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Fot. Towarowa Giełda Energii

Elektroenergetyka

Miniony rok dla TGE
Jaki był 2011 r. dla Towarowej Giełdy Energii?
Rok 2011 przebiegał tak jak
przewidywaliśmy. Zmiany w prawie energetycznym nazywane w
uproszczeniu obligiem giełdowym
zaowocowały tym, że obecnie mamy w Polsce rynek hurtowy energii
elektrycznej. Można się oczywiście
zastanawiać, czy technologicznie
jesteśmy na tym samym poziomie co inne giełdy lub czy struktura branży elektroenergetycznej
jest wystarczająca dla efektywnej
konkurencji, ale rynek jest i jest
rynkiem płynnym. Liczba transakcji oraz ilość energii elektrycznej, którą się handluje znacznie
się zwiększyła w porównaniu do
konsumpcji.
Do listopada 2011 r. przez Towarową Giełdę Energii przepłynęło 118 TWh energii elektrycznej. Wprowadzenie obligo wcale
nie spowodowało zaniku transakcji dwustronnych, czy na platformach brokerskich. Jest również
rynek poee przy GPW - działający
głównie w obszarze Rynku Dnia
Następnego.
Tak więc obligo giełdowe nie
tylko nie ograniczyło innych obszarów, na których handluje się energią elektryczną, ale wręcz przeciwnie pobudziło ten handel. Można
powiedzieć, że nasz rynek energii
elektrycznej daje czytelne sygnały, takie jakie płyną, czy to z rynku walutowego, czy z rynku akcji.
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Kto obecnie odczuwa naj większa korzyść z liberaliza cji rynku energii elektrycznej?
Głównie klient instytucjonal ny. Zaczyna powoli korzystać z
dobrodziejstw rynku, wykorzystując różnice w cenie energii elektrycznej.
Uwolnienie rynku detalicznego dla gospodarstw domowych
spowoduje uwolnienie olbrzymich
pokładów inicjatywy tkwiącej nie
tylko w sektorze energetycznym,
ale w różnych sektorach gospodarki. Mam na myśli wszystkie
firmy posiadające systemy bilingowe. Być może dla nich będzie
to możliwość powiększenia bazy
klientów - również o odbiorców
energii. Będzie to miało sens jeśli będzie można budować produkty energetyczne i będziemy
mogli korzystać z uroków różnoro d n o ś c i , t a k j a k w p r z y p a d k u
chociażby telefonii komórkowej.
Jeśli wielkie koncer ny nie będą
w stanie tego pola zagospodarować, znajdzie się ktoś inny, kto
to zrobi.
Jak rynek energii elektrycznej może wpływać i wspierać

wzrost efektywności energe tycznej?
P r z e d e w s z y s t k i m w p ro w a dza nowe pole - ekonomiczne.
W s p a rc i e m o ż e p r z e b i e g a ć w
dwóch obszarach. Jeden z nich
to obszar oczywisty, polegający
na tym, że oszczędzamy tylko to
co nas kosztuje. Jeśli coś jest
tanie, przeważnie tego nie doceniamy i - w związku z tym - nie
kontrolujemy zużycia.
Drożeją surowce energetyczn e - a c o z a t y m i d z i e - e n e rgia elektryczna, pomimo tego, że
konkurencja ogranicza w pewien
sposób wzrost tych cen. Jest to
na pewno solidny bodziec dla
rozwoju efektywności.
Drugim bodźcem dla wzrostu
efektywności powinna być wycena: ile nas kosztuje energia elektryczna w różnych momentach?
Jest to olbrzymie pole do popisu dla całkiem nowej gałęzi gospodarki.
Czy Pana zdaniem może
dojść do pewnego rodzaju rewolucji energetycznej?
Niewątpliwie tak. Być może już niedługo będzie nam się
opłacało, aby nasz samochód
elektryczny w godzinach szczytu zasilał system, natomiast w
godzinach doliny nocnej był ładowany.
Jest to oczywiście bardzo
spektakular ny przykład, jednak
to samo dotyczy wszystkich kwestii zużycia energii elektrycznej
o r a z … p ro d u k c j i e n e r g i i e l e ktrycznej przez nas samych.
Efektywność - oczywiście
moim zdaniem - trzeba będzie
pojmować w niedługim czasie
- rynkowo. Sytuacja taka rodzi
się obecnie na świecie. Chodzi
t o t z w. e l a s t y c z n e s t e ro w a n i e
popytem. Oznacza to, że mniej
oszczędzamy energię tanią, a
b a rd z i e j - e n e r g i ę d ro g ą . P ro dukujemy głównie wtedy, kiedy

energia jest droga, gdyż uzyskujemy dobrą cenę, a kiedy jest
tańsza - to ją zużywamy. Prosument, a więc konsument i producent energii elektrycznej jednocześnie - ma jasny sygnał co
robić.
R ynek, który nazywamy giełdą, czyli taki, gdzie spotyka się
w dużej skali popyt z podażą i
konfrontuje się w każdej godzinie, jest bardzo ciekawym instrumentem. Nie wiemy jednak jeszcze - nie tylko u nas w kraju, ale
ró w n i e ż w s k a l i g l o b a l n e j - j a k
ten mechanizm przenieść z makro- na mikroskalę, czyli każdego z nas.
Polska jest jednym z elem e n t ó w w s p ó l n e g o e u ro p e j skiego rynku energii. Jak Pana
zdaniem będzie się kształtował
docelowy model rynku?
Europejski rynek energii elektrycznej powstaje, natomiast jak
będzie docelowo wyglądał - to
już zupełnie inna kwestia. Zderza się tutaj kilka koncepcji. Jest
na przykład koncepcja poszerzania pola konkurencji. Mówimy, że
energetyka w każdym kraju jest
dziedziną gospodarki, wymagającą olbrzymich inwestycji i dlatego stać nas na to, aby w średniej
wielkości kraju europejskim istniały co najwyżej 2-3 duże koncer ny energetyczne, co ograni cza mocno konkurencję lokalną.
Chcemy, natomiast poszerzać jej
pole.
W związku z tym poszerzamy boisko, na którym funkcjonuje konkurencja. Tak, żeby nie
ograniczała się tylko do terenu
Polski, ale może do całej Europy.
Nie możemy jednak zapominać o stronie infrastrukturalnej.
Zgadza się. Dlatego np. jeżeli
różnica w cenie energii elektrycznej pomiędzy Polską a Portugalią jest 0,5 euro, to czy warto tę
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Jak wygląda zarządzanie ryzykiem na rynku energii elektrycznej?
Zarządzanie ryzykiem jest bardzo wyrafinowane, gdyż sam rynek energii elektrycznej jest wyrafinowany. Można powiedzieć,
że istnieje tutaj podobieństwo do
rynku finansowego.
Energia elektryczna jest towarem, którego się nie da przechować. Z tego względu gra popy tu i podaży energii w przeciągu
doby jest bardzo ciekawa, a jej
wartość zmienia się diametral nie. Mieliśmy takie dni w 2011 r.
kiedy cena w godzinach nocnych
była na poziomie ponad 100 zł,
natomiast w szczycie przekraczała 500 zł.
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energię importować z Polski do
Portugalii lub odwrotnie, biorąc
pod uwagę koszty infrastrukturalne?
Koncepcja wspólnego rynku
energii elektrycznej rodzi się w
bólach. Giełdy ze sobą powiązane
przyjmują zlecenia, te są rozpatrywane przez ogólny mechanizm
kreowania ceny energii. Tworzy
się wówczas cena optymalna.
Nie można abstrahować od fizycznych uwarunkowań. Jednak
- moim zdaniem - w Polsce za
dużo mówi się o tych uwarunkowaniach. Operator Systemu Przesyłowego skupia się głównie na
tym. Uważam, że Operator nie docenia kwestii ograniczania konkurencji wynikającej z tworzenia
niewielkich obszarów, na których
ustala się cenę. Wówczas na tym
obszarze działa monopolista. Niektórzy proponują wprowadzenie
korekty siły rynkowej. Uważam,
że tego typu rozwiązanie nie zadziała, to pomysły nie z tej epoki,
bo ktoś administracyjnie musiałby
taką siłę ograniczać.
Nie możemy tracić „fizyki” z
oczu, ale tylko w momencie kiedy
koszty związane z infrastrukturą
przerosną korzyści, które wynikają z konkurencji. Musimy sobie

dokładnie określić tę granicę. Moim zdaniem ona istnieje – na przykład w odniesieniu do Niemiec.
Niemcy upierają się i zależy im
na jednej cenie energii elektrycznej w całym kraju. Sytuacja byłaby korzystna - gdyby nie fakt, że
wykorzystują nasze sieci przesyłowe, aby transportować energię
elektryczną z północnych Niemiec
do południowych i nie za bardzo
chcą nam za to płacić. Dlatego
w tej sytuacji rozsądnym wydaje się wprowadzenie stref cenowych i uwzględnienie ograniczeń
przesyłowych. Tak dzieje się na
przykład w Skandynawii, gdzie są
strefy, które wynikają z tzw. „wąskich gardeł”. W związku z tym,
nawet w przyszłej Europie, gdzie
wdrożylibyśmy już konkurencję
na całym europejskim rynku, nie
powinno być jednej ceny. Nawet
wówczas, gdy połączenia będą
praktycznie „nieograniczone” co
do pojemności.
Jak przebiega współpraca
TGE z innymi giełdami?
Powadzimy współpracę biznesową z giełdą Nordpool. Obecnie
mocno dyskutowanym problemem
jest kwestia powstania rynku w
Europie centralnej i środkowej.

To czy uda się włączyć Polskę w
ten obszar od samego początku, zależy w większej mierze od
naszego Operatora niż od TGE.
My jesteśmy gotowi i chcemy to
zrobić. Mamy obecnie inicjaty wę trzech państw - Czech, Słowacji i Węgier, by stworzyć tzw.
trilateral market coupling pomiędzy tymi państwami. My jesteśmy
rynkiem równie dużym jak te trzy
kraje razem wzięte. Dlatego też
nasz „ciężar gatunkowy” jest dość
duży. Jeśli zadeklarujemy, że zależy nam, aby w tej inicjatywie
uczestniczyć, ale na określonych
warunkach to - moim zdaniem będziemy jego bardzo istotnym
czynnikiem. Jeśli nie podejmiemy
tej inicjatywy - zostaniemy niestety z boku. R ynek ten stanie się
w przyszłości częścią rynku europejskiego, a my dopiero potem
będziemy chcieli się przyłączyć
i możemy na tym dużo stracić.
Jakie są plany TGE na najbliższy rok?
TGE rozwija dwa główne kierunki. Jeden dotyczy rozwoju rynku europejskiego i naszego udziału w inicjatywach regionalnych
- być może również z pewnym
elementem ekspansji kapitało wej, czy też technologicznej. Zależy nam bardzo, aby uczestniczyć w tym procesie i wzbogacić
go o nasze doświadczenia. Warto
podkreślić, że Towarowa Giełda
Energii jest jedyną w tej części
Europy pełnowymiarową giełdą.
Posiadamy wszystkie produkty
- począwszy od produktów terminowych, R ynku Dnia Następnego, R ynku Dnia Bieżącego, na
certyfikatach skończywszy. Gdyby nam się udało przenieść nasze
doświadczenia na kraje ościenne,
byłaby to dla nas bardzo korzystna sytuacja.
Drugim obszarem, który za mierzamy rozwijać w 2012 r. jest
rozwój nowych produktów w ob-
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Czy cena energii podczas
Euro 2012 wzroście?
Myślę, że nie, natomiast wyzwania, przed którymi staną niektórzy operatorzy dystrybucyjni

będą niebagatelne. Sadzę jednak, że są do tego przygotowani.
Były już próby generalne, z któ rych wynika, ze wszystkie stadiony zostały odpowiednio zasilone.
Czy branża może odnotować większe zyski w czasie
tego wydarzenia?
Zyski mogą wystąpić pośrednio, poprzez większe zużycie energii elektrycznej w bardzo
różnych sektorach. Cała gospo darka to przecież system naczyń
połączonych. Energetyka jest z
jednej strony „systemem korzeni” zasilających gospodarkę, a
z drugiej strony - jest pewnego
rodzaju „hubą” ciągnącą z całej
gospodarki określone korzyści.
Przy spowolnieniu gospodarczym
energetyka ma problemy. Przy spieszenie to z jednej strony wyzwanie dla branży, ale z drugiej
– ogromne pole do działania. o
Rozmawiał: Mariusz Marchwiak, „Nowa Energia”

Elektroenergetyka

Kiedy zatem będzie można
mówić o uwolnieniu rynku gazu?
Nie ma jeszcze wolnego rynku gazu. Na razie tworzone są
w a ru n k i d o j e g o u ru c h o m i e n i a .

Jeśli się to powiedzie, przynaj mniej w jakiejś części, wówczas
nowi gracze będą mogli wejść
j u ż n a t z w. „ p r a w d z i w y r y n e k ” .
Potrzebne są do tego uzgodnienia z firmą Gaz-System, która
może stworzyć ramy techniczne
i logistyczne do handlu gazem,
podobne do tych, które funkcjonują w elektroenergetyce, czyli
związane z bilansowaniem i powołaniem tzw. wirtualnego punktu handlowego.
W tej kwestii jestem optymistą, gdyż widzę w firmie GazSystem ogromny potencjał „rynkowego myślenia”. Infrastruktura
ma właśnie służyć konkurencji.
Uważam, że nie powinniśmy się
bać kosztów związanych z rozw o j e m i n f r a s t ru k t u r y g a z o w e j ,
szczególnie, że są one niższe
niż w elektroenergetyce.

Fot. NE

szarze gazu. Prezes URE opracował mapę drogową polskiego
programu uwalniania gazu. Program musi zostać przyjęty w porozumieniu z PGNiG - dotychczasowym monopolistą na tym rynku.
Powstaje pytanie, na ile ten program faktycznie zostanie zrealizowany?
W ramach tego programu jest
oczywiście spora rola dla TGE.
Gaz będący obecnie w dyspozycji PGNiG zakontraktowany na
przyszłe lata 2013 – 2015, bę dzie sprzedany poprzez aukcje i
udostępniony tym samym innym
uczestnikom rynku. Naszym zdaniem przeprowadzenie tych aukcji
przez TGE i rozliczenie przez naszą izbę rozliczeniową IRGIT SA,
da gwarancję przejrzystości tego
procesu.
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Jaki był rok 2011?

Proszę podsumować działalność i osiągnięcia RAFAKO
w 2011 r.
To był rok obfitujący w bardzo
ważne wydarzenia. Najważniejszym
z nich były zmiany właścicielskie. Od
1997 r. kontrolny pakiet akcji RAFAKO S.A. należał do Elektrimu. Był to
czas, w którym RAFAKO przeszło
bardzo trudną drogę od firmy, będącej na skraju upadku do nowoczesnego przedsiębiorstwa, już nie tylko
producenta kotłów, ale samodzielnego realizatora projektów w sektorze
energetycznym. Rola Elektrimu jest
tu nie do przecenienia. Dzięki pozyskanym od inwestora pieniądzom,
RAFAKO przetrwało dramatyczny
czas, w którym poniosło ogromne
szkody na skutek powodzi w 1997 r.
Przez kolejne lata firma zaczęła rozwijać swoje kompetencje technologiczne, podejmować wyzwania,

budować własny potencjał finansowy, który dziś jest jednym z najzdrowszych w branży. Oczywiście,
inicjatywa była własna, ale inwestor
przychylnym okiem przyglądał się
rozwojowi spółki.
Pod koniec 2011 r. pakiet kontrolny został odkupiony przez
firmę PBG.
Z całym przekonaniem można
powiedzieć, że dla RAFAKO jest to
właściciel najlepszy z możliwych. Nie
ma tu obszaru konfliktu interesów, są
natomiast wielkie możliwości. PBG
tworzy silną grupę kapitałową. To
bardzo duży wykonawca i kontraktor.
RAFAKO jest z kolei firmą technologiczną i potrzebuje silnego partnera,
z którym będzie w stanie wykorzystać połączony potencjał. Razem
mamy większe szanse powodzenia
w najważniejszych przetargach, na-

sze kompetencje się uzupełniają.
Co ważne, jest to właściciel strategiczny, dzięki któremu możemy budować co najmniej kilkunastoletnią
perspektywę rozwoju RAFAKO, rozwijać swoje kompetencje i śmiało rywalizować z globalnymi koncernami.
Jakie inne wydarzenia były
istotne z punktu widzenia firmy,
którą Pan kieruje?
Do najważniejszych wydarzeń
należy zaliczyć też informację o wyborze oferty konsorcjum z naszym
udziałem na budowę bloków energetycznych w Elektrociepłowni Opole. Jest to największa inwestycja w
Polsce, która będzie miała ogromny
wpływ nie tylko na RAFAKO ale także
na całą krajową gospodarkę.
To również zakończenie realizacji
projektu w Bełchatowie - kontraktu,
który był podpisany w 2004 r. Efektywnie realizacja ruszyła w 2006 r.
a w 2011 r. zakończyła się sukcesem. Na pewno dużym osiągnięciem
jest zakończenie w tym roku realizacji największej instalacji odsiarczania
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Kontrakt na budowę bloków
energetycznych dla Elektrowni
Opole jest przełomowym wydarzeniem zarówno dla RAFAKO, jak
i dla całej branży.
Oczywiście nie został jeszcze definitywnie rozstrzygnięty. Nastąpi to
na początku 2012 r.
Na pewno ten kontrakt, o ile będzie realizowany przez RAFAKO,
zmieni bieg historii firmy. Będzie wyznacznikiem naszej pozycji na rynku. Oficjalnie potwierdzi i utrwali coś,
do czego jesteśmy już gotowi, czyli
do roli generalnego, samodzielnego
wykonawcy bloków energetycznych.
Do tej pory nie było tak ważnego
wydarzenia, na tak ogromną skalę i o
tak dużej jednostkowej wartości, nie
tylko w historii naszej firmy, ale także w
historii polskiej energetyki po 1989 r.
To impuls dla całej branży. Przypuszczam, że tak jednoznaczny sygnał
o realizacji tego kontraktu zmobilizował również innych inwestorów i
miał wpływ na podjęcie przez nich
decyzji o realizacji projektów, odkładanych nawet od kilku lat. A to, że
prawdopodobnie będzie realizowany
przez RAFAKO, jest pozytywnym impulsem w kierunku rozwoju polskiej
myśli technicznej i będzie stanowić
także impuls doping do rozwoju dla
wielu dziedzin polskiej gospodarki, co
w perspektywie zbliżającej się kolejnej fali kryzysu jest bardzo istotne.
W procesach przetargowych
znajduje się obecnie w Polsce sie-

dem projektów budowy dziewięciu
bloków energetycznych, które mają być opalane węglem oraz trzy
projekty bloków gazowych. Ile trwa
budowa typowej elektrowni gazowej oraz węglowej oraz kiedy planowane inwestycje mogą być realnie przeprowadzone?
Budowa typowego bloku węglowego to okres około 5 lat. Małe bloki przemysłowe w technologiach węglowych, czy biomasowych można
zbudować w przeciągu 3 lat. Proces
budowy bloków gazowych, przy wykorzystaniu układów modułowych,
trwa natomiast do 3 lat.

”

Obecnie wszystkie
firmy w kraju
przygotowujące
projekty
inwestycyjne
działają
w sektorze
publicznym. Moim
zdaniem jest to
fundamentalna
przyczyna
przeciągania
się procesów
inwestycyjnych

Istotnym elementem całego cyklu budowy bloku jest jego rozruch.
Problem rozruchu obecnych nowoczesnych jednostek nadkrytycznych
w zakresie dostosowania automatyki oraz zgrania wszystkich urządzeń,
które wchodzą w jego skład - trwa
zdecydowanie dłużej niż to miało
miejsce dotychczas i zajmuje co najmniej 6-9 miesięcy.
W tym roku został oddany do
użytku blok w Bełchatowie. Z racji
tego, że żaden przetarg nie został
rozstrzygnięty w międzyczasie, następna istotna moc z energetyki węglowej - może najwcześniej wejść
do systemu w przeciągu 5-6 lat. Być

może trochę wcześniej będzie oddany któryś z projektów gazowych,
gdyż jego cykl inwestycyjny jest trochę krótszy.
Dlatego przez najbliższe lata nie
będzie żadnego przyrostu mocy z nowych planowanych inwestycji z sektora technologicznego, który jest dzisiaj
podstawą polskiego systemu elektroenergetycznego. Istotne jest to, że za
5 lat, z systemu elektroenergetycznego wypadnie około 3 tys. MW.
Biorąc pod uwagę te wszystkie
fakty, możemy sobie wyobrazić co
będzie się działo około 2014 r. Wówczas realne stanie się zagrożenie brakiem mocy w krajowym systemie, a
przyspieszenie procesów inwestycyjnych może się odbyć wręcz w formule nieracjonalnej. Wartość obiektów,
które są obecnie w fazie przetargowej
to łącznie blisko 50 mld zł. Jak widać, od strony finansowej wchodzimy
w poziom bardzo dużych cyfr. Kwestia zorganizowania tak dużego finansowania - w ciągu krótkiego okresu
czasu - jest i będzie na pewno dla
wszystkich ogromnym wyzwaniem.
Jakie mogą być przyczyny
opóźnień procesów inwestycyjnych w naszym kraju?
Obecnie wszystkie firmy w kraju
przygotowujące projekty inwestycyjne działają w sektorze publicznym.
Moim zdaniem jest to fundamentalna
przyczyna przeciągania się procesów
inwestycyjnych.
Jest to związane z prostym mechanizmem, który był zaobserwowany w Stanach Zjednoczonych już kilkanaście lat temu. Przedsiębiorstwo
utility, które dysponuje dużym potencjałem wytwórczym - w zasadzie
nie jest zainteresowane projektami
utrzymującymi, czy zwiększającymi
jego poziom o wysokim ryzyku. Dużo łatwiej jest ograniczyć swój potencjał i pozbyć się mało rentownych i
kosztownych obiektów, a zarazem
podnieść efektywność wewnętrzną
produkcji energii elektrycznej i wykazać się tym samym lepszymi wskaź-
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spalin w Elektrociepłowni Siekierki,
wartej ponad 500 mln zł.
Warto też wspomnieć o porozumieniu podpisanym w styczniu 2011 r.,
w historycznej Sali BHP Stoczni
Gdańskiej, między General Elektric,
RAFAKO S.A. i Stocznią Gdańska
S.A. w sprawie przyszłej współpracy
przy budowie elektrowni jądrowych w
Polsce. Niewątpliwie jest to otwarcie
nowej karty w historii RAFAKO, ale
czy zostanie ona zapisana, zależy
już od polskiej polityki energetycznej.
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nikami. Taki proces doprowadził już
Stany Zjednoczone do blackoutów.
Takie sytuacje możemy zaobserwować również na rynku polskim.
Niska motywacja do prowadzenia
procesów inwestycyjnych tych, którzy są do tego powołani - jest obecnie równoważona przez tych, którzy tak naprawdę nie są powołani
do realizacji tego typu projektów,
czyli tzw. graczy łańcucha paliwowo-energetycznego, tzn. przedsiębiorstwa, które są zmotywowane do
realizacji projektów inwestycyjnych
w nowe moce.
Uważa Pan, że modele, które są obecnie używane do oceny projektów inwestycyjnych są
obarczone istotnym błędem.
Tak, tym błędem jest mianowicie CO 2. Generalnie uważa się, że
wysoka cena dwutlenku węgla zniechęca do realizacji projektów inwestycyjnych. Nic bardziej błędnego.
Moim zdaniem, im wyższa cena w
przyszłości CO 2 - tym bardziej opłaca się inwestować w nowoczesne
bloki węglowe. Z polskiego systemu elektroenergetycznego w przeciągu najbliższych 20 lat nie da się
wyłączyć jednostek o mocy 30 tys.
MW opartych na paliwie węglowym
i na przestarzałych technologiach.
Ten fragment sektora będzie właśnie kształtował ceny energii przez
wiele lat. Im będzie droższa - tym
bardziej opłacalne będą inwestycje w wysokosprawne, nowoczesne
bloki. Podkreślam, że mitem jest to,
że wysoka cena CO 2 jest obecnie
hamulcem w podejmowaniu decyzji
inwestycyjnych. Natomiast przy niskiej cenie dwutlenku węgla, nowe
inwestycje powinny być opłacalne
z innych powodów.
Dzisiejsze modele dają we wnętrzną stopę zwrotu na poziomie 7-9%. Faktycznie dla spółki
publicznej trudno podjąć decyzję o
inwestycji za 5-10 mld zł, jeśli jest
tak niska stopa zwrotu. Wynika ona
natomiast z błędnych założeń wyj-

ściowych, o których wspomniałem
wcześniej.
Rozpoczęły się przetargi na
budowę Zakładów Termicznego
Przekształcania Odpadów Komunalnych. Czy widzi Pan szansę na
płynną realizację tych inwestycji
oraz udział RAFAKO?
To bardzo trudny sektor. Nie chodzi już nawet o protesty społeczne,
które towarzyszą takim inwestycjom.
Wynikają one głównie z niewiedzy na
temat funkcjonowania takich obiektów. Przy dzisiejszym poziomie za-

”

Przez najbliższe
lata nie będzie
żadnego przyrostu
mocy z nowych
planowanych
inwestycji
z sektora
technologicznego,
który jest dzisiaj
podstawą
polskiego systemu
elektro
-energetycznego.
Istotne jest to, że
za 5 lat, z systemu
elektroenergety
- cznego wypadnie
około 3 tys. MW

awansowania technologicznego i rygorystycznym normom prawnym są
one dużo bezpieczniejsze i bardziej
przyjazne środowisku, niż tradycyjne
elektrociepłownie miejskie.
Trudności upatruję w kilku innych czynnikach. Instalacje z zakresu ochrony środowiska, a w szczególności związane z utylizowaniem
odpadów, są bardzo skomplikowane i zaawansowane technologicznie, ale inwestorami nie są zawodowi operatorzy, lecz samorządy.
Nie mają doświadczenia w przygo-

towywaniu takich projektów, podchodząc do nich w podobny sposób, jak np. do projektów drogowych
czy infrastrukturalnych. Przygotowując przetargi korzystają przy tym z
usług firm zewnętrznych, które także
nie mają w tym zakresie odpowiednich kompetencji. Tyko kilka firm w
Europie dysponuje bezpiecznymi i
sprawdzonymi technologiami. Dodatkowym utrudnieniem przy takich
inwestycjach jest presja czasu, podyktowana źródłem finansowania,
jakim są dotacje unijne. W takich
przypadkach trzeba zmieścić się w
określonym terminie, żeby przyznane
pieniądze nie przepadły. Wszystko
to powoduje, że przetargi przygotowywane w takich warunkach mogą
zawierać błędy lub nierealne w realizacji oczekiwania inwestora, których nie podejmą się doświadczeni
wykonawcy.
Mogą się zatem pojawić kolejne problemy?
W takich przetargach będą startować podmioty wysokiego ryzyka,
czyli obiecujące dotrzymania parametrów po bardzo niskich cenach i
mają duże szanse na wygraną. Nie
chcę tu oczywiście nikogo straszyć,
czy demonizować sytuacji, tylko zasygnalizować pewien problem, który może się pojawić przy tego typu
inwestycjach.
RAFAKO jest jedną z nielicznych
w Europie firm, które są w stanie zaoferować bezpieczne i sprawdzone
technologie związane z instalacjami
termicznego przekształcania odpadów komunalnych. Dajemy gwarancję, że deklarowane przez nas parametry będą spełnione. Dlatego też
największą szansę widzimy raczej w
realizacji projektów komercyjnych,
ale też nie będziemy rezygnować z
udziału w przetargach ogłaszanych
przez samorządy. Jakie będą rozstrzygnięcia? Czas pokaże. o
Rozmawiała: Dorota Kubek,
„Nowa Energia”

energetykacieplna.pl oraz elektroinzynieria.pl
to Serwisy internetowe powstałe w wyniku współpracy
z użytkownikami Serwisu energetyka.xtech.pl.
Dzięki tej współpracy zakresy tematyczne Serwisów zostały jeszcze lepiej
doprecyzowane. Oba Serwisy stanowią bogate źródło aktualnych
i praktycznych informacji branżowych.
Copyright 2000-2011 - Wszelkie prawa zastrzeżone xtech.pl Serwisy branżowe Sp. z o.o.
ul. Garncarska 5, 31-115 Kraków, e-mail: biuro@xtech.pl
tel. +48 (12) 432-52-00, faks +48 (12) 429-57-08
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Grid
na obciążenia szczytowe
w perspektywie do 2050 r.
M

Fot. NE

Wpływ wdrożeniaSmart

iędzynarodowa Agencja Energii (ang. IEA - International Energy Agency)
przywiązuje dużą uwagę do zagadnienia światowych perspektyw
rozwoju elektroenergetyki, z uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa, ochrony
środowiska, wzrostu ekonomicznego i technologicznego. Jednym z produktów
jej działań jest dokument: „Impact of Smart Grid Technologies on Peak Load
to 2050”, Working Paper, na podstawie którego powstał niniejszy artykuł.

O

bciążenie szczytowe jest określeniem mocy produkcyjnych,
przesyłowych oraz dystrybucyjnych
systemu elektroenergetycznego. Jest
ważnym parametrem, wykorzystywanym podczas projektowania modernizacji i rozbudowy linii elektroenergetycznych. Ze względu na zmienność
obciążenia w zależności od pory dnia
oraz pory roku, system elektroenergetyczny musi pozostawać w ciągłej
gotowości, tak, aby sprostać zapotrzebowaniu użytkowników na energię elektryczną. W rzeczywistości infrastruktura poza szczytem nie jest w
pełni wykorzystana.

Szeroko pojęte nowoczesne technologie informatyczne w elektroenergetyce, zawierające się w obszarze sieci
inteligentnych, mają duży potencjał do
optymalizacji wykorzystania aktywów
energetycznych. Inteligentne zarządzanie pracą systemu elektroenergetycznego wpłynie na wzrost zapotrzebowania na moc poza szczytem oraz
zredukuje obciążenia szczytowe, wygładzając tym samym dobową krzywą
zapotrzebowania na moc. Wdrożenie
inteligentnych sieci umożliwi powiązanie zależności pomiędzy wzrostem obciążeń szczytowych, a koniecznością
rozbudowy sieci.

Obciążenie szczytowe jest istotną
informacją dla operatorów oraz planistów. W przyszłości będzie zależało
przede wszystkim od stopnia integracji rozproszonych źródeł energii, wykorzystania pojazdów elektrycznych
i hybrydowych oraz wzrostu zużycia
energii elektrycznej na potrzeby systemów grzewczych i chłodniczych.
Szczególnie niebezpieczną sytuacją
dla systemu elektroenergetycznego
będzie niekontrolowane ładowanie baterii pojazdów elektrycznych podczas
szczytu wieczornego. Ładowanie akumulatorów zgodnie z optymalnym harmonogramem umożliwi przeniesienie
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 Założenia do analiz
Roczne obciążenie szczytowe zdefiniowano w raporcie jako maksymalne
obciążenie systemu, które wystąpiło w
ciągu roku. W dokumencie skupiono
się na obciążeniu szczytowym, ponieważ sieci i źródła wytwórcze są projektowane tak, aby sprostać maksymalnemu zapotrzebowaniu ze strony klientów.
Obciążenie szczytowe systemu rośnie w
szybszym tempie niż obciążenie średnie, wymuszając kosztowną rozbudowę
i modernizację infrastruktury. Jednakże,
z perspektywy średniego zapotrzebowania na energię elektryczną, przepustowość istniejącej infrastruktury jest
wystarczająca. Smart Grid może być kluczowym elementem technologii kształtującej zapotrzebowanie na energię elektryczną, w zależności od dostępnych
mocy wytwórczych i zdolności przesyłowych. Może również dostarczyć rozwiązań, które obniżą obecnie oraz przyszłe
obciążenia szczytowe.
W analizie posłużono się planowaniem scenariuszowym. Główne możliwości rozwoju zostały oparte na czterech scenariuszach, które bazują na
dwóch głównych niewiadomych: technologii oraz wspierających działaniach
politycznych. „Technologia” była modelowana w oparciu o Energy Technology Perspectives 2010 (ETP 2010) oraz
w oparciu o Blue Map Scenarios (IEA,
2010a). Wsparcie polityczne dla sieci inteligentnych założono na poziomie zero-

wym - brak wsparcia (SG0), minimalnym
(SGMIN) lub maksymalnym (SGMAX).
Ewolucja obciążeń szczytowych została
oszacowana dla wszystkich scenariuszy.
Na obecnym etapie rozwoju technologii,
funkcje sieci inteligentnych ograniczono
do integracji pojazdów elektrycznych z
siecią oraz wdrożenia bilansowania dynamicznego (demand response) dla gospodarstw domowych i sektora usług.
Scenariusz bazowy zakłada, że
przemysł energetyczny będzie funkcjonował w formie zbliżonej do obecnej.
Scenariusz Blue Map z kolei zakłada,
że emisja CO2 w przemyśle energetycznym zostanie ograniczona o 50%
do 2050 r. w porównaniu do poziomu z
2010 r. Scenariusz obejmuje wdrożenie
niskoemisyjnych technologii po jak najniższym koszcie, jednocześnie zapewniając zmniejszenie uzależnienia przemysłu energetycznego od paliw kopalnych
oraz zwiększenie czystości powietrza i
zdrowia społeczeństwa. Scenariusz jest
spójny z długoterminowymi prognozami
ocieplenia klimatu o 2-3oC (przy założeniu że oprócz CO2 ograniczana jest
emisja innych gazów cieplarnianych).
Blue Map zakłada, że 11% zapotrzebowania na energię elektryczną w 2050 r.
będzie konsumowane przez transport.
Dodatkowe zapotrzebowanie ze strony
transportu będzie wymagało inteligentnego zarządzania nim, aby ograniczyć
obciążenia szczytowe. W perspektywie
długoterminowej Smart Grid umożliwi
wykorzystanie zasilania pojazdów jako
awaryjnego źródła energii. Zarówno scenariusz bazowy, jak i Blue Map bazują
na tych samych założeniach makroekonomicznych.
Planowanie scenariuszowe jest metodą podejmowania decyzji w warunkach wysokiej niepewności. W pierwszym kroku określono horyzont czasowy
analizy na lata 2010-2050, a następnie
kluczowe czynniki:
 wzrost zapotrzebowania na energię
elektryczną,
 wzrost obciążenia szczytowego,
 integrację źródeł rozproszonych
z siecią,
 integrację pojazdów elektrycznych/

hybrydowych z siecią oraz
 wiek infrastruktury.

Obciążenie szczytowe wybrano jako
kluczowy czynnik, ze względu na silne
powiązanie z pozostałymi. W pierwszym
kroku analizy zamodelowano zapotrzebowanie szczytowe w odniesieniu do
scenariusza Blue Map oraz scenariusza
bazowego (wpływ generacji rozproszonej będzie uwzględniony w kolejnych
analizach). W dokumencie roboczym
zbadano obciążenie szczytowe dla 4
kluczowych regionów zrzeszonych w
Organizacji Współpracy Ekonomicznej
i Rozwoju - OECD, jakimi są: Europa,
Ameryka Północna, Kraje Pacyfiku oraz
Chiny.
Na potrzeby analizy współczynniki
szczytu obliczono z historycznych danych dotyczących obciążeń szczytowych
i średnich obciążeń. Następnie współczynnik szczytu dla kolejnych lat został określony za pomocą ekstrapolacji.
Roczne średnie obciążenie dla kolejnych
lat założono na podstawie projekcji zapotrzebowania uzyskanych z ETP 2010
- scenariusz bazowy oraz Blue Map. Z
uzyskanych wartości obliczono obciążenie szczytowe dla kolejnych lat z perspektywą do 2050 r.

 Prognozy na podstawie
scenariusza bazowego
i scenariusza Blue Map

Światowe zapotrzebowanie na energię elektryczną wzrośnie do 2050 r. ponad dwukrotnie. W scenariuszu bazowym, wzrost zapotrzebowania jest
równomierny dla wszystkich sektorów,
natomiast w przypadku scenariusza
Blue Map, ze względu na uwzględnienie poprawy efektywności energetycznej
(równoważonej przez wzrost zapotrzebowania na energię pojazdów elektrycznych), wzrost zużycia energii będzie o
13% niższy.
Współczynnik szczytu (CPL - obciążenie szczytowe / roczne średnie obciążenie) jest zależny od udziału sektora gospodarstw domowych oraz sektora usług
w całkowitym zapotrzebowaniu (rys. 1).

Elektroenergetyka

części obciążenia na wczesne godziny poranne, wygładzając tym samym
dobową krzywą obciążenia.
Technologia sieci inteligentnych wykorzystująca zaawansowane narzędzia
kontroli i monitorowania sieci zredukuje
obciążenia szczytowe, przyczyniając się
do optymalizacji i wydłużenia żywotności istniejącej infrastruktury. Wdrożenie
Smart Grid przesunie w czasie kluczowe inwestycje w źródła wytwórcze, sieci
przesyłowe i dystrybucyjne, przenosząc
część uwolnionych środków finansowych na potrzeby budowy samego systemu sieci inteligentnych.
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Prognoza obciążeń szczytowych w
perspektywie do 2050 r. (rys. 2) bazuje
na dwóch głównych niewiadomych, jakimi są rozwój technologii oraz zmiany
ustawodawcze. W scenariuszu bazowym założono, że sektor energetyczny w 2050 r. będzie funkcjonował podobnie jak dotychczas oraz nie zostaną
wprowadzone nowe zmiany prawa i obniżone normy emisji. Scenariusz Blue
Map zakłada zwiększenie efektywności

energetycznej odbiorców końcowych
oraz wdrożenie niskoemisyjnych technologii (innych niż Smart Grid), które
ograniczą emisję CO2 w 2050 r. o 50%
w porównaniu do poziomu z 2010 r.
Wdrożenie Smart Grid wiąże się z niepewnością dotyczącą regulacji prawnych i polityki. W związku z tym istnieje
konieczność wprowadzenia odpowiednich regulacji zachęcających i ułatwiających wdrażanie sieci inteligentnych.
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Rys. 1. Współczynniki szczytu dla poszczególnych państw w perspektywie do 2050 r.
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Rys. 2. Obciążenie szczytowe dla poszczególnych państw w perspektywie do 2050 r.

Pierwszym krokiem do wdrożenia Smart Grid będzie powszechne
zastosowanie inteligentnych liczników. Udostępnienie użytkownikom
nowych funkcji, takich jak dynamiczna kontrola kosztów, zmieni stopniowo nawyki w zakresie dziennego
wykorzystanie energii, przesuwając czasy pracy najbardziej energochłonnych urządzeń poza szczyt,
korygując tym samym krzywą zapotrzebowania. Redukcja obciążeń
szczytowych poprzez wykorzystanie
funkcjonalności AMI będzie zależała od skali i tempa wdrożenia oraz
terminu udostępnienia wszystkich
funkcji. Dodatkowo wdrożenie AMI
wraz z zaawansowanymi narzędziami monitorowania i kontroli, pozwoli
zoptymalizować straty związane z
przesyłem i dystrybucją oraz dodatkowo straty związane z nielegalnym
poborem energii elektrycznej. Na potrzeby analizy założono, że AMI w
państwach OECD zostanie wdrożone najpóźniej do 2030 r.
Samochody elektryczne/hybrydowe będą wymagały ładowania
akumulatorów bezpośrednio z sieci
energetycznej. W przypadku, gdy ładowanie dużej liczby pojazdów nie
zostanie odpowiednio zaplanowane
i skoordynowane, obciążenia szczytowe ulegną wzrostowi. Z drugiej jednak strony pojazdy elektryczne posłużą jako awaryjne źródło energii
w warunkach niedoboru mocy. Obciążenia szczytowe wywołane przez
pojazdy elektryczne będą zależały
od takich czynników jak: udział pojazdów elektrycznych w rynku motoryzacyjnym, liczba jednocześnie ładowanych aut, parametry ładowania
(napięcie, natężenie prądu), żywotność akumulatorów, model ładowania akumulatorów (ładowanie ekspresowe lub ładowanie stacjonarne).
Wykorzystanie akumulatorów
jako źródła rezerwowego dla sieci
energetycznej, może być niechętnie
przyjęte przez kierowców ze względu na obawę o skrócenie czasu życia akumulatorów oraz ograniczenie
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Smart Grid na
obciążenia szczytowe
dla poszczególnych
regionów
w perspektywie
do 2050 r.

