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Nowoczesne êród∏o energii
Paliwo alternatywne z odpadów
> Zapraszamy na Targi POLEKO 22-25.11.2011, pawilon 5 stoisko 21

REMONDIS Êwiadczy us∏ugi dla ponad 30 mln mieszkaƒców w 29 krajach Êwiata. Dysponuje
siecià 500 w∏asnych instalacji, zatrudnia 20.000 pracowników. Rocznie REMONDIS zbiera,
przetwarza i sprzedaje w przybli˝eniu 25 milionów ton surowców. REMONDIS w Polsce dzia∏a
ju˝ od 1992 roku! Obecnie posiada oddzia∏y w 41 miastach na terenie ca∏ego kraju oraz sieç
20 instalacji do sortowania odpadów komunalnych, opakowaniowych, elektrorecyklingu
i produkcji paliwa alternatywnego.

W Polsce
przedsi´biorstwo
REMONDIS
jest liderem
produkcji wysokiej
jakoÊci paliwa
alternatywnego.

Paliwa marki REMONDIS to:
Qwysoka jakoÊç produktu
Qbezpieczeƒstwo i ekologia
Qalternatywa dla sk∏adowania Qgwarancja sta∏ych dostaw
Qwspó∏praca z sektorem samorzàdowym i przemys∏owym
Qnowoczesne technologie

23 - 24 luty 2012, Kraków

IV Konferencja:

Termiczne Przekształcanie Odpadów Komunalnych
- aspekty prawne, realizacja inwestycji, ﬁnansowanie, technologie

www.nowa-energia.com.pl
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Z jakich powodów?
Przez kilka lat czekaliśmy na rozpoczęcie działań, a jak się czeka to
się nic nie robi, a jak się nic nie robi, to się po prostu nic nie zrobi. W
związku z tym ten czas nam uciekł,
tak jak przy wielu innych inwestycjach, kiedy mówiliśmy, że trzeba zainwestować, ale tego nie robiliśmy.
Do określenia takiego stanu można
przytoczyć jedno z praw Newtona: jeżeli na ciało nie działa żadna siła, to
ciało znajduje się w stanie spoczynku
lub porusza się ruchem jednostajnym
prostoliniowym. To jest właśnie nasz
przypadek, że na ciało nie działa żadna siła i ono nie rusza się z miejsca.
Można wskazać winnego takiego stanu?
Tak. Polskie społeczeństwo. Nadal jest ono nieświadome potrzeby
poprawy efektywności energetycznej, w związku z tym nie naciska na
polityków, a politycy nie czują żadnej
presji w tym kierunku, więc nie podejmują działań w celu stworzenia
odpowiednich regulacji. A jak nie ma
tych regulacji, nie ma przymusu, zachęt ani wsparcia, to też społeczeństwo jest bierne. Nie chciałbym, aby
z moich słów wyciągnąć wniosek,
że uważam polskie społeczeństwo
za „ idiotyczne”, otóż nie uważam.
Jest jeden fundamentalny problem z
efektywnością energetyczną, po angielsku nazywa się to second best. A
chodzi o powiedzenie first things first
- najpierw najważniejsze. Załóżmy, że
mamy jakiś fundusz swobodnej decyzji, to wszystko jedno czy jest to gospodarstwo domowe, czy też przemysł, to zawsze się zastanawiamy

jak te środki zainwestować. I prawie
zawsze okazuje się, że efektywność
energetyczna jest ta druga. W przemyśle najważniejsze jest zwiększyć
produkcję i sprzedaż, wprowadzić nowy produkt, zdobyć nowe rynki. Rynek cały czas woła Klient jest najważniejszy, a efektywność energetyczna
jest w drugiej kolejności. Pamiętajmy,
że zarządzający są specjalistami od
rynku a nie od efektywności energetycznej, dlatego dla nich będzie ona
zawsze na drugim miejscu.
A wspomniane „winne społeczeństwo”?
No właśnie. Wydawać by się mogło, że w gospodarstwach domowych
jest prościej. Przecież to nasze pieniądze - zarobki. Niestety marnujemy
je. Jak mamy trochę wolnej gotówki,
natychmiast pojawiają się pomysły
na jej zagospodarowanie. Np. żona
mówi „Może pojedziemy na wakacje
do Grecji. Tak dawno już nigdzie nie
byliśmy”, a mąż mówi „Może kupimy
nowe auto, nasze ma już prawie 7
lat”. A ja się pytam: a kiedy efektywność energetyczna? Ciągle odkładamy na potem - second beast.
Czy Pana zdaniem są inne
-oprócz wspomnianej second beast - przeszkody w realizacji poprawy efektywności energetycznej
- prawo, finansowanie inwestycji
energooszczędnych, a może mentalność?
To jest oczywiście taki mix różnych powodów. O chociażby najbliższy. Dlaczego siedzimy w pomieszczeniu, w którym w samo południe
palą się wszystkie światła? Odpowiedź - bo to jest budynek z minionej
epoki (były Dom Partii), który został
tak zbudowany, że pomieszczeni nia
są oświetlane światłem dziennym,
dlatego wszędzie palą się światła.
Ale spójrzmy na inny budek, Giełda
Papierów Wartościowych. I co? dokładnie to samo. Żądzą nami inne
pryncypia, a zachowujemy się tak samo. Budujemy nowoczesne budyn-

ki, w których w ciągu dnia używamy
sztucznego oświetlenia. Z tej sytuacji
jest bardzo proste wyjście. Moi studenci ze specjalności wydziału budownictwa energooszczędnego wydziału Inż. Lądowej PW, wiedzą, że
się buduje takie budynki, które mogą
być oświetlane tylko w nocy. Można światło dzienne sprowadzić szybami świetlnymi i światłowodami do
wnętrza budynku i te panele, które tu
teraz świecą mogłyby świecić światłem słonecznym - zdrowszym, przyjemniejszym i co istotne niesłychanie
tanim. Przeanalizujmy tę sytuację. Co
wpływa na to, że tak postępujemy.
Częściowo prawo - bo nie nakazuje działań efektywnościowych, świadomość - bo nie wiemy jak to robić,
pieniądz - bo trzeba w to zainwestować, a my mamy ciągle inne potrzeby. No i mamy mieszaninę powodów
- problemów, które stopniowo musimy zacząć rozwiązywać. Mam głębokie przekonanie, że nasze mądre
społeczeństwo nauczy się szybko i
rozwiąże te problemy.
W jakiej kolejności przystąpić
do rozwiązywania tych problemów?
Prawo już prawie mamy. Ustawa
o efektywności energetycznej już została przyjęta, a niedawno dowiedzieliśmy się, że rozporządzenia do niej
częściowo są gotowe (dwa w tym
roku, dwa w przyszłym), czekamy
na krytyczny dokument, jakim jest
obwieszczenie Ministra Gospodarki.
Jest to dokument niezwykle ważny, w
którym rozwija się ogólne stwierdzenia ustawy i pokazuje, w co można
inwestować i jak. Mam nadzieję, iż
dokument ten będzie przedmiotem
dyskusji społecznej, a jego ukazanie się będzie informacją, że nasze
Państwo wspiera efektywność energetyczną i co ważne nie robi tego
przez budżet, dodatkowo obciążając
nasze społeczeństwo. Mam również
nadzieję, że system ten sprawdzi się
tak jak to ma miejsce w Wielkiej Brytanii, czy Włoszech. Wspomnę, że
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Krajowy cel w zakresie oszczędnego gospodarowania energią
zakłada uzyskanie do 2016 r.
oszczędności energii finalnej nie
mniejszej niż 9% krajowego zużycia tej energii w 2007 r. Czy jesteśmy w stanie osiągnąć wyznaczony cel?
W tej chwili już nie.
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podczas prezentacji tego systemu
(białych certyfikatów) na zamkniętych
warsztatach w Brukseli wywołał on
ogromne zainteresowanie pozostałych członków UE. Jak wiemy projekt nowej dyrektywy mówi o Energy
Efficiency Obligation. Pozostaje jednak pytanie czy pozostali członkowie
wprowadzą te rozwiązania efektywnościowe jako sprzedawalne czy niesprzedawalne. My mamy wszystko.
Eksperci mówią, że te obligacje, które
daje się sprzedawać, lepiej optymalizują rynek, tzn. obniżają koszty całego przedsięwzięcia per saldo.
Czy są jakieś inne - oprócz białych certyﬁkatów - europejskie rozwiązania w zakresie efektywności
energetycznej, które szczególnie
by Pan polecił do implementacji w
naszym kraju?
Popularnym i sprawdzającym się w
kilku krajach UE rozwiązaniem jest tzw.
Volountary Agreement. Polega to na
tym, że po jednej stronie mamy jakąś
branżę lub wielkie przedsiębiorstwo
(np. zakład petrochemiczny), a po drugiej jest Rząd (rozwiązanie te działają
między innymi w Irlandii i w Holandii).
Czyli, branża zobowiązuje się do wprowadzenia różnych mechanizmów poprawiających efektywność energetyczną (audyty energetyczne, zarządzanie
energią itp.), a w zamian Rząd deklaruje, że podatki dla tej branży zostaną
utrzymane na stałym poziomie - aktualnym, bo jak tego nie wprowadzą to
Rząd wprowadzi dodatkowe podatki,
opłaty. Rząd może np. zaproponować
możliwość wprowadzenia przyspieszonej amortyzacji inwestycji w efektywność (takie rozwiązania stosuje Japonia). Niestety takie rozwiązania nie
działają dobrze w przypadku małych
przedsiębiorstw, gdyż małe przedsiębiorstwa trudniej poddają się kontroli
obowiązku, a dodatkowo kontrola ta
jest dość kosztowna. Kolejnym dobrym
rozwiązaniem, ale niestety dla krajów
zamożniejszych niż nasz, jest rozwiązane zwane Tax Credit, czyli ulgi podatkowej dla sektora małych i średnich

przedsiębiorstw, usług, a także gospodarstw domowych, gdzie w zamian za
zainwestowanie w efektywność czy zakup urządzenia energooszczędnego,
dostaje się ulgę podatkową (na zasadzie odliczenia od podatku tak jak w
naszym kraju ulga z tytułu korzystania
z Internetu). Oczywiście jest to koszt
Państwa, dlatego ja osobiście nie naciskam na takie rozwiązanie, bo ono jak
wspomniałem jest dla bogatych. Kolejna rzecz, to może nie wprost rozwiązanie zachęcające do działań efektywnościowych, ale sprawa niesłychanie
istotna. Otóż, nie należy umniejszać roli
działań informacyjnych, edukacyjnych
czy propagandowych. I to jest to, o co
mam żal do mojego Państwa, które
kocham, że jak tnie wydatki, to tnie je
właśnie w tym miejscu, na zasadzie,
przecież to jest dobre, ludzie sami się
o tym dowiedzą. Otóż, nieprawda. Dobra jest mamograﬁa i trzeba ją promować, bo to jest zdrowie naszych kobiet,
które kochamy, dobre są badania prostaty - bo jak chcemy mieć zdrowych
mężczyzn, to musimy te badania promować, bo one są dobre i bezpłatne,
ale tego nie robimy.
I tak samo jest z efektywnością
energetyczną?
Dokładnie tak. Niby wszyscy wiedzą - że jest to dobre dla społeczeń-

stwa, zyskowne, a czasem bezpłatne a
my tego nie robimy. Można oczywiście
podjąć działania pro efektywnościowe na takiej zasadzie jak Hiszpania,
która wprowadziła dla gospodarstw
domowych dopłatę do zakupu każdego urządzenia o najwyższym standardzie energetycznym. 100 euro dopłata
do pralki, 400 do klimatyzacji, ale czy
nas na to stać? Notabene, 10% tego
wsparcia to koszty budżetu państwa,
a reszta pochodzi z przedsiębiorstw
energetycznych. Czy to jest dobry system? Na pewno nie dla nas, a poza
tym jego wadą jest to, że nie zmusza
on do minimalizacji kosztu efektywności energetycznej.
Panie profesorze gdzie jest granica efektywności?
Jeżeli pyta mnie Pan czy efektywnością można zastąpić produkcję energii, to odpowiem w oczywisty
sposób, nie można, aczkolwiek można ją zmniejszyć - jak niektórzy twierdzą - stosując dzisiejsze technologie
nawet czterokrotnie, a jeśli chodzi o
budownictwo, to przy zastosowaniu
nowych rozwiązań nawet dziesięciokrotnie, utrzymując pełen komfort klimatyczny. 
Rozmawiał: Mariusz Marchwiak
"Nowa Energia"
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ymczasem, sposoby zarządzania aglomeracjami nadal bardziej
przypominają bezhołowie rozregulowanej gospodarki centralnie sterowanej, niż nowoczesne administrowanie
oparte na potrzebach danego miasta. Dodatkowo, mimo niewielkiego i
prawdopodobnie chwilowego spadku
zapotrzebowania na energię elektryczną spowodowanego kryzysem gospodarczym, zapotrzebowanie na energię
elektryczną w miastach wzrasta. Nie
idzie za tym jednak odbudowa przestarzałych instalacji, ani zwiększenie
ilości połączeń systemów przesyłowych. Krajowy majątek wytwórczy jest
przestarzały i nie gwarantuje już bezpiecznych dostaw energii, a jego wymiana lub chociażby gruntowna mo-

T

dernizacja w celu odtworzenia mocy
oraz dostosowania do wymogów unijnych wymaga odważnych decyzji i
konsekwentnych działań liczonych w
perspektywie dłuższej niż jedna kadencja.
Bezpieczeństwo energetyczne
należy rozumieć jako „zdolność systemu do zachowania ciągłości pracy w sytuacji kryzysowej”, natomiast
wystarczalność dotyczy zapewnienia
„realizowania dostaw energii elektrycznej do odbiorców według zapotrzebowania”. Każda polska metropolia powinna mieć rezerwowe zasilanie
na wypadek awarii podstawowej linii
elektroenergetycznej. Ideałem byłby
tzw. pierścień elektroenergetyczny
wokół miast.

Nie wszystkie jednak miasta
mogą na takie inwestycje liczyć.
W Warszawie nie można zamknąć
pierścienia. Stolica od kilkunastu lat
czeka na wybudowanie jego południowego odcinka. Analizy prowadzone przez Społeczną Radę Narodowego Programu Redukcji Emisji
potwierdzane przez wiodące firmy konsultingowe dowodzą, iż będziemy mieli poważne kłopoty z domknięciem bilansu energetycznego
do 2015 r. Tak naprawdę mamy 3
rozwiązania przeciwdziałające temu
zagrożeniu: poprawa efektywności
energetycznej, rozwój energetyki
prosumenckiej, budowa połączeń
transgranicznych oraz linii elektroenergetycznych.
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Igor Lange, główny specjalista
Departamentu Energetyki w Ministerstwie Gospodarki, potwierdził, że obecnie sektor energetyczny stoi przed wieloma wyzwaniami,
m.in. zwiększonego zapotrzebowania na energię elektryczną przy
niewystarczającej infrastrukturze. Na bezpieczeństwo dostaw energii
elektrycznej zasadniczy wpływ mają
stan sieci przesyłowej i sieci dystrybucyjnych, związana z tym rozbudowa połączeń transgranicznych, moce wytwórcze energii elektrycznej,
wzrost cen energii elektrycznej oraz
zapewnienie bezpieczeństwa dostaw paliw - mówił. Stwierdził też, że
ogólny stan urządzeń energetycznych nie jest dobry, ponieważ ponad połowa urządzeń wytwórczych
ma powyżej 30 lat. W infrastrukturze
przesyłowej jest podobnie. Sytuacji
tej stara się zaradzić PSE Opera-
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Właśnie tej ostatniej kwestii poświęcona była debata zorganizowana przez Procesy Inwestycyjne w
gronie polityków, naukowców, menedżerów z branży energetycznej
i władz aglomeracji miejskich 29
września br. w Warszawie.

tor. W latach 2011-2025 Operator
Systemu Przesyłowego szacuje wydatki na rozbudowę sieci przesyłowej na ok. 18 mld zł. - Największa
część nakładów (blisko 40%) wynika
z przyłączeń i wyprowadzeń mocy z
nowych źródeł wytwórczych. Około
30% nakładów dotyczyć będzie bezpieczeństwa pracy sieci i budowy
połączeń transgranicznych - podkreślał przedstawiciel resortu. Potwierdził także, że w Ministerstwie
Gospodarki przygotowany został
projekt ustawy o korytarzach przesyłowych. Powstały projekt został
poddany konsultacjom, niestety nie
był na tyle gotowy, aby przejść procedurę sejmową. Lange nie ukrywał,
iż pod adresem ustawy zebrano dużo uwag ze strony kluczowych resortów, m.in. infrastruktury. Wyraził
jednak nadzieję, że w przyszłej kadencji sejmu uda się ją uchwalić.
Pozwoli to na zrealizowanie zamierzeń, które docelowo mają pomóc
inwestorom w prowadzaniu inwestycji sieciowych. Przedstawiciel ministerstwa nie wykluczył też optymistycznej wersji opracowania jednej
specustawy dotyczącej inwestycji
strategicznych.

Leszek Kukuła, starszy specjalista Departamentu Promowania Konkurencji w Urzędzie
Regulacji Energetyki, stwierdził,
że kontrola standardów jakościowych obsługi odbiorców oraz parametrów jakościowych dostarczanej odbiorcom energii elektrycznej
jest kwestią priorytetową. Jest ona
niezbędna dla ochrony odbiorców
przed skutkami niewłaściwej jakości energii elektrycznej dostarczanej
przez przedsiębiorstwa elektroenergetyczne działające na rynku monopolistycznym. Zgodnie z ustawą
Prawo energetyczne, przedsiębiorstwa energetyczne są odpowiedzialne za zapewnienie ciągłości, pewności i odpowiedniej jakości dostaw
w długim okresie, jednak w praktyce
nie istnieje system umożliwiający regulatorowi prowadzenie - w sposób
skuteczny - nadzoru dotrzymywania standardów i parametrów jakościowych przez przedsiębiorstwa.
Dodatkowym problemem jest asymetria informacyjna pomiędzy regulatorem a podmiotem regulowanym.
Jakość dostaw energii elektrycznej,
którą determinuje, obok jakości napięcia oraz jakości obsługi odbior-

cy, ciągłość dostawy jest jednym z
istotnych aspektów bezpieczeństwa
elektroenergetycznego.
Specjalista z ramienia URE zaprezentował podstawowe wskaźniki
charakteryzujące ciągłość dostaw.
Są to przede wszystkim:
 “System Average Interruption Duration Index” (SAIDI), „wskaźnik
przeciętnego systemowego trwania przerwy długiej”, oddzielnie
podawany dla przerw planowanych i nieplanowanych,
 “ S y s t e m Av e r a g e I n t e r ru p tion Frequency Index” (SAIFI),
„wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw długich”,
oddzielnie podawany dla przerw
planowanych i nieplanowanych,
 “Momentary Average Interruption Frequency Index” (MAIFI),
„wskaźnik przeciętnej częstości
przerw krótkich”,
 “Energy Not Supplied”(ENS;
Transmission), „energia nie dostarczona”; w systemie przesyłowym
 “Average Interruption Time”(AIT;
Transmission), „średni czas przerwy”; w systemie przesyłowym.
Powyższe wskaźniki ciągłości dostawy są publikowane przez przedsiębiorstwa elektroenergetyczne
odpowiednio dla swoich obszarów
działania i charakteru swoich systemów (przesyłowy lub dystrybucyjny),
uzasadniał Leszek Kukuła. Analiza
wartości tych wskaźników w okresie
kilku lat pozwala na ocenę kierunku
zmian poziomu jakości (w tym przypadku ciągłości dostaw) i wystarczalności podjętych działań inwestycyjnych. - Zobowiązanie przedsiębiorstw
sieciowych do wyznaczania takich
wskaźników odrębnie dla obszarów
zurbanizowanych i odrębnie dla obszarów wiejskich, umożliwi ocenę poziomu bezpieczeństwa elektroenergetycznego metropolii (jako obszaru
zurbanizowanego) i porównanie tego
poziomu z poziomem bezpieczeństwa innych metropolii - mówił.

W celu przygotowania procesu
wdrożenia w Polsce systemu zdalnego pomiaru energii elektrycznej w
dniu 2 czerwca 2011 r. zostało opublikowane na stronie internetowej
Urzędu Regulacji Energetyki Stanowisko Prezesa URE w sprawie niezbędnych wymagań wobec wdrażanych przez OSD inteligentnych
systemów pomiarowo-rozliczeniowych z uwzględnieniem funkcji celu
oraz proponowanych mechanizmów
wsparcia przy postulowanym modelu rynku. Wspomniane stanowisko
zawiera opis systemu inteligentnej
sieci i inteligentnego opomiarowania
(Smart Metering Smart Grid Ready)
oraz określa wymagania wobec jego elementów niezbędne z punktu
widzenia Prezesa URE i możliwości
uwzględnienia ich w planach rozwoju uzgodnionych z Prezesem URE.
Na pytanie: czy technologie sieci
inteligentnych pomogą w eksploatacji tych elementów, które fizycznie nie
będą oddane w najbliższym czasie,
Grzegorz Tomasik, członek zarządu PSE Operator odpowiedział, że
wiek infrastruktury przesyłowej nie
jest wcale najważniejszy w przypadku, gdy jej modernizacja jest przeprowadzana na bieżąco w trybie ciągłym.
Stan naszej infrastruktury przesyłowej
nie jest taki zły i nie powinniśmy się
go wstydzić na tle Europy. - Patrząc
pod kątem wieku infrastruktury, okazuje się, że nie jesteśmy na końcu
listy. Gorzej natomiast jest z jej rozległością, zwłaszcza na północnymzachodzie i północnym-wschodzie
Polski. Tam brakuje silnej infrastruktury przesyłowej. W celu poprawy tego
stanu przygotowane są i powoli przez
Operatora realizowane programy rozwoju - zaznaczył prezes Tomasik. Faktycznie wokół każdej aglomeracji
miejskiej konieczne są pierścienie
elektroenergetyczne - potwierdził.
Aglomeracja warszawska ma problemy z domknięciem pierścienia południowego zasilania. - Wbrew częstym
opiniom PSE nie porzuciło pomysłu

poprowadzenia południowego pierścienia Warszawy, jednak z powodów
urbanistycznych oraz ze względu na
miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego gmin, zmuszeni jesteśmy realizować go inaczej - mówił. Przedstawiciel PSE potwierdził,
że nie ma szans poprowadzenia linii
400 kV wokół obrzeża południowego
Warszawy, pierścień jednak przebiegał będzie szerszym łukiem, wokół
stacji Kozienice. - Dodatkowo rozbudowujemy i wzmacniamy wewnętrzny pierścień południowy na poziomie
220 kV. Brakuje nam jednak skoordynowania planowania przestrzennego na poziomie gmin z planowaniem
infrastruktury PSE i sieci dystrybucyjnej. PSE ma z tym duży problem.
Współpraca z gminami w tym zakresie jest niezbędna, jest to warunek
sprawnego powstawania inwestycji
sieciowych - zdecydowanie podkreślił
prezes Tomasik. Stwierdził ponadto,
że inteligentna sieć zarówno przesyłowa, jak i dystrybucyjna jest bardzo
ważna. Zaznaczył przy tym, że PSE
posiada już dużo elementów systemów inteligentnych w sieci przesyłowej. Jest to uwarunkowane samą naturą jej działania, jednak doposażenie
tej infrastruktury m.in. w monitoring
obciążalności i obserwowalności pracy sieci jest jak najbardziej pożądane.
- Ten kierunek rozwoju powinniśmy
kontynuować - zakończył Tomasik.
Janusz Piechociński, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury oraz Sejmowej Komisji
Innowacyjności i Nowych Technologii, stwierdził, że ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym powinna być sprawą kluczową. - Uważam,
że powinien to być super priorytet
nadchodzącej kadencji. Powinna być
natychmiast powołana nadzwyczajna komisja składająca się z doświadczonych parlamentarzystów, którzy
nie są w żadnej innej komisji. Sprawa ustawy musi zostać zamknięta w
ciągu 1,5 roku - mówił. - Drugą niezmiernie ważną kwestią jest ustawa
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o korytarzach energetycznych. Jesteśmy w stanie ją szybko spiąć podkreślił Piechociński. Następnym
krokiem według posła jest stworzenie
racjonalnej ustawy o inwestycjach liniowych. - Nie ukrywam, że jestem
zwolennikiem wydzielenia przesyłu i
przekazania go do szeroko pojętej
infrastruktury. W ramach tej samej
instytucji łatwiej będzie pogodzić niekończące się spory interesów pomiędzy kolejami, drogami a przesyłem argumentował. Poseł stwierdził, że
zaczynamy sobie uzmysławiać, iż
aglomeracje polskie tracą spożycie
energii na potrzeby przemysłowe,
rośnie natomiast spożycie energii w
gospodarstwach domowych, dlatego
też energetycy, analitycy, URE powinni stale śledzić otoczenie energetyki, aby na bieżąco reagować. Poseł
Piechociński przypomniał również,
że środowisko energetyczne powinno większą uwagę zwracać na koszt
energetyki odnawialnej. - Za dużo
w tej dyskusji jest krótkoterminowego, na poziomie kilku lat prostego
rachunku ekonomicznego - mówił.
W komentarzu do wypowiedzi
posła Piechocińskiego prof. Krzysztof Żmijewski pozwolił sobie zauważyć, że inwestycje liniowe mają tę
szczególną cechę, że muszą ingerować w gospodarkę, biznes i życie
prywatne. Muszą deprywatyzować.
Jednym z kłopotów inwestycji liniowych jest fakt, że nie płaci się za
utracony biznes i przychody. Płaci
się tylko za utracony pas własności,
co jest absurdalne. - Mam nadzieję, że są Państwo po stronie uczciwego rekompensowania, a nie tylko
czysto formalnego podejścia, które
powstrzymuje proces inwestycyjny zakończył prof. Żmijewski.
Nie każdą linię w Polsce można wyłączyć, np. Płock - Grudziądz
Gdańsk, Ostrołęka - Olsztyn Mątki.
Na pytanie jak PSE - Centrum daje
sobie radę z takimi sytuacjami, odpowiadał Robert Dzięciołowski, wiceprezes zarządu PSE Centrum. Ist-

nieją takie linie elektroenergetyczne,
które są „niewyłączalne”. Wyłączenie
ich spowoduje tak duże zagrożenie
dla pracy systemu, że praktycznie nie
jest to możliwe. Jedną z takich linii
jest linia między Ostrołęką a Olsztynem Mątki. Planowana jest jej przebudowa z napięcia 220 kV do 400
kV. Czas wyłączenia niezbędny dla
tej przebudowy szacuje się na ok.
150 tygodni. - Takie wyłączenie jest
prawie niewykonalne. PSE Operator
poszukuje rozwiązań mających na
celu skrócenie czasu wyłączeń - powiedział prezes Dzięciołowski. Według niego rozwiązaniem takim mogą
być innowacyjne na skalę krajową, a
stosowane na świecie od wielu lat,
linie tymczasowe. Są to linie modułowe, składane z elementów aluminiowych, bądź stalowych - budowane
bez fundamentu stałego. Stabilność
takiej konstrukcji zapewniają odciągi kotwione do gruntu. Okazało się,
że przy zastosowaniu linii tymczasowych możliwe jest skrócenie czasu
wyłączenia w/w linii ze 150 tygodni
do ok. 10-15 tygodni. - Taką przebudowę można by było już zrealizować
przy odpowiednim skoordynowaniu
prac - mówił Dzięciołowski. Zaletą linii tymczasowych jest również możliwość zastosowania ich w warunkach trudnych. Stosowane są one
m.in. w miejscach, gdzie utrudnione
jest używanie ciężkiego sprzętu np.
w górach (np. powiązanie pomiędzy
Włochami, a Szwajcarią przeprowadzone przez Alpy), a także na terenach podmokłych z wykorzystaniem
betonowych bloków jako kotwica.
W PSE Operator toczą się obecnie
działania zmierzające do ich zakupu i zastosowania. Linie te znalazły
zastosowanie w energetyce innych
krajów, przede wszystkim do szybkiego usuwania awarii. Doceniając
ich rolę, linie tymczasowe w Europie zakupiono w Szwecji, Norwegii,
Francji, Wielkiej Brytanii, Turcji, Irlandii, Hiszpanii. - Należy poszukiwać
nowych rozwiązań, które pozwalają
ograniczyć do minimum wyłączenia

elementów systemu konieczne dla
jego szybkiej modernizacji - podsumował prezes Dzięciołowski.
Na pytanie: jak prezentuje się
sprawa Warszawy jako strategicznego odbiorcy energii, na początku wypowiedzi Katarzyna Kacpura,
zastępca dyrektora Biura Infrastruktury w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy, podkreśliła, że
cieszy ją fakt, że przesył i dystrybucja potrafią zasiąść przy jednym stole i współpracować, m.in. po to, aby
Warszawie zapewnić bezpieczeństwo. Warszawa jest jedną z trzech
aglomeracji Polski, która stoi przed
wyzwaniem zwiększonego zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego.
Stolicę zamieszkuje 1,7 mln osób,
razem z osobami niezameldowanymi ta liczba sięga 2,5 mln. Z punktu
widzenia swojej stołeczności, Warszawa jest strategicznym odbiorcą
energii. Dlatego też bardzo istotna
jest sprawa podejmowania działań
oraz w konsekwencji decyzji służących zapobieżeniu sytuacjom kryzysowym. Za jej bezpieczeństwem
stoją liczby - zużywa rocznie ponad
7000 GWh energii elektrycznej, co
stanowi aż 7% krajowego zużycia
energii. W Warszawie istnieją dwa
główne źródła zaopatrujące miasto
w energię - Żerań i Siekierki, które
pokrywają zimą 56% zapotrzebowania, latem jedynie 18%. Reszta
energii zasysana jest więc z krajowego systemu. Tendencje wzrostowe wskazują, że w 2030 r. będziemy
mieli 2,5 mln zameldowanych mieszkańców w samej Warszawie, aglomeracja zatem będzie liczyła prawie 4
mln. Razem z liczbą mieszkańców
Stolicy i z przybywającymi terenami
zurbanizowanymi rośnie więc prognozowana moc szczytowa. Nasze
wspólne działania ukierunkowane na
poszanowanie energii i racjonalne nią
gospodarowanie i oszczędzanie będzie tu odgrywało bardzo dużą rolę.
Jednak musimy zdawać sobie sprawę, że w szerokiej skali miasta zapo-
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Przemysław Zaleski, wiceprezes zarządu ds. handlowych ENEA
Operator, Społeczna Rada Narodowego Programu Redukcji Emisji, zgodził się z przedmówcą - prezesem Tomasikiem z PSE - Operator,
że sieć, która jest prawidłowo eksploatowana i modernizowana na bieżąco przez spółki dystrybucyjne jest
siecią stosunkowo dobrą, pomimo
swojego wieku. Sieć średniego i niskiego napięcia jest niestety bardziej
narażona na katastrofy pogodowe,
dlatego też teren Enea Operator jest
w gorszej sytuacji niż PSE - Operator. - Enea musi być tego świadoma
i stale gotowa do reagowania - podkreślił. Obszar Enea Operator to jedno z największych zagłębi energetyki

odnawialnej w kraju, głównie wiatrowej (90% energetyki wiatrowej województwa zachodniopomorskiego i
wielkopolskiego leży na terenie Enea
Operator). Dla spółki oznacza to, że
1000 MV sieci dystrybucyjnej muszą
dostosować do tego, aby przyłączyć
odnawialne źródła energii. W planie
rozwoju na 2 lata oznacza to 730 mln
zł na samo dostosowanie energetyki
odnawialnej, aby można ją było dołączyć do systemu. Jest to prawie
roczny budżet inwestycyjny. - Wszyscy ponosimy koszty, aby być bardziej ekologiczni, chcemy być eko,
nie jest to jednak tanie. Przyłączając OZE robimy to kosztem innych
inwestycji - mówił prezes Zaleski.
Enea Operator nie ma problemów z
uzgodnieniami wyłączeń z PSE, jak
również z przyłączaniem energetyki
wiatrowej pod względem inwestycyjno-ekonomicznym. Prezes Zaleski
zgodził się w tym miejscu z posłem
Piechocińskim, że realnym problemem operatorów są uzgodnienia formalno-prawne. Przygotowanie inwestycji pod tym kątem zajmuje ponad
63% czasu jego pracowników.
Co w takim razie z inteligentnymi sieciami? Prezes Zaleski podkreślił, iż Enea chce pójść w kierunku
dynamicznego rozwoju sieci. Eko to
nie tylko chęć, to także mus. W 2013
r. źródła będą wyłączane zgodnie z

harmonogramem wyłączeń, musimy
zatem zgodzić się na OZE.
Według Mikko Syrjänena, dyrektora Działu Planowania Strategicznego w Wärtsilä Corporation,
pomocą w zakresie zabezpieczenia
bezpieczeństwa pracy systemu elektroenergetycznego w Polsce może
być zastosowanie rozwiązań technicznych przyjętych niedawno do
realizacji w Estonii. Dyrektor Syrjänen zaprezentował trzy rozwiązania techniczne dla stabilizacji sieci.
Pierwszym z nich są dedykowane
elektrownie interwencyjne, wykorzystywane w przypadku dużych awarii
technicznych lub załamania działania rynku, tj. jako środek ostateczny - zabezpieczenie zapobiegające
nieuniknionemu rozpadowi systemu.
Kolejnym rozwiązaniem mogą być
elastyczne elektrownie zapewniające
moc interwencyjną, wykorzystywane
czynnie dla zapewnienia rezerwy mocy. Przykładem jest tutaj elektrownia
interwencyjna Elering w Estonii o mocy 250 MW zamówiona latem 2011
r. Trzecim zaproponowanym rozwiązaniem może być rezerwowanie w
obiektach wielofunkcyjnych. Takie
elektrownie charakteryzują się elastycznością eksploatacyjną, zapewniają rezerwę mocy, usługi interwencyjne i produkcję energii w zależności

ELEKTROENERGETYKA

trzebowanie na energię będzie sporo
większe, nawet pomimo ograniczeń
związanych z nowymi wymogami dla
obiektów budowlanych. Negocjacje
dotyczące planowania miejscowego i lokalizacją linii po południowej
stronie Warszawy spowodowały, że
niemożliwa stała się jej lokalizacja w
bliskim sąsiedztwie granic administracyjnych. - Niemniej jednak doprowadzenie do szybkiego zamknięcia
pierścienia wokół Stolicy, nawet po
nieco innej trasie, jest przedmiotem
naszej wysokiej troski - podkreślała
Kacpura.
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Zdaniem Bartosza Wojszczyka,
dyrektora ds. Rozwoju Technologii Smart Grid w GE Energy, Smart
Grid nie jest jednorazową, krótkoterminową inwestycją, powinien być
inwestycją długoterminową na ok.
15-20 lat. Mówiąc o Smart Gridzie
za bardzo koncentrujemy się na pojedynczych technologiach, które są
wdrażane, za mało natomiast na
wartościach dodanych, które te technologie mogą dostarczyć dla przedsiębiorstw energetycznych, bądź
społeczeństwa. Ta wartość dodana
nie tylko przełoży się długoterminowo na wartość dla spółek energetycznych, lecz także dla odbiorców
końcowych. Zdaniem Wojszczyka
za inwestycje związane z sieciami
nie musi zapłacić jedynie odbiorca
końcowy. - Tak jest np. w USA, gdzie
obciąża go jedynie 10% kosztów ta-

Fot. Procesy Inwestycyjne Sp. z o.o.
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od potrzeb (np. wysoka lub niska bieżąca moc elektrowni wiatrowych). Przykładem jest tutaj system duński
- kombinacja elektrociepłowni z silnikami tłokowymi, konwencjonalnych
kotłów grzewczych, akumulatorów
ciepła i kotłów elektrycznych. Cena
kilowata z zastosowaniem technologii Wartsili wynosi ok. 500-700 Euro
- powiedział Mikko Syrjänen.

kich inwestycji. Poprawa wydajności
technicznej pracy sieci nie jest jedynym czynnikiem, dla którego powinniśmy wdrażać technologie inteligentne - stwierdził Wojszczyk.
O tym, w jaki sposób inwestujemy
w sieci inteligentne decyduje także
zmiana koncentracji zużycia energii
elektrycznej. Do 2030 r. ponad 60%
populacji światowej będzie żyła w
miastach bądź metropoliach. Drugim
bardzo ważnym elementem jest utrata biznesu i dochodów przez firmy
(o których wspomniał już wcześniej
prof. Żmijewski). Firma Sun Microsystems szacuje, że awarie kosztują
tę spółkę aż 1 mln dolarów/minutę.
Dyrektor Wojszczyk podkreślił, że
technologia nie jest problemem sieci
inteligentnej, kwestią jest jedynie jak
będziemy tę technologię wdrażać,
aby dostarczyć wartość dodaną dla
wszystkich uczestników cyklu energetycznego.
- W Stanach koszt sieci inteligentnych to ok. 700 mld dolarów do
2030 r., w Wielkiej Brytanii kształtuje
się na poziomie 500 mln funtów - w
przeciągu 5 lat, w krajach rozwijających się w Azji ten koszt może sięgać mld dolarów, ponieważ zanim
zacznie się inwestować w sieć inteligentną; należy zainwestować w

podstawową infrastrukturę - powiedział dyrektor Wojszczyk.
Oczywistym jest, że od tego czy
linia jest bezpieczna zależy przede
wszystkim to, z czego jest ona zbudowana i jak wyeksploatowane są jej
elementy. Piotr Szpindler, dyrektor
ds. badań i rozwoju Kromiss-Bis,
zgodził się z przedmówcami, że stan
naszych linii nie jest najgorszy. Do
refleksji zmusza jednak odporność
tych linii na wyjątkowe warunki pracy.
W warunkach normalnej pracy system będzie się sprawdzał, ale system
nie będzie tak odporny w złych warunkach atmosferycznych, pomimo
dobrej eksploatacji tej sieci. W dniu
dzisiejszym głównym czynnikiem blokującym budowę linii energetycznych
jest bardzo silny opór społeczny, dlatego istotną potrzebą jest edukacja
zmieniająca świadomość społeczeństwa. Ponadto mało kontrolowany
rozwój aglomeracji miejskich powoduje stan, w którym obecnie bardzo
trudno jest przeprowadzić inwestycję
liniową. Operator ma silną potrzebę
modernizacji linii, z drugiej jednak
strony silny opór społeczny i trudności wynikające z planów zagospodarowania przestrzennego. Pojawiły się
natomiast technologie, które poma-

słupach pełnościennych - zakończył
Piotr Szpindler.
Zespół projektowy pod kierownictwem prof. Krzysztofa Żmijewskiego, sekretarza generalnego
Społecznej Rady Narodowego
Programu Redukcji Emisji z zespołem w składzie: Marcin Święch,
kierownik Działu Systemów Iskrobezpiecznych w EC Electronics
oraz Olaf Kostarczyk z Procesów Inwestycyjnych, zaprezentował „System Kontroli Obciążalności
Linii Elektroenergetycznej (SKOLE)”
- Bezprzewodowy system do kontroli obciążalności linii elektroenergetycznych średniego, wysokiego
i bardzo wysokiego napięcia. - Nie
da się powiedzieć, że nasze linie
są równie dobre jak np. niemieckie,
gdzie przerwa na liniach wynosi 15
min. na odbiorcę w roku, podczas
gdy średnia przerwa na liniach polskich wynosi aż 329 min. na odbiorcę. Średnia europejska to ok.
50 min. Trzeba coś zrobić, aby to
poprawiać. Chcieliśmy zaprezentować jedno z możliwych rozwiązań,
które przetestowano na liniach 110
kV m.in. RWE Stoen Operator i Vattenfall Distribution Poland - rozpoczął prof. Żmijewski.

