysku oraz mieszkańcy poszukujący 
bezpieczeństwa energetycznego i tań-
szej energii oraz wybierane przez nich 
władze lokalne, które są silnie uzależ-
nione od społecznych nastrojów.

Jednak siłą obywateli nie uda się 
niczego zbudować, jeśli inwestorzy 
dadzą im powód do niechęci wobec 
energetyki wiatrowej. Dlatego już na 
wczesnym etapie realizacji inwesty-
cji muszą oni prawidłowo planować 
i wdrażać strategie komunikacji spo-
łecznej. Wymaga to jednak dokładnej 
analizy lokalnych obaw i uwarunko-
wań, a następnie nawiązania i sta-
łego podtrzymywania dobrych relacji 
ze społecznością i wspierania jej lo-
kalnych inicjatyw. Na tej współpracy 
zyskają wszyscy. Być może uda się w 
ten sposób wytworzyć odpowiednią 
masę krytyczną realizowanych inwe-
stycji, która siłą własnego pędu zmu-
si decydentów ze stolicy do nadania 
priorytetowego statusu energetyce 
wiatrowej. Społeczeństwo obywatel-
skie można budować również poprzez 
działalność biznesową, a z jego zda-
niem liczy się większość polityków. 

Aby energetyka wiatrowa mogła 
wykorzystać swój potencjał i wnieść 
znaczący i uzasadniony ekonomicz-
nie udział w realizację krajowego ce-
lu energetyki odnawialnej do 2020 r. 
i redukcji emisji CO2, warunkiem sine 
qua non jest stworzenie jej stabilne-
go otoczenia formalno-prawnego i 
instrumentów finansowania, a także 
konsekwentna poprawa uwarunko-
wań infrastrukturalnych. To jest naj-
większa rola rządu w tym obszarze 
energetyki. o
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Jacek Sobański, student, Stosunki Międzynarodowe na Uniwersytecie Opolskim, „Nowa Energia”
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W dniach 11-12 kwietnia br. 
na zaproszenie globalnego 

dostawcy sprzętu inżynieryjnego 
i procesowego, fińskiej spółki 
Metso, południowo-zachodnie 
rubieże Francji odwiedziło 14 
dziennikarzy branżowych z całej 
Europy, w tym z Wielkiej Brytanii, 
Finlandii, Szwecji, Hiszpanii, 
Niemiec i Polski. 

Nadrzędnym celem wizyty 
żurnalistów w tym znanym 

na całym świecie regionie 
winiarskim -słynącym z wytrawnej 
marki „Chateau” - była oddana 
do użytku w ubiegłym roku 
kogeneracyjna elektrownia, 
przetwarzająca odpady drzewne, 
zlokalizowana w Pessac 
(miejscowość oddalona  
o 50 km na południe od stolicy 
Akwitanii). Utylizuje się tam 
m. n.: korę drzewną, trociny, zręby, 
osad, drzewo z recyklingu oraz 
municypalne pozostałości drzewne. 

Utylizacja biomasy czy rolniczy biochar? 
Komparatystyczny ból głowy
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Technologia idiosynkratyczna, to 
też obróbka i sposób przetwa-

rzania termicznego tego szczególne-
go materiału biomasowego - przykuła 
wzmożoną uwagę szerokiego grona 
osób odwiedzających instalację zarzą-
dzaną przez firmę Dalkia France, spół-
kę-córkę Veolia Environment. Przy tej 
okazji, dysponując danymi źródłowy-
mi, aż prosiło się o analizę kompara-
tystyczną wykorzystania biomasy sta-
łej, a w szczególności półproduktów z 
drewna, do dwojakich celów: wytworu 
prądu oraz produkcji żywności i wspo-
magania walki ze zmianami klimatu.

 � Trudna ekokoncyliacja

Świat obserwuje nawrót do histo-
rycznych paliw. Od momentu, gdy ge-
nerał Edwin Drake skomercjalizował 
produkcję ropy naftowej w Pensylwanii 
w 1859 r., jawnie przyczyniając się do 
stworzenia kompletnego łańcucha po-
pytowo-podażowego w tym najważniej-
szym dziś segmencie energetycznym, 
obserwowaliśmy nieustanne wypieranie 
paliw o niskiej kaloryczności na rzecz 
coraz bardziej dostępnych paliw wę-
glowodorowych o ponadnormatywnej 
zawartości energetycznej. Trend biegł 
od czasów starożytności przez drew-
no (12 MJ/kg) i węgiel (14-35 MJ/kg), 
aż do nowożytności, gdy nowe tech-
nologie urealniły korzystanie z lepkiej 
ropy (41 MJ/kg) i mającego tendencje 
do rozprężania gazu ziemnego (nawet 
54 MJ/kg). Obecnie obserwujemy od-
wracanie tego mechanizmu. Z uwagi 
na wyczerpywalność, tj. skończoną 
biogeniczność procesu wytworu płyn-
nych paliw kopalnych, sektor prywatny 
w komunie z ciałami między- i narodo-
wymi przywraca do biznesowych łask 
surowiec drzewny, który podlega coraz 
to lepszym systemom odnawiania ma-
sy produkcyjnej.

To, co budzi niepokój wśród jego 
entuzjastów, to brak jednomyślności 
w rodzącym się na nowo segmencie 
biomasy stałej. Stanowisk inspirują-

cych debatę w sektorze biomasy i jej 
wykorzystania jest wiele, co utrudnia 
osiągnięcie podmiotowego konsen-
susu. Komplikacja tematyki i czystości 
przekazu jest bezpośrednio związana 
z konglomeratem interesów i stron re-
prezentujących różne wizje dotyczą-
ce przeznaczania surowca roślinnego. 
Wśród nich możemy wyróżnić: energe-
tyków (utylizacja), rolników (biochar), 
przemysłowców (stolarka), klimatolo-
gów (pochłaniacze CO2), ale także naj-
liczniejszą grupę zakamuflowaną pod 
terminem „przeciętnego Kowalskiego”, 
którego romantyczna natura zazwyczaj 
każe postrzegać zieloną roślinność, ja-
ko niezbędny element urbanizującego 
się krajobrazu świata, przez co gotowa 
wznieść larum w przypadku zaburzenia 
równowagi środowiskowej, co ma wy-
raz we współczynniku PEQI (ang. Per-
ceived Environmental Quality Index)1, 
który niejednokrotnie stanowi legisla-
cyjną podstawę polityk narodowych 
ws. ochrony środowiska.

Każda z grup interesu argumen-
tuje dość dosadnie za implementacją 
jej metody użytkowej. Wolnorynkow-
cy przyklasnęliby takiej konkurencji. 
Jednak, to nie klasyczna smithowska 
niewidzialna ręka rynku dyktuje wa-
runki rozwoju poszczególnego pod-
typu wykorzystania drewna w sekto-
rach gospodarki. Zasadniczo państwa 
wspierają tylko jeden z nich - utyliza-
cję biomasy stałej na poczet produk-
cji energii elektrycznej poprzez system 
zielonych certyfikatów. Na horyzoncie, 
gdy dane ONZ prognozują skokowy 
wzrost liczby ludności na świecie, jawi 
się jednak inny biznes, który może przy-
nieść krociowe zyski jego „amatorom”. 
9 mld gardeł, jakie wkrótce trzeba bę-
dzie wykarmić to wielkie wyzwanie na-
szej cywilizacji, ale też - z bardziej prag-
matycznego punktu widzenia, szansa 
na zdobycie kapitału rządowego, który 
wbrew pryncypialnym zasadom ekono-
mii tym razem „leży na ulicy”. Wystarczy 
się po niego schylić, stosując biochar, 
który zakopany w glebie pod uprawę 

rolną dwu-, trzykrotnie zwiększa zbiory 
arealne. Ponadto, biochar (czym szczy-
cą się jego producenci) ma sprzyjać 
zjawisku carbon sink, gdyż wzmożenie 
porostu długoletniej roślinności (nie tyl-
ko tej do celów pokarmowych) w natu-
ralny sposób spowoduje, że w wyniku 
procesu fotosyntezy pochłonięta zosta-
nie znaczna część antropogenicznego 
dwutlenku węgla.

Dlatego też naczelnym przedmio-
tem tego artykułu będzie konfronta-
cja dwóch sposobów wykorzystania 
biomasy - dla celów energetycznych 
oraz rolniczo-spożywczo-klimatycz-
nych. Przedstawione tu zostaną OSO-
BISTE inspiracje i wrażenia po wizycie 
we Francji na zaproszenie koncernu 
Metso oraz doświadczenia firm takich 
jak: EPRIDA, czy BEST Energies, które 
brylują w dziedzinie wytworu biocharu 
- kompostu węglowego.

 � Francuski azymut - czy 
warty obrania?

Inspiracją dla podjęcia komparaty-
styki była wizyta w Bordeaux-Pessac, 
gdzie dziennikarzom ze Starego Kon-
tynentu zaprezentowano kompleksowe 
osiągi i system zarządzania elektrownią 
opalaną drzewną biomasą, który ro-
bił niewątpliwe wrażenie. Ale po kolei.

Zgodnie z l i terą Dyrektywy 
2009/28/WE, wchodzącej w skład Pa-
kietu klimatyczno-energetycznego, Pol-
ska podjęła zobowiązanie międzynaro-
dowe uzysku 15% z OZE w finalnym 
zużyciu energii brutto do 2020 r., której 
wartość oscyluje w granicach 97 Mtoe 
(2,5 toe per capita)2. Wszelka biomasa 
jest tu niezwykle pomocnym tworzy-
wem, co widać w tradycyjnie „czarnym” 
bilansie energii elektrycznej w Polsce 
- 92% ze 157 TWh pochodzi z węgla 
kamiennego i brunatnego. Pozostałe 
8% to w większości hydroenergetyka 
oraz ... współspalanie biomasy w ko-
tłach parowych, co nie wymaga dużych 
nakładów opex - stąd popularność tej 
metody wytworu energii zielonej. 

1) Emblematycznym kazusem jest sprawa budowy obwodnicy Augustowa, stojąca w konflikcie ze Specjalnym Obszarem Ochrony „Puszcza Augustowska”.

2) Wg Krajowego Planu Działania w ciepłownictwie, chłodnictwie, elektroenergetyce i transporcie zużyto z tego aż 61,3 Mtoe.
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Tab. 1. Statystyki lasów we Francji
Ogółem (IFN) Liściastych Wiecznie zielonych

13 mln 800 tys. ha 8 mln 700 tys. ha 5 mln 100 tys. ha

Tab. 2. Statystyki lasów w Polsce
Ogółem  

(Lasy Państwowe SA)
Liściastych Wiecznie zielonych

9 mln 020 tys. ha 2 mln 029 tys. 6 mln 990 tys. ha

Drugi pomocny aspekt użycia drewna i jego pochodnych tkwi w jego emisyj-
ności, a właściwie w jej skali, co skutkuje ograniczaniem emisji dwutlenku węgla, 
czyli wypełnieniem najistotniejszej części europejskiego Pakietu. Według staty-
styk Veolii efektywne spalenie 5 m3 drewna skutkuje zaoszczędzeniem 1 toe, 
co z kolei sprawia, że stopa węglowa ludzkości jest lżejsza o 2,5 ton metryczne 
CO2. Ma to być osiągnięte właśnie dzięki konglomeratowi dwóch cech gospodar-
ki leśnej: systemowi odnawiania zasobów oraz pochłanianiem dwutlenku węgla 
w procesie fotosyntezy. Poduszkę bezpieczeństwa węglowego stanowi tu jego 
neutralność - spala się tyle drewna, ile posadzi - uwzględniając czas wzrostu - by 
uwolniony wolumen tego związku organicznego mógł zostać zoffsetowany przez 
żyjące jednostki tych roślin lądowych (żaden przedsiębiorca nie zetnie, nomen 
omen gałęzi, na której siedzi).

Francja, która niejako z założenia nie ma problemów z emisjami CO
2, będąc 

gospodarzem 59 elektrowni jądrowych, ocenianych przez dużą część ekspertów 
jako zeroemisyjne (odrzucana całkowicie jest kwestia produktu ubocznego pro-
cesu rozszczepiania - odpadów radioaktywnych), angażuje swoje siły w przemysł 
biomasy stałej, ze szczególnym uwzględnieniem utylizacji drewna. Ta stanowi tam 
bowiem ponad połowę (55%) produkcji energii odnawialnej - ponad 10 Mtoe3.

Co więcej we francuskim modelu gospodarczym podmioty korzystające z za-
sobów drewna (¼ powierzchni kraju to siedliska borowe i leśne - 168 tys. km2, 
dla porównania w Polsce to 91 tys. km2) nie wchodzą sobie w paradę - sektor 
energetyczny spala tylko ten surowiec drzewny, z którego nie korzystają pozosta-
łe. Roczna wycinka masy oscyluje w granicach 65 mln m3, podczas gdy wzrost 
biologiczny to 136 mln m3, którymi dysponuje państwowa spółka IFN - odpo-
wiednik Lasów Państwowych SA. Jak można zatem zaobserwować istnieją du-
że zapasy nieeksploatowanej części (136 mln m3 - 65 mln m3 = 71 mln m3)4, a 
mimo to francuscy przedsiębiorcy wolą importować surowiec z zagranicy, niż 
kupować go od IFN. Wniosek wolnorynkowy nasuwa więc się sam, bo też ob-
ostrzenie ograniczające wycinkę ma rodowód keynesowski - podatek dziedzic-
twa lasów (heritage tax).

By wypełnić makroobraz francuskiej agory należy dodać, że ponad 85% drzew-
nej biomasy jest spalane w formie bali w przydomowych piecach/kotłach, które 
niestety cierpią na chroniczne braki wydajności procesu utylizacji, która oscylu-
je w granicach 20-30%. Śmiało więc można powiedzieć, że ogromny kontent 
energetyczny jest przez to marnowany, na szczęście nie w sposób bezpowrotny 
(patrz odnawialność zasobów). 

Tym, co umacnia wytyczoną ścieżkę, są założenia polityki narodowej w kwestii 
Odnawialnych Źródeł Energii. Według francuskich celów indykatywnych w 2020 r. 
23% konsumowanej energii ma pochodzić właśnie z tych źródeł, a że gospo-

darka leśna jest człowiekowi nieobca 
od setek tysięcy lat, to właśnie w tym 
sektorze upatruje się nadziei na wypeł-
nienie postawionych celów. Pozostałe 
gałęzie OZE wciąż są nieodkryte i w 
fazie testów prowadzonych na tkance 
żywej ekonomik narodowych. Dodatko-
wą marchewką dla sektora OZE utylizu-
jącego biomasę stałą, który pracuje w 
przeważającej mierze w module CHP, 
ma być również wymóg włączenia się 
lokatorów do sieci ciepłowniczych, co 
zaowocuje podwojeniem przyłączy do 
miejskich systemów. Koszt tej operacji 
szacuje się wstępnie na 21 mld EUR, 
w tym 16 mld EUR na budowę kotłów 
oraz 5 mld EUR na infrastrukturę ruro-
ciągową. Finansową zachętą dla przy-
musowo przyłączonych do sieci komu-
nalnych będzie obniżona 5,5% stawka 
VAT, jaką ujrzą na rachunkach „klienci 
z musu”, jeżeli w ich dystrykcie płynąć 
będzie zielone, w Polsce spotkałem się 
z określeniem „szlachetne”, ciepło. Na-
leży zauważyć, że budowa takich uwa-
runkowań jest zarazem ogromnym im-
pulsem i presją nałożoną na operatorów 
elektrociepłowni - ich klienci nie chcą 
słyszeć o obciążaniu ich standardową 
19,6% stawką VAT, gdy istnieje furtka 
prawna dla korzystania z tej obniżonej.

 � Instalacja Dalkia 
Bordeaux-Pessac

Założony w 1853 r. koncern spala 
we Francji +/- 400 tys. ton biomasy5. 
Należy jednak przypuszczać, że ten 
wolumen wkrótce zostanie znacząco 
zwiększony, gdyż nad Sekwaną grupa 
Veolia-Environment zakwalifikowała się 
na listę 7 z 32 projektów elektrowni ko-
generacyjnych, które otrzymają rządo-
we wsparcie.

Stosunkowo młoda, bo otworzona 
w ubiegłym roku jednostka w Pessac 
technicznie, oprócz rzeczonego przed-
miotu spalania (drewna i jego pochod-
nych), niczym się nie wyróżnia. Para-

3) Daleko jednak Francuzom do Szwedów, gdzie z biomasy (nie tylko drewna) produkuje się 60% ciepła na potrzeby tego ponad 9 mln kraju.

4) To absolutnie bezprecedensowy współczynnik. W Europie zaledwie 60% rocznego przyrostu jest w dalszej kolejności odnawiane.

5) 1,6 mln ton metrycznych w skali globu.
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Tab. 3. Udział procentowy w wytworze

Część drewna Procentowy udział w wytworze

Kora drzewna 24,00%

Osad drzewny 20,00%

Zręby 22,00%

Trociny 16,00%

Drzewo z recyklingu 9,00%

Miejskie odpady drzewne 9,00%

metry jednostki CHP, której całościowy 
koszt budowy wyniósł 130 mln EUR, 
są pokaźne, lecz nie wyjątkowe: moc 
znamionowa w energii elektrycznej to 
50 MW, zaś moc cieplna to 74 MW6. 
Aby zapewnić ciągłość pracy spala się 
tu w ciągu godziny ekwiwalent trzech 
ciężarówek drewna, której średni tonaż 
załadunku wynosi 20 ton. Zaprasza-
jący, fińska spółka Metso (dostawca 
sprzętu do elektrowni), chciała raczej 
zwrócić uwagę na zdolność trwałego 
i niczym niezakłóconego funkcjonowa-
nia tego systemu, który, skompletowa-
ny w organizm naczyń połączonych, 
włącznie z rozdrabniarką (tnie drewno 
na 30-60 cm kawałki spalane w tem-
pie 300 m3/h przy 120 barach w temp. 
52°C) oraz systemem taśmociągów w 
ciągu 365 dni ubiegłego roku - miał jed-
ną wymuszoną przerwę. Największemu 
odbiorcy instalacji, młynowi papierni-
czemu firmy Smurfit Kappa, przestała 
się opłacać produkcja w pewnym okre-
sie (rynkowe ceny papieru pikowały), 
zdecydował o wygaszeniu produkcji. 
Obecność niemal drzwi w drzwi naj-
większego konsumenta/odbiorcy koń-
cowego ciepła z Pessac sprawia, iż jej 
przykład nie jest w pełni eksportowalny 
do innych zakątków lesistych krajobra-
zów na świecie. Preferencyjna umowa 
między Dalkią, a Smurfit Kappa traktu-
je, że cena pary dla procesów celulo-
zowych jest średnio 20% niższa niż w 
innych instalacjach tego typu. 

Lwią część roku instalacja operu-
je w modelu kogeneracyjnym - 80% 
efektu wytworu stanowi para wod-
na (47 kg/s). Wytwór jest zoptymali-
zowany pod zapotrzebowanie młyna 
papierniczego. Pozostała część ener-
gii elektrycznej (należy dodać: „zielo-
nej energii”, gdyż powstałej ze źródła 
odnawiającego swoje zasoby) sprze-
dawana jest do krajowej sieci elektro-
energetycznej na preferencyjnych wa-
runkach.

Powyższe informacje nie byłyby 
pełne, gdyby nie została podana eko-

6) Na miejscu zlokalizowany jest magazyn o pojemności 15 tys. m3.

7) W portfolio spółki ta instalacja należy do średniaków z serii elektrowni opalanych biomasą. Kolos mieści się w węgierskim Pecs, który gości największą w Europie Środkowo-
Wschodnią instalację tego typu. Jej moc to 313 MW w cieple i 182 MW w energii elektrycznej.

nomiczna charakterystyka działalności operacyjnej tej wybranej jednostki. Klu-
czową sprawą, przed którą zaczyna się pracę nad deską kreślarską, jest oczywi-
ście cena surowca, który zasila kotły w Pessac. W tym przypadku jest to +/- 16 
EUR za MWh potencjału ciepła drzemiącego w drewnie, a by cieszyć się 2 MWh 
trzeba średnio spalić około tonę rzeczonego.

Jakość zakupowanego towaru jest sprawdzana raz w miesiącu. Jego do-
stawcy pochodzą z zewnątrz - potrafią dowieść w ciągu dnia 40-50 ciężarówek 
z 20 tonami małych i średnich drzew na pace7. Po zbadaniu próbek dokonuje 
się ponownej wyceny surowca, jeżeli nie spełnia ona pożądanych norm, Dalkia 
obniża cenę skupu. Nabieranie na popularności przez sektor biomasy skutkuje 
jednak tym, że jej średnioroczna cena stale zwyżkuje, co może stanowić pewną 
uwierającą parę butów dla elektrowni kogeneracyjnych. Ponadto, wartość energii 
elektrycznej, która stanowi pozostałe 20% wytworu, tj. 20 GWh/rok i która sprze-
dawana jest do krajowych sieci elektroenergetycznych jest związana 20-letnią 
umową opartą o ceny biomasy i gazu ziemnego, stanowiącego alertowy back-
up w CHP pod Bordeaux.