 OECD Europa
Starzejąca się infrastruktura oraz
konieczność przyłączenia coraz
większej liczby odnawialnych źródeł energii, stanowi największe wyzwanie dla systemów elektroenergetycznych znajdujących się w Europie.
Szacuje się, że zapotrzebowanie na
energię elektryczną w 2050 r., w odniesieniu do 2010 r., wzrośnie o 46%
w przypadku bazowym bez wdrożenia SG, natomiast przy maksymalnym wsparciu i wdrożeniu SG,
wzrost popytu został oszacowany na
poziomie 23%. Przy braku jakichkolwiek działań obciążenie szczytowe w
2050 r. wzrośnie o 67%, w porównaniu do 2010 r., natomiast wykorzystanie narzędzi Smart Grid, sprawi,
że wzrost wyniesie jedynie 13%. Ze
względu na zwiększenie zapotrze-

sieci przesyłowych w USA. Jeżeli
narzędzia Smart Grid będą w pełni wdrożone i wykorzystywane, to
obecna infrastruktura (przy właściwej
eksploatacji) sprosta obciążeniom
szczytowym, które wystąpią do 2050
r. W najbardziej korzystnym scenariuszu, obciążenie szczytowe wzrośnie o 1% do 2050 r. w porównaniu
do poziomu z 2010 r., podczas gdy
zapotrzebowanie na energię wzrośnie o 25%. Celem strategicznym
będzie skupienie się na mechanizmach dynamicznego bilansowania,
które pomogą w uniknięciu konieczności rozbudowy sieci przesyłowej i
dystrybucyjnej.
Przeprowadzono również analizę, w której nie uwzględniono mechanizmów demand response. W
przypadku scenariusza SG0 obciążenia szczytowe w 2050 r. wzrosło o
29%, dla scenariusza SGMIN wzrosło 19%, natomiast dla SGMAX o
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Rys. 3. Prognoza obciążeń szczytowych dla OECD Europa

  OECD Ameryka Północna
Kraje Ameryki Północnej są największym rynkiem energii elektrycznej na świecie. Prognoza zmian obciążenia szczytowego jest podobna
jak w przypadku krajów europejskich. Ameryka Północna ma stabilną gospodarkę, która nie wymaga
gwałtownego rozwoju sieci, natomiast konieczna jest modernizacja
infrastruktury w celu zapewnienia
nieprzerwanych dostaw o wysokich
parametrach jakościowych energii.
Wdrożenie Smart Grid będzie szczególnie korzystne dla poprawy pracy

12%, w porównaniu do poziomu z
2010 r.

 OECD Kraje Pacyfiku
Kraje Pacyfiku charakteryzują się
niskim wzrostem zapotrzebowania
na energię elektryczną. Zapotrzebowanie wzrośnie do 2050 r. (w porównaniu do 2010 r.) o 52% dla scenariusza bazowego bez Smart Grid
oraz o 32% dla Blue Map SGMAX.
Prognozowany jest wzrost obciążenia szczytowego odpowiednio o
50% dla SG0, o 22% dla SGMIN
oraz o 11% dla SGMAX. Prognoza

Elektroenergetyka

 Omówienie wpływu

bowania na energię gospodarstw
domowych i sektora usług, mechanizmy dynamicznego bilansowania
będą miały większy potencjał ograniczania obciążeń szczytowych w
Europie, niż w Chinach, gdzie przeważa przemysł. Wiele rządów europejskich zadeklarowało pełne wdrożenie i wykorzystanie AMI do 2020
r., co dodatkowo wpłynie korzystnie
na obciążenia szczytowe. Obniżenie
obciążeń szczytowych przyczyni się
do pełniejszego wykorzystania istniejącej infrastruktury. Środki pieniężne,
które początkowo były przeznaczone na rozbudowę sieci w związku z
rosnącymi obciążeniami, mogą być
przeznaczone na ulepszenie i rozwój nowych technologii Smart Grid
w sieci. Maksymalne wsparcie dla
Smart Grid dodatkowo zmniejszy obciążenia szczytowe o 12%, w porównaniu do przypadku w którym wsparcie było minimalne (rys. 3).

(GW)

dostępności i gotowości samochodu do jazdy. Co więcej, zastosowanie instalacji dwukierunkowych
do ładowania pojazdów oraz przesyłania energii z pojazdu do sieci
wiąże się z większymi kosztami jej
produkcji i eksploatacji. W celu zachęcenia kierowców do udostępnienia akumulatorów na potrzeby sieci, konieczne będzie wprowadzenie
specjalnych taryf i ulg. Na potrzeby
analizy wpływu Smart Grid na obciążenia szczytowe przyjęto, że w
godzinach szczytu będzie ładowanych 50% pojazdów dla scenariusza SG0, 30% pojazdów dla scenariusza SGMIN oraz 20% pojazdów
dla SGMAX, natomiast w przypadku
wykorzystania pojazdów na potrzeby sieci przyjęto dla wyżej wymienionych scenariuszy, następujące
wartości: 0%,5%,15%.
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Chiny w 2050 r. będą największym rynkiem energii elektrycznej
na świecie. Prognozy charakteryzują się wysokim wzrostem zapotrzebowania na energię elektryczną,
co przekłada się na wysoki wzrost
obciążeń szczytowych. Spodziewany wzrost zapotrzebowania na
energię elektryczną w latach 20102050 wyniesie 209% dla scenariusza bazowego oraz 152% dla scenariusza Blue Map. Znaczny wzrost
obciążeń szczytowych i zapotrzebowania przełoży się na konieczność
rozległej rozbudowy i modernizacji
infrastruktury energetycznej w całym łańcuchu dostaw: wytwarzanie,
przesyłanie, dystrybucja. Złożone
inwestycje, budowa tysięcy kilometrów linii energetycznych, integracja
OZE oraz wdrożenie Smart Grid będzie wymagało długoterminowych
planów strategicznych, aby zminimalizować koszty wdrożenia i skutki
dla środowiska. Ze względu na olbrzymie zapotrzebowanie na energię
elektryczną ze strony sektora przemysłowego, wpływ mechanizmów
typu dem and response na redukcję
obciążeń szczytowych jest niewielki. Przejście z minimalnego wsparcia dla Smart Grid na maksymalne
pozwoli dodatkowo obniżyć obciążenia szczytowe o 8% (w porównaniu do 2010 r.).
Redukcja obciążeń szczytowych o dodatkowe 8% to znaczna
oszczędność środków finansowych,
które byłyby wydane na rozbudowę
sieci. Chiny są liderem w badaniach
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Tab. 1. Wpływ elementów Smart Grid w perspektywie do 2050 r
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dla Krajów Pacyfiku jest szczególnym przypadkiem, ponieważ obszar
ten uwzględniono jako całość, podczas gdy poszczególne kraje często
nie mają połączeń transgranicznych.
Ze względu na położenie geograficzne (głównie wyspy), potencjał
interregionalnej sieci przesyłowej i
dystrybucyjnej wspomaganej przez
narzędzia Smart Grid jest znacznie
ograniczony.
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Rys. 4. Wpływ elementów Smart Grid w perspektywie do 2050 r.
dla analizowanych regionów

technologicznych nad wielkoskalowym wdrożeniem aut elektrycznych.
Po chińskich drogach do 2050 r.
będzie jeździć 100 mln pojazdów
elektrycznych, które będą znacząco oddziaływać na system elektroenergetyczny.
Na rysunku 4 przedstawiono graficznie wyniki analizy dla omawianych regionów. Poziomy wartości
poszczególnych czynników zostały
opisane za pomocą różnych kolorów. W ten sposób zademonstrowano wpływ Smart Grid w perspektywie
do 2050 r. dla wybranych regionów.
Podejście to zapewnia względne porównanie regionów i pokazuje, na
których elementach Smart Grid warto skupić uwagę w początkowej fazie wdrożenia.

 Wnioski
Scenariusz Blue Map SGMIN rozważa wdrożenie na szeroką skalę,
przy niewielkim wsparciu dla Smart
Grid, energetycznie efektywnych
czystych technologii. Kraje zrzeszone w OECD reprezentują zbliżone trendy dla wszystkich elementów
inteligentnej sieci. Jak najszybszym
wdrożeniem Smart Grid powinna być
zainteresowana szczególnie Europa. Zważywszy na zaawansowany
wiek infrastruktury - w szczególności
przesyłowej - wdrożenie Smart Grid
w USA i Kanadzie, będzie szansą,
która umożliwi poprawę jakości i
pewności dostaw energii oraz pozwoli odłożyć w czasie konieczne inwestycje, uwalniając tym samym zasoby, które mogą być przekierowane
do innych zadań. Z perspektywy krajów Ameryki Północnej szczególnie
cennym narzędziem będą mechanizmy typu demand response, zwiększające kontrolę nad siecią. Wśród
rozpatrywanych regionów najnowszą infrastrukturę posiadają państwa
zrzeszone w OECD Region Pacyfiku,
dlatego mogą przeznaczyć więcej
(procentowo) środków na wdrożenie
nowoczesnych technologii energe-

tycznych. Wysoki wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną w
Chinach, będący rezultatem dużego
wzrostu gospodarczego i zamożności obywateli wymusi zwiększenie
zdolności produkcyjnych, przesyłowych i dystrybucyjnych. Integracja pojazdów elektrycznych z siecią energetyczną jest ciekawą ideą,
która będzie wykorzystana dopiero
wtedy, gdy udział aut elektrycznych
w rynku motoryzacyjnym stanie się
znaczący.
W odniesieniu do wyników
„Energy Technology Perspectives

”

Smart Grid może
być kluczowym
elementem
technologii
kształtującej
zapotrzebowanie
na energię
elektryczną
w zależności od
dostępnych mocy
wytwórczych
i zdolności
przesyłowych.
Może również
dostarczyć
rozwiązań, które
obniżą obecnie
oraz przyszłe
obciążenia
szczytowe

2010”, światowe zapotrzebowanie
na energię elektryczną zwiększy
się w latach 2007-2050 o 151% w
scenariuszu bazowym oraz o 117%
w scenariuszu Blue Map. Wzrost
zapotrzebowania nie jest równomierny w poszczególnych regionach świata, dlatego też modernizacja i rozwój sieci będzie różny w
zależności od wzrostu gospodarczego. Kraje zrzeszone w OECD
cechuje niewielki wzrost zapotrze-

bowania na energię elektryczną w
przedziale 30-37% oraz starzejąca
się infrastruktura, której rozbudowa i modernizacja ograniczona jest
przez wysoce skomplikowane i złożone regulacje. Kraje niezrzeszone
w OECD lub regiony takie jak Chiny,
Indie lub Afryka oraz Bliski Wschód
wykazują większy wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną w
zakresie 104-509%. Priorytetem w
tych krajach jest rozbudowa sieci
przesyłowych i dystrybucyjnych, co
już ma miejsce.
We wszystkich krajach wymagane są ciągłe inwestycje w sektorze
energetycznym w celu zapewnienia jakości i niezawodności dostaw
energii. W krajach dynamicznie rozwijających się najwyższy priorytet
ma ograniczenie strat technicznych
i handlowych oraz elektryfikacja obszarów wiejskich. W przypadku gospodarek rozwiniętych największym
wyzwaniem jest przyłączanie i integracja z systemem elektroenergetycznym odnawialnych źródeł energii, które pomogą osiągnąć cele i
wymagania restrykcyjnych dyrektyw i ustaw prośrodowiskowych.
Operatorzy systemów dystrybucyjnych i przesyłowych w krajach rozwiniętych stają w obliczu wyzwania,
jakim jest równoważenie podaży i
popytu energii w warunkach niepewności związanej z generacją w
OZE. Technologie inteligentnych
sieci poprzez dynamiczne bilansowanie zwiększą poziom integracji
źródeł odnawialnych, czyniąc system elektroenergetyczny bardziej
elastycznym. Co więcej, poprawa
zarządzania i monitorowania sieci poprzez narzędzia Smart Grid,
umożliwi maksymalne wykorzystanie istniejącej infrastruktury.
Zwiększenie inteligencji sieci będzie ciągłym procesem, a nie jednorazowym zdarzeniem. Zasadnicze pytanie do postawienia już dziś
nie brzmi już: czy wdrożenie Smart
Grid nastąpi, lecz kiedy ten proces
zostanie zrealizowany. o
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Cezary Tomasz Szyjko, członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, dr nauk prawnych,
adiunkt Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Przydział darmowych uprawnień
Elektroenergetyka

do emisji CO2 w UE

po 1 stycznia 2013 r.

P

olska wchodzi w epokę postcarbon. Nie tylko dlatego,
że kończą nam się paliwa kopalne, ale przede wszystkim dzięki
zobowiązaniom unijnym. W kwietniu 2011 r. Sejm przyjął nowe prawo
o handlu gazami cieplarnianymi, dzięki czemu przedsiębiorstwa mają
szansę na dodatkowe darmowe uprawnienia do emisji CO2.
Ustawa otwiera drogę do przyznania praw emisji CO2 blokom,
które dopiero będą zbudowane. Począwszy od 2013 r. uprawnienia
mają być sprzedawane przez państwa członkowskie na aukcjach,
za wyjątkiem uprawnień przydzielanych nieodpłatnie na podstawie
art. 10a lub 10c Dyrektywy EU ETS. Które podmioty mogą otrzymać
bezpłatne uprawnienia do emisji CO2 i w jakiej ilości?
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N

łań dobrowolnych, dobrych praktyk,
mechanizmów rynkowych oraz programów informacyjnych. Jednym z
najważniejszych instrumentów polityki Unii Europejskiej w dziedzinie
ochrony klimatu jest europejski system handlu uprawnieniami do emisji
CO2 (EU ETS), który obejmuje większość znaczących emitentów GC,
prowadzących działalność opisaną
w dyrektywie o zintegrowanej kontroli i zapobieganiu zanieczyszczeniom przemysłowym IPCC, a także
spoza niej [9].
Z perspektywy czasu można konstatować, że handel emisjami stał
się ważnym i trwałym instrumentem
walki ze zmianami klimatu [8]. System ten został utworzony na mocy
przepisów dyrektywy 2003/87/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z
13 października 2003 r. ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniającej dyrektywę
Rady 96/61/WE i rozpoczął działanie od początku 2005 r. 3 Polska

przygotowała projekty wykazów dla
instalacji objętych EU ETS na lata
2013-2020, czyli w tzw. III okresie
rozliczeniowym 4. Propozycje oczekują na akceptację Komisji Europejskiej. Konieczność przygotowania takich wykazów instalacji wraz
ze wstępną wielkością przydziałów
bezpłatnych uprawnień do emisji od
2013 r. wynika z:
 art. 21 ustawy z 28 kwietnia 2011
r. o systemie handlu uprawnieniami
do emisji gazów cieplarnianych5,
 art. 10a oraz art. 10c dyrektywy
2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 października 2003 r. zmienionej dyrektywą
Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/29/WE z 23 kwietnia 2009 r.
(zwanej dyrektywą EU ETS)6,
 decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/406/WE z dnia
23 kwietnia 2009 r. w sprawie wysiłków podjętych przez państwa
członkowskie, zmierzających do
zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w celu realizacji do 2020 r.

Tab. 1. Liczba uprawnień EUA w Unii Europejskiej w systemie EU ETS w podziale na lata w III okresie
rozliczeniowym [mln]

Rok

2013P

2014P

2015P

2016P

2 039

2 002

1 964

1 927

2017P

2018P

2019P

2020P

Suma

1 889

1 852

1 815

1 777

15 265

2 165

2 149

2 121

17 559

1 908,13

Prognozowane emisje

2 244

2 247

2 232

2 220

2 181

-205

-245

-268

-293

-292

-313

-334

-344

-2 294

101

102

101

102

101

102

101

102

102

-104

-143

-167

-191

-191

-211

-233

-242

-1 482

2 194,9

Jednostki CER/ERU
wykorzystane do
rozliczenia emisji

1) Z raportów IPCC wynika, że jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie środki zapobiegawcze, temperatura w obecnym stuleciu wzrośnie w większym stopniu, niż miało to miejsce na
przestrzeni ostatnich 10 tys. lat, co z kolei może mieć wpływ na zaburzenie poziomu opadów atmosferycznych i podniesienie poziomu mórz, oraz w konsekwencji na cały ekosystem.
2) Protokół z Kioto jest najbardziej znaczącym aktem w dziedzinie ochrony klimatu, którego celem jest ograniczenie emisji GC poprzez działania proekologiczne podejmowane głównie
w krajach wysoko rozwiniętych. Polska ratyfikowała Protokół z Kioto w 2002 r., zobowiązując się tym samym do realizacji wyznaczonych w nim celów redukcji emisji gazów cieplarnianych poprzez trzy elastyczne systemy: handel emisjami (Emissions Trading ET), wspólne wdrożenia (Joint Implementations JI) oraz mechanizm czystego rozwoju (Clean Development
Mechanism CDM). Mechanizmy te umożliwiają krajom i przedsiębiorstwom handlowanie prawami do emisji zanieczyszczeń w taki sposób, by ograniczenie emisji odbywało się po jak
najniższej cenie.
3) A. Błachowicz, R. Jeszke, A. Paczosa, KASHUE.
4) C.T. Szyjko, Strategia UE a wyzwania energetyczne Polski, „Czysta Energia” 2011, nr 10(122), s. 16-19. ISSN 1643 126X.
5) Art. 21:
6) 1. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, liczbę lub procentowy udział uprawnień
do emisji, jakie w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r. mogą zostać przyznane instalacjom objętym systemem, kierując się koniecznością wypełnienia zobowiązań wynikających z przepisów prawa Unii Europejskiej.
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III okres rozliczeniowy EU ETS 2013-2020

Źródło: M. Wiśniewski, www.consus.eu

iniejszy artykuł został poświęcony ogólnym zasadom organizacji
oraz handlu uprawnieniami do emisji
dwutlenku węgla zarówno w Polsce,
jak i w Europie. W ramach artykułu
przedstawiono między innymi główne
czynniki wpływające na kształtowanie
się cen emisji, jak i zalety i wady wynikające z handlu emisjami po 2013 r.
Autor poszukuje odpowiedzi na pytanie jak będzie wyglądać model handlu
na rynku CO2 po 2013 r., gdy darmowe uprawnienia wygasną, a Unia będzie wciąż realizować swój cel: fizyczną redukcję emisji CO2?
Dynamiczny postęp w dziedzinie
przemysłu, w szczególności produkcja i spalanie paliw kopalnych oraz
zmiany w użytkowaniu gruntów nieustannie prowadzą do wzrostu emisji
zanieczyszczeń (głównie gazów cieplarnianych GC) i wpływają na pogłębianie się efektu cieplarnianego, co
w konsekwencji prowadzi do nieodwracalnych zmian klimatycznych w
skali globalnej. W celu monitorowania
tych niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym w 1988 r. powołano Międzyrządowy Zespół ds. Zmian
Klimatu (Intergovernmental Panel on
Climate Change IPCC) 1 oraz Ramową Konwencję Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu (United Nations Framework Convention
on Climate Change UNFCCC) [2],
w ramach którego to porozumienia
krajów członkowskich powstał słynny Protokół z Kioto 2.
Podstawę unijnej polityki klimatycznej stanowi zainicjowany w 2000 r.
Europejski Program Ochrony Klimatu
(ECCP), który jest połączeniem dzia-
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zobowiązań Wspólnoty dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych (tzw. decyzja non-ETS)7.

Cel redukcyjny UE:
-20% w odniesieniu do 1990

 Geneza zobowiązań

-14% w odniesieniu do 2005

Elektroenergetyka

redukcyjnych

Po prawie rocznych pracach, w
grudniu 2008 r., osiągnięto porozumienie pomiędzy Parlamentem Europejskim i Radą UE - Pakiet energetyczno-klimatyczny został przyjęty, a
publikacja jego poszczególnych elementów w Dzienniku Urzędowym UE
nastąpiła w dniu 5 czerwca 2009 r. Dwa
kluczowe elementy przyjętego pakietu
odnoszą się do emisji gazów cieplarnianych. Rys. 1. ilustruje zobowiązania

EU ETS
-21% w odniesieniu
do 2005
Źródło: Opracowanie KASHUE na podstawie
prezentacji Komisji Europejskiej, www.kobize.pl

EU ETS okazał się najważniejszym
elementem Pakietu energetyczno-klimatycznego. Przypomnijmy, że jedne
z najważniejszych dokumentów legislacyjnych w tym obszarze Komisja
Europejska przedstawiała już w dniu
23 stycznia 2008 r. [10]. Dokumenty
te mają na celu realizację przyjętych
przez Radę Europejską w 2007 r. założeń dotyczących przeciwdziałania
zmianom klimatycznym, stanowiących,
że do 2020 r. UE:
 o 20% zredukuje emisje gazów cieplarnianych (z opcją 30% redukcji,
o ile w tym zakresie zostaną zawarte stosowne porozumienia międzynarodowe) w stosunku do poziomu
emisji z 1990 r.,
 o 20% zwiększy udział energii odnawialnej w finalnej konsumpcji
energii,
 o 20% zwiększy efektywność energetyczną, w stosunku do prognoz
na 2020 r.,
 zwiększy udział biopaliw w ogólnej
konsumpcji paliw transportowych
co najmniej do 10%8.

Sektory non-EU ETS
-10% w odniesieniu do 2005

Cele 27 Pcz - od -20% do +20%

PL +14%

Rys. 1. Sposób realizacji 20% celu redukcyjnego UE zawartego w Pakiecie
energetyczno-klimatycznym

redukcyjne w zakresie emisji gazów cieplarnianych w UE.

 Modyfikacja pakietu
Międzynarodowy handel emisjami
pozwala krajom rozwiniętym na obrót
giełdowy pozwoleniami na emisję GC
zgodnie z limitami zawartymi w krajowych inwentaryzacjach emisji. Zobowiązania Polski zawarte w Protokole
z Kioto to obniżenie emisji gazów cieplarnianych w okresie 2008-2012 o
6% w stosunku do poziomu z 1988 r.,
jako roku bazowego. Pod koniec 2008
r. i na początku 2009 r. Polska aktywnie uczestniczyła w opracowaniu tzw.
Pakietu klimatycznego Unii Europejskiej. W porozumieniu z kilkoma innymi nowymi krajami Wspólnoty, Polsce
udało się uzyskać zgodę instytucji UE
na przyjęcie zmodyfikowanej wersji tego pakietu. Chodziło głównie o skalę

obniżki emisji CO2. Pozostawiając cel
zasadniczy, że emisja ta do 2020 r.
powinna zostać ograniczona o 20%,
pierwotnie zakładano, że od 2013 r.
elektrownie będą kupowały wszystkie zezwolenia na emisję CO2 na giełdach [9].
Polska (i niektóre inne kraje) dostrzegały w tym (w sposób uzasadniony) drastyczne pogorszenie kosztów
produkcji energii, gdyż obecnie certyfikaty na tę emisję dostają za darmo. W
konsekwencji oznaczałoby to podwyżkę cen energii dla odbiorców nawet o
90%. W efekcie uzyskane przez Polskę
(i siedem innych państw UE) ustępstwa
obniżają koszt wprowadzenia pakietu.
Kraje te dostały okres przejściowy na
siedem lat i dopiero od 2020 r. działające już elektrownie będą musiały kupować 100% zezwoleń na emisję CO2
(nowych bloków, budowanych po 31
grudnia 2008 to nie dotyczy)9.

7) 2. Krajowy ośrodek przygotowuje projekt wykazu instalacji objętych systemem w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r., wraz z przyznaną im liczbą
uprawnień do emisji, zgodnie z przepisami wykonawczymi wydanymi przez Komisję Europejską na podstawie art. 10a ust. 1 dyrektywy 2003/87/WE, kierując się potrzebą zapewnienia
równego traktowania instalacji ujętych w wykazie.
8) 3. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki przygotowuje projekt wykazu instalacji wytwarzających energię elektryczną
objętych systemem w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r., wraz z przyznaną tym instalacjom liczbą uprawnień do emisji, zgodnie z przepisami
wykonawczymi wydanymi przez Komisję Europejską w celu wdrożenia art. 10c dyrektywy 2003/87/WE, kierując się potrzebą zapewnienia równego traktowania instalacji ujętych w
wykazie i potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego państwa.
9) 4. Minister właściwy do spraw środowiska i Krajowy ośrodek zapewniają możliwość udziału społeczeństwa przy opracowywaniu projektu wykazu, o którym mowa w ust. 2 i 3, na
zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko.
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[%]

100%

w tym zakresie nie będzie mógł dostać
więcej niż 15% całości jego kosztów.
Polska też będzie mogła z tego skorzystać. Dodatkowo zaproponowały one
zmianę zasad udzielania pomocy publicznej, tak żeby dużo łatwiej można
było dawać granty (do 0,5 mln euro)
dla małych i średnich przedsiębiorstw
z branży energetycznej i ochrony środowiska.

 Metoda obliczania

darmowych uprawnień

Szczegółowe zasady określa decyzja komisji dotycząca limitów emisji w
ramach SHE - Commission Decision
determining transitional Union-wide rules for the harmonised free allocation of
emission allowances pursuant to Article
10a of Directive 2003/87/E. Instalacje
produkujące energię elektryczną (wytwórcy energii elektrycznej) nie otrzymują żadnych darmowych uprawnień z
wyjątkiem instalacji włączonych do wy-

kazu składanego przez każde państwo
członkowskie, zawartego w krajowym
planie inwestycji w zakresie modernizacji i poprawy infrastruktury oraz czystych technologii. Nadrzędną metodą
obliczania darmowych uprawnień jest
metoda benchmarkingu, polegająca
na przydziale uprawnień na podstawie
ustalonego referencyjnego wskaźnika
emisyjności [11].
Kiedy w 2005 r. rozpoczynał się
oficjalny handel uprawnieniami część
ekspertów i uczestników systemu
uważała, że to tylko kilkuletni program mający na celu osiągnięcie zobowiązań redukcyjnych państw-sygnatariuszy protokołów z Kioto 10. UE
jest stroną Protokołu z Kioto, zarówno jako jeden organizm z jednym celem emisyjnym (ograniczenie emisji
GC o 8% w stosunku do poziomu z
1990 r.) oraz jako 15 krajów członkowskich z 15 celami emisyjnymi.
Mimo braku międzynarodowych zobowiązań, odnoszących się do okre-

2

80%
70%

2

Źródło: www.kobize.pl

30%

0%
2013

2020

2027
Rys. 2. System EU ETS w latach 2013-2020

10) 5. Krajowy ośrodek przekazuje ministrowi właściwemu do spraw środowiska projekt wykazu, o którym mowa w ust. 2.

Elektroenergetyka

Ponadto ustalono, że biedniejsze
kraje UE (w tym Polska) dostaną od
2013 r. specjalne, dodatkowe trzy pule
zezwoleń na emisję CO2. System ma
działać w sposób następujący: pierwsza pula, czyli 88% dodatkowych zezwoleń, będzie podzielona pomiędzy wszystkie kraje UE. Dostaną one
uprawnienia proporcjonalnie do ilości
emitowanego dwutlenku węgla. Kolejne 10% zezwoleń zostanie podzielonych na podstawie przyjętych kryteriów - biedniejsze dostaną więcej. Z
kolei 2% całej puli będzie podzielone
pomiędzy dziewięć nowych państw
UE, które w latach 1990-2005 najbardziej ograniczyły emisję CO2.
Stare kraje UE również wywalczyły
dla siebie pewne modyfikacje pakietu.
Zysk ze sprzedaży zezwoleń na emisję
200 mln ton CO2 będzie można przeznaczyć na finansowanie nowych technologii, np. przechwytywania i magazynowania CO2 pod ziemią (tzw. CCS).
Z tym zastrzeżeniem, że żaden projekt

21

22

nr 6(24)/2011

Elektroenergetyka

su po 2012 r., Wspólnota Europejska
zdecydowała się na podjęcie własnych działań, dotyczących obniżania emisji gazów cieplarnianych i
uczyniła go jednym ze swoich priorytetów 11.
Znowelizowana Dyrektywa wymaga określenia przez KE górnego limitu
uprawnień dla całej UE dla poszczególnych lat III okresu rozliczeniowego. Limit ma być wiążący dla państw
członkowskich. W III okresie rozliczeniowym liczba wydawanych corocznie uprawnień ma być zmniejszana
w sposób liniowy, przy zastosowaniu
współczynnika liniowego redukcji wynoszącego 1,74%. Za punkt wyjścia
przyjęto wielkość średniej rocznej całkowitej liczby uprawnień wydanych
przez państwa członkowskie zgodnie
z decyzjami KE dotyczącymi ich kra-

jowych planów rozdziału uprawnień
na lata 2008-2012 [27].
W decyzji z 22 października 2010
r. KE określiła w sposób wiążący:
 średnią roczną całkowitą liczbę
uprawnień wydanych przez państwa członkowskie w latach 200820012 - 2.037.227.209,
 bezwzględną liczbę uprawnień dla
całej UE na 2013 r. odnośnie instalacji dotychczas objętych systemem - 1.930.883.949,
 bezwzględną liczbę uprawnień dla
całej UE na 2013 r., uwzględniając rozszerzenia systemu EU ETS
- 2.039.152.882,
 wielkość corocznej redukcji liczby
uprawnień dla całej UE począwszy od 2013 r. (przy zastosowaniu współczynnika redukcyjnego)
- 37.435.387. [13]

Począwszy od 2013 r. uprawnienia mają być sprzedawane przez
państwa członkowskie na aukcjach,
za wyjątkiem uprawnień przydzielanych nieodpłatnie na podstawie
art. 10a lub 10c Dyrektywy. Całkowita liczba uprawnień, które mają być
sprzedawane na aukcjach zostanie
rozdzielona między państwa członkowskie według klucza 88/10/2:
 88% - liczba uprawnień rozdzielona w oparciu o udział emisji w poszczególnych krajach
członkowskich w zweryfikowanej emisji w ramach systemu
wspólnotowego dla 2005 r. lub
w średnich emisjach w latach
2005-2007, w zależności, która z tych wielkości jest większa,
 10% - liczba uprawnień rozdzielona w oparciu o kryterium

(rozporządzenie KE nr
1031/2010 z 12.11.2010)

Art.10a Dyrektywy

Art..10c Dyrektywy

Wytwórcy energii
elektrycznej

Rys. 3. Nabywanie uprawnień
11)

6. Minister właściwy do spraw środowiska uzgadnia projekty wykazów, o których mowa w ust. 2 i 3, z członkami Rady Ministrów.
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PKB/mieszkańca, tj. w interesie solidarności i zapewnienia
wzrostu we Wspólnocie, zgodnie z wielkościami określonymi
w Załączniku IIa do Dyrektywy
wyrażonymi w postaci wzrostu
udziału procentowego podstawowej puli uprawnień przeznaczonej dla danego kraju (dla
Polski ten wzrost określono na
39%),
 2% - liczba uprawnień rozdzielonych między tyko te kraje członkowskie, których emisje gazów
cieplarnianych w 2005 r. były
przynajmniej o 20% niższe od ich
emisji w roku bazowym przyjętym
dla ustaleń na podstawie protokołu z Kioto (z tej puli na Polskę
przypada 27% zgodnie z Załącznikiem IIb do Dyrektywy) [27].
Nieodpłatny przydział na podstawie art. 10a w 2013 r. dla instalacji
w sektorach nie narażonych na znaczące ryzyko ucieczki emisji wynosi 80% liczby uprawnień. Następnie
liczba bezpłatnych uprawnień będzie

corocznie zmniejszana o taką samą
wielkość, aż do osiągnięcia poziomu 30% w 2020 r. i pełnej likwidacji
bezpłatnych uprawnień w 2027 r. Instalacje w sektorach narażonych na
znaczące ryzyko ucieczki emisji mają otrzymać na podstawie art. 10a w
latach 2013-2020 100% uprawnień
bezpłatnie. Wykaz sektorów uważanych za narażone na znaczące ryzyko ucieczki emisji został określony w
decyzji KE z 24 grudnia 2009 r. Taki
wykaz ma być aktualizowany przez
KE co 5 lat.
Nieodpłatny przydział na podstawie art. 10c w 2013 r. dla instalacji
wytwórczych energii elektrycznej nie
przekroczy 70% średniej rocznej ilości
zweryfikowanych emisji za lata 20052007 wytwórców energii elektrycznej
dla wielkości odpowiadającej ostatecznej ilości krajowego zużycia brutto danego państwa członkowskiego.
Ma być następnie redukowany stopniowo, aż do całkowitej likwidacji darmowych przydziałów dla wytwórców
energii w 2020 r.
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 Przydział uprawnień,
a Decyzja KE z 27
kwietnia 2011 r.

Art. 10a Dyrektywy przewiduje
określanie zasad darmowego przydziału w oparciu o tzw. wskaźniki
emisyjności ex ante (zwane także
benchmarkami), które określono w
Załączniku I do decyzji 2011/278/
UE dla poszczególnych sektorów i
podsektorów w oparciu o średnie parametry 10% najbardziej wydajnych
instalacji w danym sektorze lub podsektorze w UE (średnia arytmetyczna
poziomu emisji gazów z 10% najbardziej wydajnych instalacji) w latach
2007-2008 [27]. Dane dla określenia
wskaźników emisyjności KE gromadziła na podstawie tzw. wytycznych
sektorowych pochodzących od europejskich stowarzyszeń branżowych
oraz organów regulacyjnych państw
członkowskich. Dane poddano weryfikacji ze strony niezależnych weryfikatorów. Dla realizacji systemu
przejściowego w zakresie stopnio-

(ART. 10A DYREKTYWY)

Źródło: P. Grzejszczak, www.dzp.pl

Wytwórcy ciepła i chłodu do
sieci ciepłowniczych (w tym
źródła kogeneracyjne)
- art. 10a ust. 4

Instalacje nowe kwalifikujące
się do systemu po 30 czerwca
2011 (rezerwa 5% ogółu
uprawnień wspólnotowych)
- art. 10a ust. 7

Instalacje z sektorów
narażonych na ryzyko ucieczki
emisji - art. 10a ust. 12
Instalacje emitujące inne niż:
wytwory energii, instalacje
służące do wychwytywania CO 2
rurociągi służące do transportu CO 2,
składowiska CO 2 - art. 10a ust. 5

Do 300 mln uprawnień dostępnych do końca 2015 r.
z rezerwy dla nowych instalacji - nie więcej niż 12
komercyjnych projektów CCS oraz innowacyjnych
projektów w zakresie energetyki odnawialnej
- art. 10a ust. 8
Rys. 4. Zasady derogacji na podstawie art. 10a Dyrektywy
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wego obniżania wolumenu darmowych uprawnień, należy zastosować
w odniesieniu do instalacji z sektorów nie narażonych na znaczące ryzyko ucieczki emisji, współczynniki
określone w Załączniku VI do decyzji 2011/278/UE (od 0,8 w 2013 r. do
0,3 w 2020 r.). [27].
Wskaźniki emisyjności określone
w Załączniku I do Decyzji co do zasady odnoszą się do 1 tony wytworzonego produktu. Decyzja przewiduje
konieczność dokonania podziału każdej instalacji na tzw. podinstalacje, do
których przypisane są różnego rodzaju wskaźniki emisyjności (dla produktów, oparte na cieple, oparte na
paliwie, związane z emisjami procesowymi). Od prowadzących instalacje
wymaga się przekazywania danych
dotyczących instalacji określonych w
Załączniku IV do Decyzji, dla każdego roku z przedziału 2005-2008 oraz
2009-2010. [13].

Wymaga się od prowadzących instalacje przedstawienia początkowej
zainstalowanej zdolności produkcyjnej każdej z podinstalacji. Oblicza się
ją jako średnią 2 największych miesięcznych wielkości produkcji w okresie od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia
2008, przy założeniu, że podinstalacja działała przy tym obciążeniu 720
godzin na miesiąc przez 12 miesięcy w roku. W razie znaczącej zmiany
zdolności produkcyjnej niezbędne jest
przekazanie informacji o zmienionej
zainstalowanej zdolności produkcyjnej
podinstalacji. Wszystkie dane przekazywane przez prowadzących instalacje podlegają sprawdzeniu przez weryfikatorów.
W stosunku do działających instalacji, na podstawie zebranych danych
określa się tzw. historyczny poziom
działalności dla okresu 2005-2008
lub 2009-2010, w zależności od tego, które wielkości są wyższe. Histo-

ryczny poziom działalności związany
z produktem określonym w Załączniku I, stanowi medianę z rocznych
wielkości produkcji historycznej danego produktu w danej instalacji dla
okresu 2005-2008 lub 2009-2010.
W przypadku produktów określonych
w Załączniku III, historyczny poziom
działalności wyznacza się na podstawie wzorów określonych w tym Załączniku. [27].
Metoda benchmarkowa przyjęta dla obliczenia liczby darmowych
uprawnień zakłada w pierwszej kolejności wyznaczenie dla każdej z
podinstalacji tzw. wstępnej rocznej
liczby bezpłatnych uprawnień. Oblicza się ją przez pomnożenie właściwego historycznego poziomu działalności przez wskaźnik emisyjności
oraz współczynnik narażenia na ryzyko ucieczki emisji (w przypadku sektorów narażonych na ucieczkę emisji wskaźnik ten - dla lat 2013 i 2014

Emissions
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System boundary for BM 1= Sub-installation 1

Fuels and
materials

Em 2

Production process with BM 2

Product 2

System boundary for BM 2= Sub-installation 2

Heat (if
relevant)

Em n

Production process with BM n

Product n

System boundary for BM n= Sub-installation n
Źródło: Allocationrules, non paper Komisji Europejskiej
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System boundary for Fall-back approaches = Sub-installation n+1
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Rys. 5. Podział instalacji na podinstalacje

- równy jest „1”). Decyzja 2011/278/
UE wymaga przypisania uprawnień
do każdej z podinstalacji składającej
się dany obiekt, przy czym suma tych
uprawnień odpowiada wstępnej wielkości darmowych uprawnień dla całej
instalacji [25].
Ostateczna całkowita roczna liczba darmowych uprawnień do emisji
dla instalacji istniejących innych niż
instalacje określone w art. 10a ust.
3 Dyrektywy (instalacje nie związane z wytwarzaniem energii) odpowiada wstępnej całkowitej rocznej liczbie
bezpłatnych uprawnień pomnożonej
przez międzysektorowy współczynnik korygujący określony przez KE w
wyniku porównania zgłoszonej przez
kraje członkowskie wstępnej całkowitej rocznej liczby bezpłatnych uprawnień dla instalacji nie będących wytwórcami energii elektrycznej dla każdego
roku w latach 2013-2020 (bez współczynników określonych w Rozdziale
VI) z maksymalną dopuszczalną roczną liczbą darmowych uprawnień obliczonych zgodnie z art. 10a ust. 5 Dyrektywy [13].
W przypadku instalacji określonych
w art.10a ust. 3 Dyrektywy, całkowita roczna liczba darmowych uprawnień do emisji odpowiada wstępnej
całkowitej rocznej liczbie bezpłatnych
uprawnień dla tych instalacji skorygowanej współczynnikiem liniowym
1,74% z wartości przydziału ustalonego na 2013 r. Zgłaszając KE do 30
września 2011 r. instalacje kwalifikujące się do bezpłatnego przydziału na
podstawie art. 10a Dyrektywy, państwa
członkowskie przedstawiły wykazy zawierające następujące informacje:
 kod identyfikujący instalację,
 określenie każdej podinstalacji w
ramach danej instalacji,
 w przypadku podinstalacji objętej
wskaźnikiem emisyjności dla produktów - wskazanie początkowej
zainstalowanej zdolności produkcyjnej wraz z rocznymi wyprodukowanymi ilościami danego produktu
w okresie od 1 stycznia 2005 r. do
31 grudnia 2008 r.,

 wskazanie, czy instalacja i podin-

stalacja należy do sektora uznawanego za narażony na znaczące
ryzyko ucieczki emisji,
 wstępna roczna liczba bezpłatnych uprawnień do emisji na lata
2013-2020 dla każdej podinstalacji
(oraz z korektą o 80% począwszy
od 2013 r. do 30% w 2020 r., gdy
instalacja kwalifikuje się do sektora narażonego na ucieczkę emisji),
 wstępna roczna łączna liczba bezpłatnych uprawnień do emisji na lata 2013-2020 dla każdej instalacji.
KE po otrzymaniu wykazów ocenia włączenie każdej instalacji do wykazu oraz odpowiednią wstępną całkowitą roczną liczbę uprawnień do
emisji przydzielanych bezpłatnie. Jeżeli KE nie odrzuci wykazu, wówczas
państwo członkowskie określi na jego podstawie ostateczną liczbę bezpłatnych uprawnień, którą następnie
zgłasza się ostatecznie KE. W przypadku nowych instalacji (instalacje,
które uzyskały zezwolenie na emisję
po 30 czerwca 2011), liczba uprawnień przyznawanych bezpłatnie określana jest, gdy instalacja rozpocznie
normalną działalność i określona zostanie jej początkowa zainstalowana
zdolność produkcyjna. Wniosek o
bezpłatny przydział można złożyć w
terminie jednego roku od rozpoczęcia
normalnej działalności przez instalację, zamieszczając w nim wszelkie
dane wymagane zgodnie z Załącznikiem V, oddzielnie dla każdej podinstalacji.
Państwo członkowskie wylicza
wstępną roczną liczbę uprawnień do
emisji przydzielanych bezpłatnie nowej instalacji, jako iloczyn wskaźnika
emisyjności określonego w załączniku do decyzji oraz poziomu działalności danej instalacji. Uprawnienia
do emisji z rezerwy nowych instalacji przyznaje się na zasadzie, kto
pierwszy ten lepszy. Jeżeli KE nie
odrzuci wstępnej całkowitej liczby
uprawnień do emisji, państwo członkowskie określa całkowitą liczbę dar-

mowych uprawnień przyjmując jako
podstawę wstępną liczbę uprawnień
i korygując ją współczynnikiem liniowym 1,74% z wartości przydziału
ustalonego na 2013 r. Jeżeli połowa
uprawnień zarezerwowanych dla nowych instalacji (niezależnie od kwoty
uprawnień dostępnej na podstawie
art. 10a ust. 8) jest wydana lub zostanie wydana dla nowych instalacji
do 2020 r., wówczas KE ocenia, czy
należy wprowadzić system kolejkowy
w celu zapewnienia sprawiedliwego
dostępu do tej rezerwy.
Decyzja określa zasady zwiększania lub zmniejszania liczby darmowych uprawnień dla instalacji w
następstwie znaczącego zwiększenia
lub zmniejszenia zdolności produkcyjnej instalacji. W razie całkowitego zaprzestania działalności przez
instalację, państwo członkowskie
nie wydaje uprawnień do emisji dla
tej instalacji począwszy od roku następującego po roku, w którym zaprzestano działalności. W razie częściowego zaprzestania działalności
przez instalację otrzymuje ona jedynie część wstępnie przydzielonych jej
darmowych uprawnień (w zależności
od tego, w jakim procencie ograniczono poziom działalności w stosunku do wstępnego poziomu działalności - ograniczenie nie przekraczające
progu 50% wstępnego poziomu działalności nie powoduje zmniejszenia
liczby uprawnień, ograniczenie o 5075% skutkuje wstrzymaniem połowy
uprawnień, o 75-90% - powoduje
wstrzymanie 75% uprawnień, a o co
najmniej 90% - całkowitym wstrzymaniem bezpłatnych uprawnień).