- EC Electronocs przygotowało
część sprzętową tego systemu. Jest
to produkt, który wykonaliśmy zupełnie sami na bazie własnych doświadczeń - podkreślił Marcin Święch.
Na zakończenie debaty odbyła
się dyskusja ze słuchaczami. Zaprezentowane referaty oraz przeprowadzona na ich temat dyskusja zezwoliły na sformułowanie następujących
wniosków:
 Bariery formalno-prawne blokują inwestycje infrastrukturalne w
energetyce. Brak skoordynowania planowania przestrzennego
z planowaniem infrastruktury i
sieci dystrybucyjnej na poziomie
gminy, województwa i państwa.
 Powinniśmy podążać w kierunku dynamicznego rozwoju sieci
inteligentnej.
 Czekamy na domknięcie pierścienia elektroenergetycznego
wokół Warszawy w postaci jego
południowego odcinka.
 Powinniśmy postawić na nowe
technologie w energetyce ułatwiające proces inwestycyjny
(np. linie kompaktowe), skracające czas modernizacji linii (np.
linie tymczasowe), pozwalające
na ich monitoring (np. system
SKOLE). 

Fot. Procesy Inwestycyjne Sp. z o.o.

gają inwestorowi w tym trudnym procesie inwestycyjnym. Przykładem są
tutaj, stosowane intensywnie w Europie, linie kompaktowe. To rozwiązanie daje możliwość przeprowadzenia
inwestycji wybudowania nowych linii
napięcia 400 kV w korytarzu 200 kV.
Główna idea polega na skompaktowaniu rozwiązania, dzięki któremu ta
szerokość technologiczna jest mniejsza niż przy klasycznym rozwiązaniu
(zmniejszenie pasa technologicznego dla linii 2x400 kV z ok. 70 m do
40 m). - Jest to rozwiązanie realne,
możliwe już w Polsce, stosowane
m.in. przez Holendrów do zasilania
Amsterdamu - podkreślał Szpindler.
Ważne jest, aby na terenach zurbanizowanych linia stanowiła akceptowalny społecznie element krajobrazu.
Dlatego też projektanci linii prześcigają się w interesujących projektach.
Dyrektor Szpindler zaprezentował na
koniec projekty słupów o wysokich
walorach artystycznych zaprojektowane przez architektów dla operatorów europejskich. - Niestety, czasy,
w których dysponowaliśmy dużą ilością terenu, nie musieliśmy dbać o
opinię społeczną, a jedynym czynnikiem była cena już minęły, stąd
potrzeba stosowania nowoczesnych
technologii np. kompaktowych linii na
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W zakresie realizacji bloków
węglowych panuje przekonanie
- zwłaszcza biorąc pod uwagę
przetargi ogłaszane na naszym
krajowym rynku - że blok konwencjonalny klasy 800-900 MW można wybudować w 48 miesięcy.
Teoretycznie jest to możliwe pod
warunkiem, że proces projektowania, zamówienia kluczowych materiałów strategicznych i wykonania
pełnej dokumentacji dla podstawowych urządzeń bloku oraz uzyskania niezbędnych pozwoleń takich jak
np. pozwolenie na budowę - nastąpi

jeszcze przed terminem rozpoczęcia
prac, czyli przed przywołanym powyżej okresem 48 miesięcy. Uważam,
że realnym i bezpiecznym okresem
jest czas przekraczający 50 miesięcy. Natomiast bloki gazowe możemy zbudować w okresie 2-3 lat od
pełnego wejścia na budowę.
Obecnie w naszym kraju praktycznie każda grupa energetyczna lub większość inwestorów
rozpoczęło proces przetargowoinwestycyjny. Postępowań przetargowych w zakresie inwestycji

parowych toczy się obecnie 7-8.
Natomiast 2-3 inwestycje gazowe
są stanie zaawansowanym. Ile z
nich będzie zrealizowanych?
Trudno powiedzieć. Polska organizacja Alstom Power stara się
uczestniczyć we wszystkich projektach, zarówno po stronie gazowej,
jak i parowej. Jednak uważam, że
będą one realizowane wolniej niż to
jest obecnie planowane, gdyż tego
uczy historia i doświadczenie. Najbardziej zaawansowane wydają się
projekty z Opola i Rybnika, z tego
względu, że są tam uwarunkowania
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Istotnym elementem, który jest
ujęty w samej procedurze przetargowej, jest kwestia finansowania
inwestycji.
Zauważamy, że w kolejnych
przetargach oraz w specyfikacjach
przetargowych element ten - poza
tymi wynikającymi z przepisów prawa, czyli z zabezpieczeniem płatności za roboty budowlane - jest
praktycznie pomijany. Przy dużych
grupach kapitałowych - zarówno
po stronie inwestora, gdzie istnieje
potencjał finansowania w ramach
bilansu własnego, jak i wykonawcy zdolnego podołać kosztom bieżącego finansowania prac - jest to
model, który wydaje się być możliwym do zastosowania. Wymaga on
jednak od wykonawcy, który realizuje tego typu projekt, znacznego
zaangażowania finansowego oraz
podjęcia i właściwego skalkulowania związanego z tym potencjalnego ryzyka. Doświadczenia z realizacji ostatnich projektów pokazują, że
to zaangażowanie jest bardzo duże
i znacznie przekracza bieżące płatności - co w przypadku jakichkolwiek opóźnień w rozliczeniach może
stwarzać problemy.
Element finansowy jest kwestią,
o której trzeba dyskutować i która będzie decydować o tym, który
z tych projektów będzie faktycznie
realizowany.
Ze względu na fakt samego finansowania, nie dotykając potencjału wykonawczego, wydaje się, że
nie ma możliwości, aby w tak krótkim czasie, na takim rynku jakim jest
Polska - udało się zrealizować więcej niż połowę projektów, które są
obecnie w fazie przetargowej.
Jak Pan ocenia potencjał wykonawczy planowanych inwesty-

cji, szczególnie biorąc pod uwagę
fakt, że inwestorzy skupili się na
dużych blokach nadkrytycznych,
które dotychczas nie były budowane w naszym kraju?
Oceniając potencjał wykonawczy tych inwestycji, często błędnie
patrzymy przez pryzmat dotychczasowych doświadczeń w zakresie
potencjału produkcyjnego. Wydaje mi się, że mamy niezłe doświadczenia na naszym rynku krajowym
oraz potencjał w zakresie budowy
mniejszych jednostek tradycyjnych.
Faktycznie przez ostatnie 20 lat nie
budowaliśmy dużych bloków energetycznych klasy 1000 MW. Już doświadczenia z Pątnowa i Łagiszy
pokazują, że wyzwania oraz skala
ryzyka - zarówno dla inwestora, jak
i wykonawców są zupełnie inne.
Jeżeli zamierzamy przejść do
realizacji bloków w skali 900-1000
MW o parametrach nadkrytycznych,
czy też ultranadkrytycznych, musimy sobie zdać sprawę, że mówimy
o zupełnie innych projektach i innych
związanych z nimi wyzwaniach technicznych oraz organizacyjnych. Poza
ostatnio uruchomionym blokiem 858
MW w Bełchatowie nikt w Polsce nie
projektował i nie realizował bloków
o tej skali i dlatego brak nam właściwego doświadczenia w tym zakresie. Budowa bloków klasy 1000
MW nie sprowadza się do skoordynowania prac kilku firm wykonawczych, czy biur projektowych. Cała
sztuka polega na właściwym określeniu technologii całego obiektu,
dokładnym zdefiniowaniu i zaprojektowaniu wszystkich kluczowych jego
elementów w sposób spójny i stanowiący jedną całość oraz z późniejszej konsekwentnej realizacji przyjętych założeń. W przypadku kiedy
zabraknie nam jednego elementu
w całym tym łańcuchu - szanse na
pozytywne zakończenie drastycznie
maleją. Dobre chęci oraz największe
doświadczenia w budowie małych
obiektów energetycznych, czy też
realizacji projektów infrastruktural-

nych nie zapewnią wyeliminowania
ryzyka. Musimy posiąść wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji tak
dużych bloków oraz wszelkich zagrożeń z tym związanych.
W ostatnim czasie głośno
mówi się o ograniczeniach materiałowych dla budowy nowych
bloków o parametrach ultranadkrytycznych. Jak pan ocenia ten
problem?
Rozumiem, że chodzi tu o tak
zwany materiał T24 wprowadzony w
latach 90. dla bloków o parametrach
ultranadkrytycznych. W tym zakresie Alstom w pełni stosuje wszystkie standardy i procedury mające
zastosowanie dla tego materiału,
który w praktyce okazał się trudniejszy w zastosowaniu niż to pierwotnie zakładano. Co więcej, w ramach
wewnętrznych procedur zapewnienia i podniesienia poziomu jakości
procesy wykonawcze zostały jeszcze dodatkowo zaostrzone, m.in. w
oparciu o różnego rodzaju raporty i
analizy zewnętrzne, w tym raporty
VGB dotyczące problemów z materiałem T24 zastosowanym na projektach realizowanych przez innych
dostawców. Materiał T24 został zastosowany w ultranadkrytycznych
kotłach dostarczonych dla projektu
Neurath w Niemczech przez konsorcjum Hitachi-Alstom. W ramach
tego konsorcjum Alstom zaprojektował, zrealizował i dostarczył ściany
przegrzewaczy wykonane z materiału T24, stosując w tym celu szereg
specjalnych rozwiązań w zakresie
projektowania, spawania i montażu. Pierwszy blok w elektrowni Neuratch przepracował dotychczas ponad 1500 godzin a drugi ponad 500
godzin i na krytycznych elementach
zaprojektowanych oraz wyprodukowanych przez Alstom z zastosowaniem materiału T24 nie zaobserwowano niepokojących sygnałów, czy
też śladów pęknięć. 
Rozmawiała: Dorota Kubek,
„Nowa Energia”

ELEKTROENERGETYKA

związane z określonymi procedurami przetargowymi i decyzje muszą
zapaść w IV kwartale br. W innym
wypadku projekty te po prostu przestaną istnieć w obecnej formie.
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ystem w głównej mierze służy
do prewencji kryzysowej (unikanie przeciążeń sieci, które mogą
doprowadzić do zwarcia lub utraty określonych elementów systemu elektroenergetycznego, w tym
zrywania linii) oraz wspomaga zarządzanie siecią. System poza parametrami prądowymi monitoruje
również parametry mechanicznotermiczne przewodu, w tym odkształcenie wywołane temperaturą np. podczas upałów, czy mrozu

S

(oblodzenie przewodów). Sensory na przewodach dostarczają bieżące informacje o temperaturze
przewodu, odkształceniu mechanicznym linii elektroenergetycznej,
wielkości natężenia prądu w przewodzie, a stacja pogodowa - dane
meteorologiczne otoczenia. Zbierane informacje dostarczają służbom
dyspozytorskim niezbędne dane
potrzebne do określenia, gdzie w
sieci istnieje potencjalne zagrożenie dla zdolności przesyłowej i ja-

ka jest przyczyna zakłóceń, bądź
wyznaczenia możliwości dociążenia linii.

 Poprawa
bezpieczeństwa
zasilania miast
Idei powstania systemu SKOLE
przyświeca potrzeba poprawy bezpieczeństwa energetycznego metropolii krajowych i zapewnienia wystarczalności sieci. Bezpieczeństwo
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Opis systemu SKOLE







Czujniki montowane bezpośrednio na linii WN, NN
Monitorują: temperaturę, aktualne obciążenie elektryczne, aktualne obciążenie mechaniczne (oblodzenie, śnieg, itp.)
oraz zwis
Czujnik z wbudowanym modułem transmisji radiowej, przesyłającym dane do lokalnie zabudowanej stacji transmisji
GSM/GPRS
Czujniki zasilane autonomicznie (z sieci i/lub baterii słonecznej)
Moduł bazowy oraz stacja pogodowa zasilane z baterii słonecznej
System umożliwia podłączenie stacji pogodowej, z której dane o pogodzie są przekazywane do tej samej stacji bazowej dla potrzeb obliczania dynamicznego współczynnika obciążalności.

energetyczne należy tu rozumieć jako „zdolność systemu do zachowania ciągłości pracy w sytuacji kryzysowej”, natomiast wystarczalność
dotyczy zapewnienia „realizowania
dostaw energii elektrycznej do odbiorców według zapotrzebowania”.
SKOLE to pierwszy w pełni polski system monitorowania parametrów linii napowietrznych, który został
opracowany przy wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Zapotrzebowanie na SKOLE w spółkach dystrybucyjnych należy rozumieć
systemowo, jako rozwiązanie, które
pomoże wesprzeć procesy technicz-

no-biznesowe i decyzje podejmowane na bieżąco przez operatora sieci, ale także w kontekście obecnych
problemów długofalowych, z którymi
borykają się operatorzy sieci elektroenergetycznych (ściślej operatorzy
sieci przesyłowych i sieci dystrybucyjnych) przede wszystkim w Polsce,
ale również w niektórych krajach europejskich.
Według Raportu Biura Bezpieczeństwa Narodowego (z 9 maja 2008 r.) „sieci przesyłowe […] są
częścią infrastruktury krytycznej” dla
bezpieczeństwa państwa. W ocenie
autorów tegoż raportu „infrastruktura

techniczna krajowych sieci elektrycznych jest przestarzała i niedoinwestowana”. Dowodem na to jest fakt, że
99% linii o napięciu 220 kV i 79% linii
o napięciu 400 kV ma powyżej 20 lat,
a w ostatnim 20-leciu zrealizowano
nieliczne nowe inwestycje. Najwięcej zdekapitalizowanego majątku sieciowego jest we wschodniej Polsce.
Wiek sieci wpływa istotnie na zdolność systemu do zachowania ciągłości pracy w sytuacjach kryzysowych
oraz na realizowanie dostaw energii
elektrycznej do odbiorców według
zapotrzebowania. W efekcie odbiorcy energii mają przerwy w dostawach
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Parametry techniczne systemu SKOLE
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Czujnik Parametrów Linii
Elektroenergetycznej (CPLE)

Napięcie sieci 110 kV/220 kV. Docelowo 400 kV
Zasilanie dla I > 25A, Ładowanie I > 50A.
Czas pracy na akumulatorach >5 dni
Temperatura pracy -40 do +800C
Przekrój monit. przewodu 90 mm2 do 240 mm2
Komunikacja radiowa z dedykowanym protokołem komunikacyjnym ECEL
Pomiar prądu 0-800 A
Pomiar temp. przewodu -40 do 1000C
Pomiar nachylenia przewodu (wyznaczanie zwisu, estymacja dodatkowego
obciążenia mechanicznego).

prądu. Średnio przerwy te wynoszą
według URE w Polsce 329 min. na
odbiorcę w roku (pomiar wykonywany jest za pomocą wskaźnika SAIDI
(ang. System Average Interruption Duration Index) i obliczany według jednolitych reguł w krajach UE. Wskaźnik ten uważany jest powszechnie za
najlepszy miernik infrastruktury sieciowej i jakości energii elektrycznej w
sieciach. Średnia dla krajów Europy
Zachodniej to 50 min., a w Niemczech
wynosi ok. 15 min.
Problem słabego poziomu niezawodności sieci przesyłowej komplikuje nierównomierny dostęp do źródeł
wytwórczych energii elektrycznej w
Polsce. Problem ten jest szczególnie widoczny w regionie północnowschodniej Polski, który otrzymu-



Brak konieczności rozłączania
przewodu
 Łatwość montażu
 Niewielkie gabaryty (200 mm
x 50 mm)
 Masa < 3,5 kg.

je energię elektryczną z elektrowni
znajdujących się w centrum kraju, a
więc odległych o ponad 200 km od
miejsc zapotrzebowania. W efekcie
sieci przesyłowe są bardzo podatne
na przeciążenie, które może spowodować zjawisko „blackout’u”, a więc
awarię systemową na określonym obszarze, która wyróżnia się utratą (zanikiem) napięcia.

 Monitoring sieci
poprawia jej
sprawność
Poważniejsze awarie i przerwy w
dostarczaniu energii elektrycznej w
Polsce w ostatnich latach pokazują, że jest to narastający problem.
Operatorzy planują wiele zadań in-

Czujnik monitorujący parametry pracy
sieci (widok od dołu), zainstalowany na
linii 110 kV, przewód AFL-6, 185 mm2

Czujnik monitorujący parametry pracy sieci (widok z boku), zainstalowany na linii 110 kV, przewód AFL-6, 185 mm2
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SKOLE - Dedykowany system IT












prezentacja bieżących pomiarów w
postaci powiązanych tabel,
prezentacja bieżących parametrów
pracy sieci w postaci „wyświetlaczy”
na mapie,
sygnalizacja sytuacji alarmowych trzy poziomy alarmów,
proﬁl przęsła:
– bieżący zwis przewodu,
– ukształtowanie terenu pod przewodem,
– obiekty terenowe krzyżujące się
z linią,
– margines izolacyjny
wykres zmiany parametrów w czasie,
podgląd historii pomiarów (w dowolnym momencie w przeszłości),
funkcje wprowadzania i edycji danych,
interfejs do pozostałych podsystemów systemu SKOLE,
interfejs do systemu GIS (import
danych paszportyzacyjnych):
– EL.GIS,
– GE Electric Oﬃce.

westycyjnych w sieci. Nierozwiązanym pozostaje jednak problem efektywnego zarządzania siecią tak, aby
wiedza o stanie przewodu przęsło-

Fotoogniwo zasilające stację pogodową

wego na danym odcinku sieci mogła być wykorzystana do wsparcia
decyzji operatora o przesyle, czy
dystrybucji energii. Umiejętność wykorzystania technologii informatycznych i przewidzenia uszkodzenia
jest potencjalnie bardzo istotnym
wkładem w podejmowanie decyzji
o przekierowaniu prądu w systemie elektroenergetycznym. To właśnie tzw. drugorzędne awarie często doprowadzają do dużej skali
„blackout-u”. SKOLE jest właśnie

takim rozwiązaniem, które stosuje
zasadę monitorowania w skali mikro
infrastruktury sieciowej (krótkie odcinki linii przesyłowej i dystrybucyjnej), aby uzyskać informację przydatną dla podejmowania decyzji w
skali makro.
Na świecie istnieją podobne rozwiązania np. w Irlandii, Norwegii i
Rosji, jednak ich funkcjonalność jest
ograniczona w porównaniu z rozwiązaniem polskim, a koszt instalacji znacząco wyższy. Przewaga

SKOLE to korzyści dla Operatorów sieci:













Zapobieganie awariom, wzrost bezpieczeństwa energetycznego
Zapobieganie niebezpiecznym kolizjom przewodu z obiektami terenowymi (paszportyzacja)
Zwiększenie efektywności działań remontowych
Zwiększenie efektywności przesyłu energii = większe zyski
Sprawne zarządzanie ruchem sieciowym
Aktualna informacja o parametrach pracy newralgicznych punktów sieci przesyłowej
Pomoc w planowaniu budów nowych odcinków sieci
Budowa Smart Grid
Ułatwiona integracja z OZE (np. farmami wiatrowymi)
Symulacje sytuacji kryzysowych i funkcje doradcze (topologia)
Prognostyka maksymalnego obciążenia w zależności od spodziewanych warunków pogodowych.
Zarządzanie całością krajowej (a także transgranicznej) sieci, dzięki integracji systemów IT działających
u poszczególnych Operatorów (także zagranicznych).

ELEKTROENERGETYKA
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Rys. 1. SKOLE IT - Wizualizacja
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Rys. 2. SKOLE IT - Wizualizacja zwisu przewodu i obiektów terenowych pod nim

polskiego rozwiązania, prócz niższej ceny, polega na tym, że zapewnia ono aktualny (w czasie rzeczywistym) pomiar zwisu przewodu
spowodowany zarówno jego wydłużeniem termicznym (efekt nagrzewania się przewodu latem), jak
również obciążeniem fizycznym (np.
oblodzeniem zimą). Podstawową
korzyścią zastosowania tego systemu w elektroenergetyce jest możliwość dynamicznego dopasowania
obciążenia sieci do aktualnych warunków pogodowych, dzięki czemu możliwe staje się przesyłanie
latem większej niż dotychczas mocy (poprzez podniesienie obciążenia
bez obawy o uszkodzenie przewodu spowodowane jego nadmiernym
rozgrzaniem) oraz monitorowanie i

wyprzedzające alarmowanie o potencjalnych sytuacjach kryzysowych
(np. o ryzyku zerwania linii z powodu oblodzenia).
Możliwości jakie oferuje system
SKOLE odgrywają niebagatelne
znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa i zwiększenia efektywności sieci przesyłowych, zwłaszcza biorąc
pod uwagę ich obecny fatalny stan
techniczny. Dzięki nim możliwa staje
się dalsza bezpieczna eksploatacja
bez konieczności ponoszenia olbrzymich nakładów na remonty istniejących, bądź budowę nowych odcinków sieci. System pomaga także
w ustaleniu miejsc krytycznych, od
których zależy funkcjonowanie całej
sieci, a które narażone są na częste awarie, a przez to wymagają do-

datkowego nadzoru lub remontu w
pierwszej kolejności.
W kolejnym etapie rozwoju system będzie wspierał podejmowanie
decyzji inwestycyjnych w zakresie
modernizacji i rozwoju sieci.
Pierwsze obserwacje z funkcjonowania pilotowej instalacji w sieci RWE Stoen Operator na stacji
GPZ Mory (110 kV) wskazują na
prawidłowość funkcjonowania systemu i na spełnienie wszystkich jego założeń projektowych. W najbliższym czasie wskazania zwisu
zostaną zweryfikowane pomiarem
laserowym dzięki współpracy z Zakładem Budownictwa Ogólnego Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki
Warszawskiej. 
Fot.: Procesy Inwestycyjne

GPGTIGV[MCEKGRNPCRNQTC\GNGMVTQKP\[PKGTKCRN
VQ5GTYKU[KPVGTPGVQYGRQYUVCđGYY[PKMWYURÎđRTCE[
\Wľ[VMQYPKMCOK5GTYKUWGPGTIGV[MCZVGEJRN
&\KúMKVGLYURÎđRTCE[\CMTGU[VGOCV[E\PG5GTYKUÎY\QUVCđ[LGU\E\GNGRKGL
FQRTGE[\QYCPG1DC5GTYKU[UVCPQYKæDQICVGļTÎFđQCMVWCNP[EJ
KRTCMV[E\P[EJKPHQTOCELKDTCPľQY[EJ
%QR[TKIJV9U\GNMKGRTCYC\CUVT\GľQPGZVGEJRN5GTYKU[DTCPľQYG5R\QQ
WN)CTPECTUMC-TCMÎYGOCKNDKWTQ"ZVGEJRN
VGN   HCMU   
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.U]\V]WRI.LGDZDSU]HZRGQLF]ÈF\=HVSRïX(NVSHUWöZ)2580GV(PLVML3U]HP\VïRZ\FK

:SRV]XNLZDQLXUDWLROHJLV
Z\W\F]Q\FK.RPLVML(XURSHMVNLHM
Z]DNUHVLHQLHRERZLÈ]NRZHJR
VWRVRZDQLDDUWFG\UHNW\Z\(76

1) W świetle komunikatu Komisji Europejskiej dotyczącego wytycznych w zakresie nieobowiązkowego stosowania art.
10c dyrektywy 2003/87/WE za instalacje wytwarzające energię elektryczną, w przypadku których proces inwestycyjny
faktycznie wszczęto do 31 grudnia 2008 r. uznaje się te instalacje, które spełniają następujące przesłanki: 1) proces
inwestycyjny faktycznie wszczęto najpóźniej w dniu 31 grudnia 2008 r., jeżeli można wykazać, że na decyzję o inwestycji
nie miała wpływu opcja przydziału darmowych uprawnień. W tym celu państwa członkowskie mogą dostarczyć dowody
na to, że rozpoczęto faktycznie prace budowlane w terenie i były one widoczne najpóźniej w dniu 31 grudnia 2008 r.
lub najpóźniej w dniu 31 grudnia 2008 r. podpisano kontrakt na budowę przedmiotowej elektrowni między inwestorem
(często operatorem zakładu) a przedsiębiorstwem odpowiedzialnym za prace budowlane, 2) prace budowlane, które
faktycznie rozpoczęto, mogą obejmować prace przygotowawcze do budowy jednostek wytwórczych energii elektrycznej, jednakże zawsze musiały one nastąpić na podstawie wyraźnego zezwolenia stosownego organu krajowego, jeżeli
jest ono niezbędne. Przy braku wymogu wyraźnego zezwolenia na prace przygotowawcze, niezbędne będzie przedstawienie KE innych dowodów potwierdzających faktycznie rozpoczęcie prac budowlanych.

Fot. NE

ELEKTROENERGETYKA

)

XQGDPHQW\ZVSDUFLDZ\WZDU]DQLDHQHUJLL
HOHNWU\F]QHMNUHXMHDUWFG\UHNW\Z\
:(3DUODPHQWX(XURSHMVNLHJRL5DG\
]GQLDNZLHWQLDU]PLHQLDMÈFG\UHNW\ZÚ
:(ZFHOXXVSUDZQLHQLDLUR]V]HU]HQLD
ZVSöOQRWRZHJRV\VWHPXKDQGOXXSUDZQLHQLDPL
GRHPLVMLJD]öZFLHSODUQLDQ\FK]ZDQHMGDOHM
G\UHNW\ZÈ:(6WDQRZLRQ
ĝHZGURG]HRGVWÚSVWZDRGDUWDXVW
G\UHNW\Z\:(SDñVWZDF]ïRQNRZVNLH
PRJÈSU]\G]LHOLÊSU]HMĂFLRZREH]SïDWQH
XSUDZQLHQLDGRHPLVML&2LQVWDODFMRP
Z\WZDU]DMÈF\PHQHUJLÚHOHNWU\F]QÈNWöUHIXQNFMR
QRZDï\SU]HGGQLHPJUXGQLDU
OXELQVWDODFMRPZ\WZDU]DMÈF\PHQHUJLÚHOHNWU\F]QÈ
ZSU]\SDGNXNWöU\FKSURFHVLQZHVW\F\MQ\IDNW\F]QLH
ZV]F]ÚWRGRWHJRGQLD
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wzmacniać konkurencję na rynku wewnętrznym energii elektrycznej,
 uzupełnieniem inwestycji, jakie państwa członkowskie muszą podjąć,
aby osiągnąć inne cele lub spełnić
wymogi prawne wynikające z prawa
wspólnotowego; nie powinny być to
inwestycje wymagane w celu zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania
na energię elektryczną,
 przyczyniać się do dywersyfikacji
struktury elektroenergetycznej i źródeł dostaw energii dla wytwarzania
energii elektrycznej oraz ograniczenia
intensywności emisji CO2,
 opłacalne ekonomicznie przy braku
przydziału darmowych uprawnień do
emisji CO2 po zakończeniu przejściowego ich przydzielania, z wyjątkiem
konkretnych, uprzednio określonych
nowych technologii znajdujących
się na etapie demonstracji i wymienionych w załączniku III do wytycznych KE.
Ponadto, wartość inwestycji podjętych
w ramach KPI będzie musiała odpowiadać
wartości rynkowej darmowych uprawnień
do emisji CO2 objętych wnioskiem państwa członkowskiego, chyba że państwo
członkowskie jest w stanie wykazać, że
byłoby to obiektywnie niemożliwe. W sytuacji otrzymania przez wytwórcę energii
elektrycznej darmowych uprawnień do
emisji CO2 bez podejmowania ww. inwestycji lub otrzymania większej liczby darmowych uprawnień do emisji CO2, niż
liczba wymagana do podjęcia stosownych
inwestycji określonych w KPI, będzie on
zobowiązany do przekazania nadwyżki darmowych uprawnień do emisji CO2
wytwórcy energii elektrycznej przeprowadzającemu taką inwestycję. Obowiązkiem
państw członkowskich jest natomiast monitorowanie i egzekwowanie inwestycji
określonych w KPI. W tym celu państwa
członkowskie powinny zapewnić obowiązujące przepisy ustawowe, wykonawcze
i administracyjne niezbędne do poddania

2) „Dane państwo członkowskie przedkłada KE krajowy plan przewidujący inwestycje w zakresie modernizacji i poprawy infrastruktury oraz czystych technologii. Plan ten przewiduje również dywersyﬁkację struktury energetycznej i źródeł
dostaw na wielkość odpowiadającą w możliwym zakresie wartości rynkowej bezpłatnych uprawnień przydzielonych
w odniesieniu do zamierzonych inwestycji, przy jednoczesnym uwzględnieniu potrzeby jak największego ograniczenia
bezpośrednio z tym związanych podwyżek cen. Dane państwo członkowskie co roku przedkłada KE sprawozdanie
dotyczące inwestycji w zakresie poprawy infrastruktury i czystych technologii. W tym celu mogą być brane pod uwagę
inwestycje podjęte od dnia 25 czerwca 2009 r.” (vide tiret drugi art. 10c dyrektywy 2009/29/WE).