Tab. 4. Gwarantowane poziomy emisji w Pessac

Gwarantowane poziomy emisji w Pessac Mg/Nm3

NOx 300

SO2 200

Pył 20

CO 150

VOC 100

PAH 0,1

Ołów 1

Cd, Hg, Ti 0,1

Średnia ważona wilgotność spalanego materiału to 47%, zawartość pyłów 
- 7,7%, a wartość energetyczna - 8,3 MJ/kg. Całorocznie produkuje się tam 
84 tys. ton popiołu.

Instalacja wypełniałaby również normy emisyjne Dyrektywy IED, które za-
czną wiązać wymienione w niej podmioty w 2016 r.: 



74 nr 3(21)/2011
P

al
iw

a 
d

la
 e

n
er

g
et

yk
i

 � Biochar

Po drugiej stronie funkcjonalnej 
barykady zużycia biomasy stoi jed-
nakże technologia wytworu biocha-
ru, czyli zwęglonych w procesie pi-
rolizy substancji organicznych (łuski 
ryżu, biogeniczne odpady stałe oraz 
właśnie drewno [charcoal]8), które ja-
ko źródło czystego węgla można wy-
korzystać do zwiększania żyzności i 
mineralizacji gleby9 wkopując go w 
ziemię, co niejako z automatu skut-
kuje dwu-/trzykrotnym zwiększeniem 
plonów.

Obecnie, w erze masywnego bo-
omu demograficznego, gdy prognozy 
BaU statystyków zbiorczych Organi-
zacji Narodów Zjednoczonych wska-
zują na przytłaczający wzrost liczby 
ludności do 9 mld osób już w 2050 
r., sumienie przez racjonalność spo-
łecznego myślenia każe przystanąć i 
zastanowić się nad konsekwencjami 
niedoboru żywności i epidemii głodu. 
Cień pułapki maltuzjańskiej może zde-
stabilizować znany nam od 89 r. ład 
międzynarodowy. Co równie istotne i 
pozornie mylne, karmienie społeczeń-
stwa to nie tylko działalność filantro-
pijna, lecz także biznesowa, o czym 
przekonujemy się na co dzień choć-
by w wyniku praktyk eksportowych 
produktów agrarnych, odbywający-
mi się pod egidą Światowej Organi-
zacji Handlu. 

Znamiona komercji w tym sekto-
rze znalazła i doskonale wykorzystała 
m.in. firmy EPRIDA, czy BEST Ener-
gies, które kierują swoje produkty na 
rynki wschodzące (Chiny, Indonezja, 
Kamerun), tj. tam, gdzie apogeum an-
tropogenicznej rozrodczości będzie 
miało największy wyraz. To jednakże 
nie jest równoznaczne z narzucającą 
się samoistnie konstatacją, iż tego ro-
dzaju kapitał technologiczny nie przy-
wędruje do Unii Europejskiej. Wszak 
to na terytorium podlegającym jej ju-

8) Substancja znana cywilizacjom od setek lat. Jej kaloryczność jest legendarna. Podczas spalania węgla drzewnego w piecach wytapiano nawet żelazo.

9) Na Ziemi jest około 63 mln km2 ziemi zdatnej dla tego rodzaju działalności (pola uprawne, lasy, sawanny).

10) Zaawansowanie prac nad jakością gleb doszło do takiej perfekcji, że dziś jesteśmy w stanie podjąć próbę orientacyjnych szacunków co do ilości węgla w glebie na podstawie 
zdjęć satelitarnych.

Rys. 1. Biochar, czyli zwęglone w procesie pirolizy substancje organiczne

rysdykcji przewiduje się wylanie jed-
nej z głównych fal imigracyjnych ze-
wsząd. Indii (z uwagi na historyczne 
związki z Wielką Brytanią), Azji Mniej-
szej, Ukrainy, Białorusi oraz Krajów 
Sahelu - głównie z uwagi na bliskie 
położenie geograficzne. To już pew-
ne i nieodkrywcze, że Stary Konty-
nent jako jeden z największych re-
gionów dobrobytu (1. PKB na świecie 
en masse) kusił, kusi i będzie kusił, a 
niejasność rozwoju wypadków powo-
duje, że Bruksela po prostu musi mieć 
na tę okoliczność wykształcony śro-
dek prewencji nagłej, który zdolny był-
by do globalnej akcji-reakcji. Wszak, 
albo będziemy musieli wyżywić no-
wych mieszkańców albo zacząć pro-
dukować na ich poczet więcej prądu i 
ciepła, co zaowocuje wzrostem niepo-
żądanych emisji znajdujących się już 
wtedy pod pręgierzem EU ETS. Bio-
char to lekarstwo na oba scenariusze. 
Tu upatruje się sukcesu w koncepcji 
rozpowszechnienia jego produkcji.

Ten broni się sam (rys.1). Jeże-
li dodamy do tego fakt, iż dwutle-
nek węgla jest przez rośliny wyko-
rzystywany do budowy cukrów, to 
w zasadzie powinniśmy zakończyć 
dywagację na temat sensowności i 
utylitarystycznych pobudek imple-
mentacji tej idei. Warto jednak wspo-
mnieć o genezie i wnioskach jakie 
powzięli jej pionierzy, unaoczniając 
dzięki temu niektóre branżowe sine 
qua non.

Inspiracją dla podjęcia tema-
tu obecności i enumeracji węgla w 
glebach były amazońskie czarnozie-
my, gdzie drzewa wzrastają nawet 

20-krotnie szybciej niźli dzieje się to 
w wyższych szerokościach geogra-
ficznych, gdzie średnio przyrost oscy-
luje między 4-5 ton na akr rocznie. 
Zaczęto do tego stopnia infiltrować 
tamtejszą glebę, że policzono, iż akr 
czarnoziemu o głębokości 1 m zawie-
ra około 100 ton CO2, podczas gdy 
zwykła gleba ledwie 40 ton10. Biorąc 
pod uwagę fakt, że z ziem ulatnia się 
w sposób naturalny ok. 0,6% dwu-
tlenku węgla rocznie (tak jest choć-
by w Wielkiej Brytanii), uzupełnianie, 
kontrola, a najlepiej aprecjacja pozio-
mów węglowych w glebie wydaje się 
być konieczna. Jakby pozytywów by-
ło mało warto nadmienić, że biochar 
ma najczęściej ekstremalnie porowatą 
powierzchnię, co sprawia, że nasą-
czenie go (opcjonalne) podczas pro-
cesu pirolizy fosforem, potasem lub 
amoniakiem - może przynieść jesz-
cze lepsze zbiory. Kolejną jego zaletą 
jest eliminowanie ze składowisk od-
padów rolniczych i zapobieganie ich 
rozkładowi na inwazyjne dla środo-
wiska cząsteczki metanu. Tak jak ma 
to miejsce w Kamerunie. Zważywszy 
na to, że sektor rolniczy w skali Glo-
bu produkuje 9 mld ton „materiału”, z 
czego 5 mld ton stanowi żywność, a 
pozostałe 4 mld ton to śmieci i odpad-
ki - można nieśmiało dostrzec poten-
cjał tego kapitału technologicznego. 

Zastosowanie biocharu może mieć 
różne fitooblicza. Od ekspansji pro-
dukcji roślin żywnościowych po przy-
spieszenie wzrostu drzew i krzewów, 
akumulujących w swoich pniach i ga-
łęziach dwutlenek węgla. Ostatecz-
nie, która z użyteczności zdominuje 
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rynek rozstrzygnie on sam, kluczowe 
jest jednak to, by zatrzymać grabież-
czą politykę wycinania borów, lasów, 
gajów dla celów kuchennych, prowa-
dzącego do wysuszenia, erozji (wypłu-
kiwanie CO2 przez deszcze) i zaniku 
wegetacji na tych terenach. Marnuje-
my ok. 1,4 mld ton drewna do goto-
wania posiłków. Połączenie koniecz-
nego z pożytecznym oferują kuchenki 
symultanicznie produkujące biochar i 
ciepło do podgrzania dań, które legi-
tymują się 15% wydajnością (ze 100 
kg biomasy produkowane jest 15 kg 
biocharu). Jednak koszt takiego urzą-
dzenia jest na razie przytłaczający dla 
afrykańskiego portfela - 40 USD. 

Z kolei wyżej wymieniona firma 
BEST Energies z Wisconsin w USA 
chce skomercjalizować taśmową pro-
dukcję większych jednostek tego ty-
pu dla zamożniejszych kupców, które 
miałyby blisko 45% wydajność - z ok. 
96 ton produkowałyby 40 ton biocha-
ru, a jak sama twierdzi potraktowanie 
4 tonami akra ziemi skutkuje cztero-
krotnie większymi plonami pszenicy 
(Do dyspozycji właściciela jest rów-
nież gaz drzewny, który wydostaje się 
w procesie pirolizy z pni i gałęzi, który 
można następnie wtłoczyć do turbi-
ny i wykorzystać do produkcji prądu 
elektrycznego).

Ogólny sens zastosowania bio-
charu jest więc dwojaki: jeżeli z ist-
niejących areałów uprawnych (1,7 mld 
akrów) możemy, kolokwialnie mówiąc, 
„wycisnąć” dwa, trzy, cztery razy wię-
cej zbóż, to nie będzie potrzeby wyci-
nania lasów-akumulatorów dwutlenku 
węgla na potrzeby agrarne. Jeżeli uży-
jemy go jako swoistego naturalnego 
dopingu do rozrostu roślin typu trawy 
miscanthus na terenach wysuszonych 
lub zniszczonych przez erozję daw-
nych terenów pastwiskowych, któ-
rych metraż sięga obecnie ponad 12 
mld akrów - możemy w łatwy sposób 
zgromadzić nadwyżki tego związku 
nieorganicznego w fitobudulcu w miej-
scach, które obecnie leżą odłogiem.

 � Perspektywy

Trudno dziś ostatecznie wyro-
kować, która z funkcjonalnych uży-
teczności zdominuje rynek. Być mo-
że żadna nie zdominuje, a rynkiem 
podzielą się mniej więcej po równo. 
To, co było celem tego artykułu to 
wskazanie na pewne okoliczności, 
które mogą zmienić plastykę rynkową. 
Nietrudno jednak wyobrazić sobie sy-
tuację, kiedy to w wyniku rozwoju de-
mograficznego na świecie - dominują-
ca stanie się ta druga forma. Wszak, 
pusty żołądek zawsze zwycięży z prą-
dem elektrycznym do żarówki.

 Ekspansja rolniczego użycia bio-
charu może z kolei efektem domina 
pociągnąć za sobą zwyżkę świato-
wych cen biomasy, która jest prze-
cież zbywana na światowej agorze, 
a to może sprawić, że przy drożeją-
cych cenach z ryzów ekonomicznych 
wypaść może niejeden projekt wy-
tworu energii elektrycznej przy uży-
ciu tych biogenicznych materiałów 
odnawialnych. Ludzie będą w stanie 
w pierwszej kolejności zapłacić więcej 
za żywność, by zachować swój byt 
niźli za energię elektryczną dostarcza-
ną do ich prowizorycznych domostw.

W Europie pozytywne sygnały 
docierają od brukselskich legislato-
rów, którzy chcą zrewidować zapisy 
Dyrektywy Rady 2003/96 w sprawie 
restrukturyzacji wspólnotowych prze-
pisów ramowych dotyczących opo-
datkowania produktów energetycz-
nych i energii elektrycznej w zakresie 
zwolnienia sektora biomasy z uisz-
czania podatku węglowego oraz ob-
ciążenia podatkiem od konsumpcji 
energii jedynie biomasy stałej, uży-
tej do celów ciepłowniczych. To mo-
że jednak okazać się za mało i być  
zaimplementowane na za małym 
fragmencie międzynarodowej agory, 
by sprawić, iż będzie to rozwiązanie 
optymalne dla całego sektoraświato-
wego, faworyzującego współspalanie 
i spalanie drewna w kotłach. o F
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Art. 7 ustawy o samorządzie 
gminnym wskazuje, że zaopatrze-
nie w energię elektryczną, ciepło i 
paliwa gazowe, a więc ogólniej w 
energię odbiorców z terenu gminy 
jest zadaniem własnym samorządu 
lokalnego. W wyniku decyzji pię-
ciu miast z terenu Subregionu Za-
chodniego Województwa Śląskiego 
utworzona została Spółka Obro-
tu Energią Sp. z o.o. (SOE). Osta-
tecznym celem jej udziałowców jest 
ograniczenie kosztów pozyskiwania 
energii. Jak SOE zamierza zrealizo-
wać to trudne zadanie?

Spółka Obrotu Energią została 
założona przez 5 gmin, które wcho-
dzą w skład Subregionu Zachodniego 
Województwa Śląskiego: Jastrzębie-
Zdrój, Racibórz, Rybnik, Wodzisław 
Śląski i Żory. Przesłanką do założenia 
tej spółki była potrzeba niezwiększania 
kosztów zakupu ciepła i innych nośni-
ków energii przez jednostki gminne: 
urzędy, szkoły i zakłady gospodarcze, 
które wchodzą w zakres działalności 
gminy. W obrębie działania tych pię-
ciu miast takich podmiotów jest w su-
mie kilkaset. 

Czy posiada Pan szczegółowe da-
ne dotyczące poziomów zużycia ener-
gii przez te podmioty?

Pierwszym krokiem, od którego za-
czniemy naszą działalność, będzie zdo-
bycie kompletnych informacji na temat 
zużycia energii elektrycznej w poszcze-
gólnych jednostkach. Obecnie jesteśmy 
na etapie pozyskiwania tych informacji, 
a ich szczegółowa analiza pozwoli nam 
określić możliwości osiągnięcia efektów 
oszczędnościowych. 

Jeśli chodzi o ciepło, to podmiotów, 
które zamierzamy objąć opieką jest oko-
ło 210 w tych 5 gminach, jeśli chodzi 
o energię elektryczną to jest ich trochę 
więcej.

W początkowym etapie funkcjonowa-
nia nie będziemy się starali o koncesję na 
obrót energią elektryczną. Będziemy na-
tomiast chcieli występować w imieniu i na 
rzecz jednostek gminnych, organizując 
przetargi publiczne. Będziemy przepro-
wadzać cały ten proces i na finale prze-
kazywać do podpisu gotowe umowy dla 
poszczególnych podmiotów. Drugim kro-
kiem będzie monitorowanie realizacji tych 
umów, poprzez m.in. prowadzenie ana-
liz wielkości zużycia energii elektrycznej.

Natomiast w przypadku ciepła 
będziemy prowadzić inną politykę. 
W najbliższym czasie wystąpimy do 
URE z wnioskiem o wydanie konce-
sji na obrót ciepłem. Na dzień dzisiej-
szy jest to dziewicza sfera w Polsce.

Rynek ciepła i rynek energii 
elektrycznej w Polsce to - z punk-
tu widzenia ich struktury - dwa róż-
ne światy. Jak w te rozbieżności 
wpisze się SOE?

Jeśli mowa o mediach energe-
tycznych, to najlepiej rozwiniętym 
w Polsce rynkiem jest rynek ener-
gii elektrycznej, który składa się z 4 
segmentów. Pierwszy segment two-
rzą wytwórcy energii, drugi stanowią 
podmioty infrastruktury przesyłowej 
funkcjonujące w ramach struktur pań-
stwowych, trzecim segmentem są ele-
menty dystrybuujące energie, czwar-
tym segmentem jest obrót energią 
elektryczną. Każdy z tych segmentów 
jest organizowany w postaci podmio-
tu gospodarczego - są to podmioty 
działające niezależnie od siebie lub 
też wchodzące w skład grup kapi-
tałowych. 

Rozmowa ze Zbigniewem Maroszkiem, prezesem Spółki Obrotu Energią

„miasta obRóCą eneRgią”

F
ot

. N
E



77nr 3(21)/2011

C
ie

pł
o

w
n

ic
tw

o

SOE jest dosyć awangardową 
próbą urynkowienia polskiego cie-
płownictwa. 

Porównując kształt rynku energii 
elektrycznej z rynkiem ciepła wyraźnie 
widać, że w zakresie ciepła mamy w 
Polsce de facto 2 segmenty: pierwszy 
to wytwarzanie ciepła, a drugi to cała 
reszta. Przy czym w większości przy-
padków do całej reszty zalicza się tak-
że wytwarzanie. 

W rzeczywistości mamy więc te 
4 segmenty rynku zgrupowane w 1 
przedsiębiorstwie energetycznym. Ze 
względu na specyfikę, jaką charakte-
ryzuje się ciepło jako towar, tworzy się 
naturalny monopol w danym regionie, 
który powoduje, że wiele podmiotów i 
osób ma zastrzeżenia do kształtowa-
nia się poziomu cen na rynku ciepła. 
Trzeba też zaznaczyć, że rynek cie-
pła jest w całości taryfowany w prze-
ciwieństwie do rynku energii elektrycz-
nej. Urząd Regulacji Energetyki stoi na 
straży interesu odbiorców ciepła. Ale jak 
wiadomo najlepszym regulatorem cen 
jest konkurencja i chyba jeszcze nikt 
nic lepszego na świecie nie wymyślił. 
W przypadku ciepła tej konkurencji po 
prostu nie ma, co niesie za sobą skut-
ki finansowe.

Skąd wiara, że to w ogóle mo-
że się udać w naszych warunkach? 

Na podstawie analiz m.in. kształtu 
taryf w jastrzębskim Przedsiębiorstwie 
Energetyki Cieplnej (PEC) gminy doszły 
do wniosku, że warto podjąć takie wy-
zwanie. Udzielenie odpowiedzi na py-
tanie o szansę na sukces jest trudne, 
jednak są przesłanki, które pozwalają 
w niego wierzyć.

W Subregionie Zachodnim jest ta-
ka sytuacja, że mamy relatywnie dużo 
źródeł zewnętrznych nie związanych 
z jastrzębskim PECem, a dodatkową 
szansą jest perspektywa wykorzystania 
innych źródeł - mam tu na myśli Elek-
trownię Rybnik, która prowadzi przygo-
towania do zasilania sieci ciepłowniczej 
w Rybniku. W związku z tym pojawia 
się miejsce dla funkcjonowania spółki 
obrotu takiej, jak nasza.

Jakiego poziomu zysków dla 
spółki spodziewa się Pan po pierw-
szym roku działania?

Naczelną misją SOE jest działanie 
na rzecz i w interesie gmin założycieli. 
Naszym głównym celem nie jest czer-
panie zysków w powszechnym rozu-
mieniu - w naszym wypadku zysk ma 
inne znaczenie, bardziej społeczne. 
Gdyby nawet występowały duże zyski 
finansowe, to mogłyby one mieć swo-
je źródło np. w zbyt wysokich cenach, 
które moglibyśmy jako spółka propono-
wać, a także w wysokiej efektywności 
działania spółki. Stawiam na ten drugi 
wariant, natomiast nie chcę stosować 
wysokich cen.

Na kapitał zakładowy SOE zrzu-
ciły się gminy założycielskie, wykła-
dając pieniądze podatników. Gdzie 
jest uwzględniony interes mieszkań-
ców tych gmin?

My startujemy działając przede 
wszystkim dla dobra jednostek gmin-
nych, dlatego sami mieszkańcy począt-
kowo odniosą bardziej pośrednie korzy-
ści. Natomiast w drugim etapie mamy 
taką ambicję, żeby nawiązać współ-
pracę ze spółdzielniami mieszkanio-
wymi - i to będzie działanie skierowane 
bezpośrednio w interes mieszkańców. 
Spółdzielnie zarządzają dużym mająt-
kiem, który zużywa relatywnie wysokie 
ilości ciepła, więc dysponują one dużym 
potencjałem oszczędności. 

Zamierzamy skoncentrować wokół 
siebie jak największy wolumen odbior-
ców ciepła, dlatego będziemy wycho-
dzić poza jednostki gminne, które - jak 
wynika z dostępnych informacji - zuży-
wają około 20-30% ciepła. Całą resztę 
odbiorców stanowią spółdzielnie, oso-
by fizyczne, przedsiębiorstwa prywat-
ne. Ta koncentracja wolumenu odbior-
ców sprawi, że staniemy się poważnym 
partnerem dla tych, którzy wytwarza-
ją ciepło i je dystrybuują, jak np. PEC. 
Wówczas nasza pozycja negocjacyjna 
wyraźnie wzrośnie, a w związku z tym 
zwiększą się także szanse na uzyska-
nie korzyści przez ostatecznych klien-
tów systemu ciepłowniczego. 

Jednak z punktu widzenia poje-
dynczych osób fizycznych efekty jakie 
można uzyskać prowadząc podobne 
działania są relatywnie skromne i chy-
ba nieadekwatne do potrzebnych na-
kładów pracy. Dlatego dopiero w skon-
centrowaniu tego zapotrzebowania 
można będzie upatrywać wymiernych 
korzyści, czym być może w przyszło-
ści się zajmiemy.

Jaki aspekt funkcjonowania te-
go systemu daje Pana zdaniem naj-
większą szansę na realizację ce-
lów SOE?