 Zasady derogacji na
podstawie art. 10c
Dyrektywy

Możliwość przejściowego przydziału bezpłatnych uprawnień instalacjom wytwórczym energii elektrycznej, które funkcjonowały przed dniem
31 grudnia 2008 r. lub co do których
proces inwestycyjny faktycznie wsz-
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częto do tego dnia. Generalne kryteria dopuszczające (konieczność
spełnienia co najmniej jednego z poniższych warunków):
 w 2007 r. krajowa sieć energii
elektrycznej nie była pośrednio lub
bezpośrednio połączona z siecią
systemu połączeń wzajemnych,
którą zarządza UCTE,
 w 2007 r. krajowa sieć energii elektrycznej była jedynie pośrednio lub
bezpośrednio połączona z siecią
systemu połączeń wzajemnych,
którą zarządza UCTE poprzez jedną linię o mocy przesyłowej mniejszej niż 400 MW,
 w 2006 r. ponad 30% energii elektrycznej było wytwarzane z paliwa
kopalnego jednego rodzaju, a PKB
na mieszkańca w cenach rynkowych nie przekroczył 50% średniego PKB na mieszkańca w cenach
rynkowych w UE.
„Faktyczne wszczęcie” procesu inwestycyjnego do 31 grudnia 2008 r.,
zgodnie z wytycznymi KE do art. 10c
Dyrektywy, ma miejsce o ile można wykazać, iż na decyzję o inwestycji nie
miała wpływu opcja przydziału darmowych uprawnień do emisji. Wytyczne
uznają, iż dowodem potwierdzającym
powyższy stan jest przede wszystkim:
(1) faktyczne rozpoczęcie prac budowlanych w terenie, tak aby były one widoczne najpóźniej 31 grudnia 2008
r. lub (2) podpisanie najpóźniej w tej
dacie kontraktu na budowę elektrowni. Wytyczne dopuszczają, aby faktycznie rozpoczęte prace budowalne
były pracami przygotowawczymi, ale
podjętymi na podstawie stosownego
zezwolenia, o ile jest ono wymagane.
Przy braku takiego wymogu niezbędne
jest przedstawienie innego dowodu na
rozpoczęcie prac przygotowawczych.
Wytyczne dopuszczają przedstawienie innych dowodów na okoliczność,
że na decyzję inwestycyjną nie miała
wpływu opcja uzyskania bezpłatnych
uprawnień [27].
Darmowy przydział może nastąpić
na rzecz podmiotów, które zobowią-

żą się do inwestycji w zakresie modernizacji i poprawy infrastruktury oraz
czystych technologii i są ujęte w tzw.
Krajowym Planie przedkładanym do
akceptacji KE do 30 września 2011 r.
Co rok KE ma otrzymywać sprawozdania z realizacji tych inwestycji. Kwota inwestycji określonych w Krajowym
Planie powinna odpowiadać wartości
rynkowej bezpłatnych uprawnień. Wartość rynkowa uprawnień powinna być
wartością referencyjną dla określenia
w Planach kwot inwestycji. Załącznik
VI do Wytycznych precyzuje prognozy cen dwutlenku węgla w III Okresie
Rozliczeniowym, które mają być wykorzystane dla określenia rynkowej war-

”

Metoda
benchmarkowa
przyjęta dla
obliczenia liczby
darmowych
uprawnień zakłada
w pierwszej
kolejności
wyznaczenie
dla każdej z
podinstalacji tzw.
wstępnej rocznej
liczby bezpłatnych
uprawnień

tości uprawnień.
W Planach Krajowych należy zamieścić wykaz instalacji podejmujących
inwestycje oraz wykaz zaplanowanych
inwestycji będących wynikiem przydziału darmowych uprawnień. Trzeba również wskazać, w jakim stopniu
inwestycje mają być finansowane z
przychodów uzyskanych z bezpłatnie
przyznanych uprawnień. Wytyczne nakazują wykorzystanie przychodów ze
sprzedaży darmowych uprawnień do
realizacji inwestycji określonych w Krajowym Planie. Wytyczne KE do art. 10c
Dyrektywy określają 6 zasad dotyczących inwestycji ujmowanych w Krajo-

wych Planach. Inwestycje powinny być
co do zasady zgodne z tymi zasadami (państwo członkowskie powinno
się wytłumaczyć, dlaczego określona
inwestycja nie jest zgodna z którąś z
poniższych zasad):
 należy w Krajowym Planie określić
inwestycje (w sieci i usługi pomocnicze) przyczyniające się do obniżenia emisji w opłacalny sposób,
 inwestycje powinny być zaprojektowane w sposób pozwalający
na wyeliminowanie sytuacji odpowiadających generalnym kryteriom warunkującym stosowanie
art. 10c,
 inwestycje powinny być kompatybilne ze sobą nawzajem oraz z
prawodawstwem UE, nie mogą
wzmacniać pozycji dominujących
ani nadmiernie zakłócać konkurencji na rynku wewnętrznym, powinny (o ile to możliwe) wzmacniać
konkurencję na tym rynku,
 inwestycje ujęte w Krajowym Planie powinny być uzupełnieniem
innych inwestycji wynikających z
prawa UE, przy czym nie powinny to być inwestycje wymagane w
celu zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na energię elektryczną,
 inwestycje powinny przyczynić się
do dywersyfikacji struktury elektroenergetycznej i źródeł dostaw
energii dla wytwarzania energii
elektrycznej oraz ograniczenia intensywności emisji,
 inwestycje powinny być opłacalne ekonomicznie przy braku darmowego przydziału emisji na
podstawie art. 10c Dyrektywy, za
wyjątkiem technologii znajdujących
się na etapie demonstracji określonych w załączniku III do Wytycznych.
KE może odrzucić odpowiednie
części Krajowego Planu, jeżeli uzna,
że państwo nie dostarczyło wystarczających informacji dla wykazania, że
powyższe zasady mają zastosowanie
do danej inwestycji. W Załączniku V

Wytycznych wskazano przykładowo
rodzaje inwestycji kwalifikujących się
do darmowego przydziału na podstawie art. 10c Dyrektywy (modernizacja
wytwarzania energii elektrycznej w celu
zapewnienia bardziej efektywnej produkcji o mniejszej intensywności emisji,
redukcje emisji poprzez doposażenie
elektrowni węglowych, wytwarzanie
energii w OZE, wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla, inteligentne
sieci, kogeneracja).
Rozdysponowana na podstawie
art. 10a Dyrektywy w 2013 r. może być
maksymalnie taka liczba uprawnień,
która nie przekracza 70% średniorocznej zweryfikowanej wielkości emisji wytwórców energii elektrycznej za lata
2005-2007, przy czym ilość uprawnień
musi odnosić się do ostatecznej wielkości krajowego zużycia brutto danego państwa członkowskiego. W kolejnych latach III okresu rozliczeniowego
przydział maleje, aż do jego całkowitej
likwidacji w 2020 r. W wytycznych wydanych przez KE do art.10c Dyrektywy
przyjęto, że dopuszczalny jest albo liniowy spadek przydziałów, albo nieliniowy, ale w ramach którego spadek
przydziałów w przeciągu 2 dowolnych
kolejnych lat okresu 2013-2020 różni
się o najwyżej 30% od średniego rocznego spadku niezbędnego w pozostałych latach, aby osiągnąć poziom 0%
w 2020 r. Dopuszczalne są 2 sposoby
wyliczenia uprawnień dla energetycznych instalacji wytwórczych:
 na podstawie wskaźnika wydajności ex ante (ogólnounijnego opartego na średnioważonym poziomie
emisji w najmniej emisyjnych technologiach wytwarzania w UE lub

uwzględniającego rzeczywistą
strukturę paliw wykorzystywanych
do produkcji energii w danym kraju
członkowskim), lub
 w oparciu o przydział uprawnień
w ramach zweryfikowanych emisji
historycznych z danej instalacji w
okresie 2005-2007.

 Wytwórcy energii

elektrycznej w
kontekście Decyzji KE
z 29 marca 2011 r.

Taka sama metodologia przydziału powinna zostać przyjęta
przez państwo członkowskie dla
wszystkich instalacji, co do których
istnieją dane dotyczące zweryfikowanych emisji za lata 2005-2007.
Ogólno-unijny wskaźnik wydajności
ex ante wynosi 0,6408 tony CO 2
na megawatogodzinę wytworzonej
energii elektrycznej. Wskaźnik wydajności ex ante dla poszczególnych krajów określany jest zgodnie
ze wzorem zamieszczonym w Załączniku I do Decyzji KE. Wskaźnik określa się na podstawie danych wejściowych dotyczących
poszczególnych rodzajów paliwa,
które oblicza się przyjmując produkcję energii z danego paliwa zgodnie
ze wskaźnikami Eurostatu, uwzględniając najlepsze dostępne techniki
dla danego paliwa.
Wielkości produkcji energii elektrycznej, do których znajdują zastosowanie wskaźniki wydajności
ex ante, oblicza się zgodnie z Załącznikiem II do Decyzji. Jest to
iloczyn zainstalowanej mocy wy-

Tab. 2. Okres bazowy historycznego poziomu aktywności (HAL) jednakowy dla całej instalacji

Źródło: P. Sikora, K. Lis, KOBIZE

Początek pracy instalacji

Okres bazowy

01/01/2007 i przed

2005 - 2008 lub
2009 - 2010

02/01/2001 - 31/12/2008

2005 - 2008 lub
2009 - 2010

01/01/2009

2009 - 2010

02/01/2009 - 30/06/2011

2009 - 2010

Metoda liczenia HAL

Czas wykorzystania (Art. 9 (6))

twórczej w danej instalacji lub
zaprojektowanej mocy wytwórczej, które wprawdzie nie działa, lecz w której dokonano inwestycji do dnia 31 grudnia 2008 r.
oraz współczynnika obciążenia
wyrażonego w godzinach rocznie
(odpowiednio od 1000 do 7000
godzin). Stąd też liczba przydzielanych danej instalacji uprawnień
to iloczyn tych dwóch powyższych
wielkości oraz wskaźnika wydajności [26].
Gdy metoda darmowego przydziału oparta jest na zweryfikowanych emisjach historycznych, liczba
uprawnień dla danej instalacji nie
może przekroczyć średniej rocznej
emisji z instalacji w okresie 20052007. Dla uwzględnienia wydajności każdej z instalacji, liczba ta jest
korygowana na podstawie stosunku
średnich emisji rocznych z lat 20082010 do średnich emisji rocznych z
lat 2005-2007. Korekta może być
więc ujemna lub dodatnia, w zależności od tego jak kształtowały się
wielkości emisji z danej instalacji
w poszczególnych latach okresu
2005-2010.
Decyzja przewiduje możliwość
określenia przez państwo przyznające darmowe uprawnienia współczynnika korygującego, jeżeli obliczona zgodnie z Decyzją całkowita
liczba uprawnień dla wszystkich instalacji w III okresie rozliczeniowym
przekracza maksymalną liczbę bezpłatnych uprawnień możliwych do
wydania przez to państwo w powyższym okresie. Współczynnik korygujący oblicza się zgodnie ze wzorem
zamieszczonym w Załączniku III do
Decyzji [13].

 Wnioski
Analizując aktualną politykę
Komisji Europejskiej można konstatować, że brak jest widoku na
odejście od tematu redukcji emisji. Wobec powyższego trzeba się
przygotować na pogarszanie kon-
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dycji ekonomicznej tych przedsiębiorstw, które emitują CO 2. Opisane powyżej okoliczności sprawiają,
że opracowanie optymalnego modelu jest niezmiernie trudne. Sytuację dodatkowo komplikuje kryzys
gospodarczy, który z jednej strony
ogranicza popyt na energię powodując spadek jej cen oraz spadek
cen uprawnień do emisji, w związku
z brakiem konieczności ich nabywania, z drugiej zaś strony prowadzi
do ograniczania produkcji przemysłowej i ograniczania produkcji z
niektórych gałęzi przemysłu.
Polska ma „szczególny” powód
do zadowolenia z decyzji UE. Gdyby od 2013 r. wszystkie elektrownie
musiały kupować 100% uprawnień
do emisji CO 2, jak zakładano w poprzednim modelu, Polska musiałaby wydać ok. 60 mld zł na modernizację elektroenergetyki, za co w
efekcie zapłaciliby jej odbiorcy. Ponadto wynegocjowaliśmy zgodę UE
na utworzenie specjalnego funduszu solidarności, z którego będzie
finansowana przebudowa najgroźniejszych dla środowiska elektrowni
węglowych. Według wyliczeń rządowych ekspertów, ze sprzedaży
od 2013 r. polskim i zagranicznym
firmom dodatkowych zezwoleń na
emisję CO 2 budżet państwa może
powiększyć się o prawie 60 mld zł
w ciągu siedmiu lat. Zyski ze sprzedaży dodatkowych zezwoleń będą
mogły być przeznaczone na „cele
społeczne”, inwestycje ekologiczne
i na modernizację energetyki.
Obecnie pilnie muszą zostać
rozpoczęte prace nad określeniem
zapotrzebowania na uprawnienia
do emisji w okresie 2013-2020 w
sektorach przemysłowych i elektroenergetyce. Fakt przyznawania większości z nich bezpłatnie
zmniejsza koszty wypełnienia wymogów EU ETS, ale wciąż powoduje konieczność nabycia nawet
kilkunastu % uprawnień na rynku.
Brakujące uprawnienia będzie można nabyć na aukcjach, rynku wtór-
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Rys. 6. Ścieżka zmniejszania liczby bezpłatnych uprawnień w ramach derogacji dla
elektroenergetyki

nym, zakupić jednostki z mechanizmów Protokołu z Kioto, bądź też
wykorzystać zaoszczędzone uprawnienia nabyte w okresie 2008-2012.
Nie bez znaczenia będą również przyszłe zobowiązania globalne. Społeczność międzynarodowa
oczekuje nowego porozumienia,
które zastąpi Protokół z Kioto.
Prawdopodobnie nie wydarzy się
to przed 2015 r., a więc czeka nas
tzw. „gap-period”. Wciąż czekamy
również na rozporządzenia UE w
sprawie monitorowania i raportowania oraz w sprawie weryfikacji i
akredytacji weryfikatorów. Komisja
Europejska pracuje też nad nowelizacją decyzji 2011/278/UE (tzw.
decyzji benchmarkowej) i decyzji
2010/2/UE (w sprawie listy sektorów i podsektorów narażonych
na znaczące ryzyko ucieczki emisji). Podstawą opublikowanego projektu decyzji jest art. 10a ust. 13
dyrektywy ETS, zgodnie z którym
Komisja Europejska może co roku
dodawać do listy sektorów i podsektorów narażonych na znaczące ryzyko ucieczki emisji nowe pozycje.
Co się zaś tyczy prawa krajowego to już w momencie wejścia w

życie ustawy, konieczna jest nowelizacja ustawy o systemie handlu
uprawnieniami do emisji. Dyrektywa EU ETS została implementowana w ustawie o systemie handlu
tylko częściowo, min.:
 nie jest napisane, że aukcjonizm będzie głównym systemem po 2013 r. (na razie
aukcje dotyczą tylko uprawnień z niewykorzystanych rezerw),
 przydział bezpłatnych uprawnień z art. 10 a i c (tzw. benchmarki i derogacje) nie są
implementowane,
 powinno zostać wydane nowe
Rozporządzenie Rady Ministrów w zw. z Decyzją Komisji z dnia 19 kwietnia 2010 r.
dotyczącą krajowego planu
rozdziału uprawnień do emisji gazów cieplarnianych zgłoszonego przez Polskę dnia 8
kwietnia 2010 r. (KE zaakceptowała dodanie do Polskiego KPRU rezerwę ok. 13 mln
uprawnień na planowane projekty JI).
Decyzja ta nie obowiązuje jednak bezpośrednio i musi być wpro-

wadzona rozporządzeniem. Obecnie
obowiązuje Rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 1 lipca 2008 r. w
sprawie przyjęcia Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do emisji
dwutlenku węgla na lata 2008-2012
dla wspólnotowego systemu handlu
uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr
202, poz. 1248), które jest nieaktualne w kwestii nowej rezerwy na JI.
Ponadto przed nami wiele wyzwań związanych z wprowadzeniem
podatku węglowego w celu wyrównania konkurencyjności pomiędzy
różnymi produktami energetycznymi. Opodatkowanie energii w UE
ma być uzależnione od wysokości
emisji CO 2 , by przejść z systemu
opodatkowania opartego wyłącznie
na ilości zużytej energii na system
uzależniony od energii zawartej w
produktach (wartość opałowa paliw)
oraz emisji CO 2 . KE ogłosiła propozycję zmiany dyrektywy z 2003
r. o opodatkowaniu energii, w której chce, by opodatkowanie energii skłaniało do jej oszczędzania i
ograniczania emisji. Płacąc podatek uzależniony od wielkości emisji
CO 2 i wydajności paliw (a nie tylko od ilości), konsument zaczyna
płacić za zanieczyszczenia, które
powoduje.
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Krzysztof Kochanowski, dyrektor ds. komunikacji strategicznej, Procesy Inwestycyjne Sp. z o.o.

KONKURENCYJNOŚĆ
NA RYNKU ENERGII

Odbiorcy – Rynek energii

W

Debacie „Konkurencyjność na Rynku Energii”,
która się odbyła w listopadzie 2011 r.
w Warszawie udział wzięli: Tomasz Świetlicki,
naczelnik Wydziału Regulacji Rynku Energii,
Ministerstwo Gospodarki, Zofia Janiszewska, z-ca
dyrektora Departamentu Promowania Konkurencji,
Urząd Regulacji Energetyki, Grzegorz Onichimowski,
prezes zarządu Towarowej Giełdy Energii, prof.
Krzysztof Żmijewski, sekretarz generalny Społecznej
Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji, Marek
Kulesa, dyrektor Biura Towarzystwa Obrotu Energią,
Janusz Moroz, wiceprezes zarządu, RWE Polska,
Tomasz Sikorski, zastępca dyrektora
w Departamencie Usług Operatorskich, PSE
Operator oraz Paweł Rokicki ze Stowarzyszenia
Konsumentów Polskich. Debatę poprowadziła Prezes
firmy Procesy Inwestycyjne Marina Coey.

Na wstępie Marek Kulesa, dyrektor Biura Towarzystwa Obrotu
Energią przedstawił dane dotyczące produkcji i zużycia energii elektrycznej w Polsce. Zwrócił uwagę
na tendencję wzrostową, która, jeżeli się utrzyma, może doprowadzić
do prognozowanego przez Ministerstwo Gospodarki „zachwiania” bilansu energetycznego. Przeanalizował
też stan rynku pod względem rosnącej liczby przyznawanych koncesji,

w tym na obrót energią elektryczną.
Na rynku mogą pojawiać się nowi
gracze, nie tylko polscy, ale i zagraniczni, a wśród nich także instytucje finansowe. Kolejnymi elementami rynku, na które dyrektor zwrócił
uwagę były: rosnąca liczba tzw. małych OSD, coraz szersze wykorzystania mechanizmu TPA i wraz z tym
rosnąca liczba odbiorców zmieniających sprzedawcę, także w grupie
taryfowej G.

- Mimo iż sama liczba zmian
sprzedawcy może wydawać się
niezbyt duża, to jednak istotny jest
wolumen energii elektrycznej sprzedawanej w ramach TPA, który dziś
stanowi ponad 25 TWh, czyli zdecydowanie więcej niż rok temu. Może
to niewiele w porównaniu z innymi
krajami, które wcześniej wdrażały

TPA, jednak najprawdopodobniej taka tendencja się utrzyma, co oznacza, że zmierzamy w stronę dalszego „uruchomienia” rynku - tłumaczył
Kulesa.
Stwierdził też, że od strony formalnej prace nad ujednoliconą w
skali kraju procedurą zmiany sprzedawcy zostały zakończone, co oznacza, że droga do opracowania i
publikacji przez Ministerstwo Gospodarki ostatecznej wersji rozporządzenia systemowego, w którym
ma znaleźć się ta procedura jest
otwarta. Dodał także, że na rynku
widać już efekty znacznej aktywności graczy w zakresie ofert sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców
końcowych - zwiększyła się liczba
ofert obejmujących gwarancje cen
na 2012 r., a czasem także na 2013
r., pojawiają się propozycje powiązania cen z rynkiem giełdowym, różnego rodzaju promocje ofertowe.
Oferowane są także liczne usługi
dodatkowe jak dostęp do analizy zapotrzebowania na energię elektryczną online czy oferty łączone sprzedaży energii elektrycznej z gazem.
Dyrektor zaznaczył także, że dla
osiągnięcia pełnej konkurencyjności
rynku potrzebne jest pełne „uwolnienie” cen, tj. rezygnacja przez
Prezesa URE z zatwierdzania cen
dla grupy gospodarstw domowych.
Niezbędne jest także opracowanie
wzorca generalnej umowy dystrybucyjnej umożliwiającej świadczenie
usług kompleksowych przez wszystkich sprzedawców, czyli tzw. GUD
kompleksowy. Dzięki temu rozwiązaniu odbiorca po zmianie sprzedawcy będzie mógł podpisywać jedną
umowę i otrzymywać jedną fakturę.
Jako kolejne działania, które mogą pomóc w osiągnięciu większej
konkurencyjności na rynku wymienił
m.in.: opracowanie modelu wsparcia dla OZE, prace nad modelem
rozwoju smart meteringu, opracowanie nowej ustawy Prawo energetyczne, wspomniany już wcześniej
GUD kompleksowy, opracowanie

założeń pomocy odbiorcom wrażliwym i sprzedaży awaryjnej.
Mimo tych licznych wyzwań stojących przed uczestnikami rynku dyrektor Kulesa podkreślił, że obecna sytuacja jest optymistyczna. W
2011 r. wielu odbiorców zmieniło
sprzedawcę, a liczba zmian sprzedawcy i wolumen energii sprzedawanej w TPA, oferowanej na rynku
wciąż rośnie. Jednocześnie konsumenci powoli stają się prosumentami - świadomymi użytkownikami,
którzy nie tylko zaczynają kontrolować swoje zużycie, ale chcą też
współpracować z dostawcami.

Sikorski Tomasz, zastępca dyrektora w Departamencie Usług
Operatorskich, PSE Operator w
swoim wystąpieniu poruszył dwa
tematy: (1) wymagania jakościowe
odnośnie modelu rynku energii oraz
(2) projekt rozwiązań przygotowanych w ramach prac nad reformą
krajowego rynku energii. Obecne
rozwiązania w zakresie rynku energii, w tym wsparcie dla funkcjonowania konkurencji oraz bezpieczeństwa
pracy systemu, ocenił jako niezado-

walające, nie tylko w kraju, ale także
w całej Europie.
W ramach wprowadzenia dyrektor Sikorski przypomniał dwa
podstawowe cele stosowania mechanizmów konkurencji w elektroenergetyce. Po pierwsze, efektywne
wykorzystywanie dostępnych zasobów systemu, tj. źródeł wytwórczych i sieci. Do osiągnięcia tego
celu niezbędne jest honorowanie
w procesach rynkowych warunków
bezpiecznej pracy systemu oraz stosowanie poprawnych metod wyceny towarów i usług. Drugim celem
jest zapewnienie by zasoby systemu
były rozwijane zgodnie z przyszłymi
potrzebami odbiorców. To wymaga
poprawnych sygnałów cenowych
oraz stabilnych warunków do realizacji inwestycji. W ocenie dyrektora
Sikorskiego odpowiedni rozwój źródeł wytwórczych jest obecnie najważniejszym wyzwaniem w zakresie
funkcjonowania mechanizmów rynkowych. Duże wyzwanie stanowi też
koordynacja rozbudowy sieci z rozwojem źródeł wytwórczych.
Następnie dyrektor Sikorski
omówił główne wymagania jakościowe w zakresie budowy rynku
energii, wskazując na cztery elementy: efektywność ekonomiczną,
bezpieczeństwo pracy systemu,
zgodność zachęt oraz transparentność.
Przechodząc do tematyki projektu nowego modelu rynku energii dyrektor Sikorski podkreślił, że
podstawą do jego przygotowania
było dążenie do możliwie najlepszego osiągnięcia wspomnianych
wcześniej celów. Opracowana architektura rynku składa się z rynku
energii i rezerw mocy, rynku praw
przesyłowych oraz rynku zdolności
wytwórczych. Dyrektor szczegółowo omówił poszczególne rynki.
Rynek energii i rezerw mocy jest
zorganizowany w formie rynku dnia
następnego, rynku dnia bieżącego
oraz rynku czasu rzeczywistego.
Na tych rynkach prowadzony jest
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obrót energią elektryczną oraz pozyskiwane są rezerwy mocy niezbędne do bezpiecznej realizacji
dostaw energii. Dzięki sekwencyjnemu uruchamianiu tych rynków,
odbiorcy i wytwórcy energii mogą
na nich optymalizować swoje pozycje kontraktowe, dokonując zakupu
oraz sprzedaży energii z uwzględnieniem coraz dokładniejszych prognoz zapotrzebowania na energię
- w przypadku odbiorców, oraz dostępnych zdolności wytwórczych w przypadku wytwórców. Szczególną rolę w tej strukturze pełni rynek
czasu rzeczywistego, gdyż następuje na nim ostateczne zbilansowanie
zapotrzebowania z wytwarzaniem
energii, czyli faktyczne zrealizowanie dostaw energii do odbiorców.
Kolejny rynek przewidziany w
nowej architekturze - rynek praw
przesyłowych, pełni ważną rolę z
punktu widzenia wykorzystywania sieci przesyłowych do realizacji dostaw energii. Ponieważ zasoby sieciowe są ograniczone, tzn. w

pewnych okresach ilość zdolności
przesyłowych, z jakiej chcą skorzystać uczestnicy rynku przekracza
maksymalną przepustowość linii,
to aby wykorzystać możliwie najlepiej dostępne zdolności przesyłowe
muszą one zostać udostępniane na
zasadach konkurencji. Odbywa się
to w procesie aukcji praw przesyłowych, gdzie dostęp do zdolności
uzyskują te podmioty, które zaoferują za to najwyższe ceny, czyli innymi słowy te, dla których zdolności
przesyłowe są najbardziej wartościowe. Takie podejście pozwala
na maksymalizację sumarycznych
korzyści uczestników rynku z wykorzystania zasobów sieciowych.
Ostatnim rynkiem nowej architektury jest rynek zdolności wytwórczych. Jego rolą jest zadbanie z wyprzedzeniem o zdolności wytwórcze
gwarantujące odbiorcom bezpieczne i efektywne ekonomicznie dostawy energii elektrycznej w przyszłych
okresach. Wiąże się to z rozwojem
zdolności wytwórczych we właści-

wej ilości, technologii oraz lokalizacji w systemie.
Tak zdefiniowaną architekturę
rynku dyrektor Sikorski określił, jako minimum niezbędne dla poprawnego funkcjonowania konkurencyjnego rynku energii. Jest to zestaw
rynków wymagany dla zapewnienia efektywnych ekonomicznie i
bezpiecznych technicznie dostaw
energii do odbiorców w krótkim oraz
długim horyzoncie czasu. Tomasz
Sikorski zaznaczył jednocześnie,
że na bazie tych rynków mogą być
tworzone kolejne segmenty, umożliwiające uczestnikom rynku prowadzenie różnorodnych form działalności handlowej, w szczególności
stosowanie rozwiniętych strategii
zarządzania ryzykiem.
Na zakończenie dyrektor Sikorski podkreślił, że konstrukcja nowego modelu rynku energii elektrycznej jest ściśle ukierunkowana
na optymalizację funkcjonowania
krajowego systemu elektroenergetycznego z perspektywy odbiorców.
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kurencyjności na rynku energii Prezes TGE widziałby oczywiście uruchomienie elastycznego rynku gazu
i tym samym stworzenie przestrzeni dla rozwoju energetyki gazowej,
także tej rozproszonej oraz wsparcie dla smart meteringu. Pomiary
wartości energii w czasie, które już
wykonuje TGE, mogą stać się doskonałym narzędziem do wspierania
konkurencji w różnych godzinach
doby, a ze zwykłego konsumenta
czynią świadomego prosumenta.
Będzie on w stanie skalkulować, czy
opłaca mu się tylko kupować energię, czy też ją samemu produkować.
W odniesieniu do inicjatyw europejskich prezes Onichimowski
przypomniał, że Komisja Europejska
zmierza w kierunku budowy wspólnego rynku energii. Zaznaczył jednak, że sieć, jaką dysponuje, była
budowana w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw, a nie w celu łączenia rynków i wypracowania jednej ceny dla wszystkich odbiorców.
- Jednak na granicach doskonalone są mechanizmy umożliwiające
wdrożenie Float Base. Jako przykład można podać chociażby rynek
Skandynawski, który od 2010 r. połączony jest z rynkiem Europy Zachodniej. Funkcjonują na nim cztery
giełdy i 11 operatorów sieci przesyłowych. Jest to dowód na to, że rynek się konsoliduje, a pole dla konkurencji nieustannie się powiększa.
Dzięki temu osiągamy ceny maksymalnie uzgodnione i przejrzyste argumentował prezes.
Dodał także, że od wprowadzenia systemu market coupling pomiędzy Francją, Niemcami, Belgią i
Holandią zgodność cen na tych rynkach wzrosła od 2 do 80%. Polska
oczywiście też znajdzie się w tym
obszarze - dzięki połączeniu z krajami Skandynawskimi Towarowa Giełda Energii może ściśle współpracować z giełdą Nord Pool Spot, a w
przyszłości także z rynkami Europy
Środkowo-Wschodniej. Przeszkodą dla TGE w łączeniu się z innymi

giełdami jest jednak brak zdolności
przesyłowej.
Reasumując, wszelkie działania
dążące do połączenia rynków energii sprzyjają rozwojowi konkurencyjności, gdyż powiększają jej pole
i takie działania uczestnicy rynku
powinni wspierać.
Janusz Moroz, wiceprezes
zarządu, RWE Polska konkurencyjność na rynku energii rozpatruje
bardziej w kategoriach jego przyjazności dla wszystkich uczestników. Przedstawił analizę porównawczą „przyjazności” rynku energii w
sześciu państwach - Polsce, Czechach, Słowacji, na Węgrzech, jako
przedstawicielach krajów z regionu

Europy Środkowo-Wschodniej oraz
Niemiec i Wielkiej Brytanii, jako modelowych wzorców, do których powinno się dążyć. Analiza oparta była
o cztery kategorie - stopień regulacji
rynku, zakres oferty dla odbiorców
energii, poziom ich świadomości,
m.in. w zakresie możliwości zmiany
sprzedawcy oraz stan infrastruktury energetycznej. Polska w skali od
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Podstawowe korzyści to: (1) minimalizacja kosztów dostaw energii do odbiorców, (2) zwiększenie
bezpieczeństwa dostaw energii do
odbiorców, (3) wprowadzenie elastycznego popytu oraz (4) poprawa
skuteczności ochrony odbiorców
przed wzrostem cen energii nieuzasadnionym warunkami konkurencji.
Przedstawiciel PSE Operator wskazał również, że proponowany model
stwarza lepsze warunki do integracji
źródeł wiatrowych, co jednoznacznie potwierdzają zarówno doświadczenia z USA, jak i symulacje przeprowadzone dla Europy.
Grzegorz Onichimowski, prezes zarządu, Towarowa Giełda
Energii na samym wstępie zaznaczył, że w swoim wystąpieniu nie
chce skupiać się na modelu teoretycznym. Według niego konkurencyjność to przede wszystkim szerokość
pola, które należy cały czas powiększać. Jako mechanizm to umożliwiający wymienił m.in. Float Base
Market Coupling, ponieważ z założenia dopuszcza do konkurencji z
dostawcami lokalnymi także dostawcę z np. Portugalii. Podkreślił także,
że dziś w Polsce udało się, dzięki
m.in. obligu giełdowemu, zbudować
płynność rynku giełdowego. Wynosi
ono w sumie 120 TWh, z czego 87
TWh przypada na Towarową Giełdę Energii, a 36 TWh na segment
OTC. Oznacza to, że giełda jest w
stanie wyznaczać wiarygodne sygnały cenowe w każdym horyzoncie
czasowym dostaw energii. Drugim
krokiem w celu zwiększenia konkurencyjności na tym rynku było wprowadzenie pomiaru wartości pobieranej energii w czasie.
- W Polsce i Unii Europejskiej
odbywa się obecnie swojego rodzaju cicha rewolucja, u podstaw której
leży zastępowanie mało podatnej na
inwestycje wielkiej energetyki przez
mniejsze inwestycje, już dziś budzące spore zainteresowanie ze strony
polskiego przemysłu - stwierdził.
Jako kolejny krok wspierania kon-
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0 do 200 plasuje się mniej więcej
w połowie. Jako główne zalety polskiego rynku energii przedstawiciel
RWE Polska wymienił wysoką konkurencyjność oraz płynność i transparentność, a także coraz bogatszą
ofertę produktową skierowaną do
odbiorców.
- Niestety świadomość odbiorców wciąż jest dość niska, na co
wskazuje mała liczba zmian dostawców, chociaż jednocześnie cieszy zwiększona dynamika w okresie ostatnich miesięcy - stwierdził.
Ponadto polski rynek nadal jest
zbyt skonsolidowany, infrastruktura niedostatecznie rozwinięta, na
co wskazuje prognozowany deficyt mocy, niska przepustowość łącz
transgranicznych, co z kolei może
utrudnić realizację systemu opartego o market coupling. Niepokojący
jest także mix energetyczny bazujący głównie na węglu.
- Dla porównania najlepiej w
grupie krajów z Europy ŚrodkowoWschodniej radzą sobie Czechy. Rynek tu jest w pełni zliberalizowany
i odregulowany, ceny w porównaniu do zarobków są niskie, zmiana sprzedawcy łatwa i powszechna (kilkadziesiąt zmian na miesiąc),
a margines mocy wysoki. Niepokoi
jednak nadal wysoka emisja CO 2 wymieniał Moroz. Najgorzej sytuacja przedstawia się na Węgrzech,
gdzie choć mix energetyczny jest
zróżnicowany, rynek nadal jest w

pełni regulowany, zarówno w segmencie gospodarstw domowych,
jak i przedsiębiorstw. W dodatku ceny są wysokie, podobnie jak straty sieciowe.
Prezes Moroz jako wzorcowe
przedstawił modele rynków Niemiec
i Wielkiej Brytanii. Rynek niemiecki charakteryzuje się małą koncentracją - poza czterema największymi koncernami energetycznymi na
rynku współistnieje ok. 3000 mniejszych dystrybutorów. Giełda jest w
pełni płynna, ceny transparentne, a
wolumen wszystkich zawieranych
na niej transakcji przewyższa zużycie. Oferta dla odbiorców jest bogata, świadomość wysoka - ok. 2.2
zmian dostawcy w ciągu roku. Jednocześnie infrastruktura jest godna
pozazdroszczenia, cechuje się dużą efektywnością, margines mocy
jest duży, a straty sieciowe niskie.
Prym wiedzie Wielka Brytania, która w skali przyjazności dla uczestników rynku energii plasuje się najwyżej, osiągając wskaźniki od 160
do 187. Tu również rynek jest bardzo konkurencyjny i płynny, zmiana sprzedawcy zaś bardzo prosta
- corocznie decyduje się na nią ok.
5 mln odbiorców.
- Oznacza to, że co 5 lat każdy Brytyjczyk lub przedsiębiorstwo
zmienia dostawcę energii elektrycznej - obliczył Moroz. Oczywiście oba
rynki, zarówno niemiecki, jak i brytyjski, charakteryzują się niskim pozio-

mem zawęglenia. Takie różnice nie
powinny jednak dziwić, gdyż oba
kraje proces deregulacji rynku rozpoczęły w latach 90., podczas gdy
w Polsce prace trwają od niespełna
5-6 lat. Dobrze jednak, że są i mogą
posłużyć za wzór do naśladowania.
Prezes Moroz podkreślił, że w Polsce dalsze prace powinny skupić
się na dalszej deregulacji i liberalizacji rynku, tak aby mogły zostać
uwolnione siły wolnorynkowe, które
nie tylko obniżą ceny, ale zwiększą
też przyjazność samego rynku dla
wszystkich jego uczestników.
RWE chce podążać za dobrymi
wzorcami, z tego względu stawia sobie następujące cele - po pierwsze
zwiększenie udziału zielonej energii i to nie tylko poprzez inwestycje
w OZE, ale także poprzez obniżenie emisji CO 2 dzięki modernizacji
istniejących już jednostek wytwórczych. Po drugie zwiększenie inwestycji na rynkach Europy ŚrodkowoWschodniej, a zwłaszcza w krajach
dla RWE strategicznych - Polsce i
Turcji. Po trzecie, zwiększenie stabilności opartej na trzech filarach - generacji, przesyle oraz sprzedaży. Po
czwarte, zmiana mixu energetycznego, który docelowo miałby być
oparty o odnawialne źródła energii
(30%), gaz (30%), węgiel (30%) oraz
energetykę jądrową (10%).
Zofia Janiszewska, zastępca
dyrektora Departamentu Promowania Konkurencji, Urząd Regulacji Energetyki w swoim wystąpieniu
skupiła się głównie na korzyściach
płynących z deregulacji rynku dla
konsumentów energii elektrycznej.
Wymieniła mechanizm TPA jako bardzo istotny miernik konkurencyjności, który nie tylko pokazuje istniejący potencjał wyboru dla odbiorcy,
ale także czy w ślad za nim idzie
motywacja do zmiany sprzedawcy.
Innymi słowy jest on doskonałym
miernikiem świadomości odbiorców.
Przedstawiła wykresy obrazujące
liczbę zmian dostawcy w ostatnim
roku. Uwagę zwraca fakt, iż najwięk-

szy odsetek zmian w grupie taryfowej G odnotowano w lipcu i sierpniu br.
- Taki stan rzeczy mógłby być
powodem do zadowolenia, jednak
niestety do pewnego stopnia był
on podyktowany wzmożoną działalnością akwizycyjną sprzedawców energii, nierzadko z zastosowaniem nieuczciwych praktyk.
Odbiorcy często byli wprowadzani
w błąd, nakłaniani do podpisywania
umów dla nich niekorzystnych, które teraz ciężko im będzie rozwiązać
bez wszczynania postępowania sądowego - tłumaczyła Janiszewska.
Mimo wszystko Polska plasuje się
dość wysoko, jeżeli chodzi o wolumen energii sprzedanej odbiorcom
TPA, czemu dodatkowo sprzyja teoretycznie w 100% otwarty rynek.
Statystki jednak wcale nie są takie
pozytywne. Mimo możliwości zmiany sprzedawcy niewiele odbiorców
się na nią decyduje - jedynie 0,05%
dla grypy taryfowej G (gospodarstwa domowe) i 1% dla grup A, B
i C. To dość niski wynik zwłaszcza
zważywszy na fakt, iż wg badań
prowadzonych przez Komisję Europejską Polacy jako konsumenci
wykazują się dużą skłonnością do
zmian sprzedawców. Jako jeden z
powodów Janiszewska wymieniła nadal bardzo niską świadomość
odbiorców nt. procedur zmiany. Do
tego dochodzi brak oferty dla grupy G oraz brak modelu sprzedaży
kompleksowej dla tejże grupy. Dodatkowo niekorzystnie wpływa brak
niezależności OSD oraz utrwalanie
pozycji przedsiębiorstw zasiedziałych. Innymi słowy mimo postępującej deregulacji rynku w praktyce nie
ma wśród jego uczestników zgody
na wprowadzanie ww. praktyk, które
często muszą być wręcz wymuszane przez legislację. Jako odpowiedź
na ww. problemy regulator apeluje przede wszystkim o zaprzestanie stosowania złych praktyk, poważne podejście do wprowadzenia
standardów takich jak GUD kom-