ELEKTROENERGETYKA

egulacje szczegółowe w tym zakresie zawarte są w ust. 2 i następnych analizowanego art. 10c dyrektywy 2009/29/WE. Przydzielone
bezpłatne uprawnienia do emisji CO2
są odejmowane od liczby uprawnień do emisji CO2, jakie dane państwo członkowskie mogłoby w zamian sprzedać na aukcji, zgodnie z
art. 10 ust. 2 dyrektywy 2003/87/WE.
W 2013 r. całkowita liczba przydzielonych przejściowo bezpłatnych uprawnień do emisji CO2 nie przekroczy 70%
średniej rocznej ilości zweryﬁkowanych emisji za lata 2005-2007 wytwórców energii elektrycznej dla wielkości
odpowiadającej ostatecznej wielkości
krajowego zużycia brutto danego państwa członkowskiego, a następnie jest
on stopniowo zmniejszany aż do całkowitej likwidacji przydziałów bezpłatnych uprawnień do emisji CO2 w 2020
r. W przypadku państw członkowskich,
które nie uczestniczyły w systemie
wspólnotowym w 2005 r., odpowiednie emisje są obliczane na podstawie
ich zweryﬁkowanych emisji systemu
wspólnotowego w ramach systemu
wspólnotowego w 2007 r. Przy czym
zauważając, iż darmowe uprawnienia do emisji CO2 będą przyznawane
instalacjom wytwarzającym energię
elektryczną wyłącznie ujętym w Krajowym Panie Inwestycyjnym (KPI) .
Zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej dotyczącym wytycznych w zakresie nieobowiązkowego stosowania
art. 10c dyrektywy 2003/87/WE, zwanym dalej Komunikatem, w KPI należy
określić inwestycje, które bezpośrednio lub pośrednio (inwestycje w sieci
i usługi pomocnicze) przyczynią się
do obniżenia emisji GHG w opłacalny
sposób, a nadto będą one:
 kompatybilne oraz nie wzmocnią pozycji dominujących ani nadmiernie zakłócą konkurencji i handlu na rynku
wewnętrznym,

R
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inwestycji kontroli przez właściwe organy
krajowe. W szczególności należy przewidzieć nadzór w terenie w celu weryﬁkacji
realizacji inwestycji. Nadzór ten powinien
obejmować kontrole na miejscu i roczną niezależną weryﬁkację każdej inwestycji przeprowadzoną przez audytorów
zewnętrznych. Audytorzy powinni wydać
oﬁcjalny dokument potwierdzający charakter każdej inwestycji oraz dokładną kwotę
wydaną każdego roku. Dokumenty te powinny również poświadczać prawdziwość
zgłaszanych wydatków.
Z kolei art. 10a ust. 3 dyrektywy
2009/29/WE stanowi, że z zastrzeżeniem ust. 4 analizowanego przepisu i
niezależnie od przepisów art. 10c dyrektywy 2009/29/WE, nie przydziela
się żadnych bezpłatnych uprawnień
wytwórcom energii elektrycznej, instalacjom służącym do wychwytywania CO2,
rurociągom służącym do transportu
CO2 ani składowiskom CO2. Oznacza
to, że niniejszym przepisem zabronione jest przydzielanie jakichkolwiek bezpłatnych uprawnień do emisji CO2 na
rzecz producentów energii elektrycznej,
przy zastrzeżeniu, że ustawodawca
przewiduje odstępstwa od tej zasady,
które zostały sprecyzowane na gruncie art. 10a ust. 4 i art. 10c dyrektywy
2009/29/WE. Zdanie pierwsze art. 10a
ust. 4 dyrektywy 2009/29/WE precyzuje, że „bezpłatne uprawnienia przydziela się sieciom ciepłowniczym, jak również kogeneracji o wysokiej sprawności,
określonej w dyrektywie 2004/8/WE, w
celu zaspokojenia ekonomicznie uzasadnionego popytu, w odniesieniu do
wytwarzania energii cieplnej lub chłodu”. Jak więc można zauważyć ww.
odstępstwo jest dedykowane dla instalacji o wysokiej sprawności energetycznej, gdzie w ramach procesu skojarzenia wytwarza się ciepło i energię
elektryczną, jednakże wyłączenie dotyczy tylko energii cieplnej. Natomiast
art. 10c dyrektywy 2009/29/WE kreuje
odstępstwo na rzecz dopuszczalności
przydzielenia bezpłatnych uprawnień
do emisji CO2 na rzecz wytwórcy energii elektrycznej przy fundamentalnym
warunku sine qua non, że proces in-

westycyjny zmierzający do wybudowania nowych mocy wytwórczych energii
elektrycznej faktycznie wszczęto do 31
grudnia 2008 r.
W związku z powyższym, wydawałoby się, że przy spełnieniu ww. warunków darmowe uprawnienia do emisji
CO2 zostaną przyznane wytwórcy ener-

”

(…) wydawałoby
się, iż uprawnioną
tezą jest,
że żadna jednostka
wytwórcza energii
elektrycznej
uznana za
„nową instancję”
nie będzie
mogła otrzymać
darmowych
uprawnień do
emisji CO2.
Pogląd ten
jest niesłuszny
w świetle
decyzji Komisji
Europejskiej
w sprawie
ustanowienia
przejściowych
zasad dotyczących
zharmonizowanego
przydziału
bezpłatnych
uprawnień do
emisji w całej Unii
na mocy art.
10a dyrektywy
2003/87/WE

gii elektrycznej. Stanowisko takie jest
niezasadne w świetle brzmienia art. 10a
ust. 5 i 7 dyrektywy 2009/29/WE oraz
art. 1 ust. 2 lit. b. dyrektywy 2009/29/
WE kreującego nową deﬁnicję pojęcia
„nowa instalacja”. Ustawodawca jednoznacznie precyzuje, że: 1) „maksymalna
roczna liczba uprawnień, która stanowi

podstawę obliczania liczby uprawnień
dla instalacji, które nie są objęte ww.
wyłączeniami oraz nie są „nowymi instalacjami”, nie może przekraczać...”, 2)
„pięć procent liczby uprawnień w całej
Wspólnocie, określonej zgodnie z art. 9
i 9a dyrektywy 2009/29/WE dla okresu
20130-2020, jest rezerwowanych dla
„nowych instalacji” jako maksymalna
liczba uprawnień, która może być im
przydzielona zgodnie z zasadami przyjętymi na mocy ust. 1 niniejszego artykułu. Uprawnienia znajdujące się w tej
„ogólnowspólnotowej rezerwie”, które nie są przydzielone „nowym instalacjom” ani wykorzystane zgodnie z ust.
8, 9 lub 10 niniejszego artykułu w latach
2013-2020, zostają sprzedane na aukcji
przez państwa członkowskie (…), zważywszy, że nie przydziela się żadnych
bezpłatnych uprawnień w odniesieniu
do jakiegokolwiek wytwarzania energii
elektrycznej przez „nowe instalacje”.
Oznacza to, że z puli 5% liczby
uprawnień do emisji gazów cieplarnianych całej Wspólnoty (rezerwy), określonej zgodnie z art. 9 i 9a dyrektywy
2009/29/WE dla okresu 2013-2020,
nie będą mogły skorzystać „instalacje
nowe” wytwarzające energię elektryczną, która uzyskała zezwolenie na emisję
gazów cieplarnianych po raz pierwszy
po dniu 30 czerwca 2011 r. Powstaje
więc pytanie, czym jest „nowa instalacja”. Na mocy art. 1 pkt. 2 lit. b) dyrektywy 2009/29/WE jest to:
 każda instalacja prowadząca jedno lub więcej działań wskazanych
w załączniku I dyrektywy 2009/29/
WE, która uzyskała zezwolenie na
emisję gazów cieplarnianych (GHG)
po raz pierwszy po dniu 30 czerwca 2011 r. lub
 każda instalacja prowadząca po
raz pierwszy działanie włączone
do systemu wspólnotowego na
mocy art. 24 ust. 1 lub 2 dyrektywy
2009/29/WE lub
 każda instalacja prowadząca jedno lub więcej działań wskazanych
w załączniku I dyrektywy 2009/29/
WE lub działanie włączone do systemu GHG na mocy art. 24 ust. 1
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najmniej uciążliwe i stanowi najmniejsze
ograniczenie dla jednostki.
W tym kontekście podkreślenia wymaga fakt, iż implementacja dyrektywy
2009/29/WE w sposób uwzględniający
Komunikat zaprzeczać będzie założeniom przyjętym przez Radę Unii Europejskiej w dniach 11-12 grudnia 2008 r.
w sprawie wsparcia wytwarzania energii elektrycznej, których celem było: 1)
złagodzenie tempa wzrostu cen energii elektrycznej, a tym samym produktów energochłonnych wytwarzanych w
oparciu o energetykę przemysłową, 2)
utrzymanie konkurencyjności produktów
wytwarzanych w oparciu o energetykę
przemysłową na rynku globalnym.
Odnosząc się natomiast do Komunikatu, należy jednoznacznie stwierdzić, iż Komisja Europejska dopuściła się szeregu uchybień legislacyjnych

Krzysztof Kidawa

polegających w szczególności na przekroczeniu posiadanych kompetencji w
zakresie ustalenia zasad przyznawania
bezpłatnych uprawnień m.in. w drodze
zastosowania zawężającej interpretacji
zasad wsparcia wytwarza¬nia energii
elektrycznej przyjętych w dy-rektywie
2009/29/WE oraz zaniechania wykorzystania przyznanego aktem rangi
nadrzędnej prawa w drodze „luźnych”
wytycznych niemieszczących się w katalogu źródeł prawa Unii Europejskiej.
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wy. Jednocześnie (w tirecie trzecim ww.
przepisu) zastrzeżono, że nie przydziela się żadnych bezpłatnych uprawnień
dla „nowych instalacji” wytwarzających
energię elektryczną. Oznacza to, że rezerwa wspólnotowa przeznaczona będzie na „nowe instalacje”, które wytwarzają energię cieplną w wysokosprawnej
kogeneracji, przy pominięciu „nowych
instalacji” które wytwarzają energię elektryczną. Zasada ta nie będzie się natomiast odnosić do „istniejących instalacji” w zakresie wytwarzania energii
elektrycznej, które są rozbudowywane
przy niespełnianiu przesłanki „znaczącego zwiększenia zdolności produktowej”. Zgłoszenie takiej instalacji do systemu GHG po 30 czerwca 2011 r. nie
będzie kreowało negatywnej przesłanki
w postaci braku możliwości ubiegania
o darmowe uprawnienia do emisji CO2
w okresie 2013-2020.
Z drugiej strony w świetle art. 288
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej zalecenia i opinie nie mają mocy
wiążącej (vide Komunikat). Oznacza to
fakultatywność stosowania przez Państwa Członkowskie wszelkich wytycznych Komisji Europejskiej w przedmiocie wykładni dyrektyw i rozporządzeń,
nie zapominając o treści tiret 3 art. 5
TWE proklamującego jedną z naczelnych zasad funkcjonowania Wspólnoty
- zasadę proporcjonalności. Ustanawia
ona ograniczenia dla działania Wspólnoty w taki sposób, aby środki przyjęte
dla realizacji celów traktatowych były do
nich proporcjonalne. Należy też zauważyć, iż zasada proporcjonalności rozwinięta w orzecznictwie Europejskiego
Trybunału Sprawiedliwości, dotyczy nie
tylko sposobu wykonywania kompetencji Wspólnoty, ale także działań Państw
Członkowskich we wspólnotowej przestrzeni prawnej. Według niej oceniana
jest relacja podejmowanych środków do
zamierzonych celów. Środki te powinny
być właściwe, konieczne i współmierne
do celu, jaki za ich pomocą chce osiągnąć Wspólnota czy Państwa Członkowskie. Innymi słowy, jeśli istnieje wybór pomiędzy różnymi rozwiązaniami
prawnymi, należy wybrać to, które jest
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lub 2 dyrektywy 2009/29/WE, która
uległa znaczącemu rozszerzeniu po
dniu 30 czerwca 2011 r., tylko w zakresie objętym tym rozszerzeniem.
Zważywszy na powyższe wydawałoby się, iż uprawnioną tezą jest, że żadna jednostka wytwórcza energii elektrycznej uznana za „nową instancję”
nie będzie mogła otrzymać darmowych
uprawnień do emisji CO2. Pogląd ten
jest niesłuszny w świetle decyzji Komisji Europejskiej w sprawie ustanowienia
przejściowych zasad dotyczących zharmonizowanego przydziału bezpłatnych
uprawnień do emisji w całej Unii na mocy art. 10a dyrektywy 2003/87/WE. W
decyzji KE stwierdza, że przez „znaczące zwiększenie zdolności produkcyjnej”
należy rozumieć zwiększenie początkowej zainstalowanej zdolności produkcyjnej pod-instalacji przy wystąpieniu
wszystkich następujących czynników:
a) ma miejsce co najmniej jedna identyﬁkowalna zmiana ﬁzyczna w odniesieniu
do konﬁguracji technicznej i funkcjonowania pod-instalacji inna niż zwykła wymiana istniejącej linii produkcyjnej oraz
b) pod-instalacja może działać z mocą
o co najmniej 10% wyższą w stosunku
do początkowej zainstalowanej zdolności przed zmianą lub c) pod-instalacja,
której dotyczą ﬁzyczne zmiany osiągnęła znacznie wyższy poziom działalności
prowadzący do uzyskania dodatkowego przydziału uprawnień do emisji wynoszącego ponad 50000 uprawnień
rocznie, stanowiącego co najmniej 5%
wstępnej rocznej liczby uprawnień do
emisji przyznawanych bezpłatnie tej instalacji przed dokonaniem zmian.
Warunki te są niezmiernie istotne dla
prawidłowej oceny dalszych postanowień dyrektywy 2009/29/WE.
Tiret pierwszy art. 10a ust. 7 dyrektywy 2009/29/WE stanowi, że 5% liczby uprawnień w całej Wspólnocie, określonej zgodnie z art. 9 i 9a dyrektywy
2009/29/WE dla okresu 2013-2020,
jest rezerwowanych dla „nowych instalacji” jako maksymalna liczba uprawnień, która może być im przydzielona
zgodnie z zasadami przyjętymi na mocy ust. 1 niniejszego artykułu dyrekty-
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Mając na uwadze powyższe, nie
należy też zapominać o alternatywnym
rozwiązaniu, którego zastosowanie zależy jedynie od decyzji Rządu RP. Od
2013 r. sprzedaż aukcyjna stanie się
podstawową metodą rozdziału uprawnień do emisji, które nie zostaną nieodpłatnie przydzielone instalacjom (vide
art. 10 ust. 1 dyrektywy 2009/29/WE).
Należy więc wdrożyć rozwiązania pozwalające na efektywne skierowanie
nawet do 100% przychodów ze sprzedaży aukcyjnej uprawnień na realizację
przedsięwzięć związanych z szeroko
rozumianą redukcją emisji gazów cieplarnianych np. na rozwój technologii
przyczyniających się do przejścia do
bezpiecznej i zrównoważonej gospodarki niskoemisyjnej oraz pomoc w re-

alizacji zobowiązania Wspólnoty dotyczącego zwiększenia efektywności
energetycznej o 20% do 2020 r. (wysokosprawna kogeneracja, energetyka
gazowa, energetyka biogazowa).
Jeśli postanowienia dotyczące
sprzedaży aukcyjnej uprawnień zostaną zrealizowane przy zachowaniu minimalnych kryteriów określonych w dyrektywie 2009/29/WE oraz w oparciu o
wytyczne Komunikatu, to doprowadzą
one do „wyssania” środków ﬁnansowych z energetyki przemysłowej i zawodowej, pozbawiając kapitałochłonne
gałęzie polskiej gospodarki funduszy na
inwestycje pro-środowiskowe. W szczególności dotyczy to sektorów wrażliwych na konkurencję międzynarodową, które nie mogą przenieść kosztów

uprawnień do emisji w cenę produktu.
Palącym problemem jest więc ukształtowanie reguł alokacji przychodów ze
sprzedaży aukcyjnej uprawnień w sposób korzystny dla przedsiębiorców, co
mogłoby uchronić polską gospodarkę
przed utratą konkurencyjności na rynku
światowym. W innym przypadku projekty pro-środowiskowe o charakterze
strategicznym dla bezpieczeństwa energetycznego kraju (m.in. dostosowanie
energetyki przemysłowej i zawodowej
do zaostrzających się standardów emisji klasycznych oznacza roczne koszty
inwestycyjne sektora energetycznego
na poziomie ok. 8 mld PLN) nie będą
mogły zostać realizowane ze względu
na brak funduszy zapewniających ﬁnansowanie tych inwestycji. 
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otychczas opublikowano wstępną
wersję ustawy o systemie bilansowania i rozliczania wielkości emisji SO2 i
NOX dla dużych źródeł spalania. Projekt
został przyjęty przez Radę Ministrów w
II półroczu 2011 r. Wstrzymano jednak
prace nad nim ze względu na wybory
parlamentarne i przerwanie prac nad
złożonymi w Sejmie projektami ustaw.
Można przypuszczać, że ze względu
na coraz mocniejsze zaostrzanie kontroli nad emisjami powietrza w Unii Europejskiej wejdzie w życie w najbliższej
przyszłości.
Jakie konsekwencje dla instalacji
eksploatujących duże źródła spalania
może nieść za sobą ta ustawa? Wydaje
się, że bardzo duże znaczenie będą miały określone w projekcie ustawy, stawki
opłaty zastępczej za przekroczenia przyznanych poszczególnym instalacjom limitów emisyjnych. Należy zwrócić uwagę, że stawki te zostały wyznaczone na
poziomie ponad 10 razy większym niż
wynoszą obecne opłaty środowiskowe
za emisje SO2 i NOX do atmosfery. Konsekwencją tego mogą być duże koszty
(lub zyski) instalacji, które będą włączone do systemu. W sytuacji, gdy emisje
wspomnianych wcześniej substancji
będą dla konkretnej instalacji przekraczały dopuszczalne limity, należy liczyć
się z dodatkowym kosztem. Natomiast
jeśli instalacja będzie mogła emitować
mniej niż wynika z przyznanych limitów,
sprzeda swoje nadwyżki limitów i dzięki
temu obniży koszty własne. Jak wobec
tego należy prowadzić instalację, aby
zbilansować koszty własne wynikające
z obniżania emisji SO2 i NOX tak, aby
prowadzona działalność była jak najbardziej efektywna kosztowo? Procesy
odazotowania i odsiarczania spalin są
procesami złożonymi kosztowo. W celu
prawidłowego wyliczenia tych kosztów
należy wziąć po uwagę między innymi
następujące elementy:
 koszty materiałów używanych
do redukcji zanieczyszczeń (czyli np. sorbent dla instalacji mokrego odsiarczania spalin, mocznik lub
amoniak dla instalacji wtórnego odazotowania spalin, itp.),
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koszty energii zużywanej w procesach redukcji emisji (np. koszty energii zużywanej przez pompy,
wentylatory, itp.),
zyski uzyskiwane ze sprzedaży UPS
powstających przy redukcji emisji
(np. gips w procesie odsiarczania),
koszty zakupu paliw o niskiej lub wysokiej zawartości siarki,
rodzaje paliw używanych do spalania,
moce wyjściowe bloków energetycznych (w jakich przedziałach mocy
wyjściowej bloków optymalnie pracują urządzenia instalacji).

Obecnie urządzenia służące redukcji emisji użytkowane są w często jedynie w sposób umożliwiający
ich równomierną eksploatację, natomiast nie jest brana pod uwagę optymalizacja pozwalająca na zmniejszenie
emisji przy zachowaniu dotychczasowych kosztów lub możliwość zmiany
(zwiększenia/ zmniejszenia) emisji przy
zmniejszeniu całościowych kosztów
eksploatacji. Ta sytuacja jest zrozumiała, biorąc pod uwagę złożoność
kosztową całego procesu i pojawiającą się w związku z tym dużą liczbę
zmiennych.

Odpowiedzią na te wszystkie pytania może być systemowe podejścia
do tego tematu. Polega ono na dokładnym uchwyceniu i następnie śledzeniu wszystkich wyżej wspomnianych zależności. Aby tego dokonać,
należałoby zbudować odpowiedni
model technologiczno-kosztowy instalacji, który pozwalałby szacować
wskaźnik koszt/emisji dla konkretnej instalacji (bloku), a tym samym
pozwoliłby odpowiedzieć na pytanie, kiedy praca instalacji jest optymalna w funkcji kosztów i emisji. Ze
względu na wspomnianą złożoność
całego procesu, potrzebę możliwości budowania scenariuszy dla przewidywanych działań oraz konieczności uwzględnienia dużej ilości danych
niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania takiego modelu najlepiej
jest wykorzystać do tego celu dedykowany system informatyczny. Pojawia się jednak wiele pytań:
 czy należy już wykonywać takie
działania biorąc pod uwagę, że
nie wiadomo czy i kiedy wejdzie
w życie ustawa o bilansowaniu i
rozliczaniu emisji SO2 i NOX?
 czy w ogóle taki system będzie
potrzebny instalacji?

Wiesław Mijal, główny inżynier eksploatacji, PGE Elektrownia Opole S.A.
Elektrownia Opole, widząc korzyści, jakie może przynieść zintegrowany system do bilansowania wskaźników kosztowo-emisyjnych, rozpoczęła w ubiegłym
roku prace zmierzające do zbudowania i wdrożenia takiego systemu. Wspólnie z
ﬁrmą ATMOTERM S.A. z Opola uruchomiliśmy prace, pozwalające na zbudowanie teoretycznej podstawy takiego systemu. Następnie w oparciu o przygotowaną dokumentację projektową wytworzoną przez pracowników PGE Elektrownia
Opole S.A. i analityków ﬁrmy ATMOTERM S.A., rozpoczęliśmy budowę systemu.
Obecnie wdrażamy i testujemy pierwszą wersję takiego systemu, który pozwala
na wyliczanie wskaźnika koszt/emisja dla poszczególnych bloków. Liczymy, że
dzięki zastosowaniu tego rozwiązania uda nam się zoptymalizować pracę elektrowni (poszczególnych elementów instalacji odsiarczania i odazotowania spalin)
w sposób umożliwiający sprostanie rosnącym standardom emisyjnym przy maksymalnym ograniczeniu kosztów z tego tytułu. Ma to pozwolić Elektrowni Opole
na osiągnięcie lepszych wskaźników techniczno-ekonomicznych w odniesieniu
do urządzeń ochrony środowiska, jak i jednostki wytwórczej jako całości. Wszystkie te działania mają na celu spełnienie wymogów redukcji emisji SO2 i NOX, a
tym samym produkcję jak „najczystszej” energii, przy jak najlepszych kosztach
w określonych uwarunkowaniach rynkowych.
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jakie korzyści może dawać wdrożenie takiego systemu?

Odpowiedź na tak postawione pytania nie jest prosta. W
takiej sytuacji zawsze należy się kierować analizą kosztów i zysków rozumianych zarówno w kategoriach ekologii, jak i ﬁnansów. Wdrożenie takiego systemu już dziś jest korzystne dla instalacji, ponieważ:
 daje możliwość pełnego uchwycenia wszystkich zależności
kosztowych mających wpływ na koszty emisji SO2 i NOX,
 pozwala na dokonanie testów pracy instalacji i ustalenia, dla
jakich parametrów pracy instalacji (określone moce bloków,
praca elementów infrastruktury odazotowania i odsiarczania spalin) jej eksploatacja jest najkorzystniejsza z punktu
widzenia techniczno-kosztowego przy relatywnie niskich
kosztach takich testów,
 daje możliwość pozytywnego oddziaływania na środowisko
poprzez zmniejszenie ilości emitowanych substancji przy jednoczesnym utrzymaniu lub zmniejszeniu kosztów własnych,
 umożliwia dokonanie symulacji pracy instalacji przy różnych
warunkach technicznych pozwalających przewidywać najkorzystniejszy wariant jej pracy w kontekście kosztowoemisyjnym,
 pomaga ustalić dla jakich parametrów zakupowo-sprzedażowych surowców i materiałów używanych w procesie
spalania, odazotowania i odsiarczania spalin uzyskuje się
najkorzystniejsze ekonomicznie wskaźniki pracy instalacji w
kontekście danych historycznych i danych symulacyjnych,
 daje dostęp do raportów pokazujących najlepsze i najgorsze wskaźniki kosztu do emisji dla instalacji na przestrzeni dowolnie określonego czasu i możliwość podejmowania
strategicznych decyzji dotyczących polityki ekonomicznotechnicznej pracy instalacji w tym kontekście,
 umożliwia działanie na rzecz odbiorców poprzez optymalizację kosztów wynikających z redukcji zanieczyszczeń
(i tak wymaganych przez prawo) w taki sposób, aby w jak
najmniejszym stopniu wpływały one na koszt końcowy dla
odbiorcy,
 dodatkowo w przypadku wprowadzenia ustawy o systemie bilansowania i rozliczania wielkości emisji SO2 i NOX dla
dużych źródeł spalania pozwala na określenie, przy jakich
warunkach zewnętrznych (np. giełda) i wewnętrznych (np.
parametry pracy instalacji) uzyskuje się największy zysk (lub
najmniejszą stratę) pracy instalacji.
Wejście w życie ustawy o systemie bilansowania i rozliczania
wielkości emisji SO2 i NOX dla dużych źródeł spalania nie jest jednak jedynym powodem dokładnego przyjrzenia się problemowi
optymalizacji pracy instalacji pod kątem kosztów redukcji emisji
wspomnianych substancji. Co więcej, w momencie wejścia w
życie ustawy optymalizacja pracy instalacji będzie powodować
zdecydowanie większe koszty całego procesu niż może mieć
miejsce to obecnie, a wiedza o zależnościach rządzących procesami emisji w ujęciu optymalizacji kosztów wydaje się być już
w chwili obecnej cennym dobrem. 

ELEKTROENERGETYKA
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ce wydarzenia i problemy rynku. Część
merytoryczna podzielona została na
cztery następujęce tematyczne bloki
seminaryjne:


Rynek energii elektrycznej w 2011
r. i latach następnych.
 Planowane zmiany uwarunkowań
funkcjonowania oraz form zakupu
i sprzedaży energii elektrycznej w
Polsce.
 Praktyczne aspekty działania rynku
energii elektrycznej.
 Strategie działań odbiorców końcowych w świetle nowych ram praw-

Fot. NE

atronatem medialnym wydarzenie
zostało objęte przez: „Nowy Przemysł”, wnp.pl, „Gigawat Energia”, portal CIRE, NaszaTVE, Energia365.pl
oraz „Nowa Energia”.
Targi stanowiły platformę dyskusji,
wymiany poglądów oraz ofert w zakresie rynku energii w Polsce, gromadząc
ponad 280 osób. Wzorem poprzednich
lat Targi składały się zarówno z części
seminaryjnej, jak i tzw. handlowego parkietu targowego, na którym można było zapoznać się bezpośrednio z ofertami sprzedawców energii elektrycznej.
Program Targów uwzględniał bieżą-

P

nych i obecnej sytuacji na rynku
energii elektrycznej.
Tegorocznymi wystawcami były następujące ﬁrmy: ENERGA-Obrót S.A.
jako Partner Specjalny, Tauron Polska
Energia SA jako Gospodarz Wieczoru,
ENEA S.A., EVEREN Sp. z o.o., ALPIQ,
PGE Polska Grupa Energetyczna SA,
FITEN S.A., GDF SUEZ Polska S.A.,
PKP Energetyka, WSBS, TGE S.A.,
Innsoft Sp. z o.o.
Szczegóły dotyczące wszystkich
edycji Targów, a także program i prezentacje odnaleźć można na internetowej stronie Targów www.targienergii.
pl, do której odwiedzenia serdecznie
zapraszamy.
Zachęcamy również do obejrzenia
relacji ﬁlmowych na stronie NaszaTVE.
W imieniu organizatorów pragniemy
serdecznie podziękować uczestnikom
za obecność i czynne uczestnictwo w
Targach, prelegentom za interesujące
wykłady, wystawcom za udział oraz prezentacje ich ofert na stoiskach, partnerom za wsparcie, patronom za objęcie
patronatem naszej imprezy.
Mamy nadzieję w nie mniejszym
gronie spotkać się na IX Targach Energii w 2012 r. 
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 Budowanie

Rheinland Polska

- Świadomość konieczności redukcji strat energii wśród jej głównych konsumentów powoli wzrasta.
We wszystkich sektorach przemysłu
zarządzanie energią jest obecnie
jednym z podstawowych obszarów
zainteresowania. Biorąc jednak pod
uwagę krajowy cel oszczędnego gospodarowania energią, wyznaczający do 2016 r. uzyskanie oszczędności energii finalnej nie mniejsze niż
9% średniego krajowego zużycia,
nie mamy powodów do zbytniego
optymizmu - ocenia Gabriel Ligęska,
kierownik Sekcji Energetyki i Budownictwa TÜV Rheinland Polska.
Problemem jest niewystarczająca liczba programów edukacyjnych,
dotyczących sposobów na osiągania
oszczędności energii. Ta sytuacja
powoli się poprawia. Coraz częściej
można przeczytać o kampaniach
i konferencjach organizowanych
pod hasłem efektywności energetycznej oraz białych certyfikatów.
Należy więc mieć nadzieję, że w
najbliższym czasie nastąpi wzrost
świadomości społecznej w tym zakresie. - W zakładach produkcyjnych to nie tylko kwestia przestarzałych technologii i urządzeń, często
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świadomości

Gabriel Ligęska, TÜV Rheinland Polska

dochodzi tam do przekłamań na temat poziomu kosztów konsumpcji energii. Brak możliwości samodzielnego oszacowania kosztów i
korzyści wynikających z modernizacji powoduje, że inwestycje są
często odkładane w czasie. Taka
sytuacja nie służy nikomu - dodaje
Gabriel Ligęska.

 Zawód audytor
efektywności
energetycznej
Ustawa o efektywności energ e t y c z n e j z a k ł a d a u ru c h o m i e nie mechanizmów stymulujących
- wspomnianego systemu białych
certyfikatów -, które wymuszą podejmowanie działań zmierzających
do osiągnięcia większej efektywności energetycznej u odbiorców energii, a także doprowadzą do zwiększenia sprawności wytwarzania
energii i ograniczenia strat w przesyle i dystrybucji.
Białe certyfikaty będą wydawane przez Urząd Regulacji Energetyki
na drodze przetargu. Odbywać się
on będzie co najmniej raz do roku,
z zarządzenia Prezesa URE.
Zgłaszać będzie można działania służące poprawie efektywności energetycznej, w wyniku których uzyskana zostanie znaczna
oszczędność, tj. co najmniej 10
toe (ton oleju ekwiwalentnego)
średnio w ciągu roku. Działania,
które będą brane pod uwagę to
m.in. przebudowy i remonty budynków; modernizacje urządzeń, instalacji oraz lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła.
W celu wytypowania działań proefektywnościowych do zgłoszenia w
przetargach Ustawa przewiduje konieczność przeprowadzenia audytu
efektywności energetycznej. Audyt
ma polegać na ocenie stanu technicznego oraz analizie zużycia energii obiektu, urządzenia technicznego
lub instalacji. Audytor będzie także
oceniał efekty uzyskane w wyniku

realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej. Raport z audytu musi zawierać opis możliwych rodzajów i
wariantów realizacji wraz z oceną
opłacalności ekonomicznej przedsięwzięcia oraz możliwej do uzyskania oszczędności energii.
Audyty efektywności energetycznej, opisane w Ustawie, będą
mogły być przeprowadzane jedynie przez osobę, która odbyła odpowiednie szkolenie oraz zdała egzamin państwowy. Nadal brakuje
jednak przepisów wykonawczych,
które określałyby szczegółowe wymagania względem audytorów oraz
opisywały proces ich szkolenia i egzaminowania.
- Zawód audytora efektywności energetycznej nie jest czymś
nowym. Wyspecjalizowane firmy,
zatrudniają wysoko wykwalifikowanych inżynierów, którzy posiadają doświadczenie w przeprowadzaniu energetycznych audytów
przemysłowych, zarówno tych dofinansowanych z NFOŚiGW, jak i
przeprowadzanych według własnej
metodologii - tłumaczy Gabriel Ligęska.

 Audyty energetyczne
tylko dla
przemysłowych
gigantów?
W maju 2011 r. ruszył program
priorytetowy Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej oferujący pożyczki i dotacje
na inwestycje w efektywne wykorzystanie energii. Pod koniec września
okazało się, że zainteresowanie zakładów przemysłowych ograniczyło
się do zgłoszenia siedmiu wniosków
o dotacje na wykonanie audytów
energetycznych i trzech wniosków
o pożyczki na realizację inwestycji.
Powodem niewielkiego zainteresowania może być zapis zakładający, że beneficjentami programu
NFOŚiGW mogą być firmy, których

energetycznej
W Planie na rzecz efektywności energetycznej z 2011 r. Komi-

Marek Koźmik, TÜV Rheinland Polska

lów energetycznych. Przyjęte cele
i priorytety powinny wynikać ze zidentyfikowanych aspektów energetycznych. Powinny uwzględniać wymagania prawne, a także
wymagania klientów, udziałowców
i społeczności lokalnej. Firmy muszą także pamiętać o ustanowieniu
odpowiedniej struktury organizacyjnej, obejmującej personel, zasoby
techniczne i finansowe, niezbędne
do wdrożenia wymagań wynikających z przyjętej polityki.
W Fabryce Narzędzi Kuźnia, która jako jedna z pierwszych firm w
Polsce uzyskała certyfikat systemu
zarządzania energią wg normy EN
16001, wydany przez TÜV Rheinland Polska, zmiany widoczne są w
codziennym funkcjonowaniu firmy.
Stare maszyny wymieniane są na nowoczesne, zużywające mniej energii
i generujące mniej hałasu, co w odczuwalny sposób polepszyło warunki
pracy. Podejmowane są także działania zmierzające do zminimalizowania
szkodliwego wpływu na środowisko
naturalne. Linie energetyczne przebudowywane są dla łatwiejszego monitoringu zużycia energii, a szkolenia
personelu doprowadziły do wzrostu
świadomości pracowników, która
przekłada się bezpośrednio na jakość pracy.

ODBIORCY – RYNEK ENERGII

 ISO dla efektywności

sji Europejskiej przewidziano, że
aby doprowadzić do osiągnięcia
oszczędności w sektorze przemysłowym, należy dążyć do wprowadzenia audytów energetycznych
i systemów zarządzania energią . Narzędzia te pozwalają na oszacowanie
faktycznego zapotrzebowania i optymalizację zużycia energii, co w przemyśle produkcyjnym może ograniczyć
koszty nawet do 30%.
- W Polsce dopiero od niedawna
obserwujemy wzrost zainteresowania
przedsiębiorców systemami zarządzania energią wg norm EN 16001
czy ISO 50001 - mówi Marek Koźmik,
kierownik Sekcji Systemów Zarządzania Środowiskowego TÜV Rheinland
Polska. - W innych krajach Unii, głównie w Niemczech, pierwsze certyfikacje miały miejsce tuż po opublikowaniu normy EN 16001 w lipcu 2009 r.
Wynikało to z faktu, że normy systemu zarządzania energią zaczęły funkcjonować w poszczególnych krajach
UE już od 2000 r., a ich ogromna popularność sprawiła, że zdecydowano
się na wydanie europejskiej wersji.
Ponieważ EN 16001 powstała na bazie wspomnianych norm, europejscy
przedsiębiorcy nie mieli problemów z
szybkim dopasowaniem swoich systemów do nowych wymagań. Pojawił się już zresztą międzynarodowy
standard w tym zakresie - norma ISO
50001, która została zaprezentowana przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) 17 czerwca
2011 r., podczas konferencji w Genewie - dodaje ekspert.
Wdrożenie systemu zarządzania energią zgodnego z normą
ISO 50001 lub EN 16001 pozwala zwiększyć wydajność produkcji
i obniżyć jej koszty. Do zadań organizacji decydującej się na systemowe zarządzanie energią należy ustalenie polityki energetycznej.
Polityka ta wyraża zobowiązanie organizacji do osiągania wyższej wydajności energetycznej, stanowiąc
jednocześnie ramy do tworzenia
strategicznych i operacyjnych ce-
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minimalna wielkość przeciętnego
zużycia energii wyniosła w roku poprzedzającym 50 GWh. Co oznacza,
że o dotacje i pożyczki z tego źródła
w pierwszym konkursie mogły starać się jedynie największe zakłady
przemysłowe. NFOŚiGW rozpoczął
już prace nad znowelizowaniem programu, by wsparciem objąć również
małe i średnie firmy. Łączny budżet
programu „Efektywne wykorzystanie
energii” wynoszący 820 mln złotych,
ma zostać wykorzystany do 2016 r.
Jednym z przedsiębiorstw, które znalazło się na liście rankingowej
projektów w ramach pierwszego konkursu o dofinansowanie ze środków
NFOŚiGW było PCC Rokita, w którym audyt energetyczny przeprowadzili eksperci TÜV Rheinland Polska.
W trakcie trwającego miesiąc audytu
przeanalizowali aktualny stan istniejącej instalacji, poddali ocenie warianty
przedsięwzięcia modernizacyjnego, a
także określili efekty energetyczne,
ekologiczne oraz ekonomiczne planowanej modernizacji. Ich zadaniem
było także określenie sposobu monitoringu zużycia energii do potrzeb
kontroli prawidłowości funkcjonowania i poprawy efektywności energetycznej. Planowana inwestycja dotyczy modernizacji instalacji elektrolizy
membranowej służącej do wytwarzania ługu sodowego. W ocenie ekspertów modernizacja przyniesie dalsze
oszczędności w postaci obniżenia
zużycia energii końcowej o ok. 8%,
redukcji emisji CO2 o ok. 14%, a także
obniżenie kosztów zużycia nośników
energii ok. 13% w pierwszym roku po
zakończeniu realizacji zadania. Celem
przedsiębiorstwa jest także likwidacja
instalacji elektrolizy rtęciowej, a co za
tym idzie emisji rtęci i jej związków do
środowiska oraz likwidacja zagrożeń
z tym związanych.
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- Z a ró w n o p ro d u c e n c i , j a k
i klienci muszą sobie zdawać sprawę
z tego, iż koszty zużycia energii mają swoje odzwierciedlenie w finalnej
cenie produktu - przypomina Marek
Koźmik. - Przy rosnących cenach
energii zarządzanie jej zużyciem staje się więc koniecznością dla coraz
większej liczby firm i instytucji. Dzięki
systemowi zyskują możliwość uporządkowania i pełnej kontroli kosztów
w tym zakresie. Certyfikaty potwierdzające efektywne zarządzanie energią są także dowodem społecznej
odpowiedzialności biznesu - dodaje.

 Klimat w Unii
Coraz częściej mówi się o przyjętym przez UE w 2008 r. pakiecie

klimatyczno-energetycznym, który
zakłada osiągnięcie w 2020 r. celów ilościowych, tzw. „3x20%”. Co
oznacza konieczność 20% redukcji emisji gazów cieplarnianych w
stosunku do 1990 r., zwiększenie
efektywności wykorzystania energii
o 20% w porównaniu z prognozami
dla UE na 2020 r. i wzrost udziału
energii odnawialnej o 20% całkowitego zużycia energii w Unii.
Niemal połowa ujmowanej w
statystykach emisji CO 2 w Unii odpowiada produkcja energii. Wspomniana Ustawa o efektywności
energetycznej implementuje Dyrektywę 2006/32/WE, która zobowiązuje kraje członkowskie do
o s z c z ę d n e g o g o s p o d a ro w a n i a
energią.