Jeżeli chodzi o ciepło, to zadanie 
jest dość trudne. Zajmując się proble-
matyką ciepła chcemy dokonać weryfi-
kacji wielkości mocy zamówionej przez 
odbiorców. Wiele wskazuje na to, że 
w tym wypadku parametry mocy za-
mówionej są przeszacowane w górę. 
Zresztą podobne działania będziemy 
podejmować w przypadku energii elek-
trycznej, kiedy przeanalizujemy profile 
zużycia tej energii w ciągu dnia, czy ty-
godnia. Będzie to weryfikacja prowa-
dzona pod kątem optymalizacji kosz-
tów zakupu tych mediów.

Jakich wyników tej weryfikacji 
można się spodziewać?

Moc zamówiona jest parametrem, 
który dotyczy mocy technicznej insta-
lacji, które służą zasilaniu, czy to w 
energię elektryczną, czy w ciepło. Ta 
moc zamówiona jest sumą wszystkich, 
także ekstremalnych warunków - np. 
skrajnych warunków termicznych i sta-
nowi maksymalny poziom potrzebnej 
u odbiorców mocy. Wartość tej mo-
cy musi być przez tych odbiorców 
osiągalna w każdej chwili i zadaniem 
producentów jest zapewnienie jej od-
powiedniego poziomu. Jeśli zimą wy-
stąpią temperatury w granicach 20°C 
poniżej zera to tej mocy musi wystar-
czyć dla wszystkich odbiorców z da-
nego obszaru. 

Po dokonaniu planowanej przez 
nas weryfikacji może się okazać, że 
rzeczywista wartość potrzebnej mo-
cy będzie mniejsza od zamówionej.
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Czy, mając na uwadze wszelkie 
bariery deficytów infrastruktural-
nych, widzi Pan szanse na dywer-
syfikację źródeł ciepła i wyjścia poza 
obszar Subregionu Zachodniego?

Infrastruktura na dziś nie pozwala 
na tego typu przesył ciepła. Jeszcze z 
czasów studiów pamiętam takie kon-
cepcje, które zakładały wyprowadzenie 
ciepła z Elektrowni Rybnik w kierunku 
Gliwic i Górnośląskiego Okręgu Prze-
mysłowego. W owym czasie były to - 
pod kątem technicznym - realne plany. 
Inną kwestią była kalkulacja kosztów 
takiego przedsięwzięcia. Nie sądzę, 
aby dzisiaj istniała możliwość realiza-
cji takiej koncepcji, przede wszystkim 
ze względu na rachunek ekonomiczny. 
Patrząc szerzej na problematykę dy-
wersyfikacji źródeł energii w Polsce, to 
cały kłopot polega na tym, że w przy-
padku zapotrzebowania na poziomie 
100 jednostek, nie mamy dostępu np. 
do 180 jednostek z różnych źródeł. A 
to jest prawdziwa dywersyfikacja, bo 
gdy stracę jednego wytwórcę, to mogę 
zwrócić się do innego. Taka sytuacja u 
nas po prostu nie istnieje.

Z innymi mediami w Polsce jest 
podobnie. U nas dywersyfikacja jest 
najczęściej sprowadzana do różnych 
kierunków dostaw. Na przykład w 
aspekcie gazu, jeśli Polska straci do-
stęp do rurociągu jamalskiego, to po-
zostałe źródła nie wystarczą do za-
pewnienia bezpieczeństwa dostaw. 
Dlatego musimy mieć z jednej strony 
różne możliwości dostaw, ale z drugiej 
strony suma potencjału dostawczego 
musi zdecydowanie przewyższać za-
potrzebowanie na energię. To jest dy-
wersyfikacja.

W kwestii ciepła nie ma możliwo-
ści dywersyfikacji, jest jedynie pewien 
mały bufor bezpieczeństwa. A za nad-
miar musiałby ktoś zapłacić. Do tego 
jest potrzebne przyzwolenie społecz-
ne, gdyż utrzymywanie nadwyżkowych 
mocy - w celach bezpieczeństwa - jest 
kosztowne.  

Niemniej jednak trwają prace nad 
włączeniem Elektrowni Rybnik do sieci 
ciepłowniczej miasta. Do tego potrzeba 

jednak wybudować ponad 4 km sieci 
dystrybucyjnej i stację wymiennikową 
ciepła. Istnieje pewne ryzyko, że ciepła 
w Rybniku może zabraknąć, ale PEC 
jest na tyle poważną firmą, że nie do-
puści do tej sytuacji.

W Polsce jest zauważalny trend 
odwrotu od ciepła sieciowego.

Trzeba pamiętać, że ciepło siecio-
we jest relatywnie drogie i nie znajduje 
specjalnie uznania wśród odbiorców, a 
wydaje mi się, że dla Polski jest to naj-
lepsze rozwiązanie.

Jedną z jego zalet jest wytwarza-
nie ciepła w takich warunkach, które 
są optymalne z punktu widzenia za-
grożenia dla środowiska. W produkcji 
skoncentrowanej można utylizować 
różnego rodzaju szkodliwe emisje w 

przeciwieństwie do produkcji indywi-
dualnej w gospodarstwach domowych, 
które są często ogrzewane paliwami 
niewiadomego pochodzenia, gdzie nie 
przestrzega się norm.

Czy SOE wiąże swoją misję z ce-
lami stawianymi przez Unię Europej-
ską w Pakiecie klimatycznym 3x20?

Te aspekty prawdopodobnie weź-
miemy pod uwagę dopiero w kolejnym 
kroku naszej działalności. Mimo to swo-
im działaniem chcemy się wpisywać 
we wszystkie pożyteczne dla naszego 
regionu, Polski i Unii Europejskiej pro-
cesy. Nasze pierwszorzędne cele ob-
niżenia, czy nie zwiększania kosztów 
zużycia energii są związane również z 
aspektami ekologicznymi. A w kolej-
nym kroku chcemy zajmować się tak-
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że udziałem w kreowaniu i promowaniu 
odnawialnych źródeł energii oraz tech-
nologii efektywnościowych. Będziemy 
zbierać różne informacje dotyczące 
sytuacji na terenie naszego działania 
i dostarczać gminom potrzebnej do 
rozwoju tej sfery wiedzy. Najważniej-
sze dla nas obecnie jest ciepło i ener-
gia elektryczna. 

Jak - w przypadku ciepła - 
kształtuje się obecnie gra rynkowa 
na terenie subregionu? Kto będzie 
najważniejszym partnerem SOE w 
negocjacjach?

Niewątpliwie najważniejszym gra-
czem jest PEC z Jastrzębia. To przed-
siębiorstwo obecnie przechodzi proces 
prywatyzacji, co również będzie miało 
wpływ na współpracę z nami. Obec-
nie PEC koncentruje w sobie wszystkie 
funkcje: jest źródłem ciepła, zarządza 
liniami przesyłowymi, zajmuje się dys-
trybucją oraz obraca i handluje ciepłem. 

Nie jest to jednak stuprocentowy 
wytwórca ciepła na tym rynku. Z mo-
ich informacji wynika, że 40% udziału 
w strukturze bilansu cieplnego na te-
renie subregionu generuje PEC, nato-
miast pozostałe ciepło produkuje m.in. 
Spółka Energetyczna Jastrzębie (spół-
ka-córka Jastrzębskiej Spółki Węglo-
wej), Kompania Węglowa, posiadająca 
zakład produkujący ciepło i w małym 
stopniu Elektrownia Rybnik.

Trudno będzie współpracować 
z konkurentami?

My nigdy nie będziemy konkurencją 
dla tych, którzy wytwarzają ciepło. Wy-
jątkiem jest tutaj PEC, który wytwarza i 
sprzedaje ciepło. Należy jednak pamię-
tać o istniejących taryfach: gdybyśmy 
uzyskali dzisiaj taryfę na obrót ciepła i 
gdybyśmy ją dodali do tego co oferuje 
PEC, to nie będziemy konkurencyjni. W 
przypadku energii elektrycznej inaczej 
wygląda sposób kształtowania taryf, 
tam jest miejsce dla spółek obrotu. Na-
tomiast w cieple nie znajdziemy skład-
nika opłaty handlowej za obrót - ona 
jest gdzieś schowana, prawdopodob-
nie jest stałym składnikiem opłaty za 

ciepło, gdzie zapewne są ukryte koszty 
związane z obrotem. Nie jest to jednak 
wydzielone, przez co trudniej będzie 
naszej spółce funkcjonować. 

Widzimy szanse przede wszystkim 
w tym, że w wyniku przeprowadzonych 
analiz zmniejszymy moc zamówioną 
i z tego tytułu nasi klienci będą mieli 
niższe koszty.

Jednak pierwsze efekty chcemy 
uzyskać już wcześniej. Pierwszym 
sukcesem może być tańsza energia 
elektryczna. Będziemy organizować 
przetargi i nasze zyski mogą mieć w 
tym wypadku dużą wagę głównie ze 
względu na skalę przedsięwzięcia, jaką 
będzie reprezentowanie kilkuset pod-
miotów, które jako jednostki gminne 
zakupują energię elektryczną. Procedu-
ra przetargowa na energię elektryczną 
jest wymagana prawem. Jest ona dla 
wielu instytucji kulą u nogi. Nasza więc 
rola w tym, żeby wyręczyć te instytu-
cje w tym zadaniu i w efekcie uzyskać 
jeszcze większe - niż mógłby uzyskać 
pojedynczy podmiot - korzyści. 

Czy znalazł Pan już Świętego 
Graala, niezbędny do sukcesu w 
tym obszarze działania?

Kluczem do energii elektrycznej jest 
nie tyle sam przetarg na dostawę ener-
gii, ale jest nim umowa dystrybucyjna. 
W naszym przypadku jest tylko jeden 
dystrybutor, który bardzo klarownie,  
pomimo wysokiego poziomu skompli-
kowania, określa swoje stawki, taryfy. 
Klucz do sukcesu jest w dystrybucji, 
gdzie trzeba dokonać swego rodzaju 
audytu i wpisać się w najlepszą taryfę 
dystrybucyjną. I to nam zabierze naj-
więcej czasu, a w porównaniu z tym 
sam przetarg na dostawę jest drob-
nostką.

Z kim, ze strony urzędów gmin, 
przyjdzie Panu współpracować?

Zwróciłem się do wszystkich przed-
stawicieli gmin z prośbą o wyznaczenie 
osób do współpracy merytorycznej. W 
części miast będą to osoby, które będą 
zajmować się głównie tym tematem, w 
innych będą to osoby, które dostaną 

dodatkowy zakres zadań do obecnych 
obowiązków, w innym wypadku wybra-
ne osoby będą tylko „przekaźnikami” 
informacji. Ta różnorodność wynika z 
różnych struktur samych urzędów. 

Trzeba powiedzieć, że gminy obec-
nie zaczynają coraz wyraźniej dostrze-
gać wagę problemów związanych z 
energią i ciepłem. Jest to tak napraw-
dę jeden z najważniejszych aspektów 
naszego życia, który można porównać 
z poziomem ważności potrzeb jedze-
nia, picia i bezpieczeństwa. 

Przez wiele lat waga tych zagad-
nień nie była dostrzegana, jednak teraz 
gminy zaczynają dostrzegać i próbo-
wać różnych inicjatyw. Jedno z miast 
Zagłębia prowadzi działania, które są 
zbliżone do działalności naszej spółki. 
Jest to miasto, w którym zapotrzebo-
wanie na ciepło jest większe niż w przy-
padku naszych pięciu gmin. W związku 
z tym powołano zespół, który zajmu-
je się zagadnieniami mediów. Działa-
nia tego zespołu już przyniosły efekty. 

Polskie prawo będzie dla Pana 
sprzymierzeńcem, czy raczej prze-
ciwnikiem? 

Dostrzegam pewne braki w syste-
mie prawnym w zakresie ciepła. Zada-
łem sobie trud porównania problema-
tyki rozwiązań prawnych w zakresie 
energii elektrycznej i w zakresie cie-
pła. Doszedłem do wniosku, że pro-
blemy ciepła w Polsce w ogóle nie są 
rozwiązane. Nie ma składowej taryfy 
za obrót ciepłem, co jest poważnym 
deficytem. Myślę jednak, że na skutek 
działań optymalizacyjnych związanych 
z zamówioną mocą i w perspektywie 
dywersyfikacji dostaw źródeł ciepła 
(Elektrownia Rybnik), pomimo niedo-
skonałości prawnych, mamy szanse 
na osiągnięcie sukcesu. Jeśli nawet 
nie udałoby się uzyskać efektów w ra-
mach działalności koncesyjnej, to je-
stem przekonany, że będziemy w sta-
nie uzyskać efekty w zakresie działania 
w imieniu i na rzecz jednostek gmin-
nych. o

Rozmawiał:	
Piotr	Dominiak,	„Nowa	Energia”



80 nr 3(21)/2011
Te

c
h

n
o

lo
g

ie

dr Aijuan Wang, kierownik wdrożenia projektu inteligentnych sieci, Mott MacDonald

Regulacja systemu elektroenergetycznego w przyszłości

W stanie Nowy Jork (USA) Mott MacDonald dokonał przyłączenia 
największego na świecie koła zamachowego z wykorzystaniem instalacji 

magazynowania energii potencjalnej do regulacji mocy i częstotliwości  
w przesyle i rozdziale energii elektrycznej. Jego sprawność operacyjna oznacza 
ruchowo moc obiektu 20 MW, która będzie zastępować zdolność wytwórczą 
(regulacyjną) 40-50 MW mocy ze źródeł konwencjonalnych, koniecznych  
do zrównoważenia szybkich zmian popytu i podaży energii. 



81nr 3(21)/2011

Te
c

h
n

o
lo

g
ie

 � Jak tworzymy  
wartość dodaną? 

Przyłączając do sieci przesyło-
wej stanu New York największe pod 
względem mocy na świecie urządze-
nie do magazynowania energii w po-
staci koła zamachowego, uzyska-
liśmy bezpośrednie oszczędności 
ekonomiczne rzędu 7 mln USD rocz-
nie. Wykonaliśmy studium, którego 
konkluzja jest następująca: magazy-
nowanie	energii	potencjalnej	w	kole	
zamachowym	jest	dwa	do	trzech	ra-
zy	bardziej	efektywne,	niż	w	turbinie	
gazowej	w	zastosowaniu	do	regula-
cji	częstotliwości	systemu.	Rozwią-
zanie	to	prowadzi	do	bezpośrednich	
oszczędności	kosztów	energii	-	i	po-
średnich	korzyści	w	postaci	zmniej-
szenia	zużycia	i	w	konsekwencji	ob-
niżenia	emisji	dwutlenku	węgla. 

Obiekt o mocy 20 MW zainstalo-
wany w miejscowości Stephenstown 
został opracowany przez Beacon Po-
wer. Jego uruchomienie nastąpiło 
pod koniec 2010 r.

- To	jest	znaczący	projekt,	ale	
co	tak	naprawdę	stawia	go	na	ma-
pie	pierwszeństwa	to	jego	znacze-
nie	dla	przyszłego	funkcjonowania	
sieci	i	regulacji	zasilania - mówi dr 
Aijuan Wang, kierownik wdrożenia 
projektów inteligentnych sieci z Mott 
MacDonald.

- Magazynowanie	energii	w	kole	
zamachowym	umożliwia	skuteczne	
równoważenie	popytu	i	podaży.	By-
ło	to	wyzwanie,	które	stanęło	przed	
poważnym	problemem	do	rozwiąza-
nia	w	branży	elektroenergetycznej	od	
samego	początku - wyjaśnia Aijuan. 
- W	ten	sposób,	uzyskujemy	korzyści	
zarówno	w	źródłach	konwencjonal-
nych,	jak	i	w	generacji	energii	odna-
wialnej - uzupełnia.

 � Równoważenia  
podaży i popytu

Amerykańskie sieci pracują przy 
częstotliwości 60 Hz. Proces popytu 
naturalnie ciągle się zmienia. Jeżeli 

(chwilowo) popyt przewyższa podaż, 
to prowadzi do spadku częstotliwo-
ści sieci. Gdy podaż przewyższa po-
pyt następuje wzrost częstotliwości. 
Duże odchylenia stałości częstotli-
wości mogą zakłócać pracę sieci, w 
skrajnych przypadkach spowodują 
załamanie ich pracy (black-out). W 
celu zachowania stałej częstotliwo-
ści, operatorzy systemów wymagają 
regulacji podaży poprzez zwiększe-
nie lub zmniejszenie produkcji ener-
gii generatorów w elektrowniach - w 
stanie New York system jest prowa-
dzony przez niezależnego operatora 
systemu (NYISO) wymaga 200 MW 
rezerwy mocy zdolnej do reagowa-
nia na wahania popytu.

Zmagazynowana 
energia koła 
zamachowego 
pozwala wygładzić 
chwilowe zmiany, 
czyli dostarczyć 
energię w szczycie 
zapotrzebowania 
i pochłaniać 
energię w dolinie 
zapotrzebowania

Jednak czas potrzebny na regu-
lację zmian mocy „w górę lub w dół” 
z elektrowni na węgiel i gaz lub elek-
trowni wodnych wynosi zwykle kilka 
minut. Dopasowanie podaży pozo-
staje daleko w tyle za wzrostem lub 
spadkiem popytu. Natomiast, koła 
zamachowe zapewniają natychmia-
stową reakcję, przez wykorzysta-
nie przechowywanej w inercji ener-
gii, wchłanianej gdy popyt jest niski 
i oddawanej do sieci, kiedy popyt 
narasta. Obiekt w Stephenstown 
zapewnia rezerwę równą 10% za-
potrzebowania sieci NYISO pozo-
stającej pod nadzorem regulacyjnym.

”
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 � Co to jest koło 
zamachowe do 
magazynowania  
energii?

Beacon Power Gen 4 wykorzy-
stuje koło zamachowe o wadze 1.3 
t bezwładnościowo zamocowane-
go na obręczy wspartej centralnie 
na wale. Na wale jest umocowany 
silnik (elektryczny)/generator. Gdy 
popyt jest niski, a nadwyżka energii 
elektrycznej jest w sieci wtedy silnik 
pobiera energię do przyspieszenia 
koła zamachowego. Przy braku wy-
starczającego zasilania i niezbilanso-
waniu popytu, silnik przełącza się na 
tryb pracy generatora. Energia zgro-
madzona w inercji koła zamachowe-
go napędza generator, który z kolei 
produkuje energię elektryczną, która 
jest zwracana z powrotem do sieci. 
Pojemność energetyczna jednego 
koła w zasilaniu/rozładowaniu wy-
nosi 25 kWh. Instalacja w Stephen-
stown posiada 200 połączonych ze 
sobą kół zamachowych, co daje w 
szczycie zdolność magazynowania i 
użycia mocy wytwórczych 20 MW w 
czasie do 15 minut lub energii równej 
5 MWh. - W	praktyce	działanie	koła	
zamachowego	może	przełączać	się	
między	trybami	ładowania	i	rozłado-
wywania	wiele	razy	w	ciągu	godziny,	
stosownie	do	chwilowych	zmian	czę-
stotliwości	(zapotrzebowania	mocy)	
w	sieci - mówi dyrektor techniczny 
firmy Beacon Power, Matthew La-
zarewicz

 � 200-300%  
zysk w wydajności

Ciągłe dostosowanie wytwarza-
nia z konwencjonalnej elektrowni do 
zmian obciążenie, powoduje wzrost 
kosztów utrzymania i zużycia paliwa 
- i związany z tym wzrost emisji CO2. 
Zapewnienie rezerwy mocy w syste-
mie potrzebne do pokonania szczy-
tów popytu podnosi także koszty in-
westycji (inwestycja na szczytowe 
zapotrzebowanie). 

- Korzystanie	z	magazynowania	
energii	koła	zamachowego	do	re-
gulowania	częstotliwości	umożliwia	
pracę	elektrowni	na	stałym	poziomie	
obciążenia - komentuje tę inwesty-
cję dr Aijuan. 

Magazynowanie 
energii w kole 
zamachowym 
umożliwia 
skuteczne 
równoważenie 
popytu i podaży

Badania wykonane dla Komisji 
Energii w Kalifornii w 2010 r. wyka-
zały, że chwilowe czasy reakcji po-
legające na dostarczaniu zmagazy-
nowanej energii koła zamachowego 
do potrzebnej generacji sprawia, że 
są one dwa do trzech razy bardziej 
skuteczne w regulacji częstotliwości 
niż turbiny gazowe. Obliczono, że 
instalacja w Stephenstown przynie-
sie bezpośrednie korzyści w obniż-
ce kosztów NYISO około 7 mln USD 
rocznie wynikających z oszczędno-
ści energii. W USA kosztów emisji 
dwutlenku węgla odbiorcy jeszcze 
nie ponoszą, ale to może się zmie-
nić w przyszłości.