pleksowy i zachęca do stosowania proponowanych przez niego
dobrych praktyk, które docelowo
powinny stać się załącznikami do
umów zawieranych z odbiorcami.
Ponadto procedury zmiany sprzedawcy powinny zostać ujednolicone, a za naruszenia przewidziane
sankcje. Regulator optuje także za
usprawnieniem procedury przekazywania danych pomiarowych,
wsparciem działań edukacyjnych
wśród odbiorców oraz sfinalizowaniem procesu pełnego uwolnienia
rynku i zniesienia regulacji cen. Aby
jednak te propozycje mogły wejść
w życie, wymagane jest spełnienie
przewidzianych w mapie drogowej
warunków takich jak m.in. uregulowanie kwestii ochrony odbiorcy
wrażliwego i sprzedaży awaryjnej.
W przyszłości regulator przewiduje
także liberalizację rynku gazu, proces ten będzie można rozpocząć
już w 2013 r.
Tomasz Świetlicki, naczelnik
Wydziału Regulacji Rynku Energii, Ministerstwo Gospodarki na
samym wstępie zaznaczył, że zadaniem Ministra Gospodarki jest
neutralizowanie zagrożeń i wzmacnianie zalet przyjętego w Polsce
modelu rynku energii, oczywiście
w ramach przypisanych resortowi
kompetencji. Obejmują one przede
wszystkim działania legislacyjne,
takie jak rządowe projekty ustaw
oraz rozporządzenia Ministra Go-

spodarki, opracowywanie polityki
energetycznej państwa, współpracę
z Unią Europejską przy tworzeniu i
implementacji dyrektyw oraz nadzór właścicielski nad operatorem
systemu przesyłowego.
- Jeżeli chodzi o politykę energetyczną państwa to dokument ten
jest opracowywany co cztery lata,
ostatni pochodzi z 2009 r. co oznacza, że już niedługo ministerstwo
rozpocznie pracę nad kolejnym.
Jest to konieczne także ze względu
na fakt, iż wiele z postawionych w
2009 r. celów już się zdezaktualizowało - zauważył przedstawiciel resortu. Przypomniał główne cele tej
polityki, która obejmuje m.in. wspieranie mechanizmów konkurencji na
rynku, ułatwienie procedury zmiany
sprzedawcy, regulację rynków objętych monopolami oraz jej ograniczenie w tych obszarach, gdzie konkurencja już funkcjonuje, wdrożenie
efektywnego modelu bilansowania,
a także ochrona grupy odbiorców
wrażliwych. Za wyzwanie naczelnik
Świetlicki uznał zapewnienie konkurencyjności przedsiębiorcom energochłonnym na rynku europejskim,
co jest ściśle związane z kwestią
akcyzy leżącą w gestii Ministerstwa
Finansów. Podkreślił także, że do
realizacji założeń polityki niezbędne są twarde instrumenty, nad którymi pracuje ministerstwo. Zaliczają
się do nich trzy ustawy, zwane także pakietem energetycznym, któ-
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ry obejmuje nową ustawę - Prawo
energetyczne, ustawę o odnawialnych źródłach energii oraz prawo
gazowe. Proponowane przez resort
zmiany obejmują kwestie związane
z umowami kompleksowymi dla grupy taryfowej G, sprzedażą awaryjną,
w tym kryteriami jej zastosowania i
długością trwania oraz generalnymi umowami dystrybucji. W ostatnim przypadku celem jest zaproponowanie jednolitego wzoru umowy
zawieranej przez dystrybutorów z
firmami obrotu. Ważna będzie także
ochrona odbiorcy wrażliwego oparta
na rekompensatach oraz powstanie
eksperckich sądów polubownych
przy Prezesie URE dla rozstrzygania
kwestii spornych między odbiorcami a dostawcami energii. Ministerstwo proponuje także zagwarantowanie niezależności Prezesa URE
m.in. poprzez wprowadzenie jego
kadencyjności. Trwają także prace
nad rozporządzeniem systemowym
i ustawą o korytarzach przesyłowych, a na polu współpracy z UE
nad nową wersją dyrektywy o efektywności energetycznej i pakietem
infrastrukturalnym.
- Wszyscy także z niecierpliwością oczekujemy na opinię Komisji
Europejskiej w sprawie przedstawionego w tym roku wniosku derogacyjnego - zakończył.
Krzysztof Żmijewski, sekretarz generalny Społecznej Rady
Narodowego Programu Redukcji
Emisji przedstawił koncepcję konkurencyjności i konkurencji na rynku
energii w sposób wielowymiarowy.
Z jednej strony na konkurencyjność
można patrzeć z punktu widzenia
wielości ofert i swobody wyboru
dostawcy przez odbiorcę, ale także do leżącej na drugim biegunie
swobody w kształtowaniu struktury
cen przez dostawcę. Jednocześnie
uczestnicy tego rynku konkurują
między sobą o zasoby, ale także
o prawa, np. prawa do emisji CO 2,
czy lokalizacji inwestycji, o środki
kredytowe czy technologie, za wy-

borem której często kryją się decyzje polityczne. Prof. Żmijewski
zapowiedział także zbliżającą się
wielkimi krokami rewolucję na rynku
energii, związaną z wprowadzeniem
obowiązku płacenia za emisję CO 2
od początku 2013 r.
- Do niej powinni przygotować
się nie tylko uczestnicy rynku, ale
także organy decyzyjne - ministrowie, w szczególności Minister Gospodarki i Minister Finansów - podkreślił.
Na pytanie czy rynek energii
elektrycznej w Polsce jest konkurencyjny prof. Żmijewski przytoczył
szereg argumentów, które każą w
to wątpić. Zwrócił szczególną uwagę na największą bolączkę polskiej
elektroenergetyki - techniczną dekapitalizaję infrastruktury. Dodał do
tego także niską efektywność energetyczną generacji i dostaw, wysoką emisyjność, malejący sukcesywnie od 1995 r. stopień integracji z
systemami energetycznymi EU i Europy Wschodniej, niską konsumpcję
energii per capita przy jednocześnie
wysokiej cenie. Na konkurencyjność
na rynku bez wątpienia negatywnie
wpłynęły także konsolidacja w sektorze oraz utrzymanie monopolu na
rynku gazu.
- Miały one uruchomić falę inwestycji, ale niestety nie uruchomiły niczego poza wzrostem cen - ubolewał prof. Żmijewski. Postulował, że
aby znaleźć rozwiązania na wyżej
wymienione problemy trzeba przede
wszystkim wyposażyć Ministra Gospodarki w odpowiednie narzędzia
do realizacji polityki energetycznej.
W przeciwnym razie podmioty na
rynku będą realizowały swoje cele
strategiczne, które mogą pozostawać w sprzeczności ze strategią
państwa.
Następnie przedstawił prognozy cen energii elektrycznej, szacowane na ok. 308 zł/MWh w hurcie
w 2013 r.
- Nie jest to perspektywa optymistyczna, ale w związku z obo-

wiązkiem płacenia na emisje CO 2
cena ta będzie już tylko rosła - prof.
Żmijewski rozwiał wszelkie wątpliwości. - Jeżeli zaś chodzi o nowe
inwestycje w jednostki wytwórcze
to też nie można spodziewać się
nowych elektrowni w perspektywie
krótszej niż 6-9 lat. Wniosek płynący z takiego obrazu jest jeden - bilans energetyczny w latach 20152017 się nie domknie, zabraknie
nam 6.5 MW mocy, co stanowi ¼
mocy szczytowej - podsumował.
Przedstawił także swoje propozycje na uzupełnienie bilansu: 2000
MW dzięki stosowaniu rozwiązań
efektywnych energetycznie, 2000
MW z sieci, 500 MW z mocy regulacyjno-szczytowych, a pozostałe
2000 MW mogliby dostarczyć prosumenci.
- To właśnie prosumenci wkrótce
zdecydują czy chcą kupować energię po tak wysokich cenach, czy będą woleli ją sobie sami wyprodukować - zasugerował. Zwłaszcza, że
technologie są już dostępne, a ich
cena będzie sukcesywnie spadać.
Wystarczyłoby zainstalować urządzenia produkujące w sumie ok. 3
kW energii - ogniwo woltaiczne, wiatrak i ogniwo gazowe, Dzięki nim
prosument mógłby nie tylko uniezależnić się od sprzedawców energii,
którzy dziś dominują rynek, ale także odprowadzać część nadwyżki do
sieci. Aby ten plan mógł dojść do
skutku prosumentom potrzebne są
proste zasady działania - homologacja urządzeń zamiast wielu pozwoleń, ale także wprowadzenie taryfy
netto i obowiązku przyłączenia do
sieci. Taki system funkcjonuje już w
Wielkiej Brytanii.
Paweł Rokicki ze Stowarzyszenia Konsumentów Polskich
stwierdził na samym początku swojej wypowiedzi, że im więcej świadomych konsumentów, tym lepiej
dla rynku. Podkreślił jednak, że
póki co ta świadomość jest niska,
głównie z uwagi na brak formalnej
edukacji konsumenckiej. W kontek-

ście konkurencyjności rynku energii
przekłada się to na niski odsetek
zmian dostawcy energii. Paweł Rokicki obecną sytuację na tym rynku ocenia jako raczej nieprzyjazną
konsumentowi, przede wszystkim
z uwagi na liczbę formalności, jakie czekają każdego odbiorcę, który
zechce zmienić dostawcę. Ponadto
odbiorcy nie dysponują rzetelną informacją nt. swojego zużycia energii, co dodatkowo mogłoby ich motywować do zmiany. - Dzieje się tak
dlatego, że w Polsce w dalszym ciągu stosowane są praktyki prognostyczne. Nadal niewiele jest także
nowych ofert produktowych, które
byłyby dla konsumenta atrakcyjne
cenowo. Wątpliwości budzą także
zapisy w umowach oraz czytelność
faktur za energię - wymieniał. Podkreślił także , że na przyjazność i
konkurencyjność na tym rynku z
punktu widzenia konsumenta nie
składa się jedynie niska cena, ale
także inne aspekty, takie jak jasność
procedur reklamacji czy sprawna i
przyjazna obsługa klienta. Następnie przedstawił w swojej prezentacji
przykładowe wzory faktury i umowy.

W obu przypadkach zwracał uwagę
na niską czytelność obu dokumentów. Przedstawiciel konsumentów
zaproponował model uproszczenia
faktur, tak, aby znalazły się na nich
czytelne informacje nie tylko o kosztach, ale także o sposobie zużycia
energii. Dzięki niej odbiorca mógłby planować jak zwiększyć swoją
efektywność zużycia przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów. - Także
umowy stanowią nie lada problem
dla odbiorców. Wynika to z tego,
że większość umów zawieranych
w Polsce jest tworzona jednostronnie, z pominięciem interesu konsumenta - komentował Paweł Rokicki. - Oznacza to, że klient ma tylko
jedną możliwość. Albo zaakceptuje proponowane brzmienie umowy
przedstawionej mu przez dostawcę,
albo zrezygnuje z jej podpisania,
a co za tym idzie z proponowanej
usługi - uzupełniał.
Dla efektywnej zmiany tej sytuacji niezbędne jest opracowanie
narzędzi konkurencji, które byłyby
oparte na zasadzie budowania partnerskiej relacji opartej na zaufaniu
między konsumentem a dostawcą usługi. Stowarzyszenie Konsumentów Polskich opracowało takie narzędzie - jest nim program
certyfikacji Dobra Umowa. Program ten skierowany jest do firm,
które chcą konkurować na rynku
w pro konsumencki sposób i tworzyć ww. wspomnianą relację partnerską z odbiorcami swoich usług.
Głównym celem tego programu jest
podniesienie bezpieczeństwa konsumentów w zakresie zawieranych
umów. W praktyce każda firma może przedłożyć wzór umowy do konsultacji przez zespół ekspertów Stowarzyszenia, a oni ocenią nie tylko
jej zgodność z prawem, ale także z
interesem konsumenta.
- Do tej pory został przyznany jeden certyfikat Dobra Umowa i miło
mi poinformować, że przedstawiciel
firmy, która go otrzymała jest wśród
panelistów dzisiejszej debaty - za-

kończył swoje wystąpienie Paweł
Rokicki i uroczyście wręczył certyfikat prezesowi Januszowi Morozowi
z RWE Polska.
W części dyskusyjnej zabrali
głos nie tylko goście zgromadzenia
na sali, ale także internauci, którzy
w liczbie ok. 3000 śledzili konferencję online. Najwięcej emocji wzbudziło pytanie o przyczynę podwyżki cen energii elektrycznej w 2008
r. Cena wzrosła wtedy z poziomu
120 zł do ok. 200 zł za MWh. Jako
pierwszy na to pytanie odpowiedział prof. Krzysztof Żmijewski, który podkreślił, że ani wzrost inflacji,
ani wzrost cen węgla i uprawnień
do emisji CO 2 nie usprawiedliwiały
aż tak wysokiej podwyżki. Zauważył
także, że ceny węgla po gwałtownym wzroście spadły, podczas gdy
ceny energii elektrycznej pozostały
bez zmian.
- Nadarzyła się okazja, żeby
podnieść ceny i wydostać od odbiorcy więcej pieniędzy i tak też zrobiono. Powodem była konsolidacja na rynku zdominowanym przez
trzech największych graczy - stwierdził. Zauważył także, że do dnia dzisiejszego odbiorca za tę podwyżkę
niczego nie otrzymał. Opinia Grzegorza Onichimowskiego była znacznie bardziej optymistyczna. W jego
mniemaniu w podwyżce tej zawarty został wzrost cen spowodowany
wzrostem cen za emisje CO 2, który
czeka Polską energetykę w 2013 r.
Oznacza to, że odbiorca nie powinien spodziewać się kolejnej podwyżki z tego tytułu w przyszłości.
Rozwiał też wątpliwości jednego z
gości co do sposobu funkcjonowania Towarowej Giełdy Energii. Zapewnił, że transakcje na giełdzie
zawierane są anonimowo, co wyklucza jakiekolwiek spekulacje, jakoby
system giełdowy przynosił korzyści
jedynie podmiotom powiązanym,
skupionym w tej samej grupie kapitałowej. o
Fot. Procesy Inwestycyjne
Sp. z o.o.
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Piotr Dominiak, „Nowa Energia”
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Samofinansująca się

efektywność energetyczna
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W

ycięcie z Ustawy o efektywności energetycznej zobowiązania dla
administracji publicznej do oszczędzania energii, rząd tłumaczył brakiem
wydolności finansowej państwa i niemożliwością sfinansowania takich inwestycji.
Tymczasem doświadczenia polskiego przemysłu i Europejskiego Banku
Odbudowy i Rozwoju wyraźnie wskazują, że istnieją możliwości pozwalające
te koszty znacząco zredukować przy zachowaniu efektów. Potrzeba im przede
wszystkim zniesienia barier prawnych, fiskalnych, budżetowych czy strukturalnych
związanych z wadliwym dotowaniem różnych segmentów gospodarki, czyli
odpowiednio ukierunkowanych działań rządu.

 Pożytki z Ustawy
Obecne mechanizmy wsparcia efektywności energetycznej można podzielić
na 2 grupy: formalno-prawne, stanowiące folder spójnych ustaw, jak i idące za
tym wsparcie poprzez programy celowe,
których liderem jest Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak również pożyczki i kredyty udzielane przez Agencję Rozwoju Przemysłu,
czy Bank Ochrony Środowiska.
Z wyliczeń KAPE wynika, że realizacja zapisanego w Ustawie o efektywności energetycznej z 15 kwietnia 2011 r.
celu oszczędności 9% energii do 2016
r., przyniesie ponad 15 mld zł oszczędności w polskiej gospodarce, co odpowiada około 53 400 GWh. Będzie się to
wiązało także z około 3% wzrostem cen

energii. - Odzwierciedla to po prostu fakt,
że każda inwestycja w dowolny rodzaj
energetyki będzie miała impuls cenowy,
który przełożony przez cały mechanizm
inżynierii finansowej i procesów inwestycyjnych będzie z kolei generował impuls
inwestycyjny na poziomie około 1,5 do 2
mld rocznie, co jest szansą dla polskiej
gospodarki - twierdzi Zbigniew Szpak,
prezes zarządu Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A.
Drugim ważnym dla rozwoju efektywności energetycznej w Polsce elementem jest pojawienie się systemu
obowiązkowych audytów energetycznych oraz zawodu audytora energetycznego. Dla krytyków tych rozwiązań są
to dodatkowe administracyjne koszty
przerzucone na przedsiębiorstwa, ich
zwolennicy z kolei mówią, że jest to pro-

ces prowadzący do wyspecjalizowania
i budowy grupy ludzi, którzy w sposób
świadomy i odpowiedzialny będą dokonywały przeglądu zjawisk energetycznych mających miejsce w firmach, dzięki czemu będą one miały podstawy do
aplikowania o konkretne programy inwestycyjne. Wg przedstawiciela KAPE
jest to dodatkowa szansa dla polskiej
gospodarki.

 Efektywność po
europejsku

Od prawie pół roku toczą się prace nad nową dyrektywą UE na temat
efektywności energetycznej. Ma ona
stać się dokumentem, który skompiluje 2 dotychczas funkcjonujące akty,
czyli dyrektywę 2006/32/WE w sprawie

efektywności końcowego wykorzystania
energii i usług energetycznych oraz dyrektywę 2004/8/WE w sprawie wspierania kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na rynku
wewnętrznym energii.
Projekt dyrektywy dotyka 4 głównych obszarów: sektora publicznego,
gospodarstw domowych, sektora usług
oraz szerzej produkcji energii i całego
przemysłu. Akt wprowadzi ogólne narzędzia promujące efektywność energetyczną, określi inny sposób monitorowania przez państwa członkowskie
i komisję osiągania efektywności energetycznej niż dotychczas i wprowadzi
krajowe cele w zakresie efektywności
energetycznej. Będą to jednak niewiążące cele indykatywne.
- W każdym z tych obszarów dyskusja jest bardzo żywa i stanowiska
państw członkowskich są rozbieżne
całkowicie. Jedne domagają się bardziej rygorystycznych zapisów dyrektywy, inne domagają się jej rozluźnienia i
wyeliminowania wszelkich obowiązków,
które mogłyby się pojawić - podsumowuje przebieg dyskusji nad dokumentem Tomasz Dąbrowski, dyrektor Departamentu Energetyki w Ministerstwie
Gospodarki.
Dyrektywa przewiduje 2 etapy w
procesie osiągania celów efektywności energetycznej. Pierwszy etap, który będzie miał miejsce w latach 20112012, dotyczy ustalenia przez państwa
członkowskie celów indykatywnych w
zakresie efektywności energetycznej
do 2020 r. Cele te będą musiały zostać wyrażone w formie bezwzględnego poziomu zużycia energii pierwotnej,
przy uwzględnieniu celu indykatywnego
dla całej Unii, dotychczas wykorzystywanych środków w zakresie zwiększania efektywności i nowych, które mają zostać wprowadzone przy pomocy
dyrektywy.
Następny etap rozpocznie się w
czerwcu 2014 r. od oceny postępu
osiągniętego w realizacji 20% indykatywnego celu, której dokona Komisja
Europejska. Sprawdzianowi będzie
podlegać suma wszystkich celów kra-

jowych i w sytuacji, gdy realizacja celu wspólnotowego będzie zagrożona,
wówczas Komisja podejmie środki w
kierunku określenia celów wiążących.
Na obecnym etapie prac dyrektywa
określa środki, które mają funkcjonować w sektorze publicznym i odnosić
się do całej sfery związanej z budynkami, planowaniem przestrzennym i
zakupami. - W odniesieniu do budynków akt przewiduje, że od 2014 r. miałaby następować coroczna renowacja
3% całkowitej powierzchni użytkowej
budynków będących własnością instytucji publicznych w celu spełnienia
co najmniej krajowych wymagań minimalnych dotyczących charakterystyki
energetycznej - wskazuje Dąbrowski. W
tym obszarze dyskusja nad aktem jest
najbardziej ożywiona, pojawia się wiele głosów sprzeciwu, powołujących się
na różnego rodzaju argumenty szczególnie związane z obciążeniem sektora finansów publicznych poszczególnych państw. Dyrektywa wskazuje
także obowiązek sporządzenia corocznie aktualizowanego wykazu budynków instytucji publicznych, zawierającego informacje dotyczące powierzchni
i charakterystyki energetycznej. Ma to
stanowić pierwszy krok do stworzenia
w przyszłości bardziej złożonych systemów zarządzania energią.
W obszarze planowania przestrzennego projekt przewiduje specjalne rekomendacje dla instytucji publicznych,
w oparciu o które miałyby być przyjmowane plany wdrażania procesów efektywnościowych i rozmaitych systemów
zarządzania energią, tak, aby w konsekwencji doprowadzić do zmniejszania zużycia.
Kolejny bardzo ważny w sektorze
publicznym zakres działania, to zakupy
realizowane przez administracje krajowe. Dziś, realizowane w oparciu o
przepisy o zamówieniach publicznych,
zobowiązują administrację do wyboru
ofert poprzez wymóg najniższej ceny.
Dzięki nowej dyrektywie ma nastąpić
przełom w tym trendzie, poprzez odwołanie do kierowania się standardami
efektywności energetycznej.

Obowiązek, który - jak twierdzi Dąbrowski - budzi najwięcej oporów i sprzeciwów po stronie państw członkowskich
UE, dotyczy środków mających obowiązywać w sektorze przedsiębiorstw.
- Sprzedawcy energii będą musieli uzyskiwać 1,5% oszczędności energii wśród
odbiorców końcowych przyłączonych do
przedsiębiorstwa, poprzez wdrażanie
rozmaitych systemów zobowiązujących
do uzyskiwania oszczędności - uzupełnia Dąbrowski.
Kolejny instrument, który ma wprowadzić dyrektywa, to obowiązkowe audyty energetyczne, przeprowadzane co
3 lata w dużych firmach. Z kolei w sektorze MSP i gospodarstw domowych
dokument ma zachęcać do poddawania się audytom i przewiduje promowanie dostępności audytów energetycznych, które byłyby wykonywane przez
niezależnych audytorów po przystępnych cenach.
Jednocześnie każde gospodarstwo
domowe, instytucja publiczna czy przedsiębiorstwo będzie musiało być wyposażone w indywidualne liczniki. - Dla energii
elektrycznej, gazu, ciepła do ogrzewania
oraz ciepłej wody użytkowej będą musiały zostać wprowadzone liczniki zapewniające pomiar i odczyt rzeczywistego
zużycia i informujące na temat czasu
użytkowania - informuje Dąbrowski. Dyrektywa będzie też określać własności
liczników pod kątem ich minimalnych
funkcji zgodnych z celami efektywności
energetycznej, by przynosiły korzyści
odbiorcom końcowym. Nowym rozwiązaniem mają być zachęty do zwiększenia częstotliwości informowania użytkowników energii o jej zużyciu, a także
pomiar energii wprowadzanej do sieci przez odbiorcę. Jest to zachęta do
ułatwień w zakresie rozwoju generacji
rozproszonej. Jednocześnie powstaną
problemy w kwestii wdrażania zapisów
w odniesieniu do liczników gazu i ciepła.
Projekt dyrektywy mówi także o zapewnieniu dokładności oraz minimalnej częstotliwości rozliczeń w oparciu o
faktyczne zużycie dla wszystkich sektorów i również o tym, aby rachunki były
przedstawiane w sposób pozwalający
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na szczegółową weryfikację historycznego zużycia.
Inne zagadnienie poruszane w dyrektywie dotyczy przeprowadzenia analizy potencjału zwiększenia efektywności
przy dostawie energii i przygotowanie
planu jego wykorzystania z uwzględnieniem preferencji w krajowych systemach dla technologii wysokosprawnej
kogeneracji.
- Prace nad dyrektywą zostały rozpoczęte w lipcu 2011 r. przez polską
Prezydencję w Grupie Roboczej Rady.
Finalizacja tekstu dyrektywy i jej wejście
w życie będzie miało miejsce w okresie
od czerwca do grudnia 2012 r., natomiast jej implementacja od grudnia 2013
r. - powiedział Dąbrowski.

 Jak efektywizuje się

Odbiorcy – Rynek energii

polski przemysł?

W 2006 r. potentat branży hutniczej
ArcelorMittal Poland dokonał przeglądu
energetycznego swoich zakładów. W jego wyniku zrealizowane zostało zadanie
dotyczące eliminacji pary technologicznej 1.6 MPa do napędu turbopomp rezerwujących chłodzenie Wielkich Pieców, poprzez zabudowę 4 silników. W
wyniku nakładów na poziomie 1,7 mln
euro, uzyskano zmniejszenie zużycia
paliw w elektrociepłowni na wytwarzanie
pary do napędu turbopomp i uzyskano
oszczędność pary na poziomie 73 584 t
rocznie. Nakłady finansowe zwróciły się
bardo szybko, gdyż inwestycja pozwala zaoszczędzić co roku 1,9 mln euro,
a także zmniejszyć emisje dwutlenku
węgla o 22 800 Mg na rok.
Następnym krokiem milowym do
uzyskania efektywności energetycznej
zrealizowanym przez spółkę, było wdrożenie 17 standardów energetycznych „najlepszych praktyk” - w jej zakładach.
Wiążą się one głównie z zarządzaniem
energią elektryczną, sprężonym powietrzem, optymalnym zagospodarowywaniem gazów hutniczych, regulacją procesów spalania, chłodniami kominowymi
czy napędami pomp i wentylatorów.
Tomasz Marcowski, szef Zakładu
Energetyki Kraków AccelorMittal Po-

land twierdzi, że standardy te zostały
wdrożone w oparciu o doświadczenia,
które przekazali spółce jej partnerzy z
zachodnich państw. - Pierwsza taka
najlepsza praktyka, która do nas dotarła, dotyczyła sprężonego powietrza.
Można powiedzieć, że nie było w tym
nic o czym byśmy nie wiedzieli. Jednakże świadomość, że to od tego zależy jakość i trafność przyszłych inwestycji miała decydujący wpływ - podkreślił
przedstawiciel AccelorMittal.
Realizacja Standardu Compressed
Air Management polegała na wymianie
sprężarek na bardziej energooszczędne, inwentaryzacji sieci sprężonego
powietrza w zakładach, wykryciu i usunięciu wycieków, efektywniejszym gospodarowaniu i właściwej filtracji tego
powietrza. Ważnym elementem realizacji tej praktyki było rozwinięcie u pracowników świadomości efektywnego
stosowania powietrza sprężonego. Już
ten jeden spośród 17 różnorodnych
standardów pozwolił przedsiębiorstwu
zredukować koszty oraz emisje.
Inne doświadczenia z efektywnym wykorzystaniem pary mają Zakłady Chemiczne „Police” S.A. - Zakłady chemiczne to energożerca, który
zużywa głównie energię cieplną, na poziomie ponad 11 mln GJ w skali roku.
Najwięcej zużywamy go w parze o różnych parametrach. Ponadto zużywamy
ponad 500 MWh energii elektrycznej
rocznie - twierdzi Andrzej Chodyniecki, energetyk Polic. Około 50% tej wartości Zakłady produkują we własnych
elektrociepłowniach. Wytwarzają także
ciepło w wodzie grzewczej dla miasta
Polic i dla celów grzewczych obiektów
zakładowych i mniejszych obiektów dookoła zakładów. Głównym źródłem ciepła jest spalanie węgla, a dodatkowym
spalanie gazu ziemnego czy siarki.
- W związku z rosnącymi kosztami
mediów energetycznych i obostrzeń
w zakresie ekologii prezes Zakładów
Krzysztof Jałosiński podjął decyzję
o przeprowadzeniu audytu energetycznego, który przeprowadzi Krajowa Agencja Poszanowania Energii w
części cieplnej, a w części elektrycz-

nej - Schneider Electric - mówił Chodyniecki.
Audyt rozpoczął się w połowie
czerwca 2011 r., a zakończy na początku 2012 r. Spośród przeanalizowanych dotychczas 14 zagadnień
zmierzających do zużycia energii w Zakładach, jedno dotyczy wykorzystania
pary 2,2 MPa o wysokich parametrach
termodynamicznych, która pochodzi
z wylotu turbokompresora CO2 i trafia
do sieci ogólnozakładowej. Wykonana
analiza dotyczyła sytuacji, kiedy para
posłuży do podgrzewu wody zasilającej jeden z kotłów w elektrociepłowni
Zakładów. Łączne nakłady na realizację
tej koncepcji nie przekroczą 400 tys zł,
a przychód wynikający z realizacji inwestycji będzie równy kwocie 1 mln 400
tys. zł. Realizacja drugiego spośród 14
zagadnień ma wiązać się z zabudową
dodatkowego podgrzewacza wody w
jednym z kotłów elektrociepłowni. W
wyniku nakładów inwestycyjnych na
poziomie 150 tys. zł zostanie zwiększona o 0,88 MWt moc układu grzewczego dla ciepłownictwa komunalnego,
a zastosowane rozwiązanie przyniesie
dodatkowy roczny przychód w wysokości ponad 230 tys zł.
O tym, że podnoszenie efektywności energetycznej instalacji przemysłowych nie we wszystkich przypadkach
jest zasadne ekonomicznie, przekonali
się przedstawiciele ORLEN Eko Sp. z
o.o. Spółka ta wykonała analizę przepływów energii, aby zdefiniować rozwiązania, które poprawią jej bilans energetyczny. - W wyniku wariantowej analizy
optymalizacji konsumpcji energii elektrycznej wykazano, że instalacje są zaprojektowane i eksploatowane zgodnie
z aktualnymi standardami wykorzystania
energii w procesie technologicznym i wykazano, że aktualnie nie istnieją możliwości techniczne pozwalające zmniejszyć
energochłonność instalacji termicznego
przekształcania odpadów niebezpiecznych, zarządzanej przez ORLEN Eko twierdzi Jarosław Cieszkowski, dyrektor
Biura ds. Techniki i Rozwoju spółki.
Jednak nadzieje pojawiły się w przypadku gospodarki cieplnej instalacji. Wo-

bec czego została przeprowadzona kolejna wariantowa analiza, tym razem w
obszarze ciepła. Jej przedmiotem były
możliwości zagospodarowania ciepła
z kondensatu pary wodnej, odsolin wytwornic pary, zwiększenia odzysku ciepła
ze spalin pieców fluidalnych oraz przepięcia instalacji w celu zasilania własną
parą wodną zbiorników. W przypadku
możliwości zagospodarowania ciepła z
kondensatu pary wodnej i odsolin inwestycja okazała się nieopłacalna z punktu widzenia ekonomicznego. Jednak w
przypadku odzysku ciepła ze spalin pieców fluidalnych udało się wykazać, że realizacja inwestycji przyniesie średnioroczny wzrost odzysku na poziomie 524 kW,
co jest równoważne oszczędnościom
na poziomie 64 tys. zł w każdym roku.
Również wykonanie przepinki instalacji
parowej pozwoli zaoszczędzić około 155
tys. zł na rok, a nakłady inwestycyjne wyniosą w tym wypadku 90 tys. zł.

 Dotacje, kredyty i

pożyczki na efektywność

NFOŚiGW realizuje program operacyjny „Efektywne wykorzystanie energii
w przedsiębiorstwach”, dzięki któremu
są finansowane zadania z zakresu modernizacji przedsiębiorstw pod kątem
oszczędności energetycznych. Program
jest skierowany do dużych przedsiębiorstw, których zużycie energii przekracza 50G Wh na rok. Fundusz dysponuje kwotą 40 mln zł na dotację do
realizacji audytów energetycznych (co
stanowi maksymalnie 70% wartości całkowitych kosztów) oraz 780 mln zł na
pożyczki pokrywające efektywnościowe inwestycje.
Dotychczas w pierwszym obszarze
(audytu) wpłynęło 16 wniosków o dotacje na poziomie 3 mln zł, dzięki czemu
mają być zrealizowane inwestycje o wartości 4 mln. W obszarze drugim (pożyczek na inwestycje) takie wnioski są 3, a
wartość wnioskowanej kwoty pożyczek
jest równa 126 mln zł.
- Potencjał oszczędności wynikających z realizacji inwestycji znacząco
przekracza parametr przyjęty w priory-

tetach programowych na poziomie 7%
i może on wynieść od 8 do nawet 14%,
co oznacza oszczędność energii na poziomie 250 GWh rocznie - mówi dr Jan
Rączka, prezes zarządu Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Również Bank Ochrony Środowiska posiada swoją ofertę dla inwestycji
związanych z efektywnością energetyczną. Ta instytucja finansowa posiada system finansowania ochrony środowiska w
oparciu o kredyty preferencyjne. Są one

”

ESCO to
przedsiębiorstwa
handlowe, które
zapewniają
szeroki wachlarz
kompleksowych
rozwiązań
energetycznych.
W ich ofercie
najczęściej
można znaleźć
planowanie
i wdrażanie
projektów
oszczędzania
i poszanowania
energii,
infrastruktury
energetycznej,
wytwarzania mocy
oraz dostarczania
energii

udzielane w ramach współpracy Banku z
narodowym i wojewódzkimi Funduszami
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Istnieje tu możliwość korzystania z
obniżonego oprocentowania kredytu w
stosunku do standardowej oferty banku
lub z dotacji ze środków funduszu na nakłady inwestycyjne.
Bank oferuje także kredyty we współpracy z instytucjami zagranicznymi. Jednym z nich jest Kredyt EKOodnowa dla

Firm, udzielany we współpracy z KfW
Bankengruppe. Produkt ten jest skierowany dla przedsiębiorstw realizujących
inwestycje o charakterze proekologicznym, a w szczególności wykorzystujące
odnawialne źródła energii oraz termomodernizację obiektów usługowych i
przemysłowych, obejmującą ocieplanie
budynków, wymianę stolarki okiennej i
drzwiowej, modernizację źródeł ciepła.
Maksymalna kwota kredytu wynosi 250
tys euro, przy minimalnym 15% wkładzie własnym.
Inny produkt Banku to m.in. Kredyt
z Klimatem obejmujący Program Modernizacji Kotłów i Efektywność Energetyczną w Budynkach. Na szczególną
uwagę zasługuje tutaj Kredyt EnergoOszczędny, którego konstrukcja daje
możliwość jego spłaty z oszczędności,
będących wynikiem zmniejszenia zużycia energii elektrycznej, uzyskanej dzięki
realizacji kredytowanych inwestycji (co
otwiera drogę dla firm typu ESCO). Inne
produkty finansowe i usługi oferowane
przez BOŚ w ramach działań zmierzających do poprawy efektywności energetycznej to m.in. Third Party Financing,
Kredyt z Dobrą Energią, emisja obligacji
komunalnych i korporacyjnych, gwarancje bankowe czy wykup wierzytelności.

 … a może outsourcing

finansowania i
realizacji inwestycji
proefektywnościowych

Można by rzec, parafrazując jeden z
najpowszechniejszych sloganów reklamowych, że inwestowanie w efektywność energetyczną jeszcze nigdy nie
było tak proste. Wszystko dzięki formule
firm ESCO (ang. Energy Saving Company lub Energy Service Company), czyli przedsiębiorstw świadczących usługi
energetyczne w oparciu o środki uzyskane z oszczędności będących wynikiem realizowanych inwestycji. Niestety, jedynie można by, gdyż w polskim
prawie istnieje szereg barier, tę prostotę
wykrzywiających.
ESCO to przedsiębiorstwa handlowe, które zapewniają szeroki wachlarz
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kompleksowych rozwiązań energetycznych. W ich ofercie najczęściej można
znaleźć planowanie i wdrażanie projektów oszczędzania i poszanowania energii, infrastruktury energetycznej, wytwarzania mocy oraz dostarczania energii.
Firmy tego typu przeprowadzają dogłębne analizy własności, planów i rozwiązań efektywnych energetyczne, instalują
wymagane elementy i utrzymują system, aby zapewnić jego efektywność.
Uzyskane w ten sposób oszczędności
ESCO powinno znów zainwestować,
aby zapewnić dalsze redukcje zużycia.
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR), to międzynarodowa instytucja
powołana 20 lat temu w celu promowania transformacji do gospodarki rynkowej
i demokratycznych struktur politycznych
w 30 krajach od Europy środkowej do
środkowej Azji. - Jest to unikalny mandat spośród wszystkich banków międzynarodowych - mówi Grzegorz Peszko,
starszy ekonomista w EBOR. - Naszą
misją jest wspomaganie transformacji do
struktur rynkowych. Większość naszego
finansowania koncentruje się na sektorze
prywatnym, nie jesteśmy bankiem specjalnie tanim, dlatego, że według naszej
misji nie wolno nam konkurować cenowo z bankami komercyjnymi - uzupełnia.
Koszty finansowania banku oparte są o
koszty finansowania dostępne na rynku dla klientów instytucji, co nie prowadzi do wypychania z rynku finansistów
komercyjnych.
Peszko uważa, że misja banku jest
zbieżna z faktem, że prawdziwy i trwały
sukces w obszarze efektywności energetycznej zostanie osiągnięty wówczas,
gdy te przedsięwzięcia nie będą potrzebowały żadnych dotacji, żadnego miękkiego finansowania. Dlatego EBOR w
swoich produktach finansowych dla projektów oszczędzania energii buduje takie
struktury finansowania, które polegają
na rynkowym popycie na oszczędzanie
energii i usuwają bariery po stronie finansowania lub bariery rynkowe.
Właścicielami EBOR są przedstawiciele ponad 60 krajów świata i instytucji międzynarodowych (m.in. UE, USA,
Japonia). Bank ten rocznie pożycza w

całym regionie około 8-9 mld euro, a
Polskie przedsiębiorstwa są istotnym
klientem banku. Oszczędzanie energii w
przemyśle to duży obszar działania EBORu. Formuła ESCO nie jest dominującą
metodą jego aktywności. Bank bazuje
przede wszystkim na pożyczkach bezpośrednich i inwestycjach kapitałowych.
Instytucje realizujące przedsięwzięcia
oszczędzania energii wedle metodologii ESCO mają do dyspozycji w EBOR,
tzn. „niszowe strukturyzowane produkty finansowe”.
- ESCO nie jest dominującą formułą w finansowaniu oszczędzania energii
na świecie. Jednym z klasycznych elementów, który jest niezbędny, aby formuła ESCO miała sens, jest istniejąca
asymetria informacji - twierdzi Peszko.
Ma ona miejsce wówczas, gdy istnieje
podmiot, który jest właścicielem majątku,
na którym się realizuje przedsięwzięcia
oszczędzające energię. Podmiot, którego podstawowa aktywność gospodarcza nie ma nic wspólnego z oszczędzaniem energii i który nie posiada wiedzy
w zakresie zarządzania energią. Istnienie
tego typu asymetrii informacji powoduje,
że pojawia się popyt na usługi firm, które mają kompetencje w zakresie zarządzania procesami oszczędzania energii.
Asymetria informacji jest mniejsza w dużych zakładach przemysłowych, które
mają własne służby energetyczne i nie
potrzebują tego typu wsparcia.
Z warunkiem tym związany jest kolejny, czyli istnienie na rynku firm, które są
wyspecjalizowane w świadczeniu usług
energetycznych i które przez wejście do
danego projektu powodują, że jego ryzyko jest alokowane na te jednostki, które
najlepiej z nim potrafią sobie poradzić.
Stąd naturalnym jest, że ESCO powinny brać na siebie ryzyko techniczne projektu oraz ryzyko płynności finansowej
projektu. Jednocześnie ESCO nie za
bardzo nadaje się do oceny ryzyka kredytowego samego podmiotu, u którego realizowane jest przedsięwzięcie i to
ryzyko w instrumentach strukturyzowanych powinno być lokowane już gdzie
indziej. ESCO powinno brać na siebie
ryzyko techniczne oraz finansowe sa-

mego projektu. Czyli powinno być zdolne do gwarantowania jakości i wielkości
usług energetycznych.
Kolejnym elementem, który sprzyja
narodzinom tej formuły jest możliwość
realizowania projektów poza bilansem
jednostki, która te projekty gości u siebie,
czyli możliwość stosowania ESCO do
finansowania pozabilansowego. W niektórych krajach w sektorze publicznym
(w Polsce niestety także) zobowiązania podmiotów publicznych wobec firm
ESCO na mocy umów o świadczenie
ich gwarantowanych usług energetycznych, są traktowane jako długoterminowe zobowiązanie finansowe, czyli jako
dług publiczny, co w naturalny sposób
atrakcyjność tej formuły zmniejsza. Natomiast w krajach, gdzie ta sprawa została uregulowana pozytywnie, istnieje
dynamiczny rynek firm ESCO.
- ESCO jako formuła finansowania
nie jest zawsze najkorzystniejszym sposobem realizowania inwestycji oszczędności energii. Spotyka się ona z wieloma
ograniczeniami, a najczęściej spotykanym są niskie ceny energii i struktura
taryfowa, która do oszczędzania nie zachęca - przestrzega jednak Grzegorz
Peszko. W Polsce akurat z tym nie
mamy aż tak dużego problemu. Jest
natomiast mnóstwo barier prawnych,
fiskalnych, związanych z kodeksem budżetowym, prawem o zamówieniach
publicznych, które często utrudniają wykorzystywanie firm ESCO do realizacji
projektów. Nie bez znaczenia pozostają także problemy mentalnościowe. - W
Polsce długo było widać, że jednostki
sektora publicznego niechętnie współpracują z prywatnymi przedsiębiorstwami przy realizacji projektów. Poza tym
właściciele dużych zakładów przemysłowych niechętnie oddają zarządzanie
częścią swojego majątku stronom trzecim - mówi Peszko. Kolejnym elementem utrudniającym działanie firm tego
typu są koszty transakcyjne, związane
z istnieniem dodatkowego partnera, co
generuje konieczność negocjowania dodatkowych umów i ich monitorowania,
czy zarządzania ryzykiem. Zwłaszcza
w przypadku małych i średnich przed-
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sięwzięć te koszty stanowią barierę dla
ESCO.
Również instytucje finansowe przyczyniają się do stwarzania barier finansowania dla formuły ESCO. Idealna sytuacja ma miejsce wtedy, gdy instytucja
finansowa bierze na siebie całkowite ryzyko finansowe umowy o świadczenie
gwarantowanych usług energetycznych,
czyli nie wymaga innych zabezpieczeń
niż cash flow z danej umowy i majątek
samego projektu.
W rzeczywistości jednak rzadko się
zdarza, żeby instytucje finansowe wierzyły w wiarygodność tych umów, w
związku z czym trudno jest o zabezpieczenie kredytu na podstawie uzyskiwanych oszczędności.
Ostatnią barierą, która w ostatnim
czasie odgrywała w Polsce duże znacze-

nie, to nieuczciwa konkurencja ze strony
subwencjonowanych źródeł publicznych.
Dotacje publiczne oprócz zalet posiadają także sporo wad, gdyż potrafią skutecznie zabić rynek, wypychając z niego
te podmioty, które posiadają pieniądze i
mogą zagwarantować stabilne i długoterminowe warunki finansowania. Jednak
w momencie gdy na rynku jest zaledwie
kilku niedużych graczy, oferujących finansowanie publiczne, interesariusze ustawiają się w kolejce do nich. W związku
z tym komercyjne instytucje finansowe
bardzo szybko zniechęcają się do konkurowania z takimi graczami publicznymi.
- Odkąd dr Jan Rączka został prezesem
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, odtąd Fundusz ten zaczyna działać jak europejska
publiczna instytucja finansowa, czyli tak
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strukturyzuje swoje produkty, aby przyciągnąć do finansowania sektor publiczny i
nie wypychać ESCO z poszczególnych
segmentów rynku - pociesza Peszko.
W ciągu 4 ostatnich lat EBOR zaangażował się w finansowanie inwestycji
w formule ESCO m.in. w Bułgarii, Rosji, Rumunii, czy Republice Czeskiej na
poziomie ponad 25 mln euro. Obecnie
przygotowuje projekt o wartości 20 mln
euro w celu finansowania efektywności
energetycznej szkół, przedszkoli i szpitali
na Ukrainie w formule EPC (ang. Energy
Performance Contracting), czyli na podstawie umów o świadczenie gwarantowanych usług energetycznych. Oprócz
tego przygotowywany jest większy projekt w Rosji, gdzie ESCO zostało utworzone przez przedsiębiorstwo energetyczne. o
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Energetyczny Audyt Miejski
Odbiorcy – Rynek energii

- instrumentem zrównoważonego
sposobu pozyskiwania i użytkowania energii

W

ładze lokalne odgrywają decydującą rolę
w osiąganiu celów polityki klimatycznoenergetycznej. Miasto, czy gmina jest
przedsiębiorstwem o dużym majątku, które jest
gorzej lub lepiej zarządzane. Gminom rosną
wydatki, zatem szukają oszczędności. Niektóre
zastanawiają się jak zmniejszyć koszty energii
i ciepła, a niektóre mogą już pochwalić się
osiągnięciami lub doświadczeniami, jednak jest ich
w Polsce zdecydowanie zbyt mało. Bielsko-Biała,
czy Rzeszów negocjują z dostawcami energii,
inwestują w modernizację systemów oświetlenia,
likwidują lokalne kotłownie węglowe i przestawiają
się na ogrzewanie gazowe. Niektóre gminy
wymieniają źródła ciepła na bardziej efektywne
w budynkach administracyjnych, inwestują w
termomodernizację.