 Wnioski
Biorąc pod uwagę wysoką energochłonność polskiego przemysłu
oraz fakt, iż polska energetyka należy do najbardziej uzależnionych od
węgla, pakiet klimatyczny rodzi liczne
obawy. Pojawiają się głosy sugerujące
rządowi polskiemu wykorzystanie prezydencji naszego kraju w Unii na podjęcie negocjacji dotyczących warunków wprowadzenia w Polsce pakietu.
Trudno jednak teraz przewidzieć czy
takie działania zostaną podjęte i jaki
będzie ich skutek. Pewnym natomiast
jest istnienie konieczności zadbania o
wprowadzenie optymalizacji i zbadanie możliwości efektywniejszego wykorzystania energii w polskich przedsiębiorstwach i instytucjach. 
reklama
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 Nowy impuls rozwoju
OZE
Stoimy u progu wielkiego przełomu
w energetyce wiatrowej i słonecznej.
Główną wadą obu technologii jest bowiem duża nieregularność. Wiatr pojawia się i znika. Bywa, że nie ma go w
czasie największego zapotrzebowania
na energię. Równie zmienne jest zachmurzenie limitujące dostęp do światła słonecznego. Na tak chimerycznych
żywiołach trudno polegać. Ale dotych-

czasowe dodatkowe źródła energii mogą stać się głównymi. Uczonym udało
się bowiem schować na później część
energii odebranej wiatrowi lub słońcu, a
inwestorom dopiąć ekonomiczną opłacalność przedsięwzięć.
W przedsiębiorstwach elektroenergetycznych mają miejsce duże zmiany
dotyczące dynamiki generowania i konsumpcji energii. Przyczyny tych zmian
są różne: dyrektywy Unii Europejskiej
(szczególnie dyrektywa o efektywności
końcowego wykorzystania energii i usłu-

gach energetycznych nr 2006/32/WE),
dążenie do realizacji celów zawartych w
Pakiecie energetyczno-klimatycznym
„3x20”, presja rządów na zwiększenie
niezawodności sieci energetycznych
zgodnie z wymaganiami gospodarki XXI
w., przechodzenie na rozproszone wytwarzanie energii, a także coraz szersze
zastosowanie odnawialnych źródeł energii (OZE), takich jak wiatr lub słońce.
Wykorzystanie OZE przyczynia się
do realizacji podstawowych zasad polityki energetycznej państwa, w tym: suwerenności i niezależności energetycznej,
dywersyﬁkacji źródeł energii pierwotnej,
ograniczenia zużycia energii konwencjonalnej, wzrostu efektywności użytkowania energii, a w konsekwencji do ograniczenia negatywnego oddziaływania
sektora energetyki na środowisko i realizacji zasad zrównoważonego rozwoju.
Stworzenie skutecznych metod magazynowania energii spowoduje wyższe i
stabilniejsze wykorzystanie OZE.
W najnowszej analizie Frost & Sullivan, globalnej firmy doradczej, pt.
„Europejski rynek wielkoformatowych
systemów magazynowania energii: możliwości związane z rozwojem rynku energii odnawialnej”1, stwierdza się, że w
2010 r. ten sektor odnotował przychody
w wysokości 1.249,1 mld USD. Przewiduje się, że do 2017 r. wzrosną one
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Rys. 1. Elektrownia słoneczna Gemasolar
w Sevilli

prawie dwukrotnie, osiągając wartość
2 mld USD. W raporcie skupiono się
na następujących technologiach: elektrownie szczytowo-pompowe, magazynowanie energii w postaci sprężonego
powietrza, magazynowanie energii w postaci wodoru, baterie elektro-chemiczne
oraz systemy stapianej soli (molten salt).

PALIWA DLA ENERGETYKI

 Solny park słoneczny
Energia słoneczna jest specyﬁczną
formą energii odnawialnej, wszędzie łatwo dostępną, ale wartość energetyczna
(strumień energii), jaką sobą niesie, jest
bardzo zróżnicowana w zależności od
miejsca na ziemi, pory dnia i roku. Energetyka słoneczna jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów energetyki odnawialnej w Polsce i w UE. Średnie
roczne tempo wzrostu w latach 20012010 wyniosło ponad 43%. Energia promieniowania słonecznego była zawsze
wykorzystywana przez ludzi zarówno
w sposób przypadkowy, jak i zaplanowany. Jednakże dopiero współczesne
nowoczesne technologie dopasowane do szerokości geograﬁcznej i typu
obciążeń energetycznych umożliwiają
efektywne pozyskanie i przetwarzanie
energii promieniowania słonecznego do
celów użytkowych.
Koncentryczna elektrownia słoneczna Gemasolar powstała nieopodal Sevilli
z inicjatywy konsorcjum Torresol Energy.

Jej moc to 19,9 MW jednak nie ona jest
tu najważniejsza. Zastosowana technologia pozwala jej bowiem produkować
energię elektryczną dla 25 000 gospodarstw domowych nieprzerwanie przez
całą dobę. Powierzchnia 185 ha pokryta
została lustrami, które odbijają promienie słoneczne w kierunku 140 m wieży ustawionej w centrum konstrukcji.
W tym miejscu temperatura może sięgać 500oC!
W tych warunkach nagrzewane zostają specjalne sole, którymi wypełniona
jest wieża. Ich właściwości sprawiają, że
potraﬁą one zatrzymać 95% ciepła pozyskanego z otoczenia. Substancje te
następnie przechowywane są w specjalnych pojemnikach, gdzie oczekują do zmroku, by oddać swoje ciepło,
napędzając turbiny parowe. Wieża nie
wymaga konserwacji. Od czasu do czasu przeglądu będą wymagały turbiny.
Oprócz tego nie emituje żadnych zanieczyszczeń. Nie jest to pierwsza wieża, która powstaje. Pierwsze słoneczne
wieże powstały w Hiszpanii ponad 10
lat temu, jednak nie budowano ich na
taką skalę.

 Balon na dnie morza
Na całym świecie coraz szybciej powstają kolejne elektrownie wiatrowe. Ich
łączna moc podwaja się co trzy lata.
Na koniec 2010 r. sięgnęła prawie 200
GW (sześć razy więcej niż moc polskich
elektrowni). Światowe Stowarzyszenie
Energii Wiatrowej (WWEA) optymistycznie szacuje, że za kolejnych 10 lat moc
wszystkich turbin wiatrowych zbliży się
do 2000 GW. Sektor daje już pół mln
miejsc pracy, a w ciągu dwóch-trzech
lat zwiększy zatrudnienie do mln osób.
Potentatami w branży są Chiny, USA i
Niemcy. Dwa pierwsze kraje zamieniły się w zeszłym roku miejscami pod
względem pierwszeństwa.
Na dnie morza w pobliżu Szkocji
trwa instalowanie pierwszego zbiornika do przechowywania energii wiatrowej
w postaci balonu. W ramach projektu

1) http://www.frost.com/srch/catalog-search.do?queryText=energy+report

Energy Bag opracowano podwodne balony o średnicy 20 m, do których pompuje się sprężone powietrze. Idea jest
prosta: wykorzystać wielkie turbiny do
sprężania powietrza i pompowania go
do zakotwiczonych na dnie zbiorników
wykonanych z elastycznego, lecz wytrzymałego na naprężenia materiału. Wypełniony sprężonym powietrzem balon
o średnicy 20 m może zmagazynować
około 70 MWh energii. To 14 godzin pracy największych obecnie turbin.
Zdaniem autorów projektu sprawne odzyskiwanie energii z podwodnego magazynu wyniesie 85-90%. Byłby
to rewelacyjny wynik. Głównym wyzwaniem jest ciepło powstające podczas silnego sprężania powietrza. Powinno się
je przechować, a potem oddać podczas
rozprężania powietrza. Inaczej to drugie
trzeba by ogrzewać przed skierowaniem
do turbiny prądotwórczej, tracąc przy
tym mnóstwo energii i pieniędzy.
Skonstruowanie takiej termicznej
przechowalni nie jest jednak łatwe. Pomysł brytyjskiego badacza polega na
zastosowaniu magazynów ciepła składających się naprzemiennie z trzech
warstw wody morskiej, trzech warstw
oleju mineralnego i trzech warstw so-
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Rys. 2. Elektrownia słoneczna Gemasolar
w Sevilli

lanki. Jeśli testy wypadną pomyślnie,
wówczas koszt magazynowania energii
w balonach, pod warunkiem ich masowego zastosowania, może być wielokrotnie niższy, niż w wykorzystywanych
od dawna elektrowniach szczytowo-

 Wiatr spod ziemi
Sama idea chowania energii elektrycznej pod ziemią nie jest nowa. Parę
dekad temu dwa takie magazyny powstały przy zwykłych elektrowniach węglowych - jeden w Niemczech, drugi w
amerykańskim stanie Alabama. I na tym
się skończyło, bo okazało się, że rzecz
jest nieopłacalna. Wielkie korzyści technologii - w skrócie zwanej obecnie CAES
(ang. Compressed Air Energy Storage)
- dostrzeżono dopiero wraz z ekspansją energetyki wiatrowej oraz rozwojem
metod przechowywania ciepła odebranego sprężanemu powietrzu. Niedawny
raport amerykańskiego Departamentu
Energii uznaje CAES za najtańszą metodę masowego magazynowania energii odnawialnej.
Magazyn energii wiatrowej zostanie
zbudowany w 2013 r. w pobliżu miejscowości Staßfurt na południe od Magdeburga. Niedawno zapadła tam decyzja
o wybudowaniu pierwszej prototypowej
instalacji o mocy 200 MW. To efekt badań prowadzonych przez kilka niemieckich ﬁrm i uczelni w ramach programu o
nazwie ADELE. Magazyn ma zastąpić
przez pięć godzin pracę farmy składającej się z 40 dużych turbin. Zamówienia
na poszczególne komponenty już zostały złożone. Tym razem inwestorem jest
koncern RWE, ale do projektu dołączy
też rząd niemiecki.
W instalacji spod Staßfurt prąd z turbiny wiatrowej wprawi w ruch sprężarkę, a powstające ciepło będzie przekazywane do naziemnego magazynu.
Natomiast samo sprężane powietrze
traﬁ do kawerny, czyli komory powstałej po wybraniu soli. W razie potrzeby,
powietrze z kawerny zostanie wydobyte, rozprężone, ogrzane ciepłem przechowanym w naziemnym magazynie i
skierowane do turbiny prądotwórczej. Tego rodzaju technologie nabierają sensu ekonomicznego przy powszechnym

wykorzystaniu energetyki wiatrowej. W
Niemczech osiągnęliśmy już ten etap
- tłumaczy Jürgen Großmann z RWE.

 Uwarunkowania
ekonomiczne
Oszczędności mogłyby być jeszcze
większe, gdyby zdecydowano się na
przetestowanie jednego z kilku nowatorskich pomysłów na wtłaczanie powietrza
pod ziemię. Normalnie, podczas sprężania, powietrze silnie się ogrzewa, a gdy
jest rozprężane - gwałtownie ochładza.
Wiążą się z tym znaczne straty energii. Na przykład schłodzone powietrze,
zanim traﬁ do turbiny, trzeba ponownie
rozgrzać gazem ziemnym.
Inżynierowie z SustainX wpadli na
pomysł, jak utrzymać temperaturę powietrza na niemal niezmienionym poziomie, mimo sprężania go do ciśnień
200 razy wyższych od atmosferycznego. Wykorzystają do tego zmagazynowane wcześniej ciepło, jakie powstało przy sprężaniu powietrza. Korzyści
są olbrzymie: dodatkowe źródło energii staje się zbędne, a powietrze można przechowywać także w zbiornikach
naziemnych. To ostatnie jest o tyle istotne, że nie wszędzie, gdzie wieje wiatr,
warunki geologiczne pozwalają na budowę podziemnych magazynów. Poza
tym większość znanych schronów jest
już zajęta przez rezerwy gazu.
Nadchodząca zielona rewolucja wymaga zmian paradygmatów myślenia o
energetyce i większego niż dotychczas
otwarcia na systemy zdecentralizowane.
Budowanie wydajnych systemów magazynowania energii na dużą skalę będzie
trudne bez inteligentnego zarządzania
energią. Inteligentne systemy energetyczne obejmują takie rozwiązania, jak
zarządzanie popytem energii oraz inteligentne sieci (smart grids), o czym pisaliśmy w poprzednim numerze.
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pompowych. Być może opłacałoby się
nawet „zatapiać” w morzu pewien zapas prądu dostarczonego z elektrowni
pracujących na lądzie.
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 Energetyka, głupcze!
Podczas zorganizowanego przez
Wydawnictwo „Nowa Energia” II Seminarium „Zrównoważony rozwój
gminy: Odpady - Woda i Ścieki Energia elektryczna - Ciepło - Transport ekologiczny - Oszczędzanie i
efektywność”, Józef Lewandowski, prezes zarządu Wielkopolskiej
Agencji Zarządzania Energią (WAZE) powiedział: samorządy będą musiały znać się na sprawach energetycznych. Dał tym samym wyraźnie
do zrozumienia, jak istotna zmiana
będzie musiała nastąpić w mentalności liderów samorządowych, pracowników i zarządców instytucji pu-

blicznych i wreszcie w świadomości
samych mieszkańców gmin. Samorząd, czyli gmina to inaczej wspólnota wszystkich mieszkańców. Jeśli
więc nasze życie za kilkanaście czy
kilkadziesiąt lat ma opierać się na
Urządzeniach Rozproszonej Energetyki, wszyscy - w mniejszym lub
większym stopniu - będziemy zmuszeni do rozumienia jej zasad i mechanizmów. Obecnie największy ciężar „nauczenia się” energetyki leży
na barkach liderów samorządów. W
kolejnym etapie będą musieli oni wytłumaczyć ludziom, dlaczego sami
powinni wytwarzać prąd i ciepło, jeśli
chcą z niego korzystać. Jest to chyba jeden z najtrudniejszych aspektów
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Józef Lewandowski, prezes zarządu, Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią

Pakietu energetyczno-klimatycznego Unii Europejskiej, o którym mówi
się najmniej.
Lewandowski twierdzi, że nowa
perspektywa budżetu unijnego da impuls samorządom do rozwoju przedsięwzięć energetycznych. - W latach
2014-2020 20% środków z Funduszu Spójności ma być dedykowane
zagadnieniom polityki energetycznej.
Wtedy samorządy poczują namacalny pieniądz, który będzie wspierał ich
działania dla realizacji polityki zrównoważonego rozwoju, polityki gospodarki odpadami czy polityki energetycznej
- mówił Lewandowski. Jeśli poziom
wsparcia dla Polski będzie podobny jak w obecnym okresie programowania budżetu wspólnotowego - a
wszystko wskazuje na to, że raczej
się nie zwiększy - to Polska otrzyma
w tym czasie około 50 mld zł na inwestycje w energetykę. Ale nie tę wielkoskalową, zawodową, ale rozproszoną,
odnawialną, prosumencką.
Bez znajomości zasad funkcjonowania tego typu energetyki, nie uda
się zrealizować wielkiego projektu
przeciwdziałania zmianom klimatycznym i zwiększania bezpieczeństwa
energetycznego wspólnoty. Tymczasem Lewandowski jest przekonany, że
obecny poziom wiedzy samorządowców w zakresie zagadnień energetycznych jest zróżnicowany i niestety
w wielu przypadkach tej wiedzy lokalni
politycy i działacze po prostu nie mają.
Załącznik 3 do „Polityki Energetycznej Polski do 2030 r.” zawiera
Program działań wykonawczych na
lata 2009-2012, z którego realizacją
występują obecnie pewne trudności.
Program ten jasno stwierdza, że gminy są współodpowiedzialne za osiągnięcie celów Polski w zakresie polityki energetyczno-klimatycznej UE, a
ich zadania w tym zakresie mają być
realizowane za pośrednictwem założeń i planów zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe.
Wielkopolska jest jednym z pozytywnych przykładów dobrych działań
w zakresie OZE.

Tamtejsza Agencja Zarządzania
Energią przygotowała strategię rozwoju odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej do 2020 r. dla
województwa. Dokument ten jest podstawą rozmów, jakie prowadzą między sobą polskie regionalne agencje
energetyczne, które mają doprowadzić do utworzenia planu energetycznego w każdym regionie. Samorząd
województwa powinien wspierać procesy rozwoju energetyki na poziomie
gmin, dlatego WAZE jest łącznikiem,
koordynatorem pomiędzy działaniami
biznesu a samorządem. W ten sposób umożliwia realizację inwestycji, ale
także transfer wiedzy i doświadczeń.

 Odpad - gminne
paliwo przyszłości
(teraźniejszości)
Z punktu widzenia energetyki, odpady stają się jednym z najcenniejszych zasobów. Dlatego polskie państwo wyposażyło ostatnio samorządy
w bardzo cenny surowiec - śmieci.
Problemem jest tylko to, jak na tym
cennym surowcu zarobić.
Wpisywanie do dokumentów strategicznych działań o szumnych nazwach takich jak „ochrona klimatu”
może wydawać się wielu samorządowcom fajnym frazesem, którego i
tak nie będą realizować, bo ich na to
nie stać. Jednak sformułowanie celów rozwojowych gminy pod kątem
ochrony klimatu w takich obszarach,
jak zaopatrzenie w ciepło i energię
elektryczną, gospodarka wodno-ściekowa, czy transport - może w dużym
stopniu zdecydować o jakości życia i
rozwoju miasta oraz o jego zamożności. Dlatego Urząd Miasta Poznania
posiada w swojej Strategii Rozwoju
do 2030 r. pięć powiązanych ze sobą programów strategicznych, które
odnoszą się do realizacji celów środowiskowych.
Miasto prowadzi zorganizowany
system zbiórki odpadów komunalnych, w ramach którego są selektywnie gromadzone m.in. różnego

rodzaju odpady problemowe (tj. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, gruz z remontów, meble, opony,
opakowania po farbach, itp.). Dzięki
racjonalnemu ich zagospodarowywaniu i eksploatacji takich instalacji, jak tymczasowa kompostownia,
oczyszczalnia odcieków, pochodnia do spalania biogazu, elektrociepłownia biogazowa i agregaty prądotwórcze, Poznań sprzedał do sieci w
2010 r. 7257 MWh, a na własne potrzeby zużył 529 MWh.
Stolica Wielkopolski rozpoczęła także realizację projektu „System
Gospodarki Odpadami dla Miasta
Poznania”, w ramach którego powstanie m.in. Instalacja Termicznego
Przekształcania Odpadów Komunalnych z dwoma liniami technologicznymi o wydajności 15,4 Mg/h każda.
Będzie ona podłączona do miejskiej
sieci ciepłowniczej (co jest warunkiem uzyskania dofinansowania z
UE). Oczekiwane roczne wartości
produkcji energii w tejże spalarni to
prawie 150 000 MWh energii elektrycznej lub (jeśli zrealizowana zostanie opcja kogeneracyjna) 78 000
MWh energii elektrycznej i 312 000
MWh energii cieplnej.
Obecnie Poznań tworzy grupę zakupową składającą się z 300
podmiotów, której celem jest racjonalizacja kosztów zakupu energii
elektrycznej. Są wśród nich urzędy
miejskie, wszystkie jednostki miasta,
tj. szkoły, przedszkola, palmiarnie,
Zarząd Dróg Miejskich (oświetlenie
uliczne), czy Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne. Roczne rachunki za energię elektryczną dla
tych wszystkich jednostek przekraczają 70 mln zł. Wobec tego nawet kilkuprocentowa oszczędność
będzie opłacalna. Aby sprawnie
przeprowadzić to przedsięwzięcie,
poznański magistrat wynajął konsultanta, który odpowiada za przygotowanie wielu alternatywnych wariantów koncepcji zakupu energii,
obejmujących ograniczenie zużycia
i logistykę przedsięwzięcia.
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Zdaniem Bożeny Przewoźnej,
dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej UM Poznania, ta proekologiczna polityka
przynosi już w tej chwili bardzo wyraźne i znaczące rezultaty. - Wykonane przez nas w 2009 r. obliczenia emisji zanieczyszczeń wskazują
na ich zmniejszenie w stosunku do
2000 r. o 24% w przypadku SO 2, o
18% w przypadku NOx i o 64% w
przypadku pyłu. Jednocześnie nasze
prognozy zakładają dalsze obniżanie
poziomu tych zanieczyszczeń, które docelowo do 2025 r. mają zmaleć odpowiednio o 44,1% i 46,6%
oraz o 33,5% w stosunku do 2009
r. - przekonuje Przewoźna.
Problematyka ochrony środowiska jest ściśle powiązana także z
transportem i to zarówno z punktu
widzenia ograniczenia jego emisji,
jak i poprawy natężenia hałasu, dlatego Poznań prowadzi pionierskie w
naszym kraju działania, polegające
m.in. na budowie cichych nawierzchni torowisk (dzięki zastosowaniu tzn.
szyn pływających, ułożonych na specjalnej plastycznej masie), czy zielonych torów (które obrastają trawą, co
ogranicza zanieczyszczenie hałasem
o co najmniej kilkanaście procent).
Ponadto podczas budowy dróg stosowane są specjalne mieszanki bi-
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Bożena Przewożna, dyrektor, Wydział Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej UM Poznań

tumiczne, które wykazują właściwości znacznego ograniczania hałasu.

 Jeśli ciepło, to
systemowe
Bogusław Regulski, wiceprezes zarządu Izby Gospodarczej
Ciepłownictwo Polskie, zauważa,
że zadaniem gmin jest zapewnienie
zaopatrzenia w ciepło na ich terenie. Nie należy jednak rozumieć te-
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Bogusław Regulski, wiceprezes zarządu, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie

go zapisu ustawy Prawo energetyczne wprost, bowiem produkcją ciepła
gminy zajmować się nie będą. Należy to rozumieć jako pełnienie roli
podmiotu koordynującego zapewnienie dostaw ciepła dla mieszkańców,
przedsiębiorstw i instytucji działających w obszarze samorządu. - Wg
statystyk Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie po 14 latach obowiązywania ustawy Prawo energetyczne
i funkcjonowania obowiązku sporządzania przez gminy założeń do planu
zaopatrzenia w energię elektryczną,
ciepło i paliwa gazowe, takimi dokumentami może się poszczycić tylko
40% gmin. Z naszej wiedzy wynika
również, że skuteczność oddziaływania tych planów zaopatrzenia wewnątrz gmin jest praktycznie zerowa
- mówi Regulski.
Wyzwania stawiane polskim
miastom przez politykę klimatyczną Wspólnoty Europejskiej wiążą
się przede wszystkim z drastyczną
redukcją emisji w procesie produkcji ciepła, głównie dwutlenku węgla,
siarki, związków azotu i pyłów. Wobec tego najważniejszym polskim celem na najbliższe lata jest poprawa
efektywności wytwarzania energii i

wprowadzanie do użytku wszelkiego
rodzaju paliw bio. - Dzisiejsza oferta ciepła systemowego to nie tylko
akceptowalna przez mieszkańców
cena, sprawność techniczna, czy
zaspokojenie komfortu cieplnego.
Dzisiaj ciepło systemowe musi dążyć do tego, aby zmniejszać współczynnik nakładów, czyli wskaźnik
zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej. Okazuje się, że w gminach
są kopalnie różnych paliw: biogazu,
biodegradowalnych odpadów komunalnych i śmieci. Te wszystkie przedsięwzięcia modernizacyjne i inwestycyjne nie zostaną zrealizowane bez
udziału gmin - zwraca uwagę Bogdan Świątek, członek zarządu Dalkia Poznań SA.

 Dźwiganie masy
upadłościowej, czyli
termomodernizacja
zasobów mieszkalnych
- Największy potencjał do redukcji zużycia energii znajduje się w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego (hotele, pensjonaty)
oraz użyteczności publicznej - ocenia prof. Edward Szczechowiak,
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rozwijanie wytwarzania kogeneracyjnego. Dodatkowym obowiązkiem dla
sektora ciepłowniczego jest wymóg
stosowania odnawialnych mediów
energetycznych, obniżania strat w
przesyle ciepła oraz doprowadzenie
do zmian na rynku ciepła poprzez
znaczne obniżenie zużycia ciepła
przez budynki.
Zaopatrzenie w ciepło opiera się
na podmiotach funkcjonujących w
ramach następującego łańcucha:
wytwarzanie, przesył, dystrybucja i
przetworzenie ciepła. - Za bezpieczeństwo i jakość pracy tego systemu odpowiadają przedsiębiorstwa
ciepłownicze zajmujące się eksploatacją wszystkich elementów wchodzących w skład łańcucha technologicznego, a gmina, dzięki swoim
kompetencjom w zakresie stanowienia prawa lokalnego, ma praktycznie
bezpośredni wpływ na jakość działania tych przedsiębiorstw - podkreśla Regulski.
Ciepło systemowe w Polsce wymaga obecnie szeregu modernizacji i inwestycji. Najważniejszym elementem jest wdrażanie procesów
kogeneracyjnych, dalej cała gama
działań proefektywnościowych oraz

Bogdan Swiątek, członek zarządu, Dalkia Polska S.A.

dyrektor Instytutu Inżynierii Środowiska z Politechniki Poznańskiej.
Wg danych uczelni zasoby budynków zużywają 41% całej energii (co w
państwach UE jest równoważne około 700 mln ton oleju ekwiwalentnego), transport 31%, a przemysł 28%.
Szczechowiak wskazuje, że prognozowane i już obecnie realizowane zmiany w zakresie budownictwa
wynikają z obowiązującego prawa
unijnego i dyrektyw, jak te dotyczące
charakterystyki energetycznej budynków, efektywności końcowego wykorzystania energii, czy polskie prawo
budowlane oraz ustawa o efektywności energetycznej. W efekcie działania tych aktów legislacyjnych obowiązuje oszczędność energii w jej
produkcji, u końcowych odbiorców,
ograniczanie emisji, wzrost wykorzystania OZE.
W 2010 r. została znowelizowana
dyrektywa w sprawie charakterystyki
energetycznej budynków, dzięki czemu wprowadzono definicję budynków
o niemalże zerowym zużyciu energii
(very low and close to zero energy
buildings). Co może być dla wielu
zaskakujące, od początku 2021 r.
wszystkie nowe budynki budowane
na terenie wspólnoty będą musiały spełniać warunki powyższej charakterystyki. Natomiast od 2019 r.
ten standard będą musiały spełniać
wszystkie nowe budynki władz publicznych.
Budynkiem przyszłości są zatem budynki zrównoważone, energooszczędne. Prof. Szczechowiak
wskazuje, że właściwości, które charakteryzują budynki efektywne energetycznie dotyczą przede wszystkim bardzo niskich strat ciepła przez
przenikanie, równie niskich strat ciepła wentylacji, wysokich poziomów
odzysku ciepła od słońca oraz maksymalnego wykorzystania wewnętrznych uzysków ciepła. Inne elementy
to wysoka sprawność instalacji i źródeł ciepła, niskie obciążenia chłodnicze i wysoka sprawność źródeł
chłodu, a także optymalna strategia
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zarządzania budynkiem. Ta ostatnia
będzie wymagała od użytkowników
budynków sporej wiedzy na temat
funkcjonowania całego systemu.
Rozwój standardów zrównoważonego rozwoju w miastach jest procesem niezbędnym do uzyskania efektów polityki klimatycznej UE. Dlatego
z punktu widzenia gmin istotne jest
animowanie prawidłowej współpracy
i kierunków rozwoju pomiędzy właścicielami budynków, a siecią energetyczną i ciepłowniczą, a także
kreowanie prawidłowych relacji pomiędzy gospodarstwami domowymi
a środowiskiem, życiem miejskim,
społeczeństwem i gospodarką.

 Północ - Południe
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dobnie zostaną wprowadzone opłaty
węzłowe w całej Unii Europejskiej i
wtedy zacznie się promować wytwarzanie energii lokalnej, czyli im bliżej
źródła - tym taniej, im dalej - tym drożej - stwierdza Piotr Nawrot z Departamentu Obrotu Energią Dalkia
Polska SA. Z punktu widzenia mieszkańców północnych regionów Polski
jest to bardzo zła wiadomość. Rów-
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Jan Grześkowiak, zastępca dyrektora regionalnego, Dalkia Poznań S.A.

Dominująca część instalacji produkujących energię elektryczną w
Polsce jest skoncentrowana w południowej części kraju, głównie w rejonie Górnego Śląska i Małopolski. W
północnej części kraju (a szczególnie
na Pomorzu) tego wytwarzania praktycznie nie ma. - Obecnie wszyscy
w Polsce płacimy jednolitą stawkę
ze energię elektryczną niezależnie
od lokalizacji. Od 2014 r. prawdopo-

Renata Ocieczek, główny specjalista, Zachodni Oddział Terenowy URE

nie niedobra jest ona dla zarządców
regionów i przedstawicieli gmin, których to w pierwszej kolejności mieszkańcy będą obwiniać o rosnące ceny
energii. Dlatego przygotowywanie i
realizacja inwestycji kreujących nowe
i rozproszone źródła energii muszą
stać się priorytetem dla samorządowców z północy. Niemały kłopot mają
też ci z południa, bo to tam spala się
dzisiaj większość węgla, który zasila domostwa całego kraju, a prędzej
czy później paliwo to będzie musiało
być czymś zastąpione.
Jan Grześkowiak, zastępca
dyrektora regionalnego Dalkia Poznań SA, jest przekonany, że gminy muszą zauważać silne powiązania pomiędzy gospodarką wodną i
ściekami, gospodarką odpadami,
transportem i zarządzaniem energią.
- W Polsce w zakresie infrastruktury mamy niestety organizacje branżowe. Każda spółka zajmowała się
danym rodzajem infrastruktury i holdingi komunalne należą do rzadkości. W zasadzie wszystkie te spółki
do tej pory rządzą się samodzielnie,
co utrudnia zrównoważony rozwój.
Dlatego Dalkia od jakiegoś czasu
próbuje nawiązać relacje zarówno
z gminami, jak i poszczególnymi

przedsiębiorstwami, aby próbować
stworzyć te łańcuchy komunalne wokół idei Kogeneracji - mówi
Grześkowiak. Dlaczego? Ponieważ
to właśnie skojarzone wytwarzanie
energii elektrycznej pozwala uzyskać synergię, jaką jest około 30%
mniej wykorzystanej energii pierwotnej, czy odnawialnej niż w każdym
przypadku rozdzielonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła.

 Co gmina powinna?
Przede wszystkim wykorzystać
swój potencjał lokalnych zasobów
odnawialnych źródeł energii. Weźmy chociażby bioodpady komunalne. Do wykorzystania mamy m.in.
obornik, lokalny gaz ziemny, słomę,
gnojowicę, zrębki drzewne, odpady
z warzyw i owoców, wysłodki buraczane. Wykorzystanie tych paliw do
wytwarzania biomasy, a następnie
ich dostawy do odbiorców końcowych może wygenerować bardzo
duże ilości nowych miejsc pracy.
Może w pewnym stopniu zapewnić samowystarczalność energetyczną. Może pomóc rozwiązać problem tych odpadów. Rolą gmin jest
animować współpracę pomiędzy
rolnikami, producentami odpadów,
potencjalnymi inwestorami, zakładami energetycznymi, czy operatorami sieci. Gmina sama może też
stać się inwestorem i samodzielnie

podejmować się odzysku energii z
odpadów.
Inne zadania, od realizacji których nikt się nie uchyli, to termomodernizacja budynków,likwidacja
niskiej emisji, rozwój miejskiej sieci
cieplnej, zmiana wzorców zachowań
(oszczędność energii), zastosowanie urządzeń i technologii energooszczędnych, wykorzystanie OZE
i zmiana przyzwyczajeń transportowych.
Duże miasta charakteryzują się
zupełnie innymi warunkami i problemami niż małe gminy w zakresie
energetyki. Jednak i one są zobowiązane do realizacji założeń polityki przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Interesującym przykładem
jest Wągrowiec, 25 tysięczne miasto województwa Wielkopolskiego, uznane w 2007 r. za lidera polskiej ekologii. Gmina ta rozpoczęła
swoje proekologiczne działania już
w ostatniej dekadzie XX w. Dzięki
modernizacji systemu ciepłowniczego w latach 1998-2000 udało
się tam zmniejszyć o 100% emisje
SO 2 i CO, o niespełna 70% emisje
CO 2 i o ponad 98% stężenie pyłów.
Dzięki konsekwentnie prowadzonej gazyfikacji miasta, dziś z
ogrzewania gazowego korzysta
około 80% mieszkańców, podobnie jak wszystkie budynki użyteczności publicznej (gdy 10 lat temu
projekt był rozpoczynany, ceny ga-

zu były dużo niższe niż dziś). Te
ostatnie zostały dodatkowo zmodernizowane pod kątem racjonalizacji zużycia ciepła, dzięki czemu
docieplenie ścian, dachu, wymiana
okien i drzwi oraz montaż zaworów
termostatycznych doprowadziło do
zmniejszenia zużycia energii średnio
o około 45-50%.
Wągrowiec jest również jednym
z nielicznych miast w Polsce, które
samodzielnie (przy wsparciu unijnej
kasy) inwestują w rozwój energetyki
odnawialnej, zaprzęgając do pracy
energię słońca. Obecnie miasto ma
zainstalowanych 350 m 2 kolektorów słonecznych. W 2009 r. gmina
ta uzyskała tytuł „Najlepiej Oświetlonej Gminy i Miasta 2009 r.”, co
jest efektem inwestycji w energooszczędne oświetlenie uliczne oraz
wykorzystywania iluminacji budynków i miejskich fontann za pomocą
lamp LED. Władze miasta planują
budowę Zakładu Utylizacji Odpadów, wytwarzanie energii cieplnej i
elektrycznej w kogeneracji, czy wykorzystanie zasobów wód geotermalnych.
Dla tej gminy, leżącej daleko od
producentów energii elektrycznej,
wprowadzenie opłat węzłowych w
2014 r. nie będzie niczym strasznym. Realizacja założeń Pakietu
3x20 zapewne też nie. Lepiej nie
pytać, jak niewiele jest takich gmin
w Polsce. 

II Seminarium Szkoleniowe „Zrównoważony rozwój gminy: Odpady - Woda i Ścieki
- Energia elektryczna - Ciepło - Transport ekologiczny
- Oszczędzanie i efektywność”
11 październik 2011 - Poznań

Patronat Honorowy:

Partner:

Organizator:

Ryszard Grobelny
Prezydent Miasta Poznania

Dalkia Poznań S.A.