 � Wyzwania rosnącej 
liczby odnawialnych 
źródeł energii 

Rozwój energii wiatrowej i sło-
necznej stwarza nowe wyzwania. 
Moc generowana w niektórych źró-
dłach odnawialnych zmienia się w 
nieprzewidziany sposób przy pręd-
kości wiatru i różnej operacji słońca, 
które powodują chwilową nierówno-
wagę podaży i popytu. Operatorzy 
odnawialnych źródeł energii są ka-
rani finansowo za powodowanie od-
stępstw od uzgodnionych dostaw 

energii. Dlatego zmagazynowana 
energia koła zamachowego pozwa-
la wygładzić chwilowe zmiany, czyli 
dostarczyć energię w szczycie zapo-
trzebowania i pochłaniać energię w 
dolinie zapotrzebowania.

 � Zapewnienie reakcji  
w czasie rzeczywistym

Mott MacDonald zaprojektował 
węzeł (stację) łączący koła zamacho-
we w Stephenstown z siecią elektro-
energetyczną w Nowym Jorku. - W	
celu	ochrony	instalacji	przed	przepię-
ciami,	projekt	techniczny	obejmuje	
wyłączniki	wysokiego	napięcia.	Pro-
jekt	Stacji	uwzględnia	bardzo	dokład-
ny	pomiar	zużycia	energii	elektrycz-
nej	i	jej	produkcji	w	celu	optymalizacji	
środków	finansowych	właściciela	-	
Beacon	Power,	które	są	kluczowe	
dla	przychodów	tej	spółki.	A	zasto-
sowane	najlepsze	środki	technicznej	
łączności	umożliwiają	reakcję	regu-
lacji	w	czasie	rzeczywistym	koła	za-
machowego	odpowiednio	do	zmian	
częstotliwości	w	systemie - wyjaśnia 
Carl Bellitti, kierownik projektu z Mott 
MacDonald Ltd.

 � Czy wiesz, że ...

Staramy się jako Mott MacDo-
nald naszą wiedzę szerzyć w wie-
lu podsektorach energetycznych 
w zakresie realizowanych projek-
tów, w tym o największej na świe-
cie instalacji energii wiatrowej na 
lądzie w Oregon w USA, jak rów-
nież największego na świecie bie-
żącego projektu elektrowni wod-
nych w Pakistanie oraz o badaniach  
w dziedzinie syntezy jądrowej pro-
wadzonych we Francji oraz rewita-
lizacji sieci przesyłowych w Wielkiej 
Brytanii. o

Tłumaczenie:	
dr	inż.	Jerzy	Majcher,	

dyrektor	Wydziału	Energetyki	
MottMacDonald	Polska	Sp.	z	o.o.	

”
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„Gaz w Energetyce  
- realizacja inwestycji,  

technologie, finansowanie”
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Jak Pan ocenia rozwój energe-
tyki gazowej w Polsce na najbliższe 
lata? Czy znaczący rozwój to tylko 
kwestia czasu i nakładów inwesty-
cyjnych?

Wszystko wskazuje na to, że od 
gazu nie uciekniemy. Mam nadzieję, że 
będzie  to nasz własny gaz, to znaczy 
gaz łupkowy. Jest bardzo duża szansa, 
że go mamy i to w dużych ilościach. 
Większym problemem jest, iż są tacy, 
którzy pragną nam tę możliwość za-

blokować. Oznacza to, że znaczący 
rozwój to kwestia czasu i nakładów 
inwestycyjnych, ale również odpowied-
nich rozwiązań prawnych w zakresie 
regulacji rynku i inwestycji. Wydaje się 
oczywistym, że rozpocząć trzeba od 
nowelizacji Polityki Energetycznej, któ-
ra opcji gazowej nie uwzględniała - bo 
jej jeszcze wtedy nie było na poziomie 
świadomości społecznej. Niestety na 
gazowe eldorado trzeba będzie jesz-
cze poczekać.

Czy przewidywany poziom zu-
życia gazu w 2015 r., czyli 18 mld 
m3 jest całkowicie realny, szcze-
gólnie w zakresie tworzenia no-
wych mocy wytwórczych energii 
elektrycznej?

Moim zdaniem taki wzrost zuży-
cia gazu w tym terminie jest niereal-
ny. Do 2015 r. nie da się uruchomić 
nawet tych mocy gazowych, które 
znajdują się „już” w fazie przedre-
alizacyjnej, a co tu mówić o następ-
nych realizacjach. Niestety w chwili 
obecnej żadna systemowa elektrow-
nia gazowa nie znajduje się w fazie 
realizacyjnej tzn. takiej w której Inwe-
stor podpisał kontrakt realizacyjny z 
Wykonawcą na określony obiekt, w 
określonym terminie i za określone 
pieniądze. Wedle mojej wiedzy nie 
zamknięto nawet ostatecznie żad-
nego finansowania. Rozmowy są w 
toku, ale rozmowy to jeszcze nie in-
westycje. W optymistycznym modelu 
zwiększonego zużycia na cele elek-
troenergetyczne możemy się spo-
dziewać w 2017-2018 roku. 

Kontynuując ten optymistyczny 
scenariusz być może będziemy już 
mieli w tym czasie 1-2 mld m3 wła-
snego gazu łupkowego. Według Mi-
chała Wilczyńskiego, byłego Głów-
nego Geologa Kraju, prognoza jest 

Rozmowa z prof. Krzysztofem Żmijewskim z Politechniki Warszawskiej

GazowE Eldorado?
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bardziej optymistyczna i za 7 - 10 
lat wydobycie gazu w Polsce mo-
że osiągnąć 10 - 15 mld m3. Byłaby 
to istna energetyczna rewolucja. W 
Stanach Zjednoczonych cena gazu 
spadła z 500 $/1000m3 w 2008 do 
150 $/1000m3 w 2009 właśnie pod 
wpływem zwiększonego wydobycia 
gazu łupkowego. U nas pewnie bę-
dzie drożej. Wzrost wydobycia gazu 
łupkowego w USA spowodował, że 
import netto gazu do USA w  2007 
roku spadł o 21,3 %, w 2008 roku o 
kolejne 24 %. 

Jest kilka projektów w fazie 
przedrealizacyjnej. Mam tu na my-
śli Stalową Wolę, projekt Taurona 
- Blachownia, GDF Suez - Włocła-
wek, PGE - Dolna Odra. Czy mo-
gą nastąpić jakieś utrudnienia z 
uruchomieniem pierwszych mocy 
z gazówek?

Ostateczne decyzje w kwestii 
uruchomienia tych inwestycji, czyli 
zobowiązania kontraktowe, nie zo-
staną podjęte wcześniej niż wyja-
śniona zostanie całkowicie kwestia 
skonsumowania derogacji tzn. ulgi 
w zakupie uprawnień do emisji dwu-
tlenku węgla. W szczególności do-
tyczy to nowych inwestycji (fizycz-
nie rozpoczętych przed 31 grudnia 
2008 r.). Rozstrzygnięcie to nastąpi 
6 miesięcy od złożenia przez Pol-
skę Wniosku Derogacyjnego, który 
winien zawierać wszystkie planowa-
ne inwestycje ubiegające się o de-
rogację. Termin przesłania Wniosku 
do Komisji to 30 września 2011 r. 
(Miesiąc wcześniej wniosek winien 

być udostępniony publicznie). Jak 
z tego wynika decyzje inwestycyjne 
nie zapadną przed 31 marca 2012 
r. bo przed tą datą nie będą znane 
projekcje finansowe inwestycji. Do-
dając 3 miesiące na aktualizację biz-
nes planów i podpisanie kontraktów 
mamy 30 czerwca 2012. W tej dacie 
można by wyjechać na plac budo-
wy, gdyby Inwestor posiadał goto-
wy projekt, jego ocenę oddziaływa-
nia na środowisko oraz pozwolenie 
na budowę (wraz ze wszystkimi do-
kumentami towarzyszącymi). Jest 
to strasznie optymistyczne założe-
nie. Musi ono obejmować również 
uzgodnione opcje przyłączenia do 
sieci elektroenergetycznej i oczywi-
ście gazowej. Optymistycznie oce-
niany czas trwania budowy syste-
mowej elektrowni gazowej to 4 lata. 
Oznacza to, że super optymistyczny 
termin oddania do użytku (zsynchro-
nizowania) pierwszej nowej elektrow-
ni gazowej to połowa 2016 roku. W 
polskich warunkach bardziej prawdo-
podobny termin to rok później. Bar-
dzo chciałbym się mylić. 

Z czego wynika różnica w wiel-
kości wykorzystania gazu ziemne-
go w Polsce w stosunku do Europy 
Zachodniej?

Najprostsza odpowiedź to taka, 
ze Europa Zachodnia jest znacznie 
od nas bogatsza i może sobie po-
zwolić na technologie (paliwo) droż-
sze, ale znaczniej bardziej wygodne, 
żeby nie powiedzieć komfortowe. I 
nie chodzi tu o ekologię, a w każ-
dym razie nie tylko, ale i być może 

przede wszystkim o łatwość przesy-
łania, składowania, pomiaru, regulacji 
i automatyzacji. Wystarczy porównać 
skomputeryzowany kocioł węglowy 
stojący w piwnicy z dwufunkcyjnym 
kotłem gazowym umieszczonym we 
wnęce obok przedpokoju lub łazien-
ki. I rozważyć możliwość wyjazdu na 
ferie zimowe w obu przypadkach. A 
przecież to samo dotyczy technolo-
gii przemysłowych, zaś w energety-
ce możliwości interwencyjnego wy-
korzystania mocy gazowych np. w 
szczycie.

Mamy duże własne wydoby-
cie węgla. Czy gaz jest w stanie 
znaleźć sobie nawzajem z węglem 
miejsce na rynku bez robienia tego 
kosztem drugiej strony?

Myślę, że trzeba przestać opo-
wiadać bajki o nie wchodzeniu so-
bie w paradę. Więcej gazu to mniej 
węgla. Więcej czegokolwiek to mniej 
węgla. O to przecież chodzi w euro-
pejskiej polityce klimatycznej, chyba 
w tej sprawie nikt już nie ma wątpli-
wości? Jedyna szansa jaką widzę 
przed węglem w Polsce i w Europie 
to jego podziemne zgazyfikowanie w 
złożu. Wydobycie energii pirolitycz-
ne lub biologiczne, ale na pewno nie 
mechaniczne. I to też pod warun-
kiem, że Komisja Europejska nam 
takiej możliwości nie zablokuje, tak 
jak niektórzy nasi sojusznicy próbu-
ją zrobić z gazem łupkowym. Szcze-
gólnie Ci, którzy sami takiego gazu 
nie mają. o

Rozmawiała:	
Dorota	Kubek,	„Nowa	Energia”

Produkcja energii elektrycznej z gazu w Polsce
Gaz zaazotowany (GZ 41,5) - EC Gorzów, EC Zielona Góra

 � wartość opałowa 28,5 MJ/m3

 � produkcja energii w bloku gazowo-parowym (sprawność ok. 50 %) z 1 mld m3 gazu otrzymamy 3,8 TWh brutto (260-
270 m3 = 1MWh brutto)

 � produkcja energii w turbinie gazowej (sprawność 32 %) będzie niższa o 18 % (ok. 3,1 TWh brutto)
Gaz wysokometanowy (E) – EC Rzeszów, EC Lublin

 � wartość opałowa nie mniejsza niż 31 MJ/m3

 � produkcja energii w bloku gazowo-parowym (sprawność ok. 50 %) z 1 mld m3 gazu otrzymamy 4,0 TWh brutto (245-
250 m3 = 1MWh brutto)

 � produkcja energii w turbinie gazowej (sprawność 32 %) będzie niższa o 18 % (ok. 3,3 TWh brutto)
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Jacek Sobański, student, Stosunki Międzynarodowe na Uniwersytecie Opolskim, „Nowa Energia”

Międzynarodowe praktyki  
koncesjonowania i licencjonowania,  
a pokłady gazu niekonwencjonalnego  
w Polsce

Potencjalne dobrodziejstwo, jakie być może w ilości wydobywalnej 
2,5-3 bln m3 spoczywa pod naszymi stopami w głębinowych 

warstwach geologicznych, utworzonych w głównej mierze w Ordowiku 
(505-440 mln lat temu) i Sylurze (440-410 mln lat temu), poza 
angażem niezwykle zaawansowanego kapitału technologicznego1, 
będącego w posiadaniu zagranicznych spółek naftowych lub ich filii, 
wymaga również rozciągnięcia państwowego parasola prawnego, 
który chroniłby interesy suwerena - właściciela złóż.
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Dla tych celów organy admini-
stracyjne pierwotnego podmio-

tu prawa międzynarodowego tworzą 
zwykle ramowe mechanizmy konce-
sjonowania i licencjonowania dzia-
łań badawczych i wydobywczych 
prywatnych osób prawnych.

Co zostało podkreślone przez 
właściwych ministrów oraz co było 
elementem miskomunikacji medial-
nej - w Polsce należy rozróżnić dwa 
podtypy koncesji - na poszukiwania 
(nie daje praw kontraktowych do eks-
ploracji, lecz jedynie pierwszeństwo 
do ich negocjowania) i na wydobycie 
surowców ze złóż (daje prawa kon-
traktowe lub prawa nabyte do zie-
mi, na której znajduje się rezerwuar). 
Obecnie Ministerstwo Środowiska 
wydało ponad 85 tych pierwszych 
za 500 tys. zł/sztuka, przedmiotem 
tego tekstu będą zaś te drugie.

 � Liczby, cyfry,  
rzędy wielkości  
- coś, co pobudza 
wyobraźnię

Uwzględniając jedną z najniż-
szych kaloryczności, jaką legitymu-
je się polski konwencjonalny gaz 
ziemny rozpoznany w liczbie 100 
mld m3 - średnio 937 tys. BTU na 
28 m3 (1000 stóp sześciennych) przy 
średniej światowej na poziomie 1047 
tys. BTU na 28 m3 (1000 stóp sze-
ściennych), przypisując tę samą za-
wartość energetyczną niekonwen-
cjonalnemu odpowiednikowi należy 
stwierdzić, iż do rozdysponowania 
na cele krajowe i eksportowe może-
my mieć potencjał cieplny niezwykle 
czystego paliwa kopalnego sięgający 
ponad 85 biliardów BTU = 85 kwa-
drylionów BTU, czyli ¼ globalnego 
zużycia energii, która w najbardziej 
miarodajnym 2007 r. (tj. w szale kon-
sumpcjonizmu indywidualnego i kor-

poracyjnego napędzającego produk-
cję) wyniosła 495 kwadrylionów BTU2 
(Energy Information Administration). 
Oczywiście mowa tu o surowym po-
tencjale. Tę liczbę należy skalibrować 
choćby o niestuprocentową efektyw-
ność technologii utylizacji gazu ziem-
nego, której krzywa oscyluje wokół 
60 p.p.3 i niedoskonałości procesu 
eksploracyjnego (jak np. niekontro-
lowane wycieki), transportowego czy 
dystrybucyjnego - dla zobrazowania, 
w 2004 r. niewydolność każdego z 
tych segmentów przyczyniła się do 
utraty 62 mld m3 surowca w Rosji4, 
z czego lwią część, bo aż 41 mld m3 
pochłonęły stacje kompresyjne roz-
lokowane na liczącym 575 tys. km 
systemie mediów dystrybucyjnych. 
To z kolei przyczyniło się do wyemi-
towania w rzeczonym roku blisko 300 
mln ton ekwiwalentu CO2 przez Fe-
derację Rosyjską5, co przy uniwer-
salistycznych tendencjach wśród elit 
politycznych, by zmerkantylizować 
handel gazami cieplarnianymi, może 
mieć negatywny wymiar komercyjny 
na przestrzeni kilku lat. Zakładając 
zatem, że współczynnik wycieku i 
samokonsumpcji przez polskie ga-
zociągi transportujące i rozlokowu-
jące surowiec będzie oscylował w 
podobnym interwale, przy produkcji 
ok. 15 mld m3 gazu ziemnego z łup-
ków do atmosfery zostanie wydalo-
ne ok. 1,5 mld m3 metanu w postaci 
surowej lub przetworzonej w stacjach 
pompujących. 

Intensyfikacja rozwoju sektora 
„błękitnego surowca” wymusza im-
plementację ekologicznego novum, 
jakie będzie musiało być przynajmniej 
wzięte pod uwagę zarówno podczas 
spisywania umów na eksplorację złóż 
ze spółkami zagranicznymi, jak i ope-
ratorami systemu, którzy po wejściu 
III Pakietu Energetycznego UE, bę-
dą mieli formalną możliwość wejścia 

na polski rynek przesyłu - warto do-
łączać przy tej okazji dodatkowe za-
łączniki offsetujące tę działalność. 
Modelowym przykładem takiego 
działania wykazał się największy ope-
rator sieci międzystanowych w USA 
- spółka El Paso, która dobrowolnie 
zobowiązała się do ograniczenia in-
wazyjności środowiskowej realizowa-
nego przez siebie projektu budowy 
1086 km rurociągu „Ruby”, łączące-
go środkowo-zachodnie stany USA 
- Wyoming i Oregon. Magistrala ma 
przepustowość dzienną na poziomie 
42 mln m3. Offset będzie stanowiło 
zalesianie terenów 117 tysiącami sa-
dzonek na 561 akrach, które w ciągu 
swojego życiowego cyklu pochłoną 
50 tys. ton dwutlenku węgla - ilość, 
jaka w sposób bezpośredni obcią-
ża rocznie topy węglowe ok. 2175 
Amerykanów. Wpisanie tego rodza-
ju aktywności do kodeksu dobrych 
praktyk będzie oczywiście wyma-
gało zaszczepienia normy zwycza-
jowej współpracy podmiotów eks-
ternalnych z Lasami Państwowymi 
SA, którego rolą pierwotną byłoby 
zapewnianie żywego surowca drzew-
nego oraz enumeracja redukcji emisji 
w formie prostej tabeli chłonności - 
np. względnie przyjmuje się, że1 akr 
dębu jest w stanie pochłonąć 2,6 to-
ny CO2 rocznie.

 � Sprawny negocjator 
niezbędny

Na wstępie warto wspomnieć, że 
sektor gazownictwa z uwagi na fizy-
kę macierzystego surowca jest jed-
ną z najbardziej kapitałochłonnych 
gałęzi węglowodorowych. Transpa-
rentny i miarodajny jest przykład dys-
trybucji i transportu. Koszty „poru-
szenia” skłonnego do rozprężania 
„błękitnego paliwa” wynosi średnio 
1,5-2,1 USD/ mm BTU, dla porów-

1) Z uwzględnieniem sprzętu do hydraulicznego frakcjonowania, wierceń horyzontalnych oraz najbardziej efektywnych i przyjaznych dla środowiska mieszanek płuczek do ekstrakcji.

2) Utylizacja gazu ziemnego na świecie odpowiada za niemal 1/3 tej liczby - 110 kwadrylionów BTU. Liderują pochodne paliwa ropne z 175 kwadrylionami BTU.

3) Za benchmark w tym przypadku obrano 480MG turbinę gazową General Electric typu H pracującą w cyklu kombinowanym.

4) 1/10 tamtorocznej produkcji.

5) Całkowity roczny poziom emisji w 2009 r. wyniósł 1,3 mld ton CO
2.



88 nr 3(21)/2011
G

az
 w

 e
n

er
g

et
yc

e

nania transport niezwykle „wdzięcz-
nego” surowca węglowego to ledwie 
0,6-0,8 USD/mm BTU. Do tego trze-
ba jeszcze dodać średnie nakłady 
na wydobycie rzędu 3-4 USD/mm 
BTU, czyli +/- 7 mln USD na odwiert, 
których na jednym złożu trzeba wy-
konać zazwyczaj od kilku do kilku-
nastu. Mimo to (pod warunkiem, że 
powiodą się rządowe przetargi ze 
spółkami zainteresowanymi) najpraw-
dopodobniej będzie to gaz tańszy 
od tego, jaki pozyskujemy obecnie 
z kierunku rosyjskiego, a o którego 
cenie mówi się, że wynosi nawet 500 
USD/1000 m3.