Z

astosowanie metod systematycznego oszczędzania
energii, racjonalny dobór i eksploatacja urządzeń, zastosowanie inteligentnego oświetlenia
wnętrz, czy wymiana żarówek
na źródła energooszczędne są
gwaracją na obniżenie kosztów
budynków administracyjnych.
Poniesiony koszt zwraca się
szybko. Każdy przedsiębiorca
jednak stale monitoruje rynek, a
samorządy nie. Wykorzystanie
Energetycznego Audytu Miejskiego (EAM), jako instrumentu monitorowania, odzwierciedli
się w ofercie gminy dla mieszkańców, która będzie coraz bardziej nowoczesna i atrakcyjna.
Na podstawie EAM miasto może stworzyć i zachęcać do korzystania z promowanych usług.
EAM daje również możliwość
zintegrowania usług gminy.

 Mniej rządowego

wsparcia dla działań
realizowanych przez
władze lokalne

Energia odnawialna jak i projekty gmin oraz miast są wyśmienicie
finansowane z udziałem funduszy
Unii Europejskiej. W perspektywie finansowej 2007-2013, unijne kredyty
i poręczenia dla Polski wyniosły łącznie 1 mld euro. Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej dotuje kolektory słoneczne,
dlatego burmistrzowie coraz częściej
sięgają po nie dla obiektów, gdzie zużycie energii jest największe. Krajowa
Agencja Poszanowania Energii nagradza najbardziej efektywne energetycznie gminy. Wszystkie inwestycje
są jednak nadal wyjątkami. Brak jest
jeszcze ciągle ogólnej świadomości
o konieczności oszędzania energii,
bo inaczej światło zgaśnie.
Tak dogodnych warunków nie należy się spodziewać w perspektywie finansowej 2014-2020 pomimo
zwiększonego budżetu UE na pomoc i priorytetu na sprawy związanej z ochroną klimatu. Zbicie deficytu
sektora finasów publicznych poniżej
3% w 2012 r., to warunek zdjęcia z
Polski tzw. procedury nadmiernego
deficytu. Minister Finansów ma możliwość pomniejszenia subwencji dla
samorządów. Nie jest tajemnicą, że
listy wiarygodności kredytowej nie
dotyczą tylko krajów starej 15 UE.
Te odpowiadają za 62% przychodów
całej UE (z tego tylko Niemcy i Francja stanowią 32%), a sytemy bankowe powiązane są z poszczególnymi
krajami (i też są poddawane obserwacji). Listy te dotyczą wszystkich
krajów UE.
Samorządy są zadłużone. Rosną
wydatki na obsługę długu, a relacje
może pogorszyć kryzys gospodarczy. Samorządy zatem muszą ograniczyć wydatki. Mogą zmienić dostawcę energii, wdrożyć działania
proefektywnościowe, a nawet zarabiać na energii. Samorządy są jed-

nak dość mocno ograniczone przepisami w Polsce.
Nowych możliwości poprawy sytuacji trzeba przede wszystkim poszukać u siebie w kraju, tj. również w
relacji rząd - samorząd. We wszystkich krajach UE jest tendencja przerzucania obowiązków centralnych
na samorządowe, dawane są jednak
możliwości gospodarowania.
Odpowiednie regulacje to nieodzowny warunek poprawy sytuacji samorządów w Polsce. Gminy
nie zdają sobie sprawy, że znaczące
przepływy pieniężne mogą być generowane po instalacji efektywnych
energetycznie środków. Przedsięwzięcia w zakresie poprawy efektywności energetycznej u odbiorcy
końcowego mogą zmniejszyć istniejące koszty operacyjne w wysokości
obsługi kredytu.
Niezbędne są niestandardowe produkty bankowe finansujące
przedsięwzięcia ekologiczne, w tym
efektywność oprócz takich produktów bankowych jak: „Kredyt z Klimatem” wprowadzony w połowie 2010
r., „Kredyt z Dobrą Energią” dotyczący inwestycji OZE, „Kredyt Energooszczędny” z możliwością jego spłaty z oszczędności wynikających ze
zmniejszenia zużycia energii elektrycznej, kredyty z dopłatami z NFOŚiGW oraz oferowane we współpracy
z Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
kredyty preferencyjne na działania
ekologiczne i w zakresie efektywności energetycznej.
Usługi w zakresie efektywności
energetycznej w Polsce zyskują na
znaczeniu.
Istnieje możliwość zaangażowania firmy typu ESCO. Jest to przedsiębiorstwo zorientowane na efekt
końcowy, które opracowuje, finansuje i wdraża przedsięwzięcia efektywności energetycznej i ponosi ryzyko
zapłaty za swoje usługi w oparciu o
rzeczywiste oszczędności. Instytucje
finansowe nie są jeszcze zbyt otwarte na model Energy Performance

Contracting (EPC), ponieważ widzą
trudności w zabezpieczeniu kredytu
na oszczędnościach wynikających z
umowy o świadczenie gwarantowanych usług energetycznych. W ramach linii kredytowych EBOR-u, firmy typu ESCO korzystają z pożyczek
i dotacji. Można doszukać się zalet
projektów finansowanych w modelu
ESCO. Na rozwój systemu ESCO w
Bułgarii, Rosji i Ukrainie udzielono
pożyczki z programu EBOR na rzecz
systemu ESCO dla Europy Środkowej i Wschodniej. Wsparcia tego systemu w Polsce możliwe są przy ścisłej współpracy z NFOŚiGW, BOŚ
i KAPE S.A. Firma Dalkia realizuje
usługi energetyczne typu ESCO dla
różnego rodzaju dużych obiektów
przemysłowych i komercyjnych np.
handlowych, biurowych, itp. Dalkia
w ramach zleconych im usług technicznych i optymalizujących zarządzanie energią, monitoruje 3 mln m2
powierzchni użytkowej.
Generalnie jednak jest zbyt mało subwencji dla odbiorcy końcowego, dlatego konieczna jest zgoda co
do innego rodzaju gospodarowania.
EAM może być w wykonaniu zadań gmin i miast bardzo pomocny.
To szczególny dokument, który szacuje wszelkie oszczędności i koszty wszystkich działań związanych z
działaniami energooszczędnymi w
mieście. Jego celem jest dostarczenie gminie/miastu wystarczających
informacji do oceny technicznej i ekonomicznej wykonywalności energooszczędności własnymi siłami.
Komisja Europejska w strategii
„Europa 2020“ stawia na gospodarkę społeczną i innowacje społeczne, jednak w perspektywie finansowej 2014-2020 przewiduje łączenie
finansowania zwrotnego z dotacjami. Mechanizm ten nakierowany
jest na umożliwienie finansowania
wszystkich inwestycji, a nie tylko z
wybranych dziedzin. Kredyty i poręczenia udzielane będą na prostszych i bardziej elastycznych zasadach. Przedsiębiorcy mogą korzystać

45

Odbiorcy – Rynek energii

nr 6(24)/2011

Odbiorcy – Rynek energii

46

nr 6(24)/2011

z preferencyjnych pożyczek i poręczeń incjatywy UE Jeremie, ponadto
małym firmom Komisja Europejska
zamierza pomóc w uzyskaniu kredytów poprzez znormalizowanie reguł inwestorów - ujednolicenie statusu prawnego podmiotów w zakresie
venture capital. Nowa dyrektywa ma
umożliwić gromadzenie środków i finansowania firm.
W planach na przyszłość należy
wyjść z założenia, że dotychczasowa
subwencja oszczędności energii dla
samorządów nie jest w przyszłości
możliwa i że nie będzie programów
promujących oszczędność energii
w budownictwie. Polska musi już w
2012 r. przedstawić własne sposoby
dochodzenia do wyznaczonych poziomów efektywności energetycznej.
Nowych możliwości można upartywać
w nowelizacjach dyrektyw, które są
anonsowane komunikatami, zwłaszcza dotyczące usług o charakterze
powszechnym w Europie oraz budowy systemu sprzyjającemu przedsiębiorstwom społecznym. W fazie
przygotowawczej nowelizacji dyrektyw, Polska negocjuje zabezpieczenie
pakietu dla wymaganej oszczędności
energii, lub - co jest prawie równoznaczne - redukcji emisji gazów cieplarnianych.

 Nowe podejście UE
Komisja Europejska wspiera
„Porozumienie burmistrzów“ - inicjatywę, której uczestnicy zobowiązują się do przekroczenia celów
unijnej polityki klimatyczno-energetycznej ustalonych dla 2020 r.,
zwanych potocznie 3x20%. Z tym
związane jest oczekiwanie powstania
nowych miejsc pracy, poprawy jakości
życia oraz wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego. Wypracowana będzie wspólna wizja w obszarze
decentralizacji produkcji energii oraz
zapewnienie spójności terytorialnej.
Komisja Europejska pracuje nad
nową dyrektywą w sprawie efektywności energetycznej, która zastąpi

dyrektywę 2006/32/WE w sprawie
efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych
oraz dyrektywę 2004/8/WE w sprawie wspierania kogeneracji w oparciu
o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na rynku wewnętrznym energii. W
projekcie dyrektywy przyjęte zostały
środki poprawy efektywności energetycznej dla sektora publicznego, biznesu oraz dostaw i rozliczeń zużycia
energii. Zgodnie z przyjętym harmonogram prac przygotowawczych, dyrektywa ma wejść w życie pod koniec
2012 r. W połowie 2014 r. planowana jest ocena postępu realizacji celu
uzyskania 20% oszczędności energii
do 2020 r.
W Polsce wdrażane są zapisy
ustawy o efektywności energetycznej z dnia 15 kwietnia 2011 r. Według
szacunków Ministerstwa Gospodarki, koszt wprowadzenia zapisanego
w ustawie tzw. systemu białych certyfikatów, podniesie cenę energii o
ok. 1,5-2%. Ministerstwo Gospodarki
nie przygotowało jeszcze aktów wykonawczych do ustawy. Na początku
2012 r. mają być gotowe dwa rozporządzenia: Rozporządzenie Ministra
Gospodarki w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania
audytu efektywności energetycznej
oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szkolenia oraz
egzaminu dla osób ubiegających się
nadanie uprawnień audytora efektywności energetycznej.
Pozostałe dwa rozporządzenia
dotyczące zasad organizowania przetargów przez Prezesa URE oraz obowiązku uzyskania i przedstawienia do
umorzenia świadectw efektywności
energetycznej, jak również uiszczenia
opłaty zastępczej będą sfinalizowane
w przeciągu 2012 r.

 Usługi w Ogólnym
Interesie
Gospodarczym

Tymczasem Unia Europejska od
2012 r. zmienia pakiet Usług Publicz-

nych - Usług w Ogólnym Interesie
Gospodarczym (UOIG). Z zasady UE
bierze na siebie odpowiedzialność
za zaspokojenie potrzeb społecznych i dostarczenie odpowiednich
dóbr działając poprzez instytucje publiczne, a UOIG stanowią jeden z filarów europejskiego modelu społeczno-ekonomicznego. UOIG to usługi,
których przedsiębiorstwo nie podjęło by się w tym samym zakresie lub
w tych samych warunkach, bez uzyskania pomocy ze strony państwa.
Państwa członkowskie UE dysponują swobodą w decydowaniu, jakie
usługi należy uznać za UOIG. KE bada jedynie, czy deklarowane UOIG są
niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa. Dotychczas
UOIG znane są przede wszystkim z
usług w zakresie transportu publicznego. Ich reguły mają być przełożone
na grunt innych rodzajów działalności.
Zgodnie z art. 14 TFUE zważywszy na miejsce, jakie usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym zajmują wśród wspólnych
wartości Unii, a także ich znaczenie we wspieraniu jej spójności społecznej i terytorialnej, władze publiczne mogą nadać usługom charakter
UOIG.
W ramach prac do nowelizacji
dyrektywy 2002/22/WE we wspólnym komunikacie KE pt. Usługi o
charakterze powszechnym w Europie podkreślono, że UOIG muszą być
świadczone, choćby rynek nie był nimi zainteresowany. Państwo może
dla przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu i zaspokojenia potrzeb
oszczędności energii pod względem
cenowym, jak i dostępności, uruchomić system sprzyjający przedsiębiorstwom społecznym i postawić
w centrum społecznej gospodarki i
społecznych innowacji (Komunikat
Komisji KOM(2011)1278).
W Polsce podmiotami odpowiedzialnymi za zaspokojenie zbiorowych
potrzeb wspólnoty są jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności
gminy. Do ich zadań własnych należy
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szczególne znaczenie przy zleceniu
UOIG przez jednostki samorządów
terytorialnych.

 Zasady działania na

rzecz ochrony klimatu

Zmniejszenie zużycia energii
wiąże się ze zmniejszeniem emisji CO 2. Problem efektywności wykorzystania energii jest problemem
poruszanym nie tylko w skali makro.
Dotyczy on także wszystkich budżetów domowych. Mając na uwadze
prognozy zmian zapotrzebowania na
energię (w 2030 r. ma być to około
40% więcej niż obecnie), jedynym
sposobem ograniczenia kosztów
ogrzewania ponoszonych dziś i w
przyszłości jest zmniejszenie ilości zużywanej energii elektrycznej
i ciepła.
Im większe zużycie energii, tym
większa emisja CO 2 do atmosfery.
Zarówno transport, obiekty usługowe, gospodarstwa domowe, jak i zakłady przemysłowe, praktycznie bez
przerwy zużywają energię elektryczną. Większość polskich elektrowni
opalana jest węglem brunatnym lub
węglem kamiennym. Konsekwencją spalania tego paliwa jest emisja dwutlenku węgla (CO 2), którego
emisja do atmosfery jest uznawana
za jedną z głównych przyczyn powstawania efektu cieplarnianego.
Ochrona środowiska i redukcja
emisji CO 2 w kontekście energetyki
jest priorytetem zarówno dla Polski,
jak i całej Europy. Po wypadkach w
Czarnobylu i kolejnych, ale zwłaszcza ostatnim w Japonii, stosowanie
energii z atomu nie jest perspektywą
przyszłości i raczej należy do rozwiązań przejściowych.
Komisja Europejska przewiduje
80-90% redukcji emisji CO2 do 2050
r. W Pakiecie energetycznym Komisja Europejska nałożyła na kraje UE
obowiązek 20% redukcji emisji dwutlenku węgla do 2020 r. jako jeden z
elementów polityki ochrony klimatu.
Bogate kraje jak Niemcy, czy Dania,

które już zrealizowały duże oszczędności w tym zakresie, nalegają (również w Parlamencie Europejskim
trwa dyskusja) na podwyższenie
tego wskaźnika do 30%, ponieważ
polityka ochrony klimatu jest szansą
na wdrożenie nowoczesnych technologii. W Polsce potrzebna jest zarówno szeroko zakrojona edukacja
społeczeństwa, jak i wzrost środków
na badania i rozwój w tym interdyscyplinarnym zakresie oraz - a może i przede wszystkim - przejęcie
wiodącej roli przez gminy i miasta w
zakresie koordynacji oszczędności
energii w budynkach administracji
samorządowej i państwowej oraz
ogólnie w budownictwie, transporcie i usługach. Zasady białych certyfikatów mogą wpływać pozytywnie
na ich zasoby budżetowe.

 Stanowisko Polski
Dotychczasowe stanowisko Polski zakłada, że węgiel nadal pozostanie głównym paliwem w polskich
elektrowniach, bo zapewnia bezpieczeństwo energetyczne. Minister
Gospodarki wspólnie z Ministrem
Środowiska i Zespołem Rozwoju
Gospodarki Niskoemisyjnej współdziałają ze Społeczną Radą Narodowego Programu Redukcji Emisji.
Celem jest, aby ta współpraca obfitowała w projekty i programy dotyczące nowych niskoemisyjnych
rozwiązań energetycznych.
Emisje CO 2 są przedmiotem
handlu. Polska nie ma dużej giełdy do handlu uprawnieniami emisji
CO 2. Nowy projekt Rozporządzenia
Ministra Gospodarki z marca 2011
r. o tzw. zielonych certyfikatach, zakłada udział energii elektrycznej z
odnawialnych źródeł energii (OZE)
w 2020 r. na poziomie 14,4%. Tymczasem zgodnie z unijnym Pakietem
energetyczno-klimatycznym, Polska
powinna wtedy produkować już 15%
zielonej energii elektrycznej i ciepła
z OZE. Wcześniejsze rozporządzenie z lipca 2010 r. zakładało obo-
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m.in. zabezpieczenie lokalnego transportu zbiorowego, ochrona zdrowia,
ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska
i przyrody oraz gospodarki wodnej,
usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymywania czystości
i porządku.
Obowiązki gminy w zakresie
zadań własnych precyzują ustawy
szczególne, jak np. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Niektóre zadania własne gmin
stanowią równocześnie tzw. zadania
użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspakajanie zbiorowych potrzeb ludności. Realizacja tych zadań powinna
odbywać się w drodze świadczenia
usług powszechnie dostępnych - a
takie odpowiadają koncepcji UOIG.
Dla realizacji zadań UOIG przyznano gminom kompetencje do tworzenia jednostek organizacyjnych,
m.in. w formie samorządowego zakładu budżetowego lub spółek prawa
handlowego oraz zawierania umów z
innymi podmiotami.
Komunikat KE z września 2011
r. stwierdza, że pomoc publiczna ma
miejsce tylko wówczas, gdy towarzyszy prowadzeniu działalności gospodarczej, a zatem gdy benefificjent
jest przedsiębiorstwem. Nie jest przy
tym istotny jego status prawny i sposób jego finansowania oraz czy został utworzony w celu przynoszenia
zysku. Postanowienia prawa krajowego ustalają, czy działalność ma charakter gospodarczy. Jedocześnie KE
stwierdza, że co do zasady sprawowanie władzy publicznej, dotyczącej
np. nadzoru nad zanieczyszczeniami nie stanowi działalności gospodarczej. Założeniem nowej regulacji
jest, że kwoty poniżej pewnego pułapu przeznaczone na działalność
o niewielkim zasięgu wyłączone zostaną spod kontroli udzielania pomocy publicznej. Udzielanie pomocy na
podstawie rozporządzenia de minus
jest możliwe wyłącznie przez władze
lokalne do 10 tyś. mieszkańców i ma
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wiązek sprzedaży w 2020 r. 18,7%
zielonej energii elektrycznej.
Komisja Europejska oceniła (27
kwietnia 2011 r.), że przejściowo daje za darmo 70-80% praw do emisji dwutlenku węgla. Komisja zgodziła się na ulgowe potraktowanie
zakładów, które przynajmniej 70%
ciepła dostarczają do gospodarstw
domowych. Wg powyższego, deficyt praw do emisji CO 2 spada (o
ok. 25%). Jednak od 2027 r. także
np. ciepłownie będą musiały płacić
za całość uprawnień. Ponadto w
obronie sektorów, które są narażone
na przenoszenie produkcji za granicę, ustalono do 2020 r. darmowe
uprawnienia do emisji CO 2, podczas
gdy w większości przemysłu pula
stopniowo będzie zmniejszana. Wyznacznikiem poziomów emisji będą
tzw. benchmarki, czyli emisje z 10%
najlepszych zakładów w UE.
Białe certyfikaty dostępne są
tylko dla dużych podmiotów. Edukacja społeczna powinna być nakierowana również na możliwości
współpracy gmin i mieszkańcow w
celu wykorzystania możliwości jakie one dają.
Polska stoi przed koniecznością
dostosowywania polityki rozwoju
do wymagań UE w zakresie zmniejszania produkcji gazów cieplarnianych, a w tym eksploatacyjnego zapotrzebowania na ciepło, energię
elektryczną, paliwa gazowe. Niezbędne staje się wykonanie opracowań, które umożliwią oszczędność
cieplną, energetyczną i paliwową
oraz poprawę klimatu w miastach
i gminach w przewidywanym horyzoncie czasowym. Obejmować one
będą zmniejszenie energochłonności budynków (jest to podstawa
opracowań dla miast Zielona Góra
i Lublin), ale również rozwój komunikacji zbiorowej lub kwestii związanych z pojazdami elektrycznymi,
masowego zastosowania energooszczędnych urządzeń, jak i kom-

pleksu finansowania usprawnień i to
dla wszystkich, tj. dla zamożnych i
mniej zamożnych lub nawet bardzo
biednych mieszkańców.
Zadanie zmniejszenia emisji CO 2
uda się tylko wówczas, gdy wszyscy będą mogli partycypować w jego realizacji. Jeżeli mieszkańcy czy
właściciele obiektów takich możliwości finansowych nie mają, to właśnie białe certyfikaty dają możliwość
wygenerowania zysków z handlu
na wsparcie inwestycji proenergooszczędnych. W badaniach, których wynikiem jest Energetyczny
Audyt Miejski poddano przeglądowi również kryteria kredytowania,
zdolności kredytowej i opracowano
koncepcję zabezpieczenia środków
finansowych dla szerokiej rzeszy zainteresowanych inwestycjami w zakresie oszczędności energii.
Państwo polskie zostało zobowiązane do przygotowania Uzgodnienia z Komisją Europejską, jak i
wdrożenia narodowego programu
Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 1 2009/29/WE z dnia 23
kwietnia 2009 r. „(17) Wszystkie
państwa członkowskie będą musiały dokonać znacznych inwestycji w celu zmniejszenia do roku
2020 wielkości emisji CO 2 w swoich gospodarkach, a te państwa
członkowskie, w których dochód
na mieszkańca jest nadal znacząco niższy od średniej wspólnotowej
i których gospodarki ciągle nadrabiają dystans dzielący je od zamożniejszych państw członkowskich,
będą musiały poczynić znaczące
wysiłki celem poprawy efektywności
energetycznej (…), (18) Biorąc pod
uwagę znaczny wysiłek niezbędny
do przeciwdziałania zmianom klimatu oraz do adaptacji do niemożliwych do uniknięcia skutków tych
zmian, właściwe jest przeznaczenie co najmniej 50% dochodów ze
sprzedaży uprawnień na aukcji na
zmniejszenie emisji gazów cieplar-

1) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE zmieniła dyrektywę 2003/87/WE.

nianych, na adaptację do skutków
zmian klimatu (…)”.

 Pakiet klimatyczny
Dla przeciwdziałania zmianom klimatu uchwalono tzw. Pakiet klimatyczno-energetyczny, który jest narzędziem realizacji polityki UE w zakresie
energetyki i ochrony środowiska w
tzw. formule „3x20”. Zamierzeniem UE
jest zmniejszenie o 20% emisji CO2
oraz energochłonności oraz zwiększenie produkcji energii elektrycznej
ze źródeł odnawialnych do 2020 r.
o 20%.
Wymagane jest zatem podjęcie
wielu działań, w tym przede wszystkim
wykonanie analizy wymagań techniczno-budowlanych dotyczących ochrony
cieplnej i energooszczędności budynków wraz z określeniem minimalnych
wymagań dotyczących ich charakterystyki energetycznej i przedstawieniem propozycji zmian zgodnie z dyrektywą 2010/31/UE z 19 maja 2010
r. oraz określenie minimalnych wymagań dotyczących charakterystyki energetycznej elementów wchodzących
w skład budynków, takich jak przegrody zewnętrzne, okna, drzwi, itp.
W celu osiągnięcia poziomów optymalnych pod względem kosztów w
odniesieniu do cyklu życia budynku,
w oparciu o postanowienia ww. dyrektywy, konieczne jest ponadto obliczenie optymalnego pod względem
kosztów poziomu wymagań minimalnych dot. charakterystyki energetycznej budynków.
Dyrektywa 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, jej zmieniona wersja obowiązuje od 19 czerwca 2010 r.,
opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L
153, tom 53 z 18 czerwca 2010 r.,
w którym ukazały się akty ustawodawcze zwane potocznie RECAST

Dyrektywy EPBD. 19 maja 2010 r.
przekształcona dyrektywa (2010/31/
EU) została przyjęta przez Parlament
Europejski i Radę Unii Europejskiej w
celu wzmocnienia wymagań charakterystyki energetycznej oraz wyjaśnienia
niektórych przepisów z dyrektywy z
2002 r. Na jej podstawie od 31 grudnia 2020 r. wszystkie nowe budynki
w UE będą musiały być budynkami
o niemal zerowym zużyciu energii i w
bardzo dużym stopniu zabezpieczać
ją ze źródeł odnawialnych, w tym źródeł energii wytwarzanej na miejscu lub
w pobliżu oraz posiadać świadectwo
energetyczne.
Dyrektywy te w okresie przygotowania Energetycznego Audytu Miejskiego oczekiwały na wdrożenie w legislacji polskiej, a wskaźniki czy też
propozycje zmian znajdowały się w
trakcie opracowania przez inne instytucje.
Dyrektywy ustanawiają podstawowe zasady, lecz pozostawiają rządom
sposób wprowadzenia ich do prawa
krajowego.
KE ustaliła, że przepisy krajowe
zostaną wdrożone i będą stosowane
od początku 2014 r. Do 2012 r. państwa członkowskie muszą wypracować i przedstawić Komisji Europejskiej
własne sposoby dochodzenia do wyznaczonych poziomów efektywności
energetycznej budynków istniejących i
nowo budowanych. Na podstawie nowej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, do 9
lipca 2012 r. państwa członkowskie
U E zostały zobowiązane do zmiany przepisów krajowych, a przede
wszystkim ustalenia minimalnych
wymagań w zakresie charakterystyki
energetycznej budynków lub modułów
budynków (czyli pięter lub lokali) oraz
systemów ogrzewania, ciepłej wody,
klimatyzacyjnych, czy wentylacyjnych
zainstalowanych w budynkach. Przepisy implementujące dyrektywę z 2010 r.
w większości powinny być stosowane
już od stycznia 2013 r.
Należy podkreślić, że oszczędność
energii dotyczy również sprzętu go-

spodarstwa domowego i tak ww. dyrektywę uzupełnia ponadto Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2010/30/UE z 19 maja 2010 r. w sprawie wskazania zużycia energii oraz innych zasobów poprzez etykietowanie
produktów związanych z energią oraz
standardowe informacje o produkcie.

 Energetyczny Audy

Miejski - instrumentem
polityki energetycznej
miast i gmin

W Polsce niezbędne jest wypracowanie całościowego modelu oszczędności energii. I tak np. w kontekście
budynków, nie jest tajemnicą, że pol-

”

Energetyczny
Audyt Miejski
będzie
narzędziem
umożliwiającym
prowadzenie
polityki
energetycznej
przez zarząd
gminy

skie prawo budowlane, które nakłada obowiązek uzyskiwania świadectw
energetycznych dla sprzedawanych
budynków, jest nieprecyzyjne. Przepisy nie uzależniają podpisania umów
najmu lub sprzedaży od przedstawienia świadectwa charakterystyki energetycznej. Także i miasta dają zły
przykład pomagając sobie wpisami
do hipoteki, gdzie zainteresowany akceptuje brak świadectwa.
Cel dyrektyw dotyczących zmniejszenia zużycia energii ma zostać osiągnięty przede wszystkim poprzez poprawę charakterystyki energetycznej
budynków, poprzez obniżenie obliczonej lub zmierzonej ilości energii
obejmującej m.in. energię na potrzeby ogrzewania, chłodzenia, wentyla-

cji, ciepłej wody i oświetlenia, która
jest potrzebna do zaspokojenia zapotrzebowania na energię związanego z typowym użytkowaniem budynku. Definicja budynku jest wyjątkowo
szeroka i obejmuje wszystkie rodzaje budynków, do których użytkowania niezbędna jest energia. Zgodnie z
dyrektywą w sprawie charakterystyki energetycznej budynków z 2010 r.
„budynek oznacza konstrukcję zadaszoną, posiadającą ściany, w której
do utrzymania klimatu wewnętrznego
stosowana jest energia“.
Miasta polskie nie uzyskały jeszcze
stopnia urbanizacji porównywalnego
z zachodnimi krajami europejskimi,
zatem należy założyć, że ilość ludności zamieszkała w miastach będzie
się zwiększać. Zmiany te mogą być
korzystne dla miast polskich, w których duża część zasobów mieszkaniowych jest w złym stanie technicznym i o niskim standardzie, ponieważ
każda potencjalna inwestycja stanowi
szansę na poprawę energetycznego
stanu istniejącego i tym samym bilansu energetycznego miasta. Szeroko stosowanym instrumentem polityki
miejskiej w tym zakresie powinien stać
się Energetyczny Audyt Miejski (EAM).
Opracowanie to zawiera zarówno zbiór
informacji, jak i wytyczne dojścia do
poprawy bilansu na poziomie gminy.
Energetyczny Audyt Miejski będzie narzędziem umożliwiającym prowadzenie polityki energetycznej przez
zarząd gminy zgodnie z art. 19, ust. 1,
2 i 3 ustawy Prawo energetyczne (Dz.
U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn.
zm.: „Wójt (burmistrz, prezydent miasta) opracowuje projekt założeń do
planu zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe”.

 Metodologia

opracowania
Energetycznego Audytu
Miejskiego

Zgodnie z założeniami niniejszego opracowania Energetyczny Audyt Miejski (EAM) jest wykonywany:
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 z uwzględnieniem art. 19, ust. 1,

 z uwzględnieniem sposobów po-

2 i 3 ustawy Prawo energetyczne
(Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625,
Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz.
1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007
r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz.
343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130,
poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz.
1112 i Nr 227, poz. 1505, z 2009
r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586,
Nr 165, poz. 1316, Nr 215, poz.
1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104 i
Nr 81, poz. 530 oraz z 2011 r. Nr
135, poz. 789), zgodnie z którym
„Wójt (burmistrz, prezydent miasta) opracowuje projekt założeń
do planu zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe”, określając:
––ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe,
––przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii
elektrycznej i paliw gazowych,
––możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii z
uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych
w odnawialnych źródłach energii, energii elektrycznej i ciepła
użytkowego wytwarzanych w
kogeneracji oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z
instalacji przemysłowych (…)”.
 z uwzględnieniem art. 4, ust. 1.
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011
r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 94 poz.
551) krajowego celu w zakresie
oszczędnego gospodarowania
energią;
 z uwzględnieniem art. 6 ust. 1
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o
efektywności energetycznej (Dz.
U. z 2011 r. Nr 94 poz. 551) cyt.
raz na 10 lat z aktualizacją co 3
lata, umożliwiając realizację krajowego planu działań dotyczącego efektywności energetycznej
do dnia 31 grudnia 2016 r.;

prawy energetycznej obszarów
miasta, które wynikają z konsekwencji zadań jednostek sektora
publicznego w zakresie efektywności energetycznej (na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia
2011 r. o efektywności energetycznej art. 10, ust. 2 (Dz. U. z
2011 r. Nr 94 poz. 551) „Środkiem poprawy efektywności energetycznej jest:
––(…) nabycie lub wynajęcie
efektywnych energetycznie
budynków lub ich części albo
przebudowa lub remont użytkowanych budynków, w tym realizacja przedsięwzięcia termo
modernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada
2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów;
––sporządzenie audytu energetycznego (…) dla budynków o
powierzchni użytkowej pow.
500 m2, których jednostka
sektora publicznego jest właścicielem lub zarządcą”.
Dodatkowy zapis ust. 3 cyt. „Jednostka sektora publicznego informuje o stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej na
swojej stronie internetowej lub w inny
sposób zwyczajowo przyjęty w danej
miejscowości” umożliwia zebranie
danych w spójną całość dla danego
obszaru np. miasta.
Integralną częścią EAM są audyty
energetyczne jednostek sektora publicznego w rozumieniu art. 10 ust.
5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o efektywności energetycznej (Dz. U.
z 2011 r. Nr 94 poz. 551), w odniesieniu do ustawy z dnia 21 listopada
2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów eksploatowanych
budynków.
EAM uwzględnia informacje, które
zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt. 2 ustawy
z dnia15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2011
r. Nr 94 poz. 551), Minister właściwy

do spraw gospodarki zamieszcza w
Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Gospodarki, tj.: informacje
o instrumentach służących finansowaniu środków poprawy efektywności energetycznej oraz sposobie ich
pozyskiwania, wytyczne dotyczące
sposobu uwzględniania kryterium
efektywności energetycznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego.
EAM jest instrumentem monitorowania. Głównym podmiotem odpowiedzialnym za monitorowanie CO 2
i zmniejszania zapotrzebowania na
energię, jak i procesów wdrożeniowych są samorządy gminne. Z uwagi na konieczność wypełnienia założeń polityki UE istotną rolę odgrywać
będą samorządy regionalne, które
mogą wspierać samorządy lokalne.
Głównym celem monitorowania
jest identyfikacja obszarów reprezentatywnych oszczędności energii, obserwacja przebiegu procesu i
długookresowych trendów oraz ocena działań w stymulowaniu pozytywnych procesów społeczno-gospodarczych i odwracaniu trendów
negatywnych. Monitorowanie służy
informowaniu mieszkańców i zainteresowanych podmiotów o przebiegu
procesu, jego wynikach. EAM odzwierciedla trafność pomocy publicznej, jaką stanowią kredyty oraz podstawę zachęt do inicjatywy na rzecz
inwestycji w oszczędność energii.
EAM monitorowany jest stan substancji i ocena procesu oszczędności energii/zmniejszenie emisji CO2,
prowadzony co trzy lata, pozwoli na
ocenę przemian w substancji. Podstawą analizy mogą być jednostki
urbanistyczne (osiedla i okres ich
budowy) oraz analiza porównawcza budynków reprezentatywnych.
Na monitorowanie i ocenę procesu
zmniejszenia zapotrzebowania na
energię składa się ocena zgodności
przygotowania planu z potrzebami
w tym zakresie oraz ocena szans
osiągnięcia założonego celu przez
promowane działania (ewaluacja ex-

ante). Oceny powinni dokonywać
eksperci niezależni od administracji lokalnej, a jej efektem powinna
być optymalizacja pomocy publicznej, zasad organizacyjnych i jakości
planowania.
Raporty z wykonania EAM są
jednym ze źródeł informacji dla ewaluacji przedsięwzięć. Ewaluacja ex
-post jest jednym z instrumentów
monitorowania stosowanej interwencji publicznej i innych środków
poprawy efektywności energetycznej zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt. 1
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o efektywności energetycznej (Dz.
U. z 2011 r. Nr 94 poz. 551). Oceniane są skuteczność, wydajność,
użyteczność oraz trwałość efektów.
To ocena z perspektywy społecznej (sposób oddziaływania i efekty)
i administracyjnej (proces i zarządzanie). Priorytetowa jest obsługa
wszystkich mieszkańców. Raporty z
EAM udostępniane są samorządom
regionalnym.
Metodologię EAM odniesiono do
zasady uwzględniającej algorytm
sporządzenia audytu energetycznego dla budynku, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części
audytu remontowego, wzoru kart
audytów, a także algorytmu oceny
opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz. U. z 2009 r.
Nr 43, poz. 346).
Integralną częścią Energetycznego Audytu Miejskiego (EAM) są
audyty energetyczne budynków reprezentatywnych lub budynków w
zarządzie jednostek sektora publicznego w rozumieniu art. 10 ust.
5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o efektywności energetycznej (Dz. U.
z 2011 r. Nr 94 poz. 551), w odniesieniu do ustawy z dnia 21 listopada
2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów eksploatowanych
budynków (Dz. U. z 2009 r. Nr 43
poz. 346).