Wydawnictwo
Nowa Energia
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otowoltaika jest jednym z najciekawszych rozwiązań technicznych w zakresie odnawialnych źródeł energii. Umożliwia produkowanie
energii elektrycznej pochodzącej z
czystego i niewyczerpanego źródła
- słońca. Potencjał wykorzystania
promieniowania słonecznego jest
bardzo duży, dlatego też nie może
zostać pominięty podczas projektowania nowoczesnych systemów dostarczających energię elektryczną w
XXI wieku. Unia Europejska traktuje fotowoltaikę jako alternatywę dla
tradycyjnych źródeł wytwarzania
energii elektrycznej. Fotowoltaika
nie tylko przyspieszy wprowadzenie
gospodarki niskoemisyjnej, ale może
również przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa dostaw energii.
Energia słoneczna jest i będzie
strategiczna, ponieważ:
 kończą się zasoby naturalne paliw konwencjonalnych i rosną ich
ceny,
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wzrasta zapotrzebowanie na
energię elektryczną,
 umożliwi dalszą elektryfikację,
zmniejszając zależność od scentralizowanych źródeł wytwarzania,
 wzrośnie jej popularność w wielu
sektorach, ze względu na coraz
niższe ceny modułów słonecznych,
 umożliwi spełnienie norm środowiskowych wprowadzanych
przez organizacje międzynarodowe.
Celem raportu pt. „Status fotowoltaiki w nowych państwach członkowskich UE” jest zaprezentowanie
warunków rynkowych, ram prawnych
oraz strategii legislacyjnych związanych z sektorem fotowoltaiki w następujących krajach UE: Bułgaria,
Cypr, Czechy, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, Malta, Polska, Rumunia,
Słowacja, Słowenia. Raport jest pu-

blikowany konsekwentnie od 2003
r. (obecnie jest dostępna 8 edycja).
Stanowi część projektu PV-NMS-NET
w UE w Programie Intelligent Energy
Europe. Uczestnicy raportu dostarczają dane do publikacji w ramach
corocznych ankiet krajowych.
W marcu 2007 r. Rada europejska zgodziła się na udzielenie poparcia dla ambitnej strategii redukującej
poziom emisji gazów, podnoszącej
efektywność i zwiększającej wykorzystanie odnawialnych źródeł energii o 20% do 2020 r. (rok odniesienia
2005). Inicjatywa ta dała podstawy
dla nowej dyrektywy 2009/28/WE
o promowaniu stosowania energii
ze źródeł odnawialnych. Zostały w
niej określone poziomy wykorzystania energii odnawialnej w całkowitym
bilansie energetycznym dla każdego
państwa. Zgodnie z artykułem 4 Dyrektywy o OZE, państwa członkowskie zostały zobowiązane do przedłożenia Narodowego Planu Działań dot.

Energii Odnawialnej (ang. NREAP
- National Renewable Action Plan).
NREAP wyznacza zakres udziału
energii z OZE zużywanej w transporcie, ogrzewaniu i chłodzeniu do
2020 r. (obejmuje również środki, jakie należy podjąć, aby osiągnąć wyznaczone cele).
Technologia fotowoltaiczna jest
opłacalna i rentowna oraz może być

wytwarzania będą znacznie wyższe
od cen energii ze źródeł konwencjonalnych. Brak wsparcia polityków, silne lobby węglowo-gazowo-atomowe
oraz niska świadomość społeczeństwa to tylko wybrane z przeszkody
dla wprowadzenia ogniw słonecznych
na szeroką skalę.
Poniżej przedstawiono informacje
dotyczące aktualnej sytuacji i poten-

Rys. 1. Łączna moc źródeł solarnych w nowych państwach członkowskich
w latach 2000-2011

potencjalnie stosowana na terytoriach państw członkowskich. Ważne
jest, aby zwiększać świadomość dotyczącą fotowoltaiki wśród polityków
i innych interesariuszy.
Rynek źródeł solarnych w nowych
państwach członkowskich wyniósł w
2009 r. 486 MW i wzrósł do 2165 MW
w 2010 r. Obecnie rynek źródeł solarnych jest niewielki, ale ma potencjał,
by stać się w przyszłości główną częścią rynku OZE. Warto podkreślić, iż
znaczna część nowych mocy wytwórczych została zainstalowana w Czechach (ok. 90%).
Obecnie istnieje wiele barier hamujących rozwój i wykorzystanie solarnych źródeł energii elektrycznej.
Społeczeństwo obawia się, iż udział
energii solarnej w ogólnej produkcji
energii będzie minimalny, zaś ceny jej

cjału rozwojowego źródeł solarnych w
wybranych nowych państwach członkowskich UE.
W 2010 r. przyłączono w Polsce
źródła solarne o mocy 0,4 MW. Całkowita przyłączona moc szacowana
jest na ok. 1,75 MW - większość poza siecią elektroenergetyczną. Główną przeszkodą jest brak zagwarantowanego wsparcia dla wdrożenia i
eksploatacji źródeł solarnych. Jedynie zachęta w postaci odrębnych taryf może przyspieszyć rozwój źródeł
solarnych w Polsce.
Czechy są liderem w zakresie
przyłączonych źródeł solarnych w
nowych krajach członkowskich, natomiast na tle całej Europy zajmują 3
miejsce. Łącznie zainstalowano źródła fotowoltaiczne o mocy 1953 MW
z czego 1357,08 MW przyłączono w
2010 r. 4,3% źródeł zakwaliﬁkowano
do kategorii < 30 kWp, 2,6% do grupy 30-100 kWp oraz 93,1% do grupy
>100 kWp.
Czeski rynek energii słonecznej
rozwinął się dzięki:
 specjalnej taryﬁe FIT zachęcającej
do inwestycji w OZE,
 silnej walucie,
 spadkowi cen modułów słonecznych.

Rys. 2. Moc źródeł solarnych w wybranych państwach
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Wszystkie estońskie latarnie i znaki
morskie zasilane są solarnie.
Podobnie jak w Estonii, źródła solarne rozmieszone na Litwie są ulokowane głównie poza siecią, na trudno
dostępnych obszarach. Całkowita przyłączona generacja nie przekracza 100
kW. Analitycy przemysłowi szacują, iż

przez operatorów systemów dystrybucyjnych, którzy również przejmują odpowiedzialność za odchylenia
(zakłócenia) instalacji (do 4MW). FIT
dla systemów, których moc wytwórcza nie przekracza 100 kW, wyniósł
430,72 EUR/MWh natomiast dla systemów większych niż 100 wyniósł

Rys. 3. Moce wytwórcze źródeł solarnych zainstalowanych w Polsce

Fot. ENEA Operator
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Obecnie rynek energii solarnej w
Czechach jest całkowicie przesycony.
Pojawiało się wiele nieścisłości i spekulacji związanych z przyłączeniem OZE
(na łączną moc ok. 6000 MW). W 2011
zaplanowano podłączenie jedynie 130
MW mocy na podstawie wcześniej wydanych pozwoleń.
Całkowita moc wytwórcza źródeł
solarnych na Cyprze w 2010 r. wyniosła 6,2 MW. W 2011 planowane jest
przyłączenie 172 nowych mikro-źródeł
o łącznej mocy 5,56 MW. Rynek produkcji energii elektrycznej na Cyprze
opiera się na paliwach naftowych. Cypr
charakteryzuje się jednym z najwyższych poziomów nasłonecznienia w
Europie. Ogniwa słoneczne mogłyby
w pełni zaspokoić zapotrzebowanie
wyspy na energię elektryczną. W 2010
r. zainteresowanie opinii publicznej dotyczące fotowoltaiki wzrosło znacząco.
Złożono 1380 wniosków o dotację na
instalacje ogniw słonecznych. W 2012
r. solarne moce wytwórcze przekroczą
20 MW. Spodziewany jest duży wzrost
wykorzystania źródeł solarnych - przyrost 5 MW rocznie przez najbliższe lata.

Przemysław Zaleski, wiceprezes ds.
handlowych, ENEA Operator Sp. z o.o.

W Estonii nie przyłączono nowych
źródeł solarnych w 2009 r. Obecne
moce wytwórcze nie przekraczają 15
kW. Istniejące moduły fotowoltaiczne
znajdują się głównie poza siecią elektroenergetyczną. Zasilają najczęściej
odosobnione domy na wyspach lub w
innych trudno dostępnych miejscach.

projekty dotyczące przyłączenia jednostek o całkowitej mocy ok. 20 MW
mogą być na różnych etapach planowania i wydawania pozwoleń. Stopień
postępu ich realizacji ściśle zależy od
spodziewanych zmian prawa - weryﬁkacji i akceptacji projektów: Narodowej
Strategii Energetycznej oraz prawa dotyczącego OZE przedłożonego przed
Parlamentem Litwy.
W 2010 r. na Słowacji przyłączono źródła solarne o łącznej mocy 145
MW. Rozwój fotowoltaiki został przyspieszony poprzez wdrożenie taryfy FIT. Ustawa gwarantuje dopłaty FIT przez najbliższe 15 lat, przy
czym wartości określane są rocznie
przez urząd regulacji energii. Ustawa gwarantuje także pierwszeństwo
przyłączenia do sieci dystrybucyjnej.
Energia elektryczna wytworzona w
źródłach solarnych nabywana jest

425,12 EUR/MWh. Dotacje do produkcji energii spowodowały znaczny wzrost przyłączonych mocy wytwórczych - z 0,2 MW do 145 MW.
W 2011 r. poziom dla FIT został wyznaczony na 259,17 EUR/MWh dla
małych systemów. Łączna moc przyłączonych źródeł ma osiągnąć 195
MW w 2011 r.
W 2010 r. na Słowenii przyłączono łącznie 24 MW nowych mocy wytwórczych. Jest to znaczny wzrost w
porównaniu do 2009 r. Nowo tworzone instalacje fotowoltaiczne są coraz
większe: w 2009 przyłączano instalacje o mocy 100 kW, natomiast w
2010 przyłączono instalacje o mocy
przekraczającej 1 MW. Głównymi inwestorami w fotowoltaikę są spółki
energetyczne, duże firmy oraz rolnicy. Rolnicy otrzymują dodatkowo
wsparcie z regionalnych funduszy
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w szczególności dla instalacji fotowoltaicznych o małej skali. Zachęty powinny obejmować odpowiedni zakres,
być trwałe oraz umożliwiać korekty.
9 z 12 nowych państw członkowskich wprowadziło FIT w celu wsparcia wdrożenia odnawialnych źródeł
energii opartych na promieniowaniu
słonecznym.
FIT wprowadzony w Czechach
jest przykładem źle skonstruowanej
inicjatywy, która wymknęła się spod
kontroli, powodując znaczne przesycenie rynku.
Innym przykładem mechanizmu
wsparcia jest wyznaczenie wymaganego poziomu (kwoty) udziału OZE

Krzysztof Hajdrowski, Kierownik Biura
Strategii i Zarządzania Projektami,
ENEA Operator Sp. z o.o.

w całkowitej produkcji energii (stosowane w Polsce i w Rumunii).
Wśród schematów wsparcia
wdrożenia OZE, w tym fotowoltaiki
wyróżnia się mechanizmy takie jak:
 dotacja inwestycji,
 korzystne warunki kredytowania
inwestycji - kredyty preferencyjne;
 ulgi podatkowe,
 FIT - Feed In Tariff,
 kwoty - określenie udziału OZE,
 net metering,
 analiza kosztów i korzyści.
Brak taryf FIT sprawia, iż Polska
będąca największym krajem w regionie, pozostaje daleko w tyle za
sąsiadami pod względem fotowoltaiki. Inwestorzy zachęcani są poprzez
nieliczne dotacje, Zielone Certyfika-
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Fot. NE

systemów przesyłowych i dystrybucyjnych muszą przyjmować energię z odnawialnych źródeł energii, pod groźbą
kary 75 000 EUR w przypadku odmowy. Operator ma 2 tygodnie na rozpatrzenie wniosku o przyłączenie źródła
fotowoltaicznego oraz 90 dni na przyłączenie (kara za niewykonanie 25000
EUR). Bułgarscy inwestorzy są dobrze
chronieni. Co więcej koszty rozbudowy
sieci ponosi lokalny operator.
Wykorzystanie źródeł fotowoltaicznych jest wysoce korzystne, aczkolwiek ich wdrożenie napotyka wiele
przeszkód. Kraje planujące wdrożenie
fotowoltaiki oraz zwiększenie udziału
energii odnawialnej w łącznym bilansie energetycznym muszą wprowadzić niezbędne mechanizmy wsparcia.
Wsparcie jest kluczowe we wstępnych
etapach formowania rynku. W długim
okresie czasu przewiduje się, że rynek
fotowoltaiki będzie samoregulujący się
i konkurencyjny. Na chwilę obecną
sektor fotowoltaiki silnie zależy od odpowiednich mechanizmów wsparcia.
FIT jest uważany jako najbardziej
efektywny mechanizm. Jest korzystny

Fot. NE

wspierających energię odnawialną.
W przypadku instalacji ogniw fotowoltaicznych na dachach uproszczono procedurę - nie wymagane
jest pozwolenie budowlane oraz nie
ma limitu dla mocy. W przypadku instalacji naziemnych wymagane jest
pozwolenie budowlane oraz spełnienie innych procedur. Co więcej, wszyscy nowi inwestorzy mogą rocznie
przyłączyć łącznie 5 MW (instalacje
po przekroczeniu limitu 5 MW nie są
wspomagane przez FIT).
Inwestorzy w sektorze fotowoltaiki
w Bułgarii mogą starać się o dotację
inwestycji oraz o FIT (FIT wydaje się
szczególnie interesujący z punktu widzenia producentów energii). Stawka
FIT ustalana jest corocznie przez regulatora rynku energii w oparciu o średnią
cenę energii elektrycznej w roku ubiegłym powiększoną o dopłatę FIT (min.
95% z roku poprzedniego). Oznacza,
to iż wraz ze wzrostem cen energii rośnie stawka FIT. Kontrakty na dopłaty
FIT zawierane są z wytwórcami na 25
lat - więcej niż w przypadku pozostałych źródeł odnawialnych. Operatorzy
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ty, pożyczki preferencyjne oraz ulgi
podatkowe.
W 2005 r. wprowadzono zielone
certyfikaty w celu spełnienia wymagań Dyrektywy 2001/77/WE. Cena
zielonego certyfikatu na początku
2011 r. wynosiła 277 zł natomiast
cena energii 180 zł. Oznaczało to,
że producent zielonej energii otrzymywał 457 zł za 1 MWh. W 2011
przyjęto udział energii odnawialnej na
poziomie 10,4%, natomiast w 2017
r. - 12,9%. Przyjęty cel wydaje się
trudny do osiągnięcia bez większych
zmian na rynku OZE. Zamiast nabywania zielonych certyfikatów przedsiębiorstwa mogą uiścić opłatę zastępczą.
W przypadku sprzedaży energii wymagana jest koncesja, naw e t d l a n a j m n i e j s z y c h ź ró d e ł
wytwarzania. Procedury spełnienia wymagań są skomplikowane
i wymagają dużo czasu. Dotychczas
Urząd Regulacji Energetyki zarejestrował 3 instalacje fotowoltaiczne
(łącznie 33 kWp) i wydał koncesję
na instalację 1,1 MW. Strategiczny
dokument - Polityka Energetyczna
Polski do 2030 r. zakłada zainstalowanie 2 MW w 2010 r. oraz 32 MW
źródeł fotowoltaicznych w 2030 r.
Inwestycje w OZE mogą się
ubiegać o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Spójności oraz
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego. Ponadto dotacje mogą pochodzić z programów operacyjnych współfinansowanych przez
UE i Rząd Polski. Najważniejszy Program Operacyjny to Infrastruktura
i Środowisko. Jednakże źródła fotowoltaiczne nie są finansowane z
tego programu. Dotowana jedynie
jest produkcja ciepła z energii solarnej. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska to główne instrumenty
finansowania inwestycji w OZE na
poziomie krajowym. NFOŚiGW nie
finansuje inwestycji w fotowoltaikę.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Śro-

dowiska może udzielić kredytu preferencyjnego na budowę małych i
średnich instalacji fotowoltaicznych.
Schemat wsparcia wykorzystania
źródeł odnawialnych w Czechach został wprowadzony w 2005 r. w postaci Ustawy Promującej Wykorzystanie Odnawialnych Źródeł. Inwestorzy
mogą wybierać pomiędzy taryfą FIT,
a zielonym bonusem. Koszt FIT jak
i zielonego bonusa jest pokrywany
przez operatora systemu dystrybucyjnego. Zielony bonus wiąże się
z większym ryzkiem dla inwestora,
gdyż rynek jest nieprzewidywalny

”

Obecnie istnieje
wiele barier
hamujących
rozwój
i wykorzystanie
solarnych
źródeł energii
elektrycznej.
Społeczeństwo
obawia się,
iż udział energii
solarnej w ogólnej
produkcji energii
będzie minimalny
zaś ceny jej
wytwarzania
będą znacznie
wyższe od cen
energii ze źródeł
konwencjonalnych

i dopłaty mogą ulegać corocznym
zmianom. Ryzyko jest skompensowane poprzez możliwość uzyskania
większych przychodów. Inwestorzy
zostali zwolnieni z płacenia podatku dochodowego pobieranego od
dochodów ze źródeł odnawialnych
przez 5 lat od przyłączenia. Mechanizmy wsparcia wydały się tak korzystne dla inwestorów, że spowodowały
całkowite przesycenie rynku. Sytu-

ację dodatkowo pogorszyli spekulanci zgłaszający chęć przyłączenia nowych źródeł. Niekorzystne regulacje
wymusiły na parlamencie wprowadzenie zmian. Począwszy od 2011
r. zniesiono 5-letnie zwolnienie z podatku dochodowego na rzecz 20.
letniej amortyzacji podatkowej. Dla
wszystkich instalacji przyłączonych
po 1 marca 2011 r. zniesiono dopłaty
FIT. Najbardziej kontrowersyjną zmianą było wprowadzenie od 1 stycznia
2011 działającego wstecz podatku
solarnego w wysokości 26% dochodów, obejmującego lata 2009 i 2010,
rozłożonego w płatnościach na lata
2011-2013. Najważniejszym wydarzeniem było w 2010 r. zawieszenie
wydawania pozwoleń na przyłączenie do sieci nowych źródeł.
Sektor związany z produkcją
energii elektrycznej z źródeł solarnych podlegał w 2010 r. silnemu
wzrostowi. W nowych państwach
członkowskich przyłączono źródła
solarne o łącznej mocy 15 GW. Wynik ten jest znaczący ze względu na
fakt, iż w pozostałych państwach nie
odnotowano większych przyłączeń.
Uwzględniając poprzednie lata, przyłączono łącznie 38 GW, a na 2011
r. zakładany jest 30% wzrost w porównaniu do 2010 r. Pomimo przyłączenia wielu nowych źródeł, energia
solarna stanowi ciągle mniej niż 1%
w całości wytwarzanej energii. Międzynarodowa Agencja Energetyczna
szacuje, że w 2050 solarna energia
elektryczna będzie mogła zaspokoić 11% zapotrzebowania na energię. Rynek energii w nowych krajach
członkowskich powinien rozwijać się
w sposób zrównoważony (uwzględniając potrzeby producentów, operatorów i konsumentów), tak aby nie
przeoczyć szans i możliwości związanych z energią solarną. 
Materiał powstał na podstawie raportu: Status of photovoltaics In the European Union New Member Sates 2010,
w ramach projektu PV-NMS-NET w UE
w Programie Intelligent Energy Europe.
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-D]GDQDĂPLHFLDFK
cji i spalonych odpadów. Żeby dobić
do średniej unijnej, powinniśmy już w
2008 r. mieć o połowę mniej odpadów składowanych, 20 razy więcej
spalanych i co najmniej 3 razy więcej poddanych recyklinacji.
Jedną z planowanych przez rząd
technologii, które mają problem rozwiązać, jest przekształcanie termiczne tej góry odpadów w profesjonalnych spalarniach. Jednak nawet
wybudowanie kilkunastu dużych i
bardzo kosztownych instalacji w największych miastach - co też zajmie
dobrych kilka lat - nie rozwiąże całego problemu gospodarki śmieciami, wciąż pozostanie w Polsce wiele
miejsc, gdzie nie będzie możliwości
spalania. Alternatywą dla spalarni
odpadów komunalnych może być
nowoczesny zakład MBT - Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzanie
(ang. Mechanical-Biological Treatment), w którym produkowane jest
paliwo alternatywne.
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Plan Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
dotyczący redukcji odQDGZLĂODñVNLHM
padów składowanych do 2013 r.,
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zostanie być może zrealizowany w
2015 r. w 6 z 12 zakładanych w plaRUJDQL]DF\MQHM
nie lokalizacji (dużych miast, tj. WarZ\FKRG]LGRSLHUR]
szawa, Kraków, Gdańsk, itp.). Żeby
HWDSXSUHQDWDOQHJR
było ciekawiej, Komisja Europejska
zamierza 1 stycznia 2025 r. obudzić
$SRQLHZDĝZRGSDG\
nas z całkowitym zakazem składoZV]HONLHMPDĂFLMHVWHĂP\ wania.
Fakty są bezlitosne: w 2008 r.
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86,8% odpadów, a do ponownego
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jedynie 8,9%. Niespełna 4% bioodZ3ROVFHRGQLHĂÊ
padów poddanych zostało kompo]QDF]ÈF\VXNFHV
stowaniu i nieznaczny ułamek, czyli
0,4% zostało spalonych.
3RGZDUXQNLHP
Pośród 27 członków UE zajmuĝHSR]ZROÈQDWR
jemy miejsce 22 jeśli idzie o poziom
UHJXODWRU]\SUDZD
składowanych, poddanych recyklina-
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 Paliwo alternatywne,
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czyli co?
Kwestią do rozstrzygnięcia pozostaje jednak to co można nazwać
paliwem alternatywnym i co z nim
można zrobić. Już sama nazwa nastręcza pewne trudności i w obiegu znajduje się kilka. Jedną z nich
jest SRF (ang. Solid Recovered Fuel), czyli Stałe Paliwo Wtórne. Inna
to RDF (ang. Refuse Derived Fuel),
czyli po prostu Paliwo z Odpadów.
O ile brak jest jednoznacznej nomenklatury, o tyle bardziej zgodni są
eksperci w określeniu tego, czym
paliwo alternatywne w istocie jest.
Dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński
z Politechniki Łódzkiej podaje następującą definicję: są to odpady
palne, rozdrobnione, o jednorodnym stopniu wymieszania, powstałe w wyniku zmieszania odpadów
innych niż niebezpieczne, z udziałem lub bez udziału paliwa stałego,
ciekłego lub biomasy, które w wyniku przekształcenia termicznego nie
powodują przekroczenia poziomów
emisji określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie
standardów emisyjnych z instalacji
odnoszących się do procesu współspalania odpadów.
Paliwo alternatywne jest sklasyfikowane w katalogu odpadów pod
numerem 19 12 10, czyli jest traktowane jako odpad. Jest to paliwo o
unormowanych właściwościach jakościowych (m.in. pod względem takich
parametrów jak wartość opałowa, zawartość chloru, rtęci) wytworzone z
odpadów innych niż niebezpieczne,
wykorzystywane jako źródło energii
w procesach spalania lub współspalania odpadów.
Definicja nadana przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN)
określa SRF jako stałe paliwo wytworzone z odpadów innych niż niebezpieczne, wykorzystywane dla odzysku energii w instalacjach spalania
lub współspalania oraz spełniające
wymagania klasyfikacji i specyfikacji

podane w CEN/TS 15359. CEN uzyskał w 2002 r. od Komisji Europejskiej mandat na opracowanie norm
regulujących jakość i stosowanie paliw alternatywnych. W latach 20042010 komitet techniczny CEN opracował 31 norm, z czego 11 norm
jest już ustanowionych i kolejnych
7 zostanie ustanowionych do końca 2011 r.
Paliwo z odpadów - materiał opałowy w postaci wałków wytworzony
z silnie rozdrobnionych odpadów - w
przemyśle cementowym stosowane
jest jako zamiennik węgla i mazutu.
Można je spalać w spalarniach odpadów komunalnych przystosowanych
do współspalania paliwa alternatywnego, w specjalnych obiektach energetycznych przystosowanych jedynie
do spalania paliwa alternatywnego posiadających status spalarni odpadów,
a także współspalać w przemyśle cementowym zastępując części paliwa
kopalnego oraz współspalać w kotłach
energetycznych.
Do produkcji RDF najczęściej wykorzystuje się zużyty papier i karton,
tekstylia (głównie dywany), tworzywa
sztuczne, drewno i gumę. Inne surowce, z których produkowane jest to paliwo to odpady komunalne, opony, odpadowe rozpuszczalniki i pozostałości
po destylacji rozpuszczalników, pozostałości z demontażu samochodów,
odpady zwierzęce, zużyte oleje, trociny, masa włóknista z zakładów papierniczych, osady ściekowe, słoma.
W wyniku procesu mechanicznobiologicznej obróbki odpadów powstaje paliwo alternatywne o wartości opałowej na poziomie 14-16 MJ/kg (bez
suszczenia) lub 16-18 MJ/kg (z suszeniem). Jak wskazuje dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński, RDF wytworzone w
instalacjach MBT jest w dalszym ciągu
odpadem, a zatem elektrociepłownie
opalane RDF są spalarniami odpadów.
Wielgosiński twierdzi, że istnieje
szansa na utratę przez odpady ich statusu, przez co dużo prostsze będzie
ich wykorzystanie w sektorze energetycznym. Ramowa Dyrektywa Odpa-

dowa 2008/98/EC w art. 6 przewiduje możliwość utraty przez odpady ich
statusu: „end-of-waste status”. Kryteria tego procesu są obecnie opracowywane i zdaniem Wielgosińskiego
już wkrótce będzie istniała możliwość
produkcji RDF nie będącego odpadem z takich surowców (zużytych),
jak biogaz, biodiesel, bioetanol, oleje
mineralne i syntetyczne, oleje roślinne
i olej spożywcze, rozpuszczalniki, koncentraty płynów przemysłowych, płynne produkty pirolizy (np. ciężki olej),
drewno, opony, plastik, papier, tekstylia, odpady organiczne, różne rodzaje
paliw stałych wyprodukowanych bez
użycia niebezpiecznych substancji,
w tym odpady komunalne, zwierzęce
produkty uboczne i ich pochodne (jak
łój, czy sadło), wysuszone nieczystości (szlam, osad), stałe produkty pyrolizy (np. smoła).
Kwestia klasyﬁkacji paliw alternatywnych przysparza sporo problemów
formalno-prawnych. - Proces współspalania paliw alternatywnych z węglem kamiennym jest procesem termicznego przekształcania odpadów,
a instalacja przemysłowa, w której
proces ten zachodzi jest instalacją
współspalania odpadów - uważa dr
inż. Aleksander Sobolewski z Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla. Jego
zdaniem podstawowym parametrem
rozróżniającym odpad od produktu
jest to, że wszystkie wytwarzane na
świecie produkty posiadają pewne ściśle określone i konkretne wymagania
jakościowe, natomiast odpad stanowi
całą resztę. Drugi jest parametr ekonomiczny: jeśli ktoś chce dostać produkt, to musi komuś za niego zapłacić, jeśli natomiast ktoś chce czegoś
się pozbyć i musi komuś zapłacić za
odbiór, to wtedy mówimy o odpadzie.
Pomiędzy składem emisji ze spalania węgla i ze spalania odpadów nie
ma dużej różnicy. W niektórych przypadkach to węgiel ma większą zawartość np. rtęci niż paliwa alternatywne
19 12 10.
Są jeszcze również paliwa alternatywne o kodzie 19 12 11, które wyko-

nuje się podobnie jak te pierwsze, tyle
że z wykorzystaniem odpadów niebezpiecznych. Jednak „dyrektywa spalarniowa” i Rozporządzenie w Sprawie
Standardów Emisyjnych wyraźnie mówią, że jeśli wytwarza się 40% mocy z
odpadów niebezpiecznych, wówczas
przechodzi się na standardy spalarni
odpadów.

 Transgraniczna
wymiana śmieci
Decyzje zezwalające na przemieszczanie za granicę i do Polski RDF wydaje Główny Inspektorat
Ochrony Środowiska. Cały proces rozpoczął się około10 lat temu, gdy zaczęto sprowadzać do Polski paliwa
alternatywne z Niemiec. Początkowo
GIOŚ analizował osobno każdy przypadek, badając każdorazowo skład,
rodzaj odpadów i przeznaczenie. Jednak w połowie pierwszej dekady XXI
w. paliw tych zaczęło przybywać i aby
umożliwić szybszy rozwój technologii mających na celu wykorzystanie
RDF w cementowniach i innych gałęziach przemysłu, Inspektorat postanowił opracować wytyczne i kryteria,
jakimi będzie się kierować wydając
zezwolenia na przywóz paliw z odpadów do Polski.
W tym samym czasie Polska
przystępowała do struktur Unii Europejskiej i powstała nowa ustawa o
przemieszczaniu odpadów, w której
znalazł się przepis dający GIOŚ możliwość uzależnienia wydania zgody
na przywóz określonego paliwa, jeśli
instalacja przetwarzająca je będzie
wykorzystywała określoną ilość odpadów powstałych w Polsce. W związku
z tym zostały opracowane w 2006 r.
wytyczne określające ilości odpadów
wyprodukowanych w Polsce, które
muszą być wykorzystane w procesie
produkcji paliwa.
Za paliwo alternatywne GIOŚ
uznaje odpady o kodzie 19 12 10,
„które będą wykorzystywane bezpośrednio w instalacji w procesie odzysku R1 (wykorzystanie jako paliwa

lub innego środka wytwarzania energii), bez konieczności wykonywania
dodatkowych operacji przejściowych
przed ich skierowaniem do instalacji
realizującej odzysk”. Zapis ten jest
efektem sytuacji, kiedy sprowadzano do Polski częściowo przerobione odpady, które później na miejscu
miały być uzdatniane, ale nie zawsze
się to udawało i powodowało różne
problemy.
Wytyczne Inspektoratu określają
również sposoby wykorzystania pali-

”

Wykorzystanie
przez cementownie
osadów
ściekowych
generuje szereg
korzyści, tj.
unikanie opłat
z tytułu emisji
CO2, zmniejszenie
kosztów nabycia
paliwa dzięki
zastąpieniu paliwa
konwencjonalnego
oraz opłata
za przyjęcie
mechanicznie
odwodnionych
osadów
ściekowych

wa. - Paliwo ma być wykorzystane w
całości i nie powinny powstawać żadne odpady wtórne. W cementowniach
paliwo to jest wykorzystane w celach
energetycznych, a popiół wchodzi w
skład cementu, więc tu nie pozostaje żaden odpad. Jednak w przypadku elektrowni GIOŚ kontrolowałby nie
tylko proces spalania odpadów, ale
także dalsze życie popiołów i wymagałby, żeby były one w jakiś sposób
zagospodarowane, a nie traﬁały na
składowisko - uważa Wiesław Sobczyk, przedstawiciel GIOŚ.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wyłączył możliwość wytwarzania paliwa z odpadów niebezpiecznych, a także z kilku innych odpadów,
których w Polsce jest dużo. Inspektorat nie chce wydawać zezwoleń na
te grupy odpadów, z których paliwa
mogą być wytwarzane w kraju: odpady komunalne, posortownicze i osady ściekowe.
Aby importować paliwo alternatywne, jego producent musi wskazać
źródła pochodzenia odpadów, czyli
miejsca skąd one pochodzą (np. z
przemysłu, rozbiórek). Importowane
paliwo musi być rozdrobnione, w postaci brykietów lub granulatu w zależności od tego, do jakiej jest przeznaczone instalacji.
Z punktu widzenia procesu nadzoru nad jakością paliwa istotną regulacją jest ograniczenie ilości rodzajów
odpadów, z których paliwo może być
wykonywane do maksymalnie dziesięciu. Ponadto GIOŚ nie wyraża zgody
na przywóz paliwa alternatywnego, w
którego skład wchodzą: odpady ulegające biodegradacji (powyżej 10%),
szkło (powyżej 5%), odpady metalowe (powyżej 3%), odpady mineralne (w tym budowlane, powyżej 7%),
niepalne odpady wielkogabarytowe.
W 2006 r. została określona również
wymagana minimalna wartość procentowa odpadów wytworzonych w
Polsce, które muszą być wykorzystane w produkcji paliwa alternatywnego
przywożonego do naszego kraju. Od
IV kwartału 2007 r. do I kwartału 2011
r. udział ten rósł od 15% do 50% i na
tym poziomie pozostanie.
W 2010 r. przywieziono do Polski około 195 tys. ton paliwa alternatywnego. Rok wcześniej było to 222
tys. W pierwszym półroczu 2011 r.,
wg danych GIOŚ było 55 tys. ton, co
oznacza znaczny spadek importu.
Jak zaznacza Sobczyk, możliwości
przywozu, zgodnie z wydanymi zezwoleniami, co roku jest średnio ponad 2 razy więcej niż rzeczywistego
importu. Część zezwoleń nie jest realizowanych w ogóle, a czasami pali-
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wo ostatecznie nie spełnia postawionych wymagań.
W tym roku do końca sierpnia wydano 7 zgód na import paliwa (łącznie na 162 500 ton dla 4 cementowni) oraz pierwszą zgodę na eksport
paliwa do Niemiec (10 000 ton). Paliwo eksportowane jest przeznaczone do elektrowni, nie do cementowni.
Do Polski w całości import jest realizowany z Niemiec i tylko do cementowni. - Polskie elektrownie jeszcze
nie dojrzały do tego, żeby to sprowadzać i wykorzystywać - na razie
sprowadzają dużo więcej biomasy twierdzi Sobczyk.

 Piec cementowy

PALIWA DLA ENERGETYKI

uratuje nas przed
zaśmieceniem
Przemysł cementowy jest w Polsce największym konsumentem paliw alternatywnych. W 9 spośród 11
istniejących u nas cementowni spala
się paliwa alternatywne.
Wg Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych w 2009 r. w polskim sektorze cementowym wykorzystano w sumie 751900 ton paliw
z odpadów. 78% (niespełna 590 tys.
ton) stanowiło paliwo alternatywne
typu 19 12 10 (paliwo rozdrobnione
otrzymywane z odpadów innych niż
niebezpieczne, w tym z odpadów komunalnych) oraz 19 12 11 (uzyskane
z odpadów niebezpiecznych). Drugie
miejsce pod względem wielkości zużycia zajęły opony i odpady gumowe,
których spalono ponad 64 tys. ton.
Inne rodzaje wykorzystanych odpadów to tworzywa sztuczne, odpady
z ﬂotacyjnego wzbogacania węgla,
osady ściekowe (2,5%) czy łupki powęglowe.
Prognozowane wykorzystanie paliw alternatywnych w 2011 r. zdaniem
Instytutu jest na poziomie 900 tys.
ton.
Szacunkowe dane mówią, że ponad 40% ciepła w sektorze cementowym jest produkowane z paliw alternatywnych. Taki poziom został

osiągnięty w ciągu 10 lat stabilnego
wzrostu zużycia tych paliw. - Jedna z
polskich cementowni produkuje nawet
85% ciepła z paliw alternatywnych. W
związku z tym, paliwem dodatkowym,
a nie podstawowym, w tym przypadku
jest węgiel - zauważa Franciszek Słodeczek z Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych. Wynika to przede
wszystkim z zalet pieca cementowego
pod kątem współspalania odpadów.
Najważniejsze z nich to wysokie temperatury pracy, wysokie czasy przebywania, stała temperatura utrzymywana przez klinkier, czy destrukcja
związków organicznych.
- To, co rozróżnia piec cementowy
od dedykowanych spalarni, to fakt,
że piec ten całkowicie wykorzystuje
popioły z paliw jako składnik klinkieru, a zatem jest to połączenie dwóch
procesów: odzysku energetycznego
i recyklingu materiałów w strukturze
cementu. Poza tym ma miejsce chemiczno-mineralogiczne związanie metali ciężkich w strukturze cementu wskazuje także Słodeczek.
Dzięki Dyrektywie IED Parlamentu Europejskiego z 2010 r. w sprawie
standardów emisji przemysłowych i
ich kontroli dokumenty wspomagające identyﬁkację i upowszechnianie
najlepszych dostępnych technik (tzn.
BREF), mają uzyskać wkrótce sta-

tus aktów prawnych. Techniczne wymagania współspalania paliwa z odpadów w piecach cementowych są
szczegółowo określone w powiązanych z BREF rekomendacjach BAT,
które nakładają obowiązek prowadzenia działalności zgodnie z wymogami
najlepszej dostępnej techniki.
Rekomendacje te, w obszarze dotyczącym współspalania paliw z odpadów w piecach cementowych dotyczą przede wszystkim stosowania
systemów zapewniania jakości, które
pozwalają gwarantować odpowiednie
właściwości odpadów, co w praktyce oznacza kontrolę każdej dostawy
pod kątem zawartości chloru, metali tj.
kadm, rtęć, tal, siarka czy chlorowce,
a także określają zasady zarządzania
bezpieczeństwem przy stosowaniu
odpadów niebezpiecznych.
Rekomendacje te określają również sposób podawania odpadów do
pieca, m.in. punkty wsadu odpadów
właściwych pod względem temperatury i czasu przebywania, wymóg
ciągłego i nieprzerwanego podawania
odpadów, czy zaprzestawania współspalania odpadów w takich fazach
jak rozruch i wygaszanie pieca, gdy
nie jest możliwe osiągniecie odpowiednich temperatur i czasu przebywania. Poza tym wszystkie instalacje
muszą mieć ciągły monitoring wszyst-
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kich zanieczyszczeń, z wyłączeniem
metali i dioksyn, które kontroluje się
okresowo.
Stosowanie paliw alternatywnych
wymaga wprowadzania do instalacji
dodatkowych elementów i procesów.
Wszystkie piece współspalające odpady zawierają instalacje zwane „bypass”. Ich zadaniem jest odciąganie
części gazów z pieca, ze względu na
to, że występuje tam duża koncentracja zanieczyszczeń z paliw alternatywnych. Gazy te schładza się, wytrąca się z nich zanieczyszczenia, które
wyprowadza się na zewnątrz pieca,
a później zawraca się do cementu.
To dlatego w porównaniu z piecami opalanymi samym pyłem węglowym, te wykorzystujące paliwa alternatywne charakteryzują się większymi
stratami ciepła. Straty te są także wynikiem niższej kaloryczności paliwa
odpadowego od węgla. Wzrost zużycia ciepła osiąga poziom nawet ponad
50%, zależnie od rodzaju pieca. Nie
wpływa to jednak w znaczący sposób
na ekonomiczny aspekt użycia paliw
odpadowych.
Zdaniem przedstawiciela Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, obecnie stosowane w polskich
cementowniach technologie współspalania odpadów w całości spełniają europejskie standardy emisyjne, a
także standardy dotyczące kontroli
odpadów, ich dozowania, korzystania z odpadów niebezpiecznych i warunków termicznego przekształcania.

