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Alpiq Energy SE Oddzial w Polsce uczestniczy w hurtowym obrocie energia elektryczna,

prowadzi uslugi zwiazane z doradztwem, zarzadzaniem i optymalizacja dostaw energii,

portfeli CO2, swiadectw pochodzenia energii. Oferujemy indywidualne rozwiazania,
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najwyzszym poziomie dzieki wiedzy polskiego zespolu i wsparciu 10.000 pracowników

Alpiq w 29 krajach Europy. Wszystko dla jednego wspólnego celu: Panstwa sukcesu.
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Krzysztof Kochanowski, dyrektor ds. komunikacji strategicznej, Procesy Inwestycyjne Sp. z o.o.

UREALNIANIE MARZEŃ 
- nowe technologie w energetyce pozwalające 
zamknąć bilans energetyczny kraju do 2015

Debata „Urealnianie marzeń …” miała na celu przedstawienie technologii, 
które pozwolą do 2015 r. zamknąć bilans energetyczny kraju. Eksperci 

mówili o energetyce rozproszonej i tzw. energetyce prosumenckiej (źródłach 
wytwórczych małej mocy - np. fotowoltaicznych, wiatrowych, wodnych, 
gazowych). Przedstawili symulacje, w jakim stopniu te źródła energii mogą 
zbilansować Krajowy System Elektroenergetyczny. Zaprezentowali też technologie 
dostępne na rynku, które zapewniają stabilizację pracy źródeł odnawialnych 
w tym piko-źródeł (np. przydomowych wiatraków). 
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Za rozwojem energetyki rozproszo-
nej przemawia przede wszystkim 

czas. Szybciej można zbudować źródło 
o mocy 1 kW niż źródło o mocy 1600 
MW. Co prawda 1 kW to mało, mamy 
jednak 1,5 mln gospodarstw rolnych 
w Polsce i 3 mln domów jednorodzin-
nych, daje to łączny potencjał 4,5 mln 
gospodarstw. Wykorzystując go tylko 
częściowo, budując instalacje o mo-
cy po 2-3 kW, czyli piko-źródła, zbie-
ramy taką moc, jaka określona jest w 
programie energetyki jądrowej. Jednak, 
aby rozwój energetyki rozproszonej był 
możliwy, niezbędne jest wprowadzenie 
w życie m.in. legislacji w zakresie dzia-
łalności prosumenckiej w energetyce. 
Rewolucję w produkcji i przesyle ener-
gii już niedługo będziemy porównywa-
li do tej, związanej z pojawieniem się 
i rozwojem Internetu, czy telefonii ko-
mórkowych. Wszystko wskazuje na to, 
że już niedługo powstaną inteligentne 
sieci elektroenergetyczne, których efek-
tem będzie wzrost efektywności prze-
syłu i produkcji energii elektrycznej. Do 
przyspieszenia prac nad nowymi roz-
wiązaniami technologicznymi w ostat-
nim czasie przyczyniły się między inny-
mi wymagania związane ze wzrostem 
liczby odbiorców podłączonych do sie-
ci, a także wyższe ceny i pojawiające 
się przerwy w dostawach energii.

Wniosek: Polska nie ma czym zbi-
lansować potrzeb energetycznych do 
2015 r., trzeba więc szukać realnych 
rozwiązań. Szansą jest energetyka roz-
proszona i prosumencka. Należy zlikwi-
dować bariery dla inwestorów, którzy 
chcą wybudować niewielkie źródła ener-
gii. Dlatego pilna jest nowelizacja Prawa 
energetycznego, aby wykorzystać po-
tencjał rynku wewnętrznego z korzyścią 
dla energetyki i całej gospodarki.

Prof. Krzysztof Żmijewski, sekre-
tarz generalny Społecznej Rady Na-
rodowego Programu Redukcji Emi-
sji, podkreślał, że mamy jedynie kilka lat 
na to, aby poprawić legislację w zakre-
sie zasad przyłączenia do sieci rozpro-
szonych producentów energii i prosu-
mentów, zmienić ustawę o korytarzach 
przesyłowych oraz ułatwić budowę in-
westycji o strategicznym znaczeniu dla 
gospodarki kraju. Należy również zno-
welizować system wspierania inwesty-
cji w źródła rozproszone i odnawialne 
(certyfi katy proinwestycyjne), stworzyć 
system wsparcia dla prosumentów 
(tzw. taryfa netto) i dla inwestujących 
w nowoczesne wysokoefektywne źródła 
systemowe (błękitne certyfi katy). Jego 
zdaniem Krajowy System Elektroener-
getyczny może mieć poważne proble-
my związane z zapewnieniem ciągłości 
dostaw i pokryciem zapotrzebowania na 

energię. Energetyka rozproszona, jako 
źródła budowane w stosunkowo krótkim 
czasie - ma możliwość szybkiego uzu-
pełnienia systemowych braków. - Po-
trzebujemy uproszczonego systemu dla 
małych producentów, tzw. prosumentów 
(<40 kW) - piko i mikroźródła. Do tego 
wprowadzenie taryfy netto i uproszczo-
ne warunki środowiskowe. Poza tym 
musimy uporządkować dostęp do sie-
ci: wprowadzić mechanizm obowiązku 
przyłączenia przez OSD/OSP. Istotne 
jest też wspieranie inwestorów (5÷10 
lat), a nie producentów energii odnawial-
nej jak to jest dotychczas. Powinniśmy 
też nie uwzględniać jako produkcję tzw. 
energii zielonej, energię pochodzącą ze 
współspalania węgla z biomasą - mó-
wił Żmijewski. Profesor uzasadniał, że 
współspalanie nie generuje przyrostu 
mocy w systemie, a raczej powoduje 
jej spadek, a także nie mobilizuje wła-
ścicieli elektrowni do inwestycji w czy-
ste technologie węglowe. Dodatkowo 
współspalanie przemysłowe powoduje 
ubytek drewnianego surowca i powodu-
je obniżenie konkurencyjności polskiego 
przemysłu meblarskiego.

- Musimy przebudować nasz sys-
tem energetyczny, ponieważ obecna 
energetyka systemowa ma zbyt niską 
sprawność i nie jest w stanie wykorzy-
stać potencjału nowych technologii wy-
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twarzania i bilansowania energii. Rozwój 
techniczny energetyki systemowej jest 
hamowany przez brak konkurencji ryn-
kowej. W krajach mających decydujący 
wpływ na kierunki rozwoju gospodarki 
globalnej wdrażane są regulacje praw-
ne umożliwiające realną konkurencję w 
energetyce. Wszystko wskazuje na to, 
że ta konkurencja będzie umożliwiała 
budowę rozproszonych źródeł energii 
- podkreślał Jarosław Tworóg, wice-
prezes Krajowej Izby Gospodarczej 
Elektroniki i Telekomunikacji. Rozwój 
techniki stworzył możliwość upowszech-
nienia mikroźródeł i OZE. Jego zdaniem, 
oprócz wyższej sprawności energetycz-
nej (>90%), energetyka rozproszona 
niesie ze sobą możliwość fi nansowa-
nia kosztów produkcji energii mikroin-
westycjami obywateli. Efekt ekonomii 
w skali masowej produkcji fabrycznej 
małych źródeł energii działa znacznie 
lepiej niż w masowej produkcji energii 
w źródłach systemowych. Energetyka 
rozproszona może stać się energety-
ką obywatelską. Jej rozwój zależy od 
regulacji prawnych i wymaga budowy 
inteligentnych sieci elektroenergetycz-
nych, których efektem ma być wzrost 
efektywności przesyłu i produkcji energii 
elektrycznej. - Mamy historyczną oka-
zję, aby wykorzystać potencjał nasze-
go przemysłu i wewnętrznego rynku 
dla budowy konkurencyjnych relacji w 
energetyce. Pozwoli to otworzyć sys-
tem energetyczny na stały, ewolucyjny 
postęp techniczny, co zaowocuje wzro-
stem naszego bezpieczeństwa energe-
tycznego - mówił prezes Tworóg.

Operator Krajowego Systemu Elek-
troenergetycznego uruchomił Projekt 
Smart Grid, w ramach którego prowa-
dzone są prace mające na celu wdro-
żenie inteligentnej sieci przesyłowej i 
systemu monitorowania obciążalności 
linii przesyłowych. W zakres projektu 
wchodzą także programy zarządzania 
stroną popytową, zarządzanie generacją 
rozproszoną i magazynowaniem energii. 
Celem wdrożenia programów zarządza-
nia popytem jest redukcja szczytowego 
zapotrzebowania na moc o 2,5 GW, po 
pełnym wdrożeniu inteligentnego opo-

miarowania i po wprowadzeniu na ma-
sową skalę cenników sprzedawców ze 
zmienną ceną energii w czasie. Obecnie 
PSE Operator realizuje program pilota-
żowy skierowany do dużych odbiorców 
przemysłowych, którzy w razie potrzeby 
na zlecenie Operatora Systemu Przesy-
łowego będą redukować swoje zapo-
trzebowanie za wynagrodzeniem. W naj-
bliższych dniach będzie zawarta umowa 
z pierwszym takim odbiorcą. Ponadto, w 
trakcie analiz planowane jest stworze-
nie możliwości składania ofert redukcji 
zapotrzebowania przez odbiorców na 
rynku bilansującym. - Wdrożenie takich 
rozwiązań powinno prowadzić do ob-
niżenia cen na rynku bilansującym, bo 
pojawi się nowa grupa uczestników ryn-
ku, którzy będą stanowili przeciwwagę 
dla wytwórców. To powinno przełożyć 
się na ceny dla odbiorców końcowych 
- wyjaśniał Wojciech Lubczyński, dy-
rektor projektu Smart Grid w PSE 
Operator. Kolejnym zamierzeniem PSE 
Operator jest aktywacja potencjału do-
stępnego za pośrednictwem agregatów 
prądotwórczych u odbiorców. - Instytu-
cje typu bank, fi rma telekomunikacyjna, 
hipermarket dysponują agregatami prą-
dotwórczymi. Ich łączny potencjał osza-
cowaliśmy na 1000 MW. Innym progra-
mem są taryfy z redukcją, adresowane 
głównie do odbiorców indywidualnych. 
Za zgodę odbiorcy na sporadyczną re-
dukcję zapotrzebowania na energię od-
biorca będzie otrzymywał pewne korzy-
ści, np. bonusy związane z obniżeniem 
cen za energię elektryczną. Jednak aby 
móc wykorzystać potencjał w zakresie 
odbiorców indywidualnych, konieczne 
jest wdrożenie inteligentnego opomia-
rowania u wszystkich odbiorców końco-
wych - mówił dalej Wojciech Lubczyński.

Aby energetyka rozproszona mogła 
się rozwijać, jak podkreślał dyrektor pro-
jektu Smart Grid, konieczne jest także 
rozwiązanie problemów wynikających 
z niestabilności tych źródeł. - Musimy 
wiedzieć, że takie źródła istnieją i mieć 
możliwość dobrego prognozowania ich 
pracy. Powinniśmy również być w stanie 
zmierzyć jaką moc dostarczają do syste-
mu oraz móc sterować nimi, czyli mieć 

możliwość oddziaływania na te źródła 
w taki sposób, żeby nie dopuścić do za-
grożenia systemu elektroenergetyczne-
go. Dużą nadzieją rozwiązania problemu 
tzw. niespokojnych źródeł są magazyny 
energii, w szczególności przełomem w 
tym zakresie mogą być pojazdy elek-
tryczne - mówił Lubczyński.

Według Wojciecha Włodarcza-
ka, prezesa zarządu Wartsila Pol-
ska, zmiany struktury energetycznej wy-
muszają nie tylko regulacje prawne, ale 
też nowe technologie. Obecnie obser-
wujemy gwałtowny wzrost mocy zain-
stalowanej - i produkcji energii elektrycz-
nej - w odnawialnych źródłach energii. 
Niektóre z tych źródeł - niestety wśród 
nich także energetyka wiatrowa, będą-
ca najbardziej popularną formą OZE w 
naszej części Europy - charakteryzują 
się jednak nieprzewidywalną pracą. Ich 
moc nie zależy bowiem (przynajmniej 
przy aktualnie obowiązującym regula-
minie sieci) od operatora, a wyłącznie 
od warunków atmosferycznych. Pojawia 
się zatem element nieprzewidywalny po 
stronie wytwarzania. Po stronie zuży-
cia także przewidywalność się zmniej-
sza - rosnąca liczba odbiorników energii 
elektrycznej powoduje wahania mocy 
większe niż w czasach, gdy głównymi 
odbiornikami były maszyny przemysło-
we i oświetlenie. W Polsce te problemy 
nie uwidoczniły się jeszcze w znaczą-
cym stopniu dzięki specyfi cznej struk-
turze wytwarzania energii elektrycznej. 
Mimo, że „zielona energia” w bilansie 
energetycznym kraju stanowi już blisko 
10%, to jej większa część wytwarza-
na jest metodą współspalania. Jedynie 
niespełna 2,5% pochodzi z elektrowni 
„czysto odnawialnych”, a mniej niż 1% z 
tych, które nie podlegają sterowaniu (tj. 
innych niż wodne). Ten korzystny - przy-
najmniej z punktu widzenia sieci - stan 
musi się jednak szybko zmienić. W ra-
mach Pakietu klimatyczno-energetycz-
nego Polska jest zobowiązana (czy też 
raczej zobowiązała się) do zwiększenia 
udziału energii odnawialnej do 15% (w 
różnych dziedzinach gospodarki, ale 
w naszych warunkach dla energetyki 
oznacza to również ok. 15%). Oczy-
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wiście będzie to 15% od większej niż 
obecnie sumy. W dodatku współspa-
lanie - na mocy obowiązujących prze-
pisów - ma zostać ograniczone jako 
środek może i pozwalający „łatać” nie-
korzystny bilans energetyczny, ale nie-
koniecznie ze skutkiem pozytywnym 
dla środowiska. Czeka nas zatem szyb-
ki rozwój odnawialnych źródeł energii. 
Polityka energetyczna Polski do 2030 
r. zawiera prognozę rozwoju odnawial-
nych źródeł energii, z której jednoznacz-
nie wynika, że główną wykorzystywa-
ną technologią będą turbiny wiatrowe. 
- Oczekujemy zainstalowania co naj-
mniej 5 GW nowych mocy wiatrowych 
w ciągu najbliższych lat (do łącznej su-
my 6 GW.) Polski system nie dysponuje 
obecnie odpowiednimi rezerwami. Re-
zerwy wirujące nie są w stanie sprostać 
takiemu wyzwaniu, zresztą w naszych 
warunkach większość centralnie dyspo-
nowanych jednostek wytwórczych jest 
bardzo daleko od obszaru najintensyw-
niejszego rozwoju energetyki wiatrowej. 
Różne szacunki mówią natomiast, że 
konieczne jest posiadanie w systemie 
mocy interwencyjnej w wysokości od 20 
do 30% ogólnej mocy zainstalowanej w 
wietrze. Dla Polski oznacza to 1,2-1,8 
GW w horyzoncie 2020 r. - zapewne na 

paliwie gazowym - mówił. Bilansować 
źródła wiatrowe mogą tzw. gazowe źró-
dła interwencyjne, które w razie potrze-
by w krótkim czasie można załączyć do 
sieci. Źródła interwencyjne wymagają 
szczególnego modelu fi nansowania. 
Ze względu na interwencyjny, czy rezer-
wowy charakter tych źródeł, produkują 
energię tylko przez kilkaset godzin w 
roku. To oznacza, że nie będą w stanie 
utrzymać się z produkcji energii. Jednak 
są konieczne dla bezpieczeństwa sys-
temu elektroenergetycznego. Zatem ich 
przychody powinny być oparte o inne 
czynniki niż produkcja energii elektrycz-
nej, np. dyspozycyjność, czas reakcji, 
niezawodność.

Stanley Rudnicki, właściciel fi r-
my Polski Bazalt prezentował podczas 
debaty źródła małej mocy, które mogą 
instalować indywidualni odbiorcy ener-
gii. - Oferujemy m.in. pionowe turbiny 
powietrzne o moc max. do 5 kW przy 
masie 400 kg. Prędkość obrotowa do 
100 rpm z gwarancją na 20 lat. Kom-
paktowa konstrukcja urządzenia pozwa-
la na montaż na dowolnym przewyższe-
niu i wzbudza się przy prędkości wiatru 
równego 3,22 km/h (0.89 m/s) - mówił. 
Zdaniem Rudnickiego wdrażane techno-
logie bezpośrednio wynikają z wyników 

prac zespołu badawczego obejmujące-
go dążenie do uzyskania kosztu wytwo-
rzenia 1 W energii w cenie 1 USD, co 
pozwala na oferowanie energii i techno-
logii do jej wytwarzania w cenie bardziej 
konkurencyjnej, niż technologie obecnie 
dostępne na rynku. - Pozwoli to na ure-
alnienie planów zmniejszenia emisji CO2, 
zmniejszenia kosztów środowiskowych 
oraz realizację produkcji energii rozpro-
szonej w układach rozproszonych - ar-
gumentował.

Prof. Włodzimierz Koczara z In-
stytutu Sterowania i Elektroniki Prze-
mysłowej Politechniki Warszawskiej 
podkreślił, że rolą państwa jest wspie-
ranie energetyki rozproszonej. Zdaniem 
Koczary stan nauki i techniki wskazują 
na możliwość wdrożenia źródeł małej 
mocy do zasilania pojedynczych odbior-
ców. - Małe, nowoczesne źródła energii 
pozwalają też na budowę układów zin-
tegrowanych - mówił. Przekształcanie 
mocy w układach przekształtnikowych 
(energoelektronicznych) jest szybkie i 
wysoko sprawne. Zastosowanie ma-
gazynów energii - baterii dla obciążeń 
wolnozmiennych i superkondensatorów 
- dla obciążeń szybkozmiennych unie-
zależnia zasilanie odbiorców od chwilo-
wych zmian mocy źródeł odnawialnych. 
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Dodatkową zaletą układów z magazy-
nami jest działanie typu UPS. Układy 
generatorów z napędem silnikiem spa-
linowym o regulowanej prędkości cha-
rakteryzują się wysoką sprawnością 
energetyczną, małymi wymiarami oraz 
dopasowaniem prędkości do obciąże-
nia i służyć mogą zarówno do zwięk-
szenia pewności zasilania, jak i do od-
ciążenia sieci.

Kazimierz Żmuda, wicedyrektor 
Departamentu Rynków Rolnych Mi-
nisterstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
stwierdził natomiast, że brak jest eko-
nomicznych i klimatycznych przesłanek, 
aby odnawialne źródła energii (ze wzglę-
du na ich specyfi kę) rozwijać jako kopię 
elektroenergetyki systemowej - korpora-
cyjnej. - Rozproszone OZE winny uzu-
pełniać lub zastępować elektroenergety-
kę systemową zwłaszcza na obszarach 
wiejskich. Źródła OZE powinny gwaran-
tować bezpieczeństwo energetyczne i 
rozwój obszarów wiejskich o rozproszo-
nej zabudowie, dlatego też uzasadniony 
jest ich rozwój jako niewielkich obiektów 
wykorzystujących lokalnie dostępne no-
śniki energii - mówił Żmuda. Na wniosek 
Ministerstwa Rolnictwa, po długich dys-
kusjach, jednemu z kluczowych zapisów 
w dokumencie programowym „Krajo-
wy plan działania w zakresie energii z 
OZE” nadano brzmienie: „Zakłada się 

wypracowanie nowych zasad wsparcia 
energii wytwarzanej z OZE, które będzie 
zróżnicowane w zależności od nośni-
ka energii odnawialnej, zainstalowanej 
mocy urządzeń generujących energię 
oraz daty ich włączenia do eksploatacji 
lub modernizacji. Nowe zasady wspie-
rać będą rozwój rozproszonych źródeł 
energii odnawialnych, określą warunki 
zachowania praw już nabytych dla inwe-
stycji zrealizowanych lub rozpoczętych, 
czas ich obowiązywania oraz pozwolą 
na zmniejszenie obciążeń dla odbiorcy 
końcowego. Szczegółowe rozwiązania 
zostaną zawarte w ustawie o odnawial-
nych źródłach energii". Jego zdaniem 
system wsparcia OZE na etapie inwe-
stycji i eksploatacji winien zostać istotnie 
zmieniony, a przy jego wdrażaniu należy 
wykorzystać zarówno własne doświad-
czenia, w tym skutki generowane przez 
system obowiązujący, jak też najlepsze 
doświadczenia krajów sąsiednich. Żmu-
da dodał też, że rządowy program „Kie-
runki rozwoju biogazowni rolniczych w 
Polsce w latach 2010-2020” przewiduje, 
że do 2020 r. powstanie średnio jedna 
biogazownia w każdej gminie. Dostęp-
ny potencjał pozwala na wytwarzanie 
w pierwszym etapie co najmniej 1 mld 
m3. biogazu, a docelowo co najmniej 2 
mld m3. Ale z rozruchem inwestycji jest 
ciężko - między innymi występują pro-

blemy z przyłączeniem obiektów do sie-
ci dystrybucyjnych, w związku z czym 
można zaobserwować wyczekiwanie 
rolników i gmin. Biogazownie czekają 
wciąż na nadanie im statusu inwestycji 
celu publicznego.

Działania w zakresie energetyki roz-
proszonej i prosumenckiej poparł też 
Marek Woszczyk, prezes URE. Jego 
zdaniem, potrzebujemy spójnej strate-
gii, w przeciwnym razie będziemy kon-
centrować się na działaniach fragmen-
tarycznych i ryzykujemy nieosiągnięcie 
ostatecznych celów, którymi są rozwój 
konkurencyjności polskiej gospodarki, 
poprawa bezpieczeństwa zaopatrze-
nia w energię i zrównoważony rozwój. 
- Doskonałą okazją może być aktuali-
zacja polityki energetycznej państwa - 
podsumował Marek Woszczyk. Z wnio-
skiem prezesa URE zgodzili się wszyscy 
eksperci uczestniczący w debacie. Za 
najważniejszą barierę w rozwijaniu ener-
getyki prosumenckiej prezes URE uznał 
koncentrowanie się operatorów syste-
mów dystrybucyjnych na realizacji stra-
tegii grup kapitałowych, w których są oni 
usytuowani - mimo istniejącego obliga 
unbundligu, tj. rozdziału działalności sie-
ciowej od innych rodzajów działalności. 
Osłabienie tego zjawiska pozwoliłoby 
podnieść efektywność spółek dystry-
bucyjnych, a także ilość inwestycji w 
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nowe sieci i jakość obsługi odbiorców. 
- Na pewno będziemy wspierać dystry-
butorów w tym, aby reinwestowali swoje 
zyski w modernizację sieci. Dlatego też 
będziemy zmieniać regulacje, aby miały 
charakter proinwestycyjny oraz wspie-
rający nowe technologie i innowacje - 
mówił Woszczyk.

Peter Kňažko, digital energy 
account director w GE Energy, za 
najważniejsze uznał inwestycje w in-
frastrukturę dystrybucyjną. Z kolei efek-
tywność energetyczną można osiągnąć 
poprzez system smart grid. System ten 
napędzi też zmiany rynkowe. - Obecny 
stan sieci nie jest w stanie technicznie 
przyłączyć ok. 40% planowanych no-
wych źródeł OZE. W tej sytuacji trudno 
też wyobrazić sobie pojawienie się na 
masową skalę prosumentów, czy cho-
ciażby samochodów elektrycznych (do 
2015 r. koncern GE zakupi na własne 
potrzeby 25 tys. samochodów elektrycz-
nych). Konieczne jest więc stworzenie 
takich regulacji rynkowych i właściciel-
skich, które pozwolą dystrybutorom 
rozbudowywać i unowocześniać sie-
ci - mówił.

Na pytanie od słuchaczy debaty: 
„co stoi na drodze do energetyki roz-
proszonej?”, prof. Krzysztof Żmijewski 
odpowiedział, że potrzebujemy zmian 
legislacyjnych, a tych nie zrobimy je-
żeli nasi parlamentarzyści nie będą do 
nich przekonani. Na razie nie widać po 
posłach i senatorach chęci pozyskania 
wiedzy o korzyściach, jakie dla gospo-
darki niesie rozwój energetyki prosu-
menckiej. Parlamentarzyści, z nieliczny-
mi wyjątkami, ekspertów nie słuchają. 
Stąd największa rola w uświadamianiu 
parlamentarzystów jest w mediach, bo 
to co mówi się w prasie, radio, czy te-
lewizji jest dla nich święte.

Zdaniem Marka Woszczyka, w wa-
runkach konkurencyjnych energetyka 
rozproszona i prosumencka jest szansą 
na rozwój rynku. Jeśli tej konkurencji nie 
ma, to postrzegana jest jako zagroże-
nie. I taką sytuację mamy u nas. Skon-
solidowana energetyka boi się zmian. 
Dla niej utrzymanie status quo na rynku 
oraz przywilejów pracowniczych jest naj-

ważniejsze. Bez zmiany tego stanu rze-
czy trudno sobie wyobrazić dynamiczny 
rozwój rynku energetyki rozproszonej i 
prosumenckiej.

Kazimierz Żmuda wspomniał o nie-
życiowych przepisach, które dyskrymi-
nują m.in. inwestorów biogazowi, czy 
energetyki wodnej. Pomimo, że takie 
inwestycje nam się opłacają - machina 
urzędnicza skutecznie je blokuje. I nie 
chodzi tu wyłącznie o urzędników na 
szczeblu państwowym. Często tzw. 
hamulcowym są samorządy, które nie 
chcą wydać pozwolenia na budowę. 
Dlatego też wiele projektów czeka na 
lepsze czasy.

Stanley Rudnicki podzielił pogląd 
prezesa Woszczyka. Rzeczywiście dys-
trybutorzy sieci elektroenergetycznych 
blokują pojawienie się nowych techno-
logii. Małej generacji do 5 kW mocy dys-
trybutor nie włączy do sieci, bo tłumaczy 
się tym, że jego system nie jest przy-
stosowany. Tymczasem spółki te wolą 
przesyłać prąd z oddalonych o kilkaset 
km elektrowni, a straty w przesyle prze-
rzucać na klientów. Argument, że nie-
wielkie lokalne wysokosprawne źródła 
energii ograniczą straty w przesyle nie 
dociera do dystrybutorów.

Na kolejne pytanie: „jednym z ar-
gumentów przeciwników generacji 
rozproszonej i prosumenckiej jest 
to, że wytwarzany z tych źródeł prąd 
jest droższy. Czy to prawda?”, odpo-
wiedział Jarosław Tworóg. Jego zda-
niem nikt w Polsce nie obliczył, ile tak 
naprawdę kosztuje nas 1 kWh prądu 
ze źródeł konwencjonalnych, którymi 
zarządzają państwowe koncerny ener-
getyczne. Żeby podać rzeczywistą ce-
nę prądu, to trzeba byłoby uwzględnić 
w kalkulacji nie tylko koszt: produkcji, 
podatków, zakupu uprawnień do emi-
sji, świadectw energetycznych. Trzeba 
byłoby też uwzględnić koszty państwo-
wych subwencji, które nie są ujawnione. 
Zadaniem prezesa Tworóga koszty pro-
dukcji prądu z energetyki rozproszonej i 
prosumenckiej są już niższe, a w miarę 
upowszechniania się technologii ma-
łych źródeł energii będą jeszcze niższe 
w przeciwieństwie do kosztów energe-

tyki systemowej, które rosną. Na ko-
rzyść energetyki prosumenckiej trzeba 
dodać też wysoką jej sprawność i mi-
nimalne koszty własne. Z kolei energe-
tyka systemowa generuje dodatkowe 
koszty wynikające z niegospodarności 
państwowych molochów energetycz-
nych zarządzanych politycznie, a nie 
gospodarczo.

Podczas debaty padło również pyta-
nie: czy rzeczywiście energetyka rozpro-
szona mogłaby być najlepszym sposo-
bem na regulowanie krajowego systemu 
elektroenergetycznego? Wojciech Wło-
darczak odpowiadając, powiedział, że 
przykładem jest Dania, gdzie w dużej 
mierze zadanie regulacji systemu reali-
zowane jest przez energetykę rozpro-
szoną - małe elektrociepłownie gazo-
we pracujące w trybie nieciągłym - ok. 
4-5 tys. godzin w roku - wykorzystują-
ce silniki tłokowe lub niewielkie turbiny 
gazowe. Obiekty te wyposażone są w 
akumulatory ciepła, które umożliwiają 
taką właśnie pracę sterowaną niejako 
pośrednio - przez ceny giełdowe ener-
gii elektrycznej, reagujące na bieżąco 
na zmiany w popycie i podaży, wynika-
jące z bieżącej pracy farm wiatrowych. 
Co ciekawe, elektrociepłownie realizu-
ją obecnie także funkcję „zdejmowania 
nadmiaru” mocy z systemu w razie ko-
nieczności za pomocą wodnych kotłów 
elektrycznych. Jednak model ten wydaje 
się mało realny w polskich warunkach, 
jako że wymaga on dwóch czynników 
nieobecnych w naszym kraju: dobrze 
rozwiniętej sieci nowoczesnych elek-
trociepłowni gazowych (lub olejowych) 
oraz sprawnie działającej giełdy energii 
reagującej natychmiastowo na wahania 
produkcji energii z wiatru. Wydaje się za-
tem, że będziemy musieli wykorzystać 
model dedykowanych elektrowni inter-
wencyjnych (względnie szczytowo-in-
terwencyjnych). 

Materiał pochodzi z debaty „Ure-
alnianie marzeń - nowe technologie w 
energetyce pozwalające zamknąć bi-
lans energetyczny kraju do 2015”, która 
odbyła się 19 lipca 2011 r. w Centrum 
Prasowym PAP w Warszawie.
Fot: Procesy Inwestycyjne
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Cezary Tomasz Szyjko, członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, dr nauk prawnych, adiunkt Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

KONKLUZJE POLSKIEJ PREZYDENCJI, 
a wyzwania energetycznego dialogu UE - Rosja

1 stycznia 2009 r. Rosja kolejny raz zakręciła kurek z gazem na Ukrainę. 
Decyzja ta była skutkiem braku porozumienia dotyczącego cen surowca. 

W wyniku kryzysu Rosja wstrzymała dostawy błękitnego paliwa aż do 10 państw 
członkowskich Unii Europejskiej (Austria, Bułgaria, Czechy, Francja, Grecja, 
Słowacja, Słowenia, Rumunia, Węgry i Włochy) oraz Bośni i Hercegowiny, 
Chorwacji, Macedonii, Mołdawii, Serbii. Ograniczenia objęły również Polskę, 
gdzie dostawy z Rosji spadły o 70%.1

Aby w przyszłości uniknąć podobnych sytuacji kryzysowych Państwa 
Członkowskie UE planują wspólne działania w celu stworzenia bezpiecznych 

i pewnych tras dostaw surowców energetycznych.2 Czy Polska Prezydencja 
w UE mogłaby przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego 
Europy i nadać nowy wymiar unĳ no-rosyjskiemu dialogowi energetycznemu?

1) Mało stanowcza reakcja UE, http://www.tvn24.pl.622748/malo-stanowcza-reakcja-UE. html (dostęp z dnia 26.06.2011r.).

2) C.T. Szyjko, Unijny rynek energii w przebudowie,  „FAKTY Magazyn Gospodarczy”, nr 3(51),  Warszawa 2011, s. 54.
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Wkrótce po upadku Związku Ra-
dzieckiego przedsiębiorstwa 

europejskie dokonały znacznych in-
westycji w rosyjskim sektorze ener-
getycznym.3 Obecnie to rosyjskie 
przedsiębiorstwa energetyczne inwe-
stują coraz więcej na terenie UE. Re-
lacje z Federacją Rosyjską są kluczo-
wym elementem polityki zewnętrznej 
UE w aspekcie polityki energetycznej 
i surowców energetycznych.4 Dwu-
stronne stosunki charakteryzują się 
współzależnością dotyczącą podaży, 
popytu, inwestycji i wiedzy specjali-
stycznej. Zużycie ropy naftowej i ga-
zu w Europie gwałtownie wzrosło na 
przestrzeni ostatnich 10 lat. Od po-
czątku lat 60. głównym źródłem ener-
gii w gospodarkach europejskich była 
ropa naftowa.5

Rosja jest kluczowym partnerem 
gospodarczym UE. Zarówno w im-
porcie, jak i eksporcie - plasuje się na 
trzecim miejscu. Największy udział w 
imporcie z Rosji stanowią surowce 
energetyczne - 57%. W 2010 r. su-
rowce energetyczne stanowiły ok. 45% 
rosyjskiego eksportu do UE.6 Rosja jest 
największym, obok Arabii Saudyjskiej, 
producentem i eksporterem ropy naf-
towej. W 2004 r. uzależnienie państw 
Wspólnoty Europejskiej osiągnęło naj-
wyższą wartość - 67% ogólnego zuży-
cia energii, pod koniec dekady ustabi-
lizowało się na poziomie 45%.7 Ponad 
4/5 zużywanej w UE ropy pochodzi z 
krajów trzecich, w 2010 r. 2/3 ropy po-
chodziło z krajów OPEC. Jeśli chodzi o 
gaz ziemny, którego zużycie pokrywa-
ne jest w 1/3 z importu, jego głównym 
dostawcą od lat 80. jest Rosja. Posia-
da ponad 20% znanych światowych 
rezerw gazu oraz 5% wszystkich od-

krytych złóż ropy. Sektor energetyczny 
i metalurgiczny stanowi ok. 20% rosyj-
skiej gospodarki, jednak zatrudnia za-
ledwie 2% całej siły roboczej.8

W 2009 r. Rosja produkowała 9,98 
mln baryłek ropy dziennie, co stanowi-
ło 12,6% światowej produkcji.9 Eksport 
stanowił ponad 50% wydobytego su-
rowca (5,17 mln baryłek dziennie). Re-
zerwy rosyjskiej ropy naftowej na po-
czątek 2011 r. szacuje się na 79 mld 
baryłek - 6,4% światowych zasobów.10 
Natomiast w przypadku gazu ziemnego 
Rosja w 2010 r. wyeksportowała 173 
mld m3, a zasoby błękitnego surowca 
określa się na 44,65 bln m3 - 25,2% 
światowych rezerw (2009 r.).11 To w 
Rosji znajduje się drugie największe na 
świecie pole gazu ziemnego - Urengoy, 
szacowane na 10 200 mld m3. Rozpo-
częty w 2000 r. dialog energetyczny 

3) C.T. Szyjko, Quo vadis Rosjo? - wybrane zagadnienia teorii i praktyki po rozpadzie ZSRR, Warszawa 2004, Wyd. M.M., s. 12.

4) C.T. Szyjko, Rozwój Partnerstwa Wschodniego a nowe otwarcie europejskie w kontekście zmodyfi kowanego pakietu energetyczno-klimatycznego, [w:] Europa - wspólnotą teorii i 
praktyki, z serii Zeszyty Europejskie, nr 8/2011, Wyd. Stowarzyszenie Obywatelskie „Dom Polski”, Warszawa 2011, s. 214.

5) Por. A. Bryc, Stosunki Federacji Rosyjskiej z Unią Europejską, [w:] Federacja Rosyjska w stosunkach międzynarodowych, (red.) A. Czarnocki, I. Topolski, Lublin 2006, s. 200.

6) P. Seklecki, Dialog energetyczny Unia Europejska - Rosja, www.ure.pl, (dostęp z dnia 26.06.2011 r.).

7) Ibidem.

8) C.T. Szyjko, Rosija i Evropa: energosoyuz ili energokonfl ikt? [in:] Navstrecu Evropie/Towards Europe (red.) A.A.Kassianova, Tomsk State University, Tomsk, 2005, s. 142-159.

9) CIA - The World Factbook, http:///www.cia.gov/library/publications/the-world-facbook /goes/RO.html (dostęp z dnia 26.06.2011 r.).

10) Szerzej o rosyjskiej infrastrukturze naftowo-gazowej zob. M. Troc, Przemysł, [w:] Geografi a gospodarcza Rosji, (red.) A. Maryański, G. Mróz, Z. Szot, M. Troc, Warszawa 1996, s. 83.

11) BP Statistical Review of World Energy 2010, s. 10-12.

12) C.T. Szyjko, Współczesne problemy bezpieczeństwa energetycznego Europy. Studium ekonomiczno-prawne, Warszawa 2011, Wyd. M.M., s. 170-172.

13) Patrz: Nasz cel to zdobyć surowce spoza Rosji - rozmowa J. Lichockiej z P. Naimskim - wiceministrem gospodarki, „Rzeczpospolita” z 1.02.2007.

14) K. Żmijewski, A. Rossenberg, Polityka energetyczna Polski. Deklaracje i rzeczywistość, Warszawa 2006, s. 5-36.

Rys. 2. Wydobycie ropy naftowej w Rosji

pomiędzy Unią, a Rosją - umożliwia 
na szczeblu politycznym i eksperckim 
propagowanie współpracy i rozwiązy-
wanie kluczowych problemów.12

  Polski kontekst

Obecnie ponad 80% surowców 
energetycznych niezbędnych dla funk-
cjonowania polskiej gospodarki pocho-
dzi z jednego źródła, z Rosji i zależnych 
od niej dostawców z byłych republik 
ZSRR.13 Członkostwo Polski w UE wy-
maga określonych działań dostoso-
wawczych i realizacyjnych w obsza-
rze polityki energetycznej. W praktyce 
jednak nadrzędność ustaleń i zaleceń 
instytucji UE w tak newralgicznych dzie-
dzinach jak energetyka, nie zawsze by-
wa przestrzegane i to nie tylko w Pol-
sce.14

WYDOBYCIE ROPY
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Stąd też, pomimo podejmowanych 
kolejnych prób wprowadzenia wspólnej 
polityki energetycznej, zasadniczym pro-
blemem pozostaje wciąż osiągnięcie jej 
korelacji z interesami i polityką poszcze-
gólnych państw członkowskich. Przy-
jęte przez rząd dokumenty: „Polityka 
energetyczna Polski do 2030 r.” i zało-
żenia do „Narodowego Planu Rozwoju 
na lata 2007-2013” w swych podstawo-
wych, strategicznych celach są zgodne 
z kierunkami tej polityki proponowanymi 
przez UE.15

Nadrzędną sprawą dla bezpieczeń-
stwa energetycznego Polski, warunku-
jącą w znacznej części realizację na-
kreślonej polityki energetycznej, jest 
zróżnicowanie (dywersyfi kacja) dostaw 
ropy i gazu. Priorytetami obecnego rzą-
du są: budowa elektrowni atomowych 
i gazoportu w Świnoujściu, rozbudo-
wa magazynów gazu ziemnego i ropy, 
zwiększenie wydobycia gazu ze źródeł 
krajowych (w tym gazu niekonwencjo-
nalnego z łupków) i budowa połączeń 
do zachodnich systemów przesyłowych. 
Gazoport w Świnoujściu ma przyjmo-
wać od 2014 r. rocznie około 2,5 mld 
m3 gazu skroplonego (LNG), głównie z 
Kataru i Algierii.16 Jeszcze większe na-
dzieje wiążemy z gazem łupkowym, któ-
ry może poprawić nasz bilans energe-
tycznego i uniezależni Polskę od importu 
gazu. Polska jest obecnie jednym z naj-
bardziej atrakcyjnych rynków poszuki-
wań złóż gazu ziemnego w łupkach w 
Europie.17 Według niedawno opubliko-
wanego raportu amerykańskiej Agencji 
Informacji ds. Energii (EIA), zasoby gazu 
łupkowego w Polsce szacuje się na 5,3 
bln m3, co daje Polsce pierwsze miej-
sce wśród objętych badaniami państw 

europejskich; przy obecnym rocznym 
zużyciu gazu zasoby te wystarczyłyby 
na ponad 300 lat.18

W świetle powyższego należy pod-
kreślić, że ważnym elementem przy-
czyniającym się do zwiększenia soli-
darności energetycznej kontynentu jest 
wypracowanie spójnej zewnętrznej po-
lityki energetycznej oraz skoordynowa-
nie działań na poziomie 27-ki. Zdaniem 
Komisarza UE ds. energii Guenthera 
Oettingera, Polska dobrze koordynuje 
agendę energetyczną podczas swojej 
Prezydencji. - Polska jest szczególnie 
predestynowana do zajęcia się tema-
tyką zewnętrznej polityki energetycz-
nej Unii - powiedział.19 Postęp w dzie-
dzinie europejskiego bezpieczeństwa 
energetycznego to jeden z priorytetów 
polskiej prezydencji w UE.20 Jak poinfor-
mował wicepremier Waldemar Pawlak, 
bez silnej i spójnej polityki w dziedzinie 
zewnętrznej polityki energetycznej, UE 
nie będzie w stanie utrzymać swojej po-
zycji na światowym rynku.21 Ustalenie 
kwestii zewnętrznej polityki energetycz-
nej Wspólnoty jest konieczne m.in. ze 
względu na ostatnie wydarzenia w pań-
stwach basenu Morza Śródziemnego. 
W okresie Polskiej Prezydencji uregulo-
wania będą wymagały relacje z takimi 
krajami jak: Libia, Algieria, Tunezja, Ma-
roko. Na szczycie Rady Europejskiej w 
grudniu 2011 r. Polska przedstawi kon-
kretne propozycje.22

Polskę bardzo interesują także dal-
sze prace nad rozporządzeniem o in-
tegralności i transparentności rynku 
energii. Na początku marca 2011 r. 
Polska przekazała w ramach konsulta-
cji społecznych do KE swoje propozy-
cje nowych rozwiązań w tym obszarze. 

Zamknięciem pierwszego etapu prac 
będzie debata na temat wymiaru ze-
wnętrznej polityki energetycznej UE, któ-
rą Polska chce przeprowadzić podczas 
posiedzenia Rady UE ds. Transportu, 
Telekomunikacji i Energii (TTE) we wrze-
śniu 2011 r. we Wrocławiu. W paździer-
niku w Wiedniu odbędą się obchody 
5-lecia istnienia Europejskiej Wspólno-
ty Energetycznej (EWE). Uroczystość tę 
Polska mogłaby wykorzystać do meryto-
rycznej pracy i przygotowań do rozmów 
z Rosją - tradycyjnie podstawowym do-
stawcą surowców paliwowych dla UE. 

Okres Polskiej Prezydencji to także 
realizacja założeń kluczowego doku-
mentu UE w sprawie energii tzw. energy 
road map 2050.23 Zawiera ona długo-
okresowe wytyczne co do przyszłego 
kształtu europejskiego mixu energetycz-
nego, konsumpcji energii oraz zwięk-
szania efektywności energetycznej. Na 
początku marca Komisja Europejska 
przyjęła plan obniżania unijnych emisji 
CO2 o 80% w 2050 r.24 Potwierdziła cel 
redukcji emisji do 2020 r. o 20% nie wy-
kluczając, że może to być 25%, jeśli kra-
je poprawią wydajność energetyczną i 
zwiększą udział energii odnawialnej. Do-
kument określa tzw. kroki milowe na dro-
dze ograniczenia emisji o 80% w 2050 
r.: redukcja emisji o 40% już w 2030 r. 
i o 60% w 2040 r.25 Na czerwcowym 
szczycie Ministrów Środowiska Polska 
jako jedyny kraj zablokowała konkluzje 
rady, nie zgadzając się na żadne kroki 
milowe na ścieżce redukcji emisji do 
2050 r.26 W projekcie dokumentu pod-
kreślono strategiczną rolę, jaką Rosja 
odgrywa pod względem geopolitycznym 
i bezpieczeństwa zarówno na poziomie 
globalnym, jak i regionalnym.

15) Patrz teksty: http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/informator/npr25/upr.htm (dostęp z dnia 26.06.2011 r.).

16) Por. M. Graczyk, Recepta na gazowy kryzys, „Dziennik” z 14.01.2009; J. Mielnik, Polska stawia na atom, gazu z  Rosji ciągle brak, „Polska” z 14.01.2009; A. Gielewska, 
Rząd postawił na gazoport, „Dziennik” z 10-11.01.2009.

17) więcej: C.T. Szyjko, Łupkowa rewolucja, „Wiadomości Naftowe i Gazownicze”, nr 5(157), Kraków 2011, s. 41.

18) Informacje o gazie łupkowym wydane przez U.S. Department of Energy, http://www.eia.gov/analysis/studies/worldshalegas/ (dostęp z dnia 20.05.2011).

19) Ofi cjalny portal Komisarza: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/oettinger/index_en.htm (dostęp z dnia 26.06.2011 r.).

20) Ofi cjalny portal Polskiej Prezydencji: www.prezydencjaue.gov.pl (dostęp z dnia 26.06.2011 r.).

21) Ofi cjalny portal Ministerstwa Gospodarki: http://www.mg.gov.pl/node/13066?theme=mg_wai (dostęp z dnia 26.06.2011 r.).

22) więcej: C.T. Szyjko, Africa-EU renewable energy cooperation programme, [in:] The Review of Regional Studies The Journal of the European Regional Science Association  (ERSA), 
Published by the College of Business and Economics at the University of  Strasbourg, v. 22/2010, s. 126-132. 

23) pełny tekst dokumentu na stronie: http://www.roadmap2050.eu/ (dostęp z dnia 26.06.2011 r.).

24) C.T. Szyjko, Technologie składowe CCS,  „Czysta Energia”, nr 4(116), Poznań 2011, s. 18.

25) Ibidem.

26) Polska postawiła się UE ws. redukcji emisji CO2:  http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80271,9826531,UE__Polska_jako_jedyna_zawetowala_dalsza_redukcje.html (do-
stęp z dnia 26.06.2011 r.).
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Rys. 2. Magistrale gazowe z Rosji do Europy

Rys. 3. Mosty energetyczne Polski z systemami krajów sąsiednich

  Integracja 
energetyczna Europy

Przez wiele lat polityka energe-
tyczna nie była priorytetem integru-
jących się państw. Kiedy tworzono 
Wspólnotę Europejską, nie zastana-
wiano się nad wspólną polityką ener-
getyczną. Ramy instytucjonalne stwo-
rzono tylko dla sektora węglowego 
(Europejska Wspólnota Węgla i Sta-
li) oraz dla sektora energii atomowej 
(Europejska Wspólnota Energii Ato-
mowej). Dopiero w 1964 r. państwa 
członkowskie Wspólnoty Europejskiej 
podpisały protokół w sprawie pod-
jęcia kroków w stronę wspólnej po-
lityki energetycznej, a na jego pod-
stawie Rada UE opracowała w 1969 
r. wstępne podstawy tej polityki. W 
wyniku pogłębiającego się kryzysu 
energetycznego, 17 grudnia 1973 
r. Rada UE powołała do życia Komi-
tet Energetyczny, którego zadaniem 
było przygotowanie dla Komisji Euro-
pejskiej projektów uchwał w zakresie 
polityki energetycznej oraz kontrolo-
wanie wprowadzania w życie przez 
państwa członkowskie środków po-
lityki energetycznej wypracowanych 
przez WE.27

Dopiero w listopadzie 1983 r. Ra-
da Ministrów Gospodarki Energetycz-
nej przyznała Wspólnocie pełnomoc-
nictwo do prowadzenia samodzielnej 
polityki energetycznej. Następnie 
Komisja WE w raporcie „Rynek we-
wnętrzny energii” (maj 1988 r.) uję-
ła w formie programu szereg inicja-
tyw, w tym liberalizację europejskiego 
rynku energetycznego, zwłaszcza w 
sektorze węgla i elektryczności. Zro-
zumiano, że w celu wzmocnienia po-
lityki energetycznej należy usprawnić 
współpracę między krajami członkow-
skimi UE oraz korelacje między poli-
tyką wewnętrzną i zewnętrzną. Przy 
rozwijaniu wspólnej polityki energe-
tycznej zaczęto uwzględniać bezpie-
czeństwo, potrzeby i interesy ener-
getyczne państw członkowskich.28

27) C.T. Szyjko, Przyszłość UE, [w:] Europa po zimnej wojnie. Wybrane problemy; (red.) K. Malak; Wyd. Akademii Świętokrzyskiej, Piotrków Tryb. 2006, s. 185.