 Uproszczony schemat
Energetycznego
Audytu Miejskiego
(EAM)

W celu wykazania się postępem
w efektywnym wykorzystaniu zintegrowanego systemu zmniejszania
zużycia energii w mieście, czy gminie, niezbędne jest wypracowanie
systemu pozwalającego na okresowe wykazanie poprawy w tej dziedzinie. Oznacza to, że należy ustalić
zużycie energii w 2011 r. oraz opracować instrument, który okresowo,
np. zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej, będzie wykazywał wymagane zmiany. W tym celu
niezbędne jest stworzenie całościowego modelu oszczędzania energii
w mieście/gminie/regionie w Polsce.
Tym instrumentem jest EAM.
Dla prowadzenia energetycznej
polityki miejskiej/gminnej/regionalnej
konieczne są informacje o budynkach, które mogą zostać uznane za
reprezentatywne dla osiedla/struktury urbanistycznej miasta. Informacje
te mogą pochodzić od inwestorów
indywidualnych lub innych, a sporządzający EAM musi mieć możliwość wglądu (np. w banku/instytucji
finansującej) do audytu. Oczywiście
im więcej w bazie danych będzie
informacji o budynkach, tym wynik analiz będzie dokładniejszy, a
tym samym osiągana oszczędność
energetyczna będzie lepiej oszacowana. Umożliwi to także wskazanie
dalszych możliwości oszczędzania
energii za pomocą instrumentów polityki miejskiej.
Dla opracowania EAM należy
przewidywać okres jednego roku,
jeżeli jego realizacja rozpocznie się
z końcem lata, w innym przypadku
dłuższy, ponieważ niezbędna jest
dokumentacja termowizyjna wybranych obiektów. Opracowanie EAM
składa się z następujących etapów:
 Inwentaryzacja. Etap ten zawiera urbanistyczną inwentaryzację
obszaru miasta/gminy, podział

na osiedla wg lat budowy, wskazanie budynków reprezentatywnych wraz z alternatywami oraz
dokonanie wyboru budynków do
dalszego opracowania, w tym
uzasadnienie wyboru budynków. Dokonanie inwentaryzacji
technicznej budynków reprezentatywnych.
 Dokonanie pomiarów termowizyjnych. Po zakończeniu etapu
inwentaryzacji i wstępnych analiz dotyczących stanu technicznego budynków następuje etap
pomiarów termowizyjnych. Badania w podczerwieni mają na
celu określenie zarówno jakości wykonania konstrukcji budynków, jak i oporu cieplnego
badanych przegród zewnętrznych budynków. W zakresie
jakości wykonania budynków
analizowane będą termogramy
pod kątem wykrycia mostków
termicznych związanych z niewłaściwie zaizolowanymi: nadprożami, ościeżami, słupami,
płytami balkonowymi lub mostkami punktowymi w niewłaściwie
wykonanych warstwach izolacji
termicznej. Analiza przegród zewnętrznych pomaga w wykryciu
niejednorodności oporu cieplnego przegród (spowodowanych np. zawilgoceniem ścian,
niewłaściwie położoną zaprawą
murarską, nieprawidłowo wypełnionymi ubytkami w murach)
oraz jakości okien, jako przegród
zewnętrznych.
Należy uwzględnić ograniczenia
czasowe niezbędne do wykonania
prac. Wykonanie prawidłowych termogramów jest silnie uzależnione
od warunków zewnętrznych. Wykorzystując niskie temperatury zewnętrzne w okresie zimowym należy wykonać zdjęcia termograficzne
w godzinach nocnych, dążąc do
wyeliminowania zakłóceń termicznych związanych z przejmowaniem
przez ściany budynków ciepła od
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źródeł zewnętrznych. Istotne też jest
unikanie silnych wiatrów lub opadów,
które to zjawiska pogodowe negatywnie wpływają na jakość termogramu.
Potrzeba wykonania badań w optymalnych warunkach pogodowych zauważalnie wpływa na tempo badań.
Po etapie wykonania termogramów
następuje obróbka graficzna plików i
analiza wyników w celu przedstawienia prawidłowych wniosków z badań.
Dane i informacje audytowe od
inwestorów indywidualnych i innych
oraz te informacje, które umożliwiają prowadzenie polityki energetycznej miasta/gminy/regionu powinny
być gromadzone w urzędzie miasta/
urzędzie gminy lub w odpowiedniej
strukturze nadzoru budowlanego.
Obowiązek złożenia audytów będzie bezpośrednio związany z wnioskiem o kredytowanie/dotację/finansowanie. Miasto/gmina/region musi
uzyskać lepszy bilans energetyczny
co 3 lata.
Opracowano schemat postępowania, który udostępniono na stronie
www.izrlir.com. Założenia schematu
opierają się na spojrzeniu na zabudowę miasta, jako na zbiór powtarzających się elementów, o zbliżonych,
bądź zbieżnych parametrach. Selekcja uwzględnianych parametrów:
 analiza techniczna zabudowy:
––analiza techniczna zabudowy
pod względem czasu i technologii realizacji, funkcji oraz stanu technicznego,
––analiza wskaźników urbanistycznych zawartych w obowiązujących dokumentach
planistycznych, uwzględniających rozwój miasta,
 analiza energetyczna zabudowy:
––określenie stref energetycznych miasta z uwagi na dominujące źródło ciepła,
––wybór budynków reprezentatywnych z uwagi na wybór parametrów technicznych
struktury zabudowy urbanistycznej,
––analiza zużycia energii użytko-

wej, końcowej i pierwotnej w
rozbiciu na energię potrzebną na ogrzewanie i wentylację
oraz na przygotowanie ciepłej
wody użytkowej, po przeprowadzonej prawdopodobnej
termomodernizacji analizowanych budynków. Stąd dla każdego analizowanego budynku
przygotowany jest wstępny
audyt energetyczny i na jego
podstawie porównywane są
wyniki zużycia energii w budynkach przed i po termomodernizacji. Urząd miasta zbiera
dane z audytów swoich budynków w mieście i te dane na-

”

Z uwagi na
konieczność
wypełnienia
założeń polityki
UE istotną rolę
odgrywać będą
samorządy
regionalne,
które mogą
wspierać
samorządy lokalne

leży wykorzystać do audytu i
do późniejszego monitorowania, jak i korekty polityki energetycznej miasta. Wykonane
audyty stanowią podstawę do
zbiorczych opracowań określających zyski energetyczne
(zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia
17 marca 2009 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i form
audytu energetycznego oraz
części audytu remontowego,
wzorów kart audytów, a także
algorytmu oceny opłacalności
przedsięwzięcia termomodernizacyjnego). Dane z audytów
energetycznych budynków zarządzanych przez innych (w

tym indywidualnych) administratorów powinny być dostępne dla sporządzającego EAM,
––analiza opłat jednostkowych za
energię z uwzględnieniem zasobów energetycznych i możliwości rozwoju miasta,
––przyjmuje się zasadę, że każdy
właściciel ma wpływ na standard energetyczny budynku i
mieszkania.
Opisane wyżej elementy, mają
znaczący wpływ na wielkość zapotrzebowania budynków miejskich na
energię dla potrzeb użytkowych.
Kolejnym krokiem jest charakterystyka techniczno-energetyczna
budynków reprezentatywnych (sporządzona lub analizowana na podstawie archiwalnych szczegółowych
audytów) dla wybranych budynków.
Dane szczegółowe odnoszone są
do czasu, funkcji i technologii realizacji zabudowy charakterystycznej dla danych osiedli w strukturze
urbanistycznej miasta, które z kolei
zależą od nośników energii i sposobów ogrzewania. Otrzymane wyniki pozwolą oszacować koszty modernizacji i dostosowania substancji
mieszkaniowej do zmniejszania zużycia energii i wprowadzić optymalne
oszczędności w mieście w odniesieniu do [m2] zabudowy.
Budynki reprezentatywne należy
dobrać tak, aby możliwe było analizowanie struktury urbanistycznej miasta dla oszacowania zużycia energii
w budynkach i określenie możliwych do wprowadzenia oszczędności energetycznych. Z biegiem czasu
dane wyjściowe dot. budynków reprezentatywnych zostaną zastąpione
powstającą bazą danych i informacji
z zebranych audytów energetycznych. Baza danych będzie powstawała sukcesywnie, a im zbiór będzie
większy, tym szacunek dokładniejszy.
Wybór optymalnych rozwiązań
ulepszeń termomodernizacyjnych zostanie przyjęty na podstawie wskaźnika prostego czasu zwrotu ponie-

nr 6(24)/2011

Urząd miasta Lublin stwierdził ponadto, że wyniki analiz i wskazania, co
do podejmowania działań zmierzających do energooszczędnego budownictwa, zarządzania energią cieplną
w skali miasta, zarówno w zakresie
źródeł energii, technologii jej pozyskiwania, jak i technologii istniejącej
i projektowanej zabudowy, będą wykorzystywane przy określaniu ustaleń
nie tylko w zakresie systemów gospodarki cieplnej, kierunków oraz zasad
ochrony środowiska, jak również w
ustaleniach dotyczących warunków
i jakości życia mieszkańców.
W przygotowaniu jest wirtualny
Energetyczny Audyt Miejski zawierający zasady opracowania EAM, który zostanie opublikowany na stronie
www.izrlir.com w celu ułatwienia weryfikacji opracowań innych autorów
lub opracowań własnych EAM przez
miasta i gminy. Tam też zainteresowani mogą uzyskać dodatkowe informacje lub skorzystać z pomocy
specjalistów.

 Wnioski
EAM zakłada zaangażowanie właścicieli budynków w dążeniu do uzyskania zmniejszenia emisji poprzez
wejście w procedurę Efektywności Energetycznej opartą o analizę
wskaźnikową umożliwiającą monitoring parametrów eksploatacji energii.
Uznając kluczową rolę badań we
wspieraniu wzrostu gospodarczego
działania nakierowano na edukację.
W rekomendacjach uwzględniono:
 analizy badań ankietowych, inwentaryzacyjnych i audytów energetycznych budynków
 opracowania wyników, jak i konsultacji z miastami partnerskimi,
regionami (Urzędami Marszałkowskimi) i ich instytucjami oraz
innymi zespołami naukowymi
opracowującymi pozostałe zadania badawcze w ramach projektu strategicznego NCBiR pt.:
"Zintegrowany system zmniejsze-

nia eksploatacyjnej energochłonności budynków”,
 nauczycielami akademickimi, pracownikami naukowymi, studentami,
 przedstawicielami biznesu, związkami zawodowymi, instytucjami
rządowymi i organizacjami pozarządowymi.
Do EAM dołączono dokument roboczy poświęcony analizie inwentaryzacyjnej budynków reprezentatywnych, opis doświadczeń innych
krajów UE oraz postępu w dziedzinie
termomodernizacji w Polsce ponadto
opracowanie „Zapotrzebowanie na
remonty zasobów mieszkaniowych w
Polsce pod względem wzrostu efektywności energetycznej”, w którym
opisano różne tendencje w zakresie zmniejszenia zapotrzebowania
na energię, zakresy i koszty remontów: jak i formy finansowania dla ludności ze zdolnością kredytową i bez
takowej.
Za podstawę obliczeń kosztów
odtworzenia wzięto Rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 21.09.2004 r.
w sprawie wyceny i zasad nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego § 3, p. 4 - stąd przyjęto
technikę wskaźnikową, którą można stosować tylko wtedy, kiedy są to
obiekty porównywalne do cen znanych obiektów modelowych. Wyniki z zastosowania techniki wskaźnikowej posłużyły w dalszej części do
obliczenia zużycia obiektu, a tym samym określenia stanu technicznego.
W celu określenia kosztów odtworzenia techniką wskaźnikową przyjęto - zgodnie z zasadami podanymi
przez WACETOB i innymi źródłami
środowiskowymi, takimi jak Uchwała RK z dnia 13.12.2007 r. Wartość
rynkowa i wartość odtworzeniowa,
w: Powszechne Krajowe Zasady Wyceny (PKZW) - że zużycie obiektu
budowlanego jest utratą wartości w
stosunku do kosztu wzniesienia nowego obiektu, określanego, m.in. w
zeszytach SEKOCENBUD. o

Odbiorcy – Rynek energii

sionych nakładów inwestycyjnych
SPBT.
Zestawienie szacunkowe pokaże
obraz energetyczny miasta, pozwalający na określenie terenów bilansowania energetycznego sugerowanych kierunków rozwoju, polityki
miasta oraz prognozowanie możliwych oszczędności i działań inwestycyjnych służących podniesieniu
efektywności energetycznej w polityce miasta.
Energetyczny Audyt Miejski opracowany został w ramach zadań nr 1
i 8 strategicznego projektu badawczego Narodowego Centrum Badań
i Rozwoju pt.: Zintegrowany system
zmniejszania eksploatacyjnej energochłonności budynków przez zespół Uniwersytetu Zielonogórskiego,
dla miast Lublin i Zielona Góra. Zakres, metoda oceny stanu i monitoringu, jak i same zasady opracowania
Energetycznego Audytu Miejskiego
poddane zostały sprawdzeniu w fazie testowej i wdrożeniowej projektu
badawczego w zakresie przydatności
dla działalności związanej z planowaniem i zarządzaniem rozwoju miasta.
Urzędy miast stwierdziły przydatność.
Miasto Zielona Góra stwierdziło, że
EAM jest pomocny w procesie zarządzania miastem, stanowi wymierną
podstawę do rozważania możliwości wdrożenia proponowanych rozwiązań, mających na celu oszczędność energetyczną w skali budynku,
osiedla i miasta. Ponadto stwierdzono, że EAM jest instrumentem w perspektywicznym planowaniu działań
inwestycyjnych miasta, nie tylko dot.
oszczędności energii, kwalifikuje się
do wdrożenia jako materiał wyjściowy do bilansowania zapotrzebowania
na energię, w tym również oszczędności energii w mieście, jak i materiałem wyjściowym do wprowadzania zmian w Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego w zakresie oszczędności
energii i będzie pomocny przy monitorowaniu procesów bilansowania zużycia energii w skali całego miasta.
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Piotr Dominiak, „Nowa Energia”
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Jaka Polska, taki mix

Paliwa dla energetyki

K

urz po I debacie Ministerstwa Gosopdarki nt. Energy-mix dla Polski
w 2030 r. opadł. Zza jego zasłony wyłoniła się pewna niespodziewana
implikacja: polska energetyka wchodzi w pierwszą fazę demokratyzacji. Nie
będzie to jeszcze demokracja bezpośrednia, która zależy od mądrych obywateli,
ale demokracja instytucjonalna, która jest wynikiem konfliktu interesów różnych
wpływowych grup, reprezentujących różne technologie i zasoby. Zależna równie
mocno od sił wewnętrznych, jak i globalnych. Konsumenci będą się temu
spektaklowi jedynie uważnie przyglądać, płacąc pokaźną kwotę za bilet

 Narodowy Program

(Ograniczania)
Rozwoju Gospodarki
Niskoemisyjnej

Przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki zapowiadają, że do połowy 2013 r. będzie znany ostateczny kształt Narodowego Programu
Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (NPRGN). Jego największy ciężar
tematyczny będą stanowiły prognozy opisujące strukturę bilansu energetycznego Polski do 2030 i 2050 r.

Ma on być mapą konfliktu, ustanawiającą podział wpływów, decydującą o
doborze instrumentarium, wskazującą
sojuszników i wrogów oraz strumienie
dystrybucji pieniędzy podatników. Zasadniczym pytaniem jest, czy będzie
to zestaw zapisów do rozwoju gospodarki niskoemisyjnej przyczyniający
się pozytywnie, czy też rozwój gospodarki niskoemisyjnej blokujących?
Instytut Badań Strukturalnych
przygotował na potrzeby debaty
„Energy-mix dla Polski w zakresie
energii ogółem i energii elektrycznej”

raport, który syntetyzuje prognozy dla
naszego kraju w oparciu o analizy 12
międzynarodowych i polskich instytucji i organizacji. Ekstrapolacji stanu
naszej energetyki na 2 do 4 dekad
w przyszłość podjęły się niezależnie
m.in. Komisja Europejska, McKinsey&Company, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD),
Międzynarodowa Agencja Energetyczna, Bank Światowy, Greenpeace
Polska, Instytut na Rzecz Ekorozwoju, Energsys i Polski Komitet Energii
Elektrycznej, Agencja Rynku Energii,
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energetyce. A węgiel, który dzisiaj
stanowi około 90% struktury bilansu
energetycznego, ma być poturbowany najmocniej.
Urządzenia rozproszonej energetyki i prosumenci (czyli istotna część
OZE) zdają się być nieprzypadkowo
w dyskusji pomijani - no i racja, bo na
tym jedynie oszczędzą użytkownicy
energii, a mało kto zarobi.

 Nie produkcja, a

konsumpcja winna
nierównowadze

Przedstawiciele resortu gospodarki wskazują na pilną potrzebę
stworzenia wskazania, jakim ma
być NPRGN. Dokument ten ma być
poparty solidnymi analizami merytorycznymi i ma być wiarygodnym
punktem odniesienia dla podmiotów gospodarczych. Jak twierdzi
Zbigniew Kamieński, zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarki w Ministerstwie, sfera produkcji i konsumpcji jest połączona,
jednak obecnie pojęcie zrównoważoności w większym stopniu odnosi
się do produkcji, a w znacznie mniejszym do konsumpcji. Dlatego optymalnym rozwiązaniem są działania w
zakresie efektywności energetycznej.
Kamiński uważa, że należy kreować
rozwiązania, które będą ograniczały
patologiczne zachowania producentów, którzy wypuszczają na rynek
co 3 miesiące nowy model danego
urządzenia, pod hasłem, że jest ono
bardziej zrównoważone energetycznie niż poprzednie i w ten sposób napędzają nieuzasadnioną konsupmcję.
W wypadku tej operacji emisja gazów i zużycie energii jest per saldo
większe. Zrównoważona konsumpcja
jest - jak widać - w równym stopniu
zależna od producentów, jak i konsumentów. Może być też zależna w
dużo większym stopniu od producentów niż konsumentów w sytuacji,
jeżeli konsumenci nie będą świadomymi obywatelami, a jedynie wrażliwymi na swe zachcianki odbiorcami

wszelkich treści. Czy w Polsce mamy
społeczeństwo obywatelskie? Socjolodzy twierdzą, że nie.

 Czy wschód stać na

zachodnie zabawki?

Bartosz Fedurek, zastępca dyrektora Departamentu Strategii Polskiej Grupy Energetycznej S.A. wątpi,
czy za kilka lat będziemy w ogóle w
stanie decydować o własnym krajowym energy-mix. Jego zdaniem w
UE rozwija się tendencja odejścia
od polityk krajowych i zastąpienia ich
jedną wspólną polityką unijną. Znalazła ona wyraz chociażby w ustawie
o wspólnotowym systemie handlu
uprawnieniami do emisji do powietrza
gazów cieplarnianych, która nie stawia celów redukcyjnych na poziomie
krajowym, ale unijnym. W związku z
tym Fedurka niepokoi istotny fakt,
że: często w tych unijnych rozważaniach pomija się specyfikę polskiego sektora elektroenergetycznego,
szczególnie struktury technologiczno-paliwowej źródeł wytwórczych.
A specyfika ta to nie tylko historycznie ukształtowana dominacja węgla
kamiennego w strukturze, ale również poziom zamożności polskiego
społeczeństwa i polskiej gospodarki. Wskazuje on na dane Eurostatu,
które pokazują, że portfel przeciętnego Polaka jest obciążony w 7%
rachunkami za energię. Tymczasem
mieszkańcy bogatych krajów, politykę dekarbonizacji promujących najintensywniej (Niemcy, Francja, Wielka
Brytania), ten udział kosztów energii
w miesięcznym przychodzie mają na
poziomie 1,5-2%. Zdolność absorpcji
kosztów rozwijania i wykorzystywania
bezemisyjnych technologii jest dużo
wyższa w społeczeństwie zachodnim, niż w naszym.
- Formułowane na forum UE cele nie posiadają głębokich analiz, a
Impact assessments (red.: oceny
skutków, wpływu) mają często charakter pro forma, a nie są dogłębną analizą i używa się argumentu,
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Ministerstwo Gospodarki, czy Instytut
Badań Strukturalnych wraz z WWF i
Polskim Klubem Ekologicznym.
Skład owego zacnego grona instytucji i kryjących się za nimi polityków, biznesmenów, ekspertów i
obywateli skłania do konstatacji, że
mamy do czynienia z niezwykle złożonym konfliktem interesów i walką
różnorodnych sił o wpływy i pieniądze. Oczywiście oficjalnym celem
wszystkich jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego mieszkańcom naszego kraju, ale gra toczy się
na innym poziomie: która gałąź energetyki i który sektor instytucjonalny
zdoła zdobyć bardziej dominującą
pozycję na rynku i czerpać z niego
największe korzyści ekonomiczne?
Uśrednione wyniki prognoz wyżej
wskazanych instytucji, zaprezentowane w raporcie IBS, pokazują, że
w 2030 r. w produkcji energii węgiel
będzie stanowił około 50% wszystkich wykorzystywanych nośników
energii (w tym do 4% z CCS). Około
12% tortu przypadnie farmom wiatrowym. Następna w kolejce jest biomasa z około 11% udziałem i atom
na mniej więcej podobnym poziomie.
Dalej jest gaz (7-8%). Następne są
źródła wodne, słoneczne i geotermalne, łącznie posiadające kilka procent
udziałów. Oczywiście jest to tylko
przewidywanie przyszłości.
Zdaniem uczestników debaty zorganizowanej przez Ministerstwo Gospodarki, najwyraźniej konfilkt ten
zarysowuje się na osi energetyka
jądrowa - odnawialne źródła energii. Kompromisem ma być gaz, jako pomost od gospodarki emisyjnej
do niskoemisyjnej. Reprezentanci
energetyki jądrowej celują w ton, że
rozwój OZE może być jedynie wynikiem polityki, natomiast mechanizmy
rynkowe zdecydowanie wskazują na
atom. Zwolennicy OZE przedstawiają
dowody, że jest zupełnie na odwrót.
Zgodnie z zasadą - gdzie dwóch się
bije, tam trzeci korzysta - górnicy z
PGNiG liczą na wzrost znaczenia
błękitnego paliwa w gospodarce i
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że wszystko będzie zależało od ceny
do uprawnień od emisji CO 2, dzięki
czemu wszystkie problemy się rozwiążą - przekonany jest Kamieński.
Jeśli ma on rację, to cały pakiet klimatyczny może obciążyć polskie
społeczeństwo w stopniu dużo bardziej znaczącym, niż wynika to z
wszelkich prognoz.
Mimo to PGE opracowuje strategię inwestycyjną, uwzględniającą
zmieniające się warunki polityczne i
cele Pakietu 3x20. Fedurek zwraca
uwagę, że w polskim miksie energetycznym jest miejsce dla różnych
nośników energii, które mogą być
wobec siebie komplementarne, a
nie konkurencyjne. Program inwestycyjny grupy będzie odpowiedzią
na strategię o horyzoncie czasowym
do 2035 r., która zostanie opublikowana w połowie grudnia. Znajdzie
się w niej miejsce dla wszystkich nośników energii: węgla kamiennego,
brunatnego, gazu (przede wszystkim w zastosowaniach o charakterze kogeneracyjnym). Analizy PGE
potwierdzają te zewnętrzne - energetyka jądrowa okazuje się być źródłem o najniższych jednostkowych
zdyskontowanych kosztach wytwarzania energii elektrycznej. - Pod koniec 2013 r., gdy zostanie rozstrzygnięty przetarg na budowę instalacji,
będą znane realne koszty energetyki
jądrowej w Polsce - mówi Fedurek
Wg PGE nie ma rozdźwięku między energetyką jądrową i odnawialną. Istnieje możliwość zachowania
kompromisu tych obydwu technologii, dlatego w programie inwestycyjnym grupy znajdzie to swoje odzwierciedlenie w planowanych budowach
conajmniej 1000 MW w farmach lądowych i conajmniej 1000 MW w farmach morskich do 2020 r.

 Error: niezgodność
danych

Każdy segment energetyki ma
swoją wizję energy-mixu. Widoczna jest natomiast próba dewaluacji

przez niektórych graczy celów klimatycznych UE w pryzmacie kryzysu
Wspólnoty. Oczywiście nie pozostaje
to bez znaczenia względem rozwoju
odnawialnych źródeł energii, na korzyść trwania przy paliwach kopalnych, w tym jądrowych.
Jednak jako główny problem w
debacie nad OZE Grzegorz Wiśniewski, prezes zarządu Instytutu Energetyki Odnawialnej, stawia błędy
w prognozowaniu rozwoju technologii. Wskazuje on na rozbieżności
wynikające z zastosowania krzywej
McKinseya, która prognozuje koszty
redukcji emisji z energetyki jądrowej
w Polsce na 5 euro, a na świecie na
10 euro. Jednocześnie, zgodnie z
jej wynikiem, koszty redukcji emisji
z morskich farm wiatrowych w Polsce mają mieć wartość 30 euro, a
na świecie 15. Dlatego, jak uważa
Wiśniewski, metoda ta jest źródłem
błędnych analiz, w przeciwieństwie
do kosztów systemowych i rozwoju
sieci, których uwzględnienie wykazuje, że tańsza jest energia elektrowni wiatrowych, nawet morskich. Czy
prawda leży po środku? Pewność
uzyskamy zapewne dopiero w 2030 r.
Druga kontrowersja wokół analiz makro tyczy się kompletnie nieuwzględnianych małych technologii.
- W analizie IBSu technologie kolektorów słonecznych mają marginalny udział, a przecież na świecie te
zwykłe urządzenia do podgrzewania
wody generują 170 GW - dowodzi
Wiśniewski, odpierając argumenty
oponentów OZE. Jego zdaniem teza, że w Polsce nie ma potencjału
rozwoju dla tej gałęzi energetyki jest
fałszywa. - Obecnie mamy w Polsce
650 000 m2 kolektorów, które generują energię na podobnym poziomie
jak Elektrownia Łagisza. Instalacje
domowe i związane z nimi potężne
plany rozwoju w budownictwie nie
znajdują odzwierciedlenia w żadnym
dokumencie - przekonuje Wiśniewski.
Tymczasem, by energetyka odnawialna mogła się rozwijać, musi mieć
przyjazne środowisko polityczne i za-

interesowanie obywateli. Przyjęcie
błędnego miksu energetycznego i
utrwalenie go polityką stwarza nieprzyjazne środowisko i nieakcpetację
społeczną. Czynniki zachowań konsumenckich są kolejnymi nieuwzględnianymi w analizach makro, a tymczasem to one powodują największe
szoki gospodarcze. Relacje pomiędzy energetyką jądrową i odnawialną
wg Wiśniewskiego są w tym kontekście jasne: okaże się, że kampanie
społeczne na rzecz energetyki jądrowej, które właśnie startują, a których
nie ma w energetyce odnawialnej, są
swoistym kazaniem, którego obywatele uważnie wysłuchają, ale wyjdą
przed zbieraniem na tacę.

 Handel emisjami jako

bat na niewierzących!

Tymczasem prognozy Agencji
Rynku Energii SA wskazują na to,
że zdyskontowany koszt wytwarzania
energii elektrycznej w elektrowniach
jądrowych jest konkurencyjny w stosunku do elektrowni konwencjonalnych. Przy czym konkurencyjny jest
z uwzględnieniem kosztów zakupu
uprawnień do emisji CO2. Gdyby tych
kosztów nie było, czy też gdyby nie
było drogich instalacji CCS, to nadal
energetyka na węgiel kamienny i brunatny byłaby konkurencyjna w stosunku do energetyki jądrowej. Mirosław Duda, doradca Zarządu Agencji
Rynku Energii, wylicza, że już ceny
uprawnień za emisję 1 tony CO2 na
poziomie 10-15 euro, sprawiają, że
energetyka jądrowa staje się konkurencyjna. Tymczasem mapa drogowa komisji europejskiej do 2050 r.
wskazuje, że ceny te mogą osiągnąć
od 100 do nawet 350 euro. W tym
kontekście, zdaniem Dudy, energetyka oparta na węglu nie ma żadnych
szans z jądrową. Uważa on także, że
czynniki hamujące rozwój tej drugiej
to przede wszystkim wysoka kapitałochłonność obiektów jądrowych i konieczność zgromadzenia ogromnych
środków inwestycyjnych.
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 Łupkiem w zasady gry
- Plany inwestycyjne Polskiego
Górnictwa Naftowego i Gazownictwa są związane z nadzieją na wzrost
znaczenia gazu w polskiej gospodarce i energetyce. Nadzieja ta nie
jest płonna, bowiem istnieją czynniki, które będą promowały gaz w
stosunku do innych paliw, jako paliwo pierwszego wyboru dla nowych
inwestycji. Przede wszystkim nakłady inwestycyjne są mniejsze, a czas
budowy jest dużo krótszy. Z tego
względu PGNiG będzie musiało budować nowe źródła - twierdzi Marcin
Lewenstein, dyrektor Biura Planowania Strategicznego w PGNiG SA.
- Gaz ma tę przewagę, że jest
paliwem na którym można polegać
w każdej sytuacji, nie jest zależny
od warunków pogodowych i stanowi
bezpieczny element naszego miksu
energetycznego - utrzymuje Lewenstein. Zgodnie ze strategią spółki,
zwiększanie udziału gazu w miksie
energetycznym rozpocznie się od
wypełnienia nisz. Jednymi z pierwszych bądą kogeneracja oraz elektrownie szczytowe rezerwujące moc
dla operatora. Późniejsze przemiany
na rynku gazu będą dalej zwiększały
jego rolę, przez co ma się stać pa-

liwem pomostowym do gospodarki
zeroemisyjnej.
Jednak, aby plan ten się ziścił,
najpierw muszą zrealizować się
dwa trendy: pierwszy to rozwój infrastruktury, który pozwoli na mitygację ryzyka, za które uważa się przede
wszystkim brak bezpieczeństwa dostaw. - Budowa interkonektorów na
granicach, magazynów, czy terminalu
LNG pozwoli nam korzystać z globalnego rynku gazu ziemnego, przez co
niepokoje dotyczące niebezpieczeństwa dostaw będą ustępować pola
najpoważniejszej rozterce inwestorów obecnie w przypadku innych paliw, czyli cenie - nie ma wątpliwości
Lewenstein. Drugim trendem ma być
sprowadzenie kosztów gazu łupkowego do poziomu akceptowalnego
dla gospodarki. Jeśli tak się stanie,
to rola gazu będzie znacząco rosła.
PGNiG wyrasta konkurent na ojczystym rynku, bowiem inwestycje
gazowe realizuje już także PKN ORLEN. Główny ekonomista koncernu, Adam Czyżewski uważa, że jest
to paliwo niedocenione. I dodaje, że
jednym z czynników nieprzewidywalnych, które mogą wpłynąć na zmianę
zasad gry jest gaz łupkowy. Dlatego
uznaje on modelowanie przyszłości
za ćwiczenia, które w istocie i tak się
nie sprawdzą, a wykonywanie których prowadzi do pominięcia zadań,
które trzeba wykonać. - Jeżeli chcemy mieć gaz, to koncentrujmy się na
tym, aby stworzyć dla niego miejsce,
warunki, odpowiednie regulacje, zbudujmy rynek gazu. To spowoduje, że
wówczas będzie go dużo - uważa
Czyżewski. Ile to jest dużo? Czyżewski wskazuje na analizy mówiące, że
w latach 2025-2030 będziemy produkować 40 mld m 3 tego paliwa, a
również na takie, które potencjał szacują nawet na 110 mld m3 w 2030 r. Wszystko w naszych rękach, dlatego,
że energy mix to jest sekwencja naszych działań. I przyszły energy mix
to są tak naprawdę decyzje inwestycyjne realizowane teraz - przekonuje
przedstawiciel PKN ORLEN.

 Operacja dystrybucja
W nieco innej płaszczyźnie porusza się operator systemu przesyłowego. Obowiązkiem Polskich Sieci Elektroenergetycznych Operator
S.A. jest zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności systemu, przy
jednoczesnym zachowaniu efektywności ekonomicznej.
Niezależnie od celów redukcji
emisji, czy zwiększania efektywności, to z punktu widzenia ruchu
energii w sieci, każda z dostępnych
technologii charakteryzuje się innym
sposobem pracy i działania w systemie. Dlatego im tych źródeł będzie
więcej, tym dla operatora lepiej, ponieważ będzie w stanie lepiej reagować na zmienność krzywej zapotrzebowania, zarówno tej dobowej, jak
i sezonowej. Wobec tego członek
zarządu PSE Operator - Grzegorz
Tomasik uważa w aspekcie krótkoterminowym pełną dywersyfikację
źródeł za idealną.
Natomiast perspektywa długoterminowa rodzi już pewne komplikacje, głównie związane z rozwijaniem sieci przesyłowej. Zapewnienie
wystarczalności systemu, a więc jego rozbudowa zgodnie z rozwojem
systemu energetycznego wymaga
planu pozwalającego na określenie
miksu energetycznego w dłuższym
horyzoncie czasowym, co pozwoli
operatorowi w sposób bardziej precyzyjny i przewidywalny planować
rozwój sieci przesyłowej. - Bez tego
poruszamy się w kompletnej mgle, a
nasze inwestycje sieciowe wynikają w 60-70% z potrzeb przyłączania
nowych mocy wytwórczych, a jedynie w 30% jest to rozwój połączeń
transgranicznych, bezpieczeństwo
pracy systemu, czy wzmocnienie
struktury sieciowej - konstatuje Tomasik.
Rozwój tej sieci będzie diametralnie inny wówczas, gdy przewidziany będzie bardzo duży udział
generacji rozproszonej, niż w sytuacji, gdy zostanie założony ogromny
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Doradca Agencji nie ma wątpliwości, że rozwój odnawialnych źródeł
jest konsekwencją wymagań prawnych. - Tak naprawdę to, co się widzi
w prognozach, jeżeli chodzi o rozwój
OZE, to jest skutek przyjęcia pewnych założeń, że określona wartość
ich udziału w miksie musi być, niezależnie od kosztów wytwarzania. Natomiast społeczne koszty wytwarzania są wysokie, zwłaszcza elektrowni
wiatrowych i na biomasę - przekonuje
Duda. Koszty te inwestorzy kompensują przychodami ze sprzedaży certyfikatów, czyli pomocą publiczną. Z
kolei Grzegorz Wiśniewski zapewnia,
że farmy wiatrowe na morzu już w tej
chwili są konkurencyjne bez subsydiów rządowych.
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udział energetyki jądrowej, czy też
jakiś wariant pośredni związany z
energetyką gazową. - Efektywność
ekonomiczna zaprezentowanego w
raporcie IBS miksu nie zawiera kosztów rozwoju infrastruktury sieciowej:
one są zupełnie inne jeśli mówimy
o instalacji 2, 3, czy 5 tys. MW w
30 źródłach, a zupełnie inne jeśli to
są 2 źródła - dodaje przedstawiciel
PSE Operator. Te 2 różnice implikują
różne struktury sieci, inny charakter
rozwoju infrastruktury, inne nakłady inwestycyjne i różne lokalizacje.

 Prognoza czy

Paliwa dla energetyki

proroctwo?

Druga oś konfliktu (zaraz po osi
energetyka jądrowa - OZE), jaka zarysowała się podczas debaty w Ministerstwie Gospodarki tyczy się nie
samego miksu, ale sposobu debaty i dochodzenia do celów. Ryszard
Malarski, ekonomista Banku Światowego, obawia się dyskusji o celach dla okresu 2030, czy 2050 i za
bardziej na miejscu widziałby roztrząsanie perspektywy 2017 r. Jest
on także przekonany, że dyskusja
powinna dotyczyć regulacji, a nie
efektów tych regulacji. - Próbujemy
w tej chwili zgadnąć coś, co będzie
się działo w strasznie odległej perspektywie. Coś, co ma być wynikiem
czegoś, czego nie znamy. Nie znamy
regulacji czy narzędzi, które mają do
tego doprowadzić - uważa Malarski.
Dlatego Malarski proponuje dyskusję
na temat tego, jakie regulacje należy wprowadzić, aby osiągnąć cele,
które Europa i świat obecnie zakładają. Uważa on bowiem, że obecna
regulacja unijna (Pakiet klimatyczny) stanowi kompletny chaos, dlatego zapewne nie wytrzyma nawet
okresu 2013-2020. - Sądzę, że ten
okres się skróci i ta regulacja przestanie działać wcześniej - twierdzi.
W sukurs Malarskiemu przychodzi Adam Czyżewski z PKN ORLEN,
twierdząc, że w globalnych scenariuszach dotyczących rozwoju ener-

getyki i gospodarki przewiduje się, iż
polityka energetyczna i klimatyczna
Unii znajdzie szersze poparcie również poza Unią. Wykazuje on również, że są i inne scenariusze, które
mówią, że po drugiej fazie wdrażania polityki klimatycznej cały proces
wygaśnie, czyli europejski system
handlu emisjami przestanie istnieć.
Taka niepewność powoduje, że wiele decyzji inwestycyjnych jest odkładanych. Tymczasem Międzynarodowa Agencja Energii bije na alarm,
że jeżeli do 2017 r. nie podejmiemy
kluczowych decyzji, to będzie już

”

Trudno
odpowiedzieć
na pytanie: kto
determinuje
dziś strukturę
produkcji,
czyli obraz
przyszłego miksu
energetycznego?
Jeśli nie
zarządy spółek
energetycznych,
nie rządy
poszczególnych
państw, nie Unia
Europejska, to
kto?

zbyt późno, żeby zrealizować cele
klimatyczne.

 Kto wyprodukuje nasz
miks?

Trudno odpowiedzieć na pytanie: kto determinuje dziś strukturę produkcji, czyli obraz przyszłego miksu energetycznego? Jeśli nie
zarządy spółek energetycznych, nie
rządy poszczególnych państw, nie
Unia Europejska, to kto? Na pewno
nie konsumenci. Ten chaos powoduje, że nikt do końca nie wie, jak

należy postępować. Jedyną pewną
zmienną jest w tym wszystkim to jak twierdzi Ryszard Malarski - że
cena energii elektrycznej w Polsce
będzie rosła. Nie ma inwestycji, nie
ma wydatków, ale cena rośnie.
Jeśli nie wiadomo do końca kto
odpowiada za strukturę produkcyjną,
to można przypuszczać, że każdy
aktor tego rynku po części. Jeżeli
bowiem dany sposób produkcji w
wybranym środowisku regulacyjnym
będzie najkorzystniejszy, to zarządy
spółek będą kumulowały kapitał na
inwestycje właśnie w tym obszarze,
aby w najbliższych latach osiągnąć
najkorzystniejszy bilans.
Jednak, jak uważa Czyżewski,
podejmowanie decyzji inwestycyjnych na podstawie relacji przewidywanych w przyszłości cen generuje
tak dużą niepewność, że decyzje te
są odkładane. Powoduje to błędne
koło, które wciąż zataczane nie doprowadzi nas do żadnej dywersyfikacji źródeł energii w jakiejkolwiek
perspektywie. A w przypadku odnawialnych źródeł energii, które dziś są
flagowym punktem rozwoju wspólnoty europejskiej, niepewność pogłębia kryzys samej Europy, a także
wciąż powtarzające się i pogłębiające podczas kolejnych konferencji
klimatycznych ONZ fiasko negocjacji międzynarodowych.
Niepewność jest potęgowana także przez sposób regulowania całego procesu, gdzie najpierw
określa się cele, które - jak twierdzą liczni przedstawciele różnych
instytucji - oderwane są od rzeczywistych możliwości i potencjałów poszczególnych krajów członkowskich
wspólnoty, a później dopiero próbuje się znaleźć, czy też stworzyć narzędzia i zasoby do ich osiągnięcia.
Podobny model stosuje teraz Ministerstwo Gospodarki podejmując
debatę na temat energy-mix dla Polski w dalekiej przyszłości. Wybrana
została nienaturalna drogą projektowania przyszłej struktury bilansu
energetycznego. o
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Gaz
z łupków
a struktura
japońskiego
kwiatu
-szka

Jacek Sobański, student, Stosunki Międzynarodowe na Uniwersytecie Opolskim, „Nowa Energia”
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statnimi długimi czasy, nastrój wśród
świadomej młodzieży, do której chcę się
zaliczać, potęguje swój minorowy charakter. Nasze,
skromne, bo skromne, doświadczenie i ukryta w
instynkcie samozachowawczym walka o przyszły
interes w zawoalowanej sztuce życia każe nam
stawiać futurologiczne pytania natury ontologicznej.
Oczywiście, tylu ilu ludzi, tyle pytań i towarzyszące
nim najczęściej echo pustych odpowiedzi.

W

zadanych pytaniach „dudni” niejednokrotnie brzemię konfliktu międzypokoleniowego. Nie są to pytania z serii: jak
żyć dostatnio? Na pytania te dziś
większość młodzieży odpowiada:
„pełnej michy” i „dobrych seriali”.
Ich konstrukcja jest znacznie bardziej skomplikowana, dlatego zadajemy sobie retoryczne pytania:
co w spadku od starszyzny dostaną postsolidarnościowe pokolenia
88', 89', 90' i młodsze, gdy na dobre rozwiną kwiat wieku produkcyjnego? Dlaczego ma to być to idea
rezerwy frakcyjnej w sektorze bankowości i pożyczania pieniądza z
inflacji fiducjarnej każdemu, kto
ma wyczuwalne tętno? Dlaczego
nieskalibrowany na czynnik demograficzny system zusowski? A w
końcu, rozklekotana energetyka?

Co ważne, nie ma odpowiedzi na
pytania ontologiczne bez energetyki, dlatego pozostałe dwa mają
charakter wtórny. Dla mnie, jest to
niemalże tautologia najczystszej
postaci, jednak dla wielu z nas starszych i młodszych - prąd, gaz,
ropa naftowa, a nawet niewidzialny dla percepcji potencjał REDOX,
to naturalistyczny przymiot trwającego średnio 70 parę lat bytu człowieka. Niestety, ten sam człowiek,
jak wskazał niegdyś Herbert Marcuse, ma sposobność jednowymiarową.
Jak to się objawia na przykładzie gazu z łupków? Dopiero co
kiełkującego i zaczynającego piąć
się po przemysłowej altanie sektora gazu ziemnego oraz jak problem
owej jednowymiarowości i konfliktów społecznych w energetyce roz-

wiązał niegdyś 125-milionowy, skumulowany na 377 tys. km 2 naród
japoński - o tym właśnie jest ten
artykuł.