 Energetyka łapie się
za głowę i drży przed
testami
Polska energetyka zawodowa paliw alternatywnych jak na razie nie wykorzystuje. Główną przyczyną nie jest
niechęć zarządów do opalania pieców śmieciami, ale przede wszystkim
skomplikowane i długotrwałe procedury uzyskania zezwolenia. - Przemysł
energetyczny zainteresowany jest pozyskiwaniem wyłącznie paliwa o ściśle
zdeﬁniowanych cechach użytkowych

i charakterystyce ﬁzykochemicznej, w
praktyce spełniającego wymagania
dla SRF - Stałe Paliwo Wtórne (ang.
Solid Recovered Fuel) - uważa dr inż.
Aleksander Sobolewski z Instytutu
Chemicznej Obróbki Węgla.
Podstawowe wymagania sektora
energetycznego dotyczące paliw alternatywnych, które zostały określone
przez Instytut, to przede wszystkim:
stabilna charakterystyka parametrów
energetycznych, emisyjnych i korozyj-

”

Osady ściekowe
zostały
zdeﬁniowane
jako odpad, co
pociąga za sobą
określone warunki
użytkowania,
m.in. podlegają
regulacjom ustawy
o odpadach,
rozporządzenia
w sprawie
standardów
emisyjnych, w
związku z czym
przy ich spalaniu
należy dotrzymać
wymagań
procesowych

nych (wartość opałowa, zawartość
siarki, chloru), jednorodne rozmiary
i gęstość nasypowa określone indywidualnie dla poszczególnych typów
instalacji kotłowych, czy brak zanieczyszczeń metalicznych i mineralnych,
uszkadzających układy mielenia i dozowania.
Zdeﬁniowanie jakości paliw wtórnych jest kluczowym warunkiem do
wprowadzenia go w procesy energetyki. Europejski Komitet Normalizacyjny
określił 3 parametry charakterystyczne, które pomagają sklasyﬁkować odpad jako wtórny produkt paliwowy.

Te parametry to: wartość opałowa, zawartość chloru i zawartość
rtęci. Każdy z parametrów posiada 5
klas o określonej wartości. I tak, najgorsza piąta klasa wartości opałowej
jest równa lub większa niż 3 MJ/kg,
a najlepsza pierwsza klasa równa lub
większa niż 25 MJ/kg. Mniej więcej na
poziomie 7 MJ/kg paliwo zaczyna się
autotermicznie spalać.
Drugi parametr, chlor, jest istotny
przede wszystkim z punktu technicznego odbiorcy, tzn. czy doprowadzi do
korozji instalacji, czy też nie. Pierwsza
klasa paliwa zgodnie z tą klasyﬁkacją
zawiera maksymalnie 0,2% wag chloru, a piąta do 3%.
Trzeci parametr, zawartość rtęci,
jest wskaźnikiem jakości ekologicznej
paliwa. Jej przeciętna zawartość dla
paliw klasy pierwszej nie może być
większa niż 0,02 mg/MJ, natomiast
dla klasy piątej 0,5 mg/MJ.
Tego typu parametryzacja pozwala na szybkie i przejrzyste określenie
oraz sklasyﬁkowanie paliw wtórnych.
Z punktu widzenia Unii Europejskiej
jest to jeden z pierwszych kroków do
stworzenia otwartego rynku europejskiego tych paliw.
Korzyści, jakie może osiągnąć
energetyka z tytułu wykorzystania
SRF, to głównie uzyskanie tańszego
paliwa, obniżenie emisji CO2, a także
możliwość korzystania z odnawialnego, łatwo dostępnego źródła energii.
Barierami dla wykorzystania SRF w
energetyce są przede wszystkim formalizm prawny w zakresie gospodarowania odpadami, problemy techniczne
związane z dotrzymaniem wymagań
dla termicznego przekształcania odpadów (stare instalacje),a także problemy technologiczne związane z korozją i obniżeniem wymiany ciepła.
- Najważniejszą barierą formalnoprawną i techniczną dla energetyki
jest wymóg procesowy przy współspalaniu do 1% udziału paliwa SRF i
powyżej 1% udziału, jak dla spalarni
odpadów - uważa Sobolewski. Realizacja procedury odbywa się przy
udziale 3 podmiotów: organ samo-
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rządowy - posiadacz odpadów, operator instalacji - energetyk, jednostka
badawcza niezależna - weryﬁkacja
właściwości odpadów. Cały proces
wymaga uzyskania zezwolenia na wykonanie badań odpadów, następnie
przeprowadzenia testów bazowych,
w wyniku których zostaną określone
możliwości spełnienia przez instalację parametrów termicznego przekształcania odpadów, wykonania charakterystyki energetyczno-emisyjnej
dla celów porównawczych, badania ubocznych produktów spalania
i w trzecim etapie przeprowadzenia
testów krótkoterminowych dla nominalnej i minimalnej mocy kotła, a
następnie w czwartym etapie przeprowadzenia testu długoterminowego. Na koniec składa się wniosek o
zezwolenie na współspalanie odpadów. - Jest to zbyt skomplikowany,
długotrwały, uciążliwy i zawierający
różnego rodzaju pułapki proces, aby
koncerny energetyczne były zainteresowane wykorzystaniem SRF, a jego
zalety nie rekompensują pracy, którą
trzeba włożyć - twierdzi Sobolewski.
- Testy badawcze najczęściej są
podejmowane na starych, nie w pełni
sprawnych instalacjach kotłowych, dla
których trudno jest utrzymać stabilność
procesu spalania dla podstawowego
paliwa - wskazuje Sobolewski, jako
główne przyczyny dotychczasowych
niepowodzeń współspalania SRF w
krajowej energetyce. Ten stan rzeczy
wynika z całkiem logicznych decyzji
elektrowni, gdyż elektrownia posiadająca np. 4 kotły do przeprowadzenia testów przeznaczy ten najstarszy i
najgorszy, a nie najnowszy i najlepszy.
Wśród innych przyczyn Sobolewski
wymienia trudności technologiczne na
etapie rozdrabniania i dozowania paliw alternatywnych, niedotrzymywanie
wymagań procesowych dla procesu
termicznego przetwarzania odpadów,
przekraczanie standardów emisyjnych.
Prowadzenie współspalania SRF
w istniejących instalacjach energetycznych często wymaga modyﬁkacji
układów przygotowania i dozowania

paliwa, a także układów oczyszczania
spalin. Duża część aktualnie działających instalacji kotłowych nie posiada
układów oczyszczania spalin zapewniających możliwość dotrzymania wysokich standardów emisyjnych wymaganych dla współspalania odpadów
(np. nie zawiera węzła odsiarczania
spalin). Wymaga to nakładów ﬁnansowych, które na obecnym etapie nie
są rekompensowane przez dodatkowe korzyści.
- Warunkiem upowszechnienia stosowania paliw wytwarzanych z odpadów w energetyce jest w pierwszym
rzędzie wdrożenie mechanizmów
umożliwiających zaliczenie części
energii wytwarzanej z ich wykorzystaniem do energii odnawialnej - stwierdza Sobolewski.

 Pół mln ton osadów
ściekowych do spalenia
i 160 tys. ton popiołu
do zagospodarowania
Dane GUS za 2010 r. pokazują,
że w Polsce funkcjonuje ponad 3000
komunalnych oczyszczalni ścieków,
obsługujących w sumie 24 mln mieszkańców. Większość z nich to nowe instalacje, wyposażone w technologie
pozwalające na lepsze oczyszczanie,
czyli zwiększoną produkcję odpadów.
W 2009 r. w oczyszczalniach tych wytworzono ponad 560 tys. ton suchej
masy komunalnych osadów ściekowych. Krajowy Program Oczyszczania
Ścieków Komunalnych prognozuje, że
w 2015 r. zostanie osiągnięty poziom
642,4 tys. ton, a w 2018 r. 700 tys.
Z kolei Krajowy Program Gospodarowania Odpadami przewiduje, że
unieszkodliwianie termiczne będzie
podstawową metodą zagospodarowania osadów ściekowych. W 2015 r. ma
to być niespełna 40% całej suchej masy, czyli równowartość około 260 000
ton suchej masy. Dr inż. Jurand Bień z
Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechniki Częstochowskiej wylicza, że w wyniku tego procesu powstanie około 130 000 ton popiołu w

tym roku. - Osady ściekowe są takim
produktem, gdzie zawartość osadów
mineralnych wynosi około 40% - mówi
Bień. W 2018 r. ilość spalanych osadów ma dobić do 60%, czyli do 408
000 ton, a popiołu z tego powstanie
około 163 000 ton.
Zdaniem Juranda Bienia osiągnięcie założeń na 2018 r. jest na dzień
dzisiejszy nierealne.
Wskazuje on, że 1 stycznia 2013
r., osady ściekowe nie będą mogły być
składowane (na mocy Rozporządzenia
Ministra Gospodarki z dnia 12 czerwca
2007 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów),
co z pewnością będzie dopingowało
różne działania na zagospodarowanie tych odpadów, ale też przyniesie
dużo kłopotu.
Metody wykorzystywane do pozbywania się tego typu osadów to głównie
monospalanie, współspalanie i procesy alternatywne. Współspalanie może
być realizowane z węglem, biomasą,
odpadami, a także w innych procesach m.in. przemysłu cementowego.
Osady ściekowe zostały zdeﬁniowane jako odpad, co pociąga za sobą
określone warunki użytkowania, m.in.
podlegają regulacjom ustawy o odpadach, rozporządzenia w sprawie standardów emisyjnych, w związku z czym
przy ich spalaniu należy dotrzymać
wymagań procesowych dotyczących
m.in. temperatury i czasu przebywania
spalin w komorze.
- Jednym z pierwszych pomysłów
na rozwiązanie tego problemu było
podjęcie próby spojrzenia na odpady ściekowe jako na biomasę - opowiada Bień. - Jeżeli popatrzymy na
definicję osadów ściekowych to nie
można w żaden sposób powiedzieć,
że są one biomasą. - Jeżeli popatrzymy na to z punktu widzenia Rozporządzenia Ministra Środowiska z
dnia 12 września 2008 r. w sprawie
monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji, to osady ściekowe zostały tam
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nikami przeprowadzonych badań) następującymi średnimi wartościami:
opałowa > 12 MJ/kg, wilgotność <
10%, zawartość chloru < 0,7%, zawartość siarki < 1%, suma metali <
2000 ppm.
- Wykorzystanie przez cementownie osadów ściekowych generuje szereg korzyści, tj. unikanie opłat z tytułu
emisji CO2, zmniejszenie kosztów nabycia paliwa dzięki zastąpieniu paliwa konwencjonalnego oraz opłata za
przyjęcie mechanicznie odwodnionych osadów ściekowych - zauważa Bień. Również istotne pozostają korzyści środowiskowe, a przede
wszystkim bezpieczne zagospodarowanie osadów w ramach bezodpadowej technologii, w wyniku której
popiół wbudowywany jest w klinkier,
zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz oszczędność paliw kopalnych. 

Fragment instalacji do produkcji paliwa alternatywnego - Dąbrowa Górnicza

PALIWA DLA ENERGETYKI

czalnia produkuje osady o innej charakterystyce fizyko-chemicznej. Różne oczyszczalnie, z uwagi m.in. na
lokalizację (np. obszar przemysłowy,
czy rolniczy), czy pory roku, posiadają różnego rodzaju ścieki, które pozostawiają różne osady.
Politechnika Śląska przebadała
43 oczyszczalnie ścieków z terenu
Górnego Śląska i uzyskane wyniki obrazują szeroki zakres parametrów osadów. Wśród badanych były
oczyszczalnie, gdzie ilość ścieków
przemysłowych przekraczała 80% i
były takie, gdzie ich praktycznie w
ogóle nie było. Ogólne kryteria paliwa
alternatywnego (19 12 10/11) mają
następujące właściwości: wartość
opałowa > 18 MJ/kg, wilgotność <
15%, zawartość chloru < 0,7%, zawartość siarki < 1%, suma metali <
2000 ppm. Osady ściekowe (19 08
05) charakteryzują się (zgodnie z wy-
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wymienione jako biomasa neutralna
pod względem emisji CO2 - uzupełnia Bień. Zatem przy ograniczeniach
emisyjności dla sektora cementowego korzystanie z tych osadów wydaje
się być dobrym rozwiązaniem.
Drugą możliwością są odnawialne źródła energii i rozszerzenie Rozporządzenia Ministra Środowiska z 2
czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych kwalifikowania części energii odzyskanej
z termicznego przekształcenia odpadów komunalnych. Ze względu na to,
że osady ściekowe nie są odpadem
komunalnym, nie mogą być potraktowane jako OZE. Ale gdyby udało
się uzupełnić to rozporządzenie, to
wówczas można by je w ten sposób
zakwalifikować.
Właściwości osadów są bardzo
niejednorodne, wpływają na nie różne
czynniki i w zasadzie każda oczysz-
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samorządami
Przedsiębiorstwo rozpoczęło swoją działalność w Poznaniu, gdzie w
1992 r. powstała pierwsza w Polsce
spółka w branży gospodarki odpadami o charakterze partnerstwa publiczno-prywatnego. Miasto Poznań pozyskało strategicznego partnera, który
przeprowadził kompleksową modernizację systemu logistycznego zbiórki
i odbioru odpadów oraz poczynił wiele
inwestycji proekologicznych. Obecnie
REMONDIS jest wspólnikiem wielu
miast w Polsce, np.: Otwock, Szczecin, Świdnik, Tarnowskie Góry oraz
miasta Krosno.

 Ekologia to inwestycje
w nowoczesne
technologie
Obecnie REMONDIS posiada 41
oddziałów na terenie całego kraju,

zatrudnia 2400 pracowników i uzyskuje obrót w wysokości ok. 750
mln zł rocznie. To co wyróżnia REMONDIS na tle innych podmiotów
prywatnych działających w zakresie gospodarki recyklingowej w Polsce, to rozbudowana sieć własnych

sortowni odpadów opakowaniowych
i komunalnych, instalacji do paliwa
alternatywnego, recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz organizacje odzysku
EKO-PUNKT S.A. i ELEKTRO-SYSTEM S.A.

Fot. REMONDIS Sp. z o.o.

PALIWA DLA ENERGETYKI

 Współpraca z

Instalacja do produkcji paliwa alternatywnego. W Polsce przedsiębiorstwo REMONDIS
jest liderem produkcji wysokiej jakości paliwa alternatywnego. Posiada cztery
nowoczesne zakłady: w Warszawie, Opolu, w Górażdzach i najnowszy w Dąbrowie
Górniczej - widoczny na zdjęciu.
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Fot. REMONDIS Sp. z o.o.

 Oferta dla zarządców
nieruchomości

 Zbiórka zużytego
sprzętu RTV i AGD
Specjalnego traktowania wymagają elektroodpady, czyli zużyty
sprzęt RTV i AGD. Obsługa komplek-

Instalacja do elektrorecyklingu. REMONDIS inwestuje w nowe technologie
przetwarzania odpadów. W zakładach elektrorecyklingu, jak np. w Błoniach odzyskuje ze
zużytego sprzętu surowce wtórne.

sowa obejmować może zbiórkę cykliczną lub nawet stworzenie stałego punktu zbiórki na terenie osiedla,
gdzie mieszkańcy mogą nieodpłatnie
pozbywać się tych problemowych
odpadów. Zebrane elektroodpady
trafiają do nowoczesnych zakładów
elektrorecyklingu w Łodzi, Błoniach i
Słupsku, gdzie spółka REMONDIS
Electrorecycling ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
bezpieczne odzyskuje surowce, które ponownie wykorzystuje się w gospodarce.

 Utrzymanie porządku i
czystości w gminie
Działalność w tym zakresie polega
głównie na usługach letniego i zimowego utrzymania dróg i ulic, mechanicznym
zamiataniu alejek parkowych lub cmentarnych, parkingów, placów, hal produkcyjnych i handlowych, pielęgnacji zieleni,
a także kompleksowego administrowania obiektami. Wszystkie usługi wykonywane są przy pomocy profesjonalnego
sprzętu, fachowo, szybko i bezpiecznie.

 Gospodarka wodnokanalizacyjna

REMONDIS - fakty, dane, liczby








lider gospodarki odpadami w Polsce
oferuje szeroki zakres usług dla samorządów, przemysłu, handlu,
rzemiosła i klientów indywidualnych
obrót 2010 - 750 mln PLN
zatrudnienie - 2300 pracowników
41 oddziałów na terenie całego kraju
zbiera i przetwarza ponad 1,5 mln ton odpadów i surowców wtórnych rocznie
sieć 20 własnych instalacji do przetwarzania odpadów.
Dodatkowe informacje: www.remondis.pl

REMONDIS oprócz kompleksowej
gospodarki odpadami, zajmuje się także gospodarką wodno-ściekową. Najlepszym przykładem są działania ﬁrmy
REMONDIS Aqua w Toszku i Drobinie,
których mieszkańcy, dzięki świetnie
układającej się współpracy z lokalnym
samorządem, są zaopatrywani w wodę
o najwyższych parametrach czystości.
Ponadto gospodarstwa domowe mają zapewniony odbiór i oczyszczanie
ścieków. 

PALIWA DLA ENERGETYKI

Gospodarka odpadami obejmuje kompleksowe usługi w zakresie
zbiórki i transportu oraz przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów
wszelkiego rodzaju, z niebezpiecznymi włączanie. W sposób bezpieczny
dla środowiska REMONDIS odbiera 1,5 mln ton odpadów i surowców
wtórnych na terenie całego kraju. Posiada kilkaset tys. różnego rodzaju
pojemników i kontenerów na odpady
i specjalnych pojemników do zbiórki
surowców wtórnych. REMONDIS może poszczycić się pierwszą w Polsce
potrójną certyfikacją ISO - w zakresie zarządzania, ochrony środowiska
oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
Dużym Klientom, takim jak spółdzielnie mieszkaniowe, REMONDIS
oferuje kompleksowe usługi w zakresie zbiórki i transportu wszelkiego rodzaju odpadów. Poprzez tzw.
outsourcing gospodarki odpadami
zarządcy nieruchomości mogą rozwiązywać problem odpadów komunalnych, segregacji surowców wtórnych przy współpracy z jednym,
sprawdzonym partnerem.
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Bank Ochrony Środowiska ma
utrwaloną pozycję na polskim rynku bankowym. Działa od 20 lat i zawsze był
szczególnie związany z ﬁnansowaniem
projektów proekologicznych. Kredyty, jakie proponuje inwestorom podejmującym
przedsięwzięcia służące poprawie stanu
środowiska, pochodzą zarówno z zasobów własnych banku, jak i z systemów
wspierania ekologii, a także ze współpracy z innymi - w tym zagranicznymi - instytucjami ﬁnansowymi. Przy niezmiennej
pozycji BOŚ Banku, w jego ofercie wciąż
pojawiają się nowe produkty, odpowiadające kierunkom rozwoju gospodarki i
trendom w ochronie środowiska.
Jednym z takich produktów jest Kredyt z Dobrą Energią. Jest on skierowany
do małych, średnich i dużych przedsiębiorców, spółek komunalnych i samorządów, realizujących projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii. Kredyt
z Dobrą Energią to komercyjny kredyt
inwestycyjny, a jego wydzielenie z oferty
jest wynikiem wieloletniej praktyki BOŚ
w ﬁnansowaniu dużych przedsięwzięć
OZE. Wyspecyﬁkowane oczekiwania
banku w stosunku do wszystkich elementów składających się na dokumenta-

cję projektu, wprawa w ocenie realności
przepływów ﬁnansowych i ich analizie z
uwzględnieniem spłaty kredytu, a przede
wszystkim umiejętność określenia i minimalizacji ryzyk związanych z inwestycją
i jej ﬁnansowaniem to niewątpliwy atut
Banku, płynący z jego doświadczenia.
Stworzenie w BOŚ Banku dedykowanego produktu jest sygnałem wskazującym właśnie na doświadczenie, będące
- dla obu stron - gwarancją ograniczenia prawdopodobieństwa niepowodzenia transakcji.
Kredyt z Klimatem to z kolei produkt,
doskonale określający już samą nazwą
mechanizm, dzięki któremu powstał i
wyjątkowy cel, jakiemu służy. Tym celem
jest ochrona klimatu poprzez redukcję
emisji dwutlenku węgla do atmosfery. W
ramach Mechanizmu Wspólnych Wdrożeń (Joint Implementation), stanowiącego jeden z dostępnych instrumentów ﬁnansowych na drodze do ograniczenia
szkodliwej emisji zanieczyszczeń, niemiecki bank rządowy KfW Bankengruppe w 2010 r. uruchomił linię kredytową
w wysokości 30 mln EUR. Pieniądze te,
udostępniane są przez Bank Ochrony
Środowiska na wymianę lub moderni-

zację kotłów przemysłowych i grzewczych, nieobjętych Europejskim Systemem Handlu Emisjami (do 20 MW) - w
ramach Programu Modernizacji Kotłów.
Kredyty te mogą być również przeznaczone na modernizację indywidualnych
systemów grzewczych, termomodernizację a także instalację kolektorów słonecznych lub pomp ciepła - w ramach
Programu Efektywności Energetycznej
w Budynkach. Pozyskanie środków celowych z banku zagranicznego pozwala na
udzielanie kredytów o dłuższym okresie
karencji w spłacie kapitału niż stosowany standardowo i przy niższym niż standardowy wkładzie własnym inwestora.
Przytoczone wyżej przykłady kredytów Banku Ochrony Środowiska
świadczą o tym, że produkty dedykowane przestały być domeną oferty dla
klientów indywidualnych, a nazwa może być dla inwestora drogowskazem w
poszukiwaniu dodatkowych korzyści. 
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Jacek Szymczak, prezes zarządu Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie

Jakie wyzwania stoją przed
branżą ciepłowniczą i jaka jest
istota działalności ciepłowniczej?
Czy jest to normalna działalność
biznesowa, czy też jest to działalność w sferze usług publicznych?
Ciepłownictwo jest specyficzną
branżą, która z jednej strony wpisuje
się w sektor gospodarki komunalnej,
jak również w sektor energetyczny.
Obserwujemy wiele kwestii i wyzwań,
które stoją przed tą branżą.
Warunkiem rozwoju całego sektora energetycznego oraz spełnienia
wszystkich wymagań unijnych jest
między innymi rozwój kogeneracji,
wykorzystanie paliw odnawialnych,
jak również rozwój wszystkich sieci
energetycznych - w tym również ciepłowniczych.
Po zdiagnozowaniu wszystkich
wyzwań, musimy zastanowić się,
skąd pozyskać finansowanie, aby w
określonej perspektywie tego typu
inwestycje zrealizować.
Uważam, że działalność naszej
branży jest biznesem. Ciepłownictwo systemowe nie jest monopolem
naturalnym, aczkolwiek nie ma takiej samej konkurencji jak w sektorze dóbr szybko zbywalnych. Cały
czas musimy walczyć i zabiegać o
naszych klientów.
Można powiedzieć, że istnieje
prosta zależność pomiędzy tym, czego my oczekujemy, a pomiędzy ure-

gulowaniami prawnymi. Zgadzam się
z tezą, że jeżeli nawet przedsiębiorstwa ciepłownicze działają w formie
spółek Prawa handlowego, ale wokół tej działalności jest sporo regulacji, niestety w praktyce jest tak, że
działalność tych przedsiębiorstw jest
coraz bliżej działalności o charakterze użyteczności publicznej, pomimo
tego, że spółki powinny prowadzić
normalny biznes.
Jaką rolę odgrywają gminy w
sektorze, który Pan reprezentuje?
Samorządy odgrywają dużą rolę w
sektorze ciepłowniczym, gdyż z jednej
strony są właścicielami przedsiębiorstw
ciepłowniczych, jak to ma miejsce w
około 50% w naszym kraju. Z drugiej
strony gmina odpowiada za zapewnienie dostaw ciepła do lokalnej społeczności. Gmina może występować w
sytuacji tzw. dualizmu, gdyż dobrze by
było, aby przedsiębiorstwa ciepłownicze działające na terenie danego samorządu były rentowne, a z drugiej strony
istotna jest polityka lokalna, a co za tym
idzie - również i trudna polityka cenowa.
Ważną kwestią w każdej gminie jest
planowanie energetyczne. Według naszych statystyk, obecnie około tylko
50% gmin przygotowało założenia do
planu lub cały plan.
A co z rentownością branży?
Z oﬁcjalnych danych URE wynika,
że średnia rentowność branży ciepłowniczej w 2009 r. wyniosła -2,2%. Nawet jeśli weźmiemy pod uwagę fakt,
że ujemna rentowność średnia mogła
wyniknąć z pewnych błędów związanych z taryfowaniem elektrociepłowni
i tak rentowność plasowała się na poziomie zera.
Można powiedzieć, że ubiegły rok
był rokiem dobrym, czy też w miarę normalnym dla przedsiębiorstw ciepłowniczych. Wynika to z tego, że była w miarę normalna zima. Rentowność sektora
była na poziomie +0,35%. Jednak jaki
to jest biznes, w którym średnia rentowność sektora balansuje na poziomie zera?

Nie powinniśmy zapominać o dużej grupie przedsiębiorstw, które są
tylko dystrybutorami ciepła lub też
zintegrowane pionowo mają wytwarzanie, kupując na zewnątrz ciepło
i dostarczając je swoimi sieciami.
Nie ma na razie zmiany w podejściu do budowania taryf w naszym
systemie prawnym w stosunku do
dystrybutorów ciepła. Osobiście duże nadzieje pokładam w przygotowywanej nowelizacji ustawy Prawo

”

Moim zdaniem
istotnym
elementem
jest również
pewna korelacja
programów
rządowych.
Skoro mówimy,
że rozwijamy
skojarzenie,
zamierzamy
rozwijać sieć
ciepłowniczą,
to nie możemy
równolegle
uruchamiać
programów np.
na kolektory
słoneczne dla
dużych, grupowych
odbiorców ciepła,
którzy mają
dostęp do sieci
ciepłowniczej

energetyczne, która jest na zaawansowanym etapie.
Musimy znaleźć możliwość rentownego, normalnego biznesowego
działania oraz aby za decyzje finansowe odpowiedzialni byli świadomie
szefowie oraz firmy funkcjonujące na
danym rynku.
Ważną kwestią jest również sprawa przebiegu sieci i uregulowań

prawnych z tym związanych, gdyż
jest to wielkie wyzwanie nie tylko dla
ciepłownictwa, ale wszystkich operatorów funkcjonujących w oparciu o infrastrukturę liniową. Myślę, że warto
wykorzystać każdą okazję i wspierać tę inicjatywę resortu gospodarki,
aby w końcu Ustawa o korytarzach
przesyłowych była procedowana i by
rozwiązanie systemowe w skali kraju
- zarówno dla istniejących systemów
oraz dla nowych inwestycji – mogło
być zrealizowane.
Po okresie komunalizacji gminy
były właścicielami sieci ciepłowniczych oraz praktycznie całego rynku
ciepłowniczego. Gminy same podjęły
decyzję, że zamierzają przeprowadzić
procesy prywatyzacji, więc musiały sobie zdawać sprawę z faktu, że
stracą kontrolę nad sieciami.
Obecnie za późno jest na rozmyślanie co by było, gdyby sieci były
własnością komunalną. Gmina tak
naprawdę może kreować w ramach
prawnych warunki prowadzenia tego
biznesu. Niestety do końca nie jest jasne samo planowanie energetyczne,
gdyż plany sporządzane przez gminę
nie mają rangi prawa miejscowego.
Nawet jeśli jest stworzony plan
zaopatrzenia dla gminy, życie pokazuje, że bardzo często pojawiają się
różnego rodzaju decyzje tj. pozwolenia na budowę dla lokalnych źródeł w
obszarach przewidzianych dla ciepła
systemowego.
W jakim kierunku powinien iść
rozwój sektora ciepłowniczego?
Mówiąc o rozwoju branży ciepłowniczej, wydaje mi się, że czasem
zapominamy o tym, że warunkiem
podstawowym do tego, aby skojarzenie mogło zafunkcjonować jest odbiór
ciepła. Nie ma skojarzonej gospodarki energetycznej bez odbioru ciepła.
Dlatego też musimy zadbać o sieci
ciepłownicze dwupłaszczyznowo. Po
pierwsze powinniśmy zapewnić i zagospodarować środki na modernizację sieci, odtwarzanie, wprowadzanie
nowych technologii, w celu ograni-
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czania strat i zwiększania efektywności. Powinniśmy również pomyśleć o rozwiązaniach, które pozwolą
dociążyć sieci, czyli wspierać ich
rozwój. Pewna próba jest już dokonana w naszej krajowej legislacji.
Chciałbym zwrócić uwagę na Ustawę o efektywności energetycznej,
gdzie jest przyjęty zapis, że jeżeli w
nowych obiektach 75% ciepła pochodzić będzie z OZE, Kogeneracji
lub z ciepła odpadowego to będzie
obowiązek przyłączania tego typu
obiektów o określonej wielkości do
sieci ciepłowniczych.
Moim zdaniem istotnym elementem jest również pewna korelacja
programów rządowych. Skoro mówimy, że rozwijamy skojarzenie, zamierzamy rozwijać sieć ciepłowniczą,
to nie możemy równolegle uruchamiać programów np. na kolektory
słoneczne dla dużych, grupowych
odbiorców ciepła, którzy mają dostęp do sieci ciepłowniczej, nawet
jeżeli odbierają ciepło systemowe,
a ciepłą wodę użytkową będą czerpać poprzez kolektory słoneczne.
Tym samym, programy budowane na
poziomie rządowym wykluczają się
wzajemnie. Warunkiem zwiększania
kogeneracji tej najbardziej efektywnej, czyli funkcjonującej przez cały
rok jest zwiększenie potencjału ciepłej wody użytkowej. Zamiast środro
o dki kierować na kolektory słoneczne,
zne,
powinniśmy się skupić na tym, aby
aby
zbudować jakiś program, który pomoom
mo że finansowo właścicielom/zarządz ąd
dcom nieruchomości, w modernizacji
zac
cji
wewnętrznych instalacji, gdzie funkunkkcjonują indywidualne rozwiązania
ia w
zakresie ciepłej wody użytkowej,j, by
by
mow pełni korzystać z ciepła systemowego w tym zakresie.
Procesy prywatyzacyjne oprócz
róc
cz
podwyżek cen ciepła, są najbarb ar-dziej medialnymi tematami. Czego
ze
ego
oczekuje branża w wyniku zmian
mia
an
własnościowych?
Prywatyzacja nie jest celem sa
saamym w sobie. Jest to jedno z na
naa-

rzędzi, które pozwala na osiągnięcie
założonych celów. Mamy określone
potrzeby inwestycyjne w branży, a
zarazem określone bariery, być może prywatyzacja jest rozwiązaniem,
które pomoże zrealizować określony
cel. W kraju istnieje jednak dużo firm
ciepłowniczych, które funkcjonują w
formie spółek komunalnych, starając
się założone cele realizować.

”

Mówiąc o
rozwoju branży
ciepłowniczej,
wydaje mi się,
że czasem
zapominamy
o tym,
że warunkiem
podstawowym
do tego,
aby skojarzenie
mogło
zafunkcjonować
jest odbiór ciepła

Myślę, że ważne jest, aby o prywatyzacji dyskutować bez zbędnych
emocji, gdyż z doświadczenia widzimy, że procesy te zachodzą, a połowa potencjału ciepłowniczego jest,

już sprywatyzowana. Myślę, że w sytuacjach pewnych rozwiązań prawnych, procesy te będą postępować.
Z punktu widzenia funkcjonowania przedsiębiorstw ciepłowniczych, najważniejszym ogniwem jest klient, czyli odbiorca
ciepła.
Jako sektor ciepłowniczy dostarczający swój produkt 15 mln Polaków oraz o zainstalowanej mocy
cieplnej 60 tys. MW oraz biorąc pod
uwagę duże zróżnicowanie i rozdrobnienie branży, powinniśmy postarać
się stworzyć pewną spójną płaszczyznę komunikacji, skierowaną do
wybranych grup docelowych. W tym
celu stworzony został program „Ciepło systemowe”, aby dobierać odpowiednią formę przekazu - właściwą
dla określonej grupy docelowej.
Niezbędne są również wszelkiego rodzaju działania edukacyjne, pod
warunkiem, że są prowadzone profesjonalnie oraz z perspektywą wieloletnią. To nie jest akcja, która się
może zakończyć w jednym lub drugim roku, gdyż efekty z tego typu
działań przychodzą po kilku lub kilkudziesięciu latach. W Danii analogiczny program prowadzony jest od
ponad 20 lat. 
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ły model regulacji rynku ciepła jest
od dawna jednym z poważniejszych problemów sektora, ponieważ
obowiązująca formuła kosztowa negatywnie odbija się na funkcjonowaniu
ﬁrm ciepłowniczych. W dotychczasowej regulacji stosowane były metody oparte przede wszystkim na ocenie kosztów prowadzonej działalności,
chociaż można odnaleźć bodźce do
poprawy efektywności ekonomicznej działalności przedsiębiorstw towarzyszące wiodącej metodzie analizy
kosztów. Wydaje się jednak, że epoka
oceny kosztów już minęła, spełniając
swoje zadanie.
Uproszczony sposób taryfowania to możliwość dana przedsiębiorstwom i wybór tej metody należy do
przedsiębiorstwa kształtującego taryfę. Proponowane rozwiązania powinny
stymulować inwestorów do aktywności. Nowe przepisy związane z uproszczonym schematem kształtowania taryf dla źródeł posiadających jednostki
kogeneracyjne, powinny spowodować
zainteresowanie PECów technologiami wytwarzania w kogeneracji. Byłoby
to zgodne z zapisami celów określonych zarówno w Polityce energetycznej Polski do 2030 r., a zwłaszcza z
wytycznymi zawartymi w dyrektywach
europejskich.