Niemniej jednak, korelatywa 
sprawnych działań elit politycznych, 
pomyślnych trendów i korzystnej 
ekonomii sektora gazu ziemnego w 
perspektywie 10 lat pozwoli nam, 
Polakom, otworzyć bramy fiskalnego 
raju. Relacja decylowa prognozowa-
nych rezerw wolumenów „błękitne-
go surowca” jest w tym przypadku 
niewielka, stąd hipotetyczna war-
tość rynkowa dwóch podtypów ga-
zu niekonwencjonalnego - łupkowe-
go i zamkniętego - jakie występują w 
Polsce, przy obecnych cenach dłu-
goterminowych surowca wynosi ~ 1 
200 000 000 000 USD (3 bln m3 x 
uśrednione 400 USD). Niestety, zaś 
mowa tu ledwie o potencjale, tym 
razem ekonomicznym. Geologia ga-
zu łupkowego przy obecnym stanie 
zaawansowania technicznego jest 
mizerna. Tzw. Recovery Ratio(RR)6 
tego typu złóż waha się w przedzia-
le 25-35%, co oznacza, że przy wa-
riancie BaU7 rozwoju techniki tej sfe-
ry gazownictwa będziemy w stanie 
wyrwać z pokładów ziemskich ok. 1 
bln m3 (zakładając, że będziemy w 
posiadaniu geologicznych 3 bln m3), 
co umniejsza wartość dodatnią su-
rowca do „zaledwie” 400 mld USD. 
Czy skorzystamy z kierunków eks-
portowych, czy postanowimy cały 

rezerwuar wpisać w poczet narodo-
wych rezerw „na pokolenia” nie bę-
dzie miało znaczenia, ta suma zma-
terializuje się w wyniku zaprzestania 
zakupu gros surowca z Rosji lub też 
w postaci eksportu (z uwagi na czyn-
nik polityczny wydaje się być to opcja 
trudniejsza) do krajów ościennych 
lub dalekich np. przez port w Świ-
noujściu czy choćby przez mające 
powstać czarnomorskie okno gazu 
kriogenicznego w rumuńskiej Kon-
stancie, otwierające bramy świata. 
W tym największym porcie tego za-
mkniętego basenu wód ma powstać 
terminal LNG o przerobie gazyfika-
cyjnym i regazyfikacyjnym rzędu 7 
mld m3 rocznie. 

Intensyfikacja 
rozwoju sektora 
„błękitnego 
surowca” 
wymusza 
implementację 
ekologicznego 
novum, jakie 
będzie musiało 
być przynajmniej 
wzięte pod uwagę 
zarówno podczas 
spisywania umów 
na eksplorację 
złóż ze spółkami 
zagranicznymi, 
jak i operatorami 
systemu (…)

W ramach ciekawostki należy do-
dać, iż 400 mld USD to suma, która 
pokryłaby wypłatę emerytur Polaków 
przez półtorej dekady, starczyłaby na 
obsługę polskiego zadłużenia na prze-
strzeni 36 lat lub też zapewniłaby finan-
sowanie policji przez 145 lat!

By podzielić gazową skórę na 
niedźwiedziu niezbędna będzie mapa 
geologiczna 3D złoża oraz kartka i dłu-
gopis, aby wyliczyć niezbędną do uru-
chomienia wydobycia liczbę sprzętu, 
opłacalność makroekonomiczną dzia-
łalności nań i sprawiedliwy podział do-
chodu. To, jaki kawałek tego miliardo-
wego tortu uczknie Skarb Państwa i 
przeciętny Polak będzie zależało od 
wynegocjowanego pakietu ustaleń, je-
go formy publiczno-prawnej i podzia-
łu obowiązków pomiędzy Państwem, 
a spółkami takimi jak Chevron, Lane, 
ConoccoPhilips. Taka współpraca mo-
że zostać bezpośrednio wyrażona w 
utworzonych spółkach Joint Operating 
lub w tzw. pierwiastkach uczestnictwa 
formuły Local Vehicle Content - o czym 
pokrótce w dalszej części artykułu. Ro-
lą Służb Państwowych reprezentują-
cych rację stanu będzie odpowiednie 
wyważenie szali negocjacyjnej tak, by 
interes narodowy został zabezpieczony 
należycie - mówiąc po żołniersku, nie 
ma co się pchać na niezwykle skom-
plikowane złoża bez polskiego kapitału 
technologicznego8 i „krzyczeć” o 80% 
udział w zyskach w sytuacji, gdy jedno 
duże złoże może wymagać kilkudzie-
sięciu odwiertów, a koszt jednostkowy 
wtopienia diamentowych świdrów w 
zwały ziemi oscyluje w tym przypadku 
w granicach 20 mln złotych. Co jednak 
optymistyczne, z branży docierają sy-
gnały, że sektor gazu niekonwencjonal-
nego staje się coraz bardziej rentowny 
przy stale deprecjonowanych kosztach 
produkcyjnych. Spółka Range Reso-
urces operująca na basenie Marcellus 
(głębokość złóż 1220- 2600 m) ogło-
siła, iż jest w stanie „zmieścić” koszty 
wydobycia w 2,1-2,5 USD/mm BTU. 
To oznacza, że przy korzystnych wa-
runkach fiskalnych firma jest w stanie 
wykazywać zyski przy cenie gazu ziem-
nego > 90 USD za 1000 m3. 

Nie należy również zapominać o 
właścicielach indywidualnych napo-

6) W przypadku złóż konwencjonalnych.

7) Business as Usual - pol. biznes jak zwykle.

8) (np. niewielka liczba wież wiertniczych).

”
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wierzchnych gruntów, pod którymi znaj-
dują się pokłady łupków. Nie dość, że 
niejako z góry można założyć, iż dzia-
łalność spółek energetycznych będzie 
wzmagała efekt NIMBY wśród miesz-
kańców, to dodatkowo kazus legnic-
kiego złoża węgla brunatnego uze-
wnętrznił słabości polskiego systemu 
wywłaszczeniowego. Okazało się bo-
wiem, że instytucja własności prywatnej 
w polskim systemie prawnym zajmuje 
na tyle mocarną pozycję, że przegry-
wa z nią nawet powszechny interes 
narodowy. W sprawie kazusu legnickie-
go, szacunki Instytutu Poltegor wspo-
minają o koszcie rzędu 23 mld zł na 
tzw. startowe projektu, na które składa 
się budowa kopalni, elektrowni, koszt 
eksploatacji złóż oraz wykupu gruntów  
i wysiedlenia mieszkańców - należy wy-
kupić zarówno ląd, jak i węgiel, który 
znajduje się pod jego powierzchnią.

Jak jednak pokazał przykład ame-
rykańskiego społeczeństwa, bardziej 
mobilnego, ale równie pragmatyczne-
go, intensywność tej bolączki zależy od 
ceny jaką zaproponują firmy, państwo 
lub pospołu oba podmioty (co zależy 
od architektury kontraktu). W USA spra-
wę lokalnych protestów społecznych 
załatwiła kwota 25 tys. USD za akr, ja-
ką zaczęto płacić posiadaczom połaci 
ziemskich.

 � Jak to wygląda  
na świecie?

Na wstępie należy zaznaczyć, że 
rządowe/ministerialne pole manew-
ru jest, co tu dużo mówić, zawężone. 
Obowiązują nas akty normatywne wy-
chodzące z praktyki Międzynarodowej 
Organizacji Handlu i organów Unii Euro-
pejskiej oraz podatkowe umowy bilate-
ralne. Ich wspólnym mianownikiem jest 
pryncypium ochrony globalnej polityki 

konkurencji. Tym, co daje nam jednak 
pełne dysponenckie prawo manipula-
cyjne ws. losu polskich złóż jest Rezo-
lucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 
1803 (XVII) pt. „Stała suwerenność nad 
bogactwami naturalnymi” - to niewątpli-
wy atut i karta przetargowa w rozmo-
wach ze spółkami zagranicznymi. Nikt 
nie może zmusić państwa polskiego 
do sprzedaży swoich zasobów geo-
logicznych. Procedura zdobycia kon-
cesji jest zdywersyfikowana. Można 
je otrzymać w wyniku konkursu, tzw. 
rund licencyjnych, które zawierają pre-
ferowane wymagania, jakie musi speł-
nić podmiot aplikujący lub, jako owoc 
bezpośrednich negocjacji z jednostką 
odpowiedzialną.

 � PSA

Niejako egzemplifikacją Rezolucji nr 
1803 jest zasada kontraktowania pod 
Production Sharing Agreement (PSA). 
PSA wyrosło z nastrojów nacjonaliza-
cyjnych, dlatego też obecnie, w erze 
topniejących rezerw węglowodorów, 
przeżywa renesans. Jest szczególnie 
popularną formą prawną w krajach o 
rządach „twardej ręki”, jak Iran, Irak, 
Kuwejt, Arabia Saudyjska, a ostatnio 
Brazylia, której rząd zadecydował, że 
ropa naftowa i gaz ziemny z bloku „Tu-
pi” w basenie Santos będzie zawiązy-
wany pod tą formułą z państwowym 
Petrobras, reprezentującym rację stanu. 

Zasada w tym przypadku jest pro-
sta. Właścicielem złóż jest państwo, w 
związku z tym ono zapewnia budżet, 
kreuje programy operacyjne i zatrudnie-
nia, partner prywatny dysponuje sprzę-
tem oraz ponosi koszty eksploracji su-
rowca. Istotne jednak, by działalność 
operatora była realna - niejednokrotnie 
w PSA zapisuje się minimalny limit pro-
dukcji, ilości godzin pracy i inwestycji 

wykonanych na bloku tak, by nie zajmo-
wał on złoża w sposób bezużyteczny i 
bezczynny9. W zależności od zapisów 
umowy koszty zwracane są w inwenta-
rzu (tzw. cost oil/gas10) lub w gotówce 
pod określoną regułą wyceny surowca. 
Nadwyżka, czyli wszystko ponad cost 
oil/gas jest kwalifikowane jako profit oil/
gas11 i podlega procentowemu działo-
wi. Najczęściej państwu przypada lwia 
część - 80%. Czasami spółka zobowią-
zana jest również do uiszczania opłat 
eksploracyjnych (royalty), które są obli-
czane od całości wydobycia = cost oil/
gas + profit oil/gas.

Co specyficzne i co odróżnia PSA 
od klasycznej koncesji to bardzo czę-
sto załączony wymóg dostawy na rynek 
krajowy części wydobytego na miej-
scu paliwa, dla przykładu w Indonezji 
każdy podmiot prywatny wchodzący 
z państwem w PSA musi dostarczyć 
25% całościowego wolumenu na ry-
nek wewnętrzny. Ponadto, czynnikiem 
idiosynkratycznym jest rodzaj praw, ja-
kie przysługują operatorowi - posiada 
on jedynie prawa kontraktowe do prac 
na złożu, bez właścicielstwa ziemskie-
go. Szala praw i obowiązków jest tutaj 
jednak wyważona i wbrew pozorom 
spółka prywatna posiada również pew-
ne przywileje. Najbardziej istotnymi są 
klauzule stabilizacyjne, które obligują 
państwo do zagwarantowania spółce 
niezmiennych warunków umownych 
dotyczących opodatkowania i finan-
sowania kolaboracji oraz zwolnienia z 
ceł importowych na wwożony sprzęt 
do eksploracji12. W przypadku złama-
nia punktów umowy najczęściej prak-
tykowane są ugody, by nie roztrząsać 
i nie podburzać wzajemnej reputacji, 
stąd ostatecznością są skargi i anon-
se do Międzynarodowej Izby Handlo-
wej lub Międzynarodowego Centrum 
Rozstrzygania Sporów Inwestycyjnych 

9) Doskonałą egzemplifikacją tego problemu jest kazus spółki TNK-BP, która otrzymując licencję na wydobycie gazu na złożu Kovykta od Rosyjskiej Agendy Dysponowania Surowcami 
(RosNedra) miała zapisany w umowie licencyjnej wymóg produkcji 9 mld m3 rocznie zeń. Po niespełnieniu tego warunku musiała odsprzedać swoje udziały Gazpromowi za bliżej 
nieznaną kwotę mieszczącą się w interwale 700-900 mln USD.

10) Jako koszt jest również zaznaczany w rubrykach citowskich.

11) Najczęściej podlega zwykłej stawce CIT.

12) Staje się on jednak własnością państwa.
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przy Banku Światowym (ang. Interna-
tional Centre for Settlement of Invest-
ment Disputes, ICSID).

PSA trwa średnio 10-20 lat

 � Risk Service Contract

Umowa zgoła podobna do zwycza-
jowego zatrudnienia podwykonawcy, 
by ten wykonał na rzecz płatnika usłu-
gę przeprowadzenia badań sejsmicz-
nych 3D, opisania geologicznego i/
lub dokonania odwiertów wraz z wy-
dobyciem (opcjonalnie). Jednakowoż 
to, co czyni różnym RSC od innych 
umów jest dział ryzyka i zysków finan-
sowych. Operator ponosi pełne kosz-
ty wierceń oraz ryzyko niepowodzenia 
lub niewypełnienia oczekiwanych stóp 
produkcyjnych złoża. Całość surowca 
wydobytego jest przeważnie transfero-
wana do narodowego koncernu. W za-
leżności od kształtu kontraktu spółka 
prywatna otrzymuje „zapłatę” z okre-
śloną marżą zysku w formie inwenta-
rza. Zdarzają się również przypadki, jak 
np. w Brazylii, gdzie operator ma pra-
wo odkupienia surowca od państwa 
po aktualnych cenach światowych. 

Techniki RSC wykształcono w Ar-
gentynie podczas prezydentury Ar-
turo Frondziego (kadencja w latach 
1958-1962), które nazwano od jego 
nazwiska „Kontraktami Frondziego”. 
Przewidywały one swoiste rozbicie 
działalności wydobywczej i pozosta-
wienie w gestii IOC (International Oil 
Companies) wierceń. W umowie za-
warta była konkretna liczba odwier-
tów, jaką zobowiązana była wykonać 
firma, otrzymując za wykonaną pracę 

ustaloną stawkę, której składowymi do 
wyliczeń była liczba przekopanych m3 
oraz poświęconych godzin pracy na 
prace wykończeniowe tak, by zapew-
nić państwu możliwość przeprowadze-
nia sprawnego wydobycia.

 � Buy Back Agreement

Technika kontraktowa zarządzania 
zasobami szczególnie praktykowana 
w Iranie. BBA jest wyrazem pragma-
tycznego obejścia przepisów konsty-
tucyjnych zmaterializowanych w art. 
45 i 81 tegoż. 

Sektor 
gazownictwa  
z uwagi na fizykę 
macierzystego 
surowca jest jedną 
z najbardziej 
kapitałochłonnych 
gałęzi 
węglowodorowych

Pierwszy w kolejności daje wy-
łącznie rządowi prawo dyspozycji 
węglowodorami, drugi bezwzględnie 
zakazuje nadawania koncesji wszel-
kim podmiotom zagranicznym, co jest 
konsekwencją pamięci historycznej 
Narodu Perskiego i wydarzeń z po-
czątku XX wieku, kiedy to wykorzysty-
wano niewiedzę tamtejszych władców, 
co doprowadziło do całkowitej utraty 
kontroli nad złożami.

Pierwszy kontrakt BBA został pod-
pisany w 1995 r. Stronami transakcji 
jest narodowy koncern paliwowy i pod-
miot obcy. Z racji tego, że najczęściej 
to właśnie obcokrajowcy posiadają do-
stateczną ilość zaawansowanego kapi-
tału technologicznego w ramach BBA 
otrzymują oni możliwość uruchomienia 
i rozwijania złoża, po czym NIOC (Na-
rodowy Koncern Paliwowy Iranu) przej-
muje administracje polem zwracając 
koszty uruchomienia uwzględniające 
LIBOR oraz wypłacając na określo-
nej przestrzeni lat wyznaczoną stopę 
zwrotu z produkcji ropy - najczęściej 
15%. W 2008 r. francuski koncern To-
tal wycofał się z BBA w Iranie z powo-
du „nadmiernego ryzyka politycznego”.

BBA trwa z reguły 5-8 lat.

 � Jak sobie pościelimy, 
tak się wyśpimy

Standardowe koncesje zawiera-
ją wielopoziomowe obciążenia, jak 
royalty, opłaty zastępcze, specjal-
ne podwyższone stawki podatkowe, 
określony portfel akcji spółki-filii, któ-
ra prowadzić będzie działalności na 
terytorium państwa, opłaty za użyt-
kowanie gruntów i wody czy podatek 
od wydobycia. Treść zapisów wzbo-
gacona jest również o enumerowa-
ny katalog force majeure, czyli tzw. 
sił wyższych, które stanowią eksklu-
zywne możliwości wyłączenia lub za-
wieszenia stosowania umowy, jak np. 
kryzys państwowy, wojna, epidemia. 
Ustaleniami „okołokocensyjnymi” są 
również sposoby rozliczeń i zakazy fi-
skalne. Kluczowe znaczenie dla skali 

13) W Polsce bardzo łatwo jest ją obejść. Są dwa sposoby. Niewliczane doń są pożyczki od udziałowca polskiego udziałowca spółki zagranicznej (trochę to lingwistycznie skompliko-
wane). Główny udziałowiec może również założyć spółkę finansową w krajach o „przyjaznych systemach podatkowych”, jak Szwecja czy Cypr po to, by stamtąd przesyłać pożyczki, 
które korzystają ze swobody przepływu kapitału i płatności UE.

14) Ustawa o gazie łupkowym jest dopiero przygotowywana.

”
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zysków budżetu państwa będą miały 
m.in. zapisy regulujące pomniejsze za-
gadnienia takie jak: 

 � Cienka kapitalizacja (w Polsce 
obowiązuje współczynnik 3/1)13.

 � Ang. ring fence, czyli zakaz kon-
solidacji kosztów z innej niż wy-
dobywcza działalności (nie można 
wliczać capex i opex np. z działal-
ności rafinacyjnej tej samej spółki).

 � Podatki branżowe. Jak np. obcią-
żenie fiskalne od emisji NOx w Nor-

wegii jako sine qua non uzyskania 
licencji na wydobycie, dzięki któ-
remu to państwo wypełnia limity 
nałożone nań przez Protokół Go-
eteborski z 1999 r.

 � Wnioski

To, jaka będzie skala oraz po-
dział zysków zależy od sprawności 
polskich legislatorów14 oraz umie-
jętności negocjacyjnych polskich 

dyplomatów. Niezbędne będzie  
wykształcenie takiego optimum, któ-
re znajdzie ujście w zasadzie Efek-
tywności Kaldora-Hicksa, sprawiając,  
iż obie strony nie będą poszkodowane, 
a ewentualna strona poszkodowana 
będzie zdolna uzyskać rekompensaty 
w obowiązującym systemie prawnym. 
Koszty alternatywne nieuruchomienia  
nowych złóż będą ogromne, zwłasz-
cza w świetle założeń i zobowiązań 
wynikłych z Pakietu 3x20. o
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Rozmowa z Marcinem Lewensteinem, dyrektorem Biura Planowania Strategicznego PGNiG SA
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Rola PGNiG 
w energetyce

PGNiG inwestuje w sektorze 
energetyki gazowej. Z czego wy-
nika Państwa decyzja?

W opublikowanej w 2008 r. stra-
tegii PGNiG wskazywaliśmy na trzy 
strategiczne opcje rozwoju firmy: che-
mię, przemysł rafineryjny oraz elek-
troenergetykę. Obecnie, nasza oce-
na sytuacji wskazuje na energetykę, 
jako właściwy kierunek rozwoju. To 
wybór bezpieczniejszy dla naszych 
akcjonariuszy. Z uwagi na straty po-
wstające przy przesyle prądu na du-
że odległości, energetyka nadal po-
zostaje rynkiem lokalnym, nie aż tak 
jak inne podatnym na presję globa-
lizacyjną. W naszym regionie sektor 
ten nie zderza się bezpośrednio z 
konkurencją ze strony gospodarek 
niskokosztowych, czy ze strony go-
spodarek surowcowych, z którą bo-
rykają się choćby europejskie przed-
siębiorstwa chemiczne i rafineryjne.

Lokalny charakter wytwarzania 
energii elektrycznej sprawia także, że 
sektor ten będzie atrakcyjny dla no-
wych inwestycji. Historycznie potwier-
dzony trend łączy wzrost gospodar-
czy ze wzrostem popytu na energię. 
Jeśli przyjmiemy, że Polska będzie 
rozwijać się w szybkim tempie, na-
leży sądzić, że pociągnie to za sobą 
istotny wzrost popytu na energię, a 
zatem zapotrzebowanie na nowe mo-
ce wytwórcze.
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Czy to co się ostatnio dzieje, 
czyli kwestie demograficzne zwią-
zane ze starzeniem się społeczeń-
stwa oraz zmniejszaniem się popu-
lacji, czy trend wyjścia przemysłu 
poza Unię Europejską, nie spowo-
duje przełamania tego trendu?

Wydaje nam się, że w przypad-
ku Polski inwestorzy są w dość bez-
piecznej sytuacji. Analizując moc za-
instalowaną na jednego mieszkańca 
oraz zużycie energii elektrycznej na 
jednego mieszkańca, doszliśmy do 
wniosku, że jest jeszcze sporo miej-
sca na zwiększenie zużycia energii 
w naszym kraju. Sądzimy, że stanie 
się tak pomimo prób podejmowa-
nych przez ustawodawcę, aby ogra-
niczać zużycie energii, takich jak 
choćby przyjęta niedawno ustawa o 
efektywności energetycznej. Zakłada-
my, że efektywność będzie się zwięk-
szać, ale nie wierzymy, że zaburzy 
to trend wzrostu popytu na energię. 
Nawet kraje uznawane za gospodar-
ki bardzo zaawansowane, rozwijają-
ce gospodarkę opartą na wiedzy i 
opierające się mocno na usługach, 
pozostają gospodarkami, w których 
zużycie energii jest duże. Pozwala 
nam w to wierzyć, że również w przy-
padku Polski - zużycie energii będzie 
nadal rosło.

Wydaje się także, że sytuacja 
wzrostu cen energii elektrycznej w 
Polsce, którą obserwujemy od po-
łowy minionej dekady, nie jest zja-
wiskiem przypadkowym i jest to sy-
gnał do średnio- i długookresowego 
trendu. Jest on oczywiści zaburzo-
ny przez kryzys gospodarczy, jednak 
mamy wrażenie że się utrzyma. Tym 
samym, sektor energetyki gazowej 
wydaje nam się najbezpieczniejszym 
do tego, aby w tym kierunku zdywer-
syfikować naszą działalność.

Kolejna ważna kwestia to kwe-
stia podaży energii elektrycznej.

To prawda. Mamy świadomość 
tego, jak mocno wyeksploatowane i 
mało efektywne są pracujące w na-
szym kraju elektrownie i elektrocie-
płownie i że będą musiały być za-
stępowane nowymi źródłami. Przy 
dynamicznym wzroście gospodar-
czym, szybkim tempie odstawień i 
braku nowych inwestycji mogą nawet 
zagrozić nam przejściowe problemy 
z zaopatrzeniem w prąd. To sytuacja, 
która nasila się w wielu krajach Eu-
ropy, ale warto w tym miejscu pod-
kreślić, że wśród realizowanych w 
Unii inwestycji odtwarzających moce 
wytwórcze, w ostatnich latach prym 
wiodą właśnie elektrownie gazowe. 

Nakłady inwestycyjne na ich budo-
wę należą do najniższych na mega-
wat mocy zainstalowanej, zaś czas 
konstrukcji jest względnie krótki. Jed-
nak najważniejsze źródło przewagi 
gazu płynie z zaostrzania się norm 
ochrony środowiska i ograniczania 
niekorzystnego wpływu energetyki 
na klimat. Unijny Pakiet energetycz-
no-klimatyczny znacząco poprawia 
konkurencyjność gazu jako paliwa 
w energetyce.

Mamy 
świadomość 
tego, jak mocno 
wyeksploatowane 
i mało efektywne 
są pracujące  
w naszym kraju 
elektrownie  
i elektrociepłownie 
i że będą musiały 
być zastępowane 
nowymi źródłami

Czy gaz może uzyskać prze-
wagę, jeśli chodzi o wybór paliw?

Inwestorzy zdają sobie sprawę 
z tego, że otoczenie zmienia się dy-
namicznie i starają się bezpiecznie, 
inteligentnie poruszać na rynku. Z 
tego punktu widzenia, gaz to dobra 
odpowiedź na wyzwania polityki kli-
matycznej UE. Pozwala na dywersyfi-
kację struktury paliwowej przy niskich 
kosztach stałych. Dla polskich przed-
siębiorców wybór gazu, jako paliwa 
dla nowych inwestycji jest tym bar-
dziej uzasadniony. Dominacja węgla 
w strukturze wytwarzania naszych 
grup energetycznych naraża je na 
zbyt dużą ekspozycję na ryzyko wzro-
stu cen uprawnień do emisji dwutlen-
ku węgla.F
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Mówiąc o dywersyfikacji nie 
sposób nie zapytać: czy gaz bę-
dzie dostępny?

Gazu na pewno nie zabraknie. W 
drugiej połowie dekady, kiedy mo-
żemy mieć do czynienia z gwałtow-
niejszym rozwojem elektroenerge-
tyki gazowej, infrastruktura będzie 
przygotowana do tego, aby zapewnić 
dostawy gazu do nowych elektrow-
ni i elektrociepłowni. Na granicy za-
chodniej Gaz System już powiększa 
interkonnektor w Lasowie. Umożli-
wi to zwiększenie przepustowości o 
około 1 mld m3 gazu w skali roku. Na 
południu trwa konstrukcja połączenia 
z systemem czeskim - to około 0,5 
mld m3 rocznie. W najbliższym czasie 
pojawi się tzw. rewers na gazociągu 
jamalskim. Będzie to istotne zwięk-
szenie możliwości polskiego syste-
mu przesyłowego, który dodatkowo 
wzmocni Gazoport w Świnoujściu. 
Tam PGNiG już zakontraktował około 
1,5 mld m3 rocznie z 5 mld m3, któ-
rych sprowadzenie umożliwi Gazo-
port po zakończeniu I fazy inwestycji. 

Zapewnia Pan, że gaz na pew-
no będzie. Pozostaje pytanie o je-
go cenę.

Nikt nie jest w stanie przewidzieć 
cen gazu w przyszłości. To bardzo 
trudne zagadnienie. Natomiast nasze 
bezpieczeństwo zwiększa fakt, że w 
negocjacjach z dostawcami - mając 
dużą lepszą infrastrukturę technicz-
ną - poprawimy naszą pozycję ne-
gocjacyjną, i będziemy mogli lepiej 
korzystać ze zliberalizowanego, eu-
ropejskiego rynku.

Nadzieje wiążą się także z per-
spektywą wydobycia gazu łupkowego 
na terenie naszego kraju. Być może 
nie od razu będzie ono miało duże 
znaczenie, jeśli chodzi o sam wolu-
men wydobycia, natomiast w wymia-
rze negocjacyjnym, zmiana związana 
z odkryciami dużych złóż gazu na 
terenie Polski może okazać się bar-
dzo istotna.

Mając na uwadze te wszystkie 
czynniki, PGNiG podjęło decyzję 
o stworzeniu nowego segmentu.

Zgadza się. Powołaliśmy do życia 
spółkę PGNiG Energia, która będzie 
realizowała inwestycje w bloki gazo-
wo-parowe. Przede wszystkim bę-
dziemy się skupiać na kogeneracji. 
Mamy również na uwadze koniecz-
ność zabezpieczenia funkcjonowa-

nia elektrowni wiatrowych poprzez 
gazowe jednostki szczytowe, zloka-
lizowane w dogodnych dla operato-
rów miejscach systemu.

Gazu na pewno 
nie zabraknie.  
W drugiej połowie 
dekady, kiedy 
możemy mieć  
do czynienia z 
gwałtowniejszym 
rozwojem 
elektroenergetyki 
gazowej, 
infrastruktura 
będzie 
przygotowana 
do tego, aby 
zapewnić 
dostawy gazu 
do nowych 
elektrowni  
i elektrociepłowni

Jednym z kluczowych punktów 
naszego planu rozwoju jest inwesty-
cja w Stalowej Woli, którą realizujemy 
wspólnie z Grupą Tauron. To pierwszy 
krok na drodze PGNiG do stania się 
koncernem multienergetycznym. Już 
teraz wiemy jak dużej presji będzie-
my poddani w ciągu najbliższych 2-3 
lat, w związku z otwarciem polskiego 
rynku na konkurencję. Zdajemy sobie 
sprawę z faktu, że ta nowa sytuacja 
będzie oznaczała dużą zmianę dla 
naszej firmy i jak bardzo potrzebny 
nam będzie rosnący rynek, który za-
absorbuje nową konkurencję, zgodnie 
z zasadą, że jeżeli rynek rośnie, to jest 
go więcej dla wszystkich. Uważamy, 
że energetyka gazowa będzie kluczo-
wym czynnikiem wzrostu popytu na 
gaz w Polsce i dlatego staramy się 
uczestniczyć w jej rozwoju. o

Rozmawiała:	Dorota	Kubek
„Nowa	Energia”
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Mariusz Ruszel, doktorant Katedry Europy Środkowo-Wschodniej Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu 
Łódzkiego, ekspert Fundacji im. K. Pułaskiego oraz Instytutu Kościuszki, specjalista Podkarpackiej Agencji Energetycznej

Gaz łuPkowy 
podstawą bezpieczeństwa energetycznego 
Europy Środkowo-Wschodniej

Spośród wszystkich członków Unii Europejskiej (UE) 
państwa Europy Środkowo-Wschodniej (EŚW) są 

najbardziej uzależnione od importu gazu ziemnego 
z Federacji Rosyjskiej, która wykorzystuje dostawców 
surowców energetycznych, jako instrument presji 
politycznej oraz narzędzie odbudowywania swojej 
strefy wpływów geopolitycznych. Ostatnie lata 
jedynie utrwalały istniejącą sytuację nie przynosząc 
znaczących zmian. Ogromną szansą dla całej EŚW  
są złoża gazu niekonwencjonalnego, które stanowić 
mogą podstawę zapewnienia bezpieczeństwa 
energetycznego tej części Europy. Jednak czy 
wszystkie państwa UE postrzegają gaz łupkowy 
jako szansę na wzmocnienie bezpieczeństwa 
energetycznego?

Bezpieczeństwo energetyczne trak-
towane jest jako jeden z najważniejszych 
priorytetów Unii Europejskiej. Kwestią 
dyskusyjną pozostaje, w jaki sposób 
je osiągnąć. Rosnące zapotrzebowa-
nie na energię elektryczną oraz cieplną, 
coraz ostrzejsze uwarunkowania śro-
dowiskowe, konflikty geopolityczne, a 
także katastrofy naturalne sprawiają, że 
nad bezpieczeństwem energetycznym 
trzeba nieustannie pracować. Właściwie 
to lepszym określeniem byłoby stwier-
dzenie, że trzeba w bezpieczeństwo 
energetyczne nieustannie inwestować. 
Szczególnym obszarem wymagającym 
ogromnych inwestycji w sektor energe-
tyczny są państwa Europy Środkowo-
Wschodniej.

W większości przypadków państwa 
te posiadają wyeksploatowaną infra-
strukturę energetyczną, która wymaga 
modernizacji oraz wdrażania nowocze-
snych technologii, aby z jednej strony 
zmniejszyć straty przesyłowe i zwięk-
szyć efektywność energetyczną, zaś 

www.energetyka.xtech.pl

My wiemy kto wie…
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z drugiej strony produkować energię 
w sposób czystszy i bardziej proeko-
logiczny. Poszczególne państwa EŚW 
planują rozbudowę swoich magazynów 
gazu, budowę terminali gazu skroplone-
go LNG oraz budowę interkonektorów 
umożliwiających przesyłanie „błękitne-
go paliwa” w sytuacjach kryzysowych. 
Niemniej jednak samo rozbudowanie 
magazynów gazu i infrastruktury prze-
syłowej pomiędzy państwami Europy 
Środkowo-Wschodniej nie zagwaran-
tuje bezpieczeństwa energetycznego. 
Trzeba jeszcze mieć surowiec, który 
będzie przesyłany. Praktycznie wszyst-
kie państwa tego regionu uzależnione 
są od dostaw gazu ziemnego z Fede-
racji Rosyjskiej. Długoterminowe kon-
trakty zawarte z rosyjskim monopolistą, 
Gazpromem uzależniły poszczególne 
państwa na wiele lat. Z jednej strony w 
wielu tych państwach długoterminowe 
kontrakty zawarły firmy gazowe, które z 
kolei nie mają zbyt dużej konkurencji na 
swoich rynkach krajowych, a więc są w 
większości przypadków monopolistami. 
Z drugiej strony, całkowite uzależnienie 
od dostaw gazu ziemnego z Rosji jest 
ryzykowne ze względów politycznych. 
Kreml wielokrotnie już udowodnił, że 
dostawy „błękitnego paliwa” mogą sta-
nowić „błękitną broń” politycznej pre-
sji na rządy poszczególnych państw 
EŚW. Szczególnie dotkliwe były skutki 
kryzysów gazowych pomiędzy Rosją a 
Ukrainą, które w konsekwencji dopro-
wadzały do obniżenia ilości przesyłane-
go surowca do państw unijnych. 

Wreszcie po wielu latach dysku-
sji o bezpieczeństwie energetycznym 
UE posiada unikalną szansę realnego 
wzmocnienia mechanizmów reagowa-
nia kryzysowego oraz dywersyfikacji 
dostaw gazu ziemnego. Postęp tech-
nologiczny, który dokonał się przede 
wszystkim w USA, umożliwia wydoby-
wanie gazu niekonwencjonalnego zlo-
kalizowanego w Europie. Dotychczas 
państwa EŚW zdane były na import ga-
zu z państw trzecich, głównie z Rosji. 
Obecnie dzięki zaangażowaniu ame-
rykańskich koncernów, posiadających 
technologie, mogą wydobywać one gaz 

niekonwencjonalny znajdujący się na 
ich terytorium. Skutkiem przemysło-
wej eksploatacji gazu łupkowego może 
być przełom geopolityczny. Federacja 
Rosyjska swoją pozycję polityczną wo-
bec państw EŚW zbudowała w ostat-
nich latach dzięki importowi surowców 
energetycznych. Amerykanie mają w 
rękach instrument w postaci technolo-
gii wydobycia gazu łupkowego, który 
nie tylko ograniczy siłę wpływów rosyj-
skich w tej części Europy, lecz również 
zwiększy polityczne znaczenie Ameryki 
w relacjach z Europą. Działania te po-
winny korespondować z ożywieniem 
współpracy pomiędzy Unią Europej-
ską a Sojuszem Północnoatlantyckim 
w zakresie zapewnienia Europie bez-
pieczeństwa energetycznego. Zdawać 
by się mogło, że w interesie nie tylko 
Europy Środkowo-Wschodniej, lecz ca-
łej Unii Europejskiej będzie dążenie do 
zwiększenia produkcji gazu ziemnego z 
własnych zasobów, lecz praktyka poli-
tyczna okazuje się nieco inna. 

Paradoksalnie politycy zachodnich 
państw Unii zamiast cieszyć się z od-
krycia złóż gazu łupkowego podejmu-
ją działania, których celem jest stor-
pedowanie projektów wydobywania 
tego surowca na skalę przemysłową. 

W pierwszej połowie maja 2011 r. fran-
cuscy politycy uchwalili w Zgromadze-
niu Narodowym projekt ustawy, który z 
jednej strony zakazuje eksploatacji gazu 
łupkowego z użyciem techniki krusze-
nia hydraulicznego, lecz z drugiej do-
puszcza wydobywanie surowca inny-
mi metodami. Należy przypuszczać, że 
lobbing przeciwko gazowi łupkowemu 
będzie nasilał się nie tylko we Francji. 
Widoczne są tego typu działania rów-
nież w Niemczech, które zdecydowa-
ły się w Nadrenii Północnej - Westfalii 
wprowadzić moratorium wiertnicze na 
wydobywanie gazu łupkowego. Od-
mienne działania mają miejsce w Wiel-
kiej Brytanii, której parlamentarzyści 
poparli eksploatację gazu łupkowego. 
Przeciwnicy wydobywania gazu niekon-
wencjonalnego z coraz większą inten-
sywnością będą prowadzić nieformalne 
działania w postaci spotkań, rozmów i 
seminariów z decydentami UE, pod-
czas których wskazywać się będzie na 
szkodliwość gazu łupkowego. Już teraz 
wykorzystują oni politykę ochrony śro-
dowiska Unii wskazując, że wydobycie 
gazu łupkowego powodować będzie 
lokalne trzęsienia ziemi, zanieczysz-
czenia wód gruntowych oraz ogólną 
dewastację środowiska. Z pewnością 
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Rys. 1. Zasoby gazu łupkowego na świecie oraz w Polsce
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uaktywnią się organizacje ekologiczne, 
wśród których znajdują się również ta-
kie, które współfinansowane są przez 
europejskie i pozaeuropejskie koncerny 
energetyczne. Rozpowszechnianie in-
formacji o szkodliwości wydobycia gazu 
łupkowego przyczyni się do trudności 
z wydzierżawieniem gruntów pod wier-
cenia oraz większą nieufnością społe-
czeństwa wobec wydobywania gazu 
niekonwencjonalnego.

Zablokowanie wydobycia gazu łup-
kowego leży w interesie podmiotów 
dążących do zachowania status quo 
„struktury biznesowej” na europejskim 
rynku gazu. Wydobycia tego surowca 
mogą obawiać się obecni importerzy 
tradycyjnego „błękitnego paliwa” do 
Unii, a więc Federacja Rosyjska, Al-
gieria, Nigeria, Libia, Egipt oraz Katar. 
W mniejszym stopniu obawiać się go 
będzie Norwegia, która również po-
siada spore złoża gazu niekonwencjo-
nalnego. Powodem obaw może być 
zwiększenie konkurencji, nadwyżki 
gazu ziemnego na rynku i docelowo 
spadek ceny i politycznego znacze-
nia „błękitnego paliwa”. Drugą grupą 
są koncerny energetyczne z różnych 
państw, które zainwestowały zarówno 
w budowę gazociągów (np. Gazociąg 
Północny) oraz w złoża gazu tradycyj-
nego (np. w złoża syberyjskie) w pań-
stwach dostarczających surowiec do 
Unii. Trzecią grupą są podmioty, któ-
re zakładały zwiększanie zapotrzebo-
wania Europy na gaz skroplony LNG. 
Strategie niektórych koncernów ener-
getycznych zakładają również wydo-
bycie gazu ziemnego znajdującego się 
na Arktyce. Zatem zasadniczym ce-
lem koncernów energetycznych, któ-
re w różny sposób zainwestowały w 
długoterminowe działania związane 
z wydobywaniem tradycyjnego gazu 
ziemnego, będzie dążenie do zwrotu 
poniesionych kosztów oraz osiągnię-
cie zakładanych zysków. W związku z 
powyższym, nie tylko rosyjskiemu Gaz-
promowi zależeć będzie na pokrzyżo-
waniu planów amerykańskim koncer-

nom dążącym do wydobywania gazu 
łupkowego w Europie. Trzeba pamię-
tać również o grupach lobbingowych 
promujących inne rozwiązania zapew-
niające Unii bezpieczeństwo energe-
tyczne, wśród których najsilniejsze są 
grupy lobbingowe energetyki jądrowej 
(głównie Francuzi) oraz grupy intere-
sów producentów instalacji odnawial-
nych źródeł energii (głównie Niemcy). 

Bruksela stanie przed prawdziwym 
testem. UE pogrążona w kryzysie eko-
nomicznym oraz zmagająca się z pro-
blemami finansowymi państw strefy 
euro będzie musiała podjąć strategicz-
ne decyzje, które będą miały znaczą-
ce konsekwencje w nadchodzących 
latach. Jeżeli Bruksela ugnie się pod 
wpływem ogromnego lobby rosyjskie-
go Gazpromu, europejskich koncer-
nów energetycznych oraz wpływowych 
grup interesu wykorzystujących or-
ganizacje ekologiczne i doprowadzi 
do utrudnień związanych z wydoby-
waniem gazu niekonwencjonalnego 
w Europie, to trudno będzie uwie-
rzyć, że Unii zależy na wspólnej poli-
tyce energetycznej. Bezpieczeństwo 
energetyczne nie może być hasłem 
politycznym, które daje akredytacje 
do realizacji partykularnych intere-
sów zgodnie z obowiązującym usta-
wodawstwem unijnym. Historia poka-
zuje, że kryzysy stawały się bodźcem 
do pogłębiania procesów integracji. 
UE potrzebuje silnego impulsu, dzięki 
któremu odzyska blask na arenie mię-
dzynarodowej i siłę w relacjach z pań-
stwami trzecimi. Zwiększenie samowy-
starczalności energetycznej stanowi 
dla Brukseli szansę, aby zwiększać 
swoją pozycję polityczną w negocja-
cjach z głównymi dostawcami surow-
ców energetycznych. Zmniejszenie 
uzależnienia od dostaw gazu ziem-
nego oznaczać będzie zwiększenie 
politycznego oddziaływania w stosun-
kach międzynarodowych. Przemysło-
wa eksploatacja gazu łupkowego leży 
nie tylko w interesie Europy Środkowo-
Wschodniej, lecz przede wszystkim 

UE. Owszem zachodni politycy bę-
dą musieli przełknąć fakt, że ich bez-
względna dominacja w instytucjach 
unijnych w coraz większym stopniu 
będzie musiała uwzględniać intere-
sy regionu EŚW. Szczególna odpo-
wiedzialność w tym zakresie ciąży na 
Polsce, która nie tylko musi dobrze 
reprezentować interesy całego regio-
nu, ale również nadać Unii odpowiedni 
impuls podczas sprawowania prezy-
dencji w Radzie UE w drugim półro-
czu 2011 r. Pozostaje jeszcze kwe-
stia relacji Brukseli z Waszyngtonem. 
Wydaje się, że w obecnych uwarun-
kowaniach geopolitycznych większe 
korzyści obie strony osiągną poprzez 
odpowiednią współpracę. Oczywi-
stym jest, że gaz niekonwencjonalny 
nie zastąpi obecnego gazu ziemnego 
i dotychczasowi partnerzy zewnętrzni 
pozostaną ważnymi graczami na ryn-
ku gazu, lecz Bruksela musi wyważyć 
swoje interesy zarówno w odniesieniu 
do Amerykanów, jak również Rosjan. 
Katalizatorem dyskusji o eksploatacji 
gazu łupkowego w Brukseli powin-
na stać się Polska, jako państwo nie 
tylko obejmujące „unijne stery”, lecz 
również posiadające największe po-
kłady gazu niekonwencjonalnego w 
Europie. Amerykanie oszacowali po-
kłady tego gazu w Polsce na poziomie 
1,5-5,3 bln m3, lecz według Jerzego 
Nawrockiego dyrektora Państwowe-
go Instytutu Geologicznego, Amery-
kanie, szacując potencjał wzięli pod 
uwagę zbyt dużą powierzchnię kraju, 
aczkolwiek uwzględnili jedynie poten-
cjał skał sylurskich pomijając bardzo 
perspektywiczne skały ordowickie1. 
Przemysłowe wydobycie gazu łupko-
wego wzmocni mechanizmy reago-
wania kryzysowego UE oraz stanowić 
będzie skuteczną przeciwwagę wobec 
potencjalnych przerw w dostawach 
„błękitnego paliwa” spowodowanych 
względami politycznymi, światowymi 
kryzysami geopolitycznymi, problema-
mi z infrastrukturą przesyłową, bądź 
katastrofami naturalnymi. o

1) Szacunki gazu nie uwzględniły wszystkich danych, [Online], dostępne: http://www.wnp.pl/wiadomosci/141050.html  26.05.2011 r. 



100 nr 3(21)/2011
G

az
 w

 e
n

er
g

et
yc

e

Energetyka gazowa jest obecnie jedną z najszybciej rozwijających się 
technologii wytwarzania prądu i ciepła - zarówno w Polsce, jak i na świecie. 

W Europie, w ostatnich 15 latach zdecydowana większość inwestycji w nowe 
moce wytwórcze oparta była o paliwo gazowe.

Orest Nazaruk, członek zarządu, PGNiG Energia SA

energetyka gazowa 
- strategiczna szansa rozwoju gK Pgnig
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     -Węgiel      -Gaz      -Atom      -Ropa naftowa      -Pozostałe      -Para wodna      -Woda      -Wiatr

Wynika to z wielu zalet paliwa 
gazowego, które już dawno 

zyskały uznanie w energetyce świa-
towej, a teraz także w Polsce. Naj-
ważniejszym atutem gazu jest jego 
ekologiczny charakter. Jest to pa-
liwo czyste, o znikomej emisji py-
łów, tlenków siarki i azotu oraz emi-
sji CO2 o ponad połowę mniejszej 
niż węgiel. Dla inwestorów liczy się 
jednak przede wszystkim niska ce-
na energii elektrycznej uzyskiwa-
nej z błękitnego paliwa. Wynika to z 
wysokiej sprawności energetycznej 
źródeł gazowych, relatywnie niskich 
nakładów kapitałowych niezbęd-
nych do zbudowania źródła wy-
twórczego (dla gazu jest to poniżej 
1 mln EUR za 1 MW mocy, podczas 
gdy dla węgla kamiennego koszt 
inwestycji wynosi od 1,5 do 2 mln 
EUR/MW) oraz dużo niższych opłat 
za emisję CO2 i korzystanie ze śro-
dowiska. Wszystko to przekłada się 
na niższe koszty wytworzenia ener-
gii z gazu, w stosunku do innych pa-
liw. Według szacunków amerykań-
skiego Institute of Energy Research, 
koszt wytworzenia energii w nowych 

inwestycjach (planowanych do od-
dania w 2016 r.) będzie najniższy 
właśnie w przypadku zastosowania 
paliwa gazowego.

Te wszystkie zalety sprawiają, że 
gaz ziemny postrzegany jest w ener-
getyce jako paliwo przyszłości - za-
równo w zakresie generacji prądu, 
jak i ciepła. Na całym świecie realizo-
wane są setki projektów budowy źró-
deł wytwórczych zasilanych gazem 
ziemnym. Nie inaczej jest w Polsce. 
Plany budowy elektrowni bądź elek-
trociepłowni na paliwo gazowe zade-
klarowały, oprócz Grupy Kapitałowej 
PGNiG - niemal wszystkie największe 
grupy energetyczne w kraju (PGE, 
Tauron, Energa), a także inwestorzy 
zagraniczni (m.in. CEZ, RWE, GDF 
Suez) i krajowi (m.in. PKN Orlen).

 � Energetyka gazowa 
 w portfelu GK PGNiG

Zgodnie ze strategią GK PGNiG 
do 2015 r. rozwój działalności w seg-
mencie energetyki jest jednym z 6 
filarów wzrostu wartości całej Gru-
py Kapitałowej. Realizując tą strate-

Rys. 1. Struktura wieku istniejących w UE elektrowni 

gię, GK PGNiG rozpoczęła z Tauron 
wspólną inwestycję budowy nowego 
bloku Elektrociepłowni Stalowa Wo-
la (ESW), zasilanego gazem ziem-
nym. Blok o mocy 400 MWe oraz 
240 MWt zostanie zbudowany od 
podstaw przez spółkę celową. Blok 
zużywać będzie rocznie ok. 450 mln 
m3 gazu i produkować ok. 3 TWh 
energii. Projekt jest już bardzo za-
awansowany, w chwili obecnej spół-
ka posiada wszystkie niezbędne do-
kumenty formalne i pozwolenia, trwa 
wybór wykonawców. Uruchomienie 
nowego bloku planowane jest już na 
2014 r. Będzie to pierwsze tak duże 
źródło wytwórcze w Polsce zasilane 
w całości gazem ziemnym.

Rozpoczęcie budowy elektrocie-
płowni ESW jest pierwszym krokiem 
do zaistnienia GK PGNiG na rynku 
elektroenergetycznym, ale plany Gru-
py obejmują szeroki wachlarz dzia-
łań inwestycyjnych w tym obszarze. 
W 2010 r. zawiązana została spółka 
celowa PGNiG Energia, będąca w 
100% własnością PGNiG SA, któ-
rej zadaniem jest kompleksowy roz-
wój działalności Grupy na rynku elek-
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troenergetycznym. PGNiG Energia 
opracowała szczegółową strategię 
ekspansji Grupy na rynek elektro-
energetyczny oraz rozpoczęła jej re-
alizację. Filarami tej strategii są dzia-
łania w 5 obszarach:

�o Kogeneracja gazowa
- podstawowym obszarem inwesty-

cji PGNiG Energia będzie budowa źró-
deł kogeneracyjnych zasilanych gazem 
ziemnym. Spółka dopuszcza możliwość 
realizacji takich projektów zarówno sa-
modzielnie, jak również z partnerami. W 
kręgu zainteresowania PGNiG Energia 
są zarówno duże źródła kogeneracyj-
ne (o mocy kilkuset MW), jak również 
źródła średnie i małe (powyżej 1 MW). 
Spółka zakłada realizację kilku-kilkuna-
stu takich projektów w ciągu następ-
nych 5 lat. 

�o Modernizacja 
przedsiębiorstw 
komunalnych
- jednym z priorytetów PGNiG Ener-

gia jest uczestnictwo w modernizacji 
Miejskich Przedsiębiorstw Energetyki 
Cieplnej (MPEC) poprzez moderniza-
cję przestarzałych kotłowni węglowych 
i zastępowanie ich nowoczesnymi źró-
dłami kogeneracyjnymi zasilanymi pa-
liwem gazowym. Projekty takie mogą 
być realizowane zarówno w formie part-
nerstwa, jak również w formie bezpo-

średniej inwestycji kapitałowej (kupno 
MPEC), bądź finansowania inwestycji 
przez PGNiG Energia.

�o Kogeneracja przemysłowa
- niezwykle perspektywicznym dla 

PGNiG Energia rynkiem jest moderniza-
cja ciepłowni i elektrociepłowni przemy-
słowych oraz zastępowanie ich kogene-
racyjnymi źródłami gazowymi. Projekty 
takie mogą być realizowane zarówno 
w formie partnerstwa, jak również w 
formie bezpośredniej inwestycji kapi-
tałowej (kupno źródła wytwórczego), 
bądź całkowitego outsourcingu dostaw 
energii i ciepła. Wysoka sprawność i 
elastyczność źródeł gazowych oraz ko-
rzystne relacje kosztowe sprawiają, że 
coraz więcej zakładów przemysłowych 
wykazuje zainteresowanie tą ofertą.

�o Elektrownie szczytowe 
- w związku z niedoborem mocy 

szczytowej w Krajowym Systemie Elek-
troenergetycznym (KSE) PSE Operator 
planuje ogłosić przetarg na budowę 
interwencyjnych mocy szczytowych w 
KSE. Ze względu na charakterystykę 
gazu (możliwość szybkiego urucho-
mienia instalacji) oraz niskie koszty in-
westycyjne, paliwo gazowe jest idealne 
do zasilania elektrowni szczytowych. 
PGNiG Energia zamierza ubiegać się o 
możliwość budowy elektrowni szczyto-
wych na zlecenie PSE Operator.

�o Odnawialne Źródła Energii 
(OZE)

- uzupełnieniem działań PGNiG 
Energia w obszarze wytwarzania będą 
inwestycje w odnawialne źródła ener-
gii, w tym przede wszystkim w budo-
wę lub akwizycje biogazowni, farm 
wiatrowych bądź elektrowni wodnych.

 � Wnioski

Realizacja przyjętej strategii w 
obszarze elektroenergetyki przełoży 
się na znaczący wzrost zużycia ga-
zu ziemnego w Polsce (z obecnych 
14 mld m3 rocznie do ponad 18 mld 
m3 rocznie w 2020 r.), który będzie 
związany głównie z rozwojem źró-
deł wytwórczych zasilanych paliwem 
gazowym. Ponadto wejście na rynek 
elektroenergetyki umożliwi dywersy-
fikację źródeł przychodów GK PGNiG 
oraz redukcję ryzyka związanego z 
funkcjonowaniem wyłącznie w bran-
ży gazowej (m.in. ryzyko regulacyj-
ne, cen surowców, kursów waluto-
wych i in.).

Docelowo, działalność GK PGNiG 
na rynku elektroenergetycznym obej-
mie również sprzedaż energii elek-
trycznej do odbiorców końcowych, co 
umożliwi wykorzystanie istniejących, 
bardzo dobrych relacji z klientami oraz 
zabezpieczenie zbytu energii dla bu-
dowanych źródeł wytwórczych. o

Rys. 2. Szacowany koszt wytworzenia 1 MWh energii w zależności od zastosowanej technologii i paliwa 
 (inwestycje planowane do oddania w roku 2015, w USD/MWh) 
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Rozmowa z Mirosławem Kowalikiem, dyrektorem ds. sprzedaży Alstom Power w Polsce

jesteśmy lideRem teChniCznym
Pakiet 3x20 stawia polskiej energetyce, w tym 

firmom oferującym rozwiązania dla energetyki - ta-
kim jak Alstom - ambitne wyzwania. Jest to jedna z 
przyczyn, dla których część polskich firm energe-
tycznych zaczyna rozważać budowę bloków gazo-
wo-parowych. Czy Alstom - ze względu na posiada-
ne kompetencje - jest zainteresowany udziałem w 
budowie części gazowej polskiej energetyki? 

Realizacja Pakietu 3x20 jest na pewno dużym wy-
zwaniem technologicznym dla nas wszystkich. Ogra-
niczanie emisji CO2 metodami pierwotnymi może być 
osiągnięte przez poprawę sprawności istniejących i bu-
dowanie nowych wysokosprawnych bloków energetycz-
nych opartych na paliwach kopalnych oraz przez większe 
wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w elektrow-
niach wiatrowych, wodnych, czy też słonecznych.

Technologie konieczne do realizacji tak postawionego 
zadania są stale rozwijane i doskonalone. Jako twórca 
wielu z nich i wykonawca złożonych projektów energe-
tycznych, Alstom dysponuje dużym potencjałem tech-
nicznym i bogatym doświadczeniem, inwestując w nowe 
obiecujące technologie. Dla przykładu - jesteśmy jednym 
z pionierów technologii CCS (ang. Carbon Capture and 
Storage). Demonstracyjna  instalacja w Bełchatowie ma 
szansę być  pierwszym tak dużym projektem w Polsce i 
na świecie oraz jednym z ważniejszych dla naszej firmy. 

Jeśli chodzi o inwestycje gazowe, to z wielką uwagą 
obserwujemy rynek polski. Alstom Power w ciągu ostat-
nich 67 lat wybudował na świecie elektrownie gazowo-
parowe o łącznej mocy elektrycznej ponad 150 GW. Jest 
to pięć razy więcej niż obecna moc zainstalowana we 
wszystkich elektrowniach w Polsce. Projekty te zostały 
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zrealizowane na terytorium 95 państw. 
Stąd bierze się nasze doświadczenie w 
projektowaniu i realizacji wysokospraw-
nych układów gazowo-parowych, które 
jesteśmy w stanie wykorzystać współ-
pracując z klientami oraz technicznymi 
konsultantami. Staramy się wspierać 
naszych klientów we wczesnym okre-
sie tworzenia założeń do studium wy-
konalności projektów gazowych. Jest 
ważne, aby z dużą rzetelnością określić 
szanse realizacji takich przedsięwzięć - 
zarówno w zakresie technicznych uwa-
runkowań jak i opłacalności projektu. To 
jeden z kluczowych elementów sukce-
su projektów gazowych, wpływający na 
harmonogram realizacji inwestycji. Mam 
tu na myśli sukces zarówno inwestora 
jak i potencjalnego oferenta-wykonaw-
cy. Przygotowanie profesjonalnej oferty 
na nowy blok gazowo-parowy wymaga 
czasu i jest z punktu widzenia dostawcy 
dość kosztowne. Średni okres przygo-
towania oferty to 3-4 miesiące, pod wa-
runkiem jasno postawionych wymagań 
i założeń technicznych. Warto również 
podkreślić, że zarówno inwestorom jak i 
dostawcom takim jak Alstom zależy na 
wprowadzeniu jasnych zasad organiza-
cji rynku energii i przepisów w zakresie 
norm środowiskowych. Regulacje  wyni-
kające z przyjętego przez Polskę pakietu 
klimatycznego - w tym dotyczące handlu 
emisjami CO2 - są  podstawą dla progno-
zowania biznesowego. Śledzimy rozwój 
sytuacji na rynku, dostrzegamy rosnące 
zainteresowanie klientów projektami ga-
zowymi i mamy zamiar przyczyniać się 
do rozwoju polskiej energetyki gazowej.

Jaką rolę firma Alstom oferuje przy 
realizacji bloków gazowych? 

Alstom występuje przede wszystkim 
jako generalny projektant i wykonawca 
elektrowni CCGT (ang. Combined Cyc-
le Gas Turbine). Jako projektant i produ-
cent głównych urządzeń technologicz-
nych skupiamy się na dostawach turbin 
gazowych i parowych,  kotłów odzysk-
nicowych oraz układów sterowania i au-
tomatyki. Pozostałe systemy elektrowni 
możemy również dostarczać samodziel-
nie albo we współpracy z miejscowymi 

firmami budowlano-montażowymi. Za-
stosowany podział prac zależy od wa-
runków i wymagań konkretnego projek-
tu. Ze względu na posiadane w Polsce 
zasoby jesteśmy liderem technicznym w 
zakresie realizacji projektów „pod klucz”. 
Alstom zatrudnia w Polsce w sektorze 
energetycznym ok. 2500 osób, posiada 
zakłady w Elblągu i Wrocławiu produku-
jące turbiny parowe oraz generatory wraz 
z zapleczem technologiczno-projekto-
wym. Dodatkowo w Elblągu ulokowana 
jest bardzo nowoczesna odlewnia produ-
kująca odlewy staliwne i żeliwne zarów-
no dla turbin parowych jak i gazowych.

Dla inwestora wygodne jest oczy-
wiście posiadanie jednego kontrahenta. 
Pozwala to na ograniczenie ryzyk tech-
niczno-finansowych inwestycji.

Alstom posiada duże doświad-
czenie zagraniczne i wiedzę na te-
mat sposobu pracy i wykorzystania 
bloków gazowych. Jakie istotne wnio-
ski z tego płyną ?

Z doświadczenia wiemy, że bloki pa-
rowo-gazowe pracują średnio 5 dni w ty-
godniu. W dzień często na parametrach 
okresowo bliskich nominalnym, a w nocy 
z mocą obniżoną, dostosowaną do za-
potrzebowania w systemie elektroener-
getycznym. Dzięki swej elastyczności 
operacyjnej bloki CCGT wykorzystywa-
ne są bardzo często - również podczas 
dnia - do kompensowania wahań mo-
cy dostarczanej przez elektrownie wia-

trowe. Niektóre z bloków są całkowicie 
odstawiane na weekendy. Zasadniczym 
wnioskiem płynącym ze statystyk pracy 
elektrowni CCGT jest to, że pracują one 
ze zmiennym obciążeniem i dużą liczbą 
uruchomień, w sposób zmieniający się z 
roku na rok. Stąd wynika zasadność oce-
niania bloków CCGT pod kątem spraw-
ności przy różnych obciążeniach, w za-
kresie od 40 do 100% mocy nominalnej. 
Dodam w tym miejscu, że bloki KA26 Al-
stom posiadają unikalną zdolność stabil-
nej pracy z obciążeniem 20% mocy nomi-
nalnej, co pozwala na tzw. „parkowanie” 
w dolinie nocnej i szybkie obciążanie do 
mocy nominalnej - zamiast uruchamiania 
po krótkim postoju. 

Turbiny gazowe podlegają ściśle 
określonemu reżimowi remontowemu. 

Harmonogram przeglądów i remon-
tów, zwanych inspekcjami A, B i C oparty 
jest o ekwiwalentne godziny pracy turbi-
ny. Jego dotrzymanie warunkuje nieza-
wodną pracę turbiny i całej elektrowni, a 
co za tym idzie wpływa na opłacalność 
projektu parowo-gazowego. Przy zawie-
raniu kontraktów pomiędzy inwestorem 
a producentem turbin gazowych na wy-
budowanie elektrowni gazowo-parowej 
równolegle rozmawia się o podpisaniu 
tzw. umowy LTSA (ang. Long Term Se-
rvice Agreement) na zdefiniowany okres 
eksploatacji, nierzadko na ponad 10 lat. 
Jest to jeden z elementów branych pod 
uwagę przy ocenie opłacalności elek-

Rys. 1. Turbina GT 26
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trowni gazowej, który pomaga bardzo 
precyzyjnie określić koszty eksploatacji 
oraz w większości wypadków wymagany 
jest przez instytucje chcące finansować 
budowę elektrowni. Turbina gazowa musi 
być na bieżąco serwisowana i są z tym 
związane większe koszty eksploatacyjne, 
w porównaniu z blokami węglowymi lub 
też innymi źródłami energii. Współpra-
ca producenta turbin z inwestorem trwa 
zazwyczaj dłużej, dlatego umowa LTSA, 
jej zakres zasadniczo może wpłynąć na 
powodzenie inwestycji, zabezpieczając 
inwestora podczas eksploatacji bloku.

Na rynkach zagranicznych więk-
szość projektów gazowych jest oce-
nianych w oparciu o wskaźnik NPV 
(net present value).

To prawda. Z tego powodu produ-
cent turbiny musi dość mocno wejść w 
założenia całego projektu. Wygląda to 
inaczej niż w przypadku projektów z blo-
kami węglowymi, gdzie kwestie związa-
ne z biznes planem projektu praktycznie 
pozostają tylko w gestii inwestora. Nato-
miast przy projektach gazowych produ-
cent powinien znać uwarunkowania póź-
niejszej eksploatacji oferowanego bloku. 

Inwestorzy powinni przyjmować reali-
styczne założenia związane z pracą turbi-
ny i zdać sobie sprawę z tego, że turbiny 
gazowe w systemie elektroenergetycz-
nym służą do regulowania tego syste-
mu, czyli do reakcji na bieżącą sytuację. 
Rzadko się zdarza, że blok gazowo-pa-
rowy pracuje w podstawie, tj. 24 godzi-
ny na dobę w warunkach zbliżonych do 
znamionowych (możliwe są jednostkowe 
przypadki w krajach, gdzie jest nadmiar 
gazu i jest bardzo tani).

W Polsce czasami pierwsze wstępne 
analizy wykonalności projektu gazowego 
zakładają taki scenariusz pracy w pod-
stawie bloku gazowo-parowego, aby po-
prawić ekonomię projektu, jednak prze-
strzegałbym przed takim podejściem. W 
większości europejskich krajów patrzy się 
na sprawność całej turbiny oraz całego 
bloku pod kątem częściowego obciąże-
nia. Turbina pracuje wówczas z mocą 
- od nominalnej do częściowej, w zależ-
ności od dyspozycji operatora systemu. 

W Polsce zwiększa się udział ener-
gii odnawialnej w ogólnym bilansie. 
Przechodzimy na inny mix paliwowy. 
Co to oznacza dla naszego kraju?

Patrząc na plany związane ze zmniej-
szeniem emisyjności, a nawet wręcz de-
karbonizacji polskiej energetyki w okre-
sie do 2050 r. oraz konieczność realizacji 
Pakietu 3x20, niezbędna będzie zmiana 
mixu paliwowego w naszej energetyce. 
Rosnąca ilość farm wiatrowych oznaczać 
będzie na pewno większe znaczenie blo-
ków gazowych. Jak już wspomniałem, 
mają one za zadanie regulację systemu 
elektroenergetycznego. Ostatnio słyszy 
się, że elektrownie szczytowo-pompowe 
nie są już wystarczającym rozwiązaniem 
i dlatego coraz większym zainteresowa-
nie ze strony inwestorów cieszą się elek-
trownie gazowe. Naturalnym jest więc 
planowanie budowy kolejnych jednostek 
CCGT. Również dla miejskich elektrocie-
płowni możliwość zastąpienia starych, ni-
skosprawnych jednostek wytwórczych 
układami CCGT jest bardzo atrakcyjna. 

W tym kontekście jedną z więk-
szych zalet elektrowni gazowych jest 
niska emisja CO2 ?

Emisyjność „gazówek” kształtuje się 
na poziomie 400 kg/MWh, podczas gdy 
w elektrowniach węglowych emisyjność 
jest na poziomie:700-800 kg/MWh, a 
czasem więcej w przypadku elektrowni 
na węgiel brunatny. Elektrownie gazowe 
charakteryzują się również niskim pozio-
mem emisji NO

x i SOx. W dobie realizacji 
Pakietu 3x20 oraz niepewności regulacji 
prawnych, jest to na pewno bardzo duża 
zaleta elektrowni gazowych. Jeśli wziąć 
pod uwagę bilans przyszłych emisji CO2 
oraz możliwość otrzymania i kupowania 
uprawnień, to powstaje pytanie, czy ener-
getyka węglowa będzie konkurencyjna w 
porównaniu do innych źródeł wytwarza-
nia energii elektrycznej i ekonomicznie 
uzasadniona.

W dłuższej perspektywie czasu in-
westorzy budujący bloki parowo-gazowe 
będą musieli myśleć również o wychwy-
tywaniu CO2 z instalacji CCGT. Jednak 
z uwagi na względnie niski poziom tych 
emisji koszty, jakie trzeba będzie ponieść, 

będą prawdopodobnie dużo niższe, niż w 
przypadku elektrowni węglowych. Dlatego 
bardzo ważnym elementem dla rozwoju 
zarówno energetyki gazowej jak i węglo-
wej w przyszłości może okazać się roz-
wój technologii wychwytywania CO2, jej 
koszt, przemysłowe zastosowanie i nie-
zawodność.

Jak kształtuje się ekonomika inwe-
stycji w bloki parowo-gazowe?

Opłacalność projektu zależy przede 
wszystkim od precyzyjności i rzetelności 
założeń przyjętych do analiz techniczno-
ekonomicznych, które przygotowuje się 
wg najlepszej obecnej wiedzy oraz długo-
terminowych prognoz rynkowych. Głów-
nie dotyczy to prognoz cen paliwa, ener-
gii elektrycznej, uprawnień CO2, regulacji 
związanej z możliwością uzyskania „certy-
fikatów wspierających” produkcję energii 
z gazu, czy uzgodnień z operatorem sys-
temu na zamówienie usługi systemowej. 
Moce szczytowe zamawiane przez ope-
ratora mają inne taryfy i regulacje. Mówiąc 
dalej o opłacalności bloków, można po-
wiedzieć, że cenę energii podyktuje sam 
rynek i trudno ją zdefiniować z dużą do-
kładnością obecnie, jakkolwiek trend za-
pewne będzie wzrostowy. Średnio koszt 
paliwa to nie mniej, niż 70% kosztu pro-
dukowanej przez CCGT energii. Trzeba 
przyznać, że wrażliwość na cenę paliwa 
dla ekonomii projektu gazowo-parowego 
jest bardzo duża. Przy dużych wahaniach 
ceny gazu i w sytuacji kiedy nie będzie 
można uzyskać odpowiedniej ceny energii 
na rynku - gwarantującej rentowność elek-
trowni, taka inwestycja może okazać się 
nieuzasadniona. Dlatego zabezpieczenie 
ścieżki cenowej na gaz jest bardzo waż-
ną kwestią. Do 2012 roku będą obowią-
zywały certyfikaty wspierającę produkcję 
energii elektrycznej w kogeneracji wyko-
rzystującej gaz. Są plany aby wydłużyć tę 
formę wsparcia do 2017 roku, co może 
znacznie zwiększyć zainteresowanie pro-
jektami gazowymi w kogeneracji.

Przy planowaniu inwestycji istotną 
kwestią jest zakładany okres zwrotu kapi-
tału oczekiwany przez Inwestora. Oprócz 
wymienionych wcześniej czynników, które 
mają wpływ na ten jeden z kluczowych 
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parametrów inwestycyjnych, duże zna-
czenie odgrywają koszty budowy (tzw. 
CAPEX - capital expenditure) oraz kosz-
ty eksploatacyjne (OPEX - operational 
expenditure), w części zdefiniowany przez 
LTS.

Z czego wynika jeszcze atrakcyj-
ność projektów gazowych?

Atrakcyjność inwestycji gazowych wy-
nika przede wszystkim z tego, że sam cykl 
realizacji inwestycji jest dużo krótszy, niż 
w przypadku innych projektów i wyno-
si około 3 lat. W krótkim okresie czasu 
mogą powstać nowe moce i jest możli-
wość pokrycia deficytu, który się pojawił 
już chwilowo, a wkrótce może pojawić 
się na trwałe w naszym systemie elek-
troenergetycznym.

Elektrownie parowo-gazowe są 
sprawniejsze, mają zwartą, modułową 
konstrukcję i są mniejsze niż odpowiada-
jące im mocą elektrownie węglowe.  Są 
„czystsze” gdy chodzi o dostawę i skła-
dowanie paliwa jak również w odniesieniu 
do emisji oraz odpadów. Koszty ich bu-
dowy są znacząco niższe, niż elektrowni 
węglowych. Ze względów projektowych 
i eksploatacyjnych doskonale nadają się 
do zastąpienia starych elektrociepłowni 
w miastach. Wymienione zalety wska-
zują, że powinniśmy szybko zabrać się 
za rozwój energetyki gazowej w Polsce 
i budować nowe bloki w tej technologii, 
jednak praktyka wskazuje, że inwesto-
rzy podchodzą bardzo ostrożnie do tych 
inwestycji, analizując szczegółowo ren-
towność projektów, biorąc pod uwagę 
wszystkie czynniki ekonomiczne wymie-
nione wcześniej, a głównie cenę gazu.

Na jakiej wielkości bloki powinni 
się nastawić polscy inwestorzy? 

Polscy inwestorzy powinni się nasta-
wić na rozwiązania sprawdzone i plano-
wać budowę bloków, które pracują już z 
powodzeniem w Europie Zachodniej. Mo-
im zdaniem nie stać ich na eksperymenty, 
czy finansowanie pilotażowych rozwiązań, 
których propozycje się czasem pojawiają. 
Bloki klasy 400 MW CCGT, to sprawdzo-
ne rozwiązanie. Głowni dostawcy turbin 
gazowych obecni na rynku posiadają ta-

ką ofertę. Rozwiązaniem, które ma dobre 
referencje jest także blok klasy 800 MW 
w układzie 2 turbiny gazowe i jedna paro-
wa. Wszystko uzależnione jest jednak od 
biznes planu oraz ustaleń zarówno z do-
stawcą gazu jak i operatorem systemu w 
zakresie wyprowadzenia mocy. Wielkość 
bloków na pewno zależy również od in-
nych uwarunkowań lokalnych. Zarówno 
bloki 400 MW jak i 800 MW mają bardzo 
wysoką, bliską 60% sprawność netto. 
W porównaniu z nowoczesnymi bloka-
mi węglowymi jest to około 15% więcej. 
Polską specyfiką w Unii Europejskiej jest 
duża liczba ciepłowni i elektrociepłowni, 
wytwarzających energię elektryczną w 
skojarzeniu z ciepłem, wykorzystujących 
głównie węgiel jako podstawowe paliwo. 
Szacowana moc wszystkich ciepłowni w 
Polsce na koniec 2010 r. wynosiła ok. 68 
MWt, z czego 65% pochodziło z elek-
trowni i elektrociepłowni pracujących w 
skojarzeniu. Większość z nich wymaga 
gruntownej modernizacji ze względu na 
wiek oraz niespełnianie norm środowi-
skowych. Wstępne analizy opłacalności 
zastąpienia wyeksploatowanych bloków 
węglowych układami parowo-gazowymi 
klasy 240 MW dały pozytywne rezultaty, 
stąd inwestorzy powinni również zwrócić 
uwagę na tę wielkość bloku oraz spraw-
dzone i niezawodne rozwiązania.

Obecnie dwa projekty gazowo-paro-
we klasy 400MW -  jeden we Włocław-
ku rozwijany przez PKN ORLEN, drugi w 
Stalowej Woli realizowany wspólnie przez 
Turon oraz PGNiG - są już w ostatniej 
fazie przetargowej i zbliżają się do eta-
pu wyboru dostawcy. W obu projektach 
uczestniczy Alstom, oferując blok gazo-
wo-parowy typu KA26 na bazie turbiny 
gazowej GT26. Proponowane rozwiąza-
nie pozwala wytwarzać energię elektrycz-
ną (tryb pracy kondensacyjnej) w zakre-
sie mocy 410-440 MWe przy sprawności 
wynoszącej prawie 59%. W przypadku 
zmniejszenia mocy elektrycznej o około 
50 MW blok KA26 może dostarczyć do 
układu ciepłowniczego nawet 250-280 
MWth ciepła.

KA26 jako blok pracujący w obie-
gu kombinowanym, uzyskuje wysoką 
sprawność zarówno przy pełnym jak i 

częściowym obciążeniu oraz spełnia 
wszystkie normy środowiskowe w za-
kresie emisji szkodliwych substancji. Wy-
nika to głównie z unikalnej  konstrukcji 
turbiny gazowej GT26, wykorzystującej 
koncepcję spalania sekwencyjnego.

Jakich rad udzieliłby Pan przy-
szłym inwestorom? 

Na pewno w najbliższym czasie po-
winniśmy postawić na gaz. Dużo się mó-
wi o gazie łupkowym, który być może 
ułatwi dostęp paliwa dla inwestorów. 
Nie będzie to na pewno jakaś super 
duża proporcja w porównaniu do paliw, 
na których obecnie bazujemy. W krót-
szym i średnim okresie czasu energety-
ka węglowa będzie dalej dominowała ze 
względu na dostępność paliwa. 

Najważniejszą kwestią, ze wzglę-
du na pewność wykonania inwestycji 
i oczekiwaną niezawodność działania 
elektrowni po uruchomieniu, jest po-
stawienie na sprawdzone rozwiązania 
i sprawdzonych dostawców, co uła-
twia zamknięcie finansowania projektu.  
Moim zdaniem, firmy, które w najbliż-
szym czasie zdecydują się na inwestycję 
w bloki parowo-gazowe, odniosą duże 
korzyści na rynku.

Okres realizacji inwestycji gazowych 
jest krótki, natomiast po ich zakończeniu 
konieczna jest ścisła kontrola kosztów 
operacyjnych - szczególnie wynikają-
cych z zakupów paliwa oraz niezbędne-
go serwisowania. Nasza firma posiada  
w Polsce silną organizację lokalną,  
w tym zespół, który potrafi zarządzać 
projektami. Jest to bardzo ważne przy 
realizacji projektów „pod klucz”. 

Dzięki naszym doświadczeniom przy 
budowie bloków węglowych w Pątno-
wie, Łagiszy czy Bełchatowie jesteśmy 
gotowi  przystąpić do realizacji projek-
tów gazowych. Nasza silna organiza-
cja serwisowa w Polsce może prze-
jąć w przyszłości świadczenie serwisu 
dla nowych bloków. Alstom jest przy-
gotowany do budowy i obsługi sektora  
gazowego polskiej energetyki. o

Rozmawiali:	Dorota	Kubek,		
Mariusz	Marchwiak

„Nowa	Energia”
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Adam Smolik, prezes zarządu, „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o., Gliwice

Prowadzenie działalności gospo-
darczej bez podejmowania ryzy-

ka jest niemożliwe. Przez lata ryzy-
ko podejmowaliśmy, nie nadając tym 
działaniom specjalnej rangi i nie nazy-
wając aktywności z tym związanych 
„zarządzaniem ryzykiem”. A przecież 
niezmiernie ważne jest, by decyzje 
związane z zarządzaniem ryzykami 
były świadome i dobrze, profesjonal-
nie przygotowane, nieuniknione ry-
zyka sprowadzone do racjonalnego, 
strategicznie uzasadnionego mini-
mum, a ich ewentualne następstwa 
w jak najmniejszym stopniu wpływały 
na możliwość osiągnięcia wyznaczo-
nych celów. Takiego podejścia zaczy-
nają wymagać korporacyjne procedury 

podmiotów sektora energetycznego, 
instytucje finansujące inwestycje (ban-
ki), instytucje ubezpieczeniowe, czy 
wreszcie partnerzy biznesowi.

Energopomiar uczestniczył w wielu 
projektach inwestycyjnych jako Inżynier 
Kontraktu, Doradca Techniczny (dla 
inwestora lub banku/instytucji finan-
sującej), gromadząc ogromną wiedzę 
o ryzykach związanych z budową blo-
ków energetycznych lub instalacji. Po-
stanowiliśmy tę wiedzę wykorzystać 
przy tworzeniu firmowej procedury za-
rządzania ryzykiem budowlanego pro-
jektu inwestycyjnego. Procedura jest w 
trakcie opracowywania, jednakże krótką 
relacją z przebiegu prac I etapu mogę 
już teraz podzielić się z Czytelnikami. 

 � Identyfikacja ryzyk

Pierwszym podjętym krokiem było 
zgromadzenie i uporządkowanie wiedzy 
o  ryzykach dotyczących projektów oraz 
rozpoznanie ryzyk dotychczas nieziden-
tyfikowanych. Efektem tego etapu była 
wyczerpująca lista ryzyk mogących mieć 
wpływ na realizację projektów, które za-
gregowane i zaprezentowane w sposób 
syntetyczny (w Rejestrze Ryzyk) umożli-
wią dalsze działania. 

Identyfikacja ryzyk jest wykonywana 
każdorazowo w fazie inicjalizacji projektu, 
przy aktywnym zaangażowaniu wszyst-
kich uczestników projektu. Podstawo-
wym narzędziem służącym do identy-
fikacji ryzyk jest Model Ryzyk projektu. 

Ryzyka w projektach inwestycyjnych
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Jest to hierarchicznie uporządkowa-
ny zbiór możliwych do wystąpienia ry-
zyk. Jego struktura (obszary i kategorie 
ryzyk) odzwierciedla obszary projekto-
we oraz strukturę elementów mających 
bezpośrednie przełożenie na realizację 
projektu. Umożliwia on agregowanie i 
uporządkowanie informacji o ryzykach 
projektu i jest istotnym punktem wyjścia 
do identyfikacji ryzyk szczegółowych 
(„drogowskaz” dla uczestników iden-
tyfikacji ryzyk). Model Ryzyk odwołuje 
się do prowadzonej przez inwestorów 
działalności inwestycyjnej i obejmuje 
jej kluczowe obszary. Struktura Modelu 
Ryzyk określa sposób zaprezentowania 
ryzyk w Rejestrze Ryzyk.

W procesie identyfikacji ryzyk zgro-
madziliśmy następujące informacje:

 � opis ryzyka szczegółowego,
 � dotychczasowy sposób zarządza-

nia tym ryzykiem,
 � ocena sposobu zarządzania ryzy-

kiem szczegółowym,
 � informacje o incydentach ze zreali-

zowanych projektów.

W oparciu o zgromadzone informa-
cje (w  toku warsztatów zespołu Ener-
gopomiaru, opracowującego  procedu-
rę zarządzania ryzykiem), ogólny Model 
Ryzyk Projektów został zaktualizowany, 
tj. uzupełniony o obszary dotychczas 
nieuwzględnione, a zmianie uległa je-
go struktura (sposób agregacji obsza-
rów ryzyka). 

 � Ocena ryzyk

W kolejnym etapie naszej pracy do-
konaliśmy oceny ekspozycji projektów 
na zidentyfikowane ryzyka, biorąc pod 
uwagę istniejące mechanizmy kontrolne. 

Zgodnie ze stosowanymi praktykami 
zarządzania ryzykiem, ryzyka są ocenia-
ne metodą samooceny, tj. przez oso-
by zaangażowane w prace projektowe. 
Skuteczność tej metody wynika z faktu, 
iż to właśnie bezpośredni uczestnicy 
projektu i osoby reprezentujące funkcje 
wsparcia dla realizacji projektów mają 
doświadczenie i wiedzę na temat ryzyk 
występujących w projektach oraz metod 

zarządzania nimi. Zaangażowanie kie-
rowników Inżyniera Kontraktu projektów 
zrealizowanych przez Energopomiar w 
prace zespołu przygotowującego pro-
cedurę dało bogaty, jednakże zróżni-
cowany i skomplikowany materiał do 
dalszej pracy. 

Ryzyko oceniane było na trzech 
płaszczyznach: wpływu na projekt, 
prawdopodobieństwa jego wystąpie-
nia oraz podatności projektu na mate-
rializację tego ryzyka. Wpływ na projekt 
to rozmiar skutków zmaterializowania 
się ryzyka na poziomie inherentnym, tj. 
przy założeniu, że dla danego obszaru 
brak jest mechanizmów kontrolnych lub 
zaplanowane mechanizmy nie zadzia-
łają. Prawdopodobieństwo definiowa-
ne jest poprzez częstotliwość wystą-
pienia danego zjawiska w określonym 
horyzoncie czasowym (odpowiada na 
pytanie: jak często i w jakim horyzon-
cie czasowym można się spodziewać 
materializacji danego ryzyka). Podat-
ność to ocena wystąpienia ryzyka przy 
uwzględnieniu skuteczności działań je 
redukujących. Odpowiada na pytanie - 
jak bardzo struktura organizacyjna pro-
jektu jest wrażliwa na wystąpienie ryzyka 
i czy jest na to przygotowana. Ocenia-
jąc podatność należy zastanowić się, 
czy podejmowane są działania w celu 
ograniczenia ryzyka i na ile mogą być 
one nieskuteczne.

Przeprowadzenie procesu samo-
oceny ryzyk przeprowadzono w oparciu 
o przygotowane dla potrzeby budowy 
procedury Mierniki Ryzyk, które opisu-
ją skale ocen wpływu, prawdopodo-
bieństwa i podatności na wystąpienie 
ryzyk. Przy ocenie ryzyk budowlanych 
projektów inwestycyjnych w energetyce 
zdecydowaliśmy przyjąć dziesięciostop-
niową skalę oceny dla trzech parame-
trów ryzyka. Samoocena ryzyk została 
przeprowadzona w toku warsztatów.

Graficzną formą prezentacji wyni-
ków oceny ryzyk projektu jest Mapa Ry-
zyk. Jest ona narzędziem strategiczne-
go zarządzania ryzykiem projektów. Na 
jej podstawie podejmowane są kierun-
kowe decyzje dotyczące odpowiedzi na 
ryzyko. Wyniki oceny ryzyk wprowadza-

ne są jednocześnie do Rejestru Ryzyk 
dla każdego ryzyka szczegółowego. 
Mapa Ryzyk projektów, które stanowią 
podstawę opracowywania procedury 
zarządzania jest w trakcie opracowy-
wania przez nasz zespół.

Ranking ocenionych ryzyk określany 
jest jako lista ryzyk kluczowych, tj. ryzyk 
najistotniejszych dla projektu, którym na-
leży poświęcić szczególną uwagę. Ryzy-
ka kluczowe to ryzyka o dużym wpływie 
i jednocześnie, na których materializację 
projekt jest bardzo podatny ze względu 
na nieefektywne mechanizmy kontrolne 
lub ich brak oraz relatywnie duże praw-
dopodobieństwo materializacji. Spośród 
tak zidentyfikowanych ryzyk wybierane 
są te, które zagrażają najważniejszym 
celom realizacji projektu.

 � Wnioski

Zarządzanie ryzykiem projektu jest 
elementem każdej metodyki zarządza-
nia projektem, żeby nie wspomnieć o 
powszechnie stosowanych w sekto-
rze energetycznym Prince II czy PMI. 
Odejście od „amatorskiego”, doraźne-
go reagowania na zdarzenia i wdrożenie 
zintegrowanego zarządzania ryzykiem 
projektowym skutkuje zmianą podej-
ścia do procesu zarządzania ryzykiem 
z selektywnego, skoncentrowanego 
na szczegółach, biernego, skupione-
go na unikaniu strat i funkcjonującego 
doraźnie na podejście kompleksowe, 
skoncentrowane na całym projekcie, 
aktywne, nakierowane na zwiększa-
nie wartości procesowej o charakte-
rze ciągłym.

Zainteresowanie klientów sektora 
energetycznego i przemysłowego świa-
domym, profesjonalnym zarządzaniem 
ryzkiem jest coraz większe - tak, jak co-
raz większa jest świadomość koniecz-
ności odpowiedniego planowania i re-
alizacji inwestycji. 

Przed zespołem Energopomiaru ko-
lejne spotkania w ramach warsztatów 
służących opracowaniu wewnętrznej 
procedury. O ich wyniku mam nadzie-
ję poinformować Czytelników „Nowej 
Energii” w kolejnych publikacjach. o
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