 Nimbizm, a sprawa
głębinowych skał
osadowych TTZ

Zjawisko dość często akademicko mielone w dyskusjach niczym
kawał starego mięsa - nimbizm, to
reakcja społeczności lokalnej na
aktywność przemysłową/przedsiębiorczą/infrastrukturalną w jej regionie. Reakcja, oczywiście, posiadająca znamiona negatywne. Anglicy
krzyknęliby: Not in My BackYard!
Bardziej pragmatyczny Polak - pogoni grabiami. Społeczeństwo „zarażone” nimbizmem, charakteryzuje
efekt zakotwiczenia.
I tu docieramy do marcuse'owskiej jednowymiarowości i dwojakiego naturalizmu. Wnioski są zupełnie
banalne. Z jednej strony protestujący ludzie chcą korzystać i budować
swoje budżety energetyczne i traktują wszelkie formy energii właśnie
za owy naturalistyczny przymiot,
bo bez nich byt lichy, z drugiej zaś,
dobrze by było, gdyby nośniki owej
energii znajdowały się u sąsiada i
to najlepiej z dalekich „okolic okolic”. Zakotwiczone mamy w pamięci XVIII-wieczne myślowe obrazki rodem z „Germinala” Emile Zoli.
Pomińmy już fakt, że jest to sposób myślenia nie tyle egoistyczny,
co niewydajny, bo taką energię, do
takiego użytkownika trzeba dostarczyć, a co za tym idzie - w jakiejkolwiek formie transportu musi się
ona zmierzyć z tarciem 1/oporem. W
percepcji świadomość ta nie funkcjonuje, ale en masse, jako Polacy,
sami w konsekwencji tego protekcjonistycznego zachowania, nakładamy na siebie fiskalne kajdany,
tzn. płacimy tzw. cieplny podatek od

starcia z tarciem. Tego rodzaju sposób myślenia przekazujemy z pokolenia na pokolenie, niestety, równocześnie przymykając drzwi przed
przemysłem, który, jeśli sprawdzą
się nawet najbardziej umiarkowane
prognozy, będzie obradzał „owoce”
dla następnych czterech/pięciu pokoleń. Nie będą to oczywiście trufle
ani kawior, ale na dużą ilość bananów i pomarańczy starczy, wszak
po uwzględnieniu niskiego RR (ang.
Recovery Ratio), miąższości skał
w obrębie TTZ (ang. TransEuropean Transition Zone) na stole może leżeć nadal 400 mld dolarów do
podziału między państwo a spółki,
które uzyskają koncesję na przekopanie i udrożnienie wydobycia.

 Mity, wątpliwości
i niedomówienia

Za występowaniem i nasycaniem zjawiska kotwiczenia stoją
„trąby”. Medialne „trąby” oraz ideologiczni oponenci. Jeżeli Ci drudzy
mają zdrowy, zwyczajny interes w
tym, by przeszkadzać gazownikom
w układaniu swoich przedsiębiorczych puzzli, to już ci pierwsi „zarażeni” są tym samym mechanizmem.
Tak, tak - kotwiczenia, jak ci, którym
mass media służą - społeczność i
straszą. To mniej więcej tak, jakby
palacz innemu palaczowi podawał
sensowne argumenty za tym, by
rzucił palenie. Tak dużo się mówi o
mcdonaldyzacji, zjałczeniu debaty
publicznej. A tymczasem system
funkcjonowania czwartej władzy
jest oparty na „krzyku”. Krzykliwość
to darwinowska cecha pozwalająca przetrwać w ewolucyjnym biegu ludziom dysponującym piórem i
prasą drukarską oraz nadajnikiem
i częstotliwościami. Dlatego też w
kontekście gazu z łupków najczęściej słyszy się o trzęsieniach ziemi,
metanie w kranach, skażeniu środo-

wiska, grabieżstwie, czy chemii. To
tematy najbardziej „sprzedawalne”.
Z kolei „na pasmach i łamach” rzadko słyszy się/czyta o możliwości
dokonania pozytywnego dla Polski
i Polaków arbitrażu cenowego, zaprzestaniu dotowania gazu z Rosji
w postaci mieszania go z rodzimym
zaazotowanym, czy wysokometanowym (kwota rzędu 2,5-3 mld zł
rocznie). Główne ośrodki przekazu
dysponują świetnymi danymi szczegółowymi, której rozbijają portret
psychologiczny Polaka na kwanty i wiedzą. Wiedzą, że przeciętny
obywatel znad Wisły „cierpi” na tzw.
zewnętrzny ośrodek kontroli, opisany szerzej przez psychologów środowiskowych. Czym ten fenomen
się objawia? Między innymi wiarą i
religią. Wielu z nas potrzebuje autorytetów, w których aureoli można utonąć. Przyjmujemy ich uwagi
często bezkrytycznie, bez słowa i
krzty zastanowienia. To paradoks,
ale to doskonale żyzna gleba na zupełnie jałowe praktyki. Bynajmniej
nie obiektywne. Słabość Państwa
Polskiego i jego instytucjonalna niewydolność niejako wpycha obywateli w ramiona szarlatanów, których
styczność z głębinowym przemysłem była nikła, a interesowność
jest rychła.
Bo co z tego, że w Polsce jest i
będzie na nowo formułowanych 10
ustaw zaangażowanych w kwestie
łupków i „błękitnego złota”, jakie w
nich drzemie, że istnieją procedury OOŚ grupy I i II, jeżeli przeciętny obywatel nie ufa niemalże mechanicznym i asertywnym ruchom
urzędników w zakresie stosowania prawa. W Kowalskim funkcjonuje pojęcie urzędnika-barykady, w
starciu, z którym czuje się malutki,
bo nie stoi za nim majestat. Każdy z nas wyrabiał prawo jazdy (lub
chociaż kartę rowerową), składał w
pospiesznej atmosferze zeznanie

1) Nomen omen, każde działanie, w każdej dziedzinie, na poziomie każdego życiowego konwenansu powinno być zoptymalizowane tak, by był on jak najmniejszy. Ale o tym, być
może kiedyś przyjdzie mi napisać w osobnym artykule. Na dziś niewiele z funkcjonalności człowieka w systemie monetarnym ma powiązanie z realnym zużyciem energii, czy tym
bardziej eksergii.
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dochodowe, więc z własnego lub
zasłyszanego doświadczenia krzywdząco koncypuje jak analogiczna sytuacja wyglądałaby, gdyby doszło do
sytuacji kryzysowej przy wydobyciu
gazu z łupków. Stąd, jeżeli już się raz
zgodziłby na odwierty - myśli - nie
byłoby odwrotu, kapliczki na odwiert
nigdy by już nie założono.
Przykładu suzerenowi władze
faktycznie nie dają. Przykro się robi,
gdy w kwestii dotyczącej racji stanu,
w niejednym „krzykliwym” reportażu,
niejeden inspektor ima się produkcji pożywki dla mediów świadcząc
przed kamerami, iż wiedzę na temat
związków chemicznych używanych
do odwiertów czerpie z szanowanego, niemniej nie do końca kompetentnego źródła, jakim jest internet,
czy wikipedia. Dochodzi jeszcze do
tego niemożność inżynierów biorących udział w rutynowych odwiertach, do jasnej, plastycznej, obrazowej, czerpiącej z życia, artykulacji
argumentów „za” i „przeciw”. Zamiast
tego tuż po obiedzie, a przed „Klanem” raczy się społeczność lokalną takimi terminami jak: perforacja,
szczelinowanie, płuczka z dodatkiem
chlorku potasu, sproszkowane bakterie anaerobowe. A potem „weźta
nam pozwólta wejść na wasze pola”. Też bym nie pozwolił.
Intelektualna pleśń i niezdrowa
narośl zaczyna panoszyć się w umysłach ludzi, którzy mają prawo nie
interesować się na co dzień przemysłem gazowym - gwarantuje to
nam art. 31 pkt. 2 Konstytucji RP. A
mity hulają w biosferze. Na szczęście, nie jesteśmy odosobnionym
przypadkiem, nie tylko nasze społeczności lokalne wątpią bardzo. A
jak i jest popyt na wątpienie, to i zupełnie klasycznie pojawia się podaż
na jego podsycanie i/lub niwelowanie. Spróbujmy zniwelować niektóre,
gdyż podsycających jest wiele.
 Operacje na gazie z łupków zaj-

mują ogromne połacie terenu:
FAŁSZ. Średnio jest to 2,5 hek-

tara (z uwagi na to, że gros prac
jest prowadzonych pod ziemią,
horyzontalnie), co na słabo zaludnionych terenach wiejskich
stanowi krople w całym areale.
Warto przy tym dodać, że największe prace nad rozwojem
technologii frakcjonowania łupków prowadzono w Fort Worth
w basenie Barnett, 17. co do
wielkości mieście USA, liczącym
oficjalnie blisko 750 tys. mieszkańców. Wiertnie stawiano m.in.
na kampusie uniwersyteckim.
 Eksploatacja złoża gazu z łupków to hałas: 1/10 PRAW DA, 9/10 FAŁSZ. Co prawda
podczas trzytygodniowej pracy wiertni i drylowania otworu
wygenerować może się nawet
100 decybeli, co prawie dwukrotnie przekracza standardową
normę, ale oczywiście można
„diament” obstawić ekranami
dźwiękochłonnymi i po kłopocie.
W trakcie rutynowej eksploatacji nie ma żadnych problemów
z hałasem, gwarantuje to fizyka. Gaz ziemny jest lżejszy od
powietrza i do wydobycia go na
powierzchnię nie potrzebuje głośnych stacji kompresorowych,
jak w przypadku ropy naftowej.
Ulatnia się do systemu samoistnie.
 Instalacje szpecą unikalny, lokalny krajobraz: FAŁSZ. Praktycznie większość sprzętu
można wkopać w ziemię. Na
lądzie pozostaje „maszyneria”
wielkości TEU, czyli standardowego kontenera handlowego,
które oglądać możemy np. w
porcie gdyńskim. Dla zwolenników utopijnego, bo faustowskiego spotkania z przyrodą, to zła
wiadomość.
 Przemysł ten zużywa ogromne
ilości wody: FAŁSZ. Jaka jest
semantyka frazy „ogromne ilości”? Przeciętnie na jeden odwiert przeznacza się 15 tys.
kubików wody, to ilość, jaką w

ciągu sezonu przeznaczamy na
irygację 3 hektarów pola kukurydzianego, czy 18-dołkowego
pola golfowego w ciągu miesiąca. W USA, a konkretniej Luizjanie, zużycie wody na kilku
setkach odwiertów pochłonęło
mniej niż 0,5% ogólnego zużycia. W Wielkiej Brytanii obliczono na konkretnym przykładzie
odwiertu (Cuadrilla Resources
w Lancashire w Wielkiej Brytanii), że zużycie wody jest o blisko połowę mniejsze niż wycieki
z rur kanalizacyjnych w Manchesterze. Na dokładkę można dodać, że w prowincji Quebec z
amerykańska zwany przemysł
shale gasu zużył 2,4% użytkowanej wody, podczas gdy na
radosne mycie aut w myjniach
4%.
 Zanieczyszczona woda skazi źródła głębinowe, będące
wodopojem dla mieszkańców:
FAŁSZ. Tego zakazuje prawo
UE, ale jeżeli ktoś nie wierzy w
legislację może odwołać się do
autorytetu Jacka Jezierskiego byłego głównego geologa kraju,
który wykluczał w swoich przemówieniach niejednokrotnie taką możliwość w sposób do bólu
merytoryczny i... może to była
największa „wada” tych przemówień. Prawie każdy proces chemiczny zanieczyszczający wodę
da się „odwrócić”, stąd na miejscu odwiertów będzie zbiorcza
oczyszczalnia, która doprowadzi
zużytą wodę do takiego stanu,
że będzie ona mogła pieścić nasze gardła, po wcześniejszym
rozrządzie redox.
 Substancje chemiczne, których
używają koncer ny są tajne:
FAŁSZ. Zapraszamy do kontaktu z naszą redakcją, udostępnimy pełną listę chemikaliów
używanych do szczelinowania,
większość z nich to molekuły, z którymi na co dzień mamy
styczność, aplikując sobie choć-

by podniebienną przyjemność w
postaci kolorowych żelków. Jeżeli jednak kompetencja naszej
redakcji wydaje się komuś niewystarczająca, to zachęcamy do
korespondencji z Państwowym
Instytutem Geologicznym, czy
Europejską Agencją Chemikaliów (ECHA), która stoi na straży
rynsztoku w tym zakresie. „Chemia”, bo przecież woda i piasek
to też „chemia”, tylko przez nas
nieantycypowana jako „chemia”
właśnie, stanowi najczęściej do
0,5% płuczki. Warto dodać, że
w przeciętnej płuczce znajdują się średnio trzy związki chemiczne, nie więcej. Jakikolwiek
wyciek, grozi utratą koncesji.
 G a z z ł u p k ó w z a c e m e n t u je energetykę i nie dopuści na
rynek Odnawialnych Źródeł
Energii: PRAWDA to i FAŁSZ
zarazem. Przede wszystkim
gaz jest mniej więcej tak samo
kalorycznym paliwem, jak ropa,
bardziej od węgla. Jednak jest
surowcem droższym (ale za to
o połowę mniej emisyjnym). W
Polsce możność korzystania z
własnych zasobów miałaby jawne korzyści, w tym ekonomiczne
przede wszystkim. To, jak zostaną skanalizowane potencjalne
środki z tego tytułu - to wola
rządowa. Jeżeli takowa będzie,
to będą i same OZE i RD&D.
 Frakcjonowanie przyczyni się
do obecności metanu w przeciętnym kranie: FAŁSZ. W tym
zakresie obowiązuje zasada domniemania niewinności przemysłu gazowego. Takie przypadki,
jak te rodem z filmu „Gasland”,
gdy po odkręceniu kurka z wodą i podsunięciu źródła plazmy
ognia woda zaczęła płonąć,
zdarzały się PRZED ekspansją
rozwoju tego przemysłu. Służą

nam tu dane ze Stanów Zjednoczonych. Przypadki „ognistej wody” bez inercji wierteł za
łupkami zdarzały się kolejno w
1973 r. w Albercie, 1983 r. w
Pennsylvanii, 1987 r. w Tennessee .
 Francja i Rosja „mówią, że” gaz
z łupków jest szkodliwy.
Pozwolicie Państwo, że ten argument pozostawię w formule n/c.

 Antidotum: kwiatek
rodem z Japonii

Ten artykuł z pewnością nie dotrze do szerokiego spektrum społeczności lokalnej. Nikogo nagle nie
olśni, nikt nie poświęci swojego pola, ot tak dla spójności zasady polskiej państwowości. Potrzebne są
zatem rozwiązania systemowe oparte o fundament. Tym fundamentem,
może to patetyczne, jest Konstytucja RP, a konkretniej jej 1 art., cytując: „Rzeczpospolita Polska jest
dobrem wspólnym wszystkich obywateli”. Skoro tak, skoro do państwa, do mnie, do mojego wroga,
do Pana Premiera i Prezesa Partii Opozycyjnej, należą wszystkie
skarby znajdujące się pod naszymi
stopami, to właściwie, nad czym
tu się zastanawiać? Wywłaszczyć i
tyle. Oczywiście, nie można dehumanizować relacji ogół-jednostka i
igrać z poczuciem sprawiedliwości.
Japończycy zastosowali niegdyś u
siebie system, który mógłby znaleźć naśladowców nad Wisłą, gdyż
jest praktyczny i pragmatyczny, pozbawiony usztywniającego gorsetu.
Z uwagi na charakterystykę przemysłu gazowego - wiercenia horyzontalne - i możliwość dobrania się
do miąższu zasobów z wielu stron,
może okazać się to przysłowiowym
strzałem w dziesiątkę.

Dlaczego Kraj Kwitnącej W iśni? Japonia, nie trzeba nikomu
tłumaczyć, to kraj ubogi w surowce, posiadający jednocześnie mniej
więcej od lat 70. ubiegłego wieku potężne ambicje w dziedzinie
nowych technologii i wydajności
produkcyjnej, tej drugiej zwanej
czasami niezręcznie „konserwatyzmem energetycznym”. Tę doktrynę
zaczął materializować legendarny
premier Masayoshi Ohira na fali I
Kryzysu Naftowego. Jednakże przy
zasobach niewiele ponad 145 mln
baryłek ropy naftowej oraz 32 mld
m 3 gazu ziemnego musiał nastąpić
zwrot ku bardziej obfitym nośnikom
energii - postanowiono postawić
na energetykę jądrową. Instalacje
rozszczepiające atom wzbogaconego uranu miały stanąć w każdej z
9 stref należących do takiej samej
liczby spółek energetycznych. Zgodę na to wyraziły Kyushu Electric,
Shikoku Electric, Chugoku Electric,
Kansai Electric, Hokuriku Electric,
Chubu Electric, Tokyo Electric, Tohoku Electric oraz Hokkaido Electric. Dzięki ich staraniu miały powstać i ostatecznie powstały m.in.
reaktory: Matsushima, Tomari, Ashihama, Namie, Noto, Hidaka. Droga
do ich ostatecznej eksploatacji była jednak przydługawa i wyboista z
uwagi na konflikty z rybakami, którzy mieli w pobliżu projektowanych
instalacji swoje siedziby i gospodarstwa domowe. Lokalizacje przybrzeżne z powodów technicznych
(bliskie źródło wody przeznaczanej do chłodzenia oraz moderacji
samego procesu energetycznego)
były tymi najbardziej pożądanymi
przez 9 wyżej wymienionych podmiotów. Na co między innymi, podkreślam to słowo (gdyż była to jedna ze składowych sukcesu), wpadli
Japońscy menedżerowie? Przedstawia to rys. 1.

2) Case study z Pennsylvanii: http://news.google.com/newspapers?id=18daAAAAIBAJ&sjid=qG0DAAAAIBAJ&pg=4586,4617703&dq=methane+in+well+water&hl=en
Case study z Tennesse: http://news.google.com/newspapers?id=j-wlAAAAIBAJ&sjid=JfwFAAAAIBAJ&pg=3594,3785192&dq=tap+water+flame&hl=en
Case study z Alberty:http://news.google.com/newspapers?id=rSFlAAAAIBAJ&sjid=NogNAAAAIBAJ&pg=3908,1697810&dq=methane+in+well+water&hl=en
3) Dane z: shalegasinfo.eu
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Strukturę współzależności benefitowej pośród okolicznych gmin
znajdujących się w poszczególnych
prefekturach Japonii, które to ciało
(prefektura) dysponuje gubernatorem oraz jednoizbowym parlamentem. Owa struktura przyjęła formę
kwiatka, tak też zwykło się ją nazywać. W centrum: zalążnia, czyli gmina - gospodarz instalacji, a wokół
niej wianuszek płatków, czyli gminy
sąsiednie. Z tym że gmina-centrum
otrzymuje od spółki energetycznej
100% podatków z tytułu prowadzonej działalności, a pozostałe gminy
100% tego, co dostaje gmina-zalążnia, tyle że do podziału między
siebie. Dla przykładu: gdy zalążnia
otrzymuje 1 mln dolarów rocznie, pozostałe, a przypuśćmy, że jest ich
5 - również 1 mln dolarów, ale do
podziału.
Jakie korzyści niesie ze sobą ten
system? Przede wszystkim buduje
solidarność finansową lub materialną,
jakkolwiek ją nazwiemy, a co za tym

idzie eliminuje (nie likwiduje) ryzyko
nimbizmu, gdyż nawet te gminy, które
nie mają pierwotnego interesu (na ich
terenie nie ma instalacji) - aktywnie
uczestniczą w zbieraniu owoców pochodzących z zalążni, równocześnie
wywierając nań presję. Tworzymy zatem układ podobny do... państwa,
suzerena. Przecież wśród nas również panują odmienne opinie i interesy, ważne jednak, by je w rozsądny
sposób bilansować. W tym, jednym,
małym kwiatku mamy skomasowane
różne interesy - mieszkańców zalążni, którzy posiadają największy opór
przed konstrukcją w ich sąsiedztwie
czegoś na kształt reaktora oraz okolicznych gmin, które niejako za nic, za
swoje jestestwo otrzymują płatność i
przekonują gminę-centrum do zaakceptowania wniosków przedsiębiorcy.
Wygląda to trochę, jak przekupstwo,
ale, gdy czuwa nad wszystkim i bilansuje serię wydarzeń praworządny
organ centralny, system funkcjonuje
sprawnie.

Japończycy po wieloletnich badaniach empirycznych w latach
1962-79 doszli bowiem do wniosku, że to właśnie ekonomia najbardziej „znieczula” ludzką percepcję i
bojaźliwość, co nie jest oczywiście
niczym zaskakującym. Wszak gatunkiem dominującym wśród nas
jest Homo Oeconomicus, obecny
w różnych modyfikacjach. Co istotne! Ten system finansowego spoiwa
gminy-centrum oraz sąsiadów może
zadziałać również w przypadku sektora gazu z łupków, ba posiada atut,
którego nie ma przemysł atomowy tj. mobilność. Tak, jak w przemyśle
nuklearnym ciężko jest z przenosinami reaktora do sąsiadów obok, w
inne miejsce w przypadku ostatecznej niezgody mieszkańców zalążni,
tak z wiertnią, jednym kontenerem
nie powinno być najmniejszych problemów. Ponadto, przemysł gazu z
łupków bazuje w głównej mierze na
sukcesie wierceń horyzontalnych,
stąd w wielu przypadkach będzie
można po prostu przenieść swoją
działalność nieopodal, do sąsiedniej gminy i „dostać” się do tego samego złoża z innej strony. Koncept
warty przemyślenia, gdyż łagodzi
ból i gorączkę nimbizmu w sposób
sprawiedliwy, a jak dowodzą rozliczne badania słynnego psychologa Stanleya Milgrama ludzie poszukują sprawiedliwości w stosunkach
społecznych, czego dowodem może być eksperyment, który dowiódł
istnienie efektu optimum. Niemniej,
kończy się miejsce na dalsze rozważania, dlatego polecam serdecznie
samodzielne dotarcie do literatury
opisującej ten fenomen. Zrozumienie go byłoby pomocne szczególnie tam, gdzie dochodzi do styku
przedsięwzięć energetycznych ze
społeczeństwem i niezbędne jest
elastyczne podejście do problemu,
a nie urzędnicze, statystyczne ujęcie ludzi w słupki i tabele. Wszak
według statystyk przeciętny człowiek na Ziemi ma jedno jądro i jedną pierś. o
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rzewidywania
różnych interesariuszy
rynku energetycznego,
dotyczące struktury
bilansu energetycznego
Polski za kilkadziesiąt
lat malują piękny obraz
naszej przyszłości.
Mamy być państwem
konkurencyjnym,
efektywnym,
obywatelskim,
ekologicznym,
innowacyjnym
przedsiębiorczością
swoich mieszkańców,
nowoczesnym, mądrym
i z wysokimi
standardami,
zdywersyfikowanym
i oplecionym inteligentną
siecią. I to wszystko już
w 2050 r.

 Polski cień europejskiej
donkiszoterii
klimatycznej

Tymczasem, przynajmniej kilkanaście najbliższych lat będzie dużo
mniej różowych. Raport Komisji Europejskiej "Energy Roadmap to 2050",
prezentujący kilka możliwych scenariuszy transformowania europejskiego sektora energetycznego na zielony w każdym wariancie pokazuje, że
cena energii będzie stale rosła: w najlepszym wypadku do conajmniej 50%
w 2030 r. I to niezależnie od wyboru
mniej lub bardziej ekologicznego wariantu. Mapa zakłada, że do 2050 r.
Europa zmniejszy emisje CO2 o 80%
w stosunku do poziomu z 1990 r.
Kwestie globalnego ryzyka klimatycznego jak na razie wszędzie poza
Europą ustępują miejsca tak ludzkiemu pragnieniu bezrefleksyjnego pogłębiania konsumpcjonizmu. Konferencja klimatyczna ONZ w Durbanie
pokazała, że na pewno do 2020 r. Europa pozostanie na świecie samotnym
wojownikiem w tej walce z wiatrakami.
Wspólnotowa gospodarka zadławi się
wzrostem kosztów produkcji, a reszta
świata będzie realizowała swoje cele
gospodarcze kosztem środowiska. Jak
w takiej sytuacji powinna się zachować
Polska, która nie posiada własnego celu klimatycznego? Polski Rząd tego nie
wie. Stara się też o tym nie mówić, ale
wskazują na to jego działania.
Polska znajduje się już dziś w sytuacji szczególnej. Znaczna część
obecnie istniejących bloków energetycznych wymaga nowych inwestycji
i zastąpienia zużytych instalacji nowocześniejszymi. Realizacja zapotrzebowania energetycznego Polski opiera
się w 93% na węglu, którego koszty
wydobycia u nas rosną wraz z importem surowca. Niekorzystna umowa gazowa z Rosją, która obowiązuje nas do
2022 r. powoduje, że w sytuacji nadpodaży gazu na globalnych rynkach,
będziemy płacić drożej, pomimo, że
cena gazu na świecie przynajmniej w
najbliższym czasie spadnie (prognoza

firmy badającej rynek energetyki A.T.
Kearney). Przedsiębiorstwa i instytucje
zainteresowane rozwojem marginalnej
dziś technologii OZE narzekają na niejasną politykę rządu i wycofywanie się
z finansowania tej branży. Udało się
także zbudować infrastrukturę prawną
generującą dla potencjalnych inwestorów w OZE problemy, które skutecznie
ich zniechęcają. W dziedzinie efektywności energetycznej państwo nie będzie wzorem dla obywateli, czego dało
wyraz w ustawie regulującej tę sferę,
odpuszczając sobie obowiązek podnoszenia efektywności w administracji publicznej. Jednocześnie budujemy
elektrownię jądrową, której kosztów
nikt nie jest w stanie dzisiaj określić
i której sprzeciwia się 53% Polaków
(badania CBOS z kwietnia 2011 r.).
Raport Europejskiego Banku Inwestycyjnego wskazuje, że do 2020 r.
łączna wartość kapitału, który powinien
być zainwestowany w sektorze wynosi około 76,5 mld €. Przy obecnym
średnim kursie euro jest to około 350
mld zł. Największy koszt to instalacje
CCS, które miałyby pochłonąć 25 mld
€, kolejne to elektrownie węglowe (15
mld €), odnawialne źródła energii (12
mld €), poprawa efektywności energetycznej (10 mld €), linie przesyłowe
(10 mld €) oraz elektrownia jądrowa
(4,5 mld €).

 Czy ochrona klimatu

powinna być głównym
celem polityki
energetycznej?

Bolesław Jankowski, wiceprezes
spółki Badania Systemowe EnergSys
uważa, że kształtowanie przyszłego
miksu energetycznego powinno być
wynikiem określonych działań, a nie
politycznego arbitrażu. - Kluczową
sprawą jest trzymanie się pewnej klasyki, czyli celów polityki energetycznej.
Podstawowe 4 cele to: bezpieczeństwo energetyczne, koszty energii, środowisko, gospodarka i miejsca pracy.
Polska polityka energetyczna powinna w sposób bezpośredni nawiązywać

do tych celów - uważa Jankowski. Jego zdaniem wyraźna deformacja celów polityki energetycznej objawia się
na poziomie unijnym właśnie tym, że
na pierwszym miejscu stawia się cel
ochrony klimatu. - To niespotykane, że
w trzech celach unijnej polityki energetycznej nie ma kwestii zabezpieczenia
dostaw energii po racjonalnych cenach - podkreśla. Drugi jest związany
ze zmniejszeniem zależności od importu węglowodorów, a trzeci z rozwojem
społecznym i gospodarczym. A de facto wdrażane są jedynie intstrumenty
dotyczące pierwszego celu.
Wobec tej logiki Polska przyjmuje zdeformowane już cele unijne i nie
formułuje żadnych własnych celów i
strategii rozwoju, które pokazywałyby
w jaki sposób będą realizowane pozostałe wymienione cele, tj. bezpieczeństwo dostaw oraz rozwój gospodarczy
i społeczny. Podobnie jak w przypadku wspólnej waluty może się okazać,
że nie dla wszystkich krajów wdrożenie jednego systemu jest korzystne.
Tak samo wdrożenie bardzo sztywnej
i jednostronnie ukierunkowanej polityki
energetycznej nie dla wszystkich może
być odpowiednie.
Jankowski jest przekonany, że
Francja na Pakiecie 3x20 może skorzystać dlatego, że polityka klimatyczna broni energetyki jądrowej. Podobnie
Niemcy, które rozwinęły przemysł produkujący urządzenia na rzecz energetyki odnawialnej. - Te kraje korzystają
na tym, bo nawet gdy inwestuje się w
drogie elektrownie wiatrowe, panele fotowoltaiczne, czy instalacje biogazowe,
to przemysł niemiecki je dostarcza i ma
z tego tytułu przychody i miejsca pracy.
Polska natomiast jest importerem tych
technologii - przekonuje przedstawiciel
EnergSys. Dlatego niezbędne jest wypracowanie koncepcji aktywnych, które dopasowują rozwój polskiej energetyki do tego, czym dysponujemy, tzn.
do naszych zasobów, kompetencji,
zdolności naszych firm. Po to, żeby
rozwój energetyki również stymulował rozwój naszych przedsiębiorstw i
przemysłu. Bezrefleksyjne podążanie
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za celami i koncepcjami, które są formułowane ogólnie dla całej Unii, dla
Polski może okazać się niekorzystne.
Założenie, iż Polski miks energetyczny powinien odzwierciedlać gospodarcze i społeczne aspiracje rozwoju
kraju, podziela Andrzej Kassenberg,
prezes Instytutu na Rzecz Ekorozwoju. - W myśleniu o miksie energetycznym istotne jest widzenie problemu
jako części budowania konkurencyjnej gospodarki polskiej, także w kontekście tworzenia odpowiedniej ilości
miejsc pracy - uważa prezes Kassenberg. Jego zdaniem trudność implementacji europejskiej polityki klimatycznej w Polsce jest także szansą.
- Powinna ona być wykorzystana w
sposób niedający większości profitów
państwom trzecim, jak np. w przypadku budowy energetyki jądrowej, gdzie
około 80-90% korzyści z zakupu różnego rodzaju instalacji wyjdzie z Polski do Francji, USA, czy Japonii - wylicza Kassenberg. Tymczasem budowa
energetyki odnawialnej, mikrorozwiązań, biogazowni, energetyki solarnej to
jest kierunek, który może wzmacniać
Polską gospodarkę i tworzyć nowe
miejsca pracy. Pod warunkiem inwestycji w badania i rozwój nad rodzimymi technologiami OZE.

 Polska krajem bez
alternatywy

Niewątpliwym problemem Polski
jest brak sensownej alternatywy dla
polityki klimatycznej wspólnoty. Wojciech Stępniewski, dyrektor Programu „Energia i klimat” w WWF Polska
jest przekonany, że w ciągu kilkunastu lat technologie rozproszone wejdą
szturmem na rynek i będą używane
masowo również w Polsce. Ten optymizm studzą obecne regulacje dotyczące technologii OZE, które są bardzo niekorzystne. - Mamy sytuację,
kiedy małe i średnie przedsiębiorstwa,
które chcą zaintestować w mikrowiatrak, rezygnują z tych projektów, ponieważ muszą w kilkunastu urzędach
uzyskiwać różnego rodzaju dokumen-

ty - przekonuje Stępniewski. W jego
opinii eliminacja tych barier powinna
spowodować masowy rozwój energetyki rozproszonej. Dodatkowy bodziec
musi iść ze strony państwa, które powinno przestać skąpić na inwestycje
w innowacje.
Stępniewski wierzy w przedsiębiorczość Polaków i jest przekonany, że
gdyby ten rynek energii nie był przeregulowany, to iwnestycje w OZE dałyby
korzyści głównym płatnikom polskich
podatków. Model energetyki, gdzie mikrowiatraki czy mikrobiogazownie posadowione w gospodarstwach rolnych
produkują energię przy wykorzystaniu sieci inteligentnej do prowadzenia
działalności gospodarczej, jest jego
zdaniem optymalnym rozwiązaniem.
Mieszkańcy Polski powinni mieć możliwość wyboru: czy kupować energię
z sieci, czy ją samodzielnie produkować. Do tego potrzebna jest edukacja
w zakresie poszanowania energii, wiążąca się ze zmniejszaniem konsumpcji.
Tymczasem edukacji tej brakuje
również w państwach zlokalizowanych
na zachód od Odry. Zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarki Ministerstwa Gospodarki, Zbigniew
Kamieński wskazuje na dane mówiące, że emisja z konsumpcji w tych krajach, które są najbardziej ekologiczne
jest wyższa niż w Polsce. Dlatego w
jego przekonaniu podejście do polityki
klimatycznej Unii Europejskiej jest zatrważająco złe dla Unii jako takiej. W
krajach, które realizują bardzo zgodnie
z polityką klimatyczną redukcję emisji
CO2, zupełnie nie zmieniły się przyzwyczajenia konsumpcyjne obywateli. - Można powiedzieć, że realizacja
ograniczeń emisji CO2 w sposób, jaki
ma to miejsce poprzez cele indykatywne prowadzi do sytuacji gorszych niż
gdyby ich nie było - uważa Kamieński.
I jako kolejny przykład podaje zastępowanie węgla gazem, który jest mniej
emisyjny. Tymczasem nikt nie zwraca
uwagi na ilóści metanu (około 25-krotnie bardziej obciążającego atmosferę
niż CO2), który wydostaje się w procesie produkcji gazu ziemnego.

Daria Kulczycka z PKPP Lewiatan dodaje, że problemem w dyskusji
na temat przyszłości energetycznej
Polski jest określenie potrzeb energetycznych. Tymczasem Polska ma
duży potencjał zmniejszenia zużycia.
Nie we wszystkich branżach, ale bez
specjalnych regulacji w 10-leciu przedkryzysowym produkcja przemysłu podwoiła się w cenach stałych, a zużycie energii spadło o 30%. - Olbrzymie
możliwości są w tym zakresie zarówno
w przemyśle, ale przede wszystkim w
budownictwie - uważa Kulczycka. Pytanie tylko, jak przeprowadzić proces
zmniejszania energochłonności naszej
gospodarki w oparciu o obecną legislację i brak jakichkolwiek sensownych
programów operacyjnych.

 Co z tym atomem?
Po drugiej stronie bieguna polityki
energetycznej jest usadowiona energia jądrowa. W sensie ekonomicznym i politycznym ma ona jednak z
OZE pewną cechę wspólną: obydwie
sfery wymagają dużego wsparcia finansowego i logistycznego ze strony
państwa. Krzysztof Blusz, wiceprezes
Centrum Strategii Europejskiej demosEUROPA uważa, że sektor energetyki jądrowej jest tym wymiarem, który nie podlega normalnym warunkom
rynkowym, ze względu na skalę zjawiska, zarówno jeśli chodzi o aspekt
polityczny, akceptacji społecznej, a
także ekonomii. To nie jest już zwykła
decyzja aktorów rynku, ale zawiera w
sobie bardzo ważny element decyzji
politycznej. Z kolei Bolesław Jankowski, wiceprezes EnergSys, zauważa,
że polski Rząd nie opracował żadnej
oceny skutków wdrożenia Pakietu klimatyczno-energetycznego UE. A dopiero w opracowaniu o taką analizę
można podjąć społeczny dyskurs. Nie
ma też opracowania rządowego, które pokazywałoby korzyści z wdrożenia
energetyki jądrowej w Polsce. A to jest
przecież decyzja strategiczna na conajmniej 100 lat. Podobnie jeśli chodzi
o krajowe OZE.

Zbigniew Kubacki, dyrektor Departamentu Energetyki Jądrowej w
Ministerstwie Gospodarki twierdzi, że
wprowadzanie do dyskursu publicznego alternatywy OZE - energetyka jądrowa jest błędem, który należy
przełamać: - To nie są wykluczające
się źródła energii - przekonuje Kubacki. Wskazuje on na problemy z
zasobami mineralnymi, kłopoty z węglem (którego zaczyna brakować i
którego koszty rosną), a tymczasem
ilość potrzebnej energii będzie zdecydowanie rosła. W tej chwili konsumujemy o połowę mniej energii niż
rozwinięte kraje Unii Europejskiej. Prognozy wskazują, że nadal będziemy
rozwijali gospodarkę, a każdy przyrost PKB wymaga większej podaży
energii. - Energia jądrowa powinna
być w energy mix umieszczona. Znajduje ona uzasadnienie ekonomiczne. Według wszelkich analiz jest to w
tej chwili najtańsze źródło produkcji
energii elektrycznej - podkreśla przedstawiciel DEJ. Ze względu na swoje
technologiczne i ekonomiczne uwarunkowania energetyka jądrowa pozycjonuje się w perspektywie długoterminowej.
Jednocześnie, dzięki energetyce
jądrowej ma wzrosnąć ogólny poziom
kultury technicznej w Polsce. - Jest to
dziedzina - dowodzi Kubacki - która
wymaga bardzo wysokiej klasy i jakości dostarczanych towarów i usług.
Ona musi przede wszystkim być bezpieczna, co wymusza wysokie standardy zarówno jeśli chodzi o pracę,
kulturę techniczną, jak i usługi świadczone na rzecz tej energetyki. Po drugie ma ona spowodować rozwój polskiej nauki: w tej chwili powstaje na
polskich uczelniach 14 nowych kierunków, które będą kształcić kadry dla
energetyki jądrowej. Kubacki odrzuca
także argumenty zwolenników alternatywnych dla energetyki jądrowej
technologii. - Sektor energetyki jądrowej w Polsce będzie wspierać procesy gospodarcze, Ministerstwo będzie
dążyło do zwiększonego udziału polskich przedsiębiorstw w całym pro-

cesie planowania, projektowania,
budowania i eksploatacji elektrowni. Obecnie już polskie przedsiębiorstwa bardzo intensywnie uczestniczą
w budowie elektrowni atomowych w
Europie, a może to też być pewna
specjalizacja, którą będziemy mogli
osiągnąć myśląc o eksporcie produktów i usług - podsumowuje Kubacki.

 Kto nam zdywersyfikuje
energetykę?

W minionej kadencji Rząd zaprezentował strategiczny dokument Polska 2030. Miał on wywołać publiczną
debatę właśnie na temat przyszłości
naszego kraju. Sam fakt i pomysł wydawał się interesujący, ale niestety
tej debaty nie ma. Dokument zawiera konstatację, że jeżeli nie stworzymy pewnej w miarę zrównoważonej
koncepcji rozwoju kraju, to Polska będzie dryfować. - Ja dzisiaj widzę, że w
kwestii energetycznej Polska dryfuje
- mówi Kassenberg. Dryf odbywa się
na nadciągających z różnych stron falach: aby zaspokoić roszczenia górników - politycy koniunkturalnie wspierają wydobycie węgla kamiennego i
brunatnego, aby dopasować się do
wymagań Unii - Rząd implementuje jej wskazania dotyczące zielonej
energii na poziomie niezbędnego minimum. Tymczasem Kassenberg nie
ma wątpliwości, że stworzenie solidnego modelu rozwoju gospodarczego kraju musi być wynikiem podjęcia odważnych politycznych decyzji
wskazujących na konkretne priorytety i narzędzia ich realizacji. I uważa on, że właściwym kierunkiem jest
budowa demokracji energetycznej,
czyli w dużej części rozwiązywanie
problemów lokalnie, poprzez gospodarstwa domowe, poprzez gminy, powiaty. - Energetyka rozproszona ma
budować demokrację energetyczną,
a dziś mamy dyktat dużych wielkich
koncernów, które prowadzą nas do
sytuacji niekorzystnej dla naszego
kraju w przyszłości - tłumaczy Kassenberg

Podobnego zdania jest Daria Kulczycka, dyrektor programu „Energia i
Klimat” PKPP Lewiatan. Według niej
obecny poziom monopolizacji energetyki jest barierą w rozwoju, a publiczny właściciel sektora - Skarb
Państwa - oświadcza, że za kilka lat
może nam zabraknąć energii. Dlatego optymalna transformacja powinna
dokonywać się w kierunku modelu
zróżnicowanych wytwórców i źródeł
energii. Jednak na pierwszym miejscu
powinien stać interes konsumentów
energii (zarówno gospodarstw domowych, jak i przemysłu), a nie potrzeby
sektora. I - jak przekonuje Kulczycka - to ten interes powinien stanowić
główny czynnik określający polityczne prerogatywy. - Musimy pogodzić
się z tym, że konieczna jest budowa
pewnego modelu przejścia do energii, która będzie produkowana w różnych źródłach, zarówno dużych, jak
i rozproszonych - mówi Kulczycka.
Wątpliwości ma w tym aspekcie
Tomasz Dąbrowski, dyrektor Departamenu Energetyki Ministerstwa Gospodarki, który twierdzi, że w coraz
mniejszym stopniu jesteśmy w stanie
samodzielnie, czy suwerennie kształtować politykę energetyczną. Zgadza się on jednak, że dywersyfikacja i
zróżnicowanie źródeł energii powinny
być głównym celem polskiej polityki
energetycznej.
Sposobem na rozwiązanie polskich problemów energetycznych
mógłby być globalny system optymalizowania obciążeń i korzyści płynących z przyjęcia określonego formatu
energetyki. Zdaniem Kamieńskiego
taka polityka prowadziłaby do produkcji energii w oparciu o jej lokalne
nośniki, wykorzystywana tam, gdzie
jest produkowana. - Przewaga konkurencyjna Polski w takim kontekście
byłaby widoczna, ponieważ jesteśmy
bardzo zaawansowanii w myśleniu o
czystych technologiach węglowych.
Wiadomo, że przez długi jeszcze
czas węgiel będzie w skali lokalnej
wykorzystywany. Dlaczego więc nie
możemy być tymi, którzy innowacyj-
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nie pokazują, jak można wykorzystywać węgiel bez kłopotów emisji CO 2? - zastanawia
się Kamieński. W ten sposób Polska mogłaby znaleźć swoje specjalności i stworzyć
konkurencyjną gospodarkę. To wymagałoby
niezwykle złożonej gimnastyki ze strony rządzących, szczególnie na arenie polityki międzynarodowej.