Z

W dniach 19-21 września 2011 r.
odbyło się w Międzyzdrojach kolejne,
już XV Forum Ciepłowników Polskich.
Jubileuszowe Forum odbyło się pod
tematem przewodnim: „Ciepło systemowe - rozwój czy regresja?” Przez
te cztery dni dyskutowano o problemach nurtujących branżę, omawiając
m.in. kondycję sektora, przyszłość ciepła systemowego w Polsce, narzędzia
poprawy efektywności energetycznej
w ciepłownictwie, możliwości efektywnego wykorzystania nośników energii.
Zastanawiano się również czy zastosowanie energetyki odnawialnej w ciepłownictwie jest receptą na sukces oraz
możliwością zrealizowania założeń Pakietu energetyczno-klimatycznego. W
FCP uczestniczyło ok. 550 osób związanych z branżą, również z zagranicy.
Swoje wyroby na wystawie EXPO prezentowało 35 wystawców. W tym roku
po raz pierwszy stoiskom ustawionym
w Domu Kultury towarzyszył Hyde Park
Tech, czyli prezentacje multimedialne
wystawców. Obrady odbywały się w 4
sesjach tematycznych oraz 1 biznesowej. Forum zgromadziło zarówno przedstawicieli przedsiębiorstw ciepłowniczych, środowiska naukowe, a także
przedstawicieli instytucji i urzędów.
W trakcie Forum po raz kolejny przyznane zostały nagrody LAUR

CIEPŁOWNICTWA. W roku bieżącym
Kapituła Laurów postanowiła uhonorować:
LAUREM Honorowym - Jerzego
Woźniaka - Prezesa Dalkii Poznań SA.
LAUREM w kategorii wiodące przedsiębiorstwo ciepłownicze
- zgodnie z maksymą „Pierwszy
wśród równych”:
 sprzedaż ciepła poniżej 200 000
GJ - nagrody nie przyznano,
 sprzedaż ciepła w granicach 200
001-1 000 000 GJ - Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
w Suwałkach,
Przedsiębiorstwa nominowane
do nagrody w tej kategorii to również:
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Sp. z o.o. w Świnoujściu oraz ECO
Malbork Sp. z o.o.,
 sprzedaż ciepła powyżej 1 000
001 GJ - Przedsiębiorstwo Energetyczne Sp. z o.o. w Siedlcach;
Do nagrody nominowane były
również przedsiębiorstwa: Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA w Opolu
oraz Dalkia Poznań SA.
LAUREM „Zasłużony dla Ciepłownictwa”:
 Jerzego Borowiaka - prezesa zarządu PEC Sp. z o.o. w Kaliszu,
 Jerzego Woźniaka - prezesa zarządu Dalkii Poznań SA. 
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zy ciepłownictwo jest działalnością opłacalną? Są ﬁrmy na naszym rynku, które są w stanie zapłacić
duże pieniądze za aktywa ciepłownicze, zarówno w zakresie sieci dystrybucyjnej, jak i produkcji ciepła. Grono
poważnych inwestorów zainteresowanych tymi aktywami pokazuje, że wytwarzanie ciepła oraz jego dystrybucja
jest traktowana jako perspektywiczna
działalność biznesowa. Warto pamiętać, że ten biznes jest skierowany do
specyﬁcznego klienta. Są to zarówno
przedsiębiorstwa, które odbierają ciepło, władze lokalne i jednostki im podległe, jak i szkoły i szpitale, a także gospodarstwa domowe. Pomimo tego, że
klient jest tak zróżnicowany i specyﬁczny - niewątpliwie w wielu przypadkach
ciepłownictwo może być opłacalnym
biznesem.
Na świecie w większości przypadków ciepłownictwo przynosi zadowalające dochody. Dlatego przedsiębiorstwa
przesuwają się z sektora czysto komercyjnego w kierunku sektora usług publicznych. Warto jednak równocześnie
pamiętać, że jest to często działalność
regulowana, co jest związane z potrzebą
zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnych. Jeżeli jakość regulacji jest odpowiednia - a bez wątpienia tego rodzaju
działalność jest często monopolem lokalnym i powinna być regulowana – to ﬁrmy
posiadające odpowiednie aktywa ciepłownicze będą w stanie podejmować
długofalowe decyzje przede wszystkim
w oparciu o racje ekonomiczne. Rachunek jest w tym przypadku prosty - albo
inwestorzy są w stanie prowadzić daną

C

działalność w określonych warunkach
regulacyjnych, albo szukają innych sposobów na biznes.
Jeżeli się decydujemy na produkcję
i dostarczanie klientom ciepła, musimy
zaakceptować warunki brzegowe, w jakich ten sektor działa. Zadaniem rządu
i władz samorządowych jest, aby stworzyć te warunki na takim poziomie, aby
inwestor mógł osiągnąć zwrot z inwestycji, a odbiorca otrzymywał ciepło w
stabilnej cenie.
Każde przedsiębiorstwo ciepłownicze ma sprecyzowaną strukturę ﬁnansowania i specyﬁczny proﬁl ryzyka. Powinniśmy zadać sobie pytanie, jaki jest
akceptowalny zwrot oczekiwany przy inwestowaniu w tej branży. Inwestorzy lokują swój kapitał w ciepłownictwo, bo w
większości przypadków na świecie jest
to bezpieczny biznes, zapewniający minimalny zwrot sięgający 8-9%. W Polsce
wciąż istnieją poważne ryzyka biznesowe związane głównie z niedokończonym
procesem porządkowania regulacji w
sektorze. Doprowadzenie tego procesu
do końca to absolutne minimum potrzebne, aby w długofalowy sposób myśleć o
tego typu inwestycjach. Obecna sytuacja
regulacyjna mocno wpływa na osiągany
poziom rentowności, oscylujący wokół
poziomu 0+. Trzeba powiedzieć wprost
- na pewno nie jest to zwrot z inwestycji,
który skłania do inwestowania.
Pamiętajmy o tym, że w Polsce
wciąż mamy sytuację, w której podobne przedsiębiorstwa ciepłownicze znajdujące się w różnych miastach są zupełnie inaczej traktowane przez regulatora.
Mimo to są przedsiębiorstwa, które uzy-

skują bardzo dobre zwroty i są też takie.
Mimo to wiele spółek podejmuje wysiłek restrukturyzacji, skutecznie obniżając koszty swojego działania, aby osiągnąć zamierzony zwrot. Udaje im się
to, choć są też takie, które osiągają złe
wyniki. Na dzień dzisiejszy dużo trudniej jest uzyskać zadowalający zwrot w
dystrybucji ciepła. Jest znacznie łatwiej,
jeśli chodzi o jego produkcję, w szczególności w skojarzeniu z wytwarzaniem
energii elektrycznej. Kogeneracja jest
wspierana między innymi przez nowy
system benchmarkingu, powodujący,
że sprzedaż energii elektrycznej niekoniecznie wpływa bezpośrednio na taryfę
dla ciepła. Najbardziej perspektywiczna
jest taka kogeneracja, w której obciążenie ciepłem ma miejsce przez cały rok,
czyli związana z dostarczaniem ciepła i
energii dla przemysłu, a nie dla gospodarstw domowych. Rynek jest obecnie
bardzo zainteresowany większym wykorzystaniem gazu jako paliwa podstawowego. Aby mógł się rozwijać w tym
kierunku, niezbędne są szybkie decyzje co do przyszłości wsparcia kogeneracji w postaci żółtych i czerwonych
certyﬁkatów.
Produkowanie energii elektrycznej
w kogeneracji wymaga także warunków, aby wyprodukowane ciepło dostarczyć do odbiorcy końcowego. Niestety
obecnie realizowane inwestycje sieciowe obejmują tylko plan minimum mający
podtrzymać w miarę sprawne funkcjonowanie sieci. Dzieje się tak, ponieważ
istniejąca regulacja niestety nie zapewnia odpowiedniego poziomu zwrotu z
inwestycji.

+HQU\N%RUF]\NSUH]HV]DU]ÈGX7$8521&LHSïR6$

ranża ciepłownicza działa w oparciu o rynek regulowany. Jest jeszcze sporo kwestii dotyczących tej
branży, które jeszcze nie zostały zweryﬁkowane, jak np. chociażby kwestia

B

korytarzy przesyłowych, czy kwestie
związane ze służebnością przesyłu,
oczekiwań gmin i właścicieli nieruchomości w tym zakresie. Są to z pewnością czynniki, które ograniczają dzia-

łalność biznesową przedsiębiorstw
ciepłowniczych w sferze usług publicznych. Przedsiębiorstwa ciepłownicze w
Polsce mają także mocno zdekapitalizowany majątek, są w dość kiepskiej
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kondycji, że nie są w stanie wygenerować środków ﬁnansowych na inwestycje w sieci.
W naszej Grupie tworzymy pewien
spójny łańcuch wartości. Od 1 września
br. PEC Katowice i PEC Dąbrowa Górnicza stały się jedną spółką akcyjną. Dalej
prowadzona jest konsolidacja w Grupie.
Do 31 marca 2012 r. zamierzamy inkorporować EC Tychy, EC Nowa oraz EC
Kamienna Góra. W dalszej kolejności
chcemy wydzielić z dawnego PKE - EC
Katowice oraz ZEC Bielsko-Biała i połączyć z Tauronem Ciepło. Oczywiście
nasze działania biznesowe opierają się
cały czas na optymalizacji kosztów, tworzenia ujednoliconej taryfy chociażby na
terenie aglomeracji śląskiej.
Uważam, że do kwestii regulacji taryf, która jest pewnym obciążeniem dla
wszystkich ciepłowników, trzeba podejść systemowo. Tak też się dzieje w
naszej ﬁrmie. Rozpoczęliśmy działania w
celu ujednolicenia taryfy w całej aglomeracji śląsko-zagłębiowskiej. Staramy się
tak budować taryfę, aby kondycję przedsiębiorstwa w jak najmniejszym stopniu
uniezależniać od warunków pogodowych. Ostatnie zimy i lata były dobre
dla ciepłownictwa. Staramy się - również poprzez rozmowy prowadzone z
URE, doprowadzić do sytuacji, aby stała
część kosztów była w większym stopniu
widoczna w taryﬁe i pozwała przedsiębiorstwu na większą stabilność. Z drugiej strony zdajemy sobie sprawę z tego, że tym samym pobudzamy klientów
do tego, aby występowali o zmniejszenie mocy zamówionej, co też się dzieje.

Na rynku aglomeracji śląskiej, szczególnie w Katowicach, widzimy duży potencjał rozwojowy. Na tym rynku udało
nam się tak zbilansować moc, że całe
procesy termomodernizacyjne - powodujące obniżenie mocy zamówionej - są
równoważone nowymi przyłączeniami.
Takie bilansowanie jest istotne w aspekcie podejścia do tej kwestii biznesowo.
Niewątpliwie elementem najistotniejszym w naszym biznesie jest podejście
do spójnego łańcucha wartości, na który
patrzymy w naszej Grupie od samego
wytwarzania ciepła poprzez przesył i obrót do końcowego klienta - stąd konsolidacja źródeł wytwarzania z przesyłem.
Przedsiębiorstwa ciepłownicze przesyłowe w Polsce mają tak zdekapitalizowany
majątek, są w takiej kondycji, że nie są
w stanie wygenerować środków ﬁnansowych na inwestycje w sieci.
Chciałbym również zwrócić uwagę na słabość założeń do planów i
planów zaopatrzenia energetycznego
dla gmin. Znamy różne przypadki w
Polsce wydawania pozwoleń na budowę skrajnie niekorzystnych dla wykorzystania sieci przesyłowych, a tym
samym dla mieszkańców gminy, abstrahując od tego kto jest właścicielem
sieci ciepłowniczej. Gmina np. nie wydając zgody na pozwolenie na budowę obiektu znajdującego się w pobliżu
infrastruktury ciepłowniczej z rozwiązaniem ogrzewania indywidualnego często przegrywa w samorządowym
kolegium odwoławczym. Widać tutaj
słabość planów zaopatrzenia w przełożeniu na plany zagospodarowania

przestrzennego gminy i tym samym na
pozwolenia na budowę.
Podstawowymi kierunkami rozwoju
branży ciepłowniczej powinna być wysokosprawna kogeneracja. Ten kierunek i cel sobie wyznaczyliśmy, by korzystać z instrumentów wsparcia, które
temu procesowi towarzyszą oraz aby
związać biznesowo wytwarzanie ciepła
razem z jego dystrybucją. Na pewno
również ograniczanie strat sieciowych,
monitoring sieci oraz przede wszystkim
rozwój sieci ciepłowniczych w aglomeracjach miejskich, to główne kierunki na
których zamierzamy się skupić.
TAURON Ciepło podpisał umowę z
WFOŚiGW w Katowicach związaną z
promocją ciepła systemowego dla ograniczenia niskiej emisji. Jest to program
pilotażowy w Polsce, w którym fundusz
wraz z naszą ﬁrmą jest wykonawcą tego
programu. Namawiam pozostałe miasta
z naszego województwa do realizacji
tego typu programów i promocji ciepła
systemowego. Ciepła, które jest nie tylko
opłacalne, ale i ekologiczne, ograniczające niską emisję - zmorę miast szczególnie w tych obszarach gdzie dominują
stare budynki wielorodzinne z ogrzewaniem indywidualnym na piece węglowe.
W ramach projektu zamierzamy również rozpocząć szeroką współpracę z
zarządami wspólnot mieszkaniowych
budynków, które mają dostęp do naszej
sieci ciepłowniczej, w celu przebudowy
instalacji wewnątrz budynków tak, aby
dostarczyć ciepło systemowe oraz ciepłą wodę użytkową do poszczególnych
mieszkań.
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bserwując problemy, z którymi
boryka się branża ciepłownicza, widzimy, że są to nie tylko problemy gminne, czy problemy ustawowe związane z działalnością tej
branży, ale również problemy związane z możliwością wsparcia „czy-

O

stej” energii. Jak wiadomo, w najbliższym czasie formuła związana
z żółtymi i zielonymi certyfikatami
nie będzie obowiązywać. Trwają
nadal prace w związku z tym tematem. Niestety, moje obawy związane są z tym, czy wsparcie, które

do tej pory funkcjonowało będzie
kontynuowane w następnych latach. Chciałbym zgłosić apel, aby
tego typu działania planowane były w dłuższej perspektywie czasowej, tak by każdy inwestor, który
zamierza działać w tym zakresie,
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wiedział, jakie warunki w okresie
10-15-20 lat będą obowiązywać.
J e ś l i c h o d z i o re n t o w n o ś ć
przedsiębiorstw ciepłowniczych, to
- moim zdaniem - system własnościowy odgrywa tutaj najważniejszą
rolę. Ponad 50% przedsiębiorstw
ciepłowniczych jest własnością komunalną. Pozostałe w większości
przypadków są własnością prywatną. Obserwujemy gminy, które zaczynają zwracać uwagę na koszty
związane z produkcją i funkcjonowaniem PEC - ów. Jednak wydaje
mi się, że własność prywatna, powinna dominować w zakresie produkcji ciepła i energii elektrycznej.
Również i takie tendencje są już
widoczne.
Cały czas ukazują się informacje związane ze sprzedażą przedsiębiorstw ciepłowniczych w małych
miastach wraz z sieciami ciepłowniczymi. Jestem przekonany, że znajdą się klienci, aby zakupić te aktywa. Przykłady prywatyzacji z branży
pokazują, że ceny ciepła nie rosną

reklama

w tak drastycznym tempie, jak to
przewidywaliśmy.
Branżę ciepłowniczą czekają
jeszcze bardzo duże wyzwania. Wydaje mi się, że dobre czasy dla ciepłownictwa, jeśli chodzi o zyskowność, już minęły. Obecnie wszystkie
przedsiębiorstwa produkujące tzw.
„brudne ciepło”, będą z tego tytułu
ponosić dość spore koszty. Przedsiębiorstwa ciepłownicze są mocno zdekapitalizowane, dlatego nie
będą w stanie ograniczać swojej
emisyjności. Koszty te niewątpliwie wpłyną na cenę ciepła. Niestety
na dzień dzisiejszy nie znamy tych
kosztów, którymi branża może zostać obciążona w przyszłości. Biorąc jednak pod uwagę determinację
UE w zakresie ochrony środowiska
- niewątpliwie ceny emisyjności będą rosły. System benchmarkingowy,
w którym pokładam duże nadzieje,
wymusi również to, że te przedsiębiorstwa, które obecnie produkują
tanio – będą miały większą marżę.
Te natomiast spółki, które produku-

ją drogo - staną przed koniecznością restrukturyzacji, by znacząco
obniżyć koszty.
Istotną kwestią jest również
świadomość społeczna w kwestiach
ochrony środowiska. Mam nadzieję,
że w najbliższym czasie nasze społeczeństwo dorośnie do tego, aby
samemu wymuszać pewne zmiany
w swoim otoczeniu. Gaz, czy biomasa to priorytetowe paliwa przyszłości. Uważam, że zwłaszcza gaz
może odegrać ważną rolę, jeśli chodzi o funkcjonowanie w przyszłości
polskiego ciepłownictwa i energetyki zawodowej. Również producenci ciepła i energii elektrycznej
powinni odgrywać coraz większą
rolę w zakresie edukacji i przekonywania społeczeństwa do korzystania z „czystej” energii. Namawiam
tutaj zwłaszcza gminy do współpracy w tym zakresie z segmentem
prywatnym oraz ciepłownie i elektrociepłownie do zwiększania efektywności działań w swoich przedsiębiorstwach.
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naliza rynku ciepłowniczego w Polsce pokazuje, że w zakończonych
dotychczas transakcjach sprzedaży
polskich przedsiębiorstw, kluczową rolę odgrywali branżowi inwestorzy strategiczni. Aktywa ciepłownicze były i nadal
są dla nich bardzo atrakcyjne oraz postrzegane jako bardzo perspektywiczne, jeśli chodzi o możliwość generowania zysków przy stosunkowo dużym
poziomie bezpieczeństwa i gwarancji nieprzerwanej działalności. W ocenie inwestorów bardzo ważna jest też
kwestia optymalnego zwrotu z zaangażowanego kapitału, która w przypadku
ciepłownictwa jest bardzo dobra w relacji do ryzyka związanego z branżą. Taka
charakterystyka przedsiębiorstw energetyki cieplnej przekłada się na wysokie wyceny i determinację inwestorów
branżowych w staraniach o zakup poszczególnych podmiotów.
Jednocześnie, na podstawie zarówno obserwacji przemian rynku ciepłowniczego, jak też realizacji szeregu transakcji w tej branży (np. sprzedaż SPEC),
widzimy, że o ile w początkowym okresie
największą aktywnością wykazywali się
inwestorzy strategiczni/branżowi, o tyle
teraz wyraźnie widoczne jest zainteresowanie funduszy infrastrukturalnych.
Fundusze te widzą w branży ciepłowniczej okazję do zrównoważenia ryzyka
podejmowanego na innych obszarach.
Z pewnością dodatkowym czynnikiem,
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który zwiększa zainteresowanie funduszy przedsiębiorstwami ciepłowniczymi
są zawirowania gospodarcze. Gdy rynki
kapitałowe i warunki makroekonomiczne
są niestabilne, aktywa ciepłownicze, które ze względu na swój charakter są uznawane za bezpieczne, przyciągają uwagę
inwestorów z nadwyżkami kapitału. Ich
środki są w sposób naturalny lokowane
w przedsięwzięcia o charakterze bardziej
stabilnym. Chociaż fundusze godzą się
na niższą być może stopę zwrotu z inwestycji, niemniej jednak korzyścią jest
dla nich wejście w biznes stosunkowo
bezpieczny w długim okresie.
Dostrzeżenie przez inwestorów potencjału polskich przedsiębiorstw ciepłowniczych przyniosło realny efekt w
postaci zmian własnościowych: w tym
momencie 50% branży jest już sprywatyzowane. Jestem jednocześnie przekonany, że korzyści wynikające z decyzji
o prywatyzacji dostrzegły też, jako druga strona transakcji, samorządy. Korzyści te dotyczą funkcjonowania samych przedsiębiorstw ciepłowniczych,
a dokładniej zapewnienia dostępu do
ﬁnansowania oraz do nowych rozwiązań wspomaganych napływem kapitału i przynoszących poprawę wskaźników efektywności. To przekłada się na
efekt dla mieszkańców, którzy z reguły
są zainteresowani coraz wyższym poziomem świadczonych dla nich usług.
Korzyści z prywatyzacji przedsiębiorstw

ciepłowniczych dotyczą jednak przede
wszystkim wpływów do budżetu gmin.
Dzięki pozyskanym środkom samorządy zyskują szansę na zrealizowanie programów inwestycyjnych, które w innym
przypadku nie mogłyby zostać dokonane ze względu na ograniczone możliwości budżetowe.
Dodatkowo, rozwojowi nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwami
ciepłowniczymi, zapewnianego przez
nowych inwestorów, towarzyszy świadomość produktu, którym jest ciepło coraz większa u końcowego odbiorcy.
Mieszkańcy gmin, klienci spółek ciepłowniczych, coraz bardziej dostrzegają wagę tego medium. Świadczy o tym
choćby fakt, który zaobserwowaliśmy
pracując przy projektach w tej branży:
że ciepło staje się, obok innych mediów,
produktem coraz bardziej rozpoznawalnym i mieszkańcy lokalnych społeczności nie mają trudności z podaniem
nazwy ﬁrmy dostarczającej ciepło do
ich domów. Jeszcze kilka lat temu było
inaczej. Teraz, będąc świadomymi użytkownikami ciepła, mieszkańcy są w stanie wywierać nacisk na deweloperów i
zarządców budynków, aby korzystać z
dobrodziejstwa ciepła systemowego i
szukać oszczędności. Tym samym pośrednio wymuszają wykorzystanie skojarzonej gospodarki energetycznej, tak
ważnej z punktu widzenia założeń unijnej polityki energetycznej. 
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ie trzeba nikogo dziś przekonywać,
że umiejętność przeprowadzania
właściwej merytorycznie i metodycznie oceny zasadności wyboru konkretnego rozwiązania informatycznego jest
rzeczą bardzo trudną i odpowiedzialną.
Zadanie to jest bardzo często zlecane różnego rodzaju ﬁrmom, w tym: wielkim i uznanym korporacjom konsultingowym. Zleceniobiorcy realizują te prace;
powstają odpowiednie opracowania;
podejmowane są odpowiednie decyzje
i - najczęściej - po zakończonym przetargu, rozpoczyna się wdrożenie.
Jest jednak pewien problem związany z upływem czasu. Każdy z etapów
poprzedzających zakończenie wdrożenia ma, niestety, swoje kilkunastomiesięczne ramy czasowe,v a ich suma może przekraczać nawet trzy lata.
Opracowanie traci systematycznie swoją
aktualność i użyteczność, jest incydentalnie wykorzystywane.
Jeżeli na to nałożymy kolejny, bardzo charakterystyczny, czynnik dla warunków, w jakich przebiega wdrożenie,
a mianowicie: dużą jego zmienność, to
może okazać się, że jego realizacja przebiega w sposób daleki od przyjętych
wstępnie dyrektyw, założeń i zaleceń.
Jest oczywistym faktem, że źródła
tej zmienności tkwią zarówno w otoczeniu, jak i w samych systemach, ale stała
się ona obecnie tak powszechna, że w
zasadzie można ją uznać za zjawisko
normalne. Rodzi to jednak wiele problemów zakłócających pracę i aby temu
przeciwdziałać podejmuje się odpowiednią działalność adaptacyjną. Ewentualna rezygnacja z tych działań zasadniczo wpływa na obniżenie efektywności
przedsięwzięcia informatycznego.
Jednak, aby podjąć te działania trzeba mieć lub wypracować odpowiednią
tzw. zdolność przystosowawczą uprawniającą do świadomej transformacji,
a nawet restrukturyzacji procesu wdrożeniowego.
Opracowanie, które było podstawą
do podejmowania decyzji o wdrożeniu
danego rozwiązania informatycznego,
najczęściej, nawet o takiej konieczności
nie wspomina.

N

A przecież poszczególne procesy
adaptacyjne są uruchamiane na różnych
etapach wdrożenia systemu informatycznego i najczęściej mają charakter
cykliczny. Bardzo często jest to wieloetapowy, sekwencyjny proces decyzyjny.
W ramach tych procesów są inicjowane i podejmowane zmiany o charakterze strukturalnym i funkcjonalnym. Niedocenianie, bądź nawet lekceważenie,
znaczenia tych prac doprowadza do
bardzo trudnych sytuacji związanych
z dotrzymaniem terminów i nawet stosowanie najlepszych metodyk zarządczych, wytwórczych, adaptacyjnych
i organizacyjnych nie jest w stanie zapobiec zubożeniu zakresu wdrożenia
i prowadzi, w skrajnych przypadkach, do
redukcji i ograniczenia funkcjonalności
lub jakości produktu.
Oznacza to tym samym, że niespełniona zostanie jedna z podstawowych
norm, w której „jakość” jest zdeﬁniowana
jako: „ogół cech i właściwości produktu
lub usługi, który decyduje o zdolności
zaspokojenia potrzeb zadeklarowanych
lub domyślnych”.
Coraz częściej, do osiągnięcia wysokiego poziomu zdolności przystosowawczych, powoływany jest specjalista odpowiedzialny za procesy zmian w
związku z realizowanym projektem. Jego
podstawowym zadaniem jest wczesna
identyﬁkacja i likwidacja potencjalnych
trudności w ramach organizacji w związku z realizowanym projektem oraz kontrola poziomu zachowania zgodności
i jakości procesów realizowanych zarówno w jego ramach jak i bezpośrednio lub
pośrednio z nimi związanych. Wymaga
się od niego, przy rozwiązywaniu konﬂiktów, podejścia zindywidualizowanego
i wielopłaszczyznowego. Co ciekawe, z
uwagi na fakt, że wdrożenie dużych systemów trwa wiele miesięcy, powierza się
mu również zadania wychwytywania nowych idei i przeprowadzania studiów ich
wykonalności w bieżącym lub równoległych projektach. Daje to gwarancję, że
system będzie w okresie wdrożenia stale
dopasowywany do nowych wymagań.
Bardzo często, widząc słabość zleceniodawcy, inicjatywę w zakresie dzia-

łalności adaptacyjnej przejmują ﬁrmy
realizujące, które jednak najczęściej
przedkładają własne priorytety ponad
cele wdrożenia. Dążą one do zminimalizowania procesów adaptacyjnych występujących podczas wdrożenia. Kierują się przy tym tzw. „regułą 1:10”, która
mówi, że koszt realizacji adaptacji wzrasta o rząd wielkości w każdym kolejnym etapie wdrożeniowym. Ta minimalizacja działań występuje szczególnie
przy wdrożeniach systemów o złożonej
strukturze, gdzie aktywności walidacyjne stanowić mogą poważne wyzwanie.
To ograniczanie odbywa się niekiedy z
naruszeniem zbioru standardów wdrożonych w danej organizacji.
Jest to zjawisko nowe i zaskakujące
dla przedsiębiorstwa, które zleca wdrożenie. Budzące wątpliwości czy wdrażający rzeczywiście stosuje metody dopasowane do skali projektu.
Jak zatem zleceniodawca może zapobiec temu zjawisku?
Moje wieloletnie doświadczenie w
kontaktach z praktykami dowodzi, że nie
jest to aż tak trudne, a problem można
zminimalizować.
Jednym z najprostszych, ale bardzo
kreatywnych, sposobów jest odwzorowanie postępowania uznanych ﬁrm informatycznych. Metoda ta nie jest czymś
szczególnie nowym. Jest to nawiązanie
do problematyki zarządzania związanego z teorią ról zespołowych. Korzysta
się z niej albo w ramach ustanowionych
struktur zarządzania projektem albo jako
niezależnego narzędzia audytu.
Firmy informatyczne stosują, przy
dużych wdrożeniach, trzy stopnie walidacji systemu informatycznego.
W okresie, gdy u zleceniodawcy
trwa faza formułowania wniosku zakupowego wraz z specyﬁkacją wymagań, u dostawcy rozpoczyna się lub
już trwa tzw. walidacja prospektywna.
Przeprowadzana jest ona bezpośrednio po decyzji o zaoferowaniu systemu
konkretnemu klientowi, ale przed jego
handlową lub przetargową prezentacją.
Celem tych prac jest skwaliﬁkowanie
i wstępne opracowanie rozpoznanych
wymagań klienta. W wyniku tych prac
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powstaje, najczęściej, predeﬁniowany
model systemu.
Gdy u zleceniodawcy trwa proces
przygotowania się do realizacji wdrożenia, wykonawca prowadzi tzw. walidację równoczesną systemu. Jest ona
przeprowadzana w okresie bezpośrednio poprzedzającym podpisanie umowy
na wdrożenie systemu i - po podpisaniu
umowy - w okresie od ustalenia szczegółowych wymagań systemowych do
przystąpienia do testów odbiorowych.
W tym czasie, między innymi, uzgadniane są wszystkie szczegóły wdrożenia, sposób wykonania ustaleń kontraktowych, tworzy się zasady i podstawy
oceny oraz wyjaśnia się wszystkie rozbieżności w interpretacji kontraktu.
Natomiast, gdy u zleceniodawcy
trwa „gorączka” przedodbiorowa, dostawca realizuje tzw. walidację retrospektywną. Przeprowadza się ją w trakcie testów akceptacyjnych i - w bardzo
ograniczonym zakresie (czysto interwencyjnym) - podczas produkcyjnego
uruchomienia systemu (są to drobne
prace doprecyzowujące).
Należy dodatkowo zaznaczyć, że
wybrane tzw. krytyczne, najbardziej
istotne (koronne) procesy biznesowe
są regularnie rewalidowane na każdym
z wyżej wymienionych stopni, a realizują
to pracownicy posiadający długoletnie
doświadczenie oraz praktykę.
Prace te najczęściej wchodzą w
skład szerzej pojmowanego procesu
zarządzania jakością oferowanych rozwiązań.
Jak widać, poszczególnym okresom aktywności u zleceniodawcy odpowiada realizacja odpowiednich prac
przez wykonawcę. Zatem, aby zlecający wdrożenie miał inicjatywę w zakresie realizacji procesów adaptacyjnych
powinien określić we wszystkich swoich materiałach dotyczących kontroli
realizacji kontraktu, co będzie przedmiotem jego oceny w poszczególnych
fazach realizacji projektu. Najczęściej
określa się tę czynność jako „przeglądowa ocena realizacji projektu”.
Korzyści z wprowadzenia takiego zapisu są nie do przecenienia, bowiem

moderowanie przebiegu wdrożenia jest
niezmiernie ważnym, choć często pomijanym i niedocenianym czynnikiem
wpływającym na osiągnięcie zamierzonych celów. Zakresu kontroli nie należy określać za wąsko, aby zbytnio jego nie ograniczać, i niezbyt szeroko,
aby zapewnić rezultat pracy. Kontrola
ta jednak nie powinna mieć charakteru
punktowego, które sprowadza wynik do
stanu „spełnia” lub „niespełnia”, ale do
opisu cech i procesów.
I tak, na przykład, w fazie walidacji
prospektywnej wskazana jest ocena
tzw. aktywnych elementów modelowania systemu, czyli rozwiązań umożliwiających przyszłemu użytkownikowi
samodzielną kreację przebiegu poszczególnych procesów. Wskazane jest

”

(…) poszczególne
procesy
adaptacyjne są
uruchamiane na
różnych etapach
wdrożenia
systemu
informatycznego
i najczęściej
mają charakter
cykliczny. Bardzo
często jest to
wieloetapowy,
sekwencyjny
proces decyzyjny

przy tym, aby nie skupiać się na procesach jednoznacznych i prostych, ale na
procesach o walorach szczególnych.
Z kolei, w fazie walidacji równoczesnej celowa jest, na przykład, kontrola
stanu procesu migracji danych. Badając
ten element należy pamiętać, że w tym
konkretnym przypadku, liczby i cyfry nie
są wielkościami obiektywnymi i wymagają stosunkowo szerokich objaśnień
i komentarzy.
Jako przykład kontroli realizacji procesów adaptacyjnych w fazie walida-

cji retrospektywnej wymienia się najczęściej testowanie metodą tzw. „białej
skrzynki”, za pomocą której bada się
uzasadnienie przebiegu poszczególnych procesów biznesowych oraz zasadność poszczególnych kroków systemu.
Badanie, diagnozowanie, sprawdzanie, nadzór i analiza skutków procesów adaptacyjnych realizowanych
w prowadzonym projekcie informatycznym jest więc sztuką polegającą,
przede wszystkim, na umiejętności docierania do wystarczająco rzetelnych
informacji, opracowywaniu ich i wyciąganiu uzasadnionych wniosków. Ma
doprowadzić do rekomendowania rozwiązań optymalnych o różnym stopniu
kompromisu. Jego wypracowanie bywa
wprawdzie niekiedy trudne, a proces
selekcji czynników, które uwzględniamy i które pomijamy, może okazać się
zaskakująco skomplikowany. Jednak
przejęcie inicjatywy, w tym zakresie,
przez zleceniodawcę wdrożenia jest
wysoce wskazane i nie tylko ułatwia podejmowanie decyzji typu „coś za coś”,
ale zapobiega konﬂiktom, arbitralnie
wprowadzanym zmianom, niedopuszczalnym błędom i zabezpiecza odpowiednią zaakceptowaną jakość.
Należy zwrócić uwagę na jeszcze
jeden aspekt. Panuje dosyć powszechne przekonanie, że realizowanie wdrożenia za pomocą określonej metodyki
zabezpiecza sukces projektu w sposób
całkowity. Nic bardziej błędnego! Nawet
najlepsza metodyka nie zabezpiecza
przed błędami, bo istnieje zawsze, cały szereg sytuacji i stanów, które trudno przewidzieć, na przykład tzw. luki
poznawcze w projektach informatycznych. Dlatego potrzebny jest nie tylko
stały system audytu wdrożenia z wyeksponowanymi funkcjami kontrolnymi
i doradczymi, ale również okresowe monitorowanie zarządzania jakością tego
procesu. Lepiej, w tym przypadku, być
twórczo przytomnym niż cokolwiek zostawić przypadkowi i doprowadzić do
deprecjacji projektu, a i rozdźwięk w
ocenie celów wdrożenia będzie zdecydowanie mniejszy. 
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ieć elektroenergetyczną średniego napięcia określa się również mianem sieci dystrybucyjnej.
Dostarcza ona energię elektryczną z podstacji do obiektów przemysłowych i gospodarstw domowych. Zakres napięć zawiera się
w przedziale od 5 do 38 kV. Energia przesyłana jest za pomocą linii
kablowych lub napowietrznych. Linie te rozpoczynają się od podstacji i kończą na transformatorach,
które obniżają napięcie, np. w Europie do 400V/230 V. Napięcie to
jest następnie dostarczane bezpośrednio do odbiorców (prywatnych
lub przedsiębiorstw). Sieć średniego napięcia charakteryzuje się
dużą liczbą rozgałęzień, znaczną
liczbą elementów:słupy, transformatory, rozdzielnice. Powyższy opis
ma charakter ogólny, ponieważ wymienione cechy mogą występować
w większym lub mniejszym stopniu
zależnie od warunków regionalnych.