28) K. Kausch, Europe and Russia, Beyond Energy, www.fride.org/publication/.../europe-and-russia-beond-energy (dostęp z dnia 26.06.2011 r.).
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Idea nowej polityki energetycznej 
zrodziła się na skutek kryzysu gazowe-
go z 2006 r. 1 stycznia 2006 r. Rosja 
wstrzymała dostawy gazu ziemnego 
na Ukrainę, co było wynikiem sporu 
między tymi krajami dotyczącego ceny 
gazu oraz opłat tranzytowych. Pomimo 
że został szybko zażegnany (4 stycznia 
2006 r. wznowiono dostawy), to kraje 
UE odnotowały zmniejszenie rosyjskich 
dostaw. Kryzys najbardziej dotknął Wę-
gry, gdzie spadek ten wyniósł 40%, 
Austrię, Słowację i Słowenię (spadek 
o 33%). Dostawy do Francji zmalały o 
25%, Włoch - 24%, Rumunii -  20%, 
Polski - 14%.29 26 stycznia 2006 r. au-
striacka Prezydencja UE przedstawiła 
notę dotyczącą kwestii energetycznych 
w celu przedyskutowania ich na wio-
sennym szczycie Rady Europejskiej 23 
marca 2006 r. W konkluzji tej Prezy-
dencji zwrócono uwagę na wzrastają-
ce uzależnienia od importu surowców 
energetycznych, rosnące ich ceny oraz 
zagrożenia dla dostaw. Postanowio-
no, że UE musi skoncentrować się na 
trzech elementach: bezpieczeństwie, 
konkurencyjności i ochronie środowi-
ska. Postanowiono również pogłębić 
energetyczny dialog z Rosją. W lipcu 
2006 r. rozpoczęto negocjacje nad no-
wym układem regulującym relacje UE 
- Rosja.30 Rozmowy zostały jednak za-
blokowane przez Polskę.

  Kontrowersyjna Karta

UE w rozmowach z Rosją koncen-
truje się na kwestii: otwarcia rosyjskie-
go rynku energii, ochronie środowiska 
naturalnego, bezpieczeństwie nuklear-
nym oraz kwestiach związanych z ra-
tyfi kacją Traktatu Karty Energetycznej. 

Podstawą prawną stosunków UE z Ro-
sją jest Układ o Partnerstwie i Współ-
pracy z czerwca 1994 r., który wszedł 
w życie 1 grudnia 1997 r. Po upływie 
10 lat, na które początkowo została za-
warta, umowa jest automatycznie prze-
dłużana co roku, o ile żadna ze stron 
jej nie wypowie. Dokument ten określa 
podstawowe wspólne cele stron i ra-
my instytucjonalne dla kontaktów dwu-
stronnych, a także stwarza przestrzeń 
do wspólnych inicjatyw i dialogu w wie-
lu dziedzinach. Leżąca u jej podstaw 
idea partnerstwa ma wzmocnić m.in. 
więzi handlowe i gospodarcze. Umowa 
ustanowiła ramy instytucjonalne dla re-
gularnych konsultacji pomiędzy UE, a 
Federacją Rosyjską. W czerwcu 1999 
r. UE przyjęła po raz pierwszy Wspólną 
Strategię Unii wobec Rosji.

W energetycznych stosunkach go-
spodarczych między Moskwą i Bruk-
selą istnieje wiele nierozstrzygniętych 
problemów. Niestety przełomem nie 
stał się czerwcowy szczyt UE - Rosja 
w Niżnym Nowogrodzie, który zdomi-
nowała kwestia wwozu unijnych wa-
rzyw do Rosji w związku z falą zarażeń 
bakteriami e.coli.31 Tylko sporadycz-
nie wspomniano o perspektywach 
współpracy energetycznej i nowych 
umowach na dostawy gazu i ropy dla 
krajów członkowskich.32 Więcej pro-
blematyce energii poświęcono na po-
siedzeniu komitetu współpracy parla-
mentarnej, swojego rodzaju szczytu 
parlamentarnego na szczeblu Rosja 
- UE. Zdaniem rosyjskiego senatora 
Wasilija Lichaczowa, obecnie w sto-
sunkach między Rosją i Unią Europej-
ską nadszedł czas na podejmowanie 
decyzji o kluczowej wadze w imię przy-
szłego strategicznego rozwoju naszej 

współpracy.33 Dotyczy to dialogu mię-
dzy Rosją i Unią Europejską w zakre-
sie bezpieczeństwa energetycznego. 
Jednym słowem, energia słów powinna 
uzyskać postać konkretnych kroków. 

Kością niezgody w stosunkach 
wzajemnych między Rosją i Unią Eu-
ropejską stała się Karta Energetycz-
na.34 Traktat Karty Energetycznej nie 
tylko wprowadza dodatkowe (wobec 
tych funkcjonujących w UE i krajach 
trzecich) reguły, ale też część jego za-
pisów i trudność w faktycznej egze-
kucji zobowiązań budzi zastrzeżenia 
Rosji, która w 2009 r. zrezygnowała z 
członkostwa w Karcie Energetycznej. 
Ponadto nie wszystkie państwa eu-
ropejskie podpisały i ratyfi kowały ten 
dokument. Te, które to zrobiły, na przy-
kład Ukraina, ani myślą respektować 
ustaleń tego dokumentu.35

Z uwagi na nieratyfi kowanie przez 
Rosję Traktatu Karty Energetycznej 
powołano Stałą Radę Partnerstwa UE 
- Rosja ds. Energii. Rosja sprzeciwia 
się klauzuli regionalnej, która traktuje 
obszar UE jako jednolite terytorium. Po-
woduje to, że transport przez kraj UE 
nie jest traktowany jako tranzyt. Kolej-
ną kwestią sporną jest prawo pierwszej 
odmowy regulujące dostęp do sieci 
przesyłowych w przypadku braku wy-
starczającej zdolności transportowych 
dla wszystkich chętnych. Rosja stoi na 
stanowisku, że pierwszeństwo powinny 
uzyskać przedsiębiorstwa, które wcze-
śniej miały dostęp, a nie ten kto zapła-
ci więcej. Odrzuca także konieczność 
podniesienia wewnętrznych stawek 
przesyłowych i obniżenia opłat za tran-
zyt. Rosja obawia się nałożenia kar na 
Gazprom oraz konieczności udostęp-
nienia rurociągów.36

29) World Energy Outlook 2007 Edition, dostępny na stronie Międzynarodowej Agencji Energii:  http://www.iea.org/publications/free_new_Desc.asp?PUBS_ID=2160 (dostęp z dnia 
26.06.2011 r.).

30) Rosja apeluje do UE o rewizję Karty Energetycznej lub o nowy dokument, www.money.pl (dostęp z dnia 26.06.2011 r.).

31) Ofi cjalny portal Europejskiej słuzby do Działań Zewnętrznych, European External Action Service (EEAS):  http://eeas.europa.eu/russia/index_en.htm  (dostęp z dnia 26.06.2011 r.).

32) Ofi cjalny komunikat prasowy UE: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/389&type=HTML (dostęp z dnia 26.06.2011 r.).

33) Ofi cjalny portal EU-Russia Forum: http://www.eu-russiacentre.org/we (dostęp z dnia 26.06.2011 r.).

34) Dziennik Ustaw z 2003 r. Nr 105 poz. 985, TRAKTAT Karty Energetycznej oraz Protokół Karty Energetycznej dotyczący efektywności energetycznej i odnośnych aspektów ochrony 
środowiska, sporządzone w Lizbonie dnia 17 grudnia 1994 r. (Dz. U. z dnia 17 czerwca 2003 r.). 

35) O. Geden, C. Marcelis, A. Maurer, Perspectives for the European Union’s External Energy Policy, s. 18, [w:] Working Paper FG 1.2006/17 SWP Berlin.

36) K. Kurek, Relacje z Rosją, http://eup.wse.krakow.pl/?page_id=232 (dostęp z dnia 26.06.2011 r.).
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Drugą kwestią sporną w relacjach 
z Rosją są sprawy inwestycji energe-
tycznych w rosyjskim sektorze energe-
tycznym. Kontrolowany przez państwo 
koncern energetyczny Gazprom odpo-
wiada za 85% rosyjskiej produkcji ga-
zu ziemnego i 100% eksportu. Udział 
inwestorów z państw UE w sektorze 
naftowym i gazowym w Rosji jest zni-
komy. W przypadku projektów wydo-
bywczych udział zachodnich fi rm nie 
przekracza kilkunastu procent. Wyjąt-
kiem są udziały w złożach naftowo-ga-
zowych Sachalin I oraz złożach nafto-
wych Charlaga.37

Ponadto władze rosyjskie pro-
wadzą działania mające na celu po-
zbawienie przyznanych już koncesji 
wydobywczych - anulowano wyniki 
przetargów - Sachalin III oraz odebra-
nie licencji Exxon Mobile oraz Chevron. 
W myśl rosyjskich przepisów inwestor 
zagraniczny może posiadać mniejszo-
ściowy pakiet i prawo do zysków ze 
sprzedaży wydobytego surowca na 
terenie Rosji. Muszą oni jednak od-
sprzedawać Gazpromowi wydobyty 
surowiec. Praktyką stosowaną przez 
władze rosyjskie jest udzielanie do-
stępu do złóż zachodnim koncernom 
w zamian za ich aktywa (np. porozu-
mienia BASF i Gazpromu, czy ENI i 
Gazpromu). Przykładem praktycznego 
wymiaru współpracy Unii i Rosji jest 
wspólne Centrum Technologii Energe-
tycznych, które często służy jako pod-
stawowe miejsce praktycznej współ-
pracy w sektorze energetycznym.38 
Ponadto prowadzone są dwa projekty. 
Pierwszy z nich ma na celu ujednoli-
cenie działań w dziedzinie energetyki. 
Drugi natomiast dotyczy promowania 
efektywnego wykorzystania energii w 
trzech regionach pilotażowych, tj. w 
Astrachaniu, Archangielsku i Obwo-
dzie Kaliningradzkim.39

  South Stream, 
a prawo UE

W 2011 r. wszedł w życie tzw. Trze-
ci Pakiet infrastrukturalny pod nazwą: 
„Priorytety w odniesieniu do infrastruk-
tury energetycznej na 2020 r. i w dalszej 
perspektywie - plan działania na rzecz 
zintegrowanej europejskiej sieci energe-
tycznej” (KOM(2010)677). Europejska 
infrastruktura energetyczna to central-
ny system napędzający gospodarkę UE. 
Celów polityki energetycznej UE i celów 
gospodarczych strategii „Europa 2020” 
(KOM (2009)647) nie da się osiągnąć bez 
gruntownej zmiany metod sposobie za-
pewnienia rozwoju infrastruktury europej-
skiej. Przebudowa europejskiego systemu 
energetycznego na rzecz niskoemisyjnych 
technologii przyszłości to nie tylko zadanie 
dla sektora energetycznego. Konieczne 
będą usprawnienia techniczne, większa 
efektywność, odporność na zmiany klima-
tu i nowa elastyczność. To nie jest zada-
nie, któremu może samodzielnie podołać 
jedno państwo członkowskie. Konieczna 
będzie europejska strategia oraz środki fi -
nansowe. W uzgodnionej przez Radę Eu-
ropejską w 2007 r. polityce energetycznej 
dla Europy, określono podstawowe cele 
unijnej polityki sektorowej polegające na 
konkurencyjności, stabilności oraz bez-
pieczeństwie dostaw.40

W komunikacie Energia 2020 
(KOM(2010)639), przyjętym 10 listopa-
da 2010 r., wzywa się do zmiany sposobu, 
w jaki planujemy, budujemy i eksploatu-
jemy naszą infrastrukturę energetyczną i 
sieci energetyczne. Infrastruktura ener-
getyczna zajmuje czołowe miejsce w ini-
cjatywie przewodniej pod nazwą „Euro-
pa efektywnie korzystająca z zasobów”. 
Odpowiednie, zintegrowane i niezawodne 
sieci energetyczne to nie tylko podstawo-
wy warunek realizacji celów polityki ener-
getycznej UE, ale również warunek reali-

zacji strategii gospodarczej UE. Rozwój 
naszej infrastruktury energetycznej po-
zwoli UE nie tylko zapewnić prawidłowo 
funkcjonujący wewnętrzny rynek energii, 
ale zwiększy też bezpieczeństwo dostaw 
(Rozporządzenie o Bezpieczeństwie Do-
staw 994/2010 - weszło w życie 2 grud-
nia 2010 r.), umożliwi integrację odnawial-
nych źródeł energii, zwiększy efektywność 
energetyczną oraz zapewni konsumen-
tom korzyści wynikające ze stosowania 
nowych technologii i inteligentnego wy-
korzystania energii.41

UE płaci wysoką cenę za swoją prze-
starzałą infrastrukturę energetyczną, którą 
charakteryzują słabe połączenia między-
systemowe. W styczniu 2009 r. rozwią-
zaniom na rzecz wyeliminowania przerw 
w dostawie gazu w Europie Wschodniej 
przeszkodził brak opcji zwrotnego przepły-
wu gazu oraz niewłaściwa infrastruktura 
połączeń międzysystemowych i maga-
zynowania. Szybkiemu rozwojowi ener-
gii elektrycznej przez morskie elektrownie 
wiatrowe w regionach Morza Północnego 
i Bałtyku przeszkodziły niewystarczające 
połączenia morskie i lądowe sieci. Roz-
wój ogromnego potencjału energii odna-
wialnej w Europie Południowej i w Afryce 
Północnej będzie niemożliwy bez dodat-
kowych połączeń międzysystemowych 
w obrębie UE i z państwami sąsiedni-
mi. Ryzyko i koszt przerw w dostawach 
oraz straty znacznie się zwiększą, jeżeli 
UE nie zainwestuje pilnie w inteligentne, 
efektywne i konkurencyjne sieci energe-
tyczne i nie wykorzysta swojego potencja-
łu poprawy efektywności energetycznej. 
Działania na rzecz nowej strategii energe-
tycznej dla UE cieszą się pełnym popar-
ciem szefów państw i rządów europej-
skich. W marcu 2009 r. Rada Europejska 
(dok. 7880/09) wezwała do dokonania 
szczegółowego przeglądu ram transeu-
ropejskich sieci energetycznych (TEN-E) 
(KOM(2010)203). 

37) A. Staszczyk, J. Jartyś (red.), Wymiar wschodni. Wielowymiarowość integrującej się Europy, Szczecin 2007 r., s. 321.

38) Zob. szczegółowy opis projektu: http://www.erec.org/projects/fi nalised-projects/energy-technology-centre-russia.html (dostęp z dnia 26.06.2011 r.).

39) C.T. Szyjko, Ewolucja znaczenia Obwodu Kaliningradzkiego w systemie bezpieczeństwa Wspólnoty Niepodległych Państw, [w:] Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa na obsza-
rze WNP, (red.) K. Malak, Ofi cyna Wyd. RYTM, Warszawa, 2008, s. 227-236.

40) por.: C.T. Szyjko, Europejska strategia rozwoju energetycznego - cz.1, Energia dla Przemysłu, nr 1,2011, 14-16. 

41) więcej: C.T. Szyjko, Nowa europejska strategia rozwoju infrastruktury energetycznej, „Nowa Energia”, 2(20), Racibórz 2011, s. 4-10. 
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Igor Sieczin, wicepremier Rosji, 
podczas niedawnego spotkania z unij-
nym komisarzem ds. energii Guenthe-
rem Oettingerem w Moskwie zabiegał 
o włączenie South Stream do progra-
mu Trans-European Energy Network 
(TEN).42 Wyłączyłoby to tę magistralę 
projektowaną przez Gazprom, którą gaz 
z Rosji i Azji Środkowej ma być przesy-
łany do Europy z ominięciem Ukrainy, 
spod rygorów trzeciego Pakietu Ener-
getycznego UE, a także pozwoliłoby 
uczestnikom projektu ubiegać się o 
sfi nansowanie 30% jego kosztów ze 
środków UE.43

South Stream ma prowadzić z Rosji 
po dnie Morza Czarnego (przez wyłącz-
ną strefę ekonomiczną Turcji) do Bułga-
rii, gdzie powinien się podzielić na dwie 
nitki: północną - do Austrii i Słowenii 
przez Serbię i Węgry oraz południową 
- do Włoch przez Grecję. Jego przepu-
stowość wyniesie 63 mld m3 surowca 
rocznie. Gazociąg będzie liczyć 2200 
km (jeśli zostanie doprowadzony do 
austriackiego Baumgarten), w tym je-
go podwodny odcinek będzie miał 900 
km. Gazprom chce oddać magistralę 
do użytku przed końcem 2015 r. Pla-
nowana jest również budowa odnogi 
do Chorwacji. Na razie nie wiadomo, 
czy zostanie poprowadzona z Serbii 
czy ze Słowenii.44

  Wyzwania dla Europy

W nadchodzących latach UE mu-
si urzeczywistnić wewnętrzny rynek 
energii, natomiast do 2020 r. udział od-
nawialnych źródeł energii w fi nalnym 
zużyciu energii musi wynosić 20%, o 
20% muszą się zmniejszyć emisje ga-
zów cieplarnianych, a korzyści wyni-
kające z efektywności energetycznej 
muszą zapewnić 20% oszczędność 
zużycia energii.45 W obliczu coraz więk-

42) http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/465656,rosja_chce_wylaczenia_gazociagu_south_stream_spod_prawa_ue.html (dostęp z dnia 26.06.2011 r.).

43) C.T. Szyjko, Prawo i energia - problemy międzynarodowe,  „Czysta Energia”, nr 6(118), Poznań 2011, s. 34.

44) C.T. Szyjko, Współczesne problemy..., op. cit. s. 67-68.

45) więcej: C.T. Szyjko, Odnawialne Źródła Energii w ujęciu prawa europejskiego, Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej, 
nr 25-26/2010, Wyd. WSE-I, Warszawa, s. 99-115.

46) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego (UE) NR 994/2010 z dnia 20 października 2010 r. w sprawie środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego i 
uchylenia dyrektywy Rady 2004/67/WE.

47) C.T. Szyjko, Rola polskiej energetyki w dokończeniu europejskiego wspólnego rynku, „Nowa Energia”, nr 3(21)/2011, s. 13-21.

Rys. 4. Trasa dwóch południowych gazociągów: Nabucco i SouthStream (na niebiesko)

Ź
ró

dł
o:

 w
w

w
.g

az
pr

om
.ru

szej międzynarodowej konkurencji do-
tyczącej światowych zasobów, UE mu-
si zapewnić bezpieczeństwo dostaw 
po konkurencyjnych cenach 500 mln 
swoich obywateli. Względne znaczenie 
źródeł energii będzie się zmieniało. W 
przypadku paliw kopalnych, zwłaszcza 
gazu i ropy, UE będzie jeszcze bardziej 
zależna od importu. Przewiduje się rów-
nież znaczny wzrost popytu na energię 
elektryczną.

Wobec rosnącego zapotrzebowa-
nia na importowane surowce UE bu-
duje wspólną politykę energetyczną, 
by uniknąć w przyszłości kryzysów, ta-
kich jak wywołane w ubiegłych latach 
na skutek sporów Rosji z Ukrainą. Od 
2015 r. żaden kraj nie może być izolo-
wany od europejskiej sieci przesyłu ga-
zu i elektryczności, a jego bezpieczeń-
stwo narażone na szwank przez brak 
odpowiednich połączeń. Odpowiednia 
infrastruktura, czyli nowe trasy prze-
syłu i interkonektory między krajami, 
a także poszukiwanie alternatywnych 
surowców, źródeł i tras dostaw mają 
być podstawą bezpieczeństwa energe-
tycznego UE i solidarności między jej 
członkami w razie kryzysu. KE oszaco-
wała potrzeby zainwestowania w sieci 

przesyłowe w UE na 200 mld euro do 
2020 r. Ciężar największych wydatków 
spadnie na fi rmy energetyczne, co wy-
raźnie zapisano w cytowanym doku-
mencie. Dodatkowe koszty będą one 
mogły pokryć podwyższonymi stawka-
mi np. za przesył gazu46. Ten zapis bez-
skutecznie próbowała wykreślić Polska, 
w trosce o ceny energii dla końcowych 
konsumentów. Polsce, z gospodarką 
opartą na węglu, udało się wpisać wy-
korzystanie rodzimych zasobów paliw 
kopalnych, czyli np. węgla, a także gazu 
łupkowego. W Polsce produkcja energii 
elektrycznej jest w ponad 90% oparta 
na węglu, a kopalnie są rentowne, co 
stanowi wyjątek w UE.47

Oprócz inwestycji Europa potrze-
buje adekwatnych rozwiązań prawno-
administracyjnych. Traktat z Lizbony 
(TFUE) jako pierwszy z aktów tej rangi 
wprowadził elementy przyczyniające się 
do wzrostu solidarności w kwestiach 
energii w postaci art. 122. Była to bez 
wątpienia reakcja na kryzys gazowy z 
2006 r. We wspomnianym art. znalazła 
się „klauzula solidarności”, która zosta-
ła wprowadzona z polskiej inicjatywy 
(potem powtórzona w art. 194 TFUE), 
zgodnie z którą „Rada, na wniosek Ko-
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misji, może postanowić, w duchu so-
lidarności między Państwami Człon-
kowskimi, o środkach stosownych do 
sytuacji gospodarczej, w szczególności 
w przypadku wystąpienia poważnych 
trudności w zaopatrzeniu w niektóre 
produkty, zwłaszcza w obszarze ener-
gii” (art. 122 ust. 1 TFUE).48

Całkowitym novum jest pojawienie 
się w TFUE tytułu poświęconego ener-
getyce (Tytuł XXI), w obrębie którego 
ustanowiony został art. 94 wskazujący 
założenia polityki energetycznej UE. Po-
lityka ta ma być prowadzona w ramach 
rynku wewnętrznego, „w duchu solidar-
ności między Państwami Członkowski-
mi” oraz z uwzględnieniem „potrzeby 
zachowania i poprawy środowiska na-
turalnego”. Środki niezbędne do osią-
gnięcia tych celów mogą być przyjmo-
wane przez Radę i Parlament w zwykłej 
procedurze prawodawczej (art. 94 ust. 2 
akapit pierwszy TFUE). Jedynie o środ-
kach o charakterze głównie fi skalnym 
decydować będzie jednomyślnie Rada 
po konsultacji z Parlamentem (art. 194 
ust. 3 TFUE). Państwa członkowskie za-
chowały natomiast prawo „do określania 
warunków wykorzystania jego zasobów 
energetycznych, wyboru między różny-
mi źródłami energii i ogólnej struktury 
jego zaopatrzenia w energię” (art. 194 
ust. 2 akapit drugi TFUE). 

Polska Prezydencja ma nadzieję, 
że zapisy te będzie mogła wykorzy-
stać dla zwiększenia solidarności i jed-
ności w aspekcie surowców energe-
tycznych. Solidarność energetyczną 
państw członkowskich UE w obszarze 
gazu ziemnego i ropy naftowej ma za-
pewnić także międzynarodowa polity-
ka energetyczna aktywnie wspierają-
ca europejskie interesy. UE oraz kraje 
członkowskie muszą mówić w spra-
wach energetycznych jednym głosem.49 
Energia powinna stać się kluczowym 

elementem zewnętrznej polityki zjed-
noczonej Europy. W zawieranych umo-
wach międzynarodowych z Rosją na-
leży uwzględnić możliwość wzajemnej 
liberalizacji warunków handlu i inwesto-
wania w rynki poszukiwań i wydobycia 
surowców (upstream) oraz handlu de-
talicznego i dystrybucji (downstream) 
oraz kwestie dostępu do rurociągów 
w krajach położonych wzdłuż szlaków 
tranzytowych i transportowych.50

W celu zwiększenia solidarności 
energetycznej należy dokonać opty-
malizacji zapasów ropy naftowej i gazu 
oraz wypracować mechanizmy reago-
wania w sytuacjach kryzysowych. W 
tym aspekcie kluczowe jest osiągnię-
cie spójności z systemem rezerw Mię-
dzynarodowej Agencji Energii. Należy 
zwiększyć niezawodność i przejrzystość 
dostępnych rezerw oraz wypracować 
jasne procedury w zakresie sytuacji na-
głych. Komisja Europejska już proponu-
je odstąpić od publikowania oddzielnie 
dla każdego kraju poziomu zapasów 
ropy naftowej i rozpocząć publikowanie 
zbiorczych informacji na temat poziomu 
komercyjnych zapasów ropy znajdują-
cych się w posiadaniu wspólnotowych 
przedsiębiorstw naftowych. Również 
w przypadku gazu ziemnego koniecz-
ne jest zwiększenie koordynacji w sy-
tuacjach kryzysowych na poziomie UE, 
zarówno pomiędzy państwami człon-
kowskimi, jak i w relacjach z państwa-
mi dostawcami i państwami tranzyto-
wymi.51

  Wnioski

Rosja na wiele lat pozostanie 
ważnym dostawcą energii do UE. 
Pomimo pozytywnych tendencji w 
rozwoju stosunków energetycznych 
Unii i Rosji, niektóre istotne kwestie 
pozostają nierozwiązane i wymagają 

dalszego dialogu. Zarówno Unii, jak i 
Rosji zależy na ściślejszym partner-
stwie w sektorze energetycznym, za-
pewniającym obopólne bezpieczeń-
stwo i przewidywalność zachowań 
obydwu stron. Obecny wzrost go-
spodarczy Rosji oraz poprawa warun-
ków życia społeczeństwa rosyjskiego 
zależą w dużym stopniu od możliwo-
ści sprzedaży energii do UE. Z kolei 
ciągłość dostaw energii za rozsądną 
cenę jest istotnym czynnikiem pobu-
dzającym wzrost gospodarczy w Eu-
ropie. Ostatecznie nasi obywatele i 
przedsiębiorcy potrzebują bezpiecz-
nej energii za rozsądną cenę.

Rosja posiada także dodatkowe 
zasoby energii, które są w stanie po-
kryć zapotrzebowanie UE w perspek-
tywie średnioterminowej. Zwiększenie 
potencjału wydobywczego oraz moż-
liwości dostaw gazu i ropy wymaga 
stosownych nakładów inwestycyj-
nych. Przedsiębiorstwom rosyjskim 
i unijnym należy umożliwić równy, 
przejrzysty i wzajemny dostęp do źró-
deł energii, rynków oraz infrastruktu-
ry służącej do transportu ropy i gazu. 
Poruszane w ramach dialogu kwestie 
powinny dotyczyć barier inwestycyj-
nych związanych z przejrzystością, 
wzajemnością i ochroną inwestorów 
w sektorze energetycznym. Tematem 
rozmów powinny być również nowe 
technologie CCS i projekty związane 
z infrastrukturą. Szczególną uwagę 
należy poświęcić kwestiom efektyw-
nego wykorzystania i oszczędzania 
energii. W związku z globalnym ocie-
pleniem oraz wysokimi cenami ener-
gii, zarówno Rosji, jak i UE w dużym 
stopniu zależy na bardziej racjonal-
nym wykorzystywaniu energii w Ro-
sji. Zgodnie z danymi Międzynarodo-
wej Agencji Energii (IEA) efektywność 
energetyczna w Rosji w stosunku do 

48) więcej: C. T. Szyjko, Wyzwania lokalizmu europejskiego w perspektywie globalizacji, „REALIA”, nr 6(21)/10, s. 87-95.

49) C.T. Szyjko, Społeczeństwo europejskie wobec dylematów gospodarczej integracji regionalnej na tle światowych procesów geopolitycznych, Gospodarka i Społeczeństwo, Zeszy-
ty naukowe Uczelni Warszawskiej im. M. Skłodowskiej-Curie, nr 31/2011, s. 139.

50) Por. J. W. Gołębiowski, Perspektywy partnerstwa i współpracy między Rosją a poszerzoną Unią Europejską. Wnioski dla Polski, [w:] Polska- Unia Europejska: (materiały z konfe-
rencji), Warszawa 2004, s. 125.

51) C.T. Szyjko, Zmiana priorytetów energetycznych w regionach, „Europejski Doradca Samorządowy. Fundusze-Inwestycje-Finansowanie, Kwartalnik polskich samorządów i przed-
siębiorstw komunalnych”, nr 2(1), Warszawa 2011, s. 78.
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jej PKB jest 2,5 razy mniejsza niż w 
krajach OECD.52 Dlatego też kwe-
stia ta powinna pozostać jednym z 
priorytetów dwustronnej współpra-
cy. Jedną z nierozwiązanych kwestii 
jest m.in. problem dostępu niezależ-
nych producentów energii do rosyj-
skich rurociągów, jak również kwestia 
tras tranzytowych z Azji Centralnej. 
Problem przerw w dostawach ropy 
i gazu z Rosji do UE, powodowany 
sporami pomiędzy Rosją, a krajami 
tranzytowymi - to kolejna kwestia do 
rozwiązania w drodze wzajemnego 
dialogu. Obydwie strony rozumieją 
powagę takich sytuacji oraz przywią-
zują dużą wagę do owocnej współ-
pracy. Dlatego też uznają potrzebę 
ulepszenia mechanizmów wzajem-
nych konsultacji oraz stworzenia sys-
temu wczesnego ostrzegania z myślą 
o zapewnieniu ciągłości dostaw ropy 
i gazu do wszystkich konsumentów 
europejskich.

Ważnym komponentem dialogu 
będzie również energia atomowa, któ-
ra ostatnio podzieliła Europę. Rozmo-
wy z Rosją dotyczące energii jądrowej 
odbywają się na kilku płaszczyznach. 
Rozpoczęto negocjacje dotyczące 
umowy w sprawie handlu materiałami 
jądrowymi. Oprócz tego, Unia dąży do 
ponownego podjęcia na forum grupy 
roboczej rozmów na temat bezpie-
czeństwa reaktorów jądrowych pierw-
szej generacji.  Na szczycie w Niżnym 
Nowogrodzie zapadła decyzja o odno-
wieniu umowy o współpracy nauko-
wej i technologicznej, która obejmuje 
m.in. kwestie bezpieczeństwa jądro-
wego oraz syntezy jądrowej.

Planowana obecnie infrastruktu-
ra energetyczna musi być zgodna z 
bardziej długoterminowymi decyzjami 
politycznymi po obu stronach. W celu 
koordynowania i optymalizacji rozwoju 
sieci na skalę całego kontynentu ko-
nieczna jest nowa strategia UE wo-
bec Rosji. Całkowicie wyposażony w 
połączenia międzysystemowe rynek 

Rys. 5. Defi cyty państw UE w handlu z Rosją w 2010 r. (w MLD Euro)
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europejski zwiększy bezpieczeństwo 
dostaw i pomoże ustabilizować ceny 
dla konsumentów, zapewniając do-
stawy energii elektrycznej i gazu do 
miejsc, w których są one potrzebne. 
Przede wszystkim zintegrowana infra-
struktura europejska zapewni europej-
skim obywatelom i przedsiębiorstwom 
dostęp do źródeł energii po przystęp-
nych cenach. To z kolei będzie miało 
pozytywny wpływ na realizacje celu 
polityki europejskiej na 2020 r., za-
kładającego utrzymanie silnej, zdy-
wersyfi kowanej i konkurencyjnej bazy 
przemysłowej w Europie.

Zarówno Europa, jak i Rosja po-
trzebują w pełni funkcjonującego, 
połączonego i zintegrowanego we-
wnętrznego rynku energii gazu i ropy 
naftowej. Reasumując, w kwestiach 
energetycznych Rosja potrzebuje Eu-

ropy dokładnie w takim samym stop-
niu, jak Europa Rosji. Innymi słowy, 
w sektorze energetycznym udzie-
lamy sobie wzajemnego wsparcia. 
Polska Prezydencja powinna stymu-
lować dyskusję o nowym wymiarze 
energetycznego dialogu UE - Rosja. 
Podstawą współpracy powinien stać 
się Trzeci Europejski Pakiet Energe-
tyczny, ale należałoby wypracować 
nową metodę strategicznego zarzą-
dzania zasobami energetycznymi i in-
frastrukturą na podstawie klarownej i 
przejrzystej metodyki, jak też w celu 
opracowania narzędzi mających za-
pewnić terminową realizację, w tym 
sposobów na szybsze zatwierdzanie, 
lepszą alokację kosztów i ukierunko-
wanie finansowania w celu wzmo-
żenia dwustronnych inwestycji pry-
watnych. 

52) World Energy Outlook 2009 Edition, dostępny na stronie Agencji:  http://www.iea.org/publications/free_new_Desc.asp?PUBS_ID=2160 (dostęp z dnia 26.06.2011 r.).

53) więcej: C.T. Szyjko, Kontrowersyjna energetyka atomowa, „FAKTY Magazyn Gospodarczy”, nr 3(51), Warszawa 2011, s. 44-48.
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Rozmowa z Andrzejem Twardowskim, dyrektorem Zakładu Elektrowni ALSTOM Power Sp. z o.o. w Warszawie

30 czerwca 2011 r. o godzinie 
12:50 nowy blok w Elektrowni Beł-
chatów osiągnął moc maksymalną 
- 858 MW. Jak podsumowałby Pan 
w skrócie tę inwestycję? 

W październiku 2006 r. weszliśmy 
na plac budowy rozpoczynając prace 
od przygotowania dróg komunikacyj-
nych wokół placu budowy. Realizacja 
tego projektu to ogromne doświad-
czenie i wyzwanie dla całego zespołu, 
szczególnie dla fi rm wchodzących w 
skład Grupy Alstom, jak i pozostałych 
kooperantów. Mam tu na myśli zarów-
no stopień skomplikowania technicz-
nego projektu, jak również skalę tego 
przedsięwzięcia, czyli obszar realizacji 
projektu, ilość fi rm w nim uczestniczą-
cych, okresowo  ponad  2000 osób 
pracujących bezpośrednio na placu 
budowy. Należy pamiętać również o ty-
siącach osób zatrudnionych w fi rmach 
zewnętrznych, pracujących na  potrze-
by realizacji tej inwestycji. 

Warto podkreślić, że około ¾ urzą-
dzeń i prac - mierząc wolumenem kosz-
tów - zostało wykonanych przy udziale 
polskiej myśli technologicznej lub my-
śli technicznej transferowanej do Pol-
ski i realizowanych przez polskich wy-
konawców.
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BLOKÓW ENERGETYCZNYCH
okiem wykonawcy 
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Patrząc na skalę tej inwestycji, 
to jest to jedna z największych in-
westycji realizowanych w naszym 
kraju w ostatnich latach.

Można powiedzieć, że powstał no-
woczesny zakład przemysłowy, przy 
budowie którego kluczowa była bardzo 
wysoka kompetencja technologicz-
na i wykonawcza. Ważne jest również 
to, że po raz pierwszy od lat powstał 
blok, który przewyższa o ponad 300 
MW największą pracującą w Polsce 
jednostkę. Został on zrealizowany w 
znacznym stopniu w oparciu o urzą-
dzenia dostarczone przez krajowych 
dostawców oraz podwykonawców. My-
ślę, że dla wielu fi rm inwestycja ta była 
niezłym poligonem doświadczalnym, 
na którym zdobyły one ogromną wie-
dzę w zakresie zadań, jakie stoją przed 
wykonawcą przy realizacji tak dużego 
projektu energetycznego. Wybudowa-
nie bloku 858 MW to nie jest tylko bez-
pośrednie przeniesienie w skali bloku 
300, czy 460 MW. Stopień trudności i 
wyzwań jakie pojawiają się, zwłaszcza 
jeżeli nie wszystko postępuje zgodnie 
z pierwotnie założonym planem, jest 
tak wysoki, że tylko fi rmy posiadające 
duże, odpowiednie zaplecze, kompe-
tencje, kapitał ludzki oraz fi nansowy są 
w stanie temu zadaniu podołać.

Czy pojawiły się momenty zagra-
żające niezakłóconemu przebiego-
wi inwestycji?

Trudności było sporo. Mając na 
placu budowy około 180 fi rm, należy 
zdawać sobie sprawę, że nie wszyst-
kie działania można realizować spójnie 
i bez zakłóceń. Pojawiały się kłopoty 
techniczne, były kłopoty z dostępno-
ścią niektórych materiałów i urządzeń. 
Również niektórzy podwykonawcy nie 
wywiązywali się ze swoich zobowią-
zań zgodnie z naszymi oczekiwania-
mi. Niektóre fi rmy opuściły plac budo-
wy mówiąc wprost, iż nie są w stanie 
podołać temu zadaniu ze względu na 
skalę wyzwań. Kilka fi rm zaprzestało 
działalności całkowicie lub wycofało 
się z kontynuacji prac w branży ener-
getycznej.

Dziś możemy powiedzieć, że ma-
my pracujący blok, który 10 czerwca 
o godzinie 13:00 został zsynchronizo-
wany z Krajowym Systemem Energe-
tycznym. Natomiast w dniu 30 czerw-
ca 2011 r. o godzinie 12:50, po 20 
dniach od daty synchronizacji, blok 
osiągnął moc maksymalną 858 MW. 
W chwili obecnej trwają próby, testy i 
optymalizacje, mające na celu przeka-
zanie klientowi nowego bloku do dnia 
30 września br. 

Największą 
przeszkodą 
w realizacji bloków 
o parametrach 
nadkrytycznych 
jest dostępność 
materiałów 
o odpowiedniej 
jakości, 
a dodatkowo 
stosowanie 
nowych 
materiałów 
stwarza pewne 
wyzwania 
techniczne, 
wynikające z braku 
doświadczenia 
w ich 
wykorzystaniu

Jakie najcenniejsze doświadcze-
nia wyniósł Pan osobiście z pracy 
przy realizacji tego bloku?

Jestem przekonany, że przy realiza-
cji podobnych obiektów najważniejsza 
jest  odpowiednia organizacja fi rmy i 
zespołu wykonawczego, zaangażo-
wanie potężnego kapitału intelektual-
nego i fi nansowego oraz posiadane 
doświadczenie. Niezależnie od tego, 
jak dobrze zespół będzie przygotowany 
do realizacji projektu, należy wziąć pod 
uwagę prawdopodobieństwo, że część 
projektu nie będzie realizowana zgod-

nie z pierwotnym planem. Ale gdy po-
siada się zespół o odpowiednich kwa-
lifi kacjach, łatwiej i skuteczniej można 
reagować na zmiany, a czasem nawet 
je przewidywać i eliminować. 

Dobrym przykładem na potwier-
dzenie tych słów niech będzie fakt, że 
przez ostatnie 1,5 roku przy budowie 
bloku w Bełchatowie nie wydarzył się 
żaden wypadek, a podczas kilkunastu 
mln godzin pracy nie odnotowaliśmy 
żadnego poważniejszego wypadku przy 
pracy. To pokazuje, jak dobrze nasza 
fi rma przygotowana była do realizacji 
tego projektu.

Proszę przybliżyć nam informa-
cje na temat wyzwań technicznych 
jakie pojawiły się przy tym projekcie.

Wykonaliśmy największy fundament 
kotła w Polsce, na który zużyto około 
28 tys. m3 betonu wzmocnionego oko-
ło 8 tys. ton stali. Przy budowie kotła 
głównego wykorzystano największy 
dźwig o udźwigu ponad 7 tys. ton. Po-
wstał skomplikowany układ nawęglania. 
Cały system to około 6,5 tys. ton kon-
strukcji stalowych, 1500 m bieżących 
galerii, 3000 m przenośników, układ 
kruszenia i obróbki granulacyjnej wę-
gla. W ciągu technologicznym znajduje 
się także zbiornik szczelinowy o pojem-
ności 10 000 ton węgla, służący jako 
magazyn tymczasowy. 

Jednym z najważniejszych obiek-
tów bloku jest wyprodukowany przez 
Alstom kocioł przepływowy na parame-
try nadkrytyczne o wydajności 2400 ton 
pary/godz., gwarantujący parametry pa-
ry pierwotnej i wtórnej przed turbiną od-
powiednio 26,6/5,5 MPa i 550/580ºC, 
co  pozwala na osiągnięcie bardzo wy-
sokiej sprawności netto bloku na pozio-
mie ok. 42%. Zastosowaliśmy turbinę 
główną typu kondensacyjnego, pięcio-
kadłubową (trzy kadłuby części nisko-
prężnej) o mocy nominalnej 858 MW, 
napędzającej generator prądu - typu 
50WT25E-138, chłodzony wodorem, o 
mocy znamionowej 1024 MVA. Woda 
zasilająca do kotła jest tłoczona przez 
główną pompę o napędzie turbinowym 
o mocy ok. 32 MW.

”
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Nastawnia wykorzystuje zdecen-
tralizowany system sterowania ALSPA 
P320 serii 6. System zbudowany jest 
w oparciu o rozproszoną, mikroproce-
sorową technologię sterowania i nad-
zoru, realizującą funkcje otwartych i 
zamkniętych pętli regulacji, alarmowa-
nia, zabezpieczeń, blokad, a także mo-
nitorowania całego bloku oraz samo-
diagnostyki. System zaprojektowano 
w oparciu o kryteria bezpieczeństwa 
i dostępności odpowiadające wyma-
ganiom stawianym przez nowoczesne 
bloki energetyczne.

Moc cieplna chłodni kominowej to 
ok. 2,2 GW. Obiekt takiego typu at-
mosferycznego pozwala na utrzymanie 
wymaganych parametrów chłodzenia 
skraplaczy strumieniem wody w ilości 
ponad 80 000 m3/godz. Obieg chło-
dziwa wymuszają 2 pompy głównej 
wody chłodzącej wyposażone w wir-
niki o średnicy zewnętrznej ok. 2,3 m. 
Chłodnia jest obiektem o wysokości 
ok. 180 m i jest zintegrowana z ka-
nałami odprowadzającymi gazy spali-
nowe z kotła poprzez elektrofi ltry oraz 
absorbery układu odsiarczania.

Zastosowanie nowoczesnych 
technik spalania węgla i oczyszczania 
spalin pozwala na dotrzymanie gwa-
rantowanych emisji, m. in.: zawartość 
NOx < 200 mg/Nm3, zawartość SO2 
< 200 mg/Nm3, zawartość CO < 200 
mg/Nm3, skuteczność odsiarczania 
> 96%.

Zasilanie paliwem węglowym re-
alizowane jest poprzez redundantny 
układ nawęglania. Wydajność każdej 
z dwóch linii systemu przenośników 
do zasobnika szczelinowego wynosi 
6 400 t/godz. Nowy blok posiada rów-
nież układ rozpałkowego/awaryjnego 
zasilania lekkim olejem opałowym ma-
gazynowanym w specjalnych zbiorni-
kach o pojemności 2 000 m3.

Blok 858 MW w Bełchatowie jest 
blokiem opalanym węglem brunat-
nym. Jak widzi Pan przyszłość ta-
kich jednostek? Czy będzie to kie-
runek związany z CCS, czy może 
bloki o parametrach supernadkry-
tycznych 50+?

Myślę, że obydwie technologie bę-
dą rozwijać się równocześnie. Dążenie 

do ochrony środowiska mocno deter-
minuje rozwój technologii, które ogra-
niczają negatywny wpływ emisji CO2 
na środowisko. Dlatego też spodzie-
wam się, że w niedługim czasie tech-
nologia CCS zacznie funkcjonować na 
skalę przemysłową. Alstom posiada 
technologię do wychwytywania CO2 
przy zastosowaniu amin. Bełchatow-
ski blok jest pierwszym w Polsce przy-
gotowanym w pełni do podłączenia 
technologii CCS. Aranżacja terenu, 
jak również podłączenia kanałów spa-
lin, wody chłodzącej, czy też pary są 
przygotowane do podłączenia „fabryki 
chemicznej” do wychwytywania CO2 
na poziomie około 250 MW. Złożyli-
śmy odpowiednią ofertę na realizację 
tego projektu i obecnie trwają rozmowy 
i proces zabezpieczenia fi nansowania 
tego projektu. 

Oczywiście sukces tego przed-
sięwzięcia zależy od jego ekono-
miki.

Jak wiadomo, część fi nansowania 
tego projektu Bełchatów pozyskał z 
funduszy europejskich. Ale patrząc 

F
ot

. A
LS

T
O

M



23nr 4(22)/2011

E
LE

K
TR

O
EN

ER
G

ET
YK

A

wstecz widzimy, że instalacje służące 
ochronie środowiska z czasem sta-
ją się standardem, chociaż pierwsze 
realizacje są stosunkowo kosztowne 
i wydawałoby się nieopłacalne. Do-
skonałym przykładem są instalacje 
odsiarczania spalin, które rozwinęły 
się na tyle, że  stały się standardo-
wym wyposażeniem bloków. Myślę, że 
podobnie będzie z instalacjami CCS. 

Jakie mogą być przeszkody w 
realizacji bloków nadkrytycznych?

Jeżeli chodzi o stosowanie tech-
nologii super- czy ultranadkrytycz-
nych, można powiedzieć, że jest to 
powszechna tendencja w światowej 
energetyce, podnosząca parametry 
pracy obiegu w celu uzyskania jak naj-
wyższej sprawności bloków. Opcja ta 
była również dyskutowana przy okazji 
realizacji bloku w Bełchatowie. Myślę, 
że kolejne nowe jednostki będą cha-
rakteryzować się coraz wyższymi pa-
rametrami. Największą przeszkodą w 
realizacji bloków o parametrach nad-
krytycznych jest dostępność materia-
łów o odpowiedniej jakości, a dodat-
kowo stosowanie nowych materiałów 
stwarza pewne wyzwania techniczne, 
wynikające z braku doświadczenia w 
ich wykorzystaniu.

Czy ww. technologie mogą spo-
wodować to, że bloki węglowe bę-
dą na rynku energetycznym nadal 
popularne i konkurencyjne wobec 
technologii gazowych, czy jądro-
wych?

To pytanie zawiera w sobie wiele 
elementów. Myślę, że nie chodzi tu tyl-
ko o aspekt technologiczny, ale rów-
nież o ekonomiczny, a nawet politycz-
ny. Przykład Niemiec pokazuje, że po 
wyczerpaniu pewnych zasobów odna-
wialnych, czyli po osiągnięciu granicy 
maksymalnego wykorzystania OZE 
oraz deklaracji ograniczenia korzy-
stania z energii jądrowej, jedyną al-
ternatywą pozostają paliwa kopalne, 
a więc gaz lub węgiel. 

Węgla na pewno nie da się całko-
wicie wyeliminować. Wysokosprawne 

bloki zasilane węglem z odpowiednimi instalacjami ograniczającymi ich emi-
syjność będą nadal realizowane. Jak wiemy, w Polsce trwa kilka postępowań 
przetargowych zmierzających do  wyłonienia wykonawców bloków węglowych 
i na pewno część z nich ma sporą szansę na szybką realizację.

Alstom przymierza się do tych realizacji? 
Koncentrując się na rynku polskim, staramy się występować we wszyst-

kich projektach zarówno węglowych, jak i gazowych, które obecnie są w fazie 
przygotowania lub przetargu. Mam tutaj na myśli miedzy innymi Opole, Turów, 
Kozienice, Jaworzno, Elektrownię Północ - jeżeli chodzi o bloki węglowe oraz 
Stalową Wolę czy Włocławek - w zakresie bloków gazowych. Moim zdaniem, 
Alstom ma najszersze i bardzo duże doświadczenie w energetyce. Jest więc 
w stanie przygotować dobre oferty i podjąć się realizacji trudnych projektów, 
szczególnie biorąc pod uwagę oczekiwane cykle realizacji inwestycji. 

Rozmawiał: Mariusz Marchwiak, „Nowa Energia”
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Izabela Olechnowicz, kierownik ds. koordynacji projektów, Carbon Engineering Sp. z o.o., Grupa Consus

W efekcie niedawnych zmian w krajowych przepisach regulujących kwestię 
handlu i redukcji emisji, pojawiła się - dotychczas prawnie zablokowana 

- możliwość pozyskania jednostek z projektów przyczyniających się do 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Na polskich właścicieli projektów 
i instalacji czeka przeszło 13 mln jednostek ERU, które, zgodnie ze zmienionym 
KPRU na lata 2008-2012 przekazano Ministerstwu Środowiska do rozdyspono-
wania do końca 2012 r. wśród podmiotów, które złożą wnioski o zatwierdzenie 
projektów w oparciu o mechanizm wspólnych wdrożeń.
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W JAKI SPOSÓB ZDOBYĆ JEDNOSTKI ERU 
Z PULI 13 MLN UPRAWNIEŃ?
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  Projekty wspólnych 
wdrożeń i jednostki 
redukcji emisji

Protokół z Kioto stworzył możli-
wość wywiązywania się z podjętych 
przez kraje sygnatariuszy zobowiązań 
w zakresie redukcji emisji gazów cie-
plarnianych poprzez tzw. mechanizmy 
wspomagające, polegające m. in. na 
współpracy stron konwencji w zakre-
sie wspólnych inwestycji celem zredu-
kowania emisji. Do tych mechanizmów 
należą mechanizm handlu jednost-
kami przyznanej emisji AAU (w tym 
pochodny instrument - System Zie-
lonych Inwestycji - GIS), mechanizm 
wspólnych wdrożeń (JI) oraz mecha-
nizm czystego rozwoju (CDM). Przez 
projekt wspólnych wdrożeń rozumie 
się przedsięwzięcie realizowane przez 
państwo uprawnione na terytorium in-
nego państwa uprawnionego, które 
ma na celu redukcję, uniknięcie emisji 
gazów cieplarnianych lub pochłanianie 
dwutlenku węgla (CO2). Rezultatem 
projektu jest wygenerowanie jedno-
stek redukcji emisji (Emission Reduc-
tion Unit - ERU). Projekty JI ze wzglę-
du na sposób zmniejszania obecności 
gazów cieplarnianych w atmosferze, 
można podzielić na: redukujące gazy 
cieplarniane, prowadzące do uniknię-
cia emisji lub pochłaniające gazy cie-
plarniane. 

  Wykorzystanie 
jednostek Kioto 
w systemie EU-ETS

Instalacje będące w systemie EU-
ETS mogą wykorzystywać do rozlicza-
nia swoich emisji w latach 2008-2020 
jednostki pochodzące z projektów JI 
i CDM (ERU i CER). Kwestię wyko-
rzystania w systemie wspólnotowym 
jednostek CER i ERU pochodzących 
z projektów realizowanych przed wej-
ściem w życie kolejnego międzyna-
rodowego porozumienia w sprawie 
zmian klimatu, czyli tzw. regulacji post-
Kioto - reguluje dyrektywa EU ETS 
oraz decyzja NON-ETS. Jednostki 

mogą być wymienione na EUA do 31 
marca 2015 r. Istniejące instalacje w 
Polsce mogą wykorzystać w latach 
2008-2020 do rozliczenia swoich emi-
sji jednostki redukcji w ilości nie mniej-
szej niż równowartość 11% przydziału 
uprawnień na lata 2008-2012, nowe 
instalacje i nowe sektory nie mniej niż 
4,5% swoich zweryfi kowanych emi-
sji w latach 2013-2020, a operatorzy 
statków powietrznych nie mniej niż 
1,5%. Warto zaznaczyć, iż w kolej-
nym okresie rozliczeniowym EU-ETS 
(2013-2020) jednostki Kioto nie będą 
jednostkami służącymi umorzeniu, a 
jedynie wymianie na EUA, ważne od 
2013 r.

  Nowa ustawa 
o systemie handlu 
uprawnieniami 
do emisji a krajowe 
projekty JI

21 czerwca weszła w życie nowa 
Ustawa o systemie handlu uprawnie-
niami do emisji gazów cieplarnianych, 
pod wieloma względami przełomo-
wa dla właścicieli krajowych instala-
cji. Jednym z ważniejszych przedmio-
tów nowej regulacji prawnej, istotnej 
przede wszystkim z punktu widzenia 
przedsiębiorców realizujących na te-
renie Polski projekty redukcyjne, jest 
wprowadzenie możliwości pozyska-
nia jednostek redukcji z projektów 
wspólnych wdrożeń, które powodują 
tzw. podwójne liczenie redukcji emi-
sji (ang. double counting). Oznacza 
to, iż dopuszczono do wnioskowania 
o zatwierdzenie te projekty, w wyniku 
których nastąpi pośrednia lub bezpo-
średnia redukcja lub uniknięcie emisji 
gazów cieplarnianych do powietrza z 
instalacji objętych systemem EU-ETS. 
Projekty te mają szansę na otrzymanie 
odpowiedniej do osiągniętych redukcji 
emisji ilości jednostek redukcji - ERU. 
Jednostki te mogą następnie zostać 
przez przedsiębiorcę-inwestora sprze-
dane, wymienione na inne jednostki 
lub też posłużyć do rozliczenia wła-
snych emisji CO2 w ramach EU-ETS.

  Zakaz podwójnego 
liczenia redukcji emisji 

Powyższe stanowi wyjątek od za-
sady wprowadzonej przez Dyrektywę 
2004/101/WE zmieniającą Dyrektywę 
2003/87/WE ustanawiającą system 
handlu uprawnieniami do emisji ga-
zów cieplarnianych we Wspólnocie 
(tzw. Dyrektywę Łączącą), czyli tzw. 
zakazu podwójnego liczenia redukcji 
emisji (ang. double counting). 

Istniejące 
instalacje 
w Polsce mogą 
wykorzystać 
w latach 
2008-2020 
do rozliczenia 
swoich emisji 
jednostki redukcji 
w ilości nie 
mniejszej niż 
równowartość 
11% przydziału 
uprawnień na lata 
2008-2012, nowe 
instalacje i nowe 
sektory nie mniej 
niż 4,5% swoich 
zweryfi kowanych 
emisji w latach 
2013-2020, 
a operatorzy 
statków 
powietrznych 
nie mniej niż 1,5%

Celem tej regulacji jest to, aby 
żadne jednostki Kioto (ERU lub CER) 
nie zostały wydane dla redukcji lub 
ograniczeń emisji gazów cieplarnia-
nych w instalacjach objętych syste-
mem EU-ETS. W przeciwnym razie, 
instalacja należąca do systemu han-
dlu, w której zmniejszono by emisję na 
skutek realizacji projektu JI, odniosła-

”
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by najzwyczajniej podwójną korzyść. 
Jednak, zgodnie z preambułą Decy-
zji Komisji 2006/780/WE w sprawie 
zapobiegania podwójnemu liczeniu 
redukcji emisji gazów cieplarnianych 
w ramach wspólnotowego systemu 
handlu uprawnieniami do emisji, w 
przypadku projektów realizowanych 
w oparciu o mechanizmy elastycz-
ne Kioto, państwa członkowskie zo-
stały zobowiązane do stworzenia w 
krajowych planach rozdziału na okres 
obejmujący lata 2008-2012 specjal-
nej rezerwy uprawnień do emisji na 
zatwierdzone projekty oraz dodatko-
wej rezerwy na planowane projekty JI. 
Uprawnienia z rezerwy w przypadku 
wystąpienia efektu podwójnej redukcji 
emisji w instalacji objętej systemem 
są wydawane nie prowadzącemu in-
stalację, a podmiotowi realizującemu 
projekt JI. 

  Rezerwa na projekty JI 
w polskim KPRU

Polska krajowa rezerwa uprawnień 
przeznaczonych na realizację popar-
tych i planowanych projektów JI wy-
nosząca 2 668 726 uprawnień rocznie 
(w okresie 2008-2012) znajduje się 
w nowej wersji KPRU przyjętej przez 
Komisję Decyzją z 19 kwietnia 2010 
r., a możliwość jej wykorzystania zo-
stała ostatecznie uruchomiona po-
przez modyfi kację brzmienia prze-
pisów zawartych w Ustawie z dnia 
17 lipca 2009 r. o systemie zarzą-
dzania emisjami gazów cieplarnia-
nych i innych substancji, odnoszą-
cych się do procedury zatwierdzania 
projektów wspólnych wdrożeń. Tym 
samym otworzono formalnie drogę do 
zatwierdzenia także tych projektów, 
które zostały już zrealizowane i funk-
cjonują, a tym samym generują poten-
cjalne jednostki redukcji emisji, a które 
dotychczas nie mogły być zarejestro-
wane jako projekty JI ze względu na 
efekt podwójnego liczenia. Ponadto 
uprawnione są instalacje dopiero pro-
jektowane lub budowane, pod wa-
runkiem, iż zostaną zrealizowane do 

28 lutego 2012 r. Niewykluczone, że 
po 2012 r. będzie można pozyskiwać 
dalsze jednostki ERU z działających 
projektów na innej podstawie, już nie 
z rezerwy w KPRU.

  Pozyskanie jednostek 
ERU przez polskie 
instalacje

Łączna liczba ponad 13 mln jed-
nostek redukcji pozostaje do wyko-
rzystania przez polskich przedsiębior-
ców - właścicieli instalacji i projektów 
redukcyjnych. 

21 czerwca 
weszła w życie 
nowa Ustawa 
o systemie handlu 
uprawnieniami 
do emisji gazów 
cieplarnianych, 
pod wieloma 
względami 
przełomowa 
dla właścicieli 
krajowych 
instalacji. Jednym 
z ważniejszych 
przedmiotów 
nowej regulacji 
prawnej (…), jest 
wprowadzenie 
możliwości 
pozyskania 
jednostek redukcji 
z projektów 
wspólnych 
wdrożeń, które 
powodują tzw. 
podwójne liczenie 
redukcji emisji

Farmy wiatrowe, biogazownie 
rolnicze i wysypiskowe, elektrocie-
płownie biomasowe, a także wiele 
innych instalacji, które wykorzystują 

technologie lub paliwa ograniczają-
ce lub powodujące uniknięcie emisji 
gazów cieplarnianych mają realną 
szansę na uzyskanie dodatkowego 
źródła finansowania ich działalno-
ści. W tym celu należy przygotować 
wymaganą przepisami dokumenta-
cję, aby zarejestrować dane przed-
sięwzięcie jako projekt wspólnych 
wdrożeń, a następnie - po zatwier-
dzeniu projektu przez Ministerstwo 
Środowiska i przeprowadzeniu we-
ryfikacji i walidacji - można uzyskać 
jednostki redukcji emisji z projektu. 
Szczegółowa lista projektów, któ-
re kwalifikują się do zatwierdzenia, 
przedstawiona jest w Rozporządze-
niu Ministra Środowiska z dnia 26 
sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów 
przedsięwzięć, które mogą być re-
alizowane jako projekty wspólnych 
wdrożeń na terytorium RP.

  Procedura 
zatwierdzenia projektu

Aby móc zatwierdzić projekt 
redukcyjny, powodujący podwój-
ne liczenie należy uzyskać list za-
twierdzający, wydawany przez Mi-
nisterstwo Środowiska. W tym celu 
należy złożyć wniosek o wydanie li-
stu zgodnie z wytycznymi zawartymi 
w Rozporządzeniu Ministra Środowi-
ska z dnia 3 grudnia 2010 r. w spra-
wie szczegółowego zakresu infor-
macji zawartych w dokumentacji 
projektowej. 

Treść dokumentacji odpowiada w 
zdecydowanej większości dokumen-
towi PDD (ang. Project Design Do-
cument), który przygotowywany jest 
dla projektów JI i CDM w procedu-
rach zatwierdzanych przez UNFCCC 
(Konwencję Klimatyczną ONZ). Aby 
dopełnić formalności niezbędne jest 
w pierwszej kolejności zebranie na-
stępujących danych odnośnie działa-
jącej lub realizowanej instalacji:

  produkcja energii elektrycznej i 
opis źródeł jej wytwarzania,

  opis projektu i stosowanej tech-
nologii lub wykorzystanych paliw,

”



  przewidywana i/lub faktyczna wielkość redukcji lub 
uniknięcia emisji gazów cieplarnianych,

  opis sposobu i źródeł finansowania projektu oraz 
charakterystyka uczestników projektu.

  Jak zapewnić sukces wniosku 
o zatwierdzenie projektu?

Kluczowym elementem dla sukcesu projektu jest ge-
nerowanie w jego efekcie redukcji lub uniknięcia emisji 
gazów cieplarnianych oraz wykazanie ich dodatkowo-
ści. Redukcja lub uniknięcie emisji powinna być dodat-
kowa w stosunku do tej, która powstałaby bez realiza-
cji projektu. Kolejną zasadniczą kwestią jest wybranie 
odpowiedniej metodologii, w oparciu o którą zostanie 
wyliczona redukcja emisji oraz przyjęta tzw. linia bazo-
wa dla projektu w kontekście wykazania dodatkowości 
jego efektu redukcyjnego. Aby dokonać prawidłowego 
wyboru konieczna jest nie tylko znajomość procedury 
administracyjnej wnioskowania o zatwierdzenie projek-
tu ale także umiejętność zastosowania odpowiednich 
metodologii UNFCCC, którą przyjmuje się na potrzeby 
kalkulacji współczynnika emisyjności linii bazowej. Linia 
bazowa odzwierciedla  sytuację, w której dany projekt 
nie zostałby zrealizowany. Różnica pomiędzy sytuacją 
wyjściową a zmianą zaistniałą w wyniku wdrożenia sce-
nariusza projektu determinuje jego powodzenie i jest 
przeliczana na jednostki redukcji emisji.

  Okazja którą warto wykorzystać

Rejestracja projektu wspólnych wdrożeń w oparciu 
o nowe przepisy to prawdopodobnie niepowtarzalna 
szansa dla wielu przedsiębiorców, którzy zainwestowali 
w projekty redukcyjne, bądź też finalizują ich realizację. 
Warto jednak pamiętać, iż uzyskanie listu zatwierdza-
jącego dla projektu musi być poprzedzone przedsta-
wieniem raportu oceniającego projekt, przygotowanego 
przez niezależną jednostkę uprawnioną do oceny. Na-
tomiast po zatwierdzeniu projektu przez Ministerstwo 
Środowiska następuje etap weryfikacji redukcji emisji 
z projektu, również przeprowadzany przez niezależną 
uprawnioną jednostkę. Dopiero raport z weryfikacji sta-
nowi podstawę do wnioskowania przez podmiot zgła-
szający projekt o przyznanie jednostek redukcji emi-
sji. Nie należy więc zwlekać z decyzją o rozpoczęciu 
procedury aplikacyjnej, gdyż nie tylko przygotowanie 
dokumentacji może stanowić spore wyzwanie mery-
toryczne, ale także sam proces zatwierdzania może 
okazać się czasochłonny i trwać wiele miesięcy. Pula 
uprawnień jest ograniczona, warto więc jak najszybciej 
zająć miejsce „w kolejce” po dodatkowe finansowanie 
projektów. 
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Przemysław Zaleski, wiceprezes ds. handlowych
Krzysztof Hajdrowski, kierownik Biura Strategii i Zarządzania Projektami

 ENEA Operator Sp. z o.o.

Mapa drogowa technologii 

Smart Grid do 2050 r.

Światowe systemy elektroenergetyczne muszą sprostać istotnym wyzwaniom, 
takim jak: starzejąca się infrastruktura, wzrost zapotrzebowania na energię, 

integracja rosnącej liczby odnawialnych źródeł energii i samochodów elektrycznych, 
poprawa bezpieczeństwa dostaw oraz redukcja emisji gazów cieplarnianych 
i pyłów. Smart Grid oferuje nie tylko możliwości osiągnięcia ww. celów, ale również 
możliwości rozwoju czystych dostaw energii.

Smart Grid jest nowoczesną siecią elektroenergetyczną, wykorzystującą technikę 
cyfrową do zarządzania i monitorowania transportu energii elektrycznej ze 

wszystkich źródeł wytwarzania do odbiorców, zapewniając przy tym dostęp do 
zaawansowanych funkcji. Smart Grid koordynuje potrzeby i możliwości wytwórców, 
operatorów sieci, użytkowników, inwestorów oraz innych podmiotów na rynku 
energii elektrycznej, w celu zapewnienia stabilności i efektywności systemu, 
obniżenia kosztów oraz zminimalizowania negatywnego wpływu na środowisko.
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  Stan obecny

Wzrost zapotrzebowania na ener-
gię elektryczną stanowi istotny element 
globalnego bilansu energetycznego. 
Wzrost zapotrzebowania zależny jest 
od regionu świata. Szacuje się, że do 
2050 r. zapotrzebowanie wzrośnie o: 
25% w Europie i Ameryce Północnej, 
500% w Indiach, 250% w Chinach, 
300% na Bliskim Wschodzie, 200% w 
Afryce i w pozostałej części Azji. Smart 
Grid przyniesie w tym obszarze duże 
korzyści poprzez: zmniejszenie strat 
przesyłowych i dystrybucyjnych oraz 
optymalizację wykorzystania przepu-
stowości istniejącej infrastruktury. W 
krajach rozwijających się o wysokim 
wzroście gospodarczym inteligentne 
sieci mogą stworzyć od podstaw no-
woczesną infrastrukturę, oferując efek-
tywniejszą współpracę interesariuszy 
na rynku energetycznym. 

Rozwój rozproszonych źródeł ener-
gii sprawia, iż optymalne zarządzanie 
ruchem sieciowym staje się coraz 
trudniejszym i skomplikowanym pro-
blemem. Smart Grid dostarczy ope-
ratorom zaawansowany system zarzą-
dzania siecią w czasie rzeczywistym, 
który umożliwi pełniejsze i efektyw-
niejsze wykorzystanie wolnych mocy 
wytwórczych, w tym w szczególności 
pochodzących z rozproszonych źró-
deł energii, zapewniając przy tym ela-
styczność i stabilność całego systemu.

Przykładem wdrożenia Smart Grid 
optymalizującego przyłączenia rozpro-
szonej generacji jest irlandzki operator 
przesyłu - EirGrid. Ze względu na duży 
udział energii wiatrowej w całości wy-
twarzania, wdrożono tam dynamiczną 
ocenę linii przesyłowych, opracowano 
specjalne schematy bezpieczeństwa 
oraz wprowadzono nowe urządzenia, 
zapewniając maksymalne wykorzy-
stanie istniejącej infrastruktury i pla-
nowanie nowej. Zarządzanie syste-
mem opiera się na zaawansowanych 
procesach modelowania, analizach 
zdolności przesyłowych i odbiorczych, 
szczegółowym prognozowaniu pogody 
oraz analizy awaryjności. Elastyczność 

systemu i zarządzanie wytwarzaniem 
energii wiatrowej wzrosły o 75%.

Prognozy przewidują, że do 2050 
r. transport będzie pochłaniał ponad 
10% zapotrzebowania na energię elek-
tryczną, przede wszystkim ze względu 
na wzrost popularności samochodów 
elektrycznych i hybrydowych. W przy-
padku, gdy ładowanie baterii pojazdów 
elektrycznych będzie zarządzane nie-
właściwie lub w ogóle, istnieje niebez-
pieczeństwo występowania obciążeń 
szczytowych (wywołane przez jedno-
czesne ładowanie zbyt wielu baterii). 
Smart Grid wprowadzi strategię łado-
wania pojazdów w optymalnych okre-
sach czasu, zarówno poprzez odpo-
wiednie bodźce cenowe, jak również 
dla optymalizacji krzywej obciążenia 
sieci. 

Zapotrzebowanie na energię elek-
tryczną nie jest wielkością stałą. Zale-
ży od pory roku, a w szczególności od 
pory dnia. System energetyczny musi 
być zaprojektowany tak, aby zaspo-
koić popyt na energię w szczycie za-
potrzebowania. Obecnie realizowane 
inwestycje sieciowe są często prze-
wymiarowane w stosunku do sytuacji 
zoptymalizowania krzywych popytu. 
Zebrane z inteligentnych czujników in-
formacje pomogą w przyszłości stwo-
rzyć właściwe modele biznesowe w 
celu zachęcenia użytkowników do re-
dukcji obciążeń szczytowych i spowo-
dowania wykorzystania energii poza 
szczytem.

Benefi cjentów wprowadzenia Smart 
Grid można podzielić na 3 grupy: ener-
getyka, konsumenci (przemysł, usługi, 
gospodarstwa domowe) oraz społe-
czeństwo.

Energetyka doświadczy zarówno 
kosztów, jak i oszczędności wynikają-
cych z wdrożenia inteligentnych sieci 
w obszarze wydatków operacyjnych i 
nakładów kapitałowych. Przyłączenie 
rozproszonych źródeł energii zwiększy 
nakłady inwestycyjne przeznaczone na 
infrastrukturę. Inteligentna sieć będzie 
miała możliwość: zmniejszenia obcią-
żenia szczytowego, lepszego zarzą-
dzania przepływem energii elektrycznej, 

zmniejszając tym samym konwencjo-
nalne koszty utrzymania infrastruktury. 
Oszczędności operacyjne mogą po-
chodzić z obniżenia kosztów utrzyma-
nia, pomiarów i naliczania opłat oraz z 
oszczędnościami związanymi z efektyw-
niejszym wykorzystaniem paliw. 

Obecnie ma miejsce znaczne przy-
spieszenie prac wdrożeniowych związa-
nych z inteligentną energetyką. Na ryn-
ku istnieją rozwiązania technologiczne 
w zakresie Smart Grid, aczkolwiek ich 
wdrożenie pochłonie wiele miesięcy, a 
nawet lat ciężkiej pracy. Kraje rozwinięte 
oraz dynamicznie rozwijające się inwe-
stują znaczne środki w instalacje pilo-
tażowe, projekty wdrożeniowe oraz de-
monstracyjne, związane z inteligentnymi 
sieciami. Nakłady inwestycyjne realizo-
wane przez rząd oraz sektor prywatny 
dodatkowo przyspieszają realizację ta-
kich projektów. W tab. 1 podane zosta-
ły przykłady programów pilotażowych. 
Większość przeprowadzonych projek-
tów skupia się na lokalnym bilansowa-
niu, zarządzaniu odpowiedzią na popyt 
oraz przyłączeniem rozproszonych źró-
deł energii. Projekty demonstracyjne by-
ły wdrażane jedynie na małym obszarze, 
dla ograniczonej liczby odbiorów oraz 
bez konkretnego modelu biznesowego. 
Wyzwania związane z liczbą transmito-
wanych danych oraz poziomem zabez-
pieczeń wzrosną znacząco w przypadku 

Przemysław Zaleski
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Tab. 1. Przykłady programów pilotażowych 
Kraj Program pilotażowy

Chiny

• Chiński rząd opracował duży, długoterminowy plan inwestycji w: systemy wodne, modernizację i rozbudowę sieci przesyłowych oraz 
infrastruktury na obszarach wiejskich, wliczając w to sieci inteligentne
• Smart Grid postrzegany jest jako sposób ograniczenia zużycia energii, zwiększenie efektywności sieci oraz sposób zarządzania 
nowymi źródłami energii. China’s State Grid Corporation przedstawiła plany programu pilotażowego w 2010 r. i zakłada ich wdrożenie 
do 2030 r.

USA

• Zainwestowano 4,5 mld USD w modernizację sieci
• Przeznaczono 3,3 mld USD na szybkie wprowadzenie sprawdzonych technologii do istniejących sieci
• Ulokowano 7,2 mld USD w kredytach dla projektów dotyczących infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej
• Przeznaczono 100 mln USD na lokalne projekty demonstracyjne
• Przeznaczono 515 mln USD na projekty związane z systemami przechowywania energii.

Japonia

• Japońska Federacja Spółek Elektroenergetycznych planuje rozwinąć do 2020 r., przy wsparciu rządu, inteligentną sieć wykorzystują-
cą energię słoneczną - 104 mln USD
• Japoński rząd ogłosił narodowy program inteligentnego opomiarowania, a przemysł energetyczny ogłosił program wdrożenia 
inteligentnych sieci.

Korea Południowa

• Program pilotażowy na wyspie Jeju o wartości 65 mln USD. Składa się z w pełni zintegrowanej inteligentnej sieci obsługującej 6000 
gospodarstw domowych, farmy wiatrowe oraz 4 linie przesyłowe
• Plan redukcji zużycia energii o 10% i emisji spalin o 41 mln ton do 2030 r.
• Wdrożenie Smart Grid na skalę krajową do 2030 r.

Hiszpania

• Spółka Iberdrola koordynuje projekt inteligentnego opomiarowania, którego celem jest rozwój publicznych, otwartych standardów 
automatycznej infrastruktury
• Spółka Endesa planuje wdrożyć automatyczne zarządzanie licznikami dla 13 mln odbiorców na niskim napięciu do 2015 r., bazując 
na doświadczeniach włoskiej fi rmy ENEL. Protokół komunikacyjny będzie otwarty.

Niemcy • Rządowy program e-energia testujący konkretne rozwiązania dla Smart Grid.

Australia
• Rząd przeznaczył 100 mln AUD na projekt pilotażowy dla Smart Grid
• Dodatkowe działania w zakresie odnawialnych źródeł energii.

Wielka Brytania
• Regulator przedstawił inicjatywę zachęcającą operatorów do rozwoju i wdrożenia innowacyjnych rozwiązań, włączających rozpro-
szone źródła energii w sposób efektywny do sieci.

Francja
• Operator ERDF wdraża w projekcie pilotażowym 300 000 inteligentnych liczników opartych na zaawansowanym protokole komuni-
kacyjnym. W przypadku sukcesu programu zostanie wymienionych 35 mln liczników począwszy od 2012 do 2016 r.

Brazylia
• Testy wąskopasmowych łączy transmisyjnych liniami energetycznymi
• Testy pilotażowe inteligentnych liczników oraz oprogramowania zabezpieczającego przed nielegalnym poborem w Rio de Janeiro
• Operator w Sao Paulo opracował plan biznesowy dla technologii smart w oparciu o posiadane światłowody.

wdrożeń masowych. Pomimo wielu pro-
jektów i inicjatyw, skala pilotów, wdrożeń 
i koordynacji musi zostać zwiększona. 
Konieczne jest podjęcie działań w za-
kresie politycznym i ustawodawczym, 
stworzenie szczegółowych modeli biz-
nesowych, rozwój zunifi kowanych tech-
nologii i systemów, wzrost świadomo-
ści, umiejętności i wiedzy pracowników.

Każdy region wdrażający inteligent-
ną sieć będzie wymagał funkcjonal-
ności i zdolności przystosowanych do 
własnych potrzeb, dlatego też zasto-
sowane w różnych krajach technolo-

gie mogą znacząco się różnić. Funk-
cjonalności i możliwości będą zależały 
od bieżącego stanu infrastruktury. Kom-
pleksowość wdrażanych rozwiązań, 
technologii oraz stopień ich integracji 
w krajach rozwiniętych, gdzie spółki 
energetyczne mogą polegać na bardziej 
zaawansowanej sieci, będzie większy 
niż w krajach rozwijających się, posia-
dających jedynie podstawową infra-
strukturę. Kraje rozwijające się często 
charakteryzuje: wysoki wzrost zapo-
trzebowania na energię elektryczną, 
wysokie straty handlowe (głównie ze 

względu na NPEE) oraz techniczne 
(słaba infrastruktura), wysoka liczba 
odbiorów w miastach o dużej gęstości 
zaludnienia oraz ich mała gęstość na 
terenach wiejskich. 

Wdrożenie inteligentnych sieci w 
krajach rozwijających się można po-
dzielić na następujące etapy: elektry-
fi kacja obszarów wiejskich, tworzenie 
małych niezależnych sieci, integracja 
sieci regionalnych oraz połączeń mię-
dzysieciowych. Każdy etap musi być 
skalowalny oraz zapewnić standaryza-
cję i współpracę urządzeń. Kraje roz-
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Rys. 1. Wpływ rozwoju pojazdów elektrycznych na obciążenia szczytowe 
 w zależności od przyjętego scenariusza wdrażania Smart Grid

wijające powinny wyciągać wnioski z 
wdrożeń inteligentnych sieci w krajach 
rozwiniętych.

  Wizja wdrożenia Smart 
Gridu do 2050 r.

Państwa motywowane czynnika-
mi ekonomicznymi, bezpieczeństwa 
lub środowiskowymi, będą określać 
własne priorytety podczas wdrożenia 
Smart Grid. Poniżej przedstawiono pod-
stawowe elementy wpływające na de-
cyzje dotyczące sposobu krótko- i dłu-
goterminowego zarządzania kosztami 
i ryzykiem wynikającym z wdrożenia 
Smart Grid:

  struktura obecnych i planowanych 
dostaw paliwa energetycznego,

  bieżące i przyszłe zapotrzebowanie 
na energię, rozmieszczenie odbior-
ców oraz wzrost wykorzystania po-
jazdów elektrycznych,

  status obecnych i przyszłych sie-
ci przesyłowych i dystrybucyjnych,

  zdolność do połączeń transgra-
nicznych,

  uwarunkowania prawne i rynkowe,
  warunki klimatyczne.

Czynniki zachęcające do wdrożenia 
inteligentnych sieci muszą być rozpa-
trywane w kontekście lokalnych oraz 
globalnych systemów elektroenerge-
tycznych. Podczas szkicowania moż-
liwych scenariuszy wdrożenia Smart 
Grid, należy wziąć pod uwagę takie 
czynniki, jak:

  aktualne profi le obciążeń,
  rozwój technologii aut elektrycz-

nych oraz obciążeń szczytowych 
jakie będą one powodowały,

  potencjał wdrożenia reakcji na po-
pyt,

  rozwój automatycznych odczytów.

Wdrożenie pojazdów elektrycz-
nych i hybrydowych będzie wywiera-
ło ogromny wpływ na funkcjonowanie 
sieci elektroenergetycznej. Obciążenia 
związane z ładowaniem akumulatorów 
będą miały podobny charakter do ob-
ciążeń przemysłowych lub domowych 
- w określonych godzinach notowany 
będzie znaczy wzrost zapotrzebowa-
nia na energię elektryczną. Jeżeli ła-
dowanie będzie się odbywać w spo-
sób kontrolowany - poprzez planowanie 
lub odbieranie sygnałów od wytwórcy 
- obciążenia szczytowe będą zmini-
malizowane.

Wpływ rozwoju pojazdów elektrycz-
nych na obciążenia szczytowe w zależ-
ności od przyjętego scenariusza wdra-
żania Smart Grid przedstawia rys. 1.

Gdzie:
SG 0 - scenariusz bez SG, 
SG Min - scenariusz minimalny, 
SG Max - scenariusz maksymalny.

  Rozwój technologii

Smart Grid nie stanowi pojedynczej 
zamkniętej technologii, jest w praktyce 
zbiorem niezależnych technologii, wdra-
żanych w ramach wspólnego systemu. 

Wdrożenie Smart Grid w różnych rejo-
nach świata rozpocznie się z różnych 
punktów wyjścia i będzie miało odmien-
ny charakter.

Integracja rozproszonych źródeł i 
pojazdów elektrycznych będzie wyma-
gać przejścia sieci przesyłowych i dys-
trybucyjnych od statusu „pasywnych” - 
z ograniczoną automatyzacją, kontrolą 
i monitoringiem - do sieci „aktywnych” 
- globalnych, całkowicie zautomaty-
zowanych, samokontrolujących i sa-
momonitorujących, aby aktywnie od-
powiadać na różnego rodzaju sygnały 
dynamiczne. Zaawansowane narzędzia 
operacyjno-zarządzające pomogą po-
dejmować decyzje w oparciu o dane 
zebrane przez różne systemy monito-
rujące zintegrowane z systemami tele-
komunikacyjnymi.

Infrastruktura przygotowana do 
zdalnego ładowania aut elektrycznych 
zawierać będzie nie tylko możliwość 
włączenia auta do sieci, ale również 
system naliczania opłat, planowania 
ładowania, zapewniający redukcję ob-
ciążeń szczytowych oraz zapewniają-
cy dostęp do energii zgromadzonej w 
akumulatorach w razie sytuacji kryzy-
sowych w sieci. 

Dodatkowe systemy mogą za-
pewnić szereg użytecznych funkcji 
dla odbiorców przemysłowych, insty-
tucjonalnych i domowych, takich jak 
zaawansowane systemy zarządzania 
energią oraz automatyczną kontrolę 
urządzeń i procesów w odpowiedzi na 
sygnały cenowe lub użytkownika.

W technologii sieci inteligentnych 
urządzenia, systemy, komunikacja, 
oprogramowania są na różnych eta-
pach rozwoju. Część z nich to zaawan-
sowane i sprawdzone projekty, nato-
miast pozostałe są na etapie testów i 
badań (tab. 2).

Urządzenia i systemy Smart Grid 
będą dostarczane przez wielu dostaw-
ców z różnych sektorów (elektryka, 
elektronika, informatyka, telekomuni-
kacja, automatyka). Dostawcy ci nie 
byli wcześniej zobligowani do współ-
pracy. Niezbędne do kompleksowej, 
bezproblemowej i bezpiecznej współ-
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pracy elementów sieci inteligentnych 
są ujednolicone standardy, defi nicje i 
protokoły przesyłu danych. 

Wiele krajów planuje lub już rozpo-
częło modernizację sieci oraz przygo-
towuje się do wdrożenia Smart Grid. 
Zróżnicowanie sprzętowe i systemo-
we wynika z różnych norm krajowych, 
prawodawstwa i stosowanych rozwią-
zań. Integracja różnych urządzeń może 
spowodować dodatkowy koszt wdro-
żeń. Aby ułatwić i przyspieszyć stwo-
rzenie globalnej sieci elektroenergetycz-
nej zaleca się w pierwszej kolejności 
wdrażanie norm międzynarodowych. 
Normalizacja zwiększy dodatkowo kon-
kurencyjność na rynku sprzętu i opro-
gramowania, obniżając koszty zakupu. 
Podczas procesów normalizacji nie-
zbędna jest jednak ścisła współpraca 
na szczeblu międzynarodowym. Jedno-
lite rozwiązania zapobiegną przedwcze-
snemu starzeniu się systemu, ułatwią 
aktualizację oraz zapewnią skalowal-
ność wdrożeń. Rozwiązania normowa-

ne zapewnią również integrację nowych 
systemów z systemami już funkcjonu-
jącymi. Będzie też możliwa komunika-
cja urządzeń i aplikacji bez względu na 
lokalizację oraz dostawcę. 

Obecność rozwiązań IT w inteligent-
nych sieciach wprowadza niebezpie-
czeństwo pojawienia się cyber ataków. 
Opracowane normy i jednolite rozwiąza-
nia muszą objąć bezpieczeństwo sys-
temu elektroenergetycznego, wymiany 
informacji oraz zapewnić prywatność 
użytkownikom. 

Smart Grid będzie wymagał opraco-
wania i wyspecyfi kowania bardzo wielu 
ujednoliconych rozwiązań. Najwyższy 
priorytet ma ich wprowadzenie dla ob-
szarów takich, jak:

  zaawansowana infrastruktura po-
miarowa,

  współpraca pomiędzy siecią, a od-
biorcą,

  nadzór sieci,
  automatyzacja sieci oraz integracja 

rozproszonych źródeł energii,

  systemy przechowywania energii,
  wymiana, transfer i zapis danych,
  bezpieczeństwo.

 
W USA nad zapewnieniem standar-

dów Smart Grid czuwa NIST - NATIO-
NAL INSTITUE OD STANDARDS AND 
TECHNOLOGY. NIST współpracuje z 
wieloma krajami, dzieląc się doświad-
czeniami. Ponadto NIST powołał nie-
zależną organizację Smart Grid Intero-
perability Panel, zrzeszającą 600 fi rm i 
organizacji, zajmujących się elementami 
inteligentnych sieci.

W Europie w ramach standaryzacji 
powołano organizację Joint Working 
Group for Standardisation of Smart 
Grids zrzeszającą CEN, CENELEC, 
ETSI oraz Komisję Europejską.

Wszystkie światowe gospodar-
ki skupiają działania na rozwoju norm 
międzynarodowych, na których bazo-
wać będą normy krajowe. Komunika-
cja i współpraca stworzy doskonałe 
perspektywy harmonizacji istniejących 
standardów Smart Grid, w szczegól-
ności dotyczących wymiany informacji 
i wymogów w zakresie infrastruktury.

Zadaniem najważniejszym i najtrud-
niejszym jest współpraca wszystkich 
podmiotów rynku energetycznego w 
zakresie polityki i regulacji dotyczących 
Smart Grid. W niektórych przypadkach, 
brak współpracy podczas programów 
pilotażowych przyczynił się do wystą-
pienia istotnych problemów. Większość 
kwestii politycznych i regulacyjnych 
związana jest ze znalezieniem właści-
wej równowagi w podziale kosztów, ko-
rzyści i ryzyk pomiędzy podmiotami.

Kluczowe zagadnienia związane z 
polityką, na które regulator musi odpo-
wiedzieć:

  jak odzyskać koszty związane z 
wdrożeniem Smart Grid?

  jak podzielić pomiędzy przedsię-
biorstwa sieciowe a odbiorcę nie-
spełnione, a oczekiwane korzyści 
związane z wdrożeniem Smart 
Grid?

  które możliwości Smart Grid będą 
obowiązkowe, a które opcjonalne?

  jak obronić konsumentów przed 

Tab. 2. W technologii sieci inteligentnych urządzenia, 
systemy, komunikacja, oprogramowania są na różnych etapach rozwoju

Funkcje i możliwości Poziom prac Szybkość rozwoju

System monitoringu, pomiarów i kontroli W opracowaniu Szybko

Komunikacja i IT Zaawansowane Szybko

Integracja OZE i systemów magazynowania W opracowaniu Szybko

Aplikacje wspierające przesył Zaawansowane Umiarkowanie

Zarządzenie dystrybucją /automatyzacja W opracowaniu Umiarkowanie

Optymalizacja sieci i bezpieczeństwo Zaawansowane Szybko

Zaawansowana infrastruktura pomiarowa Zaawansowane Szybko

System ładowania pojazdów W opracowaniu Szybko

Dodatkowe funkcje i systemy W opracowaniu Szybko
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prawdopodobieństwem nieuza-
sadnionych podwyżek cen?

  czy traktować inwestycje w Smart 
Grid ulgowo w porównaniu do in-
nych inwestycji w sektorze elek-
troenergetycznym, czy na równi z 
nimi?

  kto pokryje koszty wdrożenia w 
przypadku mniej zamożnych klien-
tów?

Wraz z wdrożeniem Smart Grid ko-
nieczna będzie modernizacja infrastruk-
tury pomiarowej oraz budowa nowych 
zdolności przesyłowych. Aby umożliwić 
skuteczne działanie obecnie i w przy-
szłości ustawodawcy muszą umożli-
wić podejmowanie na czas właściwych 
inwestycji w system przesyłowy. Nie-
wystarczające lub nietrafne inwesty-
cje niosą ryzyko wyższych kosztów i 
awarii systemu.

Wdrożenie inteligentnych sieci w 
obszarze sieci dystrybucyjnych jest 
bardziej kompleksowym i trudniej-
szym zadaniem niż w przypadku sieci 
przesyłowych. Wdrożenie może jednak 
przynieść konkretne korzyści dla OSD i 
odbiorców końcowych. Sieci dystrybu-
cyjne mają o wiele więcej elementów 
do kontroli i zarządzania, a zatem sta-
wiane są w nich większe wymagania 
dla systemów informatyczno-teleko-
munikacyjnych. Ze względu na kom-
pleksowość zagadnienia, należy okre-
ślić strategię wdrożenia Smart Grid dla 
sieci dystrybucyjnych tak, aby korzyści 
były jak największe, przy optymalnych 
kosztach oraz efektywnym zarządzaniu.

  Inteligentna sieć = 
inteligentny konsument 

Udostępnienie konsumentowi in-
formacji o zużyciu, aktualnej cenie oraz 
dostęp do dodatkowych funkcji pomo-
gą mu stać się „inteligentnym”. Regu-
lacje związane z klientem można po-
dzielić na trzy grupy: wymiana danych 
klient-operator, optymalizacja cen oraz 
zapewnienie prywatności.

Informacje odbierane przez klienta 
muszą być przejrzyste i zrozumiałe, tak 

aby mógł on zarządzać swoim zuży-
ciem prądu, co przyczyni się do redukcji 
obciążeń szczytowych i zwiększy stabil-
ność systemu elektroenergetycznego. 
Zalety posiadania informacji o zużyciu 
można podzielić na 3 grupy:

  krótkoterminowe - motywacja fi nan-
sowa do zmniejszenia konsumpcji 
podczas obciążeń szczytowych,

  zwiększenie świadomości o zu-
życiu - np. instalowanie progra-
matorów urządzeń, korzystanie z 
oświetlenia energooszczędnego i 
paneli solarnych w celu ogranicze-
nia kosztów,

  długoterminowe - użytkowanie 
urządzeń o dużej efektywności 
energetycznej, poprawa charakte-
rystyk energetycznych budynków.

Wielu analityków uważa, że pełny 
potencjał Smart Grid może być wy-
korzystany jedynie przy płynnym i au-
tomatycznym przepływie informacji 
pomiędzy siecią, a urządzeniami koń-
cowymi, zaprogramowanymi przez od-
biorcę. Wymiana informacji i podjęcie 
działań odbywałoby się automatycznie, 
zgodnie z parametrami zadeklarowa-
nymi przez odbiorcę. Obecnie prowa-
dzonych jest wiele badań i testów sku-
pionych na automatyzacji zarządzania 
energią w zależności od obciążenia i 
ceny energii.

Wiele aspektów związanych z ko-
munikacją sieć - odbiorca oraz z reak-
cją na popyt zostaje nadal do określe-
nia, m.in.: 

  jaka jest najlepsza technika komu-
nikacji,

  jaki powinien być stopień automa-
tyzacji,

  jaki system reakcji na popyt jest 
najlepszy dla poszczególnych grup 
odbiorców?

Na rynku energii istnieje wiele opcji 
określania kosztów energii, od statycz-
nych po dynamiczne. Zdolność nali-
czania opłat dynamicznych jest zaletą 
Smart Grid, aczkolwiek wprowadza py-
tania dotyczące kosztów energii elek-
trycznej - czy powinny odzwierciedlać 

Krzysztof Hajdrowski

rzeczywiste koszty? Projekty pilotażo-
we wykazały, iż taryfi kowanie dyna-
miczne zmniejszyło o 15% obciążenia 
szczytowe. Wprowadzając dodatkowe 
usługi (np. automatyzację), obciążenia 
szczytowe mogą być jeszcze bardziej 
zredukowane. Badanie wykazały, że 
bardziej szczegółowa i częstsza infor-
macja o stosowanej taryfi e i bieżącym 
zużyciu energii zwiększa stabilność sie-
ci i w większym stopniu redukuje ob-
ciążenia szczytowe dzięki większemu 
zaangażowaniu użytkowników. 

W wyborze polityki cenowej zwią-
zanej z wdrożeniem Smar Grid regu-
lator będzie musiał nie tylko rozważyć 
sposób taryfi kowania, komunikacji i 
uświadamiania zmian klientowi. Roz-
ważenia wymagają również następu-
jące pytania: 

  czy dynamiczne naliczanie opłat 
powinno być usługą podstawową 
czy dodatkową?

  zależność czasu od ceny energii 
- co jaki okres czasu uaktualniana 
będzie cena, aby efektywnie reali-
zować reakcję na popyt?

  czy należy wprowadzić (i jaką) po-
litykę przejściową w taryfi kacji, aby 
pomóc przezwyciężać bezwład-
ność i niechęć klienta?

  czy istnieją alternatywy dla dyna-
micznego naliczania, przynoszące 
zbliżone korzyści? 
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Ważną troską klientów oraz obroń-
ców prywatności jest bezpieczeństwo 
i ochrona prywatnych danych i własno-
ści. Smart Grid, a w szczególności inte-
ligentne opomiarowanie, przesyła wiele 
indywidualnych danych, które powinny 
być chronione przed dostępem osób 
trzecich.

Szczególnej uwagi wymagają na-
stępujące kwestie:

  kto jest właścicielem danych, jaki 
jest sposób ich przechowywania, 
udostępniania i przetwarzania?

  kto jest gwarantem prywatno-
ści i bezpieczeństwa danych?

  czy możl iwa będzie sprze-
daż i wgląd do danych?

USA i Europa zaczynają zajmować 
się kwestiami dotyczącymi bezpieczeń-
stwa danych, o czym świadczy, zapro-
ponowanie zasad odnoszących się do 
danych konsumenckich na konferencji 
w Ohio oraz zalecenia Komisji Euro-
pejskiej dla bezpieczeństwa, przetwa-
rzania, danych w ramach Smart Grid.

  Wnioski

Akceptacja społeczeństwa i bez-
pieczeństwo socjalne stanowią kluczo-
we kwestie dla instytucji promujących 
Smart Grid. Inteligentna sieć umożliwi 
zdalne odcięcie dostaw, przez co nega-
tywnie wpłynie na odbiorców mających 
trudności z terminowymi płatnościami 

(emeryci, renciści, inwalidzi). Sygnały 
cenowe będą korzystne przede wszyst-
kim dla osób mających duże zużycie w 
godzinach szczytowych podczas, gdy 
koszty wdrożenia zostaną poniesione 
przez wszystkich konsumentów. Ist-
nieje niebezpieczeństwo nadużywania 
zdalnych wyłączeń przez OSD (mu-
szą zostać wprowadzone limity i sytu-
acje określające wyłączenie). Z drugiej 
strony zdalne wyłączenie to znaczna 
oszczędność w porównaniu to wyłą-
czenia ręcznego.

Współpraca międzynarodowa 
umożliwi wymianę doświadczeń, moni-
torowanie postępu i koordynację działań 
w priorytetowych obszarach, takich jak: 
technologia, rynek, polityka i regulacja. 
Wiele krajów uruchomiło we własnym 
zakresie, w sposób nieskoordynowany, 
programy pilotażowe, których wyniki i 
wnioski nie zostały omówione i udo-
stępnione na forum międzynarodowym.

Zunifi kowane rozwiązania odgry-
wają bardzo ważną rolę we wdrożeniu 
technologii. Stworzenie wspólnej specy-
fi kacji sprzętowej umocni konkurencję, 
przyspieszy innowację oraz ograniczy 
koszty. Współpraca przy standaryzacji 
jest konieczna, aby uwzględnić potrze-
by wszystkich regionów i uniknąć po-
wielania się norm. Obecnie istnieje pil-
na potrzeba rozwoju nowych instalacji 
i programów pilotażowych, w ramach 
których wiedza będzie pomnażana i 
wymieniana.

Prace badawcze nad przyłącze-
niem odnawialnych źródeł energii oraz 
reakcji na popyt wystartowały znacznie 
wcześniej niż pojawiło się pojęcie Smart 
Grid. Podczas wdrożenia inteligentnych 
sieci nie można pominąć wcześniej-
szych doświadczeń i rozwiązań. Po-
winny one stanowić punkt wyjściowy 
dla dalszego rozwoju.

Inteligentne sieci mogą zapewnić 
korzyści dla krajów rozwijających się, 
budujących nowoczesny system elek-
troenergetyczny. W części przypadków 
rozwiązania stosowane w krajach roz-
winiętych będą odpowiednie dla krajów 
rozwijających się lub będą wymagały 
dyskusji i dostosowania do warunków 
lokalnych. Współpraca krajów rozwi-
jających się z rozwiniętymi może do-
starczyć podstawy do identyfi kacji pro-
blemów.

Smart Grid to nie tylko szanse, ale 
także wyzwania. Stworzenie nowocze-
snej sieci nastąpi jedynie przy współ-
pracy energetyki, rządów, regulatorów 
i społeczeństwa.

Rys. 2. Główne przesłanie: podnoszenie „inteligencji” systemu elektroenergetycznego jest procesem stopniowym, 
ewolucyjnym, a nie jednorazowym, rewolucyjnym działaniem

Artykuł powstał na podstawie 
opracowania: Technology Roadmap, 
Smart Grids, Global Status and Vi-
sion to 2050; International Energy 
Agency, draft February 3 2010. 
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Inteligentne sieci energetyczne (ISE, ang. smart grid) polegają na budowie 

nowoczesnych rozwiązań w zakresie optymalizacji systemu energetycznego. 
Zastosowanie takich systemów pozwala na łączenie, wzajemną komunikację, 
optymalne sterowanie rozproszonymi dotychczas elementami sieci energetycznych 
po stronie producentów, jak i odbiorców energii. W rezultacie tych działań nowy 
system ogranicza zapotrzebowanie na energię. Jednym z przykładów, są sieci 
wyposażone w nowoczesną infrastrukturę (liczniki, wyłączniki, przełączniki, 
rejestratory), które umożliwiają wzajemną wymianę i analizę informacji, 
a w efekcie - optymalizację zużycia energii (cieplnej, elektrycznej)
lub np. dystrybucji gazu. 

Sieci inteligentne, analizując w cza-
sie zapotrzebowanie na energię 

mogą w pewnym stopniu wpływać za-
równo na popyt, jak i na podaż ener-
gii. Wpływając na minimalizowanie np. 
strat przy przesyłaniu, przyczyniają się 
do ograniczenia produkcji (tym samym 
kosztu produkcji, emisji CO2), czy łago-
dzenia szczytowego zapotrzebowania 
na energię poprzez racjonalne rozłoże-
nie w czasie planowanego poboru. Sza-
cuje się, że wdrażając ISE można uzy-
skać oszczędność energii rzędu 10%. 
Krajem najbardziej zaawansowanym 
obecnie we wdrażaniu inteligentnych 
sieci energetycznych są Włochy.

Narodowy Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej jeszcze 
w tym roku ogłosi program wspierający 
działania polegające na budowie inte-
ligentnych sieci energetycznych. Pro-
jekt programu został opracowany przy 
udziale różnych środowisk związanych z 
rynkiem energetycznym, które w swoich 
bieżących działaniach promują energo-
oszczędność i efektywność energetycz-
ną. Planowane efekty realizacji Programu 
Priorytetowego Inteligentnych sieci ener-
getycznych wpisują się w cele Pakietu 
energetyczno-klimatycznego Unii Euro-
pejskiej, którego celem jest uzyskanie 
do 2020 r. oszczędności w obszarze:sieci energetyczne
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  zwiększenia efektywności ener-
getycznej o 20%,

  zwiększenia udziału energii ze 
źródeł odnawialnych do 20% cał-
kowitego zużycia energii fi nalnej 
w UE,

  zmniejszenia emisji gazów cie-
plarnianych, o co najmniej 20%.

Budżet nowego programu za-
planowano w formie dotacji na kwo-
tę 320 mln zł. Środki na realizację 
programu będą pochodziły z Urzę-
du Regulacji Energetyki, z pienię-
dzy pobieranych od dystrybutorów 
elektryczności za niedopełnienie 
obowiązku dostaw elektryczności z 
odnawialnych źródeł energii. Dota-
cję podzielono na realizację dwóch 
głównych tematów: 150 mln zł na 
wdrażanie inteligentnych sieci ener-
getycznych i 170 mln zł na działa-
nia w zakresie budowy odnawialnych 
źródeł energii oraz zakup i montaż 
energooszczędnego oświetlenia, a 
także budowy urządzeń magazyno-
wania energii. Pomoc fi nansowa w 
ramach programu będzie udzielana 
w formie dotacji w wysokości od 30 
do 70% a płatności będą realizowa-
ne w latach 2013-2017. Założono, że 
przynajmniej raz w roku w latach od 
2012 do 2016, NFOŚiGW ogłosi na-
bór wniosków w trybie konkursu za-
mkniętego. Podpisanie umów będzie 
następować wg procedur Narodowe-
go Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej.

Beneficjentami podstawowymi 
wdrażanego programu prioryteto-
wego będą: przedsiębiorcy, jednost-
ki samorządu terytorialnego, spółki 
zarządzające specjalnymi strefami 
ekonomicznymi oraz konsorcja na-
ukowo-przemysłowe.

Program zakłada dofi nansowy-
wanie m.in. 12 różnych rodzajów 
przedsięwzięć w tzw. przestrzeniach 
pilotażowych, w tym projekty inte-
ligentnych sieci energetycznych w 
zakresie energii elektrycznej obejmu-
jące co najmniej 10 tys. punktów po-
miarowych (m.in. w gospodarstwach 

domowych, małych i średnich przed-
siębiorstwach, obiektach usługowych, 
handlowych) lub 1 tys. punktów po-
miarowych w specjalnych strefach 
ekonomicznych, w których będą 
wdrażane rozproszone źródła ener-
gii odnawialnej.

Ocena wniosków będzie następo-
wała w ramach spełnienia kryteriów 
dostępu (formalnych i merytorycz-
nych). Negatywny wynik na etapie 
kryteriów dostępu wyklucza wnio-
sek o dofi nansowanie przedsięwzię-
cia z dalszego postępowania. Wnioski 
spełniające kryterium dostępu bę-
dą w kolejnej części oceny uszere-
gowane w zależności od uzyskanego 
wskaźnika efektywności kosztowej 
DGC (DGC - dynamiczny koszt jed-
nostkowy). Koszt ten jest wyrażony 
w złotówkach na jednostkę efektu 
ekologicznego. Im niższa jest wartość 
wskaźnika, tym przedsięwzięcie jest 
bardziej efektywne.

W ramach Programu dofi nanso-
wane będą projekty Smart Grid w za-
kresie energii elektrycznej, gazowej, 
energii cieplnej, wielu mediów (ener-
gia elektryczna, gaz, energia ciepl-
na, ciepła woda użytkowa), kampa-
nie edukacyjno-informacyjne, projekty 
informatyczne, opracowania specyfi -
kacji standardów, opracowania tech-
niczno-ekonomicznych studiów wyko-
nalności, m.in.:

  opracowania techniczno-ekono-
micznych studiów wykonalności 
zadań w obszarze inteligentnych 
sieci energetycznych,

  opracowania w zakresie budowy 
systemów informatycznych dla 
zarządzania obciążeniami szczy-
towymi, integracji opomiarowa-
nia,  i  zarządzania dystrybucją 
energii z systemami telekomuni-
kacyjnymi,

  opracowania i realizacja progra-
mów systemów zarządzania po-
pytem,

  opracowania i realizacja pilotażo-
wych programów taryfowych,

  kampanie informacyjno-edukacyj-
ne, w tym seminaria dotyczące 

zagadnień wdrażania inteligent-
nych sieci energetycznych,

  budowy obiektów rozproszonej 
energetyki odnawialnej (alterna-
tywnej),

  budowy energooszczędnego 
oświetlenia,

  budowy urządzeń magazynują-
cych energie i/lub kondensatory 
kompensujące moc bierną w ra-
mach,

  budowy/przebudowy sieci elek-
troenergetycznych służących 
przyłączeniu odnawialnych źró-
deł energii.

Realizacja programu stwarza dla 
polskiego środowiska energetyczne-
go w najbliższym czasie dużą szansę 
na dodatkowe wsparcie planowanych 
działań pilotażowych w ISE. Natu-
ralnymi czynnikami skłaniającymi do 
inwestycji wnioskodawców pomocy 
powinna być perspektywa: możliwo-
ści zwiększenia efektywności sieci i 
poprawy ogólnego funkcjonowania 
systemu poprzez lepsze mechanizmy 
reagowania na popyt oraz zmniejsze-
nia kosztów (zdalna kontrola nad licz-
nikami, niższe koszty wykonywania 
odczytów, uniknięcie inwestycji w wy-
twarzanie energii w godzinach szczy-
tu, itd.). W rezultacie gospodarstwa 
domowe i przedsiębiorstwa mogą 
mieć łatwy dostęp do informacji na 
temat zużycia, aby utrzymać niskie 
koszty energii. Inteligentne sieci są 
więc przede wszystkim niezbędnym 
czynnikiem umożliwiającym świad-
czenie klientom usług o wartości do-
danej. 
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W ostatnim czasie doszło do radykalnych zmian 
w funkcjonowaniu europejskiego rynku 

energii i gazu. Zmiany związane są z postępującą 
globalizacją gospodarki, upowszechnieniem 
wykorzystania gazu ziemnego oraz zmianami 
legislacyjnymi na rynkach gazu. Zdaniem ekspertów 
za 3-5 lat Polsce zacznie brakować energii. 
Priorytetem Polski jest poszukiwanie własnych źródeł 
energii, uruchomienie terminalu LNG w Świnoujściu 
i budowa połączenia gazowego Północ - Południe. 
Jakie są szanse na realizację tych projektów? 
Czy znajdą się środki na ich sfi nansowanie? 
Publikacja analizuje kluczowe kwestie warunkujące 
tworzenie konkurencyjnego rynku gazu w Polsce, 
w tym problemy związane z rozdziałem 
monopolistów, utrudnionym dostępem stron trzecich 
do infrastruktury oraz nadużywaniem pozycji 
rynkowej w sektorze energetycznym. 

  Rewizja planów 
gazowych UE

Gaz ziemny jest coraz ważniejszym 
elementem bezpieczeństwa energe-
tycznego Unii Europejskiej, pokrywa-
jącym czwartą część zaopatrzenia w 
źródła energii pierwotnej i wykorzysty-
wanym głównie do wytwarzania energii 
elektrycznej, ogrzewania, jako surowiec 
przemysłowy i jako paliwo w transpor-
cie. Europa potrzebuje w pełni funkcjo-
nującego, połączonego i zintegrowane-
go wewnętrznego rynku energii gazu. 
UE wdraża 3-ci Pakiet Infrastruktury 
Energetycznej, którego ważnym ele-
mentem jest Polska.1 W perspektywie 
żadne państwo członkowskie nie mo-
że znaleźć się na tzw. wyspie gazowej 
ze względu na brak infrastruktury po-
łączeń z resztą Unii.2

Dominujący gracze na gazowym 
rynku Europy nowelizują swoje strate-
gie w kontekście 3-go pakietu (rys. 1). 
Dotychczasowe dokumenty nie ujmo-
wały przede wszystkim kryzysu fi nan-

Cezary Tomasz Szyjko, członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, dr nauk prawnych, adiunkt Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

OTOCZENIE PRAWNE ROZWOJU 
RYNKU GAZU W POLSCE

- stan obecny i perspektywy

1) 3-ci Pakiet Energetyczny wszedł w życie z dniem 3 marca 2011 r. Niestety do dnia dzisiejszego nie wszedł on w Polsce w pełnym zakresie. Dokumenty prawne związane z „3-cim 
Pakietem Legislacyjnym”:

- Regulacja EC 713/2009 z 13 lipca 2009 ustanawiająca Agencję ds. Współpracy Regulatorów Energii (ACER);
- Regulacja EC 714/2009 z 13 lipca 2009 o warunkach dostępu do sieci związanych z trans-graniczną wymianą energii elektrycznej;
- Regulacja EC 715/2009 z 13 lipca 2009 o warunkach dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego;
- Dyrektywa 2009/72/EC z 13 lipca 2009 dotycząca wspólnych zasad dla wewnętrznego rynku energii elektrycznej;
- Dyrektywa 2009/73/EC z 13 lipca 2009 dotycząca wspólnych zasad dla wewnętrznego rynku gazu ziemnego.

2) C.T. Szyjko, Nowa europejska strategia rozwoju infrastruktury energetycznej, Nowa Energia, nr 2(20)/2011 s. 4-11.
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sowego i będących jego następstwem 
zmian popytu na surowiec. Ostatnie 
trzy lata to również zmiany jakie przy-
niósł gaz łupkowy: większa podaż kra-
jowego surowca w USA oraz rozwój 
rynku LNG. Ten okres wiąże się także 
z intensyfi kacją prac nad rozbudową in-
frastruktury przesyłowej, nowych połą-
czeń międzysystemowych i rozpoczę-
ciem budowy terminali LNG w Europie. 
Nowe plany gazowych potentatów po-
kazują świadomość fi rm, iż liberalizacja 
rynku gazu w Unii Europejskiej wpły-
nęła na osłabienie dominującej pozy-
cji największych spółek, a co za tym 
idzie, konieczne stało się poszukiwanie 
nowych obszarów realizacji zysków.

Odpowiednie, zintegrowane i nieza-
wodne sieci gazowe to nie tylko pod-
stawowy warunek realizacji celów po-
lityki energetycznej UE, ale również 
warunek realizacji strategii gospodar-
czej UE. Rozwój infrastruktury gazowej 
pozwoli UE nie tylko zapewnić prawi-
dłowo funkcjonujący wewnętrzny ry-
nek energii, ale zwiększy też bezpie-

czeństwo dostaw, umożliwi integrację 
różnych źródeł energii, zwiększy efek-
tywność energetyczną oraz zapewni 
konsumentom korzyści wynikające ze 
stosowania nowych technologii i inteli-
gentnego wykorzystania energii.3

  Korytarz 
Północ-Południe

UE rozumie, że płaci wysoką ce-
nę za swoją przestarzałą infrastruktu-
rę energetyczną, którą charakteryzują 
słabe połączenia międzysystemowe. W 
styczniu 2009 r. rozwiązaniom na rzecz 
wyeliminowania przerw w dostawie ga-
zu w Europie Wschodniej przeszko-
dził brak opcji zwrotnego przepływu 
gazu oraz niewłaściwa infrastruktura 
połączeń międzysystemowych i ma-
gazynowania. Ryzyko i koszt przerw 
w dostawach oraz straty znacznie się 
zwiększą, jeżeli UE nie zainwestuje pil-
nie w inteligentne, efektywne i konku-
rencyjne rurociągi i nie wykorzysta swo-
jego potencjału poprawy efektywności 

Rys. 1. Dominujący gracze na rynku gazowym w Europie 
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Rys. 2. Struktura popytu na gazu w Europie

3)  B. Jankowski, Ocena skutków zaostrzenia unijnej polityki klimatycznej dla Polski, ze szczególnym uwzględnieniem sektora elektroenergetycznego do roku 2050, Elektroenergetyka. 
Współczesność i Rozwój, nr 4(6)/2010, s.138.

energetycznej. Zwiastunem nowej unij-
nej polityki jest gazociąg w Slobodni-
cy. To część inwestycji związanych z 
tworzeniem energetycznego korytarza 
Północ-Południe, który ma połączyć 
państwa UE z Europy Środkowej - od 
gazoportu w Świnoujściu do takiego 
terminalu w Chorwacji i gazociągu Na-
bucco, który będzie dostarczać gaz ze 
złóż nad Morzem Kaspijskim.
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Po dwóch latach budowy w sierp-
niu br. otwarto rurociąg, który pozwoli 
Chorwacji sprowadzać gaz z Węgier i 
w drugą stronę dostarczać skroplony 
surowiec z gazoportu nad Adriatykiem. 
Nowy gazociąg z miejscowości Slobod-
nica we wschodniej Chorwacji do mia-
sta Varosfold w środkowych Węgrzech 
ma 290 km długości i kosztował 395 
mln euro. Jedna trzecia rury budowanej 
od 2009 r. leży w Chorwacji, a reszta 
na terenie Węgier. Rurą można trans-
portować w obu kierunkach 6,5 mld 
m3 gazu rocznie. To dwa razy więcej 
niż roczne zużycie gazu w Chorwacji, 
która na dodatek dwie trzecie zapotrze-
bowania na gaz pokrywa z własnych 
złóż i importuje tylko ok. 1 mld m3 ga-
zu rocznie.4

Nowa rura pozwoli dostarczać z 
Węgier gaz także do Bośni, ale również 
wtedy moce przesyłowe gazociągu nie 
będą w pełni wykorzystane. Większe 
szanse na to są w przyszłości, gdy za-
kończy się budowa gazoportu na chor-
wackiej wyspie Krk nad Adriatykiem. 
Wtedy oddana teraz do eksploatacji 
rura będzie transportować do Euro-
py Środkowej surowiec dostarczany w 
skroplonej postaci do nowego termina-
lu. Będzie to część nowego korytarza 
energetycznego Północ-Południe, który 
ma połączyć nowe źródła dostaw gazu 
do Europy Środkowej - od gazoportu w 
polskim Świnoujściu do gazociąg Na-
bucco ze złóż nad Morzem Kaspijskim.5

Podstawowym warunkiem powo-
dzenia korytarza jest zapewnienie do-
stępności wszystkich elementów ko-
rytarza (zasobów gazu, infrastruktury 
transportowej i podstawowych umów) 
zarówno we właściwym czasie, jak i w 
znacznym zakresie. Dotychczas doko-
nano znacznego postępu w tym kierun-
ku. Dzięki pomocy fi nansowej ze strony 

Komisji (programy EPNG lub TEN-E) 
i wielkim staraniom przedsiębiorstw 
będących operatorami gazociągów, 
określone projekty transportowe, czyli 
Nabucco, ITGI, TAP i White Stream są 
już na etapie opracowywania i ocenia 
się również inne opcje. Projektom Na-
bucco i Posejdon, podmorskiemu po-
łączeniu międzysystemowemu na linii 
Włochy-Grecja stanowiącemu część 
ITGI, przyznano częściowe zwolnie-
nie z wymogu zapewnienia dostępu 
stronom trzecim (tzw. „zwolnienie na 
podstawie art. 22”).6

  Liberalizacja polskiego 
rynku

To właśnie Polska zrobiła pierwszy 
krok w kierunku utworzenia korytarza 
Północ-Południe. Wkrótce gaz popły-
nie ukończonym już po stronie polskiej 
połączeniem z Czechami w okolicach 
Cieszyna. W ten sposób zyskujemy fi -
zyczne połączenie z całą siecią gazo-
ciągów i gazowym węzłem w Baumgar-
ten (Austria). Zdaniem doradcy zarządu 
Biura Projektów Gazoprojekt Adama 
Matkowskiego, budowa kilku połączeń 
międzysystemowych jest korzystniejsza 
niż jeden wielki projekt. Znane są plany 
budowy łącznika ze Słowacją w oko-
licach przełęczy Łupkowskiej. - Ma to 
sens, jeśli Słowacy połączą się z Wę-
grami. Wtedy będzie można tłoczyć 
tamtędy ok. 3,5 mld m3 gazu rocznie 
- powiedział Matkowski.7 Dodał, że to 
połączenie będzie uzupełnieniem łącz-
nika pod Cieszynem. Matkowski ocenił, 
że w te plany dobrze wpisuje się projekt 
gazociągu Nabucco (z Iranu). Zazna-
czył, że jeżeli zostanie on dociągnięty 
do węzła w Baumgarten, to dzięki ko-
nektorom Polska zyska bezpośredni 
dostęp do niego. 

Rys. 3. Mapa połączeń gazowych 
w Europie Środkowej

4) http://naturalgasforeurope.com/tag/marlene-holzner (dostęp 08.08.2011 r.).

5) 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. 

6) K. Kwiecień, Trzeci pakiet liberalizacyjny, wystąpienie na sympozjum „perspektywy rynku gazowego w Polsce”, Warszawa, 2 grudnia 2010 r., www.konferencje.pb.pl (dostęp 
8.08.2011 r.).

7) Wystąpienie w czasie debaty „Plan Marshalla dla infrastruktury,” Warszawa, 22 luty 2011 r., www.proinwestycje.pl (dostęp 8.08.2011 r.).

8) B. Ekstowicz, Uwarunkowania dyplomatyczne i prawne UE w stymulowaniu rozwoju sektora energetycznego w subregionie europejskim. konsekwencje polityki zagranicznej dla 
systemu elektroenergetycznego w Polsce, Elektroenergetyka. Współczesność i Rozwój, nr 4(6)/2010, s. 156.
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Opis mapy: 1. Elementy korytarza gazo-
wego Północ-Południe, 2. Planowany gazo-
ciąg Polska-Litwa, 3. Europejska część pla-
nowanego gazociągu Nabucco, 4. Terminal 
LNG, 5. Terminal LNG Adria.

Polska potrzebuje w pełni funkcjo-
nującego, połączonego i zintegrowa-
nego dostępu do wewnętrznego rynku 
UE w obszarze energii. Zdaniem eks-
pertów za 3-5 lat Polsce zacznie brako-
wać energii, a defi cyt gazu spowoduje 
wzrost cen. Dotychczasowe połączenia 
międzysystemowe z Europą są za sła-
be, aby importować energię. W Polsce 
największy wpływ na funkcjonowanie 
rynku gazu miało wprowadzenie libe-
ralnych reform prawnych. Ale niestety 
np. wykorzystanie w praktyce prawa 
zmiany sprzedawcy energii elektrycznej 
wciąż obarczone jest ograniczeniem. 
Zakłady energetyczne, mając monopol 
geografi czny, nie kwapią się do infor-
mowania swoich klientów o możliwości 
zmiany dostawcy energii elektrycznej.8
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Również rynek gazu ziemnego 

wciąż czeka na zmiany. Podjęte do-
tychczas działania służące liberalizacji 
rynku gazu, jak dotąd w niewielkim za-
kresie przyczyniły się do zwiększenia 
konkurencyjności gospodarki i wyrów-
nania standardów życia między Polską, 
a pozostałymi krajami UE. Nie dopro-
wadzono do rozbicia monopolu, czego 
przejawem jest brak dostaw gazu opar-
tych na wykorzystaniu zasady TPA. Brak 
niezbędnych ustaw regulujących rynek 
gazu ziemnego przyczynia się do groźby 
nieoczekiwanego wzrostu cen i zwięk-

szenia ryzyka kryzysu energetycznego.9

Szansą na uzdrowienie sytuacji jest 
pojawienie się na rynku gazu konkuren-
cji. Być może taka sytuacja będzie mia-
ła miejsce jeżeli uruchomione zostaną 
polskie złoża gazu łupkowego, którymi 
zainteresowane są nie tylko PGNiG, ale 
też Shell, BP, czy Gazprom. Wstępne 
szacunki określają wielkość polskich 
zasobów tego gazu między 1,5 a 3 bln 
m3. Mogłyby to pokryć krajowe zapo-
trzebowanie na gaz ziemny przez 100 
lat, bo roczne zużycie w Polsce to ok. 
14 mld m3. - Jesteśmy zdeterminowani, 

9) C.T. Szyjko, Ewolucja polskiego prawa w świetle trzeciego pakietu liberalizacyjnego, kwartalnika „Elektroenergetyka - Współczesność i Rozwój” nr 5(7), Warszawa 2011.

10) C.T. Szyjko, Gorączka złota XXI wieku, [w:] Wiadomości Naftowe i Gazownicze - czasopismo naukowo-techniczne, nr 5(157), Kraków 2011, s. 38.

11) M. Kaliski, Założenia polityki energetycznej, wystąpienie na IV CEE Gas Summit, Warszawa 8.02.2011 r., www.tcct.pl (dostęp 8.08.2011 r.).

12) http://www.euractiv.com/en/energy/putin-seek-2050-gas-roadmap-brussels-visit-news-502373 (dostęp 8.08.2011 r.).

aby wydobycie gazu łupkowego w Pol-
sce stało się faktem - stwierdził premier 
Donald Tusk.10

Przypomnijmy, że kluczowe elemen-
ty polityki energetycznej Polski obej-
mują: 

  budowę terminalu LNG w Świno-
ujściu,

  zwiększenie podziemnych maga-
zynów gazu,

  rozszerzenie systemu przesyłu i 
dystrybucji,

  zwiększenie krajowego wydoby-
cia gazu ziemnego, w tym łupko-
wego.11

2 grudnia 2010 r. weszło w życie 
Rozporządzenie Parlamentu Europej-
skiego i Rady (UE) NR 994/2010 z dnia 
20 października 2010 r. w sprawie środ-
ków zapewniających bezpieczeństwo 
dostaw gazu ziemnego i uchylenia dy-
rektywy Rady 2004/67/WE. Biorąc 
pod uwagę znaczenie gazu w koszyku 
energetycznym Unii, podejmowane są 
wszelkie kroki niezbędne do zapewnie-
nia nieprzerwanych dostaw, zwłaszcza 
w przypadku wystąpienia trudnych wa-
runków klimatycznych lub na wypadek 
zakłócenia dostaw. Uznaje się, że ce-
le te należy realizować poprzez zasto-
sowanie najbardziej opłacalnych środ-
ków, tak aby nie zaszkodzić względnej 
konkurencyjności tego paliwa w po-
równaniu z innymi.12 Na mocy dyrekty-
wy Rady 2004/67/WE po raz pierwszy 
ustanowiono na szczeblu Wspólnoty 
ramy prawne mające na celu zapew-
nienie bezpieczeństwa dostaw gazu 
oraz właściwego funkcjonowania we-
wnętrznego rynku gazu w przypadku 
zakłóceń w dostawach gazu. Rynek 
gazu ziemnego w Polsce jest regulo-
wany praktycznie w ramach każdego 
segmentu. Dodatkowo, modele regu-
lacji stosowane w Polsce prowadzą do 
powstawania nieefektywności oraz nie 
przyczyniają się do rozwoju rynku gazu 
oraz wzrostu konkurencji. 
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Rys. 4. Charakterystyka porównawcza ram regulacyjnych rynku gazu w Polsce i UE 

Rys. 5. Kluczowe wyzwania otoczenia regulacyjnego w Polsce
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Opracowanie wspólnych kryteriów 
minimalnych dotyczących bezpieczeń-
stwa dostaw gazu powinno zapewnić 
w tym zakresie równe warunki konku-
rencji, z uwzględnieniem specyfi ki kra-
jowej i regionalnej oraz stworzyć istotne 
zachęty do budowy niezbędnej infra-
struktury i do podniesienia poziomu 
gotowości na wypadek sytuacji kry-
zysowej. Współodpowiedzialność za 
bezpieczeństwo dostaw gazu spoczy-
wa na przedsiębiorstwach gazowych, 
państwach członkowskich, w szczegól-
ności za pośrednictwem właściwych 
organów tych państw członkowskich 
oraz Komisji w granicach zakresu dzia-
łalności i kompetencji każdego z tych 
podmiotów. W stosownych przypad-
kach krajowe organy regulacyjne, o ile 
nie są one właściwymi organami, rów-
nież powinny przyczyniać się do za-
pewniania bezpieczeństwa dostaw ga-
zu w granicach zakresu działalności i 
kompetencji tych podmiotów zgodnie z 
dyrektywą 2009/73/WE.13 Niezadowo-
lenie polskich odbiorców w segmencie 
handlu gazem jest bezpośrednią konse-
kwencją braku konkurencji na rynku, ze 
względu na niedostosowanie polskiego 
systemu regulacji do potrzeb gospodar-
ki. Modyfi kacja systemu regulacyjnego 
jest warunkiem koniecznym dla powsta-
nia nowych podmiotów w segmencie 
handlu gazem.14

  Mechanizm cenowy

Marek Kamiński, dyrektor w dzia-
le Doradztwa Biznesowego, Departa-
ment Gazu, z Ernst&Young zauważa, 
że wprawdzie liberalizacja oznacza ob-
niżkę cen, ale rynek działa na innych 
zasadach i powinno się mówić o tzw. 
konwergencji cenowej. Priorytetem po-
winna być ochrona odbiorców wrażli-
wych. Andrzej Szczęśniak, ekspert ryn-
ku paliw, jest zdania, że rynek powinien 
być narzędziem, a nie celem samoist-
nym w sobie. - Polska polityka ener-

13) C.T. Szyjko, Prawo gazowe: mit czy rzeczywistość?, [w:] Wiadomości Naftowe i Gazownicze - czasopismo naukowo-techniczne, nr 4(156), Kraków 2011, s. 18-22. 

14) Materiały z debaty pt.: „LIBERALIZM CZY LESEFERYZM?”, 30.06.2011, Muzeum Gazownictwa, Warszawa. www.proinwestycje.pl (dostęp z dnia 08.08.2011.).

15) C.T. Szyjko, Amerykańskie inwestycje w polską energetykę, [w:] Wiadomości Naftowe i Gazownicze - czasopismo naukowo-techniczne, nr 5(157), Kraków 2011, s. 39-40.

16) C.T. Szyjko, Ludzki ślad na Ziemi, (w:) Biznes & Ekologia nr 98/2011 s. 25-26.

Rys. 6. Projekcja cen gazu

getyczna jest niekoherentna, a polska 
gospodarka nie jest dziś gotowa na ta-
kie podniesienie cen jakie szykuje nam 
liberalizacja, byłby to szok dla naszej 
gospodarki. Na decyzje inwestycyjne w 
elektroenergetyce będzie miała wpływ 
cena wydobycia gazu łupkowego - mó-
wi Szczęśniak.

Cena ropy naftowej determinuje ce-
nę zakupu gazu ziemnego. Formuła kal-
kulująca wysokość ceny gazu pocho-
dzącego z importu bazuje na średniej 
9-miesięcznej cenie koszyka produktów 
ropopochodnych i jest silnie skorelowa-
na z ceną ropy naftowej. Pomimo dyna-
micznego wzrostu 9-miesięcznej śred-
niej ceny produktów ropopochodnych, 
cena taryfowa gazu pozostała do chwili 
obecnej na niezmienionym poziomie.15

W trzecim pakiecie zobowiązuje się 
organy regulacyjne do uwzględnienia 
skutków podejmowanych przez nie de-
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cyzji dla całego rynku wewnętrznego 
UE. Oznacza to, że nie powinny one 
oceniać inwestycji wyłącznie na podsta-
wie korzyści w swoim państwie człon-
kowskim, ale na podstawie korzyści 
na skalę całej UE. Ustalanie taryf na-
dal odbywa się na poziomie krajowym 
i na tym poziomie podejmuje się także 
kluczowe decyzje w sprawie projektów 
infrastruktury połączeń międzysyste-
mowych. Krajowe organy regulacyjne 
tradycyjnie dążą do zminimalizowania 
taryf, a to może skutkować niezapew-
nieniem koniecznej stopy zwrotu pro-
jektów oferujących korzyści w szerszym 
wymiarze regionalnym lub problemami 
z alokacją kosztów w wymiarze trans-
granicznym, trudnościami z projektami 
uwzględniającymi zastosowanie inno-
wacyjnych technologii lub projektami 
zapewniającymi jedynie bezpieczeń-
stwo dostaw.16

Rys. 7. Mechanizm cenowy ropy naftowej vs. cena taryfowa gazu ziemnego PGNiG
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Zgodnie z zaleceniami UE, GIE i 
CEER przeważająca większość kra-
jów UE wprowadziła już system taryf 
przesyłowych Entry-Exit. Polski OSP 
prawdopodobnie wdroży system En-
try-Exit pod koniec 2011 r. Korzyści z 
systemu Entry-Exit dla polskiego ryn-
ku gazu:

  polskie ustawodawstwo, które ma 
kluczowe znaczenie w procesie 
taryfi kacji systemu przesyłowego 
gazu ziemnego, nie zostało zaktu-
alizowane do wymogów trzeciego 
pakietu legislacyjnego UE, jednak 
Gaz-System obecnie fi nalizuje pra-
ce nad nową taryfą Entry-Exit,

  nowy system taryfowy Entry-Exit 
powinien zostać wdrożony w 2011 
r.,

  nowy system taryfowy ma być eta-
pem pośrednim przed wdrożeniem 
pełnego modelu Entry-Exit i bazo-
wał będzie na uproszczonych za-
łożeniach,

  zróżnicowane stawki taryfowe bę-
dą prawdopodobnie wprowadzone 
w kolejnym okresie taryfowym i bę-
dą bazować na średnich kosztach, 
bądź na długoterminowych kosz-
tach krańcowych,

  nowy model taryfowy niekoniecz-
nie umożliwiał będzie dokonywa-
nie rezerwacji mocy reversefl ow, 
natomiast ułatwi wprowadzenie tej 
możliwości w przyszłości.17

  Strategia inwestycji

W celu liberalizacji rynku gazu 
utworzono w Polsce operatora gazo-
wego systemu przesyłowego - Gaz 
System S.A.  Do 2020 r. państwowy 
Gaz-System zainwestuje co najmniej 
10 mld zł w gazoport i nowe gazocią-
gi. Polska infrastruktura gazowa jest w 
stanie powolnej degradacji. Prawie nie 
inwestowaliśmy w nią od czasu zmiany 
systemu politycznego, czyli od ponad 
20 lat. Potrzebne są ogromne środki: 
do 2030 r. musimy zainwestować w 
energetykę około 320 mld euro. Ta-

17) Materiały z debaty pt.: „LIBERALIZM CZY LESEFERYZM?”, 30.06.2011, Muzeum Gazownictwa, Warszawa. www.proinwestycje.pl (dostęp z dnia 08.08.2011.).

Rys. 8. Mapa systemów taryfowych w krajach UE 
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ka suma to ogromny wysiłek dla kra-
ju. Gaz-System myśli już o rurach do 
transportu gazu łupkowego. Strategia 
Gaz-Systemu do 2020 r. przewiduje, 
że nie zabraknie pracy budowniczym 
gazociągów. W tym czasie fi rma ta 
chce stworzyć w Polsce system rur do 
transportu gazu, który będzie importo-
wany za pośrednictwem gazoportu w 
Świnoujściu, a ponadto zintegrować 
krajową sieć z rurami u naszych są-
siadów z UE.

W połowie 2014 r. zostanie uru-
chomiony gazoport i do tego czasu 
powstanie też ok. 1 tys. km nowych 
gazociągów - głównie do transportu 
surowca z terminalu, ale także rur likwi-
dujących „wąskie gardła” w dotychcza-
sowym systemie. Już do końca tego 
roku zostanie otwarty łącznik gazowy 
z Czechami i zakończy się rozbudowa 
połączenia z niemieckimi gazociągami 
w Zgorzelcu. - Zaplanowaliśmy na to 8 
mld zł, ale jestem przekonany, że uda 

się obniżyć wydatki, nawet o 1 mld 
zł - powiedział Jan Chadam, prezes 
Gaz-Systemu. Firma ma już wszystkie 
zezwolenia środowiskowe i większość 
pozwoleń na budowę, a do końca roku 
powinna mieć także wszystkie umowy 
z wykonawcami.

Nie ma problemów z fi nansowa-
niem tych inwestycji. Z funduszy UE 
dostaniemy 1,76 mld zł, a komercyjne 
banki wykupią obligacje Gaz-Syste-
mu za 1,7 mld zł. Chadam powiedział 
też, że Europejski Bank Inwestycyjny 
przyzna na 20 lat po 600 mln zł kre-
dytu na gazoport i nowe gazociągi. 
Resztę Gaz-System wyłoży z własnej 
kasy. Spółka deklaruje też, że nie bę-
dzie zbierać pieniędzy na inwestycje, 
podnosząc opłaty za transport gazu. 
- Chcemy zapewnić przychody spółki, 
zwiększając ilość przesyłanego gazu 
- powiedział Chadam. W Świnoujściu 
fi rma planuje zbudować elektrownię, 
aby uzyskać energię do regazyfi kacji 

Systemy taryfowe Entry-Exit

Pozostałe systemy taryfowe

Brak danych
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skroplonego gazu. I przymierza się do 
magazynowania gazu na własną rękę, 
poza magazynami PGNiG.18

W drugiej połowie dekady Gaz-Sys-
tem chce jeszcze wybudować do 800 
km nowych gazociągów, głównie na 
południu Polski, jako część inwesty-
cji związanych z tworzeniem energe-
tycznego korytarza Północ-Południe. 
- Koszt to ok. 3 mld zł. Z naszej kasy 
możemy wydawać przez cztery lata po 
700 mln zł i trzeba będzie pożyczyć 
tylko 0,5 do 1 mld zł - ocenił Chadam.

Te plany nie obejmują połączenia z 
Litwą i państwami nadbałtyckimi, które 
do 2015 r. powinny być zintegrowane 
z europejską siecią gazociągów - jak 
w tym roku zdecydowali przywódcy 
UE. Według Chadama budowa takie-
go połączenia nie ruszy wcześniej niż 
w latach 2016-17 i zależy od dofi nan-
sowania przez UE. Gaz-System nie 
przesądził też, czy będzie budować 
połączenie ze Słowacją, czy rozbudu-
je łącznik z Czechami, aby można nim 
było przesyłać ponad 2,5 mld m3 ga-
zu rocznie.

W fazie rozważań jest budowa rur 
do transportu gazu łupkowego, jeśli ru-
szy jego eksploatacja w Polsce.19

  Pozycja monopolisty

Polski sektor gazu ziemnego odczu-
wa negatywne efekty braku liberalizacji 
rynku. PGNiG S.A., który jest praktycz-
nie jedynym importerem gazu ziemnego 
z Rosji, faktycznie kontroluje rynek hur-
towy gazu w Polsce. Grupa PGNiG jest 
także właścicielem sześciu regional-
nych operatorów systemów dystrybu-
cyjnych. Ponadto PGNiG jest jedynym 
właścicielem i wyznaczonym operato-
rem wszystkich podziemnych magazy-
nów gazu ziemnego w Polsce. Zdaniem 
ekspertów PGNiG dominuje na rynku 
detalicznym z udziałem ok. 98%. 

Zaktualizowana w lipcu br. strategię 
Grupy Kapitałowej PGNiG do 2015 r. 

nie wprowadza rewolucyjnych zmian, 
lecz dostosowuje plany koncernu do 
obecnych trendów na rynku gazu w 
UE i zabezpiecza jego przyszłość fi -
nansową w obliczu pojawienia się kon-
kurencji. Wiele elementów jest konse-
kwencją przeniesienia ciężaru inwestycji 
infrastrukturalnych na Gaz-System. W 
stosunku do strategii PGNiG z 2008 
r., nowa wersja racjonalizuje dążenia 
spółki, która zrezygnowała z aspiracji 
zbudowania pozycji koncernu między-
narodowego, skupiając się na rozwoju 
międzynarodowej działalności poszu-
kiwawczo-wydobywczej w kluczowych 
regionach oraz zwiększeniu kompeten-
cji w obszarze złóż niekonwencjonal-
nych oraz podmorskich.20

Obok 15 koncesji poszukiwaw-
czych, na obszarze których prawdo-
podobne jest występowanie złóż gazu 
łupkowego, PGNiG posiada również 6 
koncesji ze złożami gazu zamkniętego 
(tight gas). Wymiernych efektów spół-
ka spodziewa się w perspektywie 5-10 
lat. Poza terytorium Polski, kluczowy-
mi obszarami działalności PGNiG jest 
Morze Północne (udziały w 10 konce-
sjach), Egipt (szacowane rezerwy 22 
mln ton ropy naftowej), Libia (146 mld 
m3 gazu i 15 mln ton kondensatu), Da-
nia (2,9 mln ton ropy) oraz Pakistan (12-
13 mld m3 gazu).21

Na 2015 r. wyznaczony został cel 
posiadania 650 MW własnych mocy 
wytwórczych, z czego 200 MW przypa-
dać ma na budowaną elektrociepłownię 
w Stalowej Woli. Biorąc po uwagę moż-
liwość przekroczenia wyznaczonego 
celu, PGNiG nie wyklucza również fuzji 
i przejęć w obszarze elektroenergety-
ki. Niepewność co do zmian legislacyj-
nych w ustawie o zapasach wpłynęła 
na zmianę strategii spółki w obszarze 
budowy podziemnych magazynów ga-
zu. Docelowy poziom inwestycji został 
zmniejszony do 3 mld m3. Możliwość 
składowania rezerw obowiązkowych 
poza terytorium Polski może wpłynąć 

niekorzystnie na przyszły popyt na prze-
strzeń magazynową, co przekłada się 
na wzrost ryzyka inwestycyjnego. Mar-
cin Lewenstein, dyrektor Biura Plano-
wania Strategicznego, PGNiG SA za-
powiada projekt magazynowania gazu 
poza granicami Polski oraz wydzielenie 
Operatora Systemu Magazynowania.

  Podsumowanie: 
dlaczego gaz?

Środki polityczne i legislacyjne 
przyjęte przez UE od 2009 r. zapew-
niły mocną i solidną podstawę dla pla-
nowania europejskiej infrastruktury. W 
trzecim pakiecie na rzecz wewnętrzne-
go rynku energii ustanowiono podstawy 
dla planowania europejskiej sieci oraz 
inwestycji, zobowiązując operatorów 
systemów przesyłowych do współpracy 
i opracowania regionalnych oraz euro-
pejskich 10-letnich planów rozwoju sieci 
gazu w ramach europejskiej sieci ope-
ratorów systemów przesyłowych, jak 
również w drodze ustanowienia zasad 
współpracy krajowych organów regula-
cyjnych w zakresie inwestycji transgra-
nicznych w ramach Agencji ds. Współ-
pracy Organów Regulacji Energetyki. 

Pod warunkiem zapewnienia bez-
pieczeństwa dostaw, gaz ziemny bę-
dzie nadal odgrywał kluczową rolę w 
koszyku energetycznym UE w nadcho-
dzących 10-leciach, zyskując znacze-
nie jako paliwo alternatywne na potrze-
by różnych metod wytwarzania energii 
elektrycznej. Chociaż w perspektywie 
długoterminowej niekonwencjonalne 
źródła gazu i zasoby biogazu mogą 
przyczynić się do mniejszego uzależ-
nienia UE od importu, to w perspek-
tywie średnioterminowej wyczerpują-
ce się rodzime konwencjonalne źródła 
gazu ziemnego oznaczają konieczność 
dodatkowego zdywersyfi kowanego im-
portu. Sieci gazu wymagają większej 
elastyczności, jeśli chodzi o system 
gazociągów, w tym dwukierunkowych 

18) E. Rowińska, Kancelaria Lengiewicz Wrońska Berezowska, http://www.warsawvoice.pl/WVpage/pages/article.php/17781/articleb (dostęp 8.08.2011 r.). 

19) Materiały konferencyjne, Optymalne wykorzystanie nowego źródła energii w Polsce, Warszawa Centrum Nauki Kopernik, 18.05.2011. http://shale-gas.itc.pw.edu.pl/pl/program 
(dostęp z dnia 8.08.2011).

20) Raport sporządzony przez U.S. National Petroleum Council www.npc.org/Study_Topic_Papers/29-TTG-Unconventional-Gas.pdf (dostęp z dnia 8.08.2011.).

21) C.T. Szyjko, Łupkowa rewolucja, http://www.biznesiekologia.pl/index.php (dostęp z dnia 8.08.2011.).
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gazociągów, zwiększonej pojemności 
magazynowej i elastyczności dostaw, z 
uwzględnienie skroplonego gazu ziem-
nego (LNG) i sprężonego gazu ziem-
nego (CNG).22

Również z perspektywy Polski gaz 
to źródło energii bardziej elastyczne, 
kompatybilne i efektywne. Zdaniem eks-
pertów nie ma innej możliwości, aby 
polski przemysł energetyczny zapew-
nił nam energię w perspektywie 2017 r. 
Prof. K. Żmijewski uważa, że rola gazu 
w polskiej energetyce będzie rosła, a 
w perspektywie 2015 r. będzie on de-
cydującym elementem polskiego mix-u 
zrównoważonego (razem z energetyką 
węglową i odnawialną). W horyzoncie 
2020 r. gaz będzie stabilizował źródła 
odnawialne, a w horyzoncie 2030 r. mo-
że bilansować szczytowo nasze krajo-
we źródła jądrowe.23 Społeczna Rada 
Narodowego Programu Redukcji Emisji 
ocenia, że Polska będzie potrzebować 
ok. 3000 MW źródeł systemowych (kil-
kusetmegawatowe), a stabilizacja bilan-
su może być w krótkiej perspektywie 
zapewniona wyłącznie na bazie gazu: 

  w horyzoncie roku 2015 - gaz 1500 
MW, 

  w horyzoncie roku 2017 - OZE 
(wiatr) 1500 MW, 

  w horyzoncie roku 2019 - fotowol-
taika 1500 MW.24

Docelowo Polskę czeka pełna li-
beralizacja rynku gazu ziemnego. Dzi-
siaj dla zaspokojenia swojego popytu, 
Polska jest zmuszona importować ok. 
2/3 gazu ziemnego, w tym ponad 80% 
gazu ziemnego jest importowanego z 
Rosji. Jacek Brandt, dyrektor ds. współ-
pracy międzynarodowej i regulacji TGE 
SA, uważa, że niezbędna jest dywer-
syfi kacja źródeł importu oraz szlaków 
transportowych gazu. W polskim sek-
torze gazu ziemnego reformy rynkowe 
są niewystarczające. 

Niezbędne warunki liberalizacji pol-
skiego rynku gazu to m.in.:

  pełne rozdzielenie własnościowe 

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

23) C.T. Szyjko,  Atom i łupki,  [w:] Wiadomości Naftowe i Gazownicze - czasopismo naukowo-techniczne, nr 6(158), Kraków 2011, s. 9-14.

24) więcej: M. Ćwil, Realizacja celów dla energii ze źródeł odnawialnych ustalonych na rok 2020, Elektroenergetyka. Współczesność i Rozwój, nr 4(6)/ 2010, ss. 36-45.
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działalności: wydobywczej, prze-
syłowej, dystrybucyjnej, handlowej, 
magazynowej,

  dostęp do zdolności przesyłowych 
i dystrybucyjnych,

  utworzenie niezależnego operatora 
systemu magazynowego,

  dostęp do zdolności magazyno-
wych,

  odejście od kontraktów typu „ta-
ke or pay” w kierunku rozwoju peł-
nej gamy kontraktów handlowych 
o zróżnicowanych terminach do-
stawy. 

W Polsce przeważa uzależnienie od 
jednego źródła potęgowane brakiem in-
frastruktury. Do 2020 r. należy koniecz-
nie zapewnić zdywersyfi kowany portfel 
źródeł i dróg przesyłu gazu ziemnego 
oraz całkowicie wyposażoną w połą-
czenia międzysystemowe i dwukierun-
kową sieć gazu z krajami UE, tam gdzie 
jest to właściwe. Planowana obecnie 
infrastruktura energetyczna musi być 
zgodna z bardziej długoterminowymi 
decyzjami politycznymi. W celu koor-
dynowania i optymalizacji rozwoju sieci 

konieczna jest nowa polityka na rzecz 
infrastruktury energetycznej. Brak libe-
ralizacji rynku gazu ziemnego w Polsce 
uniemożliwia: 

  budowę regulacyjnych jednostek 
wytwórczych opalanych gazem 
(turbiny gazowe w cyklu otwartym) 
niezbędnych dla utrzymania wy-
maganej regulacyjności polskiego 
systemu elektroenergetycznego, a 
więc obniża bezpieczeństwo do-
staw energii elektrycznej w Polsce 
(potrzeba budowy ok. 600 MW mo-
cy z kontraktami krótkoterminowymi 
na dostawę gazu),

  budowę systemowych źródeł 
wytwórczych opalanych gazem 
(CCGT) o wysokiej sprawności 
i znacząco niższej emisji CO2 (o 
60%) w stosunku do źródeł wę-
glowych (kilka tys. MW mocy z 
portfelem kontraktów o różnych 
terminach dostaw gazu, z możliwo-
ścią arbitrażu handlowego  pomię-
dzy energią elektryczną a gazem),

  wykreowanie rynkowych, konku-
rencyjnych cen gazu dla odbiorców 
końcowych.

Tab. 1. Zestawienie inwestycji gazowych na tle innych źródeł energii

Źródło

Jednostkowy 
koszt inwestycji

Produktyw-
ność

Wartość 
produkcji

SPBT
Stopa 

dyskonta
NPV IRR

€/kW h/a €/a a % €/kW %

Elektrownia 
słoneczna

1 600 1 000 160 10,00 8% -440 0%

Elektrownia 
wiatrowa

880 1 200 192 4,58 8% 511 24%

Elektrownia gazowa 
- silnik

1 500 3 000 222 4,50 8% 916 25%

Gazowy silnik 
Sterlinga

1 750 3 500 389 4,50 8% 1472 25%

Ogniwo 
paliwowe

2 000 4 000 445 4,50 8% 2027 25%

Silnik 
biogazowy

3 000 4 500 657 4,56 8% 3350 24%

Produktywność 3000 h/rok

Elektrownia gazowa 
- silnik

1 500 3 000 333 4,50 8% 916 25%

Gazowy silnik 
Sterlinga

1 750 3 000 333 5,25 8% 666 18%

Ogniwo 
paliwowe

2 000 3 000 333 6,00 8% 416 14%

Silnik 
biogazowy

3 000 3 000 438 6,85 8% 175 10%
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Rys. 9. Plany inwestycyjne
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Sieci europejskie, które w miarę 
potrzeb będą obejmowały sąsiednie 
państwa, ułatwią również konkuren-
cję na jednolitym rynku energii w UE, 
stymulując solidarność państw człon-
kowskich. Przede wszystkim zinte-
growana infrastruktura europejska 
zapewni europejskim obywatelom i 
przedsiębiorstwom dostęp do źró-
deł energii po przystępnych cenach. 
Przekształcenie rynku gazowego w 
Polsce powinno być oparte na stan-
dardach wypracowanych przez kraje 
europejskie, które pomyślnie przeszły 
ten proces. Zgodnie z tymi standarda-
mi proces deregulacji powinien prze-
biegać stopniowo oraz opierać się na 
swobodzie wyboru odbiorców pomię-
dzy pozostaniem w systemie regulacji, 
a przejściem na ceny rynkowe. 

  Wnioski

Reasumując, nowe strategie 
PGNiG oraz Gaz-Systemu uwzględ-
niają zmiany wynikające z liberalizacji 
rynku gazu w UE oraz międzynarodo-
we tendencje do dywersyfi kacji port-
fela inwestycyjnego. Plany te mogą 
skutecznie ochronić kondycję fi nan-
sową polskich spółek, które w obliczu 
pojawienia się na rynku konkurencji, 
zmuszone będą do efektywniejszej 
działalności w obszarze handlu i dys-
trybucji. Firmy starają się rozszerzać 
swoją działalność na nowe obszary, 
które zagwarantują im jednoczesną 
gwarancję zbytu zakontraktowane-
go obecnie gazu, jak i zdywersyfi kują 
wysokie ryzyko w obszarze poszuki-
wań i eksploatacji. Liberalizacja ryn-
ku to jednak nie tylko pojawienie się 
konkurencji, lecz również potencjalne 
korzyści wynikające ze zniesienia ta-
ryfi kacji. Ciekawe wydają się zwłasz-
cza aspiracje PGNiG do stania się po 
2015 r. międzynarodowym traderem 
LNG, co w obliczu dogodnego poło-
żenia geografi cznego i potencjalnej 
eksploatacji złóż gazu łupkowego w 
Polsce nie jest zupełnie niemożliwe.

Rys. 10. Prawdopodobny scenariusz procesu liberalizacji rynku gazu ziemnego w Polsce 
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Tab. 2. Kluczowe bariery liberalizacji rynku gazowego w Polsce 

Bariera Sytuacja obecna oraz oczekiwane zmiany
Perspektywa 

zmiany

1. Ograniczony 
dostęp do mocy 
transgranicznych

 Obecnie Większość mocy transgranicznych zarezerwowana przez PGNiG
 Możliwe wprowadzenie reversfl ow na Jamale
 Wykorzystanie istniejących mocy transgranicznych przez nowych graczy  
- procedura „open-season” w Lasowie (PL/GE)
 Budowa nowych połączeń transgranicznych i terminalu regazyfi kacji LNG

~ 2-3 lata

2. Wymóg utrzymania 
zapasów obowiązko-
wych i ograniczenia 
w dostępie do PMG

 Obecnie PGNiG rezerwuje całość pojemności magazynowej na potrzeby 
własne
 Ryzyko zezwolenia na utrzymanie zapasów obowiązkowych na terenie UE
 Rozbudowa obecnych i budowa nowych PMG

~ 1-3 lata

3. Zasady kalkulacji 
cen gazu ziemnego 

w Polsce

 Obecnie ceny dla wszystkich odbiorców są w pełni regulowane przez URE
Obecna regulowana cena gazu nie pokrywa kosztów zakupu gazu importo-
wanego
 Naciski UE mogą doprowadzić do zmiany restrykcyjnej polityki URE i przyspie-
szenia libralizacji

~ 2-3 lata

Zapewnienie warunków dla rozwoju
konkurencji na rynku gazu ziemnego

Pomorzany PGE

Dolna Odra PGE

Turów PGE

Elektrownie gazowe

Opole PGE

Rybnik EdF

Skawina CEZ

Stalowa Wola 

Tauron i PGNiG

Blachownia Tauron i KGHM

Kozienice Enea

Jaworzno Tauron

Pelpiln Kulczyk Holding
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UDT-CERT

UDT-CERT – to Jednostka Certyfikująca działająca według europejskich norm, posiada akredytacje PCA w  zakresie certyfikacji systemów 

zarządzania, wyrobów i osób. UDT-CERT dysponuje dużym potencjałem ludzkim w postaci 600 ekspertów i audytorów w 29 oddziałach na terenie 

całej Polski oraz w Centralnym Laboratorium Dozoru Technicznego. Szeroki zakres działalności, wysokie kwalifikacje i kompetencje pracowników 

oraz najwyższa jakość świadczonych usług pozwoliły UDT-CERT stać się marką znaną w Polsce i za granicą.

Centrum Certyfikacji i Oceny Zgodności UDT-CERT

Biuro: Al. Jerozolimskie 136, budynek Eurocentrum - IV pietro

Tel. 22 57 22 111; Fax 22 57 22 143, 57 22 129, e-mail: cert@udt-cert.pl; www.udt-cert.pl

Certyfikacja systemów zarządzania
 • 110 własnych auditorów na terenie całej Polski

 • certyfikacja systemów zarządzania wg norm:

 • PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005

 • PN-N-18001:2004/ OHSAS 18001:2007, PN-EN ISO 3834:2007, 

PN-EN 16001:2009, PN-ISO/IEC 27001:2007, PN-EN ISO 

22000:2006, HACCP

Ocena zgodności - oznakowanie CE
 • największa jednostka notyfikowana w Polsce (nr 1433)

 • notyfikacja do 12 dyrektyw

Certyfikacja wyrobów
 • certyfikacja wyrobów na zgodność z dokumentami 

określonymi przez klienta

 • możliwość znakowania wyrobów 

znakiem UDT-CERT

Badania i ekspertyzy techniczne
 • 900 rzeczoznawców na terenie całej Polski

 • własne laboratorium badawcze

Certyfikacja osób
 • najszersza oferta w Polsce w zakresie certyfikacji personelu 

badań nieniszczących

 • ośrodki egzaminacyjne na terenie całej Polski

 • certyfikacja spawaczy, zgrzewaczy metali i tworzyw, 

lutowaczy, laminerów i klejaczy

 • certyfikacja osób obsługujących i konserwujących 

urządzenia techniczne

Twoje bezpieczeństwo, nasz certyfikat
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Przywdzianie szat antonimicznych - tj. idealisty 
lub krytyka sektora gazu z łupków, to obecnie 

branżowy sport na czasie. Obie strony prześcigają 
się nawzajem w udowadnianiu swoich racji. 
Każda z nich jest wspierana przez zagraniczny 
desant, z których wielu ma interes biznesowy 
w podważaniu argumentów antagonistów. 
Idealistom towarzyszą korporacyjni Amerykanie, 
natchnięci technologią i „szaleństwem” George'a 
Mitchella. Krytykom zaś wtórują wszelkiej maści 
organizacje ekologiczne, Francja, Rosja, 
a ostatnio również Komisja Europejska. 

Naturalnie, po obu stronach sald 
ekonomicznych istnieją już poważne pozycje 

kosztów zaangażowanych. Tym trudniejsze jest 
wycofanie się ze strategicznej gry o zasoby. 
Wzajemny spór zrobił się na tyle miałki, 
że rozmywa perspektywy rynkowe tego sektora 
w Polsce, niejednokrotnie posługując się 
po prostu niemerytoryczną inżynierią słowną, 
ferując niewłaściwe wnioski.

Jacek Sobański, student, Stosunki Międzynarodowe na Uniwersytecie Opolskim, „Nowa Energia”  

ŁAMANIE KRĘGOSŁUPÓW 
GAZOWYM MITOM 
W STALOWEJ WOLI
czyli rozprawa 
o „kłamstwie” Twaina, 
gumowych miśkach
i schemacie Ponziego
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Mając na uwadze w szczególno-
ści implementację unijnego III 

Pakietu Liberalizacyjnego, który doce-
lowo, krok po kroku, ma pomóc zrzu-
cić oligopolistyczny kaganiec z konsu-
mentów, upłynniając i indywidualizując 
energetykę, czyniąc ją bardziej perso-
nalną i skrojoną pod potrzeby agory - 
jakiekolwiek zamieszanie jest niepo-
żądane. W takiej sytuacji zadaniem 
wręcz o misyjnym charakterze jest nie-
ustanne klarowanie warunków brze-
gowych rynku i odpowiadanie na klu-
czowe pytania. Konferencja pt. „Gaz 
w Energetyce - realizacja inwestycji, 
technologie, fi nansowanie” zorgani-
zowana przez Wydawnictwo „Nowa 
Energia” w dniach 20-21 czerwca br. 
w Stalowej Woli, konstytutywnie miała 
pełnić właśnie ową misyjną rolę - likwi-
dacji zamętu informacyjnego opartego 
bardziej na heurystyce dostępności, 
niż obiektywnych faktach. Twarde fak-
ty były prezentowane w widłach Wisły 
i Sanu przez ekspertów, a zarazem - 
co ważne - zawodowych pasjonatów, 
dostarczając zgromadzonemu ponad 
80-osobowemu audytorium odrobinę 
ożywczego i pragmatycznego realizmu 
w zidealizowanym lub nadmiernie kry-
tykowanym świecie gazu niekonwen-
cjonalnego.

  Stalowa Wola - rodzynek 
w przeźroczystej masie 

Miejsce wydarzenia wyselekcjono-
wano zupełnie nieprzypadkowo, bo na 
dość lichej (elektro)energetycznej mapie 
Polski znajdujące się w chlubnej czołów-
ce prekursorów nowych technologii i roz-
wiązań technicznych. Odważny projekt 
budowy 400 MW bloku gazowego na 
terenie Elektrociepłowni Stalowa Wola, 
wzięty pod strzechy w formule project 
fi nance pospołu przez koncern Tauron 
i PGNiG, to póki co absolutny wyjątek 
w bitumicznej, popowiślańskiej historii 
wytwórstwa energii wtórnej w naszym 
kraju. Wystarczy tylko powiedzieć, że 
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nasz 38-mln kraj liczący 322 tys. km, 
dysponuje, według danych PSE Opera-
tor, 934 MW mocy znamionowej w tur-
binach gazowych, czyli, jeżeli ktoś wiel-
bi komparatystykę statystyczną, 2,6% 
wszystkich mocy, włącznie z rezerwami. 
A to właśnie rolę alarmistycznego zabez-
pieczenia pełnią często bloki gazowe, 
co dalece nie odbiega od najbliższych 
standardów europejskich. Elektrownie i 
elektrociepłownie to nisza, zużywają w 
Polsce mniej gazu ziemnego (7,5%) od 
gospodarstw domowych (28%), czy na-
wet handlu i usług (10%). Jeżeli jednak 
spojrzy się w plany największych pol-
skich koncernów, to się ujrzy tendencję 
zwrotną. Progi emisyjne i BAT dla EU 
ETS ustanowiony przez Komisję Euro-
pejską oraz pogłoski o gazowym eldo-
rado nad Wisłą chcąc nie chcąc wymu-
szają na zarządcach zmianę baczenia 
na ten prosty, a przez to najczystszy, 
węglowodór. TAURON - 1000 MW, PGE 
- co najmniej 800 MW, ENERGA - 800 
MW, czy choćby PGNiG - 300 MW wła-
snych mocy na gazie, to tylko niektóre z 
całego szeregu kreślarskich rozbudów, 
które być może będą rozpościerać się 
nad naszym nizinnym krajobrazem.

Dlaczego niektóre? Ponieważ nie 
sposób wymienić domniemanych pla-

nów z poziomu lokalnych turbin i tur-
binek w niezależnych ciepłowniach i 
elektrociepłowniach, obecnie funkcjo-
nujących na poziomie idei. Te, po bru-
talnym przebudzeniu się samorządów 
wraz z wejściem Pakietu „3x20” i no-
wej Dyrektywy IED w 2016 r., mogą i 
najpewniej będą poniewczasie rozpa-
trywane jako jedna z materialnych opcji 
wyjścia z kryzysu płatniczego.

  Za i przeciw - mit 1

Czynniki, które pozwalają tak myśleć 
są mnogie. Do swoistego wora warun-
kującego postępowania rad gminnych 
(i nie tylko) wrzucić należy niski koszt in-
westycji ok. 800 tys. EUR za 1 MW1 oraz 
benchmarki gazowe, które będą sta-
nowić podstawę enumerowania emisji 
dwutlenku węgla, co w skrócie oznacza, 
że operator turbiny gazowej nie będzie 
musiał płacić za emisję CO2. W końcu, 
patrząc bardziej realnie i wystrzegając 
się kłamstwa Twaina, tj. liczenia nad wy-
raz statystycznego, jakiego dokonała 
choćby Amerykańska Agencja Energii, 
atutem mogą prawdopodobnie okazać 
się zalegające rezerwy 2,5-3 bln m3 gazu 
ziemnego z łupków2 , które w ilościach 
hurtowych mogą występować na 78 tys. 

Rys. 1. Wykres rozwoju energetyki gazowej w USA w latach 1989-2008 
wraz z towarzyszącymi wtedy cenami gazu

1) Dla porównania 1 MW atomówki to koszt 4,5-8 mln EUR i problem odpadów.

2) Ostateczna ilość gazu ziemnego jest zależna od współczynnika nasycenia skał gazem ziemnym. Sposób liczenia przedstawił na konferencji Piotr Gliniak: 78 000 000 m x 400 m x 1,1. Gdzie 
pierwszy element to powierzchnia obszaru eksplorowanego, drugi to średnia miąższość łupka, trzeci zaś to minimalne opłacalne nasycenie gazem łupka. To właśnie ten ostatni element stanowi 
niewiadomą.

GW
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km2 przecinającego Polskę w poprzek 
pasa TTSZ (Transeuropean Transition 
Suture Zone), w szczególności jego obfi -
tego odcinka w obrębie dwóch prowincji 
naftowych: gdańskiej i lubelskiej.

Jedyną zawadą3, solą w oku przed-
siębiorstw może być w tym przypad-
ku cena rodzimego surowca, którego 
koszty wydobycia (kontrowersyjne, o 
czym później) mogą według różnych 
projekcji być dość wysokie i zamknąć 
się w 280-330 USD za 1000 m3. To co 
prawda niższa cena wyjściowa od tej 
płaconej za surowiec z Rosji, ale po któ-
rej obecnie można na światowym rynku 
dostać LNG.

Segment gazu kriogenicznego wy-
daje się być tu poważną konkurencją 
dla naszego potencjalnego dobrodziej-
stwa, tym bardziej jeżeli uwzględnimy, 
że od niedawna w eksport skroplone-
go „błękitnego surowca” zaczął anga-
żować się największy producent gazu 
ziemnego na świecie, tj. Stany Zjed-
noczone4, zezwalając pierwszej jed-
nostce gazyfi kacyjnej w historii USA 
- terminalowi Sabine Pass w Luizjanie 
- na eksport 23 mld m3 w perspekty-

z możliwości zarezerwowania pozosta-
łych 3,5 mld m3. To teoretycznie ozna-
cza, że wraz z datą otwarcia terminalu 
w 2014 r. w Polsce dojdzie do formal-
nej inauguracji handlu spotowego i fu-
tures, czyli takiego, jaki jest chlebem 
powszednim na zachód od linii Odry5 . 
Transakcje typu cash na rynku fi zycz-
nym czy swing, swap oraz opcje na 
zakup/sprzedaż otworzą rubieże han-
dlu dla Polaka z całym światem przez 
właśnie bramę w Świnoujściu. A warto 
przypomnieć, że Gaz System 2014 r. 
wyznaczył również jako rok zakończe-
nia konstrukcji nowych 1 tys. km ma-
gistral gazowych, które połączą „za-
pomniane” połacie kraju, głównie na 
północy kraju, stąd też o transport w 
sieci funkcjonującej od 1 lipca 2007 r. 
na zasadach TPA, będzie łatwiej.

Co prawda budowa rynku gazu 
krótkoterminowego nijak się ma do 
priorytetów rządowych, z których wy-
czytamy, że tymi są raczej kontrakty 
na dostawy długoterminowe, niemniej, 
jak pokazuje praktyka biznesowa, ta-
kie baczenie na rynek jest wielokrot-
nie weryfi kowane przez rzeczywistość. 
Przywołać tu należy chociażby maso-
we wycofanie się z zapisów umów z 
rosyjskim Gazpromem w 2008 r. przez 
m.in. E.ON czy ENI, które, kalkulując 
dość egoistycznie, odmówiły odbio-
ru gazu długoterminowego na rzecz 
krótkoterminowego. Później oczywi-

Tab. 1. Plusy i minusy inwestycji w gaz ziemny

+ -

Benchmarki gazowe Nieznana cena gazu zakupowanego przez PGNiG z Rosji

Brak opłat za emisje CO2 Społecznościowe ryzyko (NIMBY) projektów greenfi eld

Potencjalne, rodzime złoża gazu z łupków
Bariery wejścia na rynek gazowy 

(patrz ministerialne wymogi dot. minimalnych 
zapasów dla spółek handlujących 6)

Niższe koszty CAPEXNiższe koszty CAPEX Niewiadome koszty OPEX (patrz punkt 1)

Możliwość pozyskiwania surowca Możliwość pozyskiwania surowca 
na rynku globalnymna rynku globalnym

Nieznajomość technologii, 
brak tradycji gazu ziemnego w Polsce

3) Póki co, zupełnie tymczasowo do zawad nie należy zaliczyć systemu certyfi katów czerwonych i żółtych, choć ich los po 2012 r. jest bliżej nieznany szerokiemu gronu.

4) Oczywiście mowa tu o angażu stricte terytorialnym, gdyż USA kapitałowo i materialnie jest obecne w wielu zakątkach globu. Można tu nadmienić choćby hiszpańsko-amerykański 
projekt Atlantic LNG w Trynidadzie i Tobago.

5) W Wielkiej Brytanii nawet 1/10 zużywanego gazu jest pozyskiwana w oparciu o handel na National Balancing Point, skądinąd doskonale połączonym z belgijskim Zeebruge, co 
dodatkowo upłynnia rynek.

6) Z obowiązku magazynowania 20-dniowych zapasów gazu ziemnego zwolnione są spółki posiadające mniej niż 100 tys. odbiorców, przywożące na teren kraju mniej niż 50 mln m3 
surowca rocznie (wkrótce ów próg ma zostać podniesiony do 100 mln m3). To może umożliwić podmiotom tworzenie spółek celowych do nabywania surowca. 

wie 20-letniej. To zaledwie 25 taki ter-
minal na świecie. Terminali importują-
cych transporty Q-maxów jest 4-krotnie 
więcej, bo aż 101 (w tym 40 w Japonii). 
Jeżeli już mowa o terminalach, to warto 
przy tej okazji dodać, że nasz jedynak 
w Świnoujściu, który ma liczyć 5 mld 
m3, a nawet 7,5 mld m3, teoretycznie 
może znacząco rozruszać rynek spo-
towy i futures w kraju. PGNiG zakon-
traktowało co prawda 1,5 mld m3 ze 
świnoujskiej pojemności, lecz już zapo-
wiedziało, ustami dyrektora Biura Pla-
nowania Strategicznego spółki Marcina 
Lewensteina, że nie będzie korzystało 
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Mirosław Duda - ekspert, Agencja Rynku Energii SA
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ście sytuacja wróciła do normy, czego 
egzemplifi kacją niech będzie podpisa-
nie w tym samym roku przez niemiecki 
Wingas 35-letniej umowy na dostawy 
500 mld m3 w okresie obowiązywania 
kontraktu. Niemniej, umiejętne wyko-
rzystywanie tradingu gazem ziemnym 
do zamykania pozycji w przedsiębior-
stwach konsumujących tenże będzie 
już wkrótce sine qua non efektywne-
go funkcjonowania na rynku. Upłyn-
nienie rynku gazu sprawi, że do głosu 
przy stole transakcyjnym dojdą fi rmy i 
to one będą zdolne same konstruować 
swoje krzywe popytu i podaży za po-
mocą menażerii rynkowej poprzez swa-
py, swingi czy opcje.

Spodziewajmy się zatem boomu 
w tym sektorze, za czym w parze pój-
dzie wzrost konsumpcji gazu przez 
elektroenergetykę z dzisiejszych 1,1 
mld m3 do nawet 5,4 mld m3. Przy ta-
kiej ilości, z automatu, jeżeli zastąpili-
byśmy moce zawodowych 50-latków 
popularnych węglówek (4,36 GW), 
mocami gazowymi, a takie przecież 
są plany, to zmniejszymy o połowę 
emisję podległą pod EU ETS, nieja-
ko przy okazji gaszenia pożaru deka-
pitalizacji. Walka lobby węglowego z 
gazowym zapowiada się zatem pa-
sjonująco i miejmy nadzieję wyzwoli 
dodatkowe, pozytywne pokłady inte-
lektualne w całej branży.

  Zielone jak dolary 
- mity 2,3

Gaz określany jest mianem dosko-
nałego pośrednika w drodze do nisko-
emisyjnej gospodarki, pół-zielonego, 
mimo że kopalnego, źródła energii pier-
wotnej. Wielu ukuło sobie przy tej oka-
zji ironiczne slogany, w USA mówi się 
nawet, że gaz z łupków owszem jest 
zielony, ale jak banknoty z podobizna-
mi Abrahama Lincolna, George'a Wa-
shingtona, czy Benjamina Franklina. 
Motywacja ekonomiczna ma być zda-
niem krytyków jedynym kryterium oce-
ny wydobycia gazu ziemnego. Przy tej 
okazji narastają dwa mity. Mit pierwszy: 

Opracowanie: dr Paweł Poprawa, Państwowy Instytut Geologiczny

Tab. 2. Środki chemiczne używane w przemyśle wydobywczym, w tym m.in. w procesie hydraulicznego frakcjonowania

Rodzaj Główny związek chemiczny CEl zastosowania Powszechne zastosowanie

Proppant Piasek kwarcowy
Pozwala na utrzymanie 

rozwarcia szczelin i przepływ gazu
Filtracja wody pitnej, budownictwo

Rozcieńczony kwas solny (15%) HCl
Rozpuszcza niektóre minerały 

i inicjuje wytwarzanie szczelin w skale
Baseny pływackie 

- środek czyszczący i dezynfekujący

Biocydy Aldehyd glutarowy
Eliminuje bakterie w wodzie, 

które przyczyniają się do korozji

Środek dezynfekujący 
- wykorzystywany do sterylizacji 
i jako substancja konserwująca

BreakerBreaker Nadsiarczan amonu
Opóźnia rozpad łańcuhców 

polimerowych w tworzeniu się żelu

Stosowany w detergentach, 
w przemyśle kosmetycznym 

oraz jako odczynnik laboratoryjny

Inhibitor korozjiInhibitor korozji Dimetyloformamid Zapobiega korozji rur okładzinowych
W przemyśle farmaceutycznym, 

do produkcji włókien akrylowych i plastiku

Crosslinker Sole kwasu borowego
Utrzymuje lepkość cieczy 

pomimo zwiększania temperatury
W detergentach do prania, 

mydło i kosmetyki

Reduktor tarcia

Poliakrylamid
Zmniejsza tarcie 

pomiędzy cieczą a ścianą rury

Uzdatnianie wody i gleby

Oleje mineralne
Do zmywania makijażu, 

środki przeczyszczające, słodycze

Żel
Guma guar 

lub hydroksyetyloceluloza
Zagęszcza ciecz aby 

utrzymywać piasek w zawiesinie
Kosmetyki, pasty do zębów, 

sosy, wypieki, lody

Odczynnik regulujący 
zawartość żelaza

Kwas cytrynowy Zapobiega wytrącaniu się tlenków metali Dodatek do żywności i napojów

Chlorek potasu KCl Tworzy solankę nośną Niskosodowa sól spożywcza

Odczynnik wiążący tlen Dwusiarczan amonu Usuwa tlen z wody aby zapobiec korozji rur
Kosmetyki, przetwarzanie 

żywności i napojów, uzdatnianie wody

Odczynnik regulujący ph Węglan sodu lub potasu
Podtrzymuje efektywność działania innych 

składników jak np. odczynników sieciujących

Soda czyszcząca, detergenty, 
mydło, zmiękczanie wody, 

przemysł szklarski i ceramiczny

Inhibitor kamienia Glikol etylenowy
Zapobiega osadzaniu się 

kamienia na rurach okładzinowych
Odmrażacze, domowe środki czyszczące

Surfaktant Izopropanol Zwiększenie lepkości cieczy szczelinującej
Środek do czyszczenia szkła, 

antiperspirant, do farbowania włosów
Ź
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rakotwórcze lub groźne dla ludzkiego 
zdrowia chemikalia, jakimi raczą płucz-
kę do hydraulicznego frakcjonowania 
koncerny energetyczne. Mit drugi: gaz 
z łupków to doskonały biznes, przez co 
nie baczy się na konsekwencje i stre-
sy środowiskowe. Oba, równie chodli-
we, zostały poruszone na konferencji 
w Stalowej Woli.

Pierwszy z nich został w brutalny 
sposób skwitowany przez Piotra Gli-
niaka, dyrektora Departamentu Po-
szukiwań i Eksploatacji Złóż z centrali 
PGNiG, który stwierdził, że larum pod-
niesione przez ekologów zupełnie nie-
potrzebnie konfuduje opinię publiczną, 
wszak w substancje, które stanowią le-
dwie 0,5% masy płuczki (reszta to wo-
da i piasek) są podobne do tych uży-
wanych przez przemysł spożywczy do 
produkcji popularnych „gumowych miś-
ków”, którymi tak ochoczo częstujemy 
nasze pociechy. Dowody tkwią w tab. 2, 
zaprezentowane podczas I edycji kon-
ferencji „Gaz w Energetyce - realizacja 
inwestycji, technologie, fi nansowanie”, 
która odbyła się w 2010 r. w Gdańsku.

Mimo ponadnormatywnej transpa-
rentności przemysłu gazowego w tej 
kwestii, nadal jakimś cudem ów spis 
chemicznego inwentarza nie przebi-
ja się do mass mediów. Zamiast te-
go autorzy rozlicznych publikacji wolą 
debatować nad pustą kartką i podda-
wać pod wątpliwość szczere chęci ga-
zowców. Oczywiście, jako naród nie je-
steśmy odosobnieni w tych płonnych 
dywagacjach (francuskie moratorium 
na wydobycie), co ciekawe mają one 
nieustanne miejsce w kraju odkrywcy 
technologii szczelinowania - Stanach 
Zjednoczonych. Czemuż się dziwić 
wątpliwościom Polaków, jeżeli nawet 
Amerykanie zastanawiają się nad re-
wizją warunków dla rodzimego prze-
mysłu ichniejszego shale gasu? Mó-
wią o tym głośno choćby stany New 
Jersey i Nowy Jork, mieszczące się 
w basenie Marcellus - rezerwuar od 
5 bln m3 do 15 bln m3 geologicznych. 
Przed jakiego kalibru decyzją stoją lo-
kalne władze, niech zaświadcza fakt, 
że liczący 23 mln mieszkańców stan 

1-piaskowce ciężkowickie_I-IV poziomy, miąższość 20-90m.

2-piaskowce istebniańskie kilka, miąższość 15-40m.

1-piaskowce ciężkowickie_I-IV poziomy, miąższość 20-90m.

2-piaskowce istebniańskie kilka, miąższość 15-40m.

2-piaskowce lgockie?, godulskie?

D-1, D-2

Rys. 2. Źródło: P. Gliniak, Poszukiwania gazu ziemnego konwencjonalnego
 i niekonwencjonalnego w Polsce - stan obecny i perspektywy rozwoju

Marcin Lewenstein - dyrektor Biura Planowania Strategicznego, PGNiG SA
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Adam Szurlej - Departament Ropy i Gazu, Ministerstwo Gospodarki
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Nowy Jork konsumuje 30 mld m3, a 
blisko połowa gospodarstw domowych 
ogrzewa swoje lokum przy dominują-
cym udziale gazu ziemnego. Pomimo 
tego, gremium samorządowe, w imię 
nadmuchanych obaw i przy dopingu 
ekologów, eksperymentuje na tkance 
żywej - mieszkańcach stanu. W Pol-
sce spodziewajmy się podobnego, hi-
sterycznego scenariusza, szczególnie 
przed wyborami 2014 i 2015, kiedy to 
potencjał złóż gazu z łupków w osa-
dach syluru, ordowiku, dewonu i kar-
bonu zostanie opisany i przedstawiony 
opinii publicznej. 

Wróćmy jednak do naszej mitolo-
gii. Paradoksalnie mit drugi może ziścić 
marzenia piewców mitu pierwszego. 
Przypomnijmy jego treść: gaz z łupków 
to doskonały biznes, przez co nie ba-
czy się na konsekwencje i stresy śro-
dowiskowe. Otóż, przynajmniej na ten 
czas, jest to nieprawda. Gazu ziemne-
go z łupków nie opłaca się obecnie wy-
dobywać. Do każdej stopy sześciennej 
„błękitnego surowca” spółki amerykań-
skie w USA dopłacają średnio 20 cen-
tów. - Koszt wydobycia to tak napraw-
dę 60 centów za stopę, jednakże rynek 
zalany gazem zamkniętym nie przyjmie 

obecnie ceny wyższej niż 40 centów - 
przyznał Piotr Gliniak w Stalowej Wo-
li. W związku z tym, przedsiębiorstwa 
pozbawione w 2002 r. federalnych do-
płat i zwolnień podatkowych, często 
dopłacają do interesu. Na obecnym 
etapie rozwoju przypomina to zatem 
schemat Ponziego, rodzaj piramidy fi -
nansowej oparty na sprzedaży lawi-
nowej. Zresztą takie zarzuty formułują 
raz po raz mniej lub bardziej przychyl-
ne sektorowi osobistości w mediach 
zagranicznych. A niechby to nagle Ja-
pończycy znaleźli sposób na wydaj-
ne ekonomicznie wydobycie klatratów 
metanu z dna Morza Kumano lub z ro-
ku na rok pod wpływem regionalnego 
ocieplenia klimatu dostępne staną się 
pokłady metanu zalegające w sybe-
ryjskim permafroście, istniejący model 
biznesowy wnet się zawali - argumen-
tują adwersarze. Zarzut o stosowaniu 
mechanizmu Charlesa Ponziego, któ-
ry wykorzystując szalejącą infl ację tra-
wiącą po I Wojnie Światowej Włochy, 
skupował ze swojego rodzimego kraju 
Międzynarodowe Kupony na Odpo-
wiedź (IRC), który w miejscu jego za-
mieszkania - w Stanach Zjednoczo-
nych predestynowały go do wymiany 
na zwykłe znaczki pocztowe. Zarabiał 
na tym miliony, wkrótce jednak w ten 
sam sposób chciało zarabiać wielu. Z 
tego też względu założył spółkę, która 
jednak szybko ugięła się pod ciężarem 
popytu na IRC, mimo tego Securities 
Exchange Company funkcjonowała da-
lej, na fi kcyjnych danych obrotu. Jakkol-
wiek logicznie brzmiący zarzut o pira-
midę, w tym przypadku nie może mieć 
równie logicznego zastosowania. USA 
od lat cierpią na defi cyt handlowy, o 
którego lwiej części stanowi rokrocznie 
import paliw węglowodorowych - 450 
mld USD. Z tego też względu Ameryka-
nie nie traktują owego dopłacania jako 
dopłacanie expressis verbis, a unieza-
leżnianie się od dostaw zewnętrznych 
i wspieranie rodzimej konsumpcji - do-
lary zostają w Ameryce Płn. 

Zakładanie okularów amerykań-
skich i spoglądanie przez ich pryzmat 
na polskie złoża jest jednak złudne. Nad 

Uczestnicy panelu dyskusyjnego. Od lewej: Zygmunt Strubiński - prezes zarządu, PGNiG 
Energia SA, Marcin Lewenstein - dyrektor Biura Planowania Strategicznego, PGNiG SA, 

Janusz Teper - dyrektor, Elektrownia Stalowa Wola SA, Arkadiusz Bakierzyński - dyrektor 
Pionu Finansowo-Organizacyjnego, ENERGA Invest SA, Jerzy Piela - główny specjalista, 

Południowo-Wschodni Oddział Terenowy URE z siedzibą w Krakowie
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Julian Piotr Koza 
- prezes zarządu, dyrektor naczelny, Elektrociepłownia Stalowa Wola SA
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7) 280-330 USD w porównaniu do 130-160 USD w USA

Wisłą koszty wydobycia gazu z łupków 
zapowiadają się o wiele wyższe7 . Ma-
my mniej korzystne warunki na - i pod-
ziemne. Wszak budowa geologiczna 
Polski jest znacznie bardziej skompli-
kowana (fałda na fałdzie fałdą pogania) 
niż amerykańska, wystarczy spojrzeć 
na rys. 2, a dodatkowo spółki takie jak 
ExxonMobil ConocoPhillips, Marathon 
eksplorują w USA tereny u nas kojarzą-
ce się bardziej z popularnym serialem 
Dr Quinn - preriami i sawannami, któ-
rych gęstość zaludnienia, a co za tym 
idzie roszczeń majątkowych, jest kry-
tycznie niska. Wystarczy nadmienić, 
że w stanach Teksas, Luizjana i Nowy 
Meksyk, czyli tam, gdzie prowadzi się 
większość wydobycia gazu niekonwen-
cjonalnego, 1 km2 zamieszkuje odpo-
wiednio 30,9 osoby, 40,1 osób i uwaga 
5,83 osoby. Dla porównania nad dorze-
czem Wisły i Odry średnia jest 4-krotnie 
i 25-krotnie większa 120 os/km2, nego-
cjacje w sprawie odstąpienia skrawka 
ziemi (a do jednego odwierty potrzeba 
co najmniej 4 ha) będą po prostu licz-
niejsze. Stąd też u nas koszt marginal-
ny eksploracji będzie znacznie wolniej 
spadał niż za Oceanem. 

  Audytoryjne zagwozdki

Trudno przypuszczać, by mozaika 
rynkowa energetyki gazowej w Polsce 
miała mieć podobną plastykę do tej, ja-
ka w latach 1989-2008 miała miejsce w 
Stanach Zjednoczonych (rys.1), kiedy 
to na przestrzeni blisko 20 lat, pomi-
mo 4-krotnego wzrostu cen „błękitnego 
surowca”, liczba mocy znamionowych 
aprecjonowała aż 250-krotnie. Należy 
się jednak spodziewać, że z przyczyn 
nie tyle ekologicznych, ale ekonomicz-
nych warunkowanych ekologią zwrot 
ku gazowi ziemnemu nastąpi również i 
w Polsce. O zbyt kompleksowych pro-
cedurach i bolączkach legislacyjnych, 
towarzyszących budowie bloków gazo-
wych w Polsce mówił w Stalowej Wo-
li Janusz Teper, dyrektor w Elektrowni 
Stalowa Wola. - Przypominam sobie, 
gdy my, tu w Stalowej Woli startowa-

liśmy z koncepcją bloku gazowego. 
To był przełom XX i XXI wieku. Mija za-
tem aż 11 lat od fazy koncepcyjnej. To 
tym bardziej smutne, jeżeli zdamy so-
bie sprawę z tego, że budowa stojącej 
już tu Elektrowni, która była częścią 
Centralnego Okręgu Przemysłowe-
go, od momentu podpisania umowy 
z rządem francuskim, trwała zaledwie 
18 miesięcy. Mamy idealną lokaliza-
cję pod budowę, mieszczącą się na 
terenie istniejącej instalacji. Długość 
koniecznego przyłącza gazowego to 
raptem 60-90 m, zaś przyłącza elek-
troenergetycznego ledwie 200-300 m. 
Ponadto, lokalizacja nowego bloku na 
terenie Elektrociepłowni, która zdąży-
ła się wpisać w krajobraz miasta, nie 
wzbudza szczególnych kontrowersji 
wśród lokalnej społeczności - powie-
dział Janusz Teper.

Pomimo tych niewątpliwych atutów 
coś zawsze stało na przeszkodzie, by 
projekt ruszył z kopyta. Na początku 
były to ceny energii elektrycznej, które 
oscylowały w granicach 108-112 zł za 
MWh, a warunkiem brzegowym produk-
cji prądu elektrycznego na gazie była 
cena minimalna rzędu 160 zł za MWh. 
Gdy teraz ten warunek może być speł-
niony ze względu na różne okoliczno-

ści, zawadę stanowi Ustawa o Prawie 
Zamówień Publicznych, z której, moim 
zdaniem, tak duże projekty gazowe jak 
nasz powinny być wyłączone. Kolej-
nym problematycznym czynnikiem jest 
brak synergii pomiędzy elektroenerge-
tycznymi i gazowymi Instrukcjami Ru-
chu i Eksploatacji Sieci Przesyłowych. 
Bloki gazowe z uwagi na swoją idio-
synkratyczną charakterystykę, winny 
mieć możliwość większej swobody w 
odbiorze. Obecnie regulacyjność obo-
wiązkowa to 40%. Cieszę się jednak, 
że udało nam się pozyskać tak istot-
nych partnerów do realizacji naszego 
bloku, którzy postanowili wziąć część 
ryzyka na swoje barki, mówię tu oczy-
wiście o Tauronie i PGNiG - dodał dy-
rektor Teper.

Istotną zagwozdką ze stalowowol-
skim audytorium podzielił się z kolei Ar-
kadiusz Bakierzyński, dyrektor Pionu Fi-
nansowo-Organizacyjnego w ENERGA 
Invest. Spółka chce się podjąć realizacji 
niezwykle odważnego projektu gazowe-
go w Grudziądzu o mocy znamionowej 
800 MW, który ma pracować w mode-
lu generacyjnym - produkować tylko i 
wyłącznie energię elektryczną, a nie jak 
to zwykle w przypadku gazu ziemnego 
bywa - kogeneracyjnym. - Jako Grupa 

Uczestnicy Konferencji
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Energa bardzo liczymy na to, że rzeczy-
wistość taryfowa w Polsce się zmieni 
i PGNiG będzie w stanie zaoferować 
nam skrojoną pod garnitur energetyki 
gazowej taryfę. Obecny reżim taryfowy 
jest dla nas niekorzystny. Implementa-
cja takiego rozwiązania spowodowa-
łaby, że w końcu ceny surowca gazo-
wego istotnie korelowałyby z cenami 
energii elektrycznej. Na ten czas ceny 
prądu korelują jedynie z cenami węgla. 
Gdyby jednak nastąpiła zmiana myślę, 
że projekty gazowe zamykałyby się bez 
wsparcia certyfi kacyjnego - zakończył 
Arkadiusz Bakierzyński.

  Wniosek - a do tego 
Unia nie pomaga

To, co się dzieje obecnie w organach 
Unii Europejskiej wprost zadziwia i trąci 

obliczonymi prekognicjami. Dowiaduje-
my się oto bowiem, że Komisja Europej-
ska, „Strażnik Traktatów” i wybitny znaw-
ca prawa europejskiego sensu stricte 
zamawia ekspertyzę u belgijskiej fi rmy 
prawniczej, która ma sprawdzić (uwaga, 
uwaga)... czy unijne przepisy przewidu-
ją w ogóle działalność w sektorze gazu 
z łupków oraz sankcjonują ewentualne 
szkody ekologiczne. Paranoidalne. Kto 
ma znać lepiej własne przepisy niż Ko-
misarz ds. Energii i Komisarz ds. Klima-
tu w przeddzień implementacji „3x20”?

Na całe szczęście nasz interes chro-
ni Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego 
ONZ nr 1803 (XVII) pt. „Stała suweren-
ność nad bogactwami naturalnymi” i je-
żeli tylko nie będziemy łamać prawa, 
m.in. w zakresie genewskiej Konwen-
cji o transgranicznym zanieczyszczeniu 
powietrza z 1979 r., czy chociażby hel-

sińskiej Konwencji o ochronie i użytko-
waniu cieków transgranicznych i jezior 
międzynarodowych z 1992 r. nie będzie 
podstaw de iure do zakazu wydobycia 
gazu z łukpków.  Wszelkie roszczenia 
indywidualne mogą i najpewniej będą 
rozpatrywane z powództwa cywilnego, 
zupełnie niepotrzebne jest dublowanie 
kolejnych stogów przepisów z bruksel-
skiej stopy.

W USA w bardziej pracochłonnym 
przemyśle gazowym zatrudnionych jest 
na umowę o pracę 622 tys. ludzi, po-
średnio ów sektor zatrudnia kolejne 3 
mln osób. Dla porównania, w amerykań-
skim górnictwie węglowym zatrudnienie 
jest o kilka rzędów wielkości mniejsze - 
154 tys. na umowę o pracę i 400 tys. 
pośrednio. Istnieją zatem zdrowe pod-
stawy do myślenia, że pomyślny rozwój 
wypadków w segmencie „błękitnego 
surowca” w Polsce zamortyzuje choć 
w części przebitą ostrzem klimatycznym 
poduszkę pracowniczą sektora węglo-
wego, na której dotychczas wiedzie swo-
je życie 110 tys. górników. Zważywszy 
na fakt, iż coraz częściej w tych trudnych 
dla kredytobiorców czasach atuty gazu 
ziemnego zauważają podmioty sektora 
fi nansów (zwiększa się bankowalność) 
oraz biorąc pod uwagę rosnące kom-
petencje fi rm zabezpieczających ryzy-
ko przed-, kontraktowe i pokontraktowe 
takich projektów, należy z optymizmem 
patrzeć w przyszłość i los tego paliwa 
węglowodorowego na agorze między-
narodowej, co zresztą potwierdzają co-
roczne przeglądy energetyczne Między-
narodowej Agencji Energetycznej. 

Wycieczka techniczna do Elektrowni Stalowa Wola SA

Sponsor: Organizator:
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NAJCIEMNIEJ JEST
tuż przed wschodem słońca

Piotr Dominiak, „Nowa Energia”

Ziemia krąży wokół słońca w odległości około 150 mln km. A mimo to jest 
ono dostarczycielem najbardziej niewyczerpywalnego i dostępnego rodzaju 

energii, która dociera do naszej planety w ilości przekraczającej 15 tys. razy dzienne 
zapotrzebowanie. Pół godziny wystarczy, aby dotarło do nas więcej energii, niż 
potrzebuje cała ludzka populacja w ciągu roku. Z tego dobrodziejstwa korzystamy 
obecnie w marginalnym stopniu, dlatego zarówno Unia Europejska, jak i kraje 
członkowskie szykują się do „skoku na słońce”.
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  Słońce - dobro 
(jeszcze?) 
niekoncesjonowane

Na 1 m2 ziemi pada energia słońca o 
natężeniu około 1 kW. Moc, jaką poten-
cjalnie można „wyciągnąć” z 1 m2 waha 
się od ok. 100 do 300 W, w mniej nasło-
necznionych częściach świata pozwala-
łoby uzyskać od 800 kWh rocznie z 1 m2 
do nawet 2500 kWh w obszarach rów-
nikowych. Chociaż efektywność dzisiej-
szych technologii pozwala na korzystanie 
z maksymalnie trzydziestukilku procent tej 
potencjalnej mocy, to i tak jest to źródło 
niezwykle wartościowe - szczególnie gdy 
mamy na uwadze progresywny rozwój 
technologiczny oraz perspektywę wy-
czerpania paliw kopalnych. Co ciekawe, 
wszystkie nośniki energii występujące na 
naszej planecie (z wyjątkiem energii jądro-
wej i wnętrza ziemi) powstały w wyniku 
promieniowania słonecznego.

Energia płynąca z serca układu sło-
necznego zasadniczo znajduje zastoso-
wanie w dwóch obszarach: bezpośrenie-
go ogrzewania wody lub innych cieczy 
(a także w chłodzeniu) oraz w produkcji 
energii elektrycznej. Zastosowanie tej 
pierwszej metody jest stare jak świat - 
udając się na wakacje na Krym, można 
bezpośrednio zrozumieć logikę jej funk-
cjonowania i doświadczyć jej efektów 
na własnej skórze. W tamtejszych tury-
stycznych domkach woda z prysznica 
podgrzewana jest w specjalnych, wyko-
nanych metodą chałupniczą kilkusetli-
trowych pojemnikach, zainstalowanych 
na dachu i wystawionych na działanie 
promieni słonecznych. Zastanawiające, 
czy tego typu inicjatywy indywidualnych 
inwestorów są wliczane do całościowego 
bilansu energetycznego państwa, gdzie 
regularne przerwy w dostawie różnych 
nośników energii w jego poszczególnych 
częściach nie są niczym nadzwyczajnym.

Zastosowań drugiej metody można 
szukać w szerokim asortymencie pro-
duktów nowszej generacji: od tych ga-
dżeciarsko-nowinkowych, tj. mobilna 
ładowarka do telefonu komórkowego 
wykorzystująca promienie słońca padają-
ce na szlaki turystyczne, samochód elek-

tryczny napędzany promieniami słonecz-
nymi (najnowszy prototyp korzystający 
wyłącznie z tego rodzaju paliwa osiąga 
do 90 km/h), poprzez bardziej praktycz-
ne, jak oświetlenie uliczne i sygnalizację 
świetlną, czy od lat służące nam kalku-
latory, a także technologie pozwalają-
ce przetworzyć słońce na prąd i zasilić 
nim każde urządzenie w domu, aż po 
przemysłową produkcję energii ciepl-
nej, czy elektrycznej za pośrednictwem 
instalacji solarnych. Również zasilanie 
ważnych gałęzi transportu energią sło-
neczną przestaje być science-fi ction. W 
czerwcu 2011 r. z Antwerpii wyruszył „zie-
lony pociąg”, którego podróż była zasila-
na przez 16 tysięcy paneli słonecznych 
zamontowanych na dachu tunelu kole-
jowego. Nadwyżka energii, która może 
powstać dzięki funkcjonowaniu tej insta-
lacji, będzie wykorzystywana do oświe-
tlenia i ogrzania dworców. Innym cieka-
wym przykładem jest kanadyjski projekt 
rozwiązania problemu zaopatrzenia w 
ciepło, gdzie stworzono specjalny sys-
tem zaspokajający 95% potrzeb energii 
termicznej małego miasteczka ze słońca. 

  Przetwarzanie energii 
słonecznej na pieniądze

W przypadku energetyki słonecznej 
można dziś mówić przede wszystkim 
o dużym potencjale, ponieważ jest ona 
jeszcze stosunkowo droga i bez wspar-
cia publicznego inwestycje w nią są po 
prostu nieopłacalne. 

Mimo to powierzchnia zainstalowa-
nych kolektorów w Polsce rośnie nie-
przerwanie od 2000 r. Z badań przepro-
wadzonych przez Instytut Energetyki 
Odnawialnej wynika, że w ciągu deka-
dy odnotowany został 20-krotny wzrost, 
co zaowocowało tym, że całkowita po-
wierzchnia kolektorów w naszym kraju 
była pod koniec 2010 r. równa 655 tys. 
m2. W porównaniu np. z 2007 r., kiedy po-
wierzchnia ta wynosiła 236 tys. m2, jest 
to wzrost prawie 3-krotny. W tym czasie 
wyraźnie rosła również dynamika sprze-
daży na polskim rynku: od ponad 68 tys. 
m2 na rok w 2007 r. do prawie 146 tys. 
m2 na rok w 2010 r. Obroty na rynku w 

ostatnim roku wyniosły około 430 mln zł.
Ceny zakupu instalacji słonecznych 

wahają się w szerokiej rozpiętości: od 
346 zł do 4328 zł za m2 powierzchni 
czynnej, przy czym średni koszt zaku-
pu m2 wynosi w Polsce około 1330 zł. 
Wnioski płynące z raportu dotyczącego 
rynku kolektorów słonecznych w Polsce 
w 2010 r., który opracował IEO wskazują 
na umiarkowany rozwój przedsiębiorstw 
branży w Polsce. W 2009 r. wzrost sprze-
daży przekraczający 100% odnotowały 
4 fi rmy w kraju, w 2010 r. fi rm tych było 
już więcej, ale za to mniejszych. W ro-
ku tym więcej dużych fi rm (ponad 50% 
sprzedających powyżej 1000 m2 rocz-
nie) odnotowało spadek sprzedaży, a 
niektóre nawet zbankrutowały. W 2010 
r. zmieniła się również struktura udziału 
w rynku, kiedy 6 fi rm osiągnęło łączny 
udział w rynku kolektorów słonecznych 
na poziomie 60% - rok wcześniej ten po-
ziom uzyskały 4 przedsiębiorstwa. 7 pol-
skich fi rm prowadzi eksport produktów. 
- Zatrudnienie w tej branży znajduje u 
nas obecnie 2 tys. osób (co stanowi 5% 
rynku europejskiego) - w całej Unii jest to 
36 tysięcy, a na świecie 260 tys. pracow-
ników - twierdzi Aneta Więcka z Instytutu 
Energetyki Odnawialnej.

Dotychczasowe wykorzystanie w 
sektorze funduszy unijnych nie było im-
ponujące. Ministerstwo Gospodarki wdra-
ża Program Operacyjny Infrastruktura i 
Środowisko dla 9 i 10 osi priorytetowej: w 
ramach poddziałania 9.4 są fi nansowane 
projekty wytwarzania energii z OZE i w 
ramach poddziałania 10.3, które wspie-
ra rozwój przemysłu dla OZE. W przy-
padku 9.4 w pierwszym konkursie nie 
było wniosków dotyczących energetyki 
słonecznej, a w drugim konkursie 2 pro-
jekty znalazły się na liście rezerwowej. W 
przypadku 10.3 w jedynym z dotychczas 
organizowanych konkursów wsparcie w 
obszarze energetyki słonecznej uzyskał 
1 projekt - dotyczący budowy zakładu 
do produkcji kolektorów słonecznych.

Wzrosty sprzedaży są najbardziej 
widoczne w województwie śląskim, 
gdzie sprzedaje się rocznie ponad 17% 
wszystkich polskich kolektorów. Za nim 
są województwa: małopolskie (12,3% 



60 nr 4(22)/2011
P

AL
IW

A 
D

LA
 E

N
ER

G
ET

YK
I

sprzedaży), podkarpackie (11,1%), 
a następnie łódzkie (9,2%) i lubelskie 
(8,4%). W lubelskim w ostatnim roku 
wzrost miał 3-4-krotny poziom, co wyni-
ka głównie z inwestycji realizowanych w 
ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego na tym obszarze.

Perspektywy na obecny 2011 r. i na-
stępny 2012 r. są dla branży obiecujące. 
Lata te przyniosą realizację większości 
inwestycji fi nansowanych w ramach Re-
gionalnych Programów Operacyjnych, 
które skoncentrowały na ten cel aloka-
cję rzędu 240 mln zł oraz dzięki Szwaj-
carsko-Polskiemu Programowi Współ-
pracy, który wesprze inwestycje w skali 
225 mln zł. Jednocześnie Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej będzie realizował program 
wspierający ten sektor energetyki, prze-
znaczając do dyspozycji inwestorów 
pulę 300 mln zł. Jednak problem nie 
dający spać producentom, który był kil-
kakrotnie poruszany przez uczestników 
panelu dyskusyjnego IV Forum Przemy-
słu Energetyki Słonecznej w Warszawie 
dotyczy przyszłości fi rm, które rozwiną 
swoje moce produkcyjne dzięki inwesty-
cjom fi nansowanym z tych programów. 
W próżni zawisło pytanie: co po 2013 
r. stanie się z pracownikami, maszyna-
mi i liniami produkcyjnymi? Prognozy 
specjalistów pokazują, że branża ma 
szansę na ekonomiczną samodzielność 
(przez co należy rozumieć zdolności 
produkcyjne fi rm oparte na prawach 
popytu i podaży bez wsparcia z pienię-
dzy podatników) najwcześniej po 2020 
r. Miejmy nadzieję, że Unia Europejska 
do tego czasu dalej będzie szczodra.

Zgodnie z przewidywaniami raportu 
pt. „Wizja rozwoju energetyki słonecz-
nej termicznej w Polsce wraz z pla-
nem działań do 2020 r.”, który opubli-
kował Instytut Energetyki Odnawialnej 
we współpracy z Panelem Producen-
tów Urządzeń i Instalatorów Syste-
mów Energetyki Słonecznej we wrze-
śniu 2009 r., „w perspektywie 2030 r. 
spadek kosztów inwestycyjnych w ener-
getyce słonecznej wyniesie od 35 do 
50%, zaś spadek całkowitych kosztów 
produkcji ciepła słonecznego od 42 do 

57%”. Amerykański Urząd Informacji o 
Energetyce IEA prognozuje, że dla ty-
powych systemów słonecznego pod-
grzewania wody nastąpi wyraźny spa-
dek cen zakupu z 3000-4000 USD w 
2005 r. do około 2000-3000 USD w 
2030 r. Całkowity koszt zakupu i mon-
tażu w tym samym okresie ma spaść z 
5000-6000 USD do 3500-4500 USD.

  Nic nie rośnie
 w ciemności

Autorzy raportu podkreślają, że cie-
pło słoneczne to jeden z najtańszych 
sposobów redukcji emisji dwutlenku 
węgla, a zarazem realizacji Pakietu 
3x20 w Polsce.

Obecnie - wg danych IEO i GU-
Su - w cieple dominuje biomasa sta-
ła, a pompy ciepła mają porównywalny 
udział jak energia słoneczna, biogaz, 
czy energia geotermalna. W 2009 r. 
udział energii słonecznej cieplnej z ko-
lektorów słonecznych wyniósł 6% w 
bilansie całej energetyki odnawialnej.

Ministerstwo Gospodarki planuje, 
że do 2020 r. 55% wszystkich wyko-
rzystywanych w Polsce odnawialnych 
źródeł energii będzie zasilało ciepło i 
chłód, 26% elektroenergetykę i 19% 
transport. Z punktu widzenia realiza-
cji celów Pakietu 3x20 sektor ciepła i 
chłodu ma stanowić około 9% z całych 
planowanych 15% wykorzystania OZE 
w energetyce. Dalej jest elektroenerge-
tyka z 4% i transport z 2%. W sektorze 
ciepła i chłodu dominującym w 2020 r. 
paliwem ma być biomasa stała, która 
- zgodnie z ministerialnymi planami - 
będzie stanowić 78% wszystkich wy-
korzystywanych technologii, następnie 
energia słoneczna z udziałem 9% oraz 
biogaz z udziałem na poziomie 8%. 
Energia geotermalna i pompy ciepła 
mają nam dostarczać kolejno 2 i 3% 
całości ciepła w OZE. 

Zgodnie z ministerialnymi przewi-
dywaniami znaczący wzrost produkcji 
ciepła w kolektorach słonecznych ma 
nastąpić w 2014 r. W okresie od 2014 
do 2020 r. całkowita powierzchnia za-
instalowanych kolektorów słonecznych 

ma się zwiększyć od poziomu około 
2,5 do niespełna 15 mln m2. Szcze-
gółów dochodzenia do tego celu Mi-
nisterstwo Gospodarki nie zdradza.

Wspólny raport IEO i Panelu Pro-
ducentów Urządzeń i Instalatorów Sys-
temów Energetyki Słonecznej zakłada, 
że - głównie w związku z konieczno-
ścią nabywania uprawnień do emisji 
CO2 w sektorze ciepłownictwa - do 
2020 r. ponad 10% ciepłowni będzie 
posiadało instalacje słoneczne, które 
wyprodukują 2,4 PJ ciepła z promieni 
słońca. Dokument wskazuje, że łączny 
potencjał rynkowy kolektorów słonecz-
nych do przygotowywania ciepłej wo-
dy użytkowej w Polsce wynosi około 
17 PJ i powoduje konieczność zain-
stalowania kolektorów słonecznych o 
powierzchni niespełna 12 mln m2. Do 
tego należy doliczyć ciepło w prze-
myśle, którego potencjał rynkowy jest 
szacowany na 10,6 PJ i systemy dwu-
funkcyjne (produkujące ciepłą wodę i 
ciepło) na poziomie 4,6 PJ, co wyma-
ga zainstalowania dodatkowych 10,6 
mln m2 instalacji słonecznych. Osią-
gnięcie takiego celu dla Polski będzie 
dużym wyzwaniem, gdyż wiąże się z 
coroczną realizacją wzrostu sektora na 
poziomie około 40% do 2012 r. 

  Słoneczny obowiązek 
Europy 

W 2008 r. na rynkach europej-
skich miał miejsce bardzo dynamiczny 
wzrost sprzedaży kolektorów słonecz-
nych, który sięgnął 60% w stosunku 
do 2007 r. I choć od 2008 r. do 2010 
r. nastąpił wyraźny spadek sprzedaży, 
to średnia tendencja na przestrzeni 
ostatnich 10 lat utrzymała się na po-
ziomie 12% corocznego wzrostu. W 
szczytowym 2008 r. sprzedaż kolek-
torów w Europie wyniosła 4,75 mln m2, 
natomiast skumulowana powierzchnia 
zainstalowana 27 mln m2. 

Liderami, pod względem sprzeda-
ży systemów słonecznych są Niem-
cy, które zagarnęły dla siebie prawie 
45% rynku. Za nimi są Włosi, Hiszpa-
nie i Francuzi, którzy mają mniej wię-
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cej równy udział w rynku, łącznie na 
poziomie 26%. Do znaczących graczy 
zalicza się jeszcze Austria (7% rynku) 
i Grecja (6%). W 2008 r. te 6 krajów 
sprzedawało w sumie 84% wszyst-
kich kupowanych w Europie instalacji 
słonecznych, a liczą one łącznie 54% 
całkowitej liczby ludności Unii. Polska 
jest na miejscu 7., mając 2% udział. 

Te wyniki sektora energetyki sło-
necznej w krajach starej piętnastki są 
efektem realizacji solidnych systemów 
wsparcia. Jak np. w Austrii, która ma 
jeden z największych udziałów OZE 
w bilansie energii - na poziomie 24% 
i plan osiągnięcia 34% do 2020 r., a 
także najwyższy w Unii udział kolek-
torów na głowę mieszkańca, przekra-
czający już obecnie 0,7 m2. W tym 
państwie, oprócz dopłat do zakupu 
instalacji słonecznych (do 1700 € dla 
instalacji c.w.u. oraz do 3325 € dla in-
stalacji c.w.u. ze wspomaganiem c.o.) 
stosowane są również odliczenia od 
podatku dochodowego w wysokości 
około 3000 € na budynek. W innych 
państwach, m.in. w Hiszpanii, niektó-
re miasta, jak np. Barcelona (a w ślad 
za nią także rząd federalny) wprowa-
dziły „słoneczny obowiązek”, czyli wy-
móg używania systemów słonecznych 
do przygotowania ciepłej wody użyt-
kowej. Obecnie rośnie liczba krajów, 
które systemowo wspierają tę branżę, 
co zdecydowanie wspiera jej kondycję. 
Inne państwa, jak Włochy, wprowadza-
ją dodatkowe podatki dla paliw kopal-
nych, które zachęcają do korzystanie 
ze źródeł odnawialnych i zwiększają 
kapitał, który można przeznaczać na 
nowe technologie.

Dla Europy ciepło stanowi prawie 
połowę całkowitego zapotrzebowania 
na energię. Zdaniem Robina Wellinga, 
prezydenta Europejskiego Stowarzy-
szenia Energetyki Słonecznej, Polski 
rynek był w okresie od 2008 do 2010 
r. jednym z nielicznych w Europie, któ-
remu udało się urosnąć. Przez kryzys 
przeszliśmy suchą nogą, także i w tym 
aspekcie. Welling uważa, że przez naj-
bliższe 20 lat branża zapewne jeszcze 
się nie usamodzielni, chociaż jest to jej 

uzależnienie tego biznesu od budże-
tów państw, jednak m.in. dla polskich 
producentów to dobry prognostyk: po-
winni oni liczyć na stabilny rynek eks-
portowy.

Energia słoneczna termiczna jest 
bezemisyjnym i odnawialnym źródłem, 
które ma szanse zapełnić większość 
cieplnego zapotrzebowania w Europie, 
szczególnie w coraz bardziej realnej 
perspektywie odchodzenia od ener-
getyki jądrowej. Poza tym nieznana 
jest przyszłość ceny ropy i gazu, dzię-
ki czemu instalacja kolektorów daje 
oszczędności prawie natychmiastowe. 
Dla Europy rozwój tego sektora jest 
także uniezależnieniem się od importu 
energii i rozwinięciem wewnętrznego 
rynku pracy. 

Odnawialne źródła mają w 2020 
r. w Europie stanowić 27% całkowite-
go miksu energetycznego. Do 2030 
r. ten wskaźnik powinien urosnąć do 
35%, a w perspektywie 2050 r. mówi 
się nawet o 100%. Znaczącym obsza-
rem będzie tu oczywiście energetyka 
słoneczna, która ma stanowić 5,4% 
całego ciepła odnawialnego. 

Realizacja tych ambitnych celów 
z pewnością przysporzy wiele pracy 
wszystkim członkom Unii. Robin Wel-
ling największego potencjału dla roz-
woju OZE upatruje w budownictwie. 
Ponad 70% zasobów mieszkaniowych 
w Europie ma ponad 40 lat i z całą 
pewnością nie są one efektywne ener-
getycznie. Z kolei 85% tych zasobów 
ma co najmniej 20 lat. Dlatego ich ter-
momodernizacja będzie kluczowym 
przedsięwzięciem. Ale będzie to mia-
ło prawdziwą wartość dopiero w mo-
mencie, gdy do wzrostu efektywności 
energetycznej (w tym cieplnej) budyn-
ków - a szczególnie gospodarstw do-
mowych - zostanie dołączony wysiłek 
instalowania absorberów słonecznych. 

W Austrii i Skandynawii powsta-
ją obecnie duże projekty budowy do-
mów aktywnych solarnie, których za-
daniem jest produkowanie większej 
ilości energii niż same wykorzystują i 
które nadmiar ciepła będą oddawać 
do miejskiej sieci ciepłowniczej. Do te-

główny cel. Jedyna szansa jest w udo-
skonalaniu i umasowieniu technologii. 
Dlatego Europejskie Stowarzyszenie 
Energetyki Słonecznej zajmuje się ak-
tywną promocją wykorzystania energii 
słonecznej do ogrzewania i chłodze-
nia w zastosowaniach domowych oraz 
systemowych. Technologia ta odgrywa 
coraz większą rolę w zorganizowanym 
ciepłownictwie. 

W 2010 r. w Europie zainstalowa-
no 2,7 GWh nowych mocy, co dało 
całkowitą moc energii słonecznej na 
kontynencie o wartości 24 GWh. Ob-
roty na tym rynku wynoszą rocznie 
3 mld € i generują już ponad 36000 
miejsc pracy, głównie w obszarze ma-
łych i średnich instalacji. Dynamiczny 
wzrost rynku w 2008 r. był spowodo-
wany obawami co do bezpieczeństwa 
energetycznego i wzrostem cen ropy. 
Obecnie, mając na uwadzę średnie 
tempo wzrostu dla całej ostatniej de-
kady na poziomie prawie 12% oraz 
prognozy wsparcia branży zapisane 
w Krajowych Planach Działań państw 
członkowskich, przedstawiciele sekto-
ra optymistycznie patrzą na przyszłość 
i zapowiadają wzrost dynamiki rozwo-
ju. Fakt, jest to ogólnokontynentalne 
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  Potrzebna wiedza, 
nie PR

Z przeprowadzonych przez CBOS 
badań wynika, że energetyka słoneczna 
cieszy się w Polsce bardzo dobrą opi-
nią. 61% Polaków uznaje tę technologię 
za bardzo przyjazną środowisku (75% 
za najbardziej przyjazną środowisku 
uznaje energetykę wiatrową). Poziom 
wiedzy na temat OZE i energetyki sło-
necznej jest na niskim poziomie, więk-
szość ludzi nie posiada zbyt wielu infor-
macji na ten temat. Jak dotychczas, w 
Polsce, kampanii społecznych, rzetel-
nie edukujących społeczeństwo w tym 
temacie, było i jest jak na lekarstwo. To 
częściowo wpływa na niski poziom in-
westycji w tym sektorze. 

Tymczasem Dyrektywa 2009/28/
WE wskazuje, że kampanie informa-
cyjno-edukacyjne powinny być niezwy-
kle ważnym działaniem i mają stano-
wić uzupełnienie Krajowych Planów 
Działań. Generalnie można wyróżnić 
4 podstawowe grupy uczestników ryn-
ku energii słonecznej: przedstawiciele 
nauki, decydenci polityczni i instytucje 
publiczne, producenci i instalatorzy ko-
lektorów oraz inwestorzy i użytkownicy 
końcowi. Rzecz jasna bez niezbędnej 
wiedzy na temat potencjału sektora, 
planów jego rozwoju, ani naukowcy, 
ani inwestorzy nie będą sobie tym pro-
blemem zaprzątać głowy. Zadaniem 

polityków jest szerokie prezentowanie 
planów Polski i zachęcanie pozostałych 
grup do aktywnego ich realizowania. 

Jedną z oddolnych inicjatyw słu-
żących poprawie tej sytuacji są Euro-
pejskie Słoneczne Dni w Polsce i w 
Europie. W tym roku w całym kraju od-
było się 40 wydarzeń w których uczest-
niczyło 6 tys. osób. Jest to kropla w 
morzu potrzeb, ale też i dobry począ-
tek. Szczególnie, że zaangażowanie w 
przedsięwzięcie wykazują przedstawi-
ciele wszystkich sektorów: publicznego, 
prywatnego i społecznego. Zdaniem 
Michała Kwasiborskiego z IEO, takie 
akcje są niezbędne dla wykorzystania 
ogromnego polskiego potencjału, ja-
kim jest zgoda mieszkańców naszego 
kraju na rozwijanie odnawialnych źró-
deł energii. 

Poza tym, zaangażowanie w takie 
kampanie ze strony organizacji spo-
łecznych ma sprawić, że po pierwsze 
informacja dotrze do szerszych grup 
odbiorców, a po drugie będzie ona bar-
dziej wiarygodna - będzie pochodzić 
od zaangażowanej w rozwój społeczny 
organizacji, a nie od przedsiębiorstwa, 
które coś sprzedaje. 

  Zimą słońce z magazynu

W Danii są z powodzeniem rozwija-
ne duże moduły magazynowania ener-
gii cieplnej, produkowanej w wyniku 

go coraz bardziej powszechne zasto-
sowanie znajdują systemy integralne 
średniej wielkości, które łączą wytwa-
rzanie ciepła, chłodzenie oraz przecho-
wywanie ciepła. Jednak zapewnienie 
całkowitego zapotrzebowania z OZE 
wymaga maksymalnej efektywności 
energetycznej. W Austrii funkcjonuje 
dużo zdecentralizowanych, mniejszych 
instalacji słonecznych, podzielonych na 
kilka obiektów, przy których działają 
nieduże zbiorniki do magazynowania 
ciepła - taki system pozwala tworzyć 
lokalne sieci ciepłownicze np. dla wsi, 
oparte na energii słońca. 

Tego typu działania są możliwe 
jedynie przy solidnym wsparciu prze-
myślanych programów politycznych. 
Z drugiej strony przedsiębiorstwa z 
branży energetyki słonecznej nie mo-
gą jedynie liczyć na rządy i nieustan-
nie oczekiwać wsparcia, ale same po-
winny redukować koszty systemów 
termalnych, a w szczególności zwięk-
szać ich niezawodność i efektywność. 

Europa prowadzi obecnie dwie 
sprzeczne polityki w dziedzinie bez-
pieczeństwa energetycznego: rozwija 
odnawialne źródła energii i energe-
tykę konwencjonalną. Wiele państw 
buduje na potęgę gazowe korytarze 
energetyczne, które mają zapewnić i 
zwiększyć dostawy na wiele lat. Trud-
no dziś powiedzieć, w którym dokład-
nie momencie nastąpi całkowity zwrot 
w stronę OZE, aby osiągnąć szemra-
ny plan 100% OZE w bilansie ener-
getycznym. Jak się jednak okazuje, 
na zmianę polityk mają najczęściej 
wpływ wydarzenia nieprzewidywal-
ne, jak ostatnia tragedia w Japonii, 
która wywołała poważną dyskusję na 
temat planów energetycznych i m.in. 
w Niemczech doprowadziła do kon-
kretnych działań ograniczających - ku 
uciesze znacznej części tamtejszej 
opinii publicznej - energetykę jądrową. 
Poza tym wielki potencjał dla rozwo-
ju OZE leży w mieszkańcach Europy. 
Przygniatająca większość z nas jest 
zwolennikami tego typu energetyki. 
Mimo to, jak żartują przedstawiciele 
branży, kolektory trudno sprzedawać. 

Jan Erik Nielsen,  PlanEnergi
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przekształcania promieniowania sło-
necznego. Są to stosunkowo proste 
technologicznie zbiorniki wodne wyko-
pane w ziemi, odpowiednio przykryte i 
wyizolowane specjalnymi i tanimi ma-
teriałami, które zapewniają odpowied-
nią szczelność termiczną. Budowanie 
tego typu zbiorników w większej skali 
pozwala ograniczać straty. Dzięki za-
stosowaniu tych magazynów, Duńczy-
cy zarabiają na cieple ze słońca. Ma 
to miejsce głównie za sprawą dużych 
fl uktuacji cen energii w tym kraju, która 
jest powodowana przez warunki zimo-
we. Latem, przy dużym nasłonecznie-
niu i niskich cenach energii, ciepło jest 
magazynowane. W miesiącach zimo-
wych, gdy ceny i zapotrzebowanie są 
dużo wyższe, ciepło to jest sprzeda-
wane, dzięki czemu instalacje solarne 
stają się całkowicie rentowne. Cena 
budowy tamtejszego magazynu wy-
nosi około 20 € za 1 m3.

Oczywiście powodzenie całego 
przedsięwzięcia uwarunkowane jest 
szeregiem czynników, których wystę-
powanie w polskich warunkach jest 
jeszcze bardzo mocno ograniczone. 
Pierwszym z nich jest duża elastycz-
ność całego systemu, rozumiana jako 
dostępność do sieci dla złożonych i 
różnych technologii: gdy cena energii 
jest niska, wówczas ciężar produkcji 
ciepła spada głównie na pompy ciepła, 
a każda nadwyżka może być szybko 
sprzedawana do sieci. Dzięki pompom 
ciepła można również zmniejszać po-
wierzchnie magazynowe. To powoduje, 
że generowanie ciepła dzięki magazy-
nom staje się tańsze.

- Ten program ciepłowniczy jest 
tak popularny w Danii ponieważ cena 
energii ciepła słonecznego spada, a 
cena gazu rośnie. Można powiedzieć, 
że bez dotacji ta cena jest podobna. 
Cena ciepła solarnego jest stała, cena 
gazu jest zmienna, dlatego też łatwiej 
uzyskać kredytowanie na fi nansowa-
nie podobnych inwestycji - uważa Jan 
Erik Nielsen, przedstawiciel duńskiej 
fi rmy PlanEnergi. Krótkofalowym ce-
lem Duńczyków jest zainstalowanie 
2 mln m2 paneli słonecznych w ciągu 

5 lat, co wobec obecnie zainstalowa-
nych 124 000 m2 jest przedsięwzię-
ciem bardzo ambitnym. Władze Danii 
chcą, aby do 2030 r. 10% popytu na 
ciepło było zaspokajane przez rozwią-
zania solarne, a w 2050 r. już 40%. 
Oczywiście wszystko będzie możliwe 
dzięki odpowiedniej polityce, chociaż 
z tym Dania problemów mieć nie po-
winna, czego dowodzi chociażby po-
wszechnie obowiązujący już podatek 
od emisji CO2.

  Sieci (mało)inteligentne

Systemy inteligentnego opomiaro-
wania są narzędziem służącym lepszej 
integracji różnych procesów zachodzą-
cych w ramach instalacji solarnych. 
Sebastian Gölz, przedstawiciel nie-
mieckiego Instytutu Energetyki Sło-
necznej Fraunhofer, który zajmuje się 
rozwijaniem technologii sieci inteligent-
nych oraz idei inteligentnych miast, 
uważa, że w Polsce realizowany jest 
dopiero etap wstępu do „smart mete-
ring”, czyli instalacja liczników pomia-
rowych. Od tego etapu do sieci inteli-
gentnej jest jeszcze daleko.

W Niemczech od 2008 r. obser-
wowany jest trend spadkowy na ryn-
ku kolektorów słonecznych. Jest on 
w tyle za sektorem fotowoltaiki, a to 
wynika głównie ze słabszego systemu 
wsparcia. W ramach opracowanej wizji 
rozwoju do 2030 r. Niemcy wskazują 
główne obszary rozwoju: nowe, małe 
prywatne domy mieszkalne, które w 
100% planuje się objąć programem 
ogrzewania słońcem, instalacje sola-
rów w ramach termomodernizacji ist-
niejących zasobów mieszkaniowych, a 
także wspieranie aplikacji przemysło-
wych w ciepłownictwie i chłodzeniu. 
Do 2050 r. Niemcy chcą mieć 50% 
ciepła pochodzącego z energii słońca. 
U sąsiadów za Odrą, podobnie jak w 
Danii, dobrze rozumiana jest potrzeba 
zintegrowania pojedynczych rozpro-
szonych instalacji w jeden sprawnie 
funkcjonujący system. Dlatego struk-
tura inteligentnej sieci nie jest związana 
tylko z energią elektryczną, ale jest ona 

tu kojarzona z ciepłem i opierana na 
małych źródłach wytwarzania.

System pomiarowy, analogicznie 
jak źródła wytwarzania energii, musi 
być wbudowany w sieć, która łączy 
wszystkie jego elementy. To daje moż-
liwość uzyskania w czasie rzeczywi-
stym informacji na temat aktualnego 
stanu obciążenia sieci. Wymaga to 
stosowania cyfrowych narzędzi po-
miaru i komunikacji. Wdrożenie inte-
ligentnej sieci daje szereg korzyści w 
postaci większej przejrzystości zużycia 
energii w gospodarstwach domowych 
i przemyśle, możliwości wpływania na 
zachowania konsumenckie (wiedza na 
temat poziomu rzeczywistego zużycia 
energii i jej kosztów najlepiej skłonią 
do oszczędzania) oraz zwiększenia 
efektywności procesu rozliczania klien-
tów przedsiębiorstw produkcyjnych. 
Dodatkowo usieciowienie interneto-
we całego procesu pozwoli stworzyć 
usługi umożliwiające swobodny i ra-
cjonalny wybór taryfy. Trzeba jednak 
do tego wszystkiego stworzyć system 
kreowania indywidualnych taryf, do-
pasowanych do potrzeb odbiorców. 
Dzięki temu będzie można uzyskać 
optymalizację produkcji i obciążenia.

Grzegorz Wiśniewski, IEO
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W Polsce zasadniczo mamy dziś 
2 taryfy - dzienną i nocną. Do sieci in-
teligentnej to zdecydowanie nie wy-
starczy. W Niemczech wprowadzo-
no 2 lata temu - oprócz taryf feed-in 
- specjalne bonusy dla osób, które 
instalują u siebie systemy fotowolta-
iczne. Mogą oni skorzystać z taryf, 
które dają im możliwości optymalizo-
wania zużycia i kosztów. Inteligentne 
sieci wymagają bowiem również inte-
ligentnych użytkowników.

Wszystkie państwa członkowskie 
UE mają obowiązek wprowadzenia tej 
technologii do 2018 r. Niektóre kraje 
odnoszą już pierwsze sukcesy. Przy-
kładem są Włochy, gdzie już kilka lat 
temu upowszechniono ten system 
i obecnie mają już 80% inteligent-
nie zaprogramowanych liczników. W 
Polsce Narodowy Fundusz Ochro-
ny Środowiska pracuje obecnie nad 
programem, za pomocą którego mają 
zostać wdrożone systemy licznikowe, 
integrujące także źródła odnawialne.

  Wnioski

Szacowany poziom inwestycji w 
sektorze energetyki słonecznej w Pol-
sce wynosi 30 mld zł. Same pienią-
dze nie rozwiązują jednak większości 
problemów. Bariery, które skutecz-

nie uniemożliwiają rozwój sektora, to 
- obok fi nansów - klasyczna Polska 
bolączka, czyli bezsensowne i prze-
regulowane prawo i procedury. Przy-
kładem jest próba realizacji inwesty-
cji przez Energę, która aplikowała do 
RPO o środki na montaż kolektorów 
słonecznych u większej grupy miesz-
kańców. Okazało się, że na etapie 
składania wniosku musieli wskazać 
konkretne lokalizacje, załączyć zgody i 
projekty instalacyjne. To wygenerowa-
ło bardzo duże koszty, bez pewności 
dofi nansowania, którego ostatecznie 
nie było. Na tym przykładzie dobrze 
widać, jak bariera prawna wzmacnia 
kolejną, czyli fi nansową. Zdaniem Ar-
kadiusza Lewickiego ze Związku Ban-
ków Polskich, brak zachęt ze strony 
sektora publicznego i brak rozwią-
zań najbardziej palących problemów 
powoduje ograniczenia działalności 
banków komercyjnych, które są zain-
teresowane inwestowaniem w tech-
nologie solarne.

Istotna jest także bariera informa-
cyjna. Większość klientów jest prze-
konana, że w Polsce nie ma dużego 
potencjału dla instalacji solarnych, 
mówiąc potocznie: „słabo u nas świe-
ci”. Cały ten proces nastręcza obecnie 
już niewydolnemu polskiemu syste-
mowi edukacyjnemu kolejnych proble-

mów. Zmiany technologiczne wymu-
szą określone zachowania klientów, 
które będą wymagać zrozumienia zło-
żonych procesów w różnych obsza-
rach: ekonomii, prawa i technologii. 
Klient przestanie być biernym kon-
sumentem, ale stanie się wreszcie 
prosumentem, będzie musiał sam de-
cydować o wielu sprawach. Również 
świadomość tego, że emisje szkodli-
wych gazów do atmosfery powodu-
ją określony koszt jest u nas zniko-
ma. A bez zrozumienia tego problemu 
społeczeństwo nie da się przekonać 
do kolejnych taks za emitowanie CO2.

- Rozwój energetyki odnawialnej 
jest w naszym kraju oparty na tren-
dach i modach. Gdy z Brukseli płyną 
strumieniem pieniądze, to produkuje-
my technologie OZE. Gdy pieniądze 
te się skończą, to fi rmy produkcyj-
ne będą miały problem - uważa Bo-
gusław Regulski, przedstawiciel Izby 
Gospodarczej Ciepłownictwo Pol-
skie. Te słowa potwierdza Bogusław 
Łyczba z Panelu Słonecznego, który 
twierdzi, że przedsiębiorstwa ener-
getyki solarnej pełnią misję społecz-
ną: realizują działalność ekologiczną, 
prozdrowotną i prospołeczną. Dlate-
go domagają się wsparcia od pań-
stwa, a przede wszystkim stabilnych 
ścieżek fi nansowania planów rządu 
do 2020 r. Przedsiębiorcy, aby inwe-
stować własne pieniądze muszą wie-
dzieć, że z roku na rok nie załamie się 
koniunktura w wyniku niezrozumiałych 
decyzji politycznych.

Dyskusję podsumowującą IV Fo-
rum Przemysłu Energetyki Słonecznej, 
zorganizowaną przez Instytut Ener-
getyki Odnawialnej, podczas którego 
część prelegentów wyrażała obawy 
co do ekonomizacji sektora energe-
tyki słonecznej, skomentował Dariusz 
Szwed z Partii Zielonych cytując szefa 
saudyjskiego Ministerstwa Ropy Naf-
towej i Surowców Mineralnych Ahme-
da Zaki Yamaniego: „epoka kamienia 
łupanego nie skończyła się z powodu 
braku kamieni, a epoka ropy naftowej 
skończy się długo przed tym, gdy na 
świecie skończy się ropa”. 
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Mechanizmy fi nansowania 
inwestycji gazowych w samorządach

  kredytów inwestycyjnych dla jed-
nostek samorządu terytorialnego i 
spółek komunalnych,

  kredytów w ramach Programu 
Partnerstwa Inwestycyjnego (PPI) 
umożliwiających realizację inwe-
stycji przy współpracy JST i spół-
ki komunalnej przy jednoczesnym 
ograniczeniu zadłużenia JST (trwa-
ją prace nad wprowadzeniem do 
oferty),

  kredytów na inwestycje współfi nan-
sowane z budżetu UE w ramach 
oferty Pewny Partner Unijny, w tym: 
kredyt inwestycyjny etapowy, kre-
dyt pomostowy i kredyt uzupełnia-
jący,

  kredytów z dopłatami Narodowe-
go Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej oraz Woje-
wódzkich Funduszy Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej,

  realizacji inwestycji w formule PPP,
  emisji obligacji. 

Projekty inwestycyjne związane z 
gazownictwem przynoszą dodat-

kowe korzyści, przez wzgląd na swój 
pozytywny wpływ na środowisko na-
turalne. Dzięki zastosowaniu gazocią-
gów transport gazu nie obciąża dróg i 
nie powoduje dodatkowej emisji dwu-
tlenku węgla, a technologie oparte na 
gazie ziemnym są jednymi z najbar-
dziej przyjaznych środowisku dzię-
ki wysokiej wydajności stosowanych 
urządzeń.

Analizy prowadzone przez BGK 
wskazują, że na jednostki samorzą-
du terytorialnego „transferowana” jest 
coraz większa liczba zadań, jednak w 
ślad za zwiększonym zakresem odpo-
wiedzialności samorządy odczuwają  
problem w postaci niewystarczające-
go fi nansowania nowych zadań przez 
budżet centralny.

Wprowadzone od stycznia 2011 r. 
nowe przepisy w sprawie zasad kla-
syfi kacji tytułów dłużnych wliczanych 
jako dług samorządów spowodowały, 
że część samorządów znalazła się w 
sytuacji „bliskiej” przekroczeniu dopusz-
czalnego poziomu zadłużenia. Trwają 
także prace dotyczące ograniczenia 
defi cytu jednostek samorządowych. 

W rezultacie samorządy poszukują al-
ternatywnych sposobów fi nansowania 
inwestycji.

Czynniki związane z ograniczeniem 
poziomu zadłużenia i defi cytu samo-
rządów, a także  pojawiającą się ko-
nieczność dostosowania infrastruk-
tury do wymogów prawa, w tym do 
wymogów Unii Europejskiej, znajdą 
swoje odzwierciedlenie we wzroście 
znaczenia inwestycji realizowanych za 
pośrednictwem spółek komunalnych.

Misją Banku Gospodarstwa Kra-
jowego, jako banku należącego do 
Skarbu Państwa, jest wspieranie in-
westycji istotnych z punktu widzenia 
kraju, regionów i społeczeństw lokal-
nych. Bank Gospodarstwa Krajowego 
wspiera przedsięwzięcia inwestycyj-
ne sektora publicznego, w tym pro-
jekty realizowane przez samorządy 
oraz spółki komunalne. Z tego powo-
du BGK nieustannie poszerza ofertę 
produktów bankowych kierowanych do 
JST i spółek komunalnych, uwzględ-
niając ich specyfi czne potrzeby. 

W ramach oferty Banku Gospo-
darstwa Krajowego inwestycje gazo-
we fi nansowane mogą być za pomocą 
następujących instrumentów:

Inwestycje realizowane przez sektor samorządowy, czyli zarówno przez 
jednostki samorządu terytorialnego, jak również przez spółki komunalne, 

mają szczególne znaczenie dla gospodarki kraju. Inwestycje samorządowe 
wpływają na wzrost gospodarczy i stanowią uzupełnienie inwestycji sektora 
prywatnego, szczególnie w czasie spowolnienia gospodarczego.

Paweł Łysiak, specjalista w Departamencie Zarządzania Produktami, Bank Gospodarstwa Krajowego



Małgorzata Zamorska, radca prawny, partner w warszawskiej kancelarii bnt Neupert, Zamorska & Partnerzy

powód do radości czy zmartwień?powód do radości czy zmartwień?
POLSKIE PLANY ATOMOWE:POLSKIE PLANY ATOMOWE:
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W kwietniu br. minęło 25 lat od wybuchu elektrowni atomowej 
w Czarnobylu. Katastrofa sprzed lat wyhamowała panujący w latach 80. 

XX w. trend intensywnego zwiększania udziału energetyki jądrowej w bilansie 
energetycznym państw. Inwestycje atomowe zostały spowolnione także 
z uwagi na stosunkowo niskie w tamtym czasie ceny gazu i ropy naftowej 
oraz powszechne użycie łatwo dostępnego węgla kamiennego i brunatnego. 

W Polsce nie pracuje ani jedna elektrownia atomowa. W latach 80. XX 
w rozpoczęto co prawda budowę elektrowni Żarnowiec na Pomorzu, 

przerwano ją jednak w latach 90. pod naciskiem przeciwników tej inwestycji. 
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  Powrót mody na atom

W ostatnich latach świat zaczął 
powracać do energetyki jądro-

wej, przede wszystkim z uwagi na 
dynamicznie rosnące ceny ropy i ga-
zu, wzrastające zapotrzebowanie na 
energię elektryczną oraz wymagania 
środowiskowe, związane głównie z 
koniecznością ograniczenia emisji 
CO2, którego energetyka jądrowa 
nie emituje. W przypadku Polski do-
chodzi dodatkowo aspekt bezpie-
czeństwa energetycznego, czyli ko-
nieczności uniezależnienia polskiej 
energetyki od zagranicznych sąsia-
dów, przede wszystkim dostaw gazu 
z kierunków wschodnich. W 2005 r. 
powrócono w Polsce do planów bu-
dowy elektrowni jądrowej w uchwa-
lonej przez Radę Ministrów Polityce 
Energetycznej Polski do 2025 r. Za-
łożenia ww. polityki zostały skonkre-
tyzowane w przyjętej końcem 2009 
r. Polityce Energetycznej Polski do 
2030 r., w której określono, iż jed-
nym z podstawowych kierunków 
polskiej energetyki jest dywersyfi-
kacja struktury wytwarzania energii 
elektrycznej poprzez wprowadze-
nie energetyki jądrowej. Celem rzą-
dowym jest uruchomienie w Polsce 
do 2022 r. jednej, a do 2030 r. dru-
giej elektrowni jądrowej. Dokonano 
już wstępnej weryfikacji potencjal-
nych lokalizacji pod taką inwestycję. 
Na „krótką listę” trafił m.in. Żarno-
wiec oraz Klempicz w Wielkopolsce. 
Głównym inwestorem przedsięwzię-
cia ma być PGE Polska Grupa Ener-
getyczna S.A., która w najbliższym 
czasie ma sobie dobrać zagranicz-
nego partnera do konsorcjum. 

  Atomowe regulacje 
prawne

Za planami inwestycyjnymi w za-
kresie atomu przez długi czas nie 
nadążały krajowe regulacje prawne. 
To się właśnie zmieniło. 13 maja br. 
Sejm RP niemal jednogłośnie przyjął 
nowelizację ustawy z 29.11.2000 r. 

Prawo atomowe (Dziennik Ustaw z 
2011 Nr 132 poz. 766), przygotowa-
ną przez Ministerstwo Gospodarki i 
Państwową Agencję Atomistyki oraz 
nową ustawę o przygotowaniu i reali-
zacji inwestycji w zakresie obiektów 
energetyki jądrowej (Dziennik Ustaw z 
2011 r. Nr 135 poz. 789). Obie usta-
wy weszły w życie 1 lipca br. Akty te 
wprowadzają oczekiwane przepisy 
regulujące proces inwestycyjny zwią-
zany z budową i eksploatacją elek-
trowni atomowych. 

Przygotowanie 
inwestycji 
jądrowej 
jest bardzo 
rozbudowanym 
procesem. Już na 
samym wstępnym 
etapie inwestycji, 
tj. podczas 
ubiegania się 
o wydanie decyzji 
o ustaleniu 
lokalizacji 
inwestycji 
w zakresie 
budowy obiektu 
energetyki 
jądrowej należy 
uzyskać ponad 
dwadzieścia opinii 
od rozmaitych 
organów

Niewątpliwie najistotniejszą ce-
chą „pakietu atomowego”, jak zwane 
są obie ustawy, jest postawienie na 
pierwszym miejscu kwestii bezpie-
czeństwa inwestycji i obiektów jądro-
wych. Znajduje to odzwierciedlenie 
już w słowniczku znowelizowanego 
prawa atomowego, gdzie zdefiniowa-
no na nowo pojęcie bezpieczeństwa 
jądrowego, a także dodano takie ter-
miny jak funkcja bezpieczeństwa, 
awaria projektowa, ciężka awaria, 

czy warunki awaryjne. Rozbudowano 
znacznie rozdział prawa atomowego 
dotyczący bezpieczeństwa jądrowe-
go i ochrony radiologicznej, nakłada-
jąc szereg obowiązków na kierownika 
jednostki organizacyjnej wykonującej 
działalność związaną z narażeniem. 
Rozszerzono także kompetencje or-
ganów dozoru jądrowego, które m.in. 
przeprowadzać będą kontrole okre-
sowe i doraźne. Na uwagę zasługuje 
aż dwukrotne zwiększenie górnego li-
mitu odpowiedzialności cywilnopraw-
nej za szkody jądrowe - do 300 mln 
SDR (jednostek rozrachunkowych 
Międzynarodowego Funduszu Walu-
towego). Przewidziano również utwo-
rzenie przez danego operatora tzw. 
„funduszu likwidacyjnego” na pokry-
cie kosztów związanych z finanso-
waniem końcowego postępowania 
z wypalonym paliwem jądrowym i 
odpadami promieniotwórczymi oraz 
kosztów likwidacji elektrowni jądro-
wej. Wpłaty na ten fundusz zależne 
mają być od ilości wyprodukowanej 
energii elektrycznej.

Również druga ustawa zawiera 
osobny rozdział poświęcony bezpie-
czeństwu, a ściślej: zadaniom inwe-
stora w tym zakresie. Weryfikowany 
jest także sam inwestor, który musi 
uzyskać tzw. decyzję zasadniczą, 
stanowiącą warunek konieczny dla 
ubiegania się o pozwolenie na bu-
dowę obiektu energetyki jądrowej lub 
pozwolenie na prace przygotowaw-
cze. Opinię o inwestorze, niezbędną 
dla uzyskania decyzji zasadniczej, 
wydaje szef ABW. Organ ten wyda-
je także zalecenia dla inwestora, w 
razie powzięcia informacji o możliwo-
ści wystąpienia sytuacji kryzysowej 
wskutek zagrożenia terrorystyczne-
go. Sam inwestor musi być podmio-
tem z siedzibą na terenie EOG oraz 
wykazać spełnienie określonych wy-
mogów technicznych i posiadanie 
należytego doświadczenia w zakresie 
eksploatacji bloków energetycznych.

Przygotowanie inwestycji jądro-
wej jest bardzo rozbudowanym pro-
cesem. Już na samym wstępnym 

”



68 nr 4(22)/2011
P

AL
IW

A 
D

LA
 E

N
ER

G
ET

YK
I

etapie inwestycji, tj. podczas ubie-
gania się o wydanie decyzji o usta-
leniu lokalizacji inwestycji w zakresie 
budowy obiektu energetyki jądrowej 
należy uzyskać ponad dwadzieścia 
opinii od rozmaitych organów (w 
tym ministrów, wojewódzkiego kon-
serwatora zabytków, wojewódzkie-
go komendanta Państwowej Straży 
Pożarnej i in.) - w przedmiocie ewen-
tualnego oddziaływania inwestycji na 
daną sferę życia. Te surowe i obszer-
ne wymogi łagodzi regulacja prze-
widująca, iż niewydanie opinii w ter-
minie 14 dni od wpływu wniosku o 
wydanie opinii traktuje się jako brak 
zastrzeżeń do niego. Wspomnianą 
decyzję o ustaleniu lokalizacji wydaje 
wojewoda. W dalszej fazie konieczne 
jest uzyskanie kilku lub nawet kilku-
nastu decyzji (w zależności od sy-
tuacji konkretnego obiektu), przede 
wszystkim decyzji zasadniczej od mi-
nistra właściwego do spraw gospo-
darki, zezwolenia Prezesa Państwo-
wej Agencji Atomistyki na budowę 

obiektu jądrowego, decyzji o środo-
wiskowych uwarunkowaniach, a tak-
że pozwolenia na budowę obiektu 
energetyki jądrowej, wydawanego 
przez wojewodę

  Niektórzy mają 
wątpliwości

Na świecie działa 436 reakto-
rów jądrowych, z czego w zasięgu 
300 km od granic Polski eksploato-
wanych jest 26 reaktorów. W naj-
bliższych latach planuje się budowę 
wielu nowych jednostek. Niedawno 
oficjalnie ogłoszono rozpoczęcie bu-
dowy nowej elektrowni w Ostrowcu 
w obwodzie grodzieńskim na Biało-
rusi, oddalonym o 300 km od Białe-
gostoku. Na ten boom inwestycyjny 
zapewnie nie wpłynie ostatnia kata-
strofa w Japonii w elektrowni Fuku-
shima I, spowodowana przez trzę-
sienie ziemi i tsunami. Polski rząd 
uspokaja obawy Polaków gorzko 
doświadczonych Czarnobylem, że 

obecne technologie III, III+ oraz IV 
generacji są w pełni bezpieczne i nie 
mają nic wspólnego z przestarzałymi 
rozwiązaniami sprzed 30 lat. Dodaje 
też, że lepiej mieć elektrownię ato-
mową na swoim terenie i czerpać z 
niej korzyści. Jako kraj narażeni je-
steśmy i tak bowiem na ewentual-
ne emisje od sąsiadów, te bowiem 
nie znają granic. Nie wszyscy jed-
nak stawiają na atom. Niemcy kilka 
lat temu zadecydowali o wyłączeniu 
wszystkich swoich elektrowni atomo-
wych do 2021 r., plany te następnie 
zostały zmodyfikowane. Przed kil-
kunastoma miesiącami przedłużono 
nawet okresy eksploatacji najstar-
szych elektrowni w Niemczech o ko-
lejne 10 lat. Pod wpływem ostatnich 
wydarzeń powrócono do koncepcji 
wygaszenia w trybie pilnym siedmiu 
najstarszych reaktorów. Czas pokaże 
czy Polska utrzyma obraną strategię 
atomową i czy w najbliższym czasie 
rzeczywiście ruszy w Polsce budowa 
elektrowni jądrowej. 
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Obecnie trwają prace nad ustawą o 
odnawialnych źródłach energii, któ-

ra na określić zasady wsparcia dla sys-
temu OZE i przyspieszyć ich wykorzy-
stanie. Zmiany ustawodawstwa niosą ze 
sobą potrzebę pogłębienia wiedzy na te-
mat zasad realizacji inwestycji energe-
tycznych oraz możliwości ich fi nansowa-
nia. Dlatego też Salon Czystej Energii, 
odbywający się w ramach targów Pole-
ko, w całości poświęcony będzie tech-
nologiom i produktom związanym z 
wykorzystaniem energii ze źródeł odna-
wialnych. Salonowi towarzyszyć będzie 
Forum Czystej Energii, cykl debat bran-
żowych, służące analizie sytuacji rynku 
pozyskiwania „zielonej energii”. Tematy-
ce tej poświecone będzie też inne wy-
darzenie targowe - Glob Pełen Energii. 
Podczas trzydniowych spotkań zapro-
szeni eksperci świata nauki, przemysłu 
oraz pasjonaci interesujący się ekologią 
będą przybliżać zagadnienia związane 
z energetyką słoneczną, geotermalną, 
wiatrową i wodną. 

  Nie tylko o energii 
odnawialnej 

Listopadowe spotkanie w Poznaniu 
będzie poświęcone, nie tylko tematyce 
OZE, ale szerzej pojętym zagadnieniom 
proekologicznym.

POLEKO to tradycyjnie przegląd 
najnowszych rozwiązań, m.in. z zakre-

su technologii oczyszczania ścieków, 
utylizacji osadów ściekowych, czy re-
cyklingu. Oprócz Salonu Czystej Ener-
gii, nie zabraknie pozostałych, równie 
istotnych salonów tematycznych: Sa-
lonu Recyklingu, obejmującego tema-
tykę odzysku odpadów, Salonu Apara-
tury Kontrolno-Pomiarowej oraz Salonu 
Nauki dla Środowiska, prezentującego 
najnowsze wyniki badań instytutów na-
ukowo-badawczych i jednostek badaw-
czo-rozwojowych w zakresie technologii 
ochrony środowiska. Tematem przewod-
nim tegorocznych targów, określonym 
przez Ministra Środowiska prof. Andrzeja 
Kraszewskiego, jest „Efektywne wyko-
rzystywanie zasobów".

Ekspozycji wystawienniczej towarzy-
szyć będzie bogaty program wydarzeń, 
przygotowany we współpracy z partne-
rami branżowymi. Liczne konferencje, 
seminaria i przestrzenie specjalne orga-
nizowane są z myślą o aktualnych pro-
blemach sektora ochrony środowiska.

  POLEKO coraz większe

Tegoroczna, 23. odsłona targów pro-
pagujących ekologiczne rozwiązania cie-
szy się dużym zainteresowaniem branży. 
Ponad 80% dostępnej powierzchni wy-
stawienniczej zostało już zarezerwowa-
ne. Wśród zgłoszonych fi rm jest wielu 
liderów, wiodących producentów i dys-
trybutorów.

Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o.

O ENERGII ODNAWIALNEJ w Poznaniu

Nieodłączną częścią Międzynarodowych Targów 
Ochrony Środowiska POLEKO, odbywających 

się w Poznaniu w dniach 22-25 listopada, jest Salon 
Czystej Energii. Służy on analizie aktualnej sytuacji 
rynku odnawialnych źródeł energii.

  Potrójna korzyść 

Dodatkowym impulsem do uczest-
nictwa w listopadowym spotkaniu na 
pewno będzie korelacja trzech wyda-
rzeń targowych.

W Poznaniu równolegle z POLEKO 
odbędą się Międzynarodowe Targi Tech-
niki Komunalnej KOMTECHNIKA, po-
święcone tematyce utrzymania czysto-
ści. W ramach tego wydarzenia swoje 
produkty zaprezentują fi rmy specjalizu-
jące się m.in. w wywozie nieczystości, 
utrzymania dróg, ulic, placów oraz ziele-
ni miejskiej, czy też komunikacji miejskiej. 
Po raz czwarty odbędzie się także pokaz 
pojazdów komunalnych w ruchu - CITY 
TRUCK SHOW.

Kompleksową ofertę targową zamy-
ka trzecie, ważne z punktu widzenia sa-
morządów, wydarzenie - Targi Produk-
tów i Usług dla Samorządów Lokalnych 
GMINA. Tu wystawcy zaprezentują roz-
wiązania i produkty z zakresu architektu-
ry miejskiej, infrastruktury techniczno-ko-
munikacyjnej, nowoczesnych rozwiązań 
dla osób niepełnosprawnych, oświaty i 
sportu, a także informatyki w instytucjach 
publicznych.

Synergia tych trzech imprez targo-
wych pozwoli na uzyskanie komplek-
sowej wiedzy z zakresu wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii, ich drogi 
rozwoju na polskim rynku i sposobów 
fi nansowania proekologicznych przed-
sięwzięć. 

Szczegółowe informacje: www.po-
leko.mtp.pl, www.komtechnika.pl, www.
gmina.mtp.pl



Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o.
ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, 
tel. 61 869 20 00, fax 61 869 29 52
e-mail: poleko@mtp.pl 

22-25.11.2011, Poznań
Zakres tematyczny targów POLEKO:

   woda, ścieki 
   odpady, recykling 
   energia, energia odnawialna
   powietrze, hałas, wibracje 
   zmiany klimatu 
   rekultywacja, rewitalizacja 
   budownictwo komunalne i energetyczne
   aparatura kontrolno-pomiarowa  
   systemy zabezpieczeń środowiska  

naturalnego
   ochrona przeciwpowodziowa
   doradztwo i instytucje ochrony środowiska
   edukacja ekologiczna 

EKOLOGIA NOWEJ GENERACJI

Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska

Ekspozycja specjalna:



Karolina Kmon, Marek Sztuka, Tauron Ciepło S.A.

TAURON Ciepło 
- ciepło w każdym wnętrzu
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Ciepło towarzyszy 
naszemu ż yciu 

na co dzień. Chcemy, 
aby w naszym mieszkaniu 
było ciepło, a ciepła 
woda była dostę pna 
zawsze wtedy, gdy jej 
potrzebujemy. Chcąc 
zapewnić sobie oraz swojej 
rodzinie stały komfort 
i bezpieczeństwo, dbamy, 
aby w domu było ciepło 
za każdym razem, gdy aura 
za oknem nie rozpieszcza 
temperaturą, a z kranu 
i prysznica zawsze płynęła 
ciepła woda. Takie cechy 
posiada jedynie ciepło 
systemowe, które 
na obszarze Śląska, 
Zagłębia i Małopolski 
oferuje TAURON Ciepło 
S.A., spółka wchodząca 
w skład koncernu 
energetycznego Tauron 
Polska Energia. 
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TAURON Ciepło S.A., powstał w 
wyniku połączenia PEC Katowi-

ce S.A. z PEC w Dąbrowie Górniczej 
S.A. i  jest drugim pod względem wiel-
kości przedsiębiorstwem ciepłowni-
czym w Polsce oraz jednym z najwięk-
szych w Europie.

Podstawową działalnością spółki 
jest zakup, wytwarzanie, przetwarza-
nie i dystrybucja energii cieplnej do 
celów ogrzewania, podgrzewania wo-
dy wodociągowej, wentylacji oraz ce-
lów technologicznych. TAURON Cie-
pło prowadzi eksploatację urządzeń 
ciepłowniczych, świadczy usługi re-
montowe, transportowe oraz przyłą-
czania nowych obiektów do sieci cie-
płowniczej. Spółka obsługuje swoim 
działaniem piętnaście miast Śląska, 
Zagłębia i Małopolski, eksploatując 
ponad 1050 km sieci, za pośrednic-
twem których przesyła ciepło do po-
nad 3,8 tys. klientów. Wśród klientów 
TAURON Ciepło są m.in. spółdzielnie 
mieszkaniowe, wspólnoty mieszkanio-
we, przedsiębiorstwa, zakłady pro-
dukcyjne i obiekty handlowe. Ciepło 
dostarczane do ok. 10 tys. obiektów 
pochodzi z zakupu z elektrociepłowni 
i ciepłowni oraz z własnych kotłowni. 
Bezpieczeństwo dostaw i użytkowa-
nia, niezawodność funkcjonowania 
sieci, niskie koszty ogrzewania oraz 
atrakcyjne warunki przyłączenia nie-
ruchomości to główne zalety produktu 
oferowanego przez TAURON Ciepło. 
Niewidzialne, ale skuteczne działa-
nie ciepła systemowego pozostawia 
kwestię obsługi i konserwacji urzą-
dzeń poza zakresem codziennych 
obowiązków jego odbiorców. Ponad-
to, dzięki nowoczesnym urządzeniom 
grzewczym można racjonalnie korzy-
stać z dostarczonego ciepła przyczy-
niając się w ten sposób do ochrony 
środowiska naturalnego. 

W okresie zimowym w wielu mia-
stach z terenów Śląska, Zagłębia i Ma-
łopolski występuje nawet dwudziesto-
krotnie większe stężenie groźnych i 
rakotwórczych substancji w powietrzu, 
niż ma to miejsce latem i wiosną. Ten 
problem ma swoją nazwę - niska emi-

sja zanieczyszczeń. Jej źródłem jest 
nieefektywne spalanie węgla i odpa-
dów w budownictwie indywidualnym 
oraz komunalnym. Duża skala wystę-
powania zjawiska niskiej emisji to cią-
gła degradacja środowiska natural-
nego i tym samym pogarszające się 
warunki życia. Ta sytuacja motywuje 
do coraz większej aktywności pod-
miotów proponujących czyste, eko-
logiczne formy ogrzewania. TAURON 
Ciepło oferuje klientom produkt czysty 
i ekologiczny, dodatkowo oszczędny 
i wygodny - ciepło systemowe, pro-
dukowane najczęściej w elektrocie-
płowniach lub we własnych  lokalnych 
źródłach ciepła. W pierwszym przy-
padku przedsiębiorstwa ciepłownicze 
są dostawcą ciepła i kupują energię 
cieplną, w drugim - są również jej pro-
ducentem. Centralizacja źródeł emi-
sji zanieczyszczeń w miejscu wytwa-
rzania ciepła systemowego ułatwia 
kontrolę przestrzegania coraz bardziej 
restrykcyjnych norm i pozwala likwido-
wać tak zwaną niską emisję, czyli dym 
z setek kominów i pieców węglowych. 
Ciepło coraz częściej jest wytwarza-
ne w kogeneracji, a więc w procesie 
w którym w tym samym miejscu po-
wstaje zarówno energia elektryczna, 
jak i ciepło, co pozwala na znaczną re-
dukcję emisji zanieczyszczeń oraz bar-
dziej efektywne  wykorzystania paliw.

Utrzymanie komfortu cieplnego 
w pomieszczeniu to nie tylko kwestia 
dobrego samopoczucia. Ma to zna-
czenie także dla stanu technicznego 
budynku, a także zdrowia mieszkań-
ców. Kiedy mówimy o cieple w po-
mieszczeniu, mamy najczęściej na 
myśli temperaturę otaczającego nas 
powietrza. Tymczasem nie jest to do 
końca prawda, gdyż ogrzewamy nie 
tylko powietrze, ale również całą bry-
łę budynku - ściany i inne elementy 
konstrukcyjne. Ich temperatura wpły-
wa także na odczuwalny komfort w 
mieszkaniu. Co więcej, utrzymanie 
stałej temperatury i niewychładzanie 
budynku oznacza także, że ściany i 
stropy nie mają szansy zawilgotnieć. 
Zabezpieczamy się w ten sposób 

przed niebezpiecznymi dla zdrowia 
i konstrukcji budynków mikroorgani-
zmami, czyli na przykład grzybami na 
ścianach wewnętrznych i elewacjach 
zewnętrznych. Nie możemy zapo-
minać również o tym, że odpowied-
nia temperatura w mieszkaniach po-
zwala uniknąć przeziębień, które są 
szczególnie częste w tak zwanych 
okresach przejściowych, a więc wio-
sną i jesienią. Zdarza się, że w okre-
sach przejściowych, licząc na znaczne 
oszczędności, Klienci decydują się na 
szybkie zakończenie dostaw ogrze-
wania i późniejsze jego ponowne uru-
chomianie. Tymczasem jest to tylko 
pozorne oszczędzanie, gdyż tym dzia-
łaniem doprowadzamy do całkowitego 
wychłodzenia elementów konstrukcyj-
nych, które trzeba następnie ponownie 
ogrzać, aby temperatura odczuwalna 
w pomieszczeniach była odpowied-
nia. Wiąże się to ze zdecydowanie 
większym poborem ciepła, a co za 
tym idzie większymi kosztami, niż w 
sytuacji, gdy do takich wychłodzeń 
nie dopuścimy. Oczywiście, wymier-
ną korzyścią jest zachowanie budynku 
w dobrym stanie technicznym, a więc 
oszczędzamy na remontach, nie mó-
wiąc już o zachowaniu zdrowia i do-
brego samopoczucia.

Wychodząc naprzeciw oczekiwa-
niom Klientów, TAURON Ciepło stale 
poszerza portfel oferowanych produk-
tów i usług. Bez wątpienia nowym pro-
duktem będzie sprzedaż chłodu przy 
użyciu  absorpcyjnych układów chło-
dzących, w których wykorzystuje się 
ciepło systemowe. Pozwoli to Klien-
tom czuć się komfortowo w najcieplej-
sze miesiące roku kalendarzowego 

Przedstawione argumenty, eks-
ponujące zalety ciepła systemowe-
go, przemawiają za wyborem tej for-
my ogrzewania, dostawy ciepłej wody 
użytkowej oraz chłodu do budynków. 
Jest to optymalna, oferująca najlepszy 
stosunek korzyści do ceny, forma za-
pewnienia komfortu cieplnego w po-
mieszczeniach. Aby się o tym przeko-
nać wystarczy po prostu skorzystać z 
oferty spółki TAURON Ciepło.
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Jacek Szymczak, prezes zarządu, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie 

i potrzeba zmian
W Polsce blisko 52% 

zapotrzebowania 
na ciepło pokrywa 
ciepło systemowe. 
Pod tym względem 
jesteśmy trzecim 
krajem w Europie. 
Większy udział ciepła 
systemowego mają 
jedynie Islandia (95%) 
oraz Łotwa (70%). 

Największymi 
odbiorcami ciepła 

systemowego w Polsce 
są spółdzielnie oraz 
wspólnoty mieszkaniowe 
(łącznie ponad 60%). 
Sporą grupę odbiorców 
stanowią obiekty 
budżetowe 
oraz przemysł.

STAN BRANŻY 
CIEPŁOWNICZEJ

F
ot

. M
ar

ek
 W

iś
ni

ew
sk

i



75nr 4(22)/2011

C
IE

PŁ
O

W
N

IC
TW

O

Ponad 5 mln 580 tys. polskich miesz-
kań ogrzewanych jest ciepłem sys-

temowym. Łączna powierzchnia tak 
ogrzewanych mieszkań wynosi 350 mln 
m2. Średnio, mieszkanie zużywa 40,5 
GJ ciepła w ciągu roku.

Obecnie w Polsce funkcjonuje 499 
przedsiębiorstw dostarczających ciepło 
systemowe o zainstalowanej mocy po-
wyżej 5MW, w których zatrudnienie zna-
lazło 40 565 osób.  Łączna zainstalowa-
na moc w tych fi rmach to 59 791,3 MW. 
Moc wykorzystywana jest na poziomie 
43 251,1 MW. 

Rentowność dostawców ciepła 
systemowego wynosi -2,19%. Niestety, 
wskaźnik ten sukcesywnie z roku na rok 
spada. Siedem lat wcześniej wynosił za-
ledwie -0,56%. W 2008 roku rentowność 
wynosiła -1,12%. Dla porównania prze-
ciętna rentowność na sprzedaży w pod-
miotach gospodarczych w tym samym 
roku według GUS wyniosła 5,0%. Warto 
też dodać, iż na przestrzeni tych siedmiu 
lat dość znacznie spadło zatrudnienie w 
ciepłownictwie o ponad 30%. Zmniej-
szenie zatrudnienia to istotny element 
zmniejszenia kosztów, który jak wydać 
nie wpłynął w żadnym stopniu na popra-
wę rentowności branży.

To tylko wybrane argumenty prze-
mawiające za koniecznością nowelizacji 
ustawy Prawo energetyczne z zakresie 
regulacji w ciepłownictwie. Po kilkunastu 
latach silnej regulacji kosztowej koniecz-
nym jest wprowadzenie modelu opartego 
na bardziej rynkowych zasadach, który 
pozwalałby na zwrot z kapitału zaangażo-
wanego w działalność ciepłowniczą. Ist-
nieje potrzeba stworzenia modelu, który 
eliminowałby bardzo długi czas zatwier-
dzania taryf. Jedną z najbardziej dokucz-
liwych bolączek w prowadzeniu biznesu 
ciepłowniczego jest właśnie przewlekły 
tryb zatwierdzania taryf przez URE. We-
dług danych IGCP okres, jaki mijał od zło-
żenia taryfy do jej zatwierdzenia wynosił 
w 2009 roku średnio 75 dni (minimum 7 
dni, maksimum 240). Ciepłownictwo pol-
skie potrzebuje modelu, który premiował-
by nie tylko podmioty przeprowadzające 
inwestycje, ale także przedsiębiorstwa 
obniżające koszty funkcjonowania, a co 

Spółdzielnie mieszkaniowe 41,6%

Wspólnoty mieszkaniowe 19%

Gospodarka komunalna 4,6%

Odbiorcy indywidualni 1,7%

Obiekty budżetowe 13,2%

Przemysł 10,4%

Pozostali 9,5%

za tym idzie zwiększające efektywność. 
Zmiany te są konieczne, a wręcz nie-
zbędne do przeprowadzenia i to bardzo 
szybko, najpóźniej w roku 2012.

  Przyszłość należy 
do kogeneracji

Nie jest tajemnicą, iż z racji koniecz-
ności zakupu uprawnień do emisji CO2, 
obok cen energii elektrycznej, wzrosną 
także ceny ciepła. Najważniejszym pa-
liwem do produkcji ciepła w Polsce jest 
węgiel. Udział wykorzystania węgla w cie-
płownictwie wynosi blisko 75%. 

Obecnie przydział uprawnień do emi-
sji CO2 w Polsce otrzymywany jest bez-
płatnie. Od 2013 r. do 2020 stopniowo 
będzie malała liczba darmowych upraw-
nień, a brakujące trzeba będzie nabyć na 
wolnym rynku. W 2013 roku przydział 
darmowych uprawnień do emisji zosta-
nie zmniejszony o 20% (w stosunku do 

określonego przez UE), wartość ta bę-
dzie malała liniowo do zera w roku 2027. 
Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej 
odmienna zasada przydziału darmowych 
uprawnień zostanie zastosowana w od-
niesieniu do gospodarstw domowych. W 
2013 roku pula darmowych uprawnień 
pozostanie praktycznie bez zmian, by po-
cząwszy od 2014 roku zmniejszać się o 
10% w każdym kolejnym roku. Przyjęty 
model złagodzi w początkowym okresie 
wzrost kosztów wytwarzania ciepła dla 
mieszkańców, lecz z pewnością w per-
spektywie 2014-2027 przełoży się na 
wzrost ceny ciepła.

Dlatego tak istotnym z punktu widze-
nia każdego klienta, jest wprowadzenie 
odpowiednich regulacji prawnych, które 
umożliwią przedsiębiorstwom ciepłowni-
czym rynkowe prowadzenie działalności  
i będą wspierały technologie sprzyjające 
zmniejszeniu emisji CO2, a co za tym idzie 
obniżaniu cen ciepła. 

Rys. 1. Struktura zużycia paliw do produkcji ciepła

Tab. 1. Struktura odbiorców ciepła
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Paliwo wykorzystane do wytworzenia ciepła
Koszt wytworzenia ciepła

W systemie oddzielnym W systemie skojarzonym (kogeneracji)

Węgiel 33,83 zł/GJ 24,90 zł/GJ

Gaz 59,21 zł/GJ 30,05 zł/GJ

Olej opałowy lekki
75,93 zł/GJ

29,74 zł/GJ

Olej opałowy ciężki 20,65 zł/GJ

Odnawialne źródła energii 34,90 zł/GJ 25,95 zł/GJ

Dzisiaj konieczne są zmiany Prawa 
energetycznego w zakresie modelu re-
gulacji w ciepłownictwie. Istniejący od 
kilkunastu lat kosztowy model regulacji 
skutecznie utrudnia poprawę efektyw-
ności działania, zmniejsza możliwości 
inwestowania, powoduje ujemne ren-
towności przedsiębiorstw, generuje do-
datkowe koszty i wręcz karze te przed-
siębiorstwa, które podejmują działania 
obniżające koszty funkcjonowania. Jest 
to zatem model niekorzystny nie tylko dla 
przedsiębiorstw, ale również, a może i 
przede wszystkim, dla naszych klientów.

Najbardziej efektywną technologią 
jest wytwarzanie ciepła w kogeneracji. 
To produkcja ciepła i energii w jednym 
procesie technologicznym tzw. skoja-
rzeniu. W Unii Europejskiej kogeneracja 
jest promowana w szczególny sposób, 
gdyż efektywność energetyczna syste-
mu skojarzonego jest nawet o 30 proc. 
wyższa, niż w przypadku oddzielnego 
wytwarzania energii elektrycznej w elek-
trowni kondensacyjnej i ciepła w kotłow-
ni. A mniejsze zużycie paliwa, to nie tylko 
zaoszczędzone miliony ton węgla rocz-
nie, ale także znaczne ograniczenie emi-
sji dwutlenku węgla i innych szkodliwych 
związków chemicznych.

Porównując koszty wytworzenia cie-
pła (dane z roku 2009), które stanowią 
2/3 ceny ciepła (1/3 ceny to koszt prze-
syłu), w źródłach nie będących jednost-
kami kogeneracji oraz tego wytworzo-
nego w kogeneracji wyraźnie widać, iż 
kogeneracja jest tańsza. Średni koszt 
ciepła wytworzonego w kogeneracji ze 
wszystkich rodzajów paliw to 24,57 zł/
GJ.

Ciepłownictwo dysponuje istotnym 
potencjałem w zakresie budowy układów 

kogeneracyjnych w miejsce dotychczas 
działających ciepłowni. W chwili obec-
nej ok. 2/3 ciepła wytwarzane jest w 
układach kogeneracyjnych, pozostała 
1/3 czyli 145 000 TJ/rok może być w 
przyszłości, w pewnej części, także wy-
twarzane w skojarzeniu. Stworzenie od-
powiednich ram prawnych i bodźców fi -
nansowych, powinno zlikwidować barierę 
braku zainteresowania zmianą technolo-
gii wytwarzania ciepła w wielu ciepłow-
niach, szczególnie tam, gdzie urządzenia 
wytwórcze uległy dekapitalizacji. Szacu-
je się, że moc elektryczna, jaka mogłaby 
być tą drogą wprowadzona do systemu 
elektroenergetycznego to 2 do 3 tys. MW.

Zgodnie z Polityką Energetyczną Pol-
ski  potencjał kogeneracji do 2020 roku 
ma ulec podwojeniu. Dlatego koniecz-
nym jest wdrożenie rządowego progra-
mu rozwoju kogeneracji, tym bardziej, że 
obecny system kolorowych certyfi katów 
obowiązuje jedynie do końca 2012 ro-
ku. Pamiętajmy, iż istotą kogeneracji jest 
możliwość odebrania ciepła, a jej warun-
kiem jest rozwój sieci ciepłowniczej. Dla-
tego tak jak już wspomniałam wcześniej, 
potrzebne są zmiany wpierające koge-
nerację, nie tylko na poziomie inwestycji, 
ale przede na poziomie eksploatacji. Na 
poziomie rządowym dostrzeżono już po-
trzebę nowelizacji prawa, choć niestety  
w tym roku nie spodziewamy się jeszcze 
istotnych zmian w tym zakresie. 

  Kogeneracja 
w Unii Europejskiej

UE przyjęła za swój cel osiągnięcie 
20 % oszczędności energii pierwotnej 
w 2020 r. i uczyniła go jednym z pięciu 
głównych celów strategii „Europa 2020” 

na rzecz inteligentnego, trwałego wzro-
stu gospodarczego. Niestey, jak wynika 
z szacunków, uwzględniających krajowe 
cele w zakresie efektywności energe-
tycznej, w 2020 r. UE osiągnie zaledwie 
połowę docelowych 20 %. Dlatego UE 
zdecydowała się na opracowanie nowej 
dyrektywy o efektywności energtycznej, 
która zastąpi dyrektywę w sprawie ko-
generacji (dyrektywa CHP, 2004/8/WE) 
oraz dyrektywę w efektywności końco-
wego wykorzystania energii i  sprawie 
usług energetycznych (DUE, 2006/32/
WE), gdyż w przypadku żadnej z nich nie 
udało się wykorzystać w pełni potencjału 
w zakresie oszczędności energii i ciepła. 

Unia przyjmuje, że w obliczu niespo-
tykanych dotąd wyzwań, wynikających z 
rosnącego uzależnienia od importu ener-
gii i ograniczonych zasobów energetycz-
nych, a także konieczności ograniczenia 
zmian klimatu i przezwyciężenia kryzysu 
gospodarczego, efektywność energe-
tyczna stanowi cenny środek służący 
sprostaniu tym wyzwaniom. Zwiększa 
ona poziom bezpieczeństwa dostaw 
energii Unii poprzez obniżanie zużycia 
energii pierwotnej oraz ograniczanie im-
portu energii. Pomaga w obniżaniu emisji 
gazów cieplarnianych w opłacalny eko-
nomicznie sposób, i tym samym w łago-
dzeniu skutków zmian klimatu. Zdaniem 
unijnych urzędników, przestawienie się 
na bardziej efektywną energetycznie go-
spodarkę powinno także doprowadzić do 
szybszej popularyzacji innowacyjnych 
rozwiązań technologicznych oraz popra-
wy konkurencyjności przemysłu w Unii, 
pobudzenia wzrostu gospodarczego i 
tworzenia nowych miejsc pracy wysokiej 
jakości w szeregu sektorów związanych 
z efektywnością energetyczną.

Tab. 2. Porównanie kosztów produkcji ciepła w systemie oddzielnym i Kogeneracji
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Projekt dyrektywy o efektywno-
ści energetycznej
1. Celem dyrektywy jest ustanowienie 
ram prawnych dla promocji efektywno-
ści energetycznej i wdrożenia celu 20% 
oszczędności energii do roku 2020.
2. Zobowiązuje się kraje członkowskie 
do ustanowienia celu indykatywnego 
oszczędności energii (zużycie energii 
pierwotnej), biorąc pod uwagę osią-
gnięcie celu europejskiego.

Administracja
3. Do 31 grudnia 2013 r. Komisja oce-
ni cele krajowe oraz ich wkład w osią-
gniecie celu UE. Jeżeli będzie potrzeba 
przygotuje nowe regulacje, ustanawia-
jące cele wiążące.
4. Do 31 grudnia 2012 r. państwa 
członkowskie publicznie będą prezento-
wać informacje o zużyciu energii w bu-
dynkach przez nich gospodarowanych.
5. Od 1 stycznia 2014 r. kraje zapew-
nią, aby dodatkowe 3% budynków było 
odnawialnych tak, aby spełnić wymogi 
efektywności budynków - zgodne z dy-
rektywą budynkową.
6. EE będzie elementem przetargów 
oraz procedury zakupowej.

Przedsiębiorstwa energetyczne
7. Dystrybutorzy, operatorzy systemów 
oraz sprzedawcy energii zobowiązani 
są do  redukcji 1,5% końcowego zuży-
cia energii przez odbiorców na terenie 
ich działalności w stosunku do roku 
poprzedniego.
8. Obliczenia efektów oszczędności 
energii może odbywać się za pomo-
cą metod inżynierskiej oceny, pomia-
rów, wskaźników ustalonych, wartości 
standardowych.
9. Zobowiązuje się przedsiębiorstwa 
do prezentowania danych niezbędnych 
do obliczeń efektów oraz informowa-
nie klientów.
10. Kraje członkowskie zapewnią pro-
wadzenie audytów.
11. Projekt dyrektywy wprowadza prze-
pisy o informowaniu klientów o realnym 
zużyciu energii - w tym liczniki i podziel-
niki ciepła.
12. Rachunki dostarczane odbiorcom 

odnoszą się do rzeczywistego zuży-
cia energii.

CHP
13. Kraje do 1 stycznia 2103 opracują 
plany rozwoju CHP. Plany będą ewalu-
ować do 5 lat i powstaną na bazie wzoru 
przygotowanego przez Komisję.
14. Plany zawierać będą przewidywany 
popyt na ciepło, identyfi kację zapotrze-
bowania i potencjału, także w zakresie 
chłodu, informacje o istniejącej i plano-
wanej infrastrukturze.
15. Komisja przedstawi rekomendacje 
dla krajów w zakresie rozwoju CHP.
16. Zgodnie z projektem wszystkie nowe 
jednostki wytwórcze energii elektrycz-
nej mają zapewnić odbiór i wykorzysta-
nie ciepła i być lokalizowane w miejscu, 
gdzie ekonomiczne wykorzystanie ciepła 
jest możliwe. Kraje mogą wprowadzić 
wyjątki od tej zasady.
17. Projekt wprowadza obowiązek pod-
jęcia środków dla rozwoju infrastruktu-
ry przesyłowej - ciepła i chłodu ze źró-
deł CHP.
18. Projekt wprowadza obowiązek spo-
rządzania planów dostawy ciepła i roz-
woju infrastruktury.
19. Także ciepło ze źródeł przemysło-
wych musi być wykorzystane w ciepłow-
nictwie.
20. Procedury administracyjne muszą 
być jasne i czytelne oraz maksymalnie 
ułatwione.
21. Zobowiązuje się kraje do wprowa-
dzenia systemów wsparcia dla istnieją-
cych i nowych jednostek wytwórczych 
wysokosprawnej kogeneracji.
22. Operatorzy systemów dystrybucyj-
nych oraz przesyłowych mają przygo-
tować i realizować plany poprawy EE.
23. Taryfy przesyłowe i dystrybucyjne 
muszą uwzględniać potrzeby poprawy 
EE.
24. Koszty przyłączeniowe, szczególnie 
dla źródeł CHP powinny być przejrzyste 
i nie dyskryminujące.
25. Projekt zapowiada wprowadzenie 
kampanii informacyjnych oraz szkoleń
26. Wprowadza się usługi energetyczne.
27. Kraje są zobowiązane ustanowić 
fundusze dla EE.

28. Projekt opisuje procedury monitoro-
wania postępów.
29. Kraje zobowiązane są wdrożyć sys-
tem kar.

Analiza aktualnych przepisów przed-
miotowego projektu dyrektywy skłania do 
szeregu pytań i wątpliwości, które powin-
ny zostać rozwiązane w procesie legisla-
cyjnym. Wydaje się, iż celowym byłoby 
rozważenie (między innymi) następują-
cych uwag do omawianego projektu dy-
rektywy o efektywności energetycznej:

Uwagi do projektu dyrektywy 
o efektywności energetycznej
1. W art. 1 cel dyrektywy oszczędności 
energii pierwotnej o 20% podano bez 
wskazania wartości odniesienia (np. w 
stosunku do prognoz zużycia energii 
pierwotnej w roku 2020, zużycie ener-
gii w roku referencyjnym, wartość bez-
względna zużycia energii pierwotnej, itp.)
2. W art. 2, pkt 26 defi nicja efektywnych 
systemów ciepłowniczych powołuje się 
na wskaźnik „Primary Energy Factor”, 
określony w dyrektywie 2010/31/WE. 
Tymczasem dyrektywa ta nie defi niuje 
tego wskaźnika. Wskazanym byłoby od-
niesienie do normy PN EN 15316-4-5, w 
której opisano metodologię tego wskaź-
nika, bądź przytoczenie wraz z wyjaśnie-
niami wartości wskaźnika w załączniku 
do dyrektywy.
3. Zasadnym jest przedstawienie defi nicji 
ciepła odpadowego w art. 2 dyrektywy. 
Pojęcie to wykorzystywane jest wielo-
krotnie w tekście dyrektywy.
4. Art. 6 projektu dyrektywy nakłada na 
przedsiębiorstwa energetyczne, dostar-
czające energię do odbiorców końco-
wych, obowiązek redukcji zużycia ener-
gii. Artykuł ten dodatkowo powinien 
wskazywać wprowadzenie mechani-
zmów wsparcia dla tych przedsiębiorstw, 
aby ich działania miały także ekonomicz-
ne uzasadnienie. W Polsce dla realiza-
cji tego typu działań przyjęto ustawę o 
efektywności energetycznej, która obok 
obowiązków wprowadziła system tzw. 
białych certyfi katów, jako instrumentu 
wspierającego poprawę efektywności 
energetycznej.
5. System kar uregulowany w artykule 9 
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odnosi się jedynie do obowiązków zapi-
sanych w art. 6 do 9. Jest to niewłaściwe 
zawężenie tego mechanizmu. System 
kar powinien odnosić się do całej dyrek-
tywy i zawartych w niej obowiązków, w 
tym także przepisów dotyczących roz-
woju kogeneracji oraz systemów cie-
płowniczych.
6. Art. 10 pkt 3 projektu dyrektywy prze-
widuje konieczność lokalizacji jednostek 
wytwórczych o mocy powyżej 20 MWt w 
pobliżu odbiorców ciepła, zgodnie z za-
łącznikiem VIII. Jednocześnie zapisy te 
nie wskazują na konieczność rozbudowy 
systemów ciepłowniczych i przyłączenia 
nowych odbiorców energii, co jest nie-
zbędne dla dostawy ciepła, wytworzo-
nego w tych jednostkach. Przepisy po-
winny normować także koszty budowy 
tych sieci związanych z budową odcin-

ków przyłączenia źródeł wytwórczych do 
istniejących systemów ciepłowniczych. 
7. Zapisy art. 10 w zakresie lokalizacji 
oraz przyłączenia źródeł cieplnych, źró-
deł przemysłowych oraz źródeł moder-
nizowanych o mocy powyżej 20 MW do 
systemów ciepłowniczych należy roz-
budować o dodatkowy warunek przyłą-
czenia tych źródeł w przypadku istnie-
nia uzasadnionych ekonomicznie oraz 
technicznie warunków przyłączenia tych 
źródeł do systemów ciepłowniczych oraz 
istnienia zapotrzebowania na to dodat-
kowe ciepło na tych obszarach. Bilans 
zapotrzebowania na ciepło powinien zo-
stać uwzględniony. 
8. Metodologia analizy korzyści i kosz-
tów delegowana w art. 10 pkt 9 powinna 
zostać zaprezentowana przez Komisję 
Europejską łącznie z dyrektywą dla dys-

kusji już na tym etapie tworzenia prawa.
9. Art. 11 zatytułowany Przetwarzanie 
energii sprawdza się jedynie do zapisów 
o przygotowaniu inwentaryzacji instala-
cji spalania paliw. Niejasny merytoryczny 
wkład zapisów.
10. Art. 12 projektu dyrektywy dotyczą-
cy infrastruktury przesyłowej powinien 
wskazywać na konieczność wprowa-
dzenia mechanizmów wsparcia rozwo-
ju sieci dystrybucyjnych (cieplnych oraz 
energii elektrycznej) na potrzeby przyłą-
czania nowych źródeł wysokosprawnej 
kogeneracji oraz przyłączania nowych 
odbiorców ciepła. 
11. Wyjaśnienia wymaga określenie 
wskaźnika „C” ujętego w załączniku I. Za-
pisy niejednoznacznie określają wskaźnik 
„C” jako stosunek energii elektrycznej do 
ciepła, nie precyzując tych wielkości. 

r e k l a m a



Rozmowa z Janem Grześkowiakiem
 zastępcą dyrektora regionalnego w Dalkii Poznań SA

wszystkim się opłaca
OSZCZĘDZANIE 

Fot. Grzegorz Celiński, Dalkia Poznań
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Wzrastające wymagania ochro-
ny środowiska to istotny czynnik 
budowania planów rozwoju fi rm 
ciepłowniczych. Jaką rolę pełnią 
obecnie fi rmy ciepłownicze w bu-
dowaniu zrównoważonego rozwo-
ju?

Dotychczasowa rola fi rm ciepłow-
niczych związana z produkcją, przesy-
łaniem oraz dostarczaniem ciepła już 
się wyczerpuje. Systemy ciepłownicze 
- funkcjonujące w prawie każdym mie-
ście powiatowym - mogą pełnić ro-
lę fundamentu racjonalizacji lokalnej 
polityki energetycznej oraz być swo-
istym integratorem usług w łańcuchu 
komunalnym. Integracja powinna na-
stąpić wokół wszystkich dostępnych 
zasobów gminnych, czyli w zakresie 
energii elektrycznej i cieplnej, odpa-
dów, ścieków, transportu, OZE, itd.

Działalność człowieka związana z 
sektorem energetycznym i komunal-
nym, związana jest z emisją gazów 
cieplarnianych na poziomie 78% w 
krajach Unii Europejskiej. Dlatego też 
istnieje potrzeba poprawy efektywno-
ści wykorzystania energii przez użyt-
kowników końcowych.

Wszystkie uregulowania prawne 
Unii Europejskiej i przepisy wewnątrz-
krajowe powodują, że Dalkia w Pol-
sce sama aktywnie działa na obsza-
rach małych miast i gmin, w oparciu 
o własną strategię i standardy oraz 
oczywiście wszystkie uregulowania 
prawne Unii Europejskiej i przepisy 
wewnątrzkrajowe. Obsługujemy gmi-
ny lub wskazane przez gminę podmio-
ty w zakresie realizacji postanowień 
Ustawy o efektywności energetycznej, 
biorąc odpowiedzialność na siebie. 
Jesteśmy w stanie przejąć obsługę 
techniczną źródeł ciepła i instala-
cji ciepłowniczych i elektrycznych w 
obiektach gminnych. Docelowo zależy 
nam również na wprowadzaniu usług 
multitechnicznych.

Integracja zasobów na terenie 
gminy czy regionu pozwala na ob-
niżenie kosztów funkcjonowania 
całego systemu.

Nie da się ukryć, że oddzielne 
funkcjonowanie gospodarki odpa-
dami, gospodarki wodno-ściekowej, 
gospodarki elektroenergetycznej i cie-
płownictwa w gminie, nie jest rozwią-
zaniem optymalnym. Nie uzyskamy 
bowiem efektu synergii i wiele energii 
tracimy bezpowrotnie.

Ostatnio modne jest powiedzenie 
„biogazownia w każdej gminie”. To 
jest bardzo trudne zadanie do zreali-
zowania. Natomiast instalacja koge-
neracji w każdym systemie ciepłowni-
czym - może nie w każdej gminie, ale 
mieście powiatowym - jest jak najbar-
dziej realna do zrealizowania.

Systemy 
ciepłownicze 
- funkcjonujące 
w prawie 
każdym mieście 
powiatowym 
- mogą pełnić 
rolę fundamentu 
racjonalizacji 
lokalnej polityki 
energetycznej (...)

Produkcja energii w skojarzeniu, 
to ograniczenie zużycia - w skali glo-
balnej - o kilkadziesiąt procent paliw 
pierwotnych. Jest to typowy przykład 
synergii ciepła i energii elektrycznej.

Podobnie musi zaistnieć to w 
miastach, w zakresie współpracy w 
gospodarce odpadami, ściekami lo-
kalnymi, czy zasobami energii odna-
wialnej, jak np. biogazu rolniczego, 
wysypiskowego, czy z oczyszczal-
ni ścieków.

Aby tworzyć ideę miasta zrów-
noważonego rozwoju, powiatowe-
go czy regionalnego, potrzebna 
jest bardzo długa perspektywa 
czasu.

Na przełomie XX i XXI w. zaczęto 
dużo mówić o miastach zrównoważo-

nego rozwoju i powstawały strategie 
zrównoważonego rozwoju. Niestety 
wiele zapisów zostało tylko na pa-
pierze. Niewielu było takich śmiałków, 
którzy w perspektywie długotermino-
wej podjęli się konkretnych działań. 
Faktycznie potrzeba kilku lat, aby po-
jawiły się pierwsze efekty wprowa-
dzenia zrównoważonego rozwoju. I 
to właśnie sektor publiczny powinien 
dawać dobry przykład w zakresie po-
prawy efektywności energetycznej.

Jakie widzi Pan zatem najwięk-
sze przeszkody w budowaniu zrów-
noważonego rozwoju w gminach?

Myślę, że największą przeszkodą 
w tych działaniach jest ograniczona 
współpraca i komunikacja pomiędzy 
ludźmi. Brakuje otwarcia na innowa-
cyjne technologie oraz przełamania 
barier branżowości, aby ludzie i fi rmy 
zajmujące się odpadami, ciepłem, itd. 
chcieli ze sobą rozmawiać.

Bardzo ważny jest również wątek 
akceptacji społecznej i roli mediów w 
tym zakresie, a także wątek naukowy. 
Mamy bowiem do czynienia z nowy-
mi technologiami, a powiązanie tych 
wszystkich systemów wymaga do-
brych i sprawdzonych technologii.

Wprowadzanie innowacji to du-
że wyzwanie, ale i również duże ryzy-
ko. Nigdy nie ma całkiem pewnych i 
całkowicie powtarzalnych rozwiązań, 
więc nie jesteśmy w stanie wszyst-
kiego przewidzieć. Każda gmina ma 
swoją specyfi kę, więc przygotowanie 
planu zrównoważonego rozwoju dla 
gminy, wymaga na pewno otwartości 
umysłów wielu osób.

Warto na pewno korzystać z do-
świadczeń gmin w innych krajach.

Na pewno nie powinniśmy się bać 
przeniesienia dobrych praktyk gmin 
z zagranicy do naszego kraju. Nie 
wszystko musimy budować od pod-
staw, możemy skorzystać z doświad-
czeń innych i wtedy nie stracimy nie-
potrzebnie czasu. Możemy uniknąć 
również pewnych ryzyk, błędów, a co 
za tym idzie - i większych kosztów.
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W innych krajach odpady trakto-
wane są jako cenny zasób gminny 
do wykorzystania. Nieobsadzone po-
la wykorzystuje się pod uprawy roślin 
energetycznych. U nas dopiero uczy-
my się tego.

Grupa Veolia ma duże doświad-
czenia w łączeniu tych wszystkich 
obszarów.

Grupa Veolia mając w swoich 
strukturach 4 dywizje, posiada w miarę 
kompleksową ofertę dla miast w zakre-
sie: woda i ścieki, transport, odpady 
oraz energia elektryczna. Myślę, że po-
zostali inwestorzy w ciepłownictwie nie 
posiadają aż tak kompleksowej oferty, 
jaką oferuje nasza grupa. Mamy moż-
liwość silnej synergii i wykorzystania 
doświadczeń w wymienionych obsza-
rach. Synergia daje możliwość obniże-
nia kosztów funkcjonowania systemów 
gminnych oraz zwiększania komfortu i 
jakości życia dla mieszkańców.

Korzyść dla samorządów, czy 
miast tworzy się nie tylko poprzez 
wybór jakiegoś inwestora do zarzą-
dzania wybranym obszarem, ale tak-
że poprzez zweryfikowanie kierunków 
działań, zmierzających do oszczęd-
ności. Odpowiednie zarządzanie 
obiektami, energią elektryczną, czy 
chłodem w dużych obiektach takich 
jak szpitale, szkoły, czy urzędy po-
siadające kilka obiektów - przynosi 
wymierne korzyści.

Dlaczego Dalkia - dostawca 
energii, promuje oszczędność w 
zakresie jej wykorzystania?

Oszczędne korzystanie z ener-
gii przynosi korzyści zarówno dla 
naszych klientów jak i naszej firmy. 
Klienci długofalowo obniżają swo-
je wydatki na energię, a nasza firma 
może zaoferować im kompleksową 
obsługę. Programy mające na celu 
obniżenie kosztów wymagają często 

inwestycji, modernizacji, czy też re-
montów, a są to obszary, w których 
firma ma ogromne doświadczenie i 
konkurencyjną ofertę.

Czy Pana zdaniem samorząd 
powinien sam zajmować się kwe-
stiami związanymi z ochroną śro-
dowiska i efektywności energetycz-
nej, czy też powinien dobierać sobie 
partnerów - fi rmy, które się w tym 
specjalizują?

Jeśli gmina posiada inżyniera z do-
świadczeniem, na pewno sobie pora-
dzi. Gmina biorąc wszystko na swoje 
barki, szukając samemu wiedzy i kom-
petentnych osób, musi ponieść duże 
inwestycje w zasoby ludzkie.

Uważam, że na efektywność kon-
kretnego przedsięwzięcia trzeba pa-
trzeć w dłuższej perspektywie czasu. 
Outsourcing na pewno jest sprawdzo-
ną metodą, a Veolia jest największym 
partnerem na świecie w zakresie sze-
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roko pojętej współpracy w zakresie 
produkcji energii, gospodarki wodno-
ściekowej, czy świadczenia innych 
usług dla miast. Specjaliści wysokiej 
klasy dzielą się swoją wiedzą między 
sobą. Poprawa przyrostu efektywności 
może nastąpić w wyniku wspólnych 
działań całego zespołu, poprzez bu-
dowanie synergii. 

Z naszych doświadczeń wynika, że 
kiedy gmina zdecyduje się na partne-
ra - poprawa wyniku fi nansowego mo-
że nawet nastąpić o kilkaset procent, 
nie poprzez wzrost cen i pogorszenie 
jakości usług, ale poprzez efektywne 
zarządzanie zasobami gminnymi.

Obserwujemy dużą migrację 
ludności do miast. Co to oznacza?

Faktycznie, w Polsce i na świecie 
corocznie przybywa w miastach kilka 
procent ludnościi. Przewiduje się, że 
w 2030 r. 2/3 ludności na świecie bę-
dą mieszkańcami miast. Coraz wię-
cej ludzi gromadzi się na małych po-
wierzchniach. Następuje wzrost ilości 

produkowanych odpadów w Polsce. 
Obecnie jest to ok. 1 kg/osoba/dzień. 
Przewiduje się, że produkcja wzrośnie 
do 1,5 kg/osoba/dzień. Założenia Pa-
kietu klimatycznego mówią o wzroście 
produkcji energii ze źródeł odnawial-
nych - zarówno energii elektrycznej, jak 
i ciepła oraz chłodu, a także w trans-
porcie. Pakiet zobowiązuje również do 
ograniczenia emisji 20% CO2. Wszyst-
ko to wiąże się z nieuchronnym wzro-
stem cen energii. Dlatego miasta sta-
ją przed coraz większymi wyzwaniami 
budowania zrównoważonego rozwoju, 
aby nie dopuścić do degradacji śro-
dowiska.

Pojawia się potrzeba stworzenia 
wizji kompleksowego podejścia do 
tych kwestii. Miasta mogą rozwijać 
się w optymalny sposób. Musi to być 
jednak przemyślany system. W każdej 
gminie powinna być osoba odpowie-
dzialna za zarządzanie poszanowa-
niem energii. Jeśli samorząd widzi te 
potrzeby - buduje miasto zrównowa-
żonego rozwoju.

Jakie można tworzyć łańcuchy 
usług komunalno-środowiskowych 
w regionie?

Jednym z przykładów jest spa-
larnia zmieszanych odpadów komu-
nalnych, która połączona może być z 
elektrociepłownią miejską i miejskim 
systemem ciepłowniczym. Biogazow-
nia na frakcję bio - z odpadów komu-
nalnych i/lub z osadów ściekowych 
dostarczać może biogaz na potrzeby 
- kogeneracji i systemu ciepłownicze-
go lub na potrzeby transportu miej-
skiego. Kogeneracja np. na potrzeby 
parków wodnych połączona może 
być z miejskim systemem ciepłow-
niczym. Charakteryzuje się płaskim 
profilem wykresu - uporządkowane-
go zapotrzebowania na moc, pracuje 
na potrzeby ciepłej wody użytkowej 
(cwu) miasta. Kogeneracja w szpita-
lach, natomiast połączona z miejskim 
systemem ciepłowniczym, pracuje 
na potrzeby cwu miasta. Sprzedaż 
energii elektrycznej jest w miejscu 
wytworzenia, a rezerwowanie zaopa-
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trzenia w energię następuje przez 
system ciepłowniczy i system elek-
troenergetyczny. Odpady organiczne 
z przetwórstwa rolno-spożywczego, 
takie jak osady ściekowe to źródło 
substratów dla biogazowni wytwa-
rzającej biogaz na potrzeby miejskiej 
kogeneracji i systemu ciepłownicze-
go. Gospodarka ściekowo-osado-
wa powiązana z produkcją biogazu i 
odzyskiem ciepła ze ścieków, a na-
stępnie w procesach kogeneracji lub 
trigeneracji powiązana może z miej-
skim systemem ciepłowniczym, a tak-
że z systemami dystrybucji energii 
elektrycznej i chłodu, do zarządzania 
obiektami publicznymi oraz oświetle-
nia miejskiego.

Jakie Dalkia prowadzi działania 
edukacyjne i buduje świadomość 
wśród społeczeństwa w zakresie 
szeroko pojętej ochrony środowi-
ska?

Uważam, że bardzo ważna jest 
edukacja i współpraca z dziećmi i 
młodzieżą już od najmłodszych lat. 
Poziom wiedzy w zakresie ekologii 
jest bardzo różny. Dużą rolę w pro-
cesie edukacji mają media.

Również rola samorządu w edu-
kacji społeczeństwa jest niezmiernie 
ważna. Na pewno samorządy powin-
ny kreować politykę korzystania ze 
środowiska w swoim regionie i za-
chęcać chociażby do korzystania z 
ciepła sieciowego. Uważam, że po-
winniśmy być partnerami w tym za-
kresie. Nie oczekujemy, że samorząd 
będzie wprost edukował, gdyż ma 
dużo innych zadań do zrealizowania.

Dalkia stara się sama angażować 
w różne programy edukacyjne. Od 
kilku lat organizujemy Dni Otwarte - 
Ciepłą Sobotę z Dalkią w Poznaniu, 
Łodzi, Wągrowcu, Kraśniku, czy też 
w Chrzanowie. Staramy się być trans-
parentni w naszych działaniach. W 
planach mamy edukację w miastach 
powiatowych, gdzie funkcjonują na-
sze systemy ciepłownicze. Miesz-
kańcom m.in. Wrześni, Krotoszyna i 
Świebodzina chcemy zaprezentować 

model miasta zrównoważonego roz-
woju, sami budując źródła kogenera-
cyjne. Także opracowujemy diagnozę 
zrównoważonego rozwoju dla miasta 
Poznania, badając bilans emisji CO2 
dla statystycznej poznańskiej rodziny.

Czy mógłby Pan podać przykła-
dy gmin, które wprowadzają zrów-
noważony rozwój?

Przykładem gminy, która podjęła 
się tego odpowiedzialnego zadania i 
wprowadziła kilka elementów zrów-
noważonego rozwoju jest Wągrowiec. 
Podjęte działania dotyczyły chociaż-
by likwidacji niskiej emisji, poprawia-
jąc zarazem atrakcyjność miasta w 
zakresie turystyki. Stworzono strefę 
dla drobnego przemysłu, zbudowa-
no obwodnicę, czy przystąpiono do 
modernizacji linii kolejowej łączącej 
Wągrowiec z aglomeracją poznańską.

Produkcja energii 
w skojarzeniu, 
to ograniczenie 
zużycia 
- w skali globalnej 
- o kilkadziesiąt 
procent paliw 
pierwotnych. 
Jest to typowy 
przykład synergii 
ciepła i energii 
elektrycznej

Nasza fi rma ma pewne plany zwią-
zane z gminą Wągrowiec. Zależy nam 
na powiązaniu naszych działań z sys-
temem gospodarki odpadami w tym 
regionie. Obecnie w Wągrowcu po-
wstaje regionalny zakład gospodar-
ki odpadami, który przetwarzać bę-
dzie kilkadziesiąt ton odpadów z 15 
gmin. Poszczególne frakcje z odpa-
dów - suche, mokre, czy też biode-
gradowalne - chcemy wykorzystywać 
do produkcji energii skojarzonej. Cały 

system powiązany będzie dodatkowo 
z powstającą instalacją termicznego 
przekształcania odpadów komunal-
nych w Poznaniu. Myślimy również o 
uprawie w tym regionie miskantusa, 
czyli rośliny energetycznej, którą na-
wozić będziemy przefermentowanym 
odpadem, a spalać będziemy w kotle 
biomasowym.

We Wrześni realizowany jest pro-
jekt kogeneracji o mocy 2,2 MWe i 
2,3 MWt. Produkcja energii elektrycz-
nej jest na poziomie 18 700 MWh/r., 
a cieplnej - 62 600 GJ/r. Projekt w 
przyszłości rozbudowany będzie o ele-
menty OZE, a konkretnie biogaz w 
ilości 8,7 mln m³/r. Substraty do pro-
dukcji biogazu to: osady ściekowe z 
miejscowej oczyszczalni ścieków, ki-
szonki rolnicze i odpady z produkcji 
skrobi ziemniaczanej. Przy projekcie 
współpracują ze sobą PEC Września, 
PWiK i fi rma prywatna - inwestor bio-
gazowni.

Kilka gmin może tworzyć rów-
nież ze sobą mini aglomerację i 
działać wspólnie.

Zgadza się. Przykładem jest Wą-
growiec, który mimo, że u siebie nie 
ma instalacji wykorzystania biogazu, 
korzysta z istniejącej w odległości kilku 
kilometrów w Kopaszynie. Uważam, 
że dużym sukcesem jest fakt, że te 
gminy się porozumiały w tych działa-
niach i otworzyły się na współpracę z 
naszą fi rmą. Gminy są otwarte i chcą 
z nami rozmawiać, dlatego wystąpili-
śmy do nich z pewnymi propozycjami. 
Współpraca i otwarcie się na nowych 
partnerów przynosi na pewno efekty 
w dłuższym okresie czasu. Realizacji 
konkretnych zadań sprzyja działalność 
samorządu w okresie kilku kadencji. 
Jest to duże wyzwanie dla prawdzi-
wych gospodarzy gmin, czy regionów. 
Sztuką jest, aby gospodarz przedsta-
wił dobrze swoją wizję przy pomocy 
lokalnych mediów oraz innych amba-
sadorów, którzy z nim współpracują. 
Jeśli wizja będzie pozytywnie przed-
stawiona mieszkańcom, na pewno bę-
dzie z ich strony akceptacja działań.
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Na pewno projekty związane z 
budowaniem zrównoważonego roz-
woju wymagają konsekwencji. Cza-
sem pojawia się sytuacja kryzysowa 
i pokusa szybkiego „efektu końco-
wego” wraz z pójściem na skróty w 
trakcie realizacji projektu. Uważam, 
że jeśli ktoś przejdzie przez moment 
kryzysu, to jest to już duży sukces i 
wtedy efekt końcowy jawi się na ho-
ryzoncie. Pokusa pójścia na skróty 
jest niestety jakby wpisana w polską 
mentalność. W Wągrowcu tak się nie 
stało. To przykład powiatowego mia-
sta w odległości ok. 50 km od Po-
znania, w którym inwestuje się powo-
li, systematycznie i konsekwentnie. 
Widać, że jest tam wizja i wszystko 
idzie w jednym konkretnym kierunku.

Jakie inne działania prowadzi 
Dalkia w celu edukacji społeczeń-
stwa?

Zależy nam na tym, aby społe-
czeństwo poznało możliwość ener-
getycznego wykorzystania odpadów, 
czyli do produkcji energii elektrycznej i 
cieplnej w skojarzeniu. A jak wiadomo 
odpady obecnie uważane są za du-
ży problem. Trzeba sporo czasu, aby 
zmienić mentalność i sposób podej-
ścia do kwestii odpadów, które prze-
cież są zasobem do wykorzystania.

Grupa Veolia organizuje ogólno-
światowe konkursy w zakresie ochro-
ny środowiska. Wspieramy program 
Globe organizowany przez szko-
ły. Wspieramy konkursy edukacji 
ekologicznej we wszystkich typach 

szkół. Współpracujemy z uczelnia-
mi technicznymi organizując kon-
kursy na prace inżynierskie. Dbamy 
również o przyszłe kadry. Poprzez 
Fundację Dalkia, która pomaga i przy-
gotowuje młodych ludzi do rynku pra-
cy, wspieramy projekty związane z 
oszczędzaniem energii.

Jak widać nasza działalność 
nie polega tylko na produkcji, prze-
syle  i  dostawie energii, ale rów-
nież na dodatkowych komplekso-
wych usługach, które przyczyniają 
się m.in. do budowania zrównoważo-
nego rozwoju w mieście czy regionie 
oraz wpływają na jakość życia miesz-
kańców. 

Rozmawiali: Dorota Kubek,
Mariusz Marchwiak
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Magdalena Drobot, specjalistka ds. komunikacji i PR, MPEC SA w Tarnowie 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 
S.A. w Tarnowie otrzymało ponad 19 milionów 

dotacji ze środków Unii Europejskiej z Funduszu 
Spójności w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu 
„Ograniczenie strat i poprawa pewności dostaw 
ciepła poprzez modernizację sieci ciepłowniczej 
w Tarnowie”.

Projekt swoim zasięgiem obejmuje 
kompleksową modernizację sie-

ci i węzłów ciepłowniczych na osie-
dlu mieszkaniowym w Tarnowie - Mo-
ścicach, modernizację ciepłowniczej 
magistrali wschodniej Tarnowa oraz 
rozbudowę metropolitalnej sieci świa-
tłowodowej w mieście. Do 2014 r. 
MPEC Tarnów zmodernizuje w techno-
logii rur preizolowanych 14,8 km sieci 
(w tym: 9 km w Tarnowie - Mościcach 
i 5,8 km magistrali wschodniej Tarno-
wa) oraz 97 węzłów ciepłowniczych, a 
metropolitalna sieć światłowodowa Tar-
nowa (licząca obecnie ponad 130 km)  
wydłuży się o 30,3 km.

Główne cele projektu zorientowane 
są na zwiększenie efektywności i pod-
niesienie bezpieczeństwa energetycz-
nego dostaw ciepła dla mieszkańców 
Tarnowa, rozwój nowoczesnych tech-
nologii przesyłu i zarządzania dostawą 
ciepła oraz rozbudowę sieci światłowo-
dowej w Tarnowie. 

Priorytetowym zadaniem dla Spół-
ki jest w chwili obecnej modernizacja 
systemu ciepłowniczego w Mościcach 
- pochodzącej z okresu dwudziestole-
cia międzywojennego dzielnicy Tarno-
wa. MPEC Tarnów zarządza tym sys-
temem od 2008 r. Pochodząca z lat 60 
XX wieku sieć ciepłownicza w dzielnicy 
Tarnów - Mościce została wybudowa-
na w technologii tradycyjnej - kanałowej. 
Technologia ta powoduje bardzo duże 
straty ciepła, a stalowe rury, które są w 
większości skorodowane potęgują ry-

MODERNIZACJA SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO 

Fot. Paweł Leśniak

w Tarnowie dofi nansowana
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zyko awarii - wyjaśnia Krzysztof Rodak, prezes zarządu Miejskiego Przedsiębior-
stwa Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie. Poprzedni właściciel systemu nie pro-
wadził prac modernizacyjnych infrastruktury ciepłowniczej Mościc od momentu jej 
powstania. Licząca blisko pół wieku sieć nie spełnia obowiązujących standardów 
bezpieczeństwa energetycznego i ekologicznych. Od momentu przejęcia syste-
mu od Azotów Tarnów w 2008 roku Centrum Techniki Grzewczej MPEC Tarnów 
usunęło wiele awarii sieci i węzłów ciepłowniczych. Spółka niezwłocznie również 
rozpoczęła starania o zdobycie preferencyjnych środków na kompleksową moder-
nizację infrastruktury ciepłowniczej Mościc.

Dzięki dotacji ze środków Unii Europejskiej do końca 2012 r. system ciepłowniczy 
w Mościcach zostanie kompleksowo zmodernizowany, a jakość dostawy ciepła oraz 
poziom bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców Mościc znacząco się popra-
wi. Łączne nakłady inwestycyjne w Mościcach wyniosą blisko 13 milionów złotych. 

Dodatkowo, dzięki połączeniu systemu ciepłowniczego z siecią światłowodo-
wą, która rozbudowywana jest również w ramach projektu, możliwe będzie central-
ne zarządzanie dostawą ciepła, a także monitoring stanu infrastruktury i procesów 
przesyłu w istniejącym w MPEC Tarnów systemie telemetrycznego nadzoru pracy 
węzłów i sieci - tłumaczy Krzysztof Rodak, prezes zarządu MPEC Tarnów. Zainsta-
lowane w węzłach ciepłowniczych inteligentne regulatory analizują warunki atmosfe-
ryczne i w zależności od temperatury zewnętrznej regulują parametry dostawy cie-

pła do wszystkich obiektów, zasilanych 
z sieci należącej do Spółki. Informacje z 
układów automatyki przesyłane są siecią 
światłowodową do głównego kompute-
ra sytemu, który znajduje się w Centrum 
Dyspozytorskim MPEC. Po otrzymaniu 
informacji np. o zaburzeniach dostawy 
ciepła, służby techniczne natychmiast 
reagują, a usterki pracy sieci lub węzłów 
usuwane są, zanim odbiorca odczuje 
spadek komfortu cieplnego.

Zarząd MPEC Tarnów zakłada, iż w 
Mościcach - podobnie jak to ma miejsce 
w innych dzielnicach Tarnowa, to inno-
wacyjne rozwiązanie wykorzystane zo-
stanie nie tylko dla rozwoju systemu tele-
metrii MPEC, ale wpłynie na zwiększenie 
dostępu do usług teleinformatycznych 
dzielnicy Mościce, z czego skorzysta-
ją m.in. społeczność lokalna, przedsię-
biorcy zainteresowani rozwojem usług 
w tym sektorze czy służby monitorujące 
bezpieczeństwo. 

Umowa na realizację projektu została 
podpisana przez Zarząd MPEC Tarnów 
w dniu 20 lipca 2011 r. w siedzibie Na-
rodowego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Warsza-
wie, który pośredniczy w przyznawaniu 
dotacji z Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko. Łączna wartość 
objętych projektem inwestycji to prawie 
31 milionów  złotych. 

Środki z Funduszu Spójności do-
stępne w ramach POIiŚ umożliwiają re-
alizację wielu dużych inwestycji mają-
cych kluczowe znaczenie dla rozwoju 
Polski. Zrealizowane inwestycje infra-
strukturalne wzmocnią spójność gospo-
darczą, społeczną i przestrzenną z inny-
mi krajami Unii Europejskiej. 
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Rozmowa z prof. Marianem Miłkiem z Instytutu Metrologii Elektrycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego 
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prof. Marian Miłek, 
pomysłodawca budowy Centrum Energetyki Odnawialnej 
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie
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Jaką rolę pełnić będzie laborato-
rium?

Laboratorium pełnić będzie dwie pod-
stawowe role. Pierwszą postrzegam jako 
służebną wobec społeczności lokalnej. 
Obiekt ma służyć nie tylko studentom 
realizującym zajęcia dydaktyczne, ale 
również uczestnikom studiów podyplo-
mowych oraz różnego rodzaju kursów 
kształcących w zakresie OZE, a w szcze-
gólności przedstawicielom lokalnych sa-
morządów. Wiemy, że wiedza w zakresie 
zagadnień energetycznych w samorzą-
dach jest niewystarczająca. Mam takie 

Na czym polega wyjątkowość tego 
przedsięwzięcia?

Wyjątkowość polega na tym, iż 
wszystkie urządzenia zgromadzone są 
w jednym laboratorium. Składa się ono 
z kilku pomieszczeń, a nie jak to często 
bywa na innych uczelniach, gdzie rozpro-
szone są po wielu wydziałach. Wszystkie 
połączone są w jeden system, który in-
tegruje około 350 czujników i kilkanaście 
analizatorów sieci. Dzięki temu wszystkie 
parametry mogą być analizowane w róż-
nych konfi guracjach, co pozwala badać 
m.in. algorytmy pracy zintegrowanych 
źródeł np. pomp ciepła, kolektorów sło-
necznych, układu trigeneracji z mikrotur-
biną gazową, paneli fotowoltaicznych, 
turbin wiatrowych, itd. Multiźródłowy sys-
tem jest systemem otwartym, co umoż-
liwia dołączanie innych urządzeń w celu 
ich badania. 

Jakie urządzenia znajdziemy w la-
boratorium?

W pierwszej hali znajdują się urządze-
nia wytwarzające ciepło, pompy ciepła, 
układy wyjściowe kolektorów słonecz-
nych, piec na biomasę oraz kominek z 
płaszczem wodnym. W przypadku bioma-
sy będą prowadzone badania w zakresie 
wyznaczania wartości opałowej biomasy, 
analizy spalin powstałych w procesie spa-
lania, bilansu cieplnego, itd. Wszystkie 
urządzenia zostały wyposażone w czuj-
niki pomiaru temperatury, ciśnienia oraz 

powiedzenie „samorządowcy mają nie-
uświadomione potrzeby”. Oni jeszcze nie 
wiedzą o tym, że tego potrzebują. Nie 
wiedzą, że energetyka odnawialna jest 
czymś od czego nie uciekniemy.

Drugim ważnym aspektem działalno-
ści centrum będzie działalność badawcza. 
Badania prowadzić będziemy na urządze-
niach, które stanowią najnowocześniej-
sze rozwiązania stosowane na świecie. 
Służyć one będą również fi rmom. Dostęp 
do takiej wiedzy pozwoli małym i średnim 
przedsiębiorcom zajmującym się OZE na 
zwiększenie atrakcyjności oferowanych 
produktów poprzez proponowanie swoim 
klientom optymalnych rozwiązań.
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innych parametrów charakteryzujących 
proces wytwarzania ciepła. 

Kolejna hala to hala elektryczna. 
Tam znajdują się między innymi układy 
przekształtników i falowników elektrowni 
wiatrowych, monitoring parametrów opi-
sujących energię elektryczną, jaka jest 
wytwarzana przez turbiny wiatrowe oraz 
technologia wodorowa. Energia elektrycz-
na wytworzona z paneli słonecznych, któ-
re znajdują się przed budynkiem laborato-
rium, doprowadzona jest do elektrolizera, 
gdzie wytwarzany jest wodór, który na-
stępnie jest magazynowany i w razie po-
trzeby doprowadzony do ogniwa pali-
wowego. Z jednej strony mamy ogniwo 
paliwowe zasilane wodorem z butli i tle-
nem z powietrza, a na wyjściu ogniwa ma-
my energię elektryczną oraz wodę. Jest 
to najczystszy i przyszłościowy sposób 
wytwarzania energii elektrycznej.

Kolejne urządzenie znajdujące się w 
tej hali to układ trigeneracyjny. Mikroturbi-
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Wiesław Miczulski 
 rektor PWSZ w Sulechowie

na gazowa o mocy 65 kW pracuje w tri-
generacji wytwarzając energię elektrycz-
ną oraz ciepło, które w okresie zimowym 
kierowane jest do sytemu wentylacji i słu-
ży ogrzaniu budynku, a w okresie letnim 
kierowane jest do agregatu wody lodowej, 
gdzie generowany jest chłód.

Sercem całego systemu jest serwe-
rownia, w której gromadzone i przetwa-
rzane są wszystkie dane wygenerowa-
ne przez urządzenia znajdujące się we 
wszystkich halach laboratorium. 

Rozmawiał: Mariusz Marchwiak,
 „Nowa Energia”

„Centrum Energetyki Odnawialnej jest 
doskonałą bazą dla studentów kierunku 
energetyka. Pozwoli ono w pełni realizo-
wać cele dydaktyczne z zakresu szeroko 
pojętej energetyki, a poprzez prowadzone 
w nim badania - wprowadzanie innowa-
cyjności do  przedsiębiorstw. To także od-
powiedź na zapotrzebowanie rynku pracy, 
który w najbliższym czasie będzie potrze-
bować wielu specjalistów z zakresu OZE.”

  3.01.2008 - postępowanie przetargowe 

na dokumentację techniczną projektu 

  30.04.2009 - złożenie wniosku 

o dofi nansowanie 

  2009 sierpień - wyłonienie Inżynie-

ra Kontraktu (Konsorcjum: Zachodnie 

Centrum Konsultingowe EURO INVEST 

i Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych 

z Gorzowa Wielkopolskiego)

  25.08.2009 - przyjecie uchwały o dofi -

nansowaniu projektu przez Zarząd Wo-

jewództwa Lubuskiego 

  7.10.2009 - podpisanie umowy o dofi -

nansowanie

  8.12.2009 - wejście Przedsiębiorstwa 

Budownictwa Ogólnego siedzibą w Zie-

lonej Górze na plac budowy 

  16.04.2010 - uroczyste wmurowanie ak-

tu erekcyjnego pod budowę

  27.06.2011 - oddanie obiektu do użytku.

Kalendarium realizacji inwestycji 

Projekt pod nazwą „Hala laborato-
ryjna energooszczędna - ekologiczna 
dla energetyki i odnawialnych źródeł 
energii” o wartości 15 mln złotych re-
alizowany jest w ramach Lubuskiego 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego na lata 2007-2013, Priorytet II: 
Stymulowanie wzrostu inwestycji w 
przedsiębiorstwach i wzmocnienie 
potencjału innowacyjnego; Działanie 
2.4 Transfer badań, nowoczesnych 
technologii.
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NOC ZA DNIEM

KOMPLETNE SYSTEMY CHŁODZENIA 
DLA SEKTORA ENERGETYCZNEGO
- WIEŻE CHŁODNICZE
- CHŁODNIE KOMINOWE
- SKRAPLACZE POWIETRZNE
- SYSTEMY HYBRYDOWE
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Oszczędności dzięki

      MONITORINGOWI ENERGII 

Rozmowa z Arkadiuszem Maciakiem, kierownikiem ds. efektywności energetycznej, Schneider Electric  

W jakich branżach fi rma Schne-
ider Electric - będąca jednym z wio-
dących dostawców systemów moni-
toringu energii - zauważa największe 
zainteresowanie tego rodzaju roz-
wiązaniami? Z czego wynika to zin-
teresowanie? 

Zainteresowanie jest najbardziej wi-
doczne oczywiście w branżach charak-
teryzujących się dużą energochłonno-
ścią procesów przemysłowych, jak np. 
przemysł chemiczny, czy hutnictwo. 
Spore zainteresowanie monitorowa-
niem energii wykazują fi rmy spożywcze, 
z tym że niestety nadal prym wiodą tutaj 
fi rmy z kapitałem zagranicznym - nad 
czym oczywiście ubolewamy. Nie mniej, 
trend jest jak najbardziej pozytywny i na 
przestrzeni lat to zainteresowanie po-
woli rośnie we wszystkich branżach. 
Właściciele i zarządy fi rm zdają sobie 
sprawę z tego, że wykorzystanie ener-
gii powinno być kontrolowane podobnie 
jak inne koszty. 

Jeśli chodzi o przyczynę zaintere-
sowania monitoringiem energii - jest 
ona taka sama jak przy wdrażaniu 
każdej nowej technologii w zakładach 
produkcyjnych i innych dużych obiek-
tach. Celem jest zwiększenie wydaj-
ności i opłacalności, w tym przypad-
ku poprzez zmniejszenie kosztów. 
Obecnie oszczędzanie energii jest 
dla fi rm jedną z największych moż-
liwości obniżenia kosztów. Ponadto 
tego rodzaju systemy pozwalają na 
utrzymanie uzyskanych oszczędno-
ści w długim okresie czasu, poprzez 
monitorowanie w sposób ciągły, czy 
wprowadzone usprawnienia i zreali-
zowane projekty prooszczędnościowe 
w rzeczywistości przynoszą oszczęd-
ności energii na takim poziomie jaki 
był zakładany wcześniej oraz poprzez 
wykrywanie ponadnormatywnego zu-
życia energii spowodowanego nie-
optymalnymi nastawami lub awaria-
mi urządzeń. 

Kolejnym powodem zainteresowa-
nia systemami monitoringu jest moż-
liwość kontroli jakości energii, szcze-
gólnie w obiektach czułych na utratę 
zasilania, jak np. porty lotnicze, czy 
centra przetwarzania danych. Koszty 
spowodowane zakłóceniami, czyli prze-
rwy, zapady i wzrosty napięcia, prze-
pięcia pochodzenia atmosferycznego, 
itd. - mogą być znaczne. Szacuje się, 
że np. w przemyśle farmaceutycznym 
koszt godzinnego przestoju to ok. 30 
000 EUR, a w sektorze paliwowym - 
100 000 EUR. 

Oprócz wymiernych strat związa-
nych z utratą surowcow, przestojami, 
obniżoną jakością produkcji, zakłócenia 
mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia 
i życia ludzi na skutek błędnego działa-
nia lub wyłączenia urządzeń prioryteto-
wych, takich jak komputery, oświetlenie 
i systemy bezpieczeństwa w szpita-
lach na lotniskach, czy w urzędach pu-
blicznych. 

W dobie wzrostu kosztów energii oraz coraz większej konkurencji rynkowej, 
efektywne wykorzystanie energii staje się kwestią kluczową dla zarządów 

przedsiębiorstw. Dlatego ciągle poszukują one nowych metod, rozwiązań 
i strategii z jednej strony łatwych we wdrażaniu, z drugiej zapewniających 
znaczące oszczędności energii i akceptowalny czas zwrotu inwestycji.
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Dodatkową korzyścią z obecności 
systemu monitoringu jest możliwość 
porównania efektywności energetycz-
nej urządzeń lub całych linii produk-
cyjnych, czyli tzw. benchmarking, co 
jest szczególnie praktyczne jeśli fi rma 
posiada kilka lustrzanych fabryk pro-
dukcyjnych.

Jakich oszczędności i czasu 
zwrotu inwestycji (ROI) mogą real-
nie oczekiwać użytkownicy syste-
mów monitoringu energii? 

Pyta Pani: ile mogę zaoszczędzić, 
jeżeli zakupię system monitorowania 
energii i rozpocznę pomiary? Odpo-
wiedź brzmi: nie można poznać swych 
możliwości oszczędzania energii - do-
póki nie rozpocznie się monitoringu 
i pomiarów. Dobrze to opisał swego 
czasu Lord Kelvin mówiąc: jeśli nie 
możesz czegoś zmierzyć, nie możesz 
tego ulepszyć. Szacuje się, że wyko-
rzystując systemy monitoringu można 
uzyskać oszczędności od 2 do 10% 
energii. 

Nie mniej pamiętajmy jednak, że 
szczegółowa wiedza o zużyciu ener-
gii poprzez poszczególne instalacje 

w zakładzie to dopiero początek. Naj-
ważniejszym jest jak wykorzystamy tę 
wiedzę, co z nią zrobimy i czy będzie 
ona dla nas impulsem do realizacji ko-
lejnych projektów prooszczędnościo-
wych.

Jedną z kwestii jest pomiar zu-
życia energii, a inną zmiana proce-
sów produkcyjnych w celu zmniej-
szenia zużycia energii. 

To prawda. Ale czy rozsądna by-
łaby zmiana procesu produkcyjnego 
bez uprzedniego rozpoznania sytuacji? 
Pierwszym krokiem powinno być zgro-
madzenie informacji. W pierwszej ko-
lejności potrzebne są dane, ponieważ 
można prawidłowo regulować to co 
można zmierzyć. Gdy pracownicy za-
kładu, kierownicy działów energetycz-
nych i kierownicy zakładu rozpoczną 
gromadzenie bieżących danych, po-
winni znaleźć zależności między zuży-
ciem energii i poszczególnymi opera-
cjami zakładu. Wtedy mogą efektywnie 
rozpocząć rozpoznawanie problemów, 
znaleźć działania zmniejszające koszty, 
a także kontrolować procesy, maszyny, 
systemy i urządzenia. 

Na podstawie doświadczeń naszej 
fi rmy w realizacji projektów na rzecz 
zmniejszenia zużycia energii dla na-
szych klientów, mogę powiedzieć, że 
monitoring energii w przedsiębiorstwie 
jest jednym z pierwszych i podstawo-
wych kroków realizowanych przez 
przedsiębiorstwa przemysłowe w kie-
runku długofalowej pracy nad poprawą 
własnej efektywności energetycznej i 
tym samym obniżenia kosztów.

Gdy klienci z powodzeniem 
wprowadzają zmiany na rzecz 
oszczędności energii, jaki jest ich 
wspólny element?

To zależy od sytuacji. Często 
pierwszym działaniem jest implemen-
tacja podstawowych usprawnień w 
postaci instalacji energooszczędnych 
urządzeń, jak np. wymiana oświetlenia, 
wymiana silników na silniki o wyższej 
klasie efektywności energetycznej, czy 
poprawa współczynnika mocy skutku-
jąca eliminacją opłat za energię bierną.

Poprawę efektywności energetycz-
nej można również osiągnąć poprzez 
zautomatyzowanie oraz regulację pro-
cesów i zainstalowanych systemów w 

System monitoringu w fi rmie Elda-Eltra Szczecinek
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przedsiębiorstwie. Na przykład układy 
sterowania oświetleniem na podstawie 
zaplanowanego harmonogramu czaso-
wego oraz czujniki ruchu i obecności 
mogą dbać o to, żeby oświetlenie by-
ło włączone tylko wtedy, gdy jest ono 
potrzebne. Sterowanie HVAC zapewni 
optymalną pracę układów ogrzewania, 
wentylacji i klimatyzacji, odpowiednio 
dla pory dnia i potrzeb użytkowników. 
Układy napędowe z przetwornicami 
częstotliwości mogą sterować wen-
tylatorami i pompami w systemach 
ogrzewania i wentylacji oraz w proce-
sach produkcyjnych fabryki. Nie pra-
cują więc one stale przy pełnym ob-
ciążeniu, ponieważ ich wydajność jest 
płynnie dostosowywana do chwilo-
wego zapotrzebowania, zapewniając 
w ten sposób oszczędności energii. 
W tych przypadkach oszczędności 
uzyskane z modernizacji zwykle z na-
wiązką pokrywają wydatki inwestycyj-
ne poniesione na system monitoringu, 
który jest często motorem napędowym 
i kontrolnym zmian.

Czasami zmiany są wprowadza-
ne w formie prostych, zdroworozsąd-

kowych działań. Pewien producent 
samochodów, który rozpoczął moni-
toring zużycia energii szybko odkrył, 
że instalacja oświetleniowa w pewnej 
części zakładu była włączona jeszcze 
przez dwie godziny po wyjściu pra-
cowników. W tym przypadku łatwo 
domyślić się jaką zmianę wprowa-
dzono, aby obniżyć koszty. 

Moim zdaniem, wymienione zmia-
ny mogą być spowodowane przez 
różne czynniki. Jednak elementem 
wspólnym jest to, że zgromadzenie 
danych dotyczących zużycia ener-
gii prawie zawsze ujawnia informacje 
wcześniej nieznane. To z kolei prowa-
dzi do różnorodnych zmian, zarów-
no w metodach działania fi rmy, jak 
również w procesach produkcyjnych 
i działaniach operacyjnych. Każda z 
nich może być źródłem oszczędności 
i poprawiać sytuację. 

Czy urządzenia monitorujące 
naprawdę są konieczne dla pro-
wadzenia właściwej strategii za-
rządzania energią w przedsiębior-
stwie produkcyjnym? 

Moim zdaniem są niezbędne. 
Urządzenia monitorujące zużycie 
energii są właściwym środkiem do 
celu. Umożliwiają pracownikom za-
kładów produkcyjnych, jak i innych 
obiektów, gromadzenie danych nie-
zbędnych do podejmowania właści-
wych decyzji. Kluczem do sukcesu 
jest podejmowanie trafnych decyzji. 
Im bardziej aktualne i obszerne są 
dane dotyczące zużycia energii, tym 
lepsze będą podejmowane decyzje 
i tym lepszą strategię efektywnego 
wykorzystania energii będzie można 
zastosować. Takimi właśnie przesłan-
kami zwykle kierują się przedsiębior-
stwa, które instalują systemy monito-
ringu naszej fi rmy.

Rozmawiała: Dorota Kubek, „Nowa 
Energia” 

System monitoringu w fi rmie Elda-Eltra Szczecinek
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Tomasz Słupik, Zakład Techniki Cieplnej, „ENERGOPOMIAR" Sp. z o.o.

- narzędzie identyfi kacji potencjału 
oszczędności energii w przedsiębiorstwie

Obniżenie zużycia energii w procesach technologicznych 
wymaga wiedzy o pełnym zakresie potencjału działań 

proefektywnościowych w skali danego przedsiębiorstwa, 
a także szacunkowych kosztach wdrożenia tych działań. 

Prace pomiarowe i ekspertyzy prowadzone na głównych 
urządzeniach technologicznych oraz urządzeniach 

pomocniczych, mające na celu wyznaczenie wskaźników 
określających zużycie energii na jednostkę produktu 
czy też przetłaczanego czynnika (lub poprzez wyznaczenie 
wielkości charakteryzujących efektywność jego pracy), 
noszą znamiona prac audytorskich. Wiedzy pozwalającej 
na opracowanie planu działań dla obniżenia 
energochłonności procesów technologicznych dostarcza 
audyt efektywności energetycznej.

AUDYT 
EFEKTYWNOŚCI 
ENERGETYCZNEJ 
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  Zakres audytu

Wieloletnia praktyka Energopo-
miaru w realizacji prac pomiarowych 
i doradczych o charakterze audytor-
skim pozwoliła na zdefi niowanie za-
kresu oraz wypracowanie własnej me-
tody audytu energetycznego, w myśl 
której audyt składa się z:

  identyfi kacji źródeł generujących 
straty energii, egzergii i czynnika 
w obiegu,

  określenia rzeczywistego pozio-
mu odniesienia w stosunku do 
aktualnych rozwiązań technicz-
nych w danej dziedzinie,

  przedstawienia propozycji przed-
sięwzięć dla minimalizacji ziden-
tyfi kowanych strat,

  wykonania uproszczonej anali-
zy dla określenia prostego czasu 
zwrotu zaproponowanych przed-
sięwzięć proefektywnościowych.

Podstawowe zadania zespołu au-
dytującego to:

  wykonanie inwentaryzacji urzą-
dzeń lub procesów,

  opracowanie programu audytu,
  wykonanie pomiarów obiekto-

wych,
  opracowanie wyników pomiarów 

i analiz w postaci raportu.

Praktyka Energopomiaru w re-
alizacji prac audytorskich pokazuje, 
że analizy prowadzone przez służby 
odpowiedzialne za ekonomikę pro-
dukcji ograniczają się zazwyczaj do 
monitorowania zużycia energii elek-
trycznej lub cieplnej wspomnianych 
urządzeń. Rzadko natomiast realizo-
wane są prace określające możliwości 
optymalnego prowadzenia procesów 
pomocniczych. Takie podejście może 
prowadzić do niewłaściwych wnio-
sków, ponieważ pomijane są wów-
czas tak ważne elementy jak współ-
praca danego urządzenia z układem, 
kwestie efektywnej regulacji tych urzą-
dzeń czy sposobu ich eksploatacji. 
Poprawnym technicznie podejściem 
jest wykonanie audytu kompleksowe-

go w skali zakładu, pozwalającego na 
oszacowanie potencjału oszczędno-
ści działań, których wprowadzenie 
zapewni największe oszczędności 
przy możliwych do pozyskania środ-
kach i w akceptowalnym dla zakładu 
okresie zwrotu.

  Współpraca z zespołem 
audytorskim 

Podejście do problemu w skali ca-
łego przedsiębiorstwa powinno być 
efektem przeglądu stanu obecnego 
w zakresie zarządzania mediami i ru-
chem energetycznym, w trakcie któ-
rego rozważyć powinniśmy następu-
jące zagadnienia:

  Czy istnieją służby odpowiedzial-
ne za gospodarkę mediami ener-
getycznymi i ekonomiką produkcji 
i jaki jest zakres ich działania?

  Jaki jest poziom wykonywanych 
analiz przez ww. służby i czy 
wnioski z ich pracy są uwzględ-
niane w eksploatacji podległych 
im układów technologicznych? 

  Czy i w jakim horyzoncie cza-
sowym wykonywane były ze-
wnętrzne audyty energetyczne na 
eksploatowanych układach np. w 

zakresie optymalizacji produkcji 
lub audytu urządzeń?

  Czy w ramach przedsiębiorstwa 
został zidentyfikowany poten-
cjał oszczędności w odniesieniu 
do danych linii technologicznych 
czy urządzeń, uporządkowany w 
oparciu o prosty okres zwrotu?

Uzyskanie informacji w tych kilku 
kluczowych kwestiach, a także po-
znanie wizji pionu zarządczego w za-
kresie docelowego modelu poprawy 
ekonomiki produkcji poprzez zwięk-
szenie efektywności energetycznej, 
stanowi punkt wyjścia dla planu dzia-
łań proefektywnościowych w ramach 
audytu. 

Należy jednak podkreślić, że 
w przypadku audytowania duże-
go przedsiębiorstwa konieczne jest 
zastosowanie pewnych zabiegów 
upraszczających, polegających na 
pogrupowaniu urządzeń i wyborze 
reprezentatywnej grupy, na której po-
winny zostać przeprowadzone do-
kładne badania (bazujące najlepiej na 
zewnętrznej aparaturze). Podejście to 
podyktowane jest przede wszystkim 
koniecznością optymalizacji czaso-
wej audytu.
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Zastosowanie przez jednostkę 
audytującą w trakcie pomiarów wła-
snej, niezależnej aparatury pozwa-
la na sprawdzenie zainstalowanych 
czujników ruchowych (co jest istot-
ne zwłaszcza w przypadku pomiarów 
przysparzających dużo problemów, 
np. pomiarów przepływu czynnika). 

Podjęcie próby wytypowania re-
prezentatywnej grupy urządzeń do 
pomiarów powinno być wsparte 
przez służby zajmujące się kontrolą 
wskaźników energochłonności w da-
nym przedsiębiorstwie. Uczestnictwo 
przedstawicieli fi rmy zlecającej audyt 
w pracach zespołu audytującego ma 
również inny, ważny aspekt. W ra-
mach prowadzenia kompleksowego 
audytu mogą zostać sprawdzone i 
udoskonalone procedury wewnętrz-
nej kontroli, tzw. audytu wewnętrzne-
go. W przypadku, gdy kompetencje w 
tym zakresie są w przedsiębiorstwie 
dopiero budowane bądź rozwijane, 
kompleksowy audyt zewnętrzny w 
skali zakładu jest rozwiązaniem opty-
malnym. Czynny udział grupy osób, 
które będą odpowiadać za obniżenie 
energochłonności produkcji podczas 
audytu realizowanego przez wyspe-
cjalizowany podmiot, pozwala na wy-
eliminowanie wielu błędów, mogących 
prowadzić do nieefektywnych ekono-
micznie inwestycji. Budowanie kom-
petencji wewnątrz fi rmy w zakresie 
kontroli energochłonności procesów 
pozwala na bieżącą kontrolę proce-
sów produkcyjnych. Zagadnienia te-
go typu zostały szerzej opisane m.in. 
w PN-EN 16001 System zarządza-
nia energią. Wymagania i zalecenia 
użytkownika. 

  Audyt a system 
zarządzania energią

Przywołana powyżej Norma PN-
EN 16001 ustanawia standard w za-
kresie Systemu Zarządzania Energią 
(SZE). Jego wdrożenie w przedsię-
biorstwach, w których koszty energii 
stanowią znaczącą pozycję w bilan-
sie kosztowym, stanowi dobre uzu-

Audyt energetyczny stanowi kompleksową ocenę urządzenia, instalacji lub 
linii technologicznej, obejmującą określenie aktualnego stanu technicznego urzą-
dzenia / instalacji / linii technologicznej (na podstawie wskaźników charaktery-
stycznych dla danego urządzenia), określenie powodów potencjalnego pogor-
szenia się ww. wskaźników, wskazanie sposobów poprawy efektywności pracy 
badanego urządzenia / instalacji / linii technologicznej oraz oszacowanie kosztów 
proponowanego przedsięwzięcia proefektywnościowego. 

pełnienie działań służących poprawie 
efektywności energetycznej nie tylko 
wyodrębnionych procesów produkcyj-
nych, ale całej fi rmy.   

Jednym z kroków podjętych w 
pierwszym etapie wdrażania SZE w 
fi rmie jest przeprowadzenie rzetel-
nego audytu energetycznego w celu 
zidentyfi kowania obszarów o możli-
wym do zagospodarowania potencjale 
oszczędności energii. W ramach takie-
go audytu audytor może również wes-
przeć klienta w opracowaniu procedur 
umożliwiających kontrolę procesów, w 
których zużywana jest energia.

  Audyt w systemie 
białych certyfi katów

Ustawa o efektywności energe-
tycznej z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
wprowadza system białych certyfi ka-
tów - mechanizm rynkowy prowadzą-
cy do uzyskania wymiernych oszczęd-
ności energii w trzech obszarach, tj.: 
zwiększenia oszczędności energii 
przez odbiorców końcowych, zwięk-
szenia oszczędności energii przez 
urządzenia potrzeb własnych oraz 
zmniejszenia strat energii elektrycz-
nej, ciepła i gazu ziemnego w prze-
syle i dystrybucji.

System białych certyfi katów ma 
stanowić wsparcie dla inwestycji pro-
efektywnościowych, dla których trze-
ba będzie wykazać się osiągnięciem 
zakładanej oszczędności energii. W 
takiej sytuacji audyt energetyczny zy-
skuje nowe znaczenie - będzie sta-
nowił niezbędny element w procesie 
ubiegania się o białe certyfi katy. Aby 
udowodnić uzyskanie oszczędności, 
konieczne będzie wykonanie audytu 
energetycznego wejściowego, pozwa-

lającego na określenie spodziewanych 
oszczędności, a po wykonaniu dzia-
łań proefektywnościowych - audytu 
sprawdzającego.

  Właściwe decyzje, 
wymierne korzyści

Z  doświadczeń Energopomia-
ru w realizacji audytów energetycz-
nych w przedsiębiorstwach przemy-
słowych o różnym profi lu działalności 
wynika, że spora część przedsięwzięć 
proefektywnościowych posiada krót-
kie okresy zwrotu, rzędu 1 roku do 5 
lat. Taki stan rzeczy wskazuje zatem 
na zasadność podejmowania działań 
zmierzających do zidentyfi kowania rze-
czywistego potencjału oszczędności 
w przedsiębiorstwie (przede wszyst-
kim poprzez audyt efektywności ener-
getycznej), a następnie realizowanie 
przedsięwzięć (uzasadnionych tech-
nicznie i ekonomicznie) zmierzających 
do obniżenia kosztów produkcji.

Podejmowanie trafnych decy-
zji o kierunkach inwestycji lub moder-
nizacji jest w sposób ścisły powiązane 
z posiadaniem rzetelnej wiedzy o sta-
nie układu technologicznego. Wyklu-
cza to bazowanie na danych opartych 
np. o metodę „moralnego zużycia urzą-
dzenia” lub o inne metody, nie poparte 
inżynierskimi wyliczeniami i pomiarami. 

Należy pamiętać, że aby uniknąć 
ryzyka podjęcia niewłaściwych decyzji 
i wynikających z nich problemów tech-
nicznych (które z kolei przekładają się 
na straty fi nansowe), audyty efektyw-
ności energetycznej należy powierzać 
wyspecjalizowanym podmiotom dyspo-
nującym odpowiednim wyposażeniem 
pomiarowym oraz wykwalifi kowanym 
personelem. 
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