 Ktokolwiek widział,

Paliwa dla energetyki

ktokolwiek wie

Obecne dziś w dyskusji na temat przyszłości polskiej energetyki różne źródła informacji pokazują sprzeczne dane na temat
efektywności ekonomicznej i wpływu wybranych technologii na gospodarkę kraju.
Bolesław Jankowski uważa, że chaos informacyjny jest jedną z najpoważniejszych deformacji, która zakłóca rozwój energetyki. Chodzi wprost o potężne zakłócenia rynku:
w tej chwili praktycznie nikt nic nie wie, przez
co inwestorzy wycofują się, lub wstrzymują
inwestycje. Zamiast zapowiadanej stymulacji nowych inwestycji jest wręcz odwrotnie.
Niektóre technologie są blokowane w sposób prawny lub ekonomiczny w oparciu o
ryzyka. Inne są forsowane, jak np. niektóre
technologie odnawialne, przy czym nikt nie
jest pewien, jak długo łaska subsydiów publicznych będzie trwała, bo na tym ten segment w głównej mierze się opiera - uważa
Jankowski.
Dlatego pilna jest potrzeba stworzenia
rynku w oparciu o przejrzyste procedury,
umożliwiające przedsiębiorcom w perspektywie długofalowej analizowanie jedynie rynkowych czynników ryzyka, a nie przede wszystkim politycznych. Rozwiązanie tego problemu
uaktywni przedsiębiorczość ludzi, ponieważ
jej sens ekonomiczny i społeczny musi być
oparty na prawdziwych sygnałach rynkowych.
- Doprowadzenie do normalnych relacji rynkowych spowoduje boom jeśli chodzi o rozwój zarówno małych, jak i dużych technologii
energetycznych, ale za to takich, które rzeczywiście są najtańsze i generują wartości
dla gospodarki. Rolą polityki jest, aby wspierać te kierunki, gdzie te korzyści społeczne
są większe - nie ma wątpliwości Jankowski.
Wdrażanie nowych rozwiązań systemowych
musi być zharmonizowane z elementami otoczenia społeczno-gospodarczego. o

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

Resursyści
pytali
Fot. NE

Prezerwacjonistów
o biomasę.
C3 czy C4?

P

ytania i odpowiedzi, jakie padały
17-18 listopada 2011 r. były odmieniane przez wiele przypadków.
Kto? Komu? Czemu? Kogo? Co? To
klasyka. Jednak zupełnie nieklasyczna
okazała się dyskusja, która obfitowała
w różnorakie wnioski i konkluzje. Starli
się Resursyści z Prezerwacjonistami.
Spór, można by rzec z dziada pradziada, odkąd w Magna Cart'cie w 1215
r. po raz pierwszy w historii w sposób
umocowany legislatywą dopuszczono do swobody dysponowania areałami biomasowymi, w tym przypadku
- drzewnymi. Osobisty wniosek z debaty? Brak instytucji Integratora Agrarnego na polskim rynku jest aż nadto
widoczny.

 Który sektor waży
więcej?

Biomasa to temat mina. Temat
pełen kontrowersji wielorakiej natury, elaboraty można by pisać na
każdy jeden z antonimicznych wątków. Znajdzie się tu, jak już wyżej
wspomniałem, spór korporacyjny
w kontekście celu i sposobu (z)
użycia biomasy, oczywiście nie zabraknie antagonizmów pomiędzy
naftowcami/energetykami, a ekologami oraz - co ciekawe - między
ekologami i ekologami (spór C3 vs
C4). Należy żałować, że ówczesny
konflikt nie ma miejsca w epoce
eocenu, czyli około 55 mln lat te-

mu, gdyż to właśnie wtedy przy
niemalże 2-krotnie większym stężeniu CO 2 niż mamy dzisiaj porost
i masa biomasy były - jak się podejrzewa - największe. Ziemia była
„od stóp do głów” pokryta dżunglami, a na świecie panował klimat
taki, jaki dziś panuje w wąskim
równikowym i okołorównikowym
pasie - klimat tropikalny. Nie trawiłoby to przedsiębiorczości, jak
obecnie. Pytanie jednak, czy przy
1000 ppm ditlenku węgla w atmosferze jakikolwiek menedżer
zdołałby choćby nakreślić plany
dla swojej spółki? Abstrahując od
prarealiów - na dziś, wydaje się, że
polskie państwo nie dokłada sta-

Paliwa dla energetyki

W

e Wrocławiu doszło do intelektualnego przezbrojenia. Debatowano nad
sektorem biomasy i optymalnym modelem aranżacji tego sektora
w Polsce. Była to debata na wskroś przesiąknięta pragmatycznym egoizmem,
gdyż rozprawiano o jego aranżacji stricte pod potrzeby energetyki. Jednak
z pełną świadomością istnienia syndromu rozrywania szat między pozostałe
branże, co tym bardziej dodaje ciężaru gatunkowego wszystkim dysputom na
ten temat.
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 Zanim...

ranności, by rozpędzić złe duchy
znad masy biomasy, nie świadcząc
trwale na korzyść jednej z funkcji
użyteczności biomasy, bo jak już
wiemy jest ich kilka. Daleko nam
od konstruowania długoterminowej polityki wariantowej, czyli wyszczególnienia jednej, dwóch czy
trzech opcji. System certyfikatów
jest niepewny, a do tego datowany (część do marca 2013), akcyza to również temat nierozstrzygnięty. To nie są dobre warunki
dla kapitału. Wydaje się, że tylko
mus „3x20” i przywilej wykorzystania biomasy leśnej dla jednostek
powstałych do 2012 r., to jedyne
motory napędowe obecnej hossy w tym segmencie energetyki.
W nomenklaturze giełdowej taką
postawę nazwalibyśmy postawą
krótką (ang. short). A czego się
boimy? Tego, że trawa przestanie się wznosić, że zasób drzewny jak dotąd doskonale zarządzany przez Lasy Państwowe SA nie
urośnie, że po reformie KRUS-u
rolnicy ex definitione zarzucą praktyki agrarne czy też, że Polki na

potęgę będą ferować współczynnik dzietności powyżej poziomu
zastępowalność dodatniej tj. 2,1?
Nie ma tu miejsca na pozycję krótką w kwestii rozstrzygnięcia drogi
wykorzystywania biomasy, a tym
bardziej na czteroletni horyzont
wyborczy, bo odpowiedź na każde z postawionych pytań jest negatywna.
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Andrzej Kutrzuba, dyrektor biura ds. biomasy, prokurent PHU ENERGOKRAK Sp. z o.o.
i Ryszard Gajewski, prezes zarządu, Polska Izba Biomasy

Jednak do tego dojdzie, trzeba w Polsce w trybie ekspresowym rozstrzygnąć kwestię absolutnie pierwotną w stosunku do
merkantylistycznej inżynierii. Co z
tą biomasą? Jak spojrzymy na mozaikę światową, to można pomyśleć - hulaj dusza piekła nie ma. W
Zambii głodują, więc niczego nie
spalą. W Kolumbii przy pomocy
Amerykanów przerabia się biomasę na biochar w piecach EPRIDY,
by użyźnić glebę. Z kolei na Hawajach praktykuje się technikę zielonego nawozu w wariancie simultaneous fallows 1 , do którego zużywa
się właśnie bogatą w mikro i makronutrienty biomasę, rezygnując
równocześnie z grabieżczej orki 2 .
Ponadto, nierozwiązany jest spór
o to, jaka „rasa roślin” winna wieść
koronę flory - C3 czy C4. Mówi się
co prawda wiele o bioróżnorodności i jej znaczeniu dla Globu, ale
debata nad kwestią zmian klimatu
jest na tyle kapryśna, że w ciągu
dnia, między śniadaniem a kolacją,
może dojść do reorganizacji definicyjnej w biomasie, która następ-

Józef Dolata, dyrektor, Oddział Terenowy URE we Wrocławiu i Philippe Gagneux,
prezes zarządu, KOGENERACJA S.A.i

1) Jedno pole produkuje żywność, drugie zielony nawóz.
2)

To tym bardziej istotne, że w Polsce z biegiem lat chce się odejść od używania lasów do celów energetycznych na mocy ministerialnego rozporządzenia.

3)

Uczestnicy konferencji

zaliczamy: m.in. kukurydzę, proso, trzcinę cukrową, czy sorgo. To
jednak kropla w roślinnym morzu,
gdyż tego rodzaju gatunków jest
na świecie ponad 7000.
Jest również inne ograniczenie. My, ludzie. Nie jest tajemnicą,
że - jakkolwiek to zabrzmi - mamy
liczne stopy achillesowe. Jednym
z nich jest niezdolność funkcjonowania bez lizyny i metioniny. Oba
aminokwasy odgrywają zasadnicze
role dla naszego funkcjonowania.
Może trudno w to uwierzyć, ale
ten fakt ma zasadniczy wpływ na
kształt światowej produkcji spożywczej i globalny handel. Źródłem
lizyny jest np. fasola (roślina typu
C3), zaś metioniny: jaja, ryby, mięso, czyli ogólnie rzecz ujmując fauna, która bardzo często karmiona jest roślinami C4. Tu pojawia
się rola dla biotechnologa. Jednak
tej roli z mniej lub bardziej ideologicznych powodów boi się opinia
publiczna, gdyż obawia się biologicznego przeprojektowania systemu m.in. rękami panów z siedzibą
w Saint Louis.

 Rozwój ad 2010
Pomimo wielu koncepcji na
aranżację biomasy oraz rozlicznej
konkurencji, która, nie ukrywajmy, będzie podnosić cenę tejże
w perspektywie czasu - ekspansja sektora na Starym Kontynencie trwa w najlepsze. Na podstawie danych EurObserver rzec by
można: w Europie ruszyła lawina
napędzana drewnianymi belami,
bo to właśnie w segmencie biomasy stałej zanotowano blisko
8% wzrost rdr w produkcji energii
pierwotnej w 2010 r. Zużyto łącznie 79 Mtoe. Z tego konsumpcja
zielonego ciepła u odbiorcy końcowego z biomasy wyniosła 66
Mtoe 3 , a elektryczności 67 TWh.
W Polsce zanotowano w latach
2009-2010 blisko 12% wzrost zużycia do celów energetycznych z
końcowym wynikiem 5,86 Mtoe,
a przypomnijmy, że łączne zużycie energii pierwotnej wynosi w
Polsce ok. 95 Mtoe, z czego 85%
stanowią paliwa stałe, do której
zaliczana jest oczywiście bioma-

W tej liczbie zawiera się ciepło ze wszystkich źródeł, do wszystkich celów: zarówno konsumpcyjnych w postaci ciepła lub chłodu, jak i grzewczych.

Paliwa dla energetyki

nie będzie uważana za obowiązującą w filantropijnej UE (jeżeli ta
przetrwa), a nie poddanie się tej
definicji będzie uważane za niemodne i może się nawet skończyć
oznaczeniem takiego kraju, jako
trędowatego. Polskiego przedsiębiorcę, który może w tych niepewnych czasach zainwestować 3 mln
EUR w 3 MW jednostkę opalaną
słomą dyskusje na COPie, czy w
innym Durbanie mogą nie obchodzić. Jednak prędzej czy później to
właśnie te dyskusje ukierunkowywane przez pomysły geniuszy np.
z Intellectual Ventures będą miały
największy wpływ na 2. sektor na
całym świecie.
O co chodzi zatem w sporze
„C3 vs C4”? Rozchodzi się o dwutlenek węgla, którym w Europie od
2013 r. chcemy wszem i wobec
handlować. Jeżeli zatem uznajemy
dwutlenek węgla za zagrożenie i
ocieplanie się klimatu za fakt, to
jest naturalne, że powstają propozycje, które niczym barometr opinii
sprawdzają decyzyjnych włodarzy. Takim pomysłem jest obsianie większej części spośród 1 mld
380 mln hektarów ziemi uprawnej
na Globie, roślinami charakteryzującymi się fotosyntezą typu C4,
tzn. takimi, które z powietrza do
budowy materiału organicznego
pobierają więcej dwutlenku węgla,
gdyż akceptorem dlań jest cztero-, a nie trzywęglowy fosfoenolopirogronian. Efektem jest szybszy wzrost tego rodzaju roślin przy
znaczniej mniej korzystnych warunkach fizyko-chemicznych oraz
wręcz skrajnych warunkach odżywczych (można by rzec, że te
rośliny niemalże oszukują zasadę
Beczki Liebiga). Dzisiaj stanowią
one zaledwie 5% biomasy, a są
odpowiedzialne za ściąganie z atmosfery aż 30% CO 2 , zatem legitymują się wręcz logarytmicznymi
zdolnościami. Do roślin typu C4
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sa. Ten wynik z pewnością zostanie znacząco poprawiony już pod
koniec 2012 r., kiedy do użytku
zostanie oddany ogromny kocioł
w Połańcu, budowany na zlecenie
GDF Suez Energia Polska S.A.
Przodują jednak takie kraje
jak: Niemcy (12,3 Mtoe), Francja (10,4 Mtoe), czy Szwecja (9,2
Mtoe).
S y t u a c j ę w E u ro p i e k l a ru j e

poglądowa mapa ze zbiorczymi
danymi z raportu EurObservera
(rys.1), wraz z pozycjami rankingowymi poszczególnych krajów.
Wa r t o p r z y t y m w y s z c z e g ó l n i ć
zużycie per capita (rys. 2). Nie
należy przy tym dziwić się pozycji lidera, gdyż akurat w Finlandii każda tona CO 2 wyprodukowana w sektorze ciepłownictwa
jest obarczona podatkiem w wy-

Graph. n 2
Primary energy production of solld blomass by toe/
inhab in the European Union in 2010*
Finland

1,435

Sweden

0,985

Latvia
Estonia
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Denmark
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0,279
0,243

Portugal
Czech Republic
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Romania
France**
Poland

0,199
0,167
0,162
0,154

Germany

0,150

Hungary
Slovakia

0,149
0,136

Bulgaria

0,104

Spain
Luxembourg

0,103
0,081

Belgium
Greece
Netherlands
Italy
Ireland
United Kingdom
Cyprus
Malta
European Union

0,079
0,072
0,062
0,047

 Wnioski

z płomiennych
dyskusji

0,044
0,023
0,012
0,000
0,158

Estimate. Overseas departments not included for France.
Decimals are written with a comma. Source: EurObserv’ER 2011

4)

sokości 30 EUR. Nie wspominając oczywiście, że w Szwecji numerze 3. obowiązuje najwyższy w
doczesnej historii podatek węglowy, który sięga 115 EUR za tonę,
przy czym obowiązuje rozdział
sektorowy. Gospodarstwa domowe oraz sektor usług płacą pełną
stawkę, a przemysł (z zastrzeżeniem, że te podmioty, które biorą udział w ETS są zwolnione z
niego całkowicie) i rolnictwo 30%.
Sztokholm prowadzi również wyraźną politykę preferencji, gdyż
7% płacą elektrownie kogeneracyjne, zaś aż 94% same ciepłownie. To m.in. dzięki temu rozwiązaniu Szwecja może stać się, jako
pierwsze państwo na świecie emitentem negatywnym - tzn. chłonąć z atmosfery dwutlenek węgla zamiast go emitować. Polska
poszła inną drogą - drogą certyfikatów, które to, jak wprost to
ujął R yszard Gajewski - prezes
Polskiej Izby Biomasy podczas
konferencji „Biomasa - technologie, realizacja inwestycji, finansowanie” zorganizowanej przez
Wydawnictwo „Nowa Energia” we
W rocławiu wraz z KOGENERACJĄ SA - zostały skalibrowane
pod wielkoskalową energetykę.
Zupełnie inaczej niźli choćby w
Niemczech, gdzie taryfy karmiące
obejmują również mikroproducentów o mocy elektrycznej mniejszej
niż 150 kWe.

Stety lub nie intensywność
dyskusji sugerowała, że zarówno wśród znamienitych prelegentów, jak i audiencji narasta systematycznie szereg wątpliwości.
Przede wszystkim, padły pytania
o sam sens i cel spalania biomasy. Na ten czas wygląda na to, że

Ten syndrom znakomity ekonomista z Uniwersytetu Cornella Robert H. Frank nazwał kiedyś: take-all winner, ba nawet napisał książkę o tym fenomenie.

jest to bardziej biznes niż walka
o oczyszczenie biosfery z CO 2 .
Przy tej okazji w kierunku producentów kogeneracyjnych pada ły m.in. zarzuty o subsydiowanie
skrośne segmentu ciepła przy pomocy zielonych certyfikatów ze
sprzedaży energii elektrycznej, co
stanowi barierę wejścia dla innych

producentów, którzy na wstępie
nie dysponują tego rodzaju przywilejami 4 . Pojawiał się również
często zarzut o dezorganizację
rynku i brak perspektyw, nie tyle
dla gospodarstw domowych, choć
również, co w szczególności dla
prosumenta. Tutaj osobistą refleksją podzielił się z blisko 200-oso-

bową widownią Andrzej Żyłajtys,
główny księgowy w WFOŚiGW
we Wrocławiu, który opowiadał o
problemach ze zorganizowaniem
dostaw biomasy do swojego domowego pieca. - Gdy zadzwoniłem do jednego z producentów
dowiedziałem się, że minimalny
tonaż zamówienia wynosi 25 tys.
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długofalowego warunku sine qua
non tego biznesu - tj., jak to ujął
prezes Gajewski, sprawienia by
biomasa była obracana li i wyłącznie na rynku lokalnym oraz by
odległość między miejscem wzrostu, a utylizacji nie przekraczała
70 km. Dzisiaj jest to 100-150
km, a i tak istnieją duże obawy,
iż biomasy zacznie zwyczajnie
brakować, gdy większość samorządów obudzi się w 2013 r. wraz
z częściowym wejściem w życie
aukcjoningu na ditlenku węgla.

Integrator tworzyłby sieć multikomunikacyjną oraz pełniłby rolę
think thanku podpowiadającego
obu stronom, jaką z ponad 3000
roślin energetycznych uprawiać i
w jaki sposób - czyli stworzyć tereny pod dedykowane uprawy. To
on miałby wiedzę na temat warunków pogodowych, gdyż zamawiałby „usługi satelitarne” i m.in. mapy wilgotności 16,2 mln użytków
rolnych w Polsce. Jego zadaniem

 Niezbędny Integrator
Agrarny

Ewidentną chorobą polskiego
rynku jest problem decyzji. Pojawiają się starcia wynikające z braku regulacyjnego, jakiegokolwiek
laku, bo nie ma kogoś (instytucji), kto przeciąłby wrzód nieładu.
Kogoś, kto będzie równocześnie
kojarzył rolników z wielkimi odbiorcami, ale również kogoś, na
kogo, w sposób komercyjny, będzie można scedzić część ryzyka.

Fot. NE

ton - mówił. O tajnikach zdobywania zarówno biomasy leśnej, jak
i rolnej dla grupy EDF opowiadał
Andrzej Kutrzuba. - My, jako Energokrak dostajemy od naszych
partnerów harmonogramy zużycia do poszczególnych kotłów 2-3
lata naprzód, dzięki czemu jestem
w stanie w sposób strategiczny
zorganizować ciągłość i jakość
niezbędnych dostaw. Bywa również tak, że ściągamy biomasę
od naszych sąsiadów: Czechów i
Słowaków. W skrajnych przypadkach sięgamy na Ukrainę - perorował. T rzeba jednak dodać mimo tego, że tego rodzaju praktyki
poddają w wątpliwość ekologiczność łańcucha LCA, czyli cyklu
życia rzeczonej biomasy, to jest
to jednak praktyka powszechnie
stosowana w Europie. American
Wood Fiber Review podaje, że w
2010 r. około 1,6 mln ton drzewnych pellet wypłynęło na głębokie
wody z USA i Kanady do euro pejskich konsumentów. W obecnym stanie zaawansowania rynku
nie da się spełnić obligatoryjnego

dr hab. inż. Halina Pawlak-Kruczek,
prof. nadzw., Politechnika Wrocławska
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 Wnioski
Przed podjęciem radykalnych
kroków w biomasie trzeba zadbać
o kwestie definicyjne. Pamiętajmy,
że od tego, w jaki sposób sformułujemy sposób użytkowania zależy los ponad 2200 mld ton węgla, jaki zalega w glebach oraz
żywej roślinności 5 . A przypomnijmy obecnie jest go w atmosferze około trzy razy mniej. Przewiduje się, że niewłaściwy ruch,
w złą stronę spowodować może
nawet w skrajnym wypadku zanik
obiegu termohalinowego w ciągu
kilku stuleci. Niezwykłą delikatność tego systemu oddał niegdyś
Isaac Asimov, profesor biochemii
z Uniwersytetu Columbia, który
rzekł: jesteśmy zdolni do porzucenia wytwarzania energii z węgla na rzecz atomu, zamienimy
drewno na plastik, ale nie jesteśmy w stanie znaleźć substytutu
dla fosforu. Ta maksyma towarzyszy z całą pewnością wszystkim
osobom, które boją się manipulacji
genami, wydaje się jednak, iż przy

Paliwa dla energetyki

byłaby również konsultacja z inżynierami i biotechnologami, a to
z uwagi na zmieniające się oblicze lokalnego klimatu w Polsce,
co mogłoby wymagać wymiany
poglądów w zakresie stosowania tabel odżywczych Epsteina,
czyli ilości składników makro- i
mikroodżywczych kluczowych dla
rozrostu roślin. Te wielkości są
jednak funkcją temperatury atmosfery oraz składu chemicznego
powietrza w związku z tym, jeżeli
mamy tworzyć rynek na długie lata, tego typu działania to absolutne minimum. Doskonałe przykłady integracji rolnej obserwujemy
obecnie w... Afryce, gdzie rolnictwo mimo ogromnych subsydiów
USA i UE dla rodzimych rolników
staje na nogi dzięki tej instytucji.
Taką funkcję pełni w krajach Afryki subsaharyjskich między innymi Światowy Program Żywności,
Olam International czy TerraAfrica. Sytuacja w Zambii, Ugandzie,
a nawet rozdartej konfliktami Nigerii, obiektywnie rzecz ujmując,
znacząco się poprawia.
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samodestruktywnym charakterze
działalności antropogenicznej taka
ingerencja będzie niezbędna. Pomijając fakt, że już dziś biednym
rolnikom w Afryce np. oferuje się
powszechnie enigmatyczne DB3,
czyli udoskonaloną wersję bakłażanu, który legitymuje się doskonałymi walorami aklimatyzacyjnymi 6 .
Abstrahując jednak od słotnego tonu, należy dodać, że to, co

pozytywne to to, że na stanowiskach startowych w razie masowego boomu stoją już inżynierowie, którzy będą zdolni zapełnić
lukę i zafundować Polsce technologiczne odbicie, jeżeli tylko
warunki do działania będą optymalne. Jeżeli już ostatecznie rozprawimy się z bałaganem w stajni
Augiasza, szczególnie popularną
formą utylizacji będą kotły w wa-

riantach „2 za 2”, „3 za 3”, jak to
ma miejsce m.in. w Danii, gdzie
za 3 mln EUR można postawić
jednostkę o mocy zainstalowanej 3 MW, która z pewnością dałaby samowystarczalność lokalnej wspólnocie. Obserwowane
obecnie wzmacnianie się regionów, a nie państw w UE, może
f e ro w a ć m . i n . t a k i m ro z w i ą z a niom skali. o

5)

Na podstawie: State of The World 2009, World Watch Institute.

6)

DB3 to symbol współpracy biotechnologów z rolnikami, gdyż powstał na bazie ankiet, gdzie pytano rolników o cechy pożądane dla tego warzywa.

III Konferencja „Biomasa - technologie, realizacja inwestycji, finansowanie”
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Krzysztof Kochanowski, dyrektor ds. komunikacji strategicznej, Procesy Inwestycyjne Sp. z o.o.

Będą

dobre regulacje

dla ciepłownictwa
w dobie kryzysu

R
I

nformacje te przekazał ciepłownikom Tomasz Świetlicki, naczelnik
Wydziału Regulacji Rynku Energii Departamentu Energetyki w Ministerstwie
Gospodarki podczas debaty „Model regulacji cen w ciepłownictwie i mechanizmy ETS po 2013 roku“, zorganizowanej przez Stowarzyszenie na Rzecz
Efektywności ETA, firmę Procesy Inwestycyjne i Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie. Według Świetlickiego
zmiany prawa, które mają wydłużyć czas obowiązywania systemu
wsparcia dla kogeneracji gazowej i
węglowej wygasające w 2012 r. będą przedłużone do 2020 r.

Ciepłownictwo

esort gospodarki przygotowuje zamiany regulacyjne dla rynku
ciepłowniczego. Do najważniejszych należą m.in. przedłużenie systemu
wsparcia dla kogeneracji, zniesienie obowiązku taryfowania dla przedsiębiorstw
proefektywnościowych oraz wprowadzenia obowiązku dla odbiorców ciepła
przyłączania się do sieci, która zasilana jest źródłami kogeneracyjnymi i OZE.
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- Zarówno ze względu na pojawienie się opłat za emisję CO2 po 2013 r.
(duże ciepłownie będą musiały dokupić na aukcjoningu 50% uprawnień
do emisji - red.), jak i ze względu na
rachunek ekonomiczny, przedsiębiorstwa będą musiały inwestować w kogenerację i OZE. Tutaj przewidujemy
przedłużenie okresu wspierania dla
tych źródeł na obecnym poziomie do
2020 r. - mówił Tomasz Świetlicki. Zdaniem Świetlickiego obecne regulacje w
nieznacznym stopniu trzeba usprawnić. Resort chce, aby największe kompetencje w tej kwestii nadal miał Prezes URE. - Nie zamierzamy wracać do
czasów, w których to minister ogłaszał
ceny urzędowe ciepła dla kraju. Mamy już możliwość ujęcia w taryfach
kosztów modernizacji i inwestycji, a
także zwrotu z kapitału (stopa zwrotu
w odniesieniu do rentowności 5-letnich obligacji skarbowych). W tym roku
stopa zwrotu wynosi ok. 11%, co jest
bardzo rozsądnym progiem. Jest też
mowa w rozporządzeniu taryfowym o
premii za ryzyko działalności gospodarczej - mówił. Świetlicki poinformował też, że w resorcie kończone są
prace nad ustawą o OZE, która także

ma zapisy promujące ciepło systemowe. - Otóż wprowadzamy obowiązek
zakupu ciepła systemowego i obowiązek przyłączania się odbiorców do
systemów ciepłowniczych, które mają
źródła kogeneracyjne i OZE. W znowelizowanym Prawie energetycznym
wprowadziliśmy zapisy wynagradzające te przedsiębiorstwa, które poczyniły inwestycje proefektywnościowe
(np. ograniczenie kosztów stałych,
kosztów zakupu paliw i strat przesyłowych ciepła) tak, aby nie utraciły korzyści z tego tytułu w taryfach. Takie
przedsiębiorstwa nie będą musiały zatwierdzać taryfy w URE. Prezes URE
miałby trzy miesiące na ewentualne
jej zakwestionowanie w przypadku,
kiedy dojdzie do wniosku, że ta taryfa powoduje nadmierny wzrost cen i
stawek opłat - dodał.

 Słaba rentowność, ale
duży potencjał

Według Jacka Szymczaka, prezesa IGCP ciepłownictwo nie miało
szczęścia do regulacji być może dlatego, że jest to sektor rozdrobniony. Potencjał branży jednak jest spory. Moc
zainstalowana w tym sektorze to 60
tys. MW. Aż 15 mln ludzi korzysta z
ciepła systemowego. - Model regulacji
w ciepłownictwie nie zmienia się od kilkudziesięciu lat. Bazuje on na formule
kosztowej - mówił Szymczak. Wydaje
się, że branża jest silna ekonomicznie. Okazuje się jednak, że zestawiając ceny ciepła z inflacją od początku
lat 90. do 2009 r. wzrost cen ciepła
systemowego był poniżej wskaźnika
inflacji. Wzrost cen powyżej wskaźnika inflacji w 2010 r. (na poziomie 0,4%
- red.) nie jest podyktowany tym, że
sytuacja przedsiębiorstw ciepłowniczych jest lepsza. Obrazuje jednak,
że w tym okresie nastąpił wzrost cen
węgla (75 proc. ciepła produkowane
jest z węgla - red.). Owszem, są na
rynku przedsiębiorstwa, które mają zadowalającą rentowność. Niemniej dla
całego sektora jeszcze w 2009 r. była
ona ujemna i dopiero rok temu osią-

gnęła wartość dodatnią. - Od 2002 r.
rentowność tego sektora jest 10-krotnie niższa od średniej dla wszystkich
przedsiębiorstw w kraju. Duża też jest
dekapitalizacja tego majątku (na poziomie 59%) i niestety ma ona tendencję
wzrostową. Aby jednak inwestować
branża musi być rentowna. Potrzebne, więc są rozwiązania systemowe
dla ciepłownictwa. Szczególnie model regulacji, który od dawna powinien
być zmieniony. Formuła kosztowa dla
taryfowania przedsiębiorstw ciepłowniczych przyjęta na początku powstania Prawa energetycznego rzeczywiście spełniła swoją rolę - porządkując
koszty w przedsiębiorstwach. Obecnie
jednak formuła kosztowa przy obecnych regulacjach prawnych (Prawo
energetyczne i rozporządzenie taryfowe) jest anachroniczna - argumentował prezes IGCP. Zdaniem Szymczaka
przy postępowaniach taryfowych nie
uwzględnia się zwrotu na kapitale zainwestowanym w działalności przedsiębiorstwa. Nie stosuje się też zasady
utrwalonego i uzasadnionego zwrotu
na kapitale. W taryfach nie można też
uwzględniać premii za ryzyko prowadzonej działalności. Do tego dochodzą
też planowane koszty nośników energetycznych. W przypadku węgla jego
udział w kosztach produkcji ciepła wynosi ok. 50%. - Przedsiębiorcy muszą
wiedzieć, na jakich cenach budować
swoje taryfy. Jeżeli na bieżących cenach surowca, to musimy uwzględniać
zmianę taryfy w okresie jej obowiązywania. Inaczej ciepłownicy nie będą mogli przenieść kosztów wzrostu
cen węgla i gazu przenieść do swoich kosztów działalności. W nowych
regulacjach trzeba się zdecydować,
w jaki sposób wartość regulacyjną
aktywów będziemy określać. Średnio ważony koszt kapitału uwzględnia zarówno kapitał własny jak i kapitał
obcy. Z kapitałem obcym jest prostsza
sprawa, bo mamy układy odniesienia
chociażby w umowach kredytowych,
aby określić wartość aktywów. Sądzę,
że trzeba też premiować kapitał własny w kontekście premii systemowej,
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premii za działalność gospodarczą.
Obecnie mamy odniesienie w zakresie poziomu zwrotu na kapitale do oprocentowania pięcioletnich obligacji skarbowych i to jest jedyny stały element
- dodał.

 Księgowanie kosztów

Zdaniem Adama Dobrowolskiego,
prezesa Oddziału Centralnego URE,
sposób księgowania kosztów i unikanie prowadzenia modernizacji poprzez
traktowanie inwestycji, jako remontów
to dwa zasadnicze elementy wpływające na rentowność przedsiębiorstw
ciepłowniczych. Zarówno pierwszy jak
i drugi element wpływa na obniżenie
rentowności produkcji ciepła w księgach rachunkowych. Pierwszy element
dotyczy sposobu księgowania kosztów
szczególnie w elektrociepłowniach. Otóż w jednej z firm, w 2010 r. przy niezmienionych cenach ciepła rentowność
ciepła wyniosła minus 13%, a rentowność produkcji energii elektrycznej plus
45%. Cena prądu w tym samym czasie
wzrosła o 20%. Przykład ten obrazuje niedoskonałość systemu sprawozdawczego. Drugi element to remonty,
które firmy wykonują mimo, że zakres
wielu z nich trzeba byłoby traktować,
jako inwestycje, aby uzyskać niższe
koszty. Przedsiębiorstwa jednak unikają księgowania ich, jako inwestycje,
aby nie pokazać np. wyników finansowych. Zdarzają się też takie sytuacje,
że rok do roku, kiedy inwestycje są prowadzone to efektywność działalności
gospodarczej zmienia się o 5-10% powiedział Dobrowolski. Inny problem
- według URE - to realny wzrost ceny
ciepła i tutaj urząd zgadza się z ciepłownikami, że na przestrzeni kilkunastu lat
wzrost cen był nieznaczny w stosunku
do poziomu inflacji. Według URE dekapitalizacja majątku jest niższa niż w
pozostałych sektorach. Według prof.
Krzysztofa Żmijewskiego, sekretarza generalnego Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji to,

że stopień dekapitalizacji majątku ciepłowniczego jest niższy od infrastruktury w innych podsektorach energetycznych jest generalnie prawdą. - Jednak
w mojej ocenie ta dekapitalizacja jest o
przynajmniej 10% wyższa niż mamy w
statystykach. Nawet przyjmując, że dekapitalizacja jest na poziomie ok. 50%
to w biznesie oznacza, że jest bardzo
duża. Aquaparki mają ją na poziomie
25%, a centra handlowe 35% i to jest
normalny poziom dekapitalizacji. Można też mierzyć dekapitalizację inaczej
np. wysokością nakładów inwestycyjnych w porównaniu do wartości majątku trwałego. Czy przekracza 2,5%? W
ciepłownictwie nie przekracza - ripostował Żmijewski. Prezes Dobrowolski
przyznał, że model regulacji cenotwórstwa w ciepłownictwie trzeba zmienić.
- Zgadzam się, że formuła kosztowa
swoją rolę już spełniła także, dlatego,
że powstała swego rodzaju pomiędzy
przedsiębiorstwami konkurencja w tworzeniu kosztów i obserwujemy bardzo
powolny proces optymalizacji tych kosztów. Pracujemy nad formułą uwzględniania w taryfach zwrotu z kapitału i to
jest obecnie priorytet wszystkich oddziałów terenowych URE. Staramy się,
aby dla określonych lokalizacji zwrot z
kapitału był jak najwyższy, dlatego, że
sektor nie jest jednolity. Te prace planujemy zakończyć do końca pierwszego
kwartału 2013 r. Oczekujemy ze strony przedsiębiorstw optymalizacji kosztów na poziomie jakościowym tak, jak
to jest w pozostałych sektorach go-

spodarki. Trzeba też wziąć pod uwagę,
że podczas kryzysu, z jakim mamy do
czynienia przy dużych wzrostach cen
nośników energetycznych będziemy
tolerować maksymalizowanie kosztów
stałych i zwrot na kapitale. Do tego nie
dojdzie. Nie mamy wolnego rynku w
zakresie dostarczania ciepła systemowego. Nadal będzie, więc on regulowany - zapewniał prezes URE Centrum.
Jeżeli chodzi o ujęcie w taryfach premii
za ryzyko działalności gospodarczej to
według Dobrowolskiego najpierw urząd
musi ustalić czy całe ryzyko prowadzenia działalności nie zostanie przerzucone na odbiorcę ciepła. - Owszem,
trzeba będzie uwzględnić w taryfach
koszty wzrostu nośników energetycznych, ale na pewno nie może to być
powodem nieuzasadnionego maksymalizowania kosztów przedsiębiorstw.
Z powodu wzrostu kosztów nośników
energetycznych uwzględnimy też zmianę taryfy w trakcie sezonu grzewczego.
Owszem, szybkość procedur uwzględniania tych zmian uzależniony jest od
tego czy wniosek taryfowy jest prawidłowo wypełniony. Jeżeli tak, to decyzję
wydajemy w ciągu 2 tygodni - dodał.
W ocenie prof. Żmijewskiego, z
czym zgodzili się wszyscy prelegenci
debaty, zmiany w regulacjach w ciepłownictwie powinny uwzględniać premiowanie działalności proefektywnościowej, inwestycyjnej, proklimatycznej
i proklienckiej. o
Fot. Procesy Inwestycyjne
Sp. z o.o.

Ciepłownictwo

w ciepłownictwie budzi
wątpliwości URE
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Diagnostyka i remonty urządzeń
cieplno-mechanicznych elektrowni
Zarządzanie Majątkiem Produkcyjnym Grupy Elektrowni

W

dniach 6-7 października 2011 r. w Katowicach
(Hotel Angelo) odbyło się zorganizowane przez
Pro Novum Sp. z o.o. XIII Sympozjum: „Diagnostyka
i remonty urządzeń cieplno-mechanicznych
elektrowni". Sympozjum zostało zorganizowane przy
wsparciu: TAURON Wytwarzanie S.A., EDF Polska
CUW Sp. z o.o., Vattenfall Heat Poland S.A., PGE
Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.,
Grupa Kapitałowa ENEA - Elektrownia „Kozienice”
S.A., ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A. oraz Izba
Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska.
Honorowy patronat kolejny już raz sprawował Urząd
Dozoru Technicznego.

W

czterech sesjach wygłoszono 24 referaty. W Sympozjum
wzięło udział 180 przedstawicieli elektrowni, firm remontowych i diagnostycznych, Urzędu Dozoru Technicznego oraz prawie wszystkich firm
związanych z energetyką.
Po otwarciu XIII Sympozjum przez
Jerzego Trzeszczyńskiego, prezesa
zarządu Pro Novum Sp. z o.o., głos
zabrał Stanisław Tokarski - prezes zarządu TAURON Wytwarzanie S.A.,
uznając tematykę Sympozjum za interesującą i aktualną z punktu widzenia dokonywanych przez Tauron Wytwarzanie zmian organizacyjnych oraz
będącego w trakcie realizacji programu

przedłużania czasu pracy bloków 200
MW. Sylweriusz Brzuska - przedstawiciel UDT w swojej wypowiedzi podkreślił w szczególności wagę tematyki przedłużania czasu pracy urządzeń
podlegających UDT, natomiast Tomasz
Kołakowski - redaktor naczelny „Energetyki”, w imieniu prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich przekazał
na ręce prezesa Jerzego Trzeszczyńskiego, przedłużone juz szósty raz rekomendacje SEP dla Pro Novum Sp.
z o.o.
Referaty w sesjach plenarnych koncentrowały się wokół trzech zagadnień:
 zarządzanie majątkiem produkcyjnym grupy elektrowni,

reklama

 przedłużanie czasu pracy urządzeń energetycznych ponad

300 tys. godzin,
 diagnostyka jako źródło wiedzy o znaczeniu strategicznym,

tj. będącej podstawą optymalizacji nakładów remontowych i
modernizacyjnych.
Wystąpienia przedstawicieli EdF Polska CUW Sp. z o.o oraz
Varttenfall Heat Poland S.A. pokazały, że obydwie grupy energetyczne - będące własnością inwestorów zagranicznych - są zdecydowanymi liderami zakończonych powodzeniem procesów restrukturyzacyjnych. W największym stopniu do ich wystąpień nawiązywał
referat wygłoszony przez Radosława Stanka, który zaprezentował
koncepcję współpracy firmy eksperckiej z Centrum Usług Wspólnych Grup Energetycznych w zakresie inżynierii remontowej.
Interesujące wystąpienia przedstawicieli Elektrowni Opole i Elektrowni Turów oraz EdF Polska CUW Sp. z o.o., a także Pro Novum
Sp. z o.o. przedstawiały daleko zaawansowane prace systemowego
podejścia do zarządzania wiedzą o stanie technicznym urządzeń.
Wśród referatów dotyczących najbardziej aktualnych problemów identyfikowanych przez diagnostykę w polskich elektrowniach
szczególną uwagę zwracały wystąpienia Energopomiaru Sp. z o.o.
i Pro Novum sp. z o.o. związane z niekorzystnym wpływem współspalania biomasy na trwałość powierzchni ogrzewalnych kotłów.
Sympozjum zakończyły sesje prezentujące najnowsze oferty firm:
TurboCare Sp. z o.o, Conco East Sp. z o.o., SPETECH Sp. z o.o.
i Pro Novum Sp. z o.o. oraz Forum Dyskusyjne. o
Fot. Pro Novum Sp. z o.o
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