S

 Nadzór nad obszarami
niskiego i średniego
napięcia sieci
Nadzór i kontrola wymagana jest
dla sieci średniego napięcia o rozbudowanej strukturze. Przyczyny są
oczywiste: poprawa jakości dostaw
(rzadsze lub krótsze przerwy w dostawie energii), unikanie niekontrolowanych strat energii innych niż
techniczne (kradzież energii) oraz
zwiększenie skuteczności przepływów dwukierunkowych energii z gospodarstw wytwarzających własną
energię. Rozbudowa systemu kontroli skutkować będzie dostarczaniem dużej ilości danych, które należy przetworzyć.
Wymaga to kilku systemów, takich jak:
 System Zarządzania Dystrybucją (DMS),
 Globalny System Informacji
(GIS),

TECHNOLOGIE
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System Zarządzania Awariami
(OMS),
 System Zarządzania Informacją
o Kliencie (CIS),
 System Zarządzania Pracą
(WMS).
A są to tylko najważniejsze systemy! Przy założeniu dostępności
danych z sieci, pojawia się problem
zapewnienia współpracy pomiędzy
tymi systemami. Współpraca ta jest
obecnie zharmonizowana w normie
IEC 61968. Norma ta dotyczy Wspólnego Modelu Informacji (CIM). Model
CIM ujednolica i upraszcza wymianę
danych. Wymieniane informacje opisane są w formacie UML, a następnie
wymieniane w formacie XML. Dlatego
powinna istnieć możliwość odbioru
danych z sieci średniego napięcia, z
systemu SCADA (takiego jak zenon),
w celu ich dystrybucji w odpowiedniej formie do wszystkich innych powiązanych systemów. Systemy te następnie opracowują dane zgodnie ze
swoimi wymogami i wymieniają je między sobą.
Na przykład: urządzenie zabezpieczające wykryło uszkodzenie transformatora w małej stacji transformatorowej. Urządzenie zgłasza usterkę
do systemu SCADA. System SCADA
przekazuje informację do następujących systemów:
 DMS - w celu przeliczenia sieci,

aby wykryć wszelkie przeciążenia
sąsiednich elementów,
 GIS - w celu dokładnego wskazania miejsca zdarzenia oraz regionu, którego dotyczy,
 OMS - uruchamia alarm dźwiękowy informujący operatora o zdarzeniu,
 CIS - udostępnia informacje na
stronie internetowej podmiotu,
dzięki którym odbiorcy mogą się
dowiedzieć o przyczynach przerw
w dostawie energii oraz o czasie

danych o jego lokalizacji, uzyskanych z GIS.

 Rola inteligentnych
liczników w
monitoringu
Dodatkowa pomoc w kontrolowaniu sieci dystrybucyjnej pochodzi
od samych odbiorców (tj. gospodarstwa domowe). Inteligentne liczniki mierzą nie tylko zużycie energii,
które jest monitorowane i zgłasza-
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potrzebnym na usunięcie usterki,
WMS - tworzy zlecenie wymiany transformatora z podaniem

ne do zakładu energetycznego, ale
również umożliwiają identyfikację
awarii i zgłaszanie ich do dostawcy energii. Obecne trendy zmierzają
do korzystania z liczników inteligentnych, ponieważ zakłady energetyczne chcą odpowiednio wyposażyć się
na przyszłość. Dzieje się tak dlatego,
że oprócz pomiaru zużycia energii
elektrycznej liczniki inteligentne posiadają wiele dodatkowych funkcji.
Ponieważ coraz większa liczba gospodarstw samodzielnie wytwarza
energię elektryczną (np. przy użyciu
ogniw słonecznych), liczniki inteligentne muszą być w stanie uwzględnić również dostarczanie energii.
Spełniając taką funkcję, urządzenia
te mogą uwzględnić cały plan taryfowy zależny od pory dnia lub pory
roku w celu wyliczenia nie tylko kosz-
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tów zużycia, ale również zysków gospodarstwa z wytworzonej energii.

 Komunikacja w sieci
inteligentnej
Komunikacja jest niezbędnym
ogniwem w technologii liczników
inteligentnych. Licznik inteligentny
musi być w stanie komunikować się
ze sterownikiem centralnym w sposób zapewniający bezpieczeństwo i
niezawodność. Można w tym zakresie stosować różne rozwiązanie, takie jak WLAN, UMTS, łączność satelitarna lub PLC (ang. Power Line
Communication). Nie istnieje jedno
odpowiednie rozwiązanie. Licznik inreklama

teligentny w oddalonych regionach
ze słabą infrastrukturą kablową będzie komunikować się inaczej niż
licznik inteligentny w metropolii o
dobrze rozwiniętej infrastrukturze.
Z tego względu konieczne będzie
łączne stosowanie różnych technologii. Trend zmierza jednak w kierunku komunikacji opartej na protokole TCP/IP.
Droga do kompletnej realizacji
technologii sieci inteligentnej pozostaje długa i być może nigdy nie
uda jej się pokonać z uwagi na stale
zmieniające się wymagania związane ze zmianami klimatycznymi, mobilnością i technologią. Dlatego tym
ważniejsze jest koncentrowanie się

na technologiach sięgających jak
najdalej w przyszłość.

 Sieć inteligentna i
SCADA
Mamy świadomość, że sieć inteligenta będzie generować olbrzymią ilość
danych, które trzeba odebrać, wstępnie
przetworzyć i przekazać przez systemy takie jak SCADA. COPA-DATA ma
świadomość tych wymagań i będzie
stale wprowadzać innowacje w zakresie wdrażania protokołów i obsługi dużej ilości danych. 
Więcej informacji na : www.copadata.com/energy lub pod adresem sales.
pl@copadata.com.
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hoć wiele firm z różnych branż
odczuwa skutki katastrof naturalnych, pod pręgierz mediów
i opinii publicznej trafiają przede
wszystkim przedsiębiorstwa użyteczności publicznej. Prąd czy woda to nie towary luksusowe, bez
których klienci mogą się obejść nawet krótka awaria jest dla odbiorców usługi ogromnym problemem,
a czasami może nawet powodować
zagrożenie życia.
Awarie nigdy nie są pożądane
i zawsze wywołają niezadowolenie klientów, ale sytuacja staje się
znacznie gorsza, jeśli firma nie jest
w stanie przekazać odbiorcy usługi żadnej informacji zwrotnej. Gdy

TECHNOLOGIE

C

w środku zimy nagle ustaje dostawa prądu i mieszkanie zaczyna się
ochładzać, klient musi wiedzieć,
że firma wie o problemie i pracuje
nad nim; jeśli otrzyma informację o
przewidywanym czasie zakończenia awarii, przestaje się niepokoić.
Jednak obsługa tysięcy telefonów przychodzących do centrum
operacyjnego w trakcie katastrofy
jest niełatwym zdaniem. Nie sposób
przecież przewidzieć czasu wystąpienia problemu. Czasem zdarza się
w ciągu nocy, gdy na zmianie jest jedynie kilku lub kilkunastu pracowników firmy. W jaki sposób mogą oni
udzielić informacji wszystkim dzwoniącym? Z pomocą przychodzą tutaj

Fot. Interactive Intelligence
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nowoczesne systemy obsługi klienta, umożliwiające automatyzację i
centralizację procesów komunikacji.

 Efektywna obsługa
numeru 991
Narzędziem, które znakomicie
ułatwia sprawne zarządzanie komunikacją z klientami w trakcie awarii, są automatyczne zapowiedzi w
aplikacji IVR, odczytywane osobie
dzwoniącej przed skierowaniem
połączenia do konsultanta. W takiej sytuacji praktycznie 90% połączeń przychodzących to osoby,
które chcą poinformować dostawcę o problemie lub dowiedzieć się
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 Centralizacja
komunikacji
Jedną ze specyficznych cech
firm energetycznych jest rejonizacja działalności. Jedna firma zarządza zazwyczaj kilkoma rejonami, podlegającymi odpowiednim
zakładom. W takim modelu działalności centralizacja komunikacji
i wprowadzenie jednej infolinii dla

wszystkich rejonów może przynieść
ogromne oszczędności, nie wspominając nawet o ułatwieniu pracy
dyspozytorów.
W jednej z dużych firm energetycznych wdrożyliśmy system integrujący jedenaście rejonów. Przed
wdrożeniem każdy z zakładów obsługiwał klientów niezależnie. Gdy
w jednym rejonie występowały sytuacje nieprzewidziane, powodujące lawinę telefonów od klientów,

musi reagować szybko i sprawnie.
W przeciwnym wypadku może jej
nawet grozić odpowiedzialność karna.
Dlatego kluczową cechą każdego dobrego systemu obsługi klienta
jest możliwość priorytetyzacji połączeń. Osoba, która w menu dostępowym IVR wybierze opcję „zagrożenie
życia” musi być automatycznie kierowana na początek kolejki połączeń
oczekujących. W razie konieczności

Rys. 1. Architektura rozwiązania systemu obsługi numeru alarmowe

inne zakłady nie były w stanie im
pomóc, nawet jeśli posiadały wolny
personel. Aktualnie system pozwala
na przejmowanie kolejek połączeń
innego rejonu. Zakłady mogą elastycznie wymieniać się i zastępować w obsłudze klienta. Wykorzystanie zasobów oraz planowanie
grafiku pracy jest o wiele efektywniejsze.

 Sytuacje zagrożenia
życia
Najbardziej wrażliwymi spośród
wszystkich połączeń przychodzących do firmy energetycznej są telefony dotyczące sytuacji zagrożenia życia. To sytuacje, na które firma

można nawet stworzyć specjalny
numer telefonu dla takich połączeń,
automatycznie zyskujący najwyższy
priorytet w centrum obsługi klienta.
W kontekście spraw zagrożenia życia bardzo istotną funkcją
sprawnego systemu komunikacyjnego jest nagrywanie połączeń oraz
możliwość szybkiego przeszukiwania nagrań pod kątem różnych parametrów, takich jak numer osoby
dzwoniącej, czas wykonania nagrania czy nazwisko dyspozytora przyjmującego zgłoszenie. W razie jakichkolwiek wątpliwości prawnych,
nagranie jest niepodważalnym dowodem podjęcia właściwych działań ze strony przedstawicieli przedsiębiorstwa.

TECHNOLOGIE

o planowanym czasie zakończenia
awarii. Wystarczy przygotować tekst
komunikatu zawierającego te informacje, a większość klientów odłoży
słuchawkę usatysfakcjonowana. Pozwala to znakomicie rozładować kolejki i unikać stresu zarówno po stronie odbiorców, jak i dyspozytorów.
Automatyczne zapowiedzi to
świetny pomysł, jednak tylko pod
warunkiem spełnienia kilku podstawowych zasad. Po pierwsze, narzędzie musi być proste w użyciu.
Każdy dyspozytor, posiadający w
danym momencie dyżur, powinien
mieć możliwość własnoręcznego
przygotowania tekstu na bazie szablonu, poprzez kopiowanie informacji z innego systemu, lub po prostu
wpisanie danych do formatki tekstowej. Wpisany tekst jest automatycznie konwertowany do postaci
zapowiedzi słownej odtwarzanej
dzwoniącym. Zakup aplikacji, którą
potrafią edytować jedynie informatycy lub certyfikowani inżynierowie dostawcy, to strata pieniędzy. W chwili
katastrofy trzeba działać szybko, nie
czekając na wsparcie wyspecjalizowanego personelu.
Warto również zwrócić uwagę
na to, czy aplikacja IVR umożliwia
tworzenie harmonogramów komunikatów wraz z możliwością podglądu
aktywnych i planowanych wiadomości. Programowe przerwy w dostawie usługi są częścią pracy każdego
przedsiębiorstwa użyteczności publicznej. Podanie klientom takiego
komunikatu z wyprzedzeniem pozwala oszczędzić im wiele nerwów.
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 Aplikacja dopasowana
do potrzeb
Firmy użyteczności publicznej
zazwyczaj posiadają już własne rozbudowane systemy telekomunikacyjne. Jedną z barier blokujących inwestycje tego typu przedsiębiorstw w
oprogramowanie contact center jest
obawa o konieczność wymiany istniejącej infrastruktury i wiążące się
z nią ogromne koszty. Jednak nowoczesne technologie obsługi klienta
to systemy software’owe, oparte na
protokole SIP i łatwe do integracji ze
sprzętem każdego typu. Takie rozwiązanie znakomicie ogranicza koszt
dodatkowych inwestycji w hardware, a także pozwala pracownikom
firmy pozostać przy aparatach tele-

fonicznych, które lubią i do których
są przyzwyczajeni.
Przyzwyczajenie pracowników
jest zresztą ważnym, a bardzo często ignorowanym elementem każdego projektu wdrożenia nowych technologii. Wielokrotnie brak akceptacji
pracowników dla nowego interface’u, czy odmiennych funkcjonalności
wdrożonego rozwiązania przyczynił
się do klęski całej inwestycji. Dlatego
ogromną zaletą jest możliwość dopasowania wyglądu i sposobu używania
nowego systemu do wcześniejszych
aplikacji ﬁrmy, do których pracownicy są przyzwyczajeni niejednokrotnie
nawet od lat. Dla jednego z naszych
klientów z sektora energetycznego
aplikację kliencką napisaliśmy praktycznie od nowa, modyﬁkując kolo-

rystykę, sposób prezentacji kolejek
połączeń i kontaktów książki adresowej, zmieniając rozmiar i ustawienie
klawiszy na ekranie dotykowym - tak,
aby przypominały one wcześniejsze
systemy dyspozytorskie i nie budziły
oporu użytkowników.

 Wnioski
Konkurencja na rynku dostawców
energii jest coraz większa, a efektywna obsługa klienta to czynnik, który
najlepiej buduje jego lojalność. Warto
rozważyć inwestycję w nowoczesne
narzędzia usprawniające i automatyzujące komunikację z odbiorcami usługi. Przedsiębiorcy, którzy nie zadbają o
komfort swoich klientów, mogą szybko stracić swoją pozycję na rynku. 
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Jerzy Kot, area sales manager
Estern EU & Russia Business Unit
Evaporative Cooling,
SPX Cooling Technologies GmbH

ozarządowy ZeroCarbonBritain
2030, który w wolnym tłumaczeniu na polski rozumiemy jako Bezwęglowa Wielka Brytania w 2030 r.,
stanowi 384-stronnicowy empiryczny wyraz nacisku tamtejszych elit intelektualnych na warstwę rządzącą,
która i tak nienajgorzej aprobuje rozwiązania zaproponowane w podobnych jak ZCB 2030 analizach.
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Przypomnijmy - zakłada on, że
na przestrzeni średniej długości życia słodkowodnego karpia, tego samego, który trafia na bożonarodzeniowe stoły, Brytyjczycy wyeliminują
dwutlenek węgla ze swojego bilansu
emisyjnego. W tym samym w okresie
w Polsce nadal 56% energii wtórnej
pochodzić będzie z węgla.
Czy to z uwagi na KPI będący
konsekwencją „3x20”, czy to na zdekapitalizowaną masę kotłów i kominów, worek z inwestycjami otworzyć
jednak będzie trzeba, nie licząc przy
tym na tofflerowskie, czy lemowskie
fajerwerki.
Elektroenergetyka nam się wali.
Wobec tego branżową dyskusję na
temat energetyki zawodowej w pieleszach Elektrowni Opole podjęto 29
i 30 września br. na zorganizowanej
przez Wydawnictwo „Nowa Energia”
konferencji pt. ”Inwestycje w Energetyce - Nowe Technologie dla Ochrony Środowiska".

 Nowe-stare

wdrożenia. Te dyskusje omijają Polskę równie horyzontalnym łukiem.
Właśnie charakter naszej energetyki, zawodowy skądinąd, determinuje formę baczenia tutejszych
inżynierów na globalne rozwiązania
techniczne w skali mikro. Dlatego też
w Opolu w iście romantyczny sposób
dyskutowano raczej o makroproblemach makroelektrowni, niźli choć-

Rys. 1. Efektywność wytwarzania elektrowni zawodowych

Fot. NE

Pytań normatywnych, stawianych
na tle mozaiki 70% zużytych mocy
zainstalowanych w elektroenergetyce postawionych w lwiej części za
czasów Bieruta nasuwa się mno-
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ga ilość. O kształt, o charakter, w
końcu o drogę jaką należy obrać,
by kraj mógł funkcjonować bez elektrycznych zastrzeżeń (czyt. brownoutów i blackoutów) oraz w zgodzie z
pryncypiami ekonomicznymi, w tym
w szczególności z teorematem Coase'a. Z całą pewnością sprowadzanie nad Wisłę kilkunastoletnich 2-3
MW wiatraków z Danii czy Niemiec

Mirosław Niewiadomski, dyrektor
Departamentu Ochrony Środowiska, PGE
Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna
S.A., Oddział Elektrownia Bełchatów

ledwo mieszczących się w „ogłuszającej normie” 55 decybeli, to nie
do końca ta „gra w zielone”, o jaką
lewicującym energetykom chodzi.
Odnawialne Źródła Energii w najnowszej odsłonie, to póki co całkowicie nie polska bajka i to pomimo
naszych minisukcesów, jakim było
przekroczenie poziomu 1 GW mocy
zainstalowanych w elektrowniach
wiatrowych na terytorium Rzeczypospolitej, czy ministerialnego projektu
zwanego dalej projektem konstrukcji
szeregu sztucznych wysp bałtyckich,
które miałyby do bilansu elektroenergetycznego włączyć kolejne 3 GW
z „wiatru”. Trudno znaleźć w naszej
ojczyźnie ekspertów rozprawiających
zwięźle i z wypiekami na twarzy o
solarach CIGS, wiatrowych farmach
horyzontalnych, czy systemie Zbywalnych Kwot Energii. A warto dodać, że za granicą nadmienione są
elementem już nie tyle dyskursu publicznego, co na próbnych etapach

by o zasadności stosowania tellurowo-kadmowych powłok w przemyśle
słonecznym. Prowadzącym wszystkie panele tematyczne oraz wieczorną dyskusję był prof. dr hab. inż. Tadeusz Chmielniak z Instytutu Maszyn
i Urządzeń Energetycznych przy Politechnice Śląskiej, uczelni koordynującej zamawiany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
projekt badawczy pt. „Nadkrytyczne
bloki węglowe”, a wśród prelegentów
znaleźli się m.in. przedstawiciele klasyfikowanej w prestiżowej 500-setce magazynu Fortune amerykańskiej
korporacji SPX z siedzibą w Charlotte w Północnej Karolinie, którzy
prezentowali rozwiązania know-how
z zakresu technologii chłodniczych.

 Pogoń za eksergią
Dwudekadowa perspektywa
rozwoju kraju wymaga, jak to się
wskazuje w raporcie ministra Bo-
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niego, skokowego wzrostu liczby
niezbędnych mocy znamionowych
z poziomu 35 GW do 53 GW tak,
by zachować niezachwianie siły witalne gospodarki. O tym zagadnieniu
traktowała w głównej mierze strona technologiczna konferencji, która
dotyczyła nadchodzących zmian w
naszym systemie, jak np.: poprawa
parametrów pary, zwiększona moc
termiczna w palniku, optymalizacja
wymienników ciepła, regulacja adiabatycznego chłodzenia temperatur
w chłodniach kominowych elektrowni i elektrociepłowni, czy istotnych
detali dotyczących umiejscowienia
zraszalnika w chłodni, a nawet wydajnej koordynacji danych dotyczą-

Uczestnicy konferencji

cych jakości paliwa pierwotnego. Te
zupełnie niepozorne zmienne, będą
mieć wpływ na rodzaj i ciężar bilonu
wychodzącego z naszego narodowego portfela w perspektywie najbliższych lat. Co prawda, sformułowanego przez Alfreda Lotkę Prawa
Maksimum Energii nie zmienimy. W
tym obszarze fizyka wyznaje zasadę
constant. Możemy jednak ograniczyć
straty termodynamiczne, czyli manipulować poziomem eksergii - energii użytecznej lub inaczej, tej energii,
która jest zdolna do wykonania pracy. Problemem jest to, że eksergia
jest całkowicie nieodnawialna, jeżeli
raz ją (z)użyjemy, nie (z)użyjemy tej
samej ponownie.

Zupełnie inaczej jest z energią.
Z tego właśnie powodu jakiekolwiek
nieefektywne manipulowanie przy
do końca niesprawdzonych technologiach generujących ciepło, wykonujących niutonowską pracę lub
związanych z przemieszczaniem się
materii, może oznaczać grę do jednej, złej, a na pewno ostatniej energetycznej bramki - z angielska nazywanego stanem energetycznej
śmierci (ang. dead state).
Oczywiście, w tym miejscu nie
warto rozbijać na czynniki pierwsze
tego, jaki przepływ eksergii jesteśmy w stanie osiągnąć na mol powietrza wilgotnego czy suchego, bo
to domena inżynierów. Rozchodzi
się raczej o zaalarmowanie rządzących, że tego rodzaju rozważania,
często powszechnie nierozumiane,
stanowią elementarz klocków domina, które mogą wpłynąć w sposób
diametralny na efektywność całego
systemu. Dlatego w głównej mierze dochodzi, w Opolu również doszło, do rozważań nad przykładowym problemem: czy zasadne jest
twierdzenie, że uda się na skalę
komercyjną zwiększyć temperaturę
pary w elektrowniach powyżej stałego poziomu 560-580 oC do poziomu
ultra nadkrytycznego, tj. 700-720 oC,
jak dla bloków 50+, a w związku z
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Rys. 2. Awaryjność i dyspozycyjność elektrowni zawodowych
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tym zmniejszyć zużycie węgla do
produkcji 1 kWh z 0,7 kg do 0,6 kg,
a co za tym idzie zmniejszyć emisję
płatnego od 2013 r. związku nieorganicznego - dwutlenku węgla?
Sposoby rozwiązania przykładowego problemu zostały podjęte na konferencji zorganizowanej
przez Wydawnictwo „Nowa Energia”. Zdaniem ekspertów z branży,
rozwiązania te pozwolą osiągnąć
niebywałą wydajność konwencjonalnych elektrowni, która może sięgnąć nawet niespotykanych dotąd
55%, stopnia niewyobrażalnego,
jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt,
iż cały system w czasach T. Edisona w 1882 r. startował z 10% stopy efektywności. W stolicy województwa opolskiego na oficjalnej
wokandzie oraz w kuluarach poruszano także zupełnie nieśniadaniowe tematy z zakresu: wymiany
łopat turbin na bardziej wydajne,
zużycia ciepła odzyskanego w celu osuszania węgla, oczyszczania
kondensatorów w trybie online, czy
też sensu dodania dodatkowego
podgrzewacza do bojlerów.
Merytoryczne dysputy miały na
celu wpływ na zwiększenie efek-

lączki pojawiają się jednak wyraźnie
w kwestii szybującej awaryjności
i pikującej dyspozycyjności tychże, owe niekorzystne trendy są wyraźnie widoczne na rys. 2, również
zaprezentowanym blisko 70-osobowemu audytorium przez dwóch
profesorów Politechniki Śląskiej.
Wiele z tych zagwozdek rozwiązałoby opisowe rozstrzygnięcie
problemu stali i/lub jej schładzania.
Gdyby tylko znaleziono sposób na
ujarzmienie atomów żelaza, głównego składnika stali, które w temperaturze około 500 oC stopni zaczynają się niebezpiecznie ześlizgiwać
po sobie, co jest bezpośrednią konsekwencją osłabienia pola magnetycznego składających się na jego
masę cząsteczek, powodując zmianę właściwości fizykochemicznych
metalu, który zaczyna się najzwyczajniej uplastyczniać (uginać). Badania w tej kwestii prowadzi między innymi doktor Sergei Dudarev
z Oksfordu, należy liczyć na rychłą
materializację ich efektów.

 Technikalia
Zanim przygnieceni zobowiązamoc instalacji odstawionych
dodatkowo w wyniku wdrożenia w
roku 2016 nowej dyrektywy IPPC
moc instalacji, które pracowały
w 2007 i pozostaną w systemie
w kolejnych latach,
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moc instalacji odstawionych na
skutek zużycia

Rys. 3. Przewidywane koszty wdrożenia - LCP

tywności wytwarzania w polskich
blokach, która, jak widać na wykresie przedstawionym w prezentacji
profesorów Tadeusza Chmielniaka i
Henryka Łukowicza (rys. 1), nie stoi
na najgorszym poziomie w skali nie
tyle Europy, co nawet Globu. Bo-

niami systemu ETS i dyrektywy IED
zjedziemy w bilansie elektroenergetycznym z 92% udziału węgla
do 56%, zmuszeni będziemy przebić się przez gąszcz nowych europejskich przepisów, które z pewnością nie są dla nas korzystne.
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Marcin Wiśniewski, specjalista
w Departamencie Instrumentów
Środowiskowych, Ministerstwo Środowiska

Nie chodzi tu nawet o progi emisyjne, czy to CO 2 , NO x , SO x , pyłów, czy przepisów dotyczących
dopuszczalnej kubatury zanieczyszczeń, które niekontrolowanie mogą ulegać otorbieniu w płucach, czy nawet przenikać przez
pory skórne, a o konieczność
przestawienia machiny biurokratycznej z dotychczas „proczarnego” myślenia na „prozielone”.
Wszystkie technikalia zostały w
Opolu uczestnikom przybliżone
przez przedstawiciela Ministerstwa Środowiska - Marcina W iśniewskiego z Departamentu Instrumentów Środowiskowych. Jak
sam przekonywał, celem konstytucji nowej rzeczywistości normatywnej nie jest uprzykrzanie życia
podmiotom pierwszego i drugiego
sektora, lecz uproszczenia i konsolidacja obowiązujących przepisów, redukcja istniejących barier
administracyjnych oraz osiągnięcie celów strategii tematycznych.
„Panowie z Sevilli”, bo to właśnie
w stolicy hiszpańskiej Andaluzji
obradują członkowie narodowych
Technicznych Grup Roboczych,
debatują w tym momencie nad

Grzegorz Szastok, dyrektor handlowy
- członek zarządu, Foster Wheeler

Kazimierz Szynol, dyrektor,
TAURON Wytwarzanie SA Oddział
Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie
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funkcjonowania tego systemu, jeżeli prace przebiegną zgodnie z
wyznaczonym przed kryzysem finansowym harmonogramem, będziemy mieli jednak dopiero na
jesień 2014 r., kiedy to dojdzie
do finalnej prezentacji poszczególnych BREFów. Według założeń
już dwa lata później nowe reguły
gry powinny być implementowane w praktyce. Owa praktyka ominie jedynie te kominy, gdzie moc
kotłów nie przekroczy 15 MWt,
zaś te posiadające moce powyżej
10 MWt zostaną zobligowane do
prowadzenia pomiarów ciągłych
stężeń SO 2 , NO x oraz pyłów. Tutaj znowu mamy wyjątek de iure:
oprócz tych źródeł, które pracują poniżej 1000 godzin rocznie,
zwolnione zostaną również kotły lub turbiny gazowe w zakresie
monitoringu SO 2 i pyłów. Dojdzie
do tego również - z czym mogą
być niemałe problemy - konieczność rokrocznego pomiaru stężenia rtęci. Empiryczny koszt „całej
zabawy w ekologię” - jak określa się niekiedy te rozwiązania w naszej sytuacji nie tyle może,
co ma kierunek negatywnie diagonalny do kosztów ekonomicznych (rys. 3 opracowany przez
J. Lewandowskiego z Politechniki Warszawskiej). Szereg składowych wstępujących i zstępujących
regulacji powoduje, że przeciętna jednostka wytwórcza, oprócz
zaangażowania w swoją działalność statutową, będzie zmuszona prowadzić szereg ekspertyz i
konsultacji merytorycznych z zewnętrznymi partnerami. Tu pojawia się ogromna rola dla takich
firm jak Energopomiar (obecny na
konferencji w Opolu). To właśnie
one mogą całość nadchodzących
zmian spiąć merytoryczną klamrą,
poprzez świadczenie m.in. usługi
Inżyniera Kontraktu przy realizacji
nowych projektów tam, gdzie relub konstrukcja nowych bloków/
kotłów/kominów/chłodni będzie

Roman Walkowiak, dyrektor generalny,
PGE Górnictwo i Energetyka
Konwencjonalna S.A.,
Oddział Elektrownia Turów

niezbędna po to, by uniknąć kar
za niedopełnienie wykrystalizowanych norm IED.

 Konkluzja - kołdra
będzie za krótka
Polskie społeczeństwo przechodzi obok materializujących
się strukturalnych zmian, niestety. Chyba nikt, a przynajmniej lwia
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kształtem tzw. konkluzji BAT, czyli
Najlepszych Technik Stosowanych
wykorzystywanych w poszcze g ó l n y c h b r a n ż a c h , k t ó re o b e j mie parasol prawny Dyrektywy w
Sprawie Emisji Przemysłowych o
sygnaturze 2010/75/EU. To BAT
stanowiąc integralną część BREFów (rozdziały 3,4,5), będą pełniły sztandarową rolę, na tyle istotną, że to one będą podstawą do
warunków pozwolenia, co oznacza, że poziomy emisji muszą być
zgodne z tymi zawartymi w BAT.
Odstępstwa od tej reguły będą
wyjątkami, ale należy podkreślić,
ż e b ę d z i e m o ż l i w o ś ć z a w a rc i a
klauzuli opt-out dla danego podmiotu, jeżeli zostaną spełnione
przesłanki rażąco naruszające rachunek kosztów lub ze względów
geograficznych lub technicznych
mitygacja emisji będzie niemożliwa. Tu warto dodać, że polskie
organy wykonawcze będą miały
względną swobodę artykułowania warunków odstępstw, gdyż
Komisja Europejska stwierdziła,
że nie jest w stanie skatalogować
wszystkich idiosynkratycznych
wyjątków dla wszystkich 27 członków UE. Pełną wiedzę na temat
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2030 r. dla polskiego sektora energetycznego (ponad 69 mld EUR)
oraz skalę zaangażowania w najbliższej dekadzie środków unijnych
tylko w kwestię infrastrukturalne
w energetyce (200 mld EUR), a to
wszystko podlane sosem greckim,
należy być ostrożnie sceptycznym,
co do realnej drożności tych planów. Nasz deficyt łechce konstytucyjne progi. Czy zatem jedyną
możność realizacji planów da nam
bądź, co bądź rodzaj kopaliny ciekłej - gaz ziemny z pokładów łupków? Zielone cele zrealizujemy
przy pomocy „czar nych pieniędzy”? Stworzymy taki mały polski
paradoks? Czy też zachorujemy,
jak Holendrzy po drenażu złoża w
Groningen?
A może, jak to opisuje gwiazda Uniwersytetu w Tuluzie - profe-

sor Paul Seabright, ugrzęźniemy w
charakterystycznym dla sowieckiej
epoki barterze, bo nie starczy nam
pełnowartościowej gotówki do funkcjonowania państwa? W tamtych
czasach (dla niektórych słusznie,
dla niektórych niesłusznie minionych) ukraińskie elektrownie stawały się pracodawcami dla mleczarzy,
wchodząc m.in. w handel mlekiem,
by odzyskać część środków zaangażowanych w produkcję prądu od
społeczeństwa nie będącego w posiadaniu użytecznej formy pieniędzy. Czy tę sytuację, gdy elektrownie będą angażowane we wszystko
inne, tylko nie w działalność podstawową, z którą po zdekapitalizowaniu naszych bloków mamy niebywałe trudności - moje pokolenie
nie będzie świadkiem znanej naszym ojcom i matkom powtórki? 
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część narodu, słysząc enigmatyczne tłumaczenia na temat roli dwutlenku węgla i pozostałych gazów
cieplarnianych w ziemskim obiegu atmosferycznym, nie będzie
w stanie zaakceptować rozmiaru
szytych na nadwiślańską miarę łachów. Tym bardziej, że i naukowcy przyjrzawszy się częstotliwości
wahań wiązań chemicznych w CO 2
mają poważne wątpliwości, jeżeli
nie powiedzieć: pewność graniczącą ze 100% przekonaniem, o tym,
że spektrum drgań węgla i dwóch
atomów tlenu jest zbyt wąskie, by
odbijać przypisywaną dwutlenkowi
węgla sumaryczną ilość promieniowania podczerwonego, które zaopatruje naszą globalną szklarnię
w ciepło.
Spojrzawszy na rubrykę „gryzących wydatków” sine qua non do
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Głównymi odbiorcami biomasy, a
zarazem producentami energii elektrycznej z OZE w Polsce - wykorzystującymi przede wszystkim procesy współspalania - są elektrownie
zawodowe. W 2010 r. funkcjonowało ponad 40 jednostek zawodowych spalających i współspalających biomasę.
Podobnych jednostek energetyki przemysłowej było 8. Największymi konsumentami biomasy są
3 duże jednostki zlokalizowane w
pobliżu największych zakładów papierniczych.
W 2008 i 2009 r. oddano do
użytku najwięcej instalacji spalających lub współspalających biomasę - głównie w elektrociepłowniach
zawodowych, a także w elektrowniach spalających węgiel brunatny.
W 2010 r. w energetyce zawodowej
spalonych zostało 4,4 mln ton, co
oznacza wzrost o około 400 tys. ton
w stosunku do 2009 r.
Wartość energetyczna spalanej
biomasy zmienia się szybciej od zużycia masowego. Dynamika wzrostu
zużycia masowego jest od 2006 r.
mniejsza od wzrostu zużycia energii chemicznej, co wynika z faktu, że
energetyka zawodowa konsekwentnie maksymalizuje wydajność swoich instalacji poprzez zwiększanie
ilości energii chemicznej podawanej
w tej samej jednostce masy. Średnio
ważona wartość opałowa biomasy
w enegetyce z roku na rok wzrasta.
Energetyka zawodowa w większości
preferuje biomasę z wyższej półki
kaloryczności: na 40 jednostek 19
zużywa biomasę o kaloryczności powyżej 15 MJ, czyli powyżej średniej.
Jest to głównie związane z maksymalizacją uzysku zielonej energii i
zysku przedsiębiorstw.
Również instalacje energetyki
przemysłowej oraz elektrociepłownie zawodowe są istotnymi producentami energii wytwarzanej z biomasy. 6 jednostek pierwszego typu

zużyło w 2010 r. biomasę o łącznej
wartości opałowej 29 tys TJ, co jest
porównywalne z wielkością zużycia
17 elektrociepłowni.
Biomasa znajduje zastosowanie
także w produkcji energii cieplnej.
Jej przytłaczająca większość jest
generowana w procesach kogeneracyjnych, ale także w rozdzielonym
wytwarzaniu energii cieplnej, czyli
w ciepłowniach. Dynamika wzrostu

”

Jeśli weźmiemy
pod uwagę fakt,
że 50% energii
z OZE w Polsce
stanowi biomasa,
która posiada
niższą wartość
energetyczną
od węgla, to jeśli tendencja
ta się urzyma rzeczywiście za
9 lat będziemy
potrzebowali 3
lub nawet 4 razy
więcej biomasy
niż używamy jej
obecnie

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

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

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

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

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

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

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

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

go rynku na handel pomiędzy rolnikami, a elektrowniami stawia tych
pierwszych na z góry przegranej pozycji. Głównym źródłem tej nierównowagi jest rozbieżność interesów
obu grup, wynikająca z warunków
stawianych rolnikom przez elektrownie: dolna granica ilości, która budzi
ich chęć kupowania wynosi najczęściej 5000 ton, transakcje natomiast
dokonywane są przez pośredników,
którzy inkasują swoją marżę. Dodatkowo funkcjonowanie zniesionych
już dopłat do plantacji energetycznych wygenerowało takie oto patologiczne zjawisko: przedstawiciele

”

(…) celem działań
Ministerstwa
Rolnictwa jest
doprowadzenie
do sytuacji,
aby w pierwszej
kolejności to rolnicy
energetycznie
wykorzystywali
biomasę, a nie byli
jej sprzedawcami

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

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

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

BIOMASA

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

BIOMASA

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

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

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

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

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

1) Tekst jednolity - Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626 z późn. zm., zwana dalej „ustawą”, bądź „ustawą o podatku akcyzowym”.
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rzedsiębiorcy zajmujący się wytwarzaniem energii elektrycznej z
biomasy najczęściej zużywają wyprodukowaną przez siebie energię elektryczną na potrzeby własne, bądź
odsprzedają do podmiotów posiadających koncesję w zakresie energii
elektrycznej. Dlatego też w artykule
omówione zostaną zasady dokonywania właśnie tych czynności.
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koncesję na wytwarzanie, obrót, przesyłanie, bądź dystrybucję energii elektrycznej.
W przypadku podmiotów posiadających koncesję w zakresie energii
elektrycznej akcyzie podlegać będzie
nie tylko ta ilość energii elektrycznej,
która została przez te podmioty wyprodukowana i zużyta na potrzeby
własne, ale także energia przez nie
nabyta i zużyta na potrzeby własne.

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

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

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

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

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

Fot. ECDDP Sp. z o.o.

92

Piotr Paszek

podatnik akcyzy jest wymogiem, jaki
należy dopełnić w pierwszej kolejności.

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

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








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

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

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



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

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

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

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

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

